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مظاهرات

عليه أقر بصدوره منه، ودفع بأنه مل يردد أي هتافات، وأن صورته غري ظاهرة يف التسجيل، 
وألن املدعي العام مل يقدم بينة عىل ترديد املدعى عليه هلتافات معادية للبالد، وألن مشاركة 
منه  إقرار  البالد  بعبارات معادية وحمرضة عىل  فيها  ينادى  املدعى عليه يف ثالث مسريات 
القايض قيام املدعى عليه  العقوبة عليها، لذا فقد ثبت لدى  ملا حصل فيها، وال يعفيه من 
باملشاركة يف مسريات جنائز هبا إثارة وتأليب للرأي العام والنعرة الطائفية، وتردد هبا هتافات 
مسيئة ومعادية للدولة، وحمرضة عىل رجال األمن، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، ومنعه 
من السفر خارج البالد ملدة سنة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: ويف يوم االثنني ١٤٣٥/١/١هـ لدي أنا )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بمحافظة القطيف افتتحت اجللسة يف الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا بناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من رئيس هذه املحكمة برقم ٣٤٥١٢٩٠٠ يف ١٤٣٤/١١/١٣هـ 
واملقيدة لدى املحكمة بالقيد رقم ٣٤٢٥٩٨١٨٧ يف ١٤٣٤/١١/١٣هـ ويف هذه اجللسة 
حرض املدعي العام )...( وقرر قائاًل:” بصفتي مدعيًا عاما يف دائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة القطيف أدعي عىل: )...(، البالغ من العمر )٣٢( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، غري حمصن، متسبب، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ وأفرج عنه 
ويقيم  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  من   )١٢٠( للامدة  استنادًا  ١٤٣٤/١٠/١١هـ  بتاريخ 
مباحث  إدارة  مدير  برقية  وردت  ١٤٣٣/٩/٢٧هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة 
حمافظة القطيف واملوجهة ملدير رشطة حمافظة القطيف برقم )٣٦٧٨( املتضمنة أّنه توفرت 
معلومات عن املدعى عليه وشخصني آخرين أحدمها يدعى/ )...( واآلخر يدعى/ )...(، 
يستخدمون الدرجات النارية وكذلك األسلحة ببلدة )...(؛ ويقومون بتخويف املارة، وهلم 
عالقة بمثريي الشغب يف املحافظة وبتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ قبض عىل املدعى عليه من 
قبل جوازات منفذ )...( وأحيل لرشطة حمافظة القطيف، والتي بدورها أحالته للمباحث 
العامة باملنطقة الرشقية، وبسامع أقواله األولية من قبل ضابط خفر شعبة التحريات والبحث 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٢٩٠٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٢٣٥ 

 
مظاهلتتا-اتشرتتكايفامقريةا-اإثارةاتللأياتلعاما-اهاافاتامعاديةالمبالدا-اإنكارا-ادفعا
منا منعا بالقجنا-ا تعزيلا إدتنةا-ا ملئيا-ا تقجيلا حتقيقًاا-ا تإلسلترا سبقا جنائزا-ا باشييعا

تلقفل.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.
إذتاشهدا تللجلا أنا أمحداعىلا تإلماما “ نصا تملوسعنيا)٤/ق٦ر(:  إعالما را-مااجاءايفا
تجلنازةافلأىافيهاامنكلتاالايقدراعىلاإزتلاهاأنهاالايلجع،اونصاعىلاأنهاإذتادعياإىلا
وليمةاعلسافلأىافيهاامنكلتاالايقدراعىلاإزتلاهاأنهايلجع،افقألتاشيخنااعناتلفلقا
فقاللاألناتحلقايفاتجلنازةالمميت،افالايرتكاحقهاملاافعمهاتحليامناتملنكل،اوتحلقايفا

تلوليمةالصاحباتلبيت،افإذتاأتىافيهااباملنكلافقداأسقطاحقهامناتإلجابةا“.

جتمعات  يف  باملشاركة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
ضة  ومسريات هبا إثارة وتأليب للرأي العام والنعرة الطائفية، وتردد هبا هتافات معادية وحمرِّ
عليه،  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  البالد،  عىل 
أنكر صحتها، ودفع بأنه شارك يف تشييع جنائز، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل 
تسجيالت مرئية ملظاهرات، وإىل إقرار املدعى عليه حتقيقا املتضمن مشاركته فيها، وبعرضه 
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من السفر خارج البالد ملدة سنة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: ويف يوم االثنني ١٤٣٥/١/١هـ لدي أنا )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بمحافظة القطيف افتتحت اجللسة يف الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا بناء 
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حرض املدعي العام )...( وقرر قائاًل:” بصفتي مدعيًا عاما يف دائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة القطيف أدعي عىل: )...(، البالغ من العمر )٣٢( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، غري حمصن، متسبب، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ وأفرج عنه 
ويقيم  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  من   )١٢٠( للامدة  استنادًا  ١٤٣٤/١٠/١١هـ  بتاريخ 
مباحث  إدارة  مدير  برقية  وردت  ١٤٣٣/٩/٢٧هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة 
حمافظة القطيف واملوجهة ملدير رشطة حمافظة القطيف برقم )٣٦٧٨( املتضمنة أّنه توفرت 
معلومات عن املدعى عليه وشخصني آخرين أحدمها يدعى/ )...( واآلخر يدعى/ )...(، 
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العامة باملنطقة الرشقية، وبسامع أقواله األولية من قبل ضابط خفر شعبة التحريات والبحث 
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اجلنائي برشطة حمافظة القطيف أقر أّنه شارك يف تشييع جثامن كل من )...( و)...( القتيالن 
أثناء تشييع )...( أحد  يف املواجهات املسلحة مع رجال األمن، كام أقر بوجوده بالعوامية 
وأّنه وقف  األمنية،  للجهات  السابق  املسلحة مع رجال األمن واملطلوب  املواجهات  قتىل 
الشغب  بمثريي  وعالقته  األسلحة  استخدامه  بشأن  وباستجوابه  تشييعه،  أثناء  معهم 
بمحافظة القطيف أقر أّنه شارك يف تشييع جنازة ثالثة أشخاص من قتىل املواجهات املسلحة 
خيص  فيام  التحقيق  جهة  قبل  من  بحقه  االهتام  حفظ  )جرى   )...( وهم  األمن  رجال  مع 
أنه شارك يف تشييع جنازة  أفاد  العام  التحقيق واالدعاء  استخدام األسلحة( وبإحالة هليئة 
أحد قتىل املواجهات املسلحة ويدعى/ )...( كام ذكر أيضًا أّنه مشى يف تشييع جنازة )...( 
أحد قتىل املواجهات املسلحة وبمشاهدة مقطع مرئي عرب الشبكة العنكبويتة باملوقع الشهري 
)...( عبارة عن تصوير لوقائع تشييع جنازة شخص من مثريي الشغب بمحافظة القطيف 
بتاريخ  املقطع  رفع  تم  وقد  ثانية؛  عرشة  وست  دقائق  أربــع  مدته   ،)...( يدعى/ 
 )...( الشهيد  زفة  املوافق ١٤٣٣/٣/٢١هـ حتت عنوان )حلظة خروج  ٢٠١٢/٢/١٣م 
القطيف( وهي اجلنازة التي شارك يف تشييعها املدعى عليه املذكور، حيث صدر من مجوع 
املشيعني هتافات وعبارات مناوئة ومعادية للدولة ووالة أمرها من ذلك )هيهات منا الذلة( 
)لبيك يا شهيد(، وبمشاهدة مقطع مرئي آخر بذات املوقع )...( عبارة عن تصوير لوقائع 
النارية  باألسلحة  األمن  رجال  يستهدفون  ممن  الشغب  مثريي  من  شخص  جنازة  تشييع 
املقطع  رفع  تم  وقد  ثانية  عرشة  وإحدى  دقيقتان  مدته   ،)...( يدعى/  القطيف  بمحافظة 
بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦م املوافق ١٤٣٤/٨/١٧هـ حتت عنوان )جانب من تشييع الشهيد 
املجاهد )...( ( وهي اجلنازة التي كان موجودًا هبا املذكور أثناء تشييعها، حيث صدر من 
مجوع املشيعني هتافات وعبارات مناوئة ومعادية للدولة ووالة أمرها من ذلك  )هيهات منا 
)القصاص  القضية(  هنا  ليست  األبية  )قطيفنا  شهيد(  يا  نفديك  بالدم  )بالروح  الذلة( 
القصاص ملن أطلق الرصاص( وقد اتضح من خالل املشاهدة هلذين املقطعني املرئيني أّن 
أمرها  ووالة  الدولة  عىل  للتحريض  اجلنازتني  تشييع  مراسم  استغلوا  قد  الشغب  مثريي 
القضية،  بأوراق  املقطعني  مدمج حيوي  أرفق قرص  وقد  الطائفية،  والنعرة  األمن  ورجال 
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إثارة  هبا  ومسريات  جتمعات  يف  باملشاركة  إليه  االهتام  توجيه  إىل  معه  التحقيق  انتهى  وقد 
للوطن  الطائفية وتردد هبا هتافات مسيئة ومعادية ومناهضة  العام والنعرة  للرأي  وتأليب 
بإقراره  التالية:١ -ما جاء  والقرائن  األمن وذلك لألدلة  األمر وحمّرضة عىل رجال  ووالة 
رقم  اللفات  عىل  املرفق  االستجواب  حمرض  من   )١ -٣( رقم  الصفحات  عىل  املدون 
الرشقية  باملنطقة  العامة  املباحث  لدى  التحقيق  بمحرض  بإقراره  جاء  ٢ -ما   )٢٤ -٢٦(
جاء  ٣ -ما   )١٤( رقم  اللفة  عىل  املرفق  التحقيق  دفرت  من   )٦( رقم  الصفحة  عىل  املدون 
إجراءات  دفرت  من   )٤( رقم  الصفحة  عىل  املدون  األولية  أقواله  سامع  بمحرض  بإقراره 
االستدالل املرفق عىل اللفة رقم )٨( ٤ -القرص املمغنط املحتوي تصوير ملسرييت التشييع 
اللتني احتوت عىل ترديد للهتافات املعادية وشارك هبا املذكور املرفق عىل اللفة رقم )٣٥( 
وحمرض مشاهدة له املرفق عىل اللفتني رقم )٣٦ -٣٧( وبالبحث عام إذا كان له سوابق عثر 
له عىل سابقه اعتداء، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل 

حمرم ومعاقب عليه رشعًا لقوله تعاىل [ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 
 Zمث جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

النساء: اآلية ٥٩ وقال تعاىل [ZSR Q P O N M L K J I األنعام:جزء 
من اآلية ١٥٩ وقال صىل اهلل عليه وسلم )من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عىص 
اهلل ومن يطع األمري فقد أطاعني ومن يعِص األمري فقد عصاين( متفق عليه وعن أيب هريرة 
ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال )إن اهلل يرىض لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا، 
تفرقوا،  وال  مجيعًا،  اهلل  بحبل  تعتصموا  وأن  شيئا،  به  ترشكوا  وال  تعبدوه  أن  لكم  يرىض 
عليه  اهلل  صىل  وقال  مسلم،  أخرجه  املال(  وإضاعة  السؤال  وكثرة  وقال  قيل  لكم  ويكره 
وسلم )من خلع يدًا من طاعة لقي يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية( رواه مسلم، وملا جاء بيان هيئة كبار العلامء املؤرخ بتاريخ ١٤٣٣/٤/١هـ 
بشأن حرمة املظاهرات وخطرها عىل األمة ))البحوث: اجلزء رقم ٩٣ الصفحة رقم ٣٧٧(( 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه مع التشديد 
الداخلية رقم )٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٦ -١٤٢٨/٥/١٧هـ ولتعلق  عليه وفق تعميم وزير 
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األمر هبيبة الدولة .هذه دعواي، وباهلل التوفيق.” هذا وقد حرض يف اجللسة )...( سعودي 
بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاله عن دعوى املدعي العام أجاب بقوله:” ما ذكره 
املدعي العام يف دعواه غري صحيح، بل الصحيح هو أن تشييع جنازة )...( يلزمهم املرور 
عىل قريتنا فلام قاموا باملرور دخلت معهم وقمت بحمل اجلنازة والتشييع معهم فقط بدون 
ترديد عبارات، وأما تشييع جنازة )...( فقد ذهبت لتحميل ركاب من )...( فقال يل أحد 
الشباب ويدعى )...( تشييع جنازة )...( الساعة العارشة ما رأيك نذهب معهم؟ فقلت :ال 
أريد أن أشيع، وذهبنا أمام اجلنازة يف الطريق التي سيتم التشييع فيه، واجلنازة خلفنا بعيدة 
هذا  حصل  ما  هذا  عيل،  القبض  تم  ذلك  وبعد  للمدينة،  وذهبنا  لسياريت  ذهبت  ثم  عنا 
جوايب.” وبسؤال املدعي العام: هل لديه بينة عىل ما جاء يف دعواه؟ فقال: نعم، بينتي ما ورد 
يف أوراق املعاملة. هكذا أجاب؛ لذا رفعت اجللسة لدراسة أوراق املعاملة، وتم تأجيلها، 
مني  جرى  وقد  هذا  سابقًا،  املذكور  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
عىل  يتضمن  فوجدته   )١٤( رقم  لفة  باملعاملة  املرفق  األوىل  التحقيق  دفرت  عىل  االطالع 
الصفحة رقم )٦( ما نصه )هل سبق لك املشاركة يف مسريات أو مظاهرات ؟ شاركت فقط 
معي  زمالء  إخوانه   )...( إن  حيث   )...( أهايل  من  و)...(  يف  و)...(  سنة  قبل   )...( يف 
يف  شاركت  نعم،  بقوله:”  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  ا.هـ  باصات(  سواقني 
تشييع هذه اجلنائز، وهو حق واجب إال أن )...( كانت جنازته يف القطيف وليس يف التويب، 
وقد وقعت عىل هذا االستجواب، وأما اجلنائز الثانية فكام ذكرت سابقًا .” هكذا أجاب. كام 
جرى مني االطالع عىل حمرض مشاهدة مقطعي الفيديو من قبل هيئة التحقيق املرفق باملعاملة 
لفة رقم )٣٦ -٣٧( فوجدته مطابقًا ملا ورد يف دعوى املدعي العام، وبعرض املقطعني عىل 
املدعى عليه أجاب بقوله مل خترج صوريت يف املقطعني ومل أقم برتديد اهلتافات. هكذا أجاب. 
اهلتافات  برتديد  يقوم  عليه  املدعى  أن  عىل  بينة  لديك  هل  العام:  املدعي  سؤال  جرى  ثم 
والعبارات املعادية للدولة الواردة يف الدعوى؟ فأجاب قائاًل بينتي ما ورد يف أوراق املعاملة 
.هكذا أجاب. وباالطالع عىل أوراق املعاملة مل أجد فيها ما يدين املدعى عليه يف ذلك؛ فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وما قرره الطرفان وحيث أقر املدعى عليه بتشييعه جلنازة 
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)...( وذهابه للطريق الذي يتم فيه تشييع جنازة )...( وأثبت املدعي العام دعواه يف تشييع 
املدعى عليه للجنائز الثالث باإلقرار املرصود أعاله والذي صادق عليه املدعى عليه، وبام 
أن املدعى عليه أنكر ترديده للعبارات واهلتافات املعادية للدولة الواردة يف دعوى املدعي 
العام، وال بينة للمدعي العام عىل دعواه واستنادًا حلديث ))البينة عىل املدعي واليمني عىل 
املدعى عليه(( وبام أن احلقوق العامة ال حيلف فيها، وحيث إن تشييع اجلنازة حق للميت 
وواجب رشعي لألحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك قال اإلمام أمحد رمحه اهلل )أن الرجل 
إذا شهد اجلنازة فرأى فيها منكرًا ال يقدر عىل إزالته فإنه ال يرجع وإذا دعي إىل وليمة عرس 
فرأى فيها منكرًا ال يقدر عىل إزالته فإنه يرجع وقد سأل ابن القيم شيخه ابن تيمية عن الفرق 
املنكر واحلق يف  بينهام فاستنتج أن احلق يف اجلنازة للميت فال يرتك حقه ملا فعله احلي من 
الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها املنكر فقد أسقط حقه من اإلجابة( ينظر إعالم املوقعني 
٢٦٧/٤ وبام أن املدعى عليه شارك ثالث مرات يف مسريات ينادى فيها بعبارات معادية 
ومشاركة  الطائفية  والنعرة  العام  للرأي  تأليب  وفيها  األمن  رجال  عىل  وحمرضة  للدولة 
أن  بدليل  العقوبة  من  يعفيه  وال  فيها،  حصل  ملا  منه  إقرار  الثالث  املسرية  يف  عليه  املدعى 
العقوبة عىل  اتباع اجلنازة خيفف  ؛ إال أن ما ذكر أعاله من سنية  له  أقارب  املتوفيني ليسوا 
باملشاركة يف مسريات جنائز هبا  املدعى عليه جلميع ذلك فقد ثبت لدي قيام املدعى عليه 
إثارة وتأليب للرأي العام والنعرة الطائفية وتردد هبا هتافات مسيئة ومعادية للدولة وحمرضة 
عىل رجال األمن وحكمت بتعزيره عىل ذلك بسجنه مدة ثالثة أشهر، حيتسب منها ما تم 
تنفيذ  تبدأ بعد  اململكة مدة سنة كاملة  السفر خارج  القضية، ومنعه من  إيقافه بسبب هذه 
عقوبة السجن، وبإعالن احلكم عىل الطرفني قررا مجيعًا عدم القناعة باحلكم واكتفى املدعي 
الئحة  وتقديم  بالتمييز  مطالبته  فقرر  عليه  املدعى  أما  الدعوى،  الئحة  يف  قدمه  بام  العام 
يوم األحد ١٤٣٥/١/٧هـ  املحكمة  بأن عليه مراجعة  لذلك، وأفهمته  فأجبته  اعرتاضية 
الستالم صورة من القرار الرشعي، وأن عليه أن يقدم اعرتاضه خالل مدة ثالثني يومًا من 
تاريخ االستالم، وأنه إذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة فإن حقه يف طلب التمييز يسقط 
وسريفع إىل حمكمة االستئناف حسب التعليامت ففهم ذلك وللبيان حرر يف ١٤٣٥/١/٤هـ 



12

مظاهرات

واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

الثانية يف حمكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
٣٥٥٦٦٠٠٦/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٩٨١٨٧ برقم 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٠٧٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  مظاهرات  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٢٣٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٦٥٥ 

تإلخاللا سصدا تلدولةا-ا مناوئةا هاافاتا تلديدا مقريتتا-ا يفا تشرتتكا مظاهلتتا-ا
تإلسلترا سبقا تهلاافاتا-ا تلديدا بعدما دفعا تلقصدا-ا إنكارا ا باملشاركةا-ا إسلترا باألمنا-ا

حتقيقًاا-اإدتنةا-تعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

.Z اا-سولهاتعاىللا[ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی
  M  L  K  J  I  HGF  E  D  C  B  A] تعاىللا را-سولها
 [\]ZYXWVUTS  R  Q  P  O  N

.Zdcba`_^

ويل  طاعة  عن  باخلروج  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
األمر وذلك بمشاركته يف عدة مسريات تشييع تستهدف نرش الفوىض واإلخالل باألمن، 
وبرتديد اهلتافات املناوئة للدولة، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر باشرتاكه يف مخس مسريات تشييع جنائز ودفع بأن قصده األجر والثواب 
وأنكر ترديد أي هتافات، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه حتقيقا 
باملشاركة يف ترديد اهلتافات أثناء تلك املسريات، وبعرضه عليه أقر بتوقيعه عليه ودفع بأنه 
ال حيسن القراءة، ونظرًا ألن املدعى عليه مل يدفع إقراره التحقيقي بدفع معترب، وملا يف هذه 
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األفعال من زعزعة لألمن وما حيتف هبا عادة من حتويل التشييع إىل مظاهرة تتضمن أعامل 
ختريب وإيذاء لآلمنني واعتداء عىل رجال األمن، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
يف  واملشاركة  للدولة  مناوئة  هتافات  عىل  حتتوي  مسريات  يف  مرات  مخس  بمشاركته  عليه 
ترديد تلك اهلتافات، وحكم بسجنه ملدة عرشة أشهر، وبمنعه من السفر بعد خروجه من 

السجن ملدة مخس سنوات، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف  احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي 
وبناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٥١٥٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٧٥٠٤٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، واملتعلقة بالدعوى املحررة 
من املدعي العام/ )...( ضد/ )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
ففي يوم األربعاء ١٤٣٥/٤/٥هـ فتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حرض املدعي العام 
الدعوى وجدهتا  أعاله وباالطالع عىل الئحة  املدونة هويته  املدعى عليه  )...( كام حرض 
تتضمن ما ييل: )باالطالع عىل خطاب مدير رشطة املنطقة الرشقية رقم)٢٨/٨/٢١/ ق 
املذكور  املتهم  القبض عىل  أنه تم  القضية تبني  س د( يف ١٤٣٥/١/١٨هـ وكامل أوراق 
من قبل رشطة حمافظة القطيف يف قضية إطالق نار عىل شخص ورسقة سيارته )تم معاجلة 
املباحث  إىل  ثم أحيل  بالقطيف( ومن  العام  التحقيق واالدعاء  دائرة  قبل  القضية من  هذه 
العامة باملنطقة الرشقية بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ حيث توافرت معلومات لرجال الضبط 
املباحث  رجال  قبل  من  معه  التحقيق  وبإجراء  باألمن،  ختل  أعامل  يف  تورطه  عن  اجلنائي 
العامة تبني أنه كان من ضمن املشاركني يف العديد من مسريات تشييع من قتل يف املظاهرات 
أثناء  للدولة  املناوئة  اهلتافات  وترديد  القطيف  بمحافظة  حدثت  التي  التخريب  وأعامل 
املتهم  وباستجواب  االختصاص.  بحكم  اهليئة  هذه  إىل  وأحيل  املسريات،  هبذه  مشاركته 
أفاد بأنه سلم نفسه لرشطة القطيف كونه مطلوبا لدهيم يف قضية إطالق نار ورسقة سيارة 
املباحث  إىل  ثم  ومن  بالقطيف  التحقيق  دائرة  إىل  وأحيل   )...( أخته  خطيب  فيها  اهتمه 
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العامة وأنه شارك يف مسريات التشييع التي حدثت بالقرب من مقربة ..... بالقطيف مخس 
مرات وكانت تنطلق من املغسل إىل املقربة ويردد عبارات )القصاص ملن أطلق الرصاص( 
أقرر  إليه  ما سوى ذلك. وملا أشري  نافيا  نسيها  ما يضيع( وعبارات أخرى  الشهيد  و)ودم 
توجيه االهتام )...( باخلروج عن طاعة ويل األمر وذلك بمشاركته يف عدة مسريات تشييع 
ومسريات مناهضة للدولة والتي تستهدف نرش الفوىض وزعزعة األمن واإلخالل باألمن 
الداخيل وترديد اهلتافات املناوئة للدولة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -اعرتافه حتقيقا 
بام نوه به املرفق عىل اللفة رقم )٥١ -٥٣(. ٢ - ما ورد بخطاب مدير رشطة حمافظة القطيف 
املعتربة  أهليته  بكامل  وهو  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)٥٠( رقم  اللفة  عىل  املرفق 

[ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ ىئ  رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا لقوله تعاىل: 
يت  متىت  خت  حت  جت  يب  ىب   مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی ی  ی  ی 

 O  N  M  L  K  J  I] تعاىل:  وقال   ،]٥٩ اآلية  ]النساء:   Z مث جث 

أطاعني  )من  عليه وسلم:  اهلل  وقال صىل  اآلية ١٥٩[،  ]األنعام: جزء من    ZSR Q P
فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عىص اهلل ومن يطع األمري فقد أطاعني ومن يعص األمري 
فقد عصاين( متفق عليه، وقال صىل اهلل عليه وسلم: )من خلع يدا من طاعة لقي اهلل يوم 
القيامة ال حجة له ومن مات وليس يف عنقه بيعه مات ميتة جاهلية( رواه مسلم، وملا جاء 
ببيان هيئة كبار العلامء املؤرخ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١هـ بشأن حرمة املظاهرات وخطرها عىل 
األمة ]البحوث: اجلزء رقم: ٩٣٫ الصفحة رقم: ٣٧٧[، استنادًا لألمر السامي الكريم رقم 
١٣٥١٥ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٧هـ ووفقا للامدتني رقم )١٢٨٫١٢٦( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية للمطالبة بإثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية، والتشديد عليه يف 
ذلك وفق تعميم سمو وزير الداخلية رقم ٣٣٥٢٢ وتاريخ ١٦ -١٤٢٨/٥/١٧هـ لكون 
ما أسند إىل املذكور يمس هيبة الدولة.( ا. هـ وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله 
:”ما جاء يف الدعوى غري صحيح، والصحيح أين شاركت يف مخس مسريات لـتشييع جنائز 
ملن تم قتلهم من قبل رجال األمن وهم: )...( و)...( وشخص آخر من )...( وشخص 
من )...( و)...( وشخص ال أذكره، وكان بعضهم يف مسرية واحدة، وكان قتلهم بسبب 
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مواجهات مع رجال األمن أثناء مشاركتهم يف مظاهرات يف القطيف وقصدي من املشاركة 
املسريات  املشاركني يف تلك  أن  أردد هتافات رغم  املسريات األجر والثواب، ومل  يف تلك 

كانوا يرددون هتافات ولكن كنت بعيدا عنهم. هذا جوايب.”
البينة  وبسؤاله  دعواي.”  يف  جاء  ما  الصحيح  قال:”  العام  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض 
قال: بينتي ذكرهتا يف الدعوى، وأطلب رصدها، هذا جوايب، وباالطالع عىل أدلة املدعي 
رئيس  إىل  القطيف  مدير رشطة حمافظة  كتابا صادرا من   ٥٠ رقم  اللفة  العام وجدت عىل 
فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام باملنطقة الرشقية برقم ٢٨/٨/٢١/ق س د ويتضمن ما 
نصه: )توافرت معلومات من موقوفني يف املباحث سبق وأن تم التحقيق معهم عن تورطه 
يف أعامل ختل باألمن( ا.هـ كام وجدت عىل اللفات رقم ٥٢ -٥٣ من استجوابا للمدعى 
التي حدثت  باملشاركة يف جتمعات مثريي الشغب  عليه يتضمن ما نصه: )س. أنت متهم 
املسريات  هي  ما  س.  سلمية.  كانت  املشاركة  ولكن  صحيح  ج.  ؟  القطيف  بمحافظة 
بالقرب  حدثت  التي  التشييع  مسريات  يف  شاركت  ج.  ؟  فيها  شاركت  التي  والتجمعات 
من مقربة ..... مخس مرات وكانت تنطلق من املغسل إىل املقربة. س. ما هي العبارات التي 
يضيع(  ما  الشهيد  و)ودم  الرصاص(  أطلق  ملن  )القصاص  عبارات  نردد  ج.  ؟  ترددوهنا 
يف  أميش  ج.  ؟  املسريات  هذه  مثل  يف  مشاركتك  طبيعة  ما  س.  نسيتها.  أخرى  وعبارات 
املسرية وأردد اهلتافات مع اجلموع فقط. س. من كان يقود هذه املسريات ويدعو إليها ؟ 
ج. ال أعلم. س. هل شاركت يف جتمعات ملثريي الشغب غري هذه ؟ ج. ال، س/ ما سبب 
مشاركتك يف هذه املظاهرات ؟ ج. ألبحث عن األجر.( ا.هـ وبعرض األدلة عىل املدعى 
عليه قال ما ورد يف كتاب مدير الرشطة أنكره والذي ابتالين هبذه اإلفادة لدى املباحث هو 
)...( وسبب ذلك أنه قبل دخوله للسجن كنت أمتنع من اجللوس معه ألن والدي منعني 
من ذلك، وأما ما ورد يف االستجواب من أين شاركت يف مسريات مثريي الشغب فإنه غري 
هتافات  يرددون  فيها  املشاركون  كان  تشييع  مسريات  يف  شاركت  أين  والصحيح  صحيح 
)القصاص ملن أطلق الرصاص( و)دم الشهيد ما يضيع( وعبارات أخرى ولكن مل أكن أردد 
معهم، وما ورد يف االستجواب خمالفا لذلك فإين أنكره وقد وقعت عليه ومل أقرأه لكوين 
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ابتدائي.  التعليمي أجاب بقوله: سادس  القراءة هذا جوايب وبسؤاله عن مؤهله  ال أعرف 
االبتدائية  املرحلة  جتاوزه  رغم  القراءة  معرفة  عدم  من  به  أفاد  فيام  وبمناقشته  جوايب  هذا 
أجاب بقوله: تركت الدراسة منذ وقت طويل وقراءيت ضعيفة حيث أهتجى الكلامت هذا 
جوايب وبسؤال املدعي العام زيادة بينة قال ليس لدي سوى ما قدمت، فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة وحيث أقر املدعى عليه يف جملس القضاء بمشاركته يف مخس مسريات 
تشييع ملن قتلوا بسبب مواجهات مع رجال األمن وأن املشاركني يف تلك املسريات كانوا 
يرددون هتافات مناوئة للدولة وبقاءه معهم رغم ذلك دون إنكاره، وبناء عىل إقراره حتقيقا 
هذه  يف  وملا  معترب  بدفع  إقراره  يدفع  ومل  املسريات  تلك  أثناء  اهلتافات  ترديد  يف  باملشاركة 
األفعال من زعزعة لألمن وبناء عىل ما حيتف هبا عادة من حتويل التشييع إىل مظاهرة تتضمن 
واألسلحة  احلارقة  بالزجاجات  األمن  رجال  عىل  واعتداء  لآلمنني  وإيذاء  ختريب  أعامل 
النارية وترديد عبارات متس هيبة الدولة وتنزع يد الطاعة وتؤدي إىل مآالت وخيمة ولقوله 

 A] :وقوله سبحانه Z تعاىل: [ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی
 S R Q P O N  M L K J I H GF E D C B
فقد   Zd  c  b  a  `  _^   [\  ]  Z  Y  X  W  V  U  T
حكمت بام ييل: ١ -ثبوت إدانة املدعى عليه بمشاركته مخس مرات يف مسريات حتتوي عىل 
هتافات مناوئة للدولة واملشاركة يف ترديد تلك العبارات. ٢ تعزيره بسجنه مدة عرشة أشهر 
ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مخس سنوات وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قرر املدعي العام عدم قناعته ورغبته رفع احلكم ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، 
وقرر املدعى عليه قناعته وباهلل التوفيق وقد تم االنتهاء من حتريره يف متام الساعة ٣٠: ١١.

احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم األربعاء ١٤٣٥/٦/٩هـ فتحت اجللسة الساعة ٤٥: ٨ 
وقد وردتنا املعاملة وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية 

رقم ٣٥٢٣٣٦٥٥ يف ١٤٣٥/٥/٥هـ املتضمن املصادقة عىل احلكم وباهلل التوفيق.
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٠٧٣٨٣٩/ج٢ 
القطيف  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/١٢هـ  وتاريخ 
برقم ٣٥٧٥٠٤٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٥/٤/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٨٨٩٨ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية مظاهرات 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 ١٤٣٥/٥/٥هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٧٨٥٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٦٦١٤ 

سصدا تلدولةا-ا مناوئةا هاافاتا تلديدا هلاا-ا وتلانقيقا مقريتتا يفا تشرتتكا مظاهلتتا-ا
تإلخاللاباألمنا-اإسلترا-ااإدتنةا-تعزيلابالقجناوتجلمد.

.Z اا-سولهاتعاىللا[ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی
را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)أالامناويلاعميهاوتلافلآهايأيتاشيئاامنامعصيةاتهللا

فميكلهاماايأيتامنامعصيةاتهللاوالاينزعنايدتاعناطاعة(.
مياةا ماتا فامتا تجلامعةا وفارقا تلطاعةا عنا )مناخلجا وتلقالملا تلصالةا عميها 3ا-سولها

تجلاهمية(.

ويل  طاعة  عن  باخلروج  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
األمر وذلك بمشاركته يف عدة مسريات تشييع تستهدف نرش الفوىض واإلخالل باألمن، 
وبالتنسيق مع آخرين وترتيب خروج النساء فيها، وبرتديد هتافات مناوئة للدولة، وطلب 
أقر بصحتها، ونظرًا ألن  املدعى عليه  الدعوى عىل  احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
ما أقدم عليه املدعى عليه يعد خروجا عىل ويل األمر وعن طاعته وهو أمر حمرم يستوجب 
تعزيره عليه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أسند اليه، وحكم بسجنه ملدة 
سنة ونصف، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 
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االستئناف. 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: لدي أنا )...( القايض 
لدينا  واملقيدة  برقم ٣٥١٥٧٨٥٤  إلينا  املحالة  املعاملة  بناء عىل  بالدمام  اجلزائية  باملحكمة 
املوافق ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  الثالثاء  بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ ويف يوم  برقم ٣٥٧٧٨٦٦٥ 
االدعاء  بدائرة  العام  املدعي   )...( حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  العارشة  الساعة  متام  ويف 
العام بالرشقية وقدم الئحة دعواه ضد املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
فباالطالع عىل خطاب مدير رشطة حمافظة  قائال يف دعواه عليه  املدين رقم )...( موقوف 
تبني  القضية  أوراق  وكامل  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  يف  س(  ق   /٥٤٦/٨/٢١( رقم  القطيف 
السفر  حماولة  أثناء   )...( منفذ  جوازات  قبل  من  املذكور  عليه  املدعى  عىل  القبض  تم  أنه 
يف   )١٩١٠٢( برقم  العامة  املباحث  قبل  من  عليه  القبض  مطلوبا  كونه  الكويت  دولة  إىل 
١٤٣٤/٥/١٤هـ عىل ذمة القضية رقم )٤٣٢/١٥٣( وبإجراء التحقيق معه تبني أنه كان 
من ضمن املشاركني يف العديد من مسريات تشييع من قتل يف املظاهرات وأعامل التخريب 
التي حدثت بمحافظة القطيف وترديد اهلتافات املناوئة للدولة أثناء مشاركته هبذه املسريات 
وأحيل إىل هذه اهليئة بحكم االختصاص. )ورد خطاب مدير مباحث املنطقة الرشقية رقم 
املباحث  قبل  من  املذكور  مع  بالتحقيق  بأنه  املتضمن  ١٤٣٥/٢/١٩هـ  وتاريخ   ٧٣٠٦
العامة انتهى إىل عدم ارتكاب املذكور فعاًل ضمن النقاط املناطة باملباحث العامة املنصوص 
عليها وفق توجيه صاحب السمو امللكي وزير الداخلية حفظه اهلل رقم ٢٢٧٥٧/٢/٢٤ 
يف١٤٣٣/٤/٣هـ( وباستجواب املدعى عليه أقر بأنه شارك مخس مرات يف جتمعات مثريي 
تشييع وكان  )...( وشارك يف عدة مسريات  ابن خاله  بعد موت  كانت  الشغب وإحداها 
يميش مع اجلموع ويردد عبارات منها: )يسقط )...( واملوت )...( والشعب يريد إسقاط 
النظام ويسقط )...( ( وقام إحدى املرات بحمل سامعات لتكبري الصوت وكان ينسق مع 
بعض الشباب لرتتيب خروج النساء حتى ال خيتلطن بالرجال وكان من ضمن املشاركني 
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االجتامعي  التواصل  ووسائل   )...( يف  تنزيلها  هلدف  املتوفني  ذوي  مع  مقابالت  برتتيب 
هبدف نرشها وإثارة الرأي العام وأهنا كانت جمرد فكرة ومل ينفذ يشء منها. وانتهى التحقيق 
إىل اهتام املدعى عليه بقيامه باخلروج عن طاعة ويل األمر وذلك بمشاركته يف عدة مسريات 
والتي  فيها  النساء  والتنسيق مع آخرين وترتيب خروج  للدولة  مناهضة  تشييع ومسريات 
تستهدف نرش الفوىض وزعزعة األمن واإلخالل باألمن الداخيل وترديد اهلتافات املناوئة 
للدولة وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١. إقراره حتقيقًا املنوه عنه واملرفق عىل اللفتني رقم 
بخطاب  ورد  ما   .٣  .)٢٩ -٣٠( رقم  اللفتني  عىل  املرفق  القبض  حمرض   .٣٥ -٣٦(.٢(
مدير مباحث املنطقة الرشقية املرفق عىل اللفات رقم )٣١ -٣٣(. وبالبحث عن سوابقه مل 
يعثر يف سجله عىل سوابق. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه املذكور وهو بكامل أهليته 

املعتربة رشعًا فعٌل حمرٌم ومعاقٌب عليه رشعًا لقوله تعاىل: [ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيت  ی  ی  ىئ 

 P O N M L K J I] :النساء: اآلية ٥٩[، وقال تعاىل[ Z  جث مث

فقد  أطاعني  )من  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  وقال   ،]١٥٩ اآلية  من  جزء  ]األنعام:   ZSR Q
أطاع اهلل ومن عصاين فقد عىص اهلل ومن يطع األمري فقد أطاعني ومن يعيص األمري فقد 
عصاين( متفق عليه، وقال صىل اهلل عليه وسلم: )من خلع يدًا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة 
ببيان  ميتة جاهلية( رواه مسلم، وملا جاء  بيعه مات  له ومن مات وليس يف عنقه  ال حجة 
هيئة كبار العلامء املؤرخ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١هـ بشأن حرمة املظاهرات وخطرها عىل األمة 
إليه  ُنسب  بام  إدانته  إثبات  أطلب  لذا   ،]٣٧٧ رقم:  الصفحة   ،٩٣ رقم:  اجلزء  ]البحوث: 
واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه، والتشديد عليه يف ذلك وفق تعميم سمو 
وزير الداخلية رقم )٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٦ -١٤٢٨/٥/١٧هـ لكون ما أسند إليه يمس 
هيبة الدولة وباهلل التوفيق هذه دعواي وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال ما ذكره املدعي 
العام يف دعواه من اهتامي باخلروج عن طاعة ويل األمر وذلك بمشاركتي يف عدة مسريات 
والتي  فيها  النساء  والتنسيق مع آخرين وترتيب خروج  للدولة  مناهضة  تشييع ومسريات 
تستهدف نرش الفوىض وزعزعة األمن واإلخالل باألمن الداخيل وترديد اهلتافات املناوئة 
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للدولة وأنني قلت أثناء خروجي يسقط )...( واملوت )...( والشعب يريد إسقاط النظام 
ويسقط )...( فهذا كله صحيح وأعرتف به .”هكذا أجاب .وبسؤال الطرفني ألديكام يشء 
تضيفانه قبل قفل باب املرافعة؟ قاال ليس لدينا يشء نضيفه .هذا وقد جرى اطالعي عىل 
مجيع أوراق املعاملة فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث صادق املدعى عليه 
عىل دعوى املدعي العام من اهتامه باخلروج عن طاعة ويل األمر، وذلك بمشاركته يف عدة 
مسريات تشييع ومسريات مناهضة للدولة والتنسيق مع آخرين وترتيب خروج النساء فيها، 
اهلتافات  الداخيل وترديد  الفوىض وزعزعة األمن واإلخالل باألمن  والتي تستهدف نرش 
املناوئة للدولة؛ وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه من املحرم يف الرشيعة االسالمية ؛حيث 
واخلروج عن ويل  األمر وعن طاعته  يعد خروجا عن ويل  املظاهرات  اخلروج يف هذه  إن 

األمر حمرم يف الرشيعة االسالمية قال تعاىل [ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
“ أال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من  النساء ٥٩ وقال عليه الصالة والسالم   Z  یی

معصية اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل وال ينزعن يدا عن طاعة “ رواه مسلم وقال عليه 
“ رواه  اجلاهلية  ميتة  مات  اجلامعة فامت  وفارق  الطاعة  “ من خرج عن  والسالم  الصالة 
مسلم ما يستوجب تعزير املدعى عليه عىل ذلك وحيث إن هذه املظاهرات فيها من املفاسد 
عليه خروجه  املدعى  اعرتف  الفوىض، وحيث  وإثارة  األمن  واملتمثلة يف زعزعة  العظيمة 
احلق  كله وألجل  لذا  عليه؛  العقوبة  تشديد  يستوجب  ما  مرة  أكثر من  املظاهرات  يف هذه 
بمشاركته  وذلك  األمر  ويل  طاعة  عن  بخروجه  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  العام، 
خروج  وترتيب  آخرين  مع  والتنسيق  للدولة  مناهضة  ومسريات  تشييع  مسريات  عدة  يف 
النساء فيها والتي تستهدف نرش الفوىض وزعزعة األمن واإلخالل باألمن الداخيل وترديد 
اهلتافات املناوئة للدولة وقررت ما ييل أوال/ سجن املدعى عليه عرشة أشهر حتتسب منها 
مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية ثانيا/ جلده تعزيرا مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني 
بني كل دفعة وأخرى فرتة راحة ملدة مخسة عرش يوما وبام قررت أمجعه حكمت وبعرض 
احلكم عىل الطرفني بعد إفهامهام بحقهام باستئناف احلكم قرر املدعى عليه قناعته باحلكم 
وأما املدعي العام فلم يقنع باحلكم وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بتقديم الئحة اعرتاضية 
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فأجبته لطلبه وأفهمته أن له مدة ثالثون يوما من تاريخ استالمه للحكم لتقديم هذه الالئحة 
احلكم ملحكمة  يرفع  الالئحة وسوف  تقديم هذه  املدة سقط حقه يف  إذا مضت هذه  وأنه 
االستئناف لتدقيقه حسب املتبع وقد جرى النطق باحلكم يف متام الساعة العارشة والربع حر 

يف ١٤٣٥/٣/٢٧هـ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. 

احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٥/٢٩هـ ويف متام الساعة العارشة 
افتتحت اجللسة وفيها قد عادت املعاملة من رئيس حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية بموجب 
خطابه رقم ٣٥١٢٣٣٢٨٩ يف ١٤٣٥/٥/١١هـ واملرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة 
االستئناف بالدائرة اجلزائية األوىل برقم ٣٥٢٣٣١٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ واملتضمن 
ما نصه بعد املقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
الدعوى  قليل جدا وذلك إلقراره بصحة  املدعى عليه  به فضيلته عىل  أن ما حكم  لوحظ 
وألن ما أقدم عليه فيه من اجلرأة عىل الدولة مما يرتتب عىل ذلك تطبيق عقوبة تعزيرية شديدة 
رادعة له وألمثاله ملالحظة ما ذكر واكامل الالزم ومن ثم إعادة املعاملة واهلل املوفق قايض 
الدائرة  ورئيس  والتوقيع  اخلتم   )...( استئناف  والتوقيع وقايض  اخلتم   )...( د/  استئناف 
)...( اخلتم والتوقيع ا.هـ ويف هذه اجللسة حرض املدعي العام واملدعى عليه ولوجاهة ما 
ذكره أصحاب الفضيلة حفظهم اهلل وسدد خطاهم لذا فقد رجعت عن حكمي السابق من 
املدعى  مائة جلدة وقررت أخريا أوال/ سجن  للمدعى عليه عرشة أشهر وبجلده  سجن 
عليه سنة وستة أشهر حتتسب منها مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية ثانيا/ جلد املدعى عليه 
مائتي جلدة مفرقة عىل أربع دفعات كل دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة وأخرى فرتة راحة 
ملدة مخسة عرش يوما وبه حكمت وقد جرى إفهامي للطرفني بأن هلام حق االعرتاض عىل 
احلكم وطلب تدقيقه واستئنافه لدى حمكمة االستئناف بتقديم الئحة اعرتاضية فقال املدعى 
أنا ال أريد االعرتاض عىل احلكم ولن أقدم الئحة اعرتاضية. أما املدعي العام فقد  عليه: 
قرر اكتفائه بالالئحة االعرتاضية التي قدمها سابقا لذا كله فقد قررت رفع احلكم ملحكمة 
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والربع  العارشة  الساعة  متام  باحلكم يف  النطق  املتبع وقد جرى  لتدقيقه حسب  االستئناف 
حرر يف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

احلمد هلل وحده، وبعد... فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة اجلـزائيـة األوىل بمحكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
برقم  املحكمة  املقيدة لدى  برقم ٣٥١٤١٩٤٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ  املكلف  الدمام 
القايض  الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  ٣٥/١٦٩٣٨٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ 
اخلاص  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٩٧٩٠ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية مظاهرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناء عىل 
قرارنا رقم ٣٥٢٣٣١٨٧ يف١٤٣٥/٥/٥هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٦/١٣هـ
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 ل3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٠٢٥٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١١هـ رقم القرار: ٣٥١١٢٧٥٥ 

مظاهلتتا-ادعوىاضداحدثا-امشاركةايفاتلاجمهلا-اسصداتأليباتللأياتلعاما-اتمفظا
عىلارجالاتألمنا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهدا-اوسفاتنفيذاتلعقوبة.

تملادتنيا)٤قاا-ا٥قا(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدث املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته باملشاركة يف التجمهر 
أمام اجلهات الرسمية والتسبب يف إحداث الفوىض بقصد إثارة الرأي العام وتأليبه، وقيامه 
بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  املاء،  بزجاجات  ورميهم  األمن  رجال  عىل  بالتلفظ  باملشاركة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر توبته وندمه، ولذا فقد ثبت 
لدى القايض إدانته بام نسب إليه، وحكم بسجنه مخسة عرش يوما يف دار املالحظة، ووقف 
التعهد  تنفيذ باقي العقوبة فإن عاد مرة أخرى ملا قام به فينفذ باقي احلكم بحقه، مع أخذ 
الالزم عليه بعدم العودة ملثل ذلك مرة أخرى، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
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وتاريخ   ٣٤٥٥٠٢٥٦ برقم  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٣٤٦٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ 
ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها تقدم 
املدعي العام )...( ويمثله املدعي العام )...( قائال بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام 
لفرع اهليئة بمنطقة القصيم أدعي عىل احلدث )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
النساء  من  جمموعة  جتمعت  ١٤٣٤/١٢/١٢هـ  بتاريخ  أنه  عاما   ١٥ والبالغ   )...( رقم 
واألحداث واألطفال عند نقطة التفتيش الواقعة مقابل بوابة مصنع )...( وذلك لزيارة ذوهيم 
بسجن )...( وتم إفهامهم من قبل منسق الزيارات بالسجن بعدم وجود زيارة لذوهيم يف 
هذا اليوم إال أهنن رفضن املغادرة وقمن بالتجمع والتلفظ بألفاظ غري الئقة بالسب والشتم 
وذلك بقوهلن: “ أنتم عبيد ، اهلل يلعنكم، خل نجومكم وتيجانكم تنفعكم “ وكذلك الدعاء 
عىل رجال األمن وقوهلم: “ عساكم ما تشوفون عيالكم “ ورمي زجاجات املاء عىل رجال 
األمن وعىل األشخاص واملركبات الرسمية، وبعد ذلك قاموا بوضع سجادة وسط الطريق 
الرئييس واجللوس عليها مع تناول املاء وعدم املباالة باملارة، وبعد فرتة يسرية غادروا املكان 
وتوجهوا إىل مبنى إمارة املنطقة وجتمهروا أمام البوابة الرشقية من مبنى اإلمارة، فتم القبض 
عليهم وتسليمهم للجهات املختصة واتضح أن من بينهم احلدث املذكور فتم إحالته لدار 
املالحظة االجتامعية بربيدة )فرزت أوراق مستقلة ملن قبض عليهن من النساء(  وباالطالع 
وتاريخ  م/ب/٩٧٤٣/٤/٨  برقم  بربيدة  العامة  املباحث  سجن  إدارة  مدير  خطاب  عىل 
١٤٣٤/٤/١٥هـ املتضمن أن املدعى عليه حرض لزيارة خاله املوقوف/ )...(، وأن ابن 
األخت ال يسمح له بالزيارة، وقد تم متكني ذوي املوقوف )...( من معايدته حيث حرض 
إىل  بحضوره  أقر  أقواله  وبسامع  الزيارة  من  ومكنوا  املحدد  الوقت  يف  وشقيقاته  أشقاؤه 
سجن املباحث عرص يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٢/١٢هـ لزيارة خاله وأنه تم منعهم 
اإلمارة  إىل  ذلك  بعد  واجته  املنزل  إىل  والدته  أوصل  ثم  باحلضور،  لتأخرهم  الزيارة  من 
وباستجوابه أقر بحضوره إىل السجن، و برفقته والدته لزيارة خاله املوقوف بسجن )...( 
وأنه تم منعهم من الزيارة بسبب تأخرهم باحلضور، وعند ذلك سمع املدعى عليها )...( )تم 
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فرز أوراق مستقلة هلا وبعثها للمباحث العامة ملعاجلتها بحكم االختصاص( تطلب منهم 
الذهاب لإلمارة ملقابلة األمري من أجل السامح هلم بالزيارة ثم ذهب للمنزل وأوصل والدته 
إىل منزهلا لوجود ضيوف لدهيا ثم ذهب بعد ذلك لألمارة ألخذ إذن للزيارة وانتهى التحقيق 
إىل اهتام احلدث )...( بمشاركته بالتجمهر مع جمموعه من النساء أمام مركز الضبط األمني 
وتعطيل  الفوىض  بإحداث  التسبب  إىل  أدى  مما  الطريق  وسط  يف  واجللوس   )...( بطريق 
مصالح سالكي الطريق، وإرصاره عىل ذلك وتوجهه ملبنى إمارة املنطقة واملشاركة بالتجمهر 
أمام البوابة الرشقية من مبنى اإلمارة، وذلك إلثارة الرأي العام وتأليبه، وقيامه باملشاركة 
املاء  بالتلفظ والسب والشتم لرجال األمن باأللفاظ املوصوفة واملشاركة برمي زجاجات 
عىل األشخاص واملركبات الرسمية وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ ما جاء بأقواله املدونة 
عىل الصفحات )١، ٢، ٣( من دفرت التحقيق املرفق صورته لفة )١٩( ٢ ما تضمنه حمرض 
القبض املدون بمحرض االستدالل املرفق صورته لفة )١٢، ١٣( ٣ ما تضمنه خطاب مدير 
إدارة سجن املباحث العامة بربيدة برقم م/ب/٩٧٤٣/٤/٨ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ 
املرفق صورته لفة )١٧، ١٨( وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم رشعًا ونظامًا 
وفقًا لبيان هيئة كبار العلامء املؤرخ يف ١٤٣٢/٤/١هـ ووفقًا للقرار السامي رقم )٦٨٥١( 
تعزيرية  بعقوبة  إليه واحلكم عليه  أسند  بام  إدانته  إثبات  أطلب  وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٦هـ 
تزجره وتردع غريه والتشديد عليه لقاء فعله، وفقا للقرار السامي املشار اليه اعاله ووفقا 
لربقية سمو وزير الداخلية رقم )٤٦٥١٧/١٥( وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٨هـ وباهلل التوفيق 
وبتالوة دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال :”ما ذكر املدعي العام من القبض 
أمام  النساء  من  جمموعة  مع  بالتجمهر  بمشاركتي  بسبب  ١٤٣٤/١٢/١٢هـ  بتاريخ  عيل 
مركز الضبط األمني بطريق )...( واجللوس يف وسط الطريق ما تسبب يف تعطيل مصالح 
صحيح.”  أيضا  هناك  بالتجمهر  واملشاركة  املنطقة  إمارة  ملبنى  وتوجهي  الطريق،  سالكي 
هكذا أجاب. وعليه جرى التوقيع وقد جرى مناصحة املدعى عليه وتوجيهه وبيان أن ما 
قام به من املشاركة يف التجمهر فيه رضر عليه وعىل غريه وأن هذا الفعل خيل باألمن وال 
الدعوى  من  تقدم  ما  فبناء عىل  الندم  التوبة  فأظهر  للجميع  املجتمع مطلب  أمن  أن  خيفى 
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واإلجابة فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بمشاركته بالتجمهر مع جمموعة من النساء أمام 
مركز الضبط األمني بطريق )...( واجللوس يف وسط الطريق ما تسبب يف تعطيل مصالح 
سالكي الطريق وتوجهه ملبنى إمارة املنطقة واملشاركة بالتجمهر هناك أيضا، وبعد االطالع 
عىل كامل أوراق املعاملة فقد حكمت بأن يسجن املدعى عليه مخسة عرش يوما بدار املالحظة 
ابتداء من تاريخ اإليقاف وقد أمىض منها سبعة أيام من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢هـ وحتى 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ مع وقف تنفيذ باقي املدة فإن عاد مرة أخرى ملا قام به فينفذ باقي 
احلكم بحقه، مع أخذ التعهد الالزم عليه بعدم العودة ملثل ذلك مرة أخرى، واقتنع املدعى 
عليه بذلك وقرر املدعي العام االعرتاض وطلب االستئناف وتقديم الئحة اعرتاضية وقد 
القرار الرشعي وجرى إفهامه مشافهة بمضمون املادتني )١٩٤ - ١٩٥(  سلم صورة من 
من نظام اإلجراءات اجلزائية باملجلس الرشعي ففهم ذلك وهبذا انتهت هذه الدعوى وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

القضايا اجلزائية  لتدقيق  الدائرة األوىل  احلمد هلل وحده، وبعد.. فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
يف بريدة برقم ٣٤٢٧٩٣٤٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ؛ املقيدة لدينا برقم ٣٤٢٧٩٣٤٦٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ؛ املرفق هبا القرار رقم ٣٤٣٨٠٩٥١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ؛ 
العام ضد/  املدعي  باملحكمة؛ اخلاص بدعوى  القايض  الشيخ/ )...(  الصادر من فضيلة 
)...(؛ الهتامه باملشاركة يف التجمهر. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن املدعى عليه؛ 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  املفصل  النحو  عىل 
املعاملة. قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 ا3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٧٨٦٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٠٩٠ 

رجالا مقاومةا تلعاما-ا تللأيا تأليبا سصدا تلاجمهلا-ا يفا تملشاركةا تكلرا مظاهلتتا-ا
تألمنا-اتهللوبامنهلا-اتساجابةالدعوتتامغلضةا-اإسلترا-ادفعابملتجعةاجهةاحكوميةا-ا

إدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميهل.

يف  املشاركة  بتكرار  إدانتهم  إثبات  طالبًا  عليهم،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
تأليب  بقصد  الفوىض  بإحداث  والتسبب  األمنية  أمام إحدى اجلهات  التجمهر واملظاهرة 
مواقع  يف  أشخاص  من  مغرضة  لدعوات  باالستجابة  والرابع  الثاين  وإدانة  العام،  الرأي 
التواصل، وإدانة الثالث بمقاومة رجال األمن واهلرب منهم، وطلب احلكم عليهم بعقوبة 
أمام بوابة إحدى اجلهات  أقروا بوجودهم  تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم 
التظاهر  وليس  حكومية  جهة  مراجعة  قصدهم  بأن  ودفعوا  سجناء   عن  لإلفراج  األمنية 
ضدها، وأقر الثاين والرابع بأهنام استجابا لدعوات أطلقت يف مواقع التواصل، وأقر الثالث 
هبروبه من رجال األمن خلوفه منهم، وأنكر املدعى عليهم بقية التهم املوجهة إليهم، ونظرًا 
ألن املدعي العام مل يقدم بينة عىل ما أنكره املدعى عليهم مما جاء يف دعواه، لذا فقد ثبت لدى 
القايض إدانة املدعى عليهم باملشاركة يف جتمهر أمام بوابة مبنى إحدى اجلهات األمنية من 
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الثاين والرابع باالستجابة لدعوات  غري أن يكون هلم موقوف من ذوهيم األقربني، وإدانة 
رجال  من  باهلروب  الثالث  وإدانة  الفوىض،  إثارة  هدفها  مشبوهة  حسابات  من  مغرضة 
األمن عند حماولة القبض عليه، ومل يثبت لديه إدانتهم بباقي التهم املنسوبة إليهم، وحكم 
بسجن كل واحد منهم عرشة أيام، مع أخذ التعهد الشديد عليهم لدى اجلهة املختصة بعدم 

تكرار ما بدر منهم، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٨٦٨ برقم  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٢٨٠٦٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ 
ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حرض 
اجلنسية  سعودي   )...(  - ١ عليهم:  املدعى  من  كل  حلضوره  وحرض   )...( العام  املدعي 
بموجب السجل املدين رقم )...( ٢ -)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
سعودي   )...(- ٤  )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(- ٣  )...(
العام قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا  اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( فادعى املدعي 
بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة القصيم أدعي عىل املذكورين أعاله حيث إنه يف متام 
الساعة السابعة من مساء يوم األحد ١٤٣٤/١٢/١٥هـ حرض جمموعة من النساء والشباب 
أمام بوابة مديرية رشطة )...( من جهة طريق )...( بعد أن قاموا بالتواصل عن طريق موقع 
املديرية،  بوابة  أمام  والتجمهر  االعتصام  إىل  والدعوة   )...(  ،)...( االجتامعي  التواصل 
وبعث صور ومقاطع فيديو عىل موقعي )...( و)...(، وبعد ذلك تم القبض عىل املدعى 
عليهم وقاوم املدعى عليه الثالث أثناء القبض عليه رجال األمن وحاول اهلرب من املوقع 
ما تطلب اللحاق به والقبض عليه بعد حماولته اهلرب )فرزت للبقية أوراق الختالف جهات 
التقايض والعمل جاري عىل إكامل الالزم(، وباالطالع عىل حمرض الضبط والقبض املعد من 
قبل قوة املهامت والواجبات اخلاصة بالقصيم املتضمن جتمهر جمموعة من النساء والشباب 
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واألحداث واألطفال أمام بوابة مديرية رشطة )...( وتكرر ذلك منهم ألكثر من ليلة وذلك 
أمام شعبة سجن )...( للمطالبة بإطالق رساح النساء املوقوفات يف قضية جتمهر سابقة وأنه 
تم التأكيد عليهن بأن اإلجراءات املتعلقة بالنساء املوقوفات تسري وفق األنظمة والتعليامت 
لدى اجلهات ذات العالقة، كام تبني انتشار صور ومقاطع فيديو لرجال األمن عرب مواقع 
التواصل االجتامعي )...(، و)...( وذلك أثناء حتدثهم مع املتجمهرين ويتضح أن غرضهم 
التواصل االجتامعي  من ذلك إحداث الفوىض والبلبلة واالنسياق خلف عدد من مواقع 
املشبوهة، وباالطالع عىل املحرض اإلحلاقي املعد من قبل اللجنة األمنية اتضح أنه بانتقاهلم 
إىل مكان التجمهر، وعند حماولة التفاهم مع املتجمهرين من أجل مغادرة مكان التجمهر 
وباستجواب  والقبض،  الضبط  واقعة  بصحة  مجيعًا  أقروا  أقواهلم  وبسامع  ذلك،  رفضوا 
املدعى عليه األول أقر بأنه حرض أمام بوابة مديرية رشطة )...( من أجل املطالبة باإلفراج 
العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  مبنى  أمام  بالتجمهر  قام  وأن  وسبق  واألطفال  النساء  عن 
مديرية رشطة  بوابة  أمام  بأنه حرض  أقر  الثاين  عليه  املدعى  وباستجواب  القصيم،  بمنطقة 
التواصل  موقع  طريق  عن  بالتجمع  علم  وأنه   )...( عن  باإلفراج  املطالبة  أجل  من   )...(
االجتامعي )...(، وباستجواب املدعى عليه الثالث أقر بأنه حرض أمام بوابة مديرية رشطة 
)...( من أجل السؤال عن والدته املوقوفة وسبق وأن قام بالتجمهر أمام مبنى هيئة التحقيق 
واالدعاء العام بمنطقة القصيم، وباستجواب املدعى عليه الرابع أقر بأنه حرض أمام بوابة 
مديرية رشطة )...( من أجل املطالبة باإلفراج عن املعتقلني وباالطالع عىل بيانات املظاهرات 
الواقعة يف الفرتة السابقة اتضح وجود قضايا مماثلة عىل النحو التايل: ١ـ وجود قضية جتمهر 
بتاريخ  القصيم  بمنطقة  العام  واالدعــاء  التحقيق  هيئة  أمام  األول  عليه  املدعى  عىل 
املبنى  أمام  بالتجمهر والتظاهر  التي قامت  ١٤٣٤/٤/١٩هـ حيث كان ضمن املجموعة 
وأحيلت للمحكمة اجلزائية برقم )٩٠٠١( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ ٢ـ سبق القبض عىل 
بتاريخ  العام  السجن  أمام  األوىل  ومظاهرة  جتمهر  قضيتي  يف  الثالث  عليه  املدعى 
العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  مبنى  أمام  والثانية  بحقه.  االهتام  وحفظ  ١٤٣٤/٤/١٧هـ 
 )٩٠٠١( برقم  اجلزائية  للمحكمة  وأحيلت  ١٤٣٤/٤/١٩هـ  بتاريخ  القصيم  بمنطقة 
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التجمهر  باملشاركة يف  املدعى عليهم  اهتام  اىل  التحقيق  وانتهى  وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ 
الفوىض  بإحداث  والتسبب   )...( طريق  عىل   )...( رشطة  مديرية  بوابة  أمام  واملظاهرة 
وتعطيل مصالح سالكي الطريق ورفضهم مغادرة املكان وتكرار التجمهر منهم وإرصارهم 
املتهمني  قضايا  إجراءات  سري  عىل  والتأثري  وتأليبه  العام  الرأي  إثارة  بغرض  ذلك  عىل 
عن  أشخاص  مع  بالتواصل  ومشبوهة  مغرضة  لدعوات  واالستجابة  باألمن،  باإلخالل 
طريق مواقع التواصل االجتامعي )...( هدفها اإلخالل باألمن وإثارة الفوىض وقيام املدعى 
عليه الثالث )...( بمقاومة رجال األمن واهلرب منهم، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - 
ما تضمنه استجواهبم املدون بدفاتر التحقيق املرفقة لفة )٦٩ـ ٧٠ـ ٧١ـ٧٢(. ٢ - ما جاء 
لفة  املرفق  الصفحات من )١ـ ٢ـ ٣ـ ٥( من حمرض االستدالل  املدون عىل  أقواهلم  بسامع 
)١٧(. ٣ - ما تضمنه حمرض القبض املعد من قبل قوة املهامت والواجبات اخلاصة املدون 
عىل الصفحات )١ـ ٢( من ملف االستدالل املرفق لفة )١٩(. ٤ - حمرض القبض املتعلق 
باملتهم الثالث لفة رقم )٥٧(.٥ - ما تضمنه املحرض اإلحلاقي املعد من قبل اللجنة األمنية 
املنوه عنه صفحة )١( من دفرت االستدالل، وبالبحث عن سوابقهم مل يعثر ألحد منهم عىل 
أي سابقة مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهم فعل حمرم رشعًا ونظامًا وفقًا لبيان 
السامي رقم )٦٨٥١( وتاريخ  للقرار  املؤرخ يف ١٤٣٢/٤/١هـ ووفقًا  العلامء  هيئة كبار 
تعزيرية  بعقوبة  عليهم  واحلكم  إليهم  أسند  بام  إدانتهم  إثبات  أطلب  ١٤٣٣/١/٢٦هـ 
تزجرهم وتردع غريهم والتشديد عليهم لقاء فعلهم وإرصار بعضهم عىل املشاركة بتلك 
التجمعات وتكرار ذلك منهم دون رادع، وفقًا للقرار السامي املشار اليه أعاله ووفقًا لربقية 
سمو وزير الداخلية رقم )٤٦٥١٧/١٥( وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٨هـ هذه دعواي، وبسؤال 
املدعى عليهم عن دعوى املدعي العام ضدهم أجاب األول قائاًل: “ما ذكره املدعي العام 
ضدي من وجودي يف املوقع أمام بوابة مديرية رشطة )...( فهذا صحيح، وما ذكره من أنني 
أنني  والواقع  صحيح،  غري  فهذا  التظاهر  يف  شاركت  وأنني  املظاهرة  أجل  من  حرضت 
راجعت مديرية رشطة )...( قبل القبض عيل بيوم واحد وقابلت أحد الضباط بخصوص 
موضوع املوقوفة )...( لكوهنا من قريبايت من بعيد فطلب مني الضابط أن أحرض من الغد 
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فلام حرضت يف اليوم املحدد بناًء عىل كالمه، ومل أكن أعلم بوجود أي جتمع يف املوقع املذكور 
ال من برامج التواصل االجتامعي وال غريها، وأثناء وجودي حرضت فرقة من رجال األمن 
وكان  موقوفيهم،  ملتابعة  حرضوا  الذين  األشخاص  من  جمموعة  ومعي  عيل،  وقبضوا 
حضوري بقصد مراجعة جهة حكومية وليس بقصد املشاركة يف مظاهرة، ومل يصدر منا أي 
هتافات وال ترديد عبارات، وال رفع الفتات وال نحو ذلك، ومل يطلب منا أحد التفرق أو 
مغادرة املوقع، ومل أقم باالشرتاك يف إغالق الطريق، وإنام أغلقه رجال األمن عند حضورهم، 
هذه  من  حكم  وصدر  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  أمام  مظاهرة  يف  شاركت  أن  وسبق 
املحكمة بعدم إدانتي وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.” هكذا أجاب، كام أجاب الثاين 
أنني  والواقع  صحيح،  غري  وبعضه  صحيح  بعضه  ضدي  العام  املدعي  ذكره  “ما  قائاًل: 
علمت بوجود جتمع أمام بوابة مديرية رشطة )...( عن طريق مواقع التواصل االجتامعي 
فحرضت من أجل املطالبة باإلفراج عن السجني )...( حيث إنه من أبناء عم والدي، وكان 
حضوري بقصد مراجعة جهة حكومية وليس بقصد املشاركة يف مظاهرة ومل يصدر منا أي 
هتافات وال ترديد عبارات وال رفع الفتات وال نحو ذلك، ومل يطلب منا أحد التفرق أو 
مغادرة املوقع ومل أقم باالشرتاك يف إغالق الطريق وإنام أغلقه رجال األمن عند حضورهم، 
ومل يسبق يل املشاركة بأي مظاهرة أو جتمع أو اعتصام يف السابق، وأنا تائب هلل تعاىل وأتعهد 
بعد تكرار ما بدر مني.” هكذا أجاب، كام أجاب الثالث قائاًل: “ما ذكره املدعي العام ضدي 
أنني  من  ذكره  وما  صحيح،  فهذا   )...( رشطة  مديرية  بوابة  أمام  املوقع  يف  وجودي  من 
حرضت من أجل املظاهرة وأنني شاركت يف التظاهر فهذا غري صحيح، والواقع انني كنت 
يف رحلة برية مع بعض زمالئي فوردتني عدة رسائل أن والديت )...( قبض عليها وكرست 
يدها فقمت بمراجعة مديرية رشطة )...( بعد أن تأكدت من صحة اخلرب عن طريق أخي 
فشاهدت جمموعة من النساء والشباب عند بوابة املديرية ومل أشاهد معهم أي الفتة، وقابلت 
الضابط املوجود يف املوقع وأخربين أنه ليس من صالحياته عمل يشء لوالديت ومل يطلب منا 
أحد التفرق أو مغادرة املوقع فهممت باالنرصاف مع أخي فحرضت فرقة من رجال األمن 
عيل  وقبض  العسكري  فلحقني  قدميَّ  عىل  وهربت  منهم  فخفت  علينا  القبض  وحاولوا 
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بدون مقاومة مني، وسبق أن شاركت يف مظاهرة سابقة وأخذ عيل التعهد بعدم املشاركة يف 
أي مظاهرة يف املستقبل، ومل حيصل مني ما خيالف ما تعهدت به هكذا أجاب، كام أجاب 
الرابع قائاًل: ما ذكره املدعي العام ضدي بعضه صحيح وبعضه غري صحيح، والواقع أنني 
علمت بوجود جتمع أمام بوابة مديرية رشطة )...( عن طريق برنامج )...( فحرضت من 
أجل املطالبة باإلفراج عن إحدى قريبايت من بعيد لكوهنا موقوفة بغري حكم قضائي، وكان 
حضوري بقصد مراجعة جهة حكومية وليس بقصد املشاركة يف مظاهرة ومل يصدر منا أي 
هتافات وال ترديد عبارات وال رفع الفتات وال نحو ذلك، ومل يطلب منا أحد التفرق أو 
مغادرة املوقع ومل أقم باالشرتاك يف إغالق الطريق وإنام أغلقه رجال األمن عند حضورهم، 
ومل يسبق يل املشاركة بأي مظاهرة أو جتمع أو اعتصام يف السابق، وأنا تائب هلل تعاىل وأتعهد 
بعد تكرار ما بدر مني هكذا أجاب، فسألت املدعي العام هل لديه بينة عىل ما ادعاه ونفاه 
املدعى عليهم فقال: بينتي عىل ذلك ما يف أوراق املعاملة بام يف ذلك حمارض القبض واملحرض 
اإلحلاقي املعد من قبل اللجنة األمنية هكذا قال، فجرى مني دراسة أوراق املعاملة فوجدت 
من ضمنها اإلشعار األمني املؤرخ يف ١٤٣٤/١٢/١٥هـ املتضمن القبض عىل اثنتي عرشة 
امرأة جتمعن أمام مديرية رشطة )...( مساء يوم األحد ١٤٣٤/١٢/١٥هـ وعدم جتاوهبن 
إليهن  املشار  النساء  فيه أسامء  األمنية منهن ذلك ومذكور  باالنرصاف عند طلب اجلهات 
انتهى مضمونه، كام وجدت حمرض القبض املتضمن أنه يف متام الساعة السابعة من مساء يوم 
 )...( رشطة  مديرية  بوابة  أمام  النساء  من  عدد  جتمع  لوحظ  ١٤٣٤/١٢/١٥هـ  األحد 
وتكرر ترددهن ألكثر من ليلة ما بني شعبة سجن )...( واملديرية للمطالبة بإطالق رساح 
موقوفات بشعبة سجن )...( فتم إبالغهن والتأكيد عليهن أن املراجعة تكون أثناء الدوام 
ذات  اجلهات  لدى  النظام  وفق  تسري  للمسجونات  الرسمية  اإلجراءات  وأن  الرسمي 
بالصور  مزودًا   )...( موقع  يف  هبا  التغريد  يتم  معهن  املقابالت  مجيع  أن  ولوحظ  العالقة، 
ومقاطع الفيديو للضباط الذين قابلوهن، وأهنن حرضن يف تلك الليلة ومعهن جمموعة من 
الشباب من ضمنهم املدعى عليهم وتم التواصل مع بعض احلسابات املشبوهة أعلنوا فيها 
رصاحة االعتصام أمام بوابة الرشطة مما يؤكد أن تواجدهم بداعي إحداث الفوىض والبلبلة 
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واالنسياق وراء تلك املواقع املشبوهة فتم القبض عليهم مجيعًا وهرب جمموعة منهم فتمت 
اللذين قبضا عىل  العسكريني  إفادة  انتهى مضمونه، كام وجدت  السيطرة والقبض عليهم 
املدعى عليه الثالث كل من العسكري )...( والعسكري )...( املتضمنة أنه أثناء القبض عىل 
املدعى عليه الثالث حاول مقاومتهام واهلروب منهام ومل يقم باالعتداء عليهام ومل حيدث هبام 
انتهى مضمونه، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وبعد االطالع عىل  أي إصابات 
أمام بوابة مديرية رشطة )...(، وأقر  بتواجدهم  أقر املدعى عليهم  املعاملة وحيث  أوراق 
األول أنه يطالب لسجني ليس من ذويه األقربني، وأقر الثاين أنه حرض للمكان املذكور بناء 
عىل دعوة من حسابات يف موقع )...( وأنه يطالب لسجني ليس من ذويه األقربني، وأقر 
الثالث هبروبه عن رجال األمن، وأقر الرابع أنه حرض بناء عىل دعوة من برنامج )...( وأنه 
يطالب لسجني ليس من ذويه األقربني، وأنكر املدعى عليهم بقية التهم املوجهة إليهم، وقرر 
املدعي العام أن بينته عىل دعواه ما يف أوراق املعاملة، وحيث مل أجد يف أوراق املعاملة ما 
يدين املدعى عليهم بالتهم التي أنكروها، حيث إنه ذكر يف حمرض اللجنة األمنية أنه طلب من 
النساء مغادرة املوقع وليس يف أوراق املعاملة ما يدل عىل أنه طلب ذلك من املدعى عليهم، 
مديرية  مبنى  بوابة  أمام  جتمهر  يف  باملشاركة  األول  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  ولذا 
الثاين  املدعى عليهام  وإدانة  األقربني،  ذويه  له موقوف من  يكون  أن  )...( من غري  رشطة 
والرابع باالستجابة لدعوات مغرضة من حسابات مشبوهة هدفها إثارة الفوىض واملشاركة 
بالتجمهر أمام بوابة مديرية رشطة )...( من غري أن يكون هلام موقوف من ذوهيام األقربني، 
وإدانة املدعى عليه الثالث باهلروب من رجال األمن عند حماولة القبض عليه، ومل تثبت لدي 
بقية التهم املنسوبة إليهم، ونظرًا ملا ظهر يل من توبة املدعى عليهم وشدة ندمهم بعد توجيههم 
وإرشادهم يف املجلس الرشعي وتعهدهم بعدم تكرار ما بدر منهم، ولذا فقد حكمت عىل 
املدعى عليهم تعزيرًا يف احلق العام بسجن كل واحد منهم عرشة أيام من تاريخ إيقافه عىل 
ذمة هذه القضية، ويؤخذ عليه التعهد الشديد لدى اجلهة املختصة بعدم تكرار ما بدر منه 
منهم  واحد  كل  قرر  العام  واملدعي  عليهم  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت،  وبذلك 
االعرتاض بالئحة اعرتاضية فجرى تسليم كل واحد منهم نسخة من احلكم وأفهم أن عليه 
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تقديم الئحة االعرتاض خالل ثالثني يومًا من تارخيه وإذا مل يقدم االعرتاض خالل املدة 
املحددة يسقط حقه يف تقديم االعرتاض وعليه جرى التوقيع وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ. احلمد هلل وحده وبعد: فقد انتهت املدة 
وعدوا  التي  االعرتاضية  الالئحة  عليهم  واملدعى  العام  املدعي  يقدم  ومل  نظامًا  املحددة 
بإحضارها فقررت رفع احلكم وصورة ضبطه مع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف 
لتدقيقه وذلك استنادًا للامدة اخلامسة والتسعني بعد املائة من نظام االجراءات اجلزائية وعليه 

جرى التوقيع وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

القضايا اجلزائية  لتدقيق  الدائرة األوىل  احلمد هلل وحده، وبعد.. فقد اطلعنا نحن قضاة 
املحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٤/٣هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢٨٢٨٠٦٤( برقم  بربيدة  اجلزائية 
وتاريخ   )٣٤٣٨٨٤٣٦( رقم  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٥هـ؛  )٣٤٢٨٢٠٦٤(وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة، اخلاص بدعوى 
املدعي العام. ضد كل من/ ١ )...( ٢ )...( ٣ )...( ٤ )...(، الهتامهم باملشاركة بالتجمهر 
واملظاهرة أمام بوابة مديرية رشطة )...(، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن املدعى 
عليهم عىل النحو املفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 ر3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٩٧٣٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٨١٠ 

كاابةاالفاةا-ارفعهااعىلازجاجاسيارةا-ا ادعوىاضداحدثا-اتشرتتكايفا مظاهلتتا-ا
سصداتأليباتللأياتلعاما-اإسلترا-اإدتنةا-تعزيلابالقجنا-اوسفاتلانفيذاتملرشوط.

إسلتراتملدعىاعميهام.

كتابة  يف  باالشرتاك  إدانتهام  إثبات  طالبًا  عليهام،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
الفتنة وتأليب  إثارة  العاين( بقصد  الفتة ووضعها عىل زجاج سيارة مكتوب عليها )فكوا 
الرأي العام، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أقرا 
بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهام بام نسب إليهام، وحكم بسجن كل 
واحد منهام ملدة شهرين، وقرر وقف تنفيذ العقوبة يف املدة املتبقية املرشوط بام ذكر يف منطوق 
العام،  نافذا، فاعرتض املدعي  احلكم ويف حال اإلخالل بأحد الرشوط فإن احلكم يكون 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥١٤٩٧٣٦ برقم  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٥/٠٣/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٧٢٤٩٢٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ 
ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ١١ وفيها ادعى 
املدعي العام هبيئة التحقيق واالدعاء العام بالقصيم )...( عىل/ ١ )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(  ٢  )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...( قائاًل: “بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة القصيم أدعي عىل 
املذكورين أعاله حيث إنه يف متام الساعة احلادية عرش ومخسني دقيقة من مساء يوم الثالثاء 
١٤٣٥/٢/٧هـ وأثناء قيام الدوريات األمنية بربيدة بعملها عىل الدائري الغريب تم مشاهدة 
سيارة من نوع )...( حتمل لوحة رقم )...( بقيادة املدعى عليه الثاين ويرافقه املدعى عليه 
األول حيث كان ممسكًا بالفته عىل الزجاج اخللفي للسيارة مكتوب عليها )فكوا العاين( فتم 
استيقافهام وقام األول بإخفاء الالفتة وبتفتيش السيارة عثر هبا عىل الالفتة وعىل بخاخ أسود 
وجوال من نوع )...( و)...( و)...( وحاسب فتم القبض عليهام. تم الكتابة ملركز رشطة 
)...( بخطابنا رقم )٣٤٨٠( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ بطلب بعث األجهزة املضبوطة مع 
واقعة  أفاد بصحة  األول:  أقوال  املالحظة. وبسامع  ما يوجب  يظهر  مل  املتهمني وبفحصها 
العاين(  بكتابة عبارة )فكوا  الثاين ورشائهام لصحيفة وبخاخ وقام هو  القبض وركوبه مع 
عىل الصحيفة. وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وركوبه مع الثاين وأقرتح عليه الثاين 
أن يقوم برشاء صحيفة ويكتب عليها عبارة )فكوا العاين( ثم قام الثاين برشاء صحيفة من 
إحدى املكتبات وقام هو برشاء بخاخ لونه أسود من إحدى البقاالت ثم توقفا يف إحدى 
الشوارع الفرعية وقام بكتابة عبارة )فكوا العاين( عىل الصحيفة وبعد أن جفت الكتابة قام 
األمن  لدوريات  مشاهدته  وعند  للسيارة  اخللفي  بالزجاج  ووضعها  بالصحيفة  باإلمساك 
قام بإنزاهلا. وبسامع أقوال الثاين: أفاد بصحة واقعة القبض وإركابه لألول ووضعه صحيفة 
مكتوب عليها عبارة )فكوا العاين( عىل سيارته ثم أنزهلا عند مشاهدته لدوريات األمن.. 
وانتهى التحقيق إىل إهتام كاًل من: )...( و)...( باالشرتاك يف كتابة الفته ووضعها عىل زجاج 
السيارة مكتوب عليها )فكوا العاين( تدعو إلثارة الفتنة وتأليب الرأي العام. وذلك لألدلة 
والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف اعرتافهام املنوه عنه املدون عىل صـ)١و٢و٣و٤و٥و٦و٧( 
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عىل  املدونني  األقوال  سامع  حمرضي  يف  جاء  ما   - ٢  .)١٤( لفة  املرفق  التحقيق  دفرت  من 
حمرض  تضمنه  ما   - ٣  .)٣( لفة  املرفق  األمنية  األحوال  تقرير  من  ـــ)٢و٣و٤و٥و٧(  ص
القبض والتفتيش املدون عىل ص )٢( من تقرير األحوال األمنية املرفق لفة )١(. ٤ - ما 
ورد بمحرض تنفيذ مهمة وتسليمها جلهة االختصاص املنوه عنه املرفق لفة )٢(. وحيث إنام 
أقدم عليه احلدثان املدعى عليهام فعل حمرم رشعًا وجمرم نظامًا وفقًا لقرار هيئة كبار العلامء 
بعقوبة  عليهام  واحلكم  إليهام  أسند  بام  إدانتهام  إثبات  أطلب  لذا  تاريخ١٤٣٢/٤/١هـ. 
تعزيرية تزجرمها وتردع غريمها. وباهلل التوفيق. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى 
عليهام أجاب كل واحد منهام قائاًل: “بأن مجيع ما ذكره املدعي العام صحيح كله وأقرر بأن 
يتكرر مني مثل ذلك  بأن ال  ما حصل مني خطأ وكان بسبب محاس غري منضبط وأتعهد 
مستقباًل”. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة واالطالع عىل املعاملة وملصادقة املدعى 
عليهام عىل الدعوى فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليهام بالدعوى ولكون املدعى عليهام من 
األحداث وقررا بأن ما حصل منهام خطأ ولن يتكرر منهام مستقباًل وحيث جرى مناصحتهام 
وأظهرا االستجابة له فقد قررت تعزير كل واحد منهام بالسجن شهرين اعتبارًا من تاريخ 
إيقافه مع وقف التنفيذ يف املدة املتبقية بالرشوط التالية: ١ -عدم العودة ملا بدر منه مستقباًل. 
٢ - املحافظة عىل صالة اجلامعة خاصة صالة الفجر وحيرض مشهد من إمام املسجد. ٣ - بر 
الوالدين. ٤ -عدم مصاحبة أحد إال بإذن والده. ٥ -التفوق الدرايس يف الفصل الدرايس 
القادم بام ال يقل عن تقدير جيد جدًا. ٦ - كتابة أحاديث كتاب الفتن من صحيح البخاري 
خالل مدة ال تتجاوز شهرين من تارخيه وتكون الكتابة بخط اليد. ٧ - حفظ مخسة أجزاء 
من القران يف مدة ال تتجاوز سنة. ٨ - االلتحاق بحلقة تابعة جلمعية حتفيظ القرآن الكريم 
ملدة سنتني. وإحضار مشاهد رسمية فيام يتعلق بالرشوط الثاين واخلامس والسابع وإذا أخل 
بأحد الرشوط فإن احلكم يكون نافذًا، وبه حكمت واهلل أعلم وأحكم وبعرض احلكم عىل 
املدعى عليهام قررا القناعة به أما املدعي العام فقد قرر االعرتاض عليه ووعد بتقديم الئحة 
اعرتاضية فأجبته لطلبه وجرى تسليمه نسخة من القرار لالعرتاض عليه وأفهمته بتعليامت 
االستئناف يف مثل ذلك وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
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مظاهرات

حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  لعنا نحن قضاة  اطَّ فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
يف بريدة برقم )٣٥٧٢٤٩٢٥( يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ؛ املرفق هبا القرار رقم )٣٥٢٦٩٨١٧( 
يف ١٤٣٥/٦/٨هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة؛ اخلاص بدعوى 
املدعي العام ضد كٍل من/ ١ )...(. ٢ )...(؛ الهتامهام باالشرتاك يف كتابة الفتة ووضعها 
عىل زجاج السيارة؛ تدعو إلثارة الفتنة وتأليب الرأي العام. وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
عىل كل واحد من املدعى عليهام تعزيرًا بالسجن ملدة شهرين اعتبارًا من إيقافه -مع وقف 
والرِبُّ  اجلامعة،  صالة  عىل  واملحافظة  مستقباًل،  منه  بدر  ما  ملثل  العودة  عدم  برشط  التنفيذ 
كتاب  أحاديث  وكتابة  الدرايس،  والتفوق  والده،  بإذن  إالَّ  أحٍد  مصاحبة  وعدم  بوالديه، 
الفتن، وحفظ مخسة أجزاء من القرآن الكريم، وااللتحاق بحلق حتفيظ القرآن؛ وإذا أخلَّ 
القرار وصورة ضبطه  فيه. وبدراسة  ل  املفصَّ النحو  نافذًا؛ عىل  احُلْكُم  ُيعدُّ  بيشٍء من ذلك 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته -وفقه اهلل -. 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.



اجتار بالب�رش
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اجتار بالب�رش

 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٩٨٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٧٤٨٢ 

تجتارابالبرشا-اتساغاللاتلزوجةاوتألوالدا-اتماهاناتلاقولا-اإنكارا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ا
توجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجن.

سوةاتلقلتئن.

سلطته  استعامل  بإساءة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
عىل زوجته وأوالده واستغالل ضعفهم بغرض التسول بسبق اإلرصار والتخطيط املجرم، 
الثالثة من نظام مكافحة  وطلب احلكم عليه بالسجن والغرامة بحدمها األعىل وفقا للامدة 
جرائم االجتار باألشخاص، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ونظرًا ألن ما 
قدمه املدعي العام من أدلة وقرائن ال تكفي إلدانة املدعى عليه بام نسب إليه، لكن يوجه له 
التهمة بصحة ذلك، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وقرر رصف 
التهمة فقد حكم بسجنه ملدة عرشين  إثبات إدانته، ولتوجه  العام  النظر عن طلب املدعي 

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

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
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املحكمة  املحالة يل من فضيلة رئيس هذه  املعاملة  اجلزائّية بسكاكا، وبناء عىل  املحكمة  يف 
 ٣٤٨٤٧٥٣٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٩٨٤٠ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ افتتحت اجللسة 
عليه  املدعى  ضد  اخلطية  دعواه  وقدم   ،)...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ١٢  :١٥ الساعة 
مدعيًا  بصفتي  ضده:  دعواه  يف  قائال   )...( رقم  السفر  جواز  بموجب  اجلنسية   ...  )...(
فبتاريخ  أعاله؛  املذكور  عىل  أدعي  اجلوف  بمنطقة  اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا 
اململكة  التي قدمت إىل  ـ  ... اجلنسية  الوافدة/ )...(  القبض عىل  تم  ١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ 
برفقه زوجها وأبنائها قبل ستة أشهر ألداء فريضة العمرة وهي متارس التسول برفقه أبنائها، 
وذلك بالقرب من مطعم )...(، وبالتحقيق مع املتهم/ )...( )زوج املذكورة( أقر واعرتف 
بأنه نقل زوجته وأوالده من ...  إىل اململكة العربية السعودية بغرض العمرة والتسول، وأن 
جوازه حمجوز يف منطقة تبوك بسبب القبض عليه وهو يتسول. وانتهى التحقيق إىل توجيه 
االهتام لـ/ )...(، بإساءة استعامل سلطته عىل زوجته وأوالده واستغالل ضعفهم بغرض 
التسول بسبق اإلرصار والتخطيط املجرم وفقا للامدة )٢( من نظام مكافحة جرائم االجتار 

باألشخاص. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
لفة  العمرة والتسول  السعودية لغرض  العربية  اململكة  ١ - اعرتافه وإقراره بقدومه إيل 
)٢٦ -٢٧ -٢٨(. ٢ - حمرض القبض املحرر من قبل البحث اجلنائي لفه )٤(.٣ - إقراره 
بالقبض عليه  سابقا بمنطقة تبوك أثناء ممارسته التسول. وحيث إن ما أقدم عليه املتهم وهو 
بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل جمرم ومعاقب عليه نظامًا، مما يتعني معه إحالته للمحكمة 
اجلزائية استنادا للامدتني )١٢٨٫١٢٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية، فإنني أطلب إثبات 
إليه واحلكم عليه باآليت: ١ - السجن والغرامة بحدمها األعىل وفقا للامدة  بام أسند  إدانته 
الثالثة من نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص. ٢ - تشديد العقوبة بحقه عمال بالفقرة 
املدعى  حرض  اجللسة  نفس  ويف  دعواه  قدم  هكذا  النظام.  ذات  من  الرابعة  املادة  من   )٥(
عليه )...(، وجرى سؤاله عن دعوى املدعي العام ضده املضبوطة بعاليه بعد تالوهتا عليه، 
فأجاب قائال: )ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي كله غري صحيح، وقد أتيت إىل اململكة 
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اجتار بالب�رش

العربية السعودية لغرض العمرة، وقد أديت العمرة يف وقتها وأنا فقري أتسبب طالبا الرزق 
من اهلل وحده، وقمت ببعض األعامل يف احلراجات وسوق اخلضار يف مكة، وما إن رأت 
املساعدة من زكوات وصدقات، وكنت  يقدمون يل  وبدأوا  الناس حايل حتى عطفوا عيل 
آخذ منهم نظرا حلاجتي امللحة؛ فعندي من البنات مخس ومن األبناء ثالثة، وليس يل مصدر 
ذكرته  ما  الصحيح  قال:  العام  املدعي  عىل  إجابته  وبعرض  أجاب.  هكذا  منه(،  أسرتزق 
العام  املدعي  إليها يف دعوى  املشار  إىل األدلة والقرائن  قال. وبالرجوع  يف دعواي، هكذا 
وعرضها عىل املدعى عليه قال: )ما جاء يف اعرتايف وإقراري بقدومي من ...  إىل اململكة 
العربية السعودية لغرض العمرة والتسول، فالصحيح أنه لغرض العمرة فقط، وأما ما جاء 
يف حمرض القبض من قبل البحث اجلنائي، فصحيح أنه تم القبض عليهن ولكن كان ذلك 
مقصدهن التسوق من املحالت املشار إليها، وأما ما جاء يف إقراري بالقبض عيل يف السابق 
لديه  هل  العام  املدعي  وبسؤال  قال.  هكذا  فصحيح(،  التسول  ممارسة  أثناء  تبوك  بمنطقة 
زيادة بينة عىل ما ذكره يف دعواه أجاب قائال: ليس لدي سوى ما ذكرت يف دعواي، هكذا 
أجاب. فبعد سامع الدعوى واإلجابة، واالطالع عىل أوراق املعاملة وعىل األدلة والقرائن 
املشار إليها، وبام أن املدعى عليه أنكر ما نسبه إليه املدعي العام يف دعواه ضده، ونظرا ألن 
املدعى عليه سبق وأن قبض عليه بمنطقة تبوك أثناء ممارسة التسول، وبام أن املدعى عليه 
ليس عليه سوابق جنائية مسجلة عليه مما يظهر من أوراق املعاملة، وبام أن القصد ال يطلع 
عليه إال اهلل سبحانه وتعاىل، وليس ثمة ما يثبت إدانة املدعى عليه بام نسبه إليه املدعي العام 
يف دعواه؛ ملا تقدم كله فقد رصفت النظر عن طلب املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليه 
)...( بإساءة استعامل سلطته عىل زوجته وأوالده واستغالل ضعفهم بغرض التسول بسبق 
اإلرصار والتخطيط، ومل يثبت لدي إدانته بذلك، وإنام تتوجه إليه التهمة بذلك، وحكمت 
عليه تعزيرا لقاء ذلك بسجنه مدة عرشين يوما حيسب منها كل سجن سجن به بسبب هذه 
القضية، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. واهلل أعلم وأحكم. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه 
قرر قناعته ورضاه به، وبعرض احلكم عىل املدعي العام قرر اعرتاضه عليه، وطلب متييزه 
بتقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه، وأبلغت املدعي العام بام تقتضيه التعليامت النظامية 
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واملدد املقررة نظاما إلجراءات االستئناف، فبلغ ذلك وسلم نسخة احلكم يف هذه اجللسة. 
وصىل اهلل وبارك عىل نبينا حممد وآله وصحبه. حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف باجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  وتاريخ١٤٣٥/٦/٩هـ،   )...( برقم 
  ...  )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  يف١٤٣٥/٤/٢٥هـ،   )...( برقم  املسجل 
اجلنسية يف قضية إساءة سلطته عىل زوجته وأوالده، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة؛ 
قررنا املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته -وفقه اهلل - إىل تفعيل املادة )٢/١٨١( من نظام 
اإلجراءات اجلزائية اجلديد مستقباًل.واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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اجتار بالب�رش

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٦٩٢٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩٤٤٤ 

إسلترا حملمةا-ا عالسةا إسامةا تجلنيسا-ا تالساغاللا سصدا تملأةا-ا إيوتءا بالبرشا-ا تجتارا
بإسامةا إدتنةا بها-ا تلاهمةا توجها ثبوتها-ا عدما تالساغاللا-ا سصدا إنكارا تملحلمةا-ا بالعالسةا

عالسةاحملمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

تلقاعدةاتلرشعيةلا“ تمللءامؤتخذابإسلترها“.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإقامة عالقة حمرمة مع امرأة 
ال متت له بصلة رشعية، واالختالء املحرم هبا وإيوائها لقصد االستغالل اجلنيس املحرم، 
الثالثة من نظام  املادة  الواردين يف  تعزيرية وبالسجن والغرامة  بعقوبة  وطلب احلكم عليه 
مكافحة االجتار باألشخاص، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بإقامة عالقة حمرمة مع 
تلك املرأة، وأنكر إيواءها لالستغالل اجلنيس، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل إقرار 
املدعى عليه أمام جهة التحقيق بإيوائه للمرأة بغرفته ثالثة أيام، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه قرر أنه وضع بصمة إهبامه عليه من دون أن يعرف مضمونه، ونظرًا ألن ذلك يوجه له 
التهمة بصحة ما نسب إليه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بإقامة عالقة حمرمة 
مع امرأة ال متت له بصلة رشعية واالختالء هبا، ووجه له التهمة بإيوائها الستغالهلا جنسيًا، 
وحكم بسجنه ملدة سبعة أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق 
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احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
افتتحت اجللسة  بالدمام، ففي يوم األربعاء املوافق ٨/١٧/ ٣٤ ١٤هـ  باملحكمة اجلزائية 
الساعة العارشة صباحًا بناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالدمام 
برقم ٣٤٢٩٦٩٢٢ وتاريخ ٦/٢٧/ ١٤٣٤هـ، واملقيدة بوارد مكتبنا برقم ٣٤١٥٥٩٢٨٢ 
وتاريخ ٦/٢٧/ ١٤٣٤هـ، واملتعلقة بدعوى املدعي العام ضد/ )...( وفيها حرض املدعي 
العام/ )...( وادعى عىل احلارض معه/ )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( قائال 
يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ ورد بالغ لرجال اهليئة مفاده قيام أحد عامل مطعم 
)...( الواقع بحي )...( بمدينة الدمام بإدخال امرأة إىل سكن العامل اخلاص باملطعم، عليه 
جرى االنتقال إىل املوقع للتأكد من صحة البالغ، وعند الوصول تم مقابلة املبلغ الذي يقيم 
بنفس السكن، وأفاد بأنه شاهد املتهم املذكور وهو يقوم بإدخال امرأة إىل غرفته ثم أغلق 
جواله،  وأغلق  بالفرار  الذ  اهليئة  أخرب  املطعم  مدير  بأن  علمه  وعند  وغادر،  عليها  الباب 
ومن ثم تم استدعاء الوكيل الرشعي للمطعم واملدير للتأكد من وجود امرأة، وبعدها قاما 
بإخراجها، واتضح أهنا تدعى/ )...( -...  اجلنسية - )تم حفظ األوراق بحقها وفق املادة 
٦٢من نظام اإلجراءات اجلزائية(، وحينها أفاد رجال اهليئة بأهنا هاربة من منزل كفيلها منذ 
تعرف عليها عن  أن  بعد  اخلاص  داخل سكنه  بإيوائها  املتهم  أيام، وقام  الثالثة  يقارب  ما 
طريق موقع التواصل االجتامعي )الفيس بوك(، وبتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ قام املتهم بتسليم 
نفسه إىل مركز رشطة رشق الدمام إثر ذلك. وباستجواب املتهم أقر بصحة واقعة القبض 
وهروبه  أيام  لثالثة  اخلاص  بسكنه  وإيوائها   )...( اخلادمة/  مع  حمرمة  عالقة  وإقامة  عليه 
نتيجة اخلوف من القبض عليه نافيا ما سوى ذلك. وباستجواب املدعوة/ )...( أقرت بأهنا 
تعرفت عىل املتهم عن طريق الفيس بوك، وتقابلت معه وأخذها لغرفته واختىل هبا وفعلت 
معه مقدمات الزنا فقط. وبناء عىل ما ذكر أقرر اهتام/ )...( بإقامة عالقة حمرمة مع امرأة ال 



48

اجتار بالب�رش

متت له بصلة رشعية وإيوائها واالختالء املحرم هبا واستخدامها بإيوائها لقصد االستغالل 
اجلنيس املجرم وفق الفقرة )١( من املادة االوىل من نظام مكافحة االجتار باألشخاص. وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتافه حتقيقا بام نوه عن املرفق عىل اللفتني رقم)١١ -١٢(. 
٢ - ما ورد باستجواب املرأة املرفق صورة منه عىل اللفتني)١٥ -١٦(. ٣ - حمرض القبض 
املرفق عىل اللفة رقم )٢(. ٤ - قيام املتهم بإيواء املرأة ملدة ثالثة أيام. ٥ - طول ختفي املتهم 
عن اجلهات األمنية دليل واضح عىل ما اهتم به. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل 
أهليته املعتربة رشعا فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه 
بعقوبة تعزيريه تزجره وتردع غريه لقاء إقامة عالقة حمرمة مع امرأة ال متت له بصلة رشعية 
وإيوائها واالختالء املحرم هبا، واحلكم عليه بالعقوبة الواردة باملادة الثالثة من نظام مكافحة 
وتاريخ١٤٣٠/٨/١٦هـ   )٢٤٤( رقم  الوزراء  جملس  بقرار  الصادر  باألشخاص  االجتار 
النظام كون املستخدم )امرأة(.  الرابعة من ذات  املادة  الفقرة )٢( من  والتشديد عليه وفق 
هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي العام من 
أنني قمت بإقامة عالقة حمرمة مع امرأة ال متت يل بصلة رشعية وأنني اختليت هبا االختالء 
املحرم فصحيح، وما ذكره من أنني قمت بإيوائها واستخدامها بإيوائها بقصد االستغالل 
اجلنيس فغري صحيح، علام بأن السكن الذي اختليت به باملرأة ممتلئ بالعامل(، هكذا أجاب. 
ثم جرى سؤال املدعي هل لديك بينة فيام يتعلق عىل دعواك بإيواء املدعى عليه للمرأة بقصد 
االستغالل اجلنيس؟ فأجاب قائاًل: ال ليس لدي بينة سوى ما يف أوراق املعاملة، ثم جرى 
اطالعي عىل أوراق املعاملة كام جرى اطالعي عىل حمرض استجواب للمدعى عليه بتاريخ 
١٤٣٤/٦/٦هـ املرفق باملعاملة لفة رقم )١٢( واملتضمن ما نصه ))س/ منذ متى وأنت 
املدعى  “.ا.هـ، وبعرض ذلك عىل  أيام  بثالثة  أن أهرب  قبل  بغرفتك؟ ج/  بإيوائها  تقوم 
عليه أجاب قائاًل: )أنا بصمت دون أن أعرف مضمون ما بصمت عليه( هكذا أجاب. فبناًء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرًا ملا قرره الطرفان، وما تم رصده وضبطه أعاله، 
وبناًء عىل إقرار املدعى عليه بإقامة عالقة حمرمة مع امرأة ال متت له بصلة رشعية وأنه اختىل 
التهمة ضد  وبناًء عىل توجه  أقر،  بإقراره وال عذر ملن  املحرم، واملرء مؤاخذ  هبا االختالء 
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املدعى عليه يف إيواء تلك املرأة الستغالهلا جنسيًا، ويتمثل توجه التهمة يف قول املدعى عليه 
يف حمرض االستجواب املذكور أعاله، وكذلك ما ذكره املدعى عليه بأن السكن ممتلئ بالعامل 
وهذا يوجه التهمة ضده يف ذلك، ونظرًا إىل ما قام به املدعى عليه وهو حمرم رشعًا وجمرم 
نظامًا؛ لذا ولكل ما سبق فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه يف قيامه بإقامة عالقة حمرمة مع 
امرأة ال متت له بصلة رشعية واالختالء هبا، ومل يثبت لدي إدانته بإيواء تلك املرأة الستغالهلا 
جنسيًا، إال أن التهمة توجهت ضده يف ذلك، وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه سبعة أشهر 
حيتسب منها ما أمضاه موقوفا يف هذه القضية، وجلده تعزيرًا مائة جلدة عىل دفعتني، كل 
دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة والتي تليها عرشة أيام. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر 
املدعى عليه قناعته باحلكم وقرر املدعي العام االعرتاض عىل احلكم بدون الئحة اعرتاضية 
ورفعه ملحكمة االستئناف مكتفيا بام يف أوراق املعاملة، وعليه فقد قررت رفع املعاملة كاملة 
ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وختمت يف الساعة العارشة والنصف، وعىل ذلك جرى 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل  التوقيع. وباهلل 

٣٤/٨/١٧ ١٤هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/١٩٩٩٤٥/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة الدمام برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٥٩٢٨٢
باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١١/٥هـ، اخلاص بدعوى/

القرار حكم  املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( يف قضية عالقة جنسية، وقد تضمن 
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 

١٤٣٥/٢/١٥هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٧٤٤٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٠٦٩٧١ 

تجتارابالبرشا-ااإيوتءابعضاتلنقاءاا-اتساغالهلنالمعملاخادماتا-ااإنكارا-اعدماتلبينةا
تملوصمةا-ااتألصلابلتءةاتلذمةا-اارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلرشعيةلا“تألصلابلتءةاتلذمة”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا إثبات إدانتهم باالجتار بعدد من النساء 
باستغالل ضعفهن بالعمل خادمات باملنازل، وطلب احلكم عليهم بعقوبة السجن والغرامة 
السيارة  باألشخاص، وبمصادرة  االجتار  نظام مكافحة جرائم  الثالثة من  املادة  الواردة يف 
صحتها  أنكروا  عليهم  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  اجلريمة،  يف  الستخدامها  املضبوطة 
ودفعوا بعدم عالقتهم يف ترتيب عمل النساء كخادمات، ونظرًا ألن املدعي العام مل يقدم بينة 
موصلة إلثبات دعواه، وألن األصل براءة الذمة وال يزحزح هذا األصل إال بدليل قوي، 
لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي العام لعدم ثبوهتا، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء١٤٣٤/١٠/١٤هـ، ويف متام الساعة العارشة 
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والنصف افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بأهبا، بناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٤٣٧٤٤٤ برقم  املكلف  بأهبا/  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/١٠/٠٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٢٥٤٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٦هـ، 
أمر  بموجب  العام،  االدعــاء  قبل  من  املكلف   )...( العام/  املدعي  بدعوى  املتعلقة 
بموجب  اجلنسية   ...  )...( السجني/  ضد  ١٤٣٠/٩/٩هـ،  يف   ٣٥١ رقم  التكليف 
بطاقة  بموجب  اجلنسية    ...  )...( السجني/  وضد  ١٤٣٤/١٥٦هـ  رقم:  البديلة  بطاقة 
بطاقة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( السجني/  وضد  ١٤٣٤/١٥١هـ،  رقم:  البديلة 
بطاقة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( السجني/  وضد  ١٤٣٤/١٥٢هـ،  رقم:  البديلة 
البديلة  بطاقة  اجلنسية بموجب   ... السجني/ )...(  البديلة رقم: ١٤٣٤/١٥٣هـ، وضد 
رقم:  البديلة  بطاقة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( السجني/  وضد  ١٤٣٤/١٥٥هـ،  رقم: 
١٤٣٤/١٥٤هـ، وضد املدعو/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم: )...(، 
بتاريخ  أنه  منه  احلاجة  بدعوى نص  العام  املدعي  تقدم  وقد  باألشخاص،  االجتار  يف هتمة 
١٤٣٤/٨/٨هـ تم القبض عىل املتهمني املذكورين، وذلك بعد أن توافرت معلومات لدى 
البيوت،  يف  ليعملن  اجلنسية  نفس  من  النساء  من  جمموعة  أحرضوا  بأهنم  اجلنائي  البحث 
خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان املبارك يف إحدى الشقق بحي )...(، فتم استصدار 
أمر من رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام باإلذن رقم )١٧٨٤٢( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ 
ملدامهة السكن فتم ذلك، وبمدامهة السكن تبني أنه عبارة عن شقتني، هلم واحدة يف الطابق 
تم  األثناء  ويف  واحد،  ومدخل  غرف   )٣( من  تتكون  الثالث  الطابق  يف  وواحدة  الثاين، 
املدعو/  ويقودها   )...( رقم  اللوحة  حتمل   )٩٢( موديل   )...( نوع  من  سيارة  مالحظة 
)...(، وبمتابعتها ضبط مع مالكها املتهم )...( واملرأة الضحية/ )...( )...( ومعهم عدد 
من اجلواالت، أما يف السكن فقد تم القبض عىل املتهم/ )...( ومعه جوال )...( وإقامة 
مزورة، واملتهم/ )...( ومعه إقامة ورخصة مزورتان وجوال من نوع )...(، واملتهم/ )...( 
ومعه جوال )...(، واملتهم )...( وكان معه جوال من نوع )...(، واملتهم )...( ومعه جوال 
من نوع )...(، ووجدت كذلك النساء وعددهن عرش نساء من اجلنسية ... وهن كل من 
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)...( و)...( و)...( و)...( و)...( )...(، وأخربت )...( و)...( و)...( و)...(،  وعثر عىل 
ثالثة جواالت ملقاة عىل األرض ال يعرف ملن تعود، ومل يتم العثور عىل أي من املمنوعات، 
وسلم املذكورون للرشطة، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمذكورين باالجتار بعدد من 
النساء باستغالل ضعفهن للعمل خادمات يف املنازل. واستنادًا للامدة )٢( من نظام مكافحة 
جرائم االجتار باألشخاص الصادر باملرسوم امللكي رقم م/٤٠ بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢١هـ، 
وبالبحث عن سوابقهم مل يعثر هلم عىل يشء، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم واحلكم عليهم 
نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص، والتشديد عليهم  املادة )٣( من  بام نصت عليه 
وفقًا للحاالت الواردة يف الفقرتني )٢، ٧( من نفس املادة السابقة من ذات النظام، واحلكم 
يف  الستخدامها   )...( رقم  اللوحة  حتمل   )٩٢( موديل   )...( نوع  من  السيارة  بمصادرة 
اجلريمة، استنادًا للامدة )١١( من ذات النظام، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليهم من األول إىل السادس عن طريق املرتجم املتعاون )...( ...  اجلنسية بموجب اإلقامة 
رقم )...( فأجاب كل واحد منهم بقوله: )ما جاء يف الدعوى غري صحيح إطالقًا وليس 
أجابوا،  هكذا  املنازل(،  يف  خادمات  بالعمل  النساء  من  عدد  ضعف  باستغالل  عالقة  لنا 
الثاين )...( والثالث )...( والرابع )...( واخلامس )...(  قوهلم:  املدعى عليهم  وأضاف 
)إننا كنا نسكن يف نفس الشقة التي يسكن فيها هؤالء النسوة، لكن ليس لنا عالقة يف ترتيب 
عملهن كخادمات(، هكذا أضافوا، وبعرضه عىل املدعي العام أجاب قائاًل: الصحيح ما 
لفات  يف  جاء  ما  نعم،  أجاب:  بينة؟  لديه  هل  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  الدعوى.  يف  ذكرته 
املعاملة من حمارض وإفادات من قبل املدعى عليهم، وأطلب رجوع فضيلتكم إليها. هكذا 
فوجدهتا   )١٣ -١٥( رقم  لفة  املرفق  القبض  حمرض  عىل  االطالع  جرى  وقد  هذا  أجاب. 
طبقًا ملا ذكر املدعي العام يف دعواه، كام جرى االطالع عىل حمارض استجواب املدعى عليهم 
املدونة عىل ملفات التحقيق املرفقة باألرقام )١ -٢ -٣( فوجدهتا تتضمن طبقًا ملا أجاب به 
لدي املدعى عليهم، كام جرى االطالع عىل إفادات النساء املدونة ضمن ملفات التحقيق 
ما تضمنته  العام، وغاية  املدعي  ذكره  ما  يدل عىل  ما  فيها  أجد  ومل  باألرقام )٤ -٥ -٦(، 
إقرارهن بأهنن يعملن خادمات يف املنازل بمقابل مايل، كام جرى االطالع عىل حمارض سامع 
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أقوال املدعى عليهم، والنساء اللوايت كن معهم، واملدونة عىل ملفي االستدالل املرفقني لفة 
رقم )١ و٢( فوجدهتا طبقًا ملا أجاب به لدي املدعى عليهم، وبسؤال الطرفني هل لدهيام 
ما يودان إضافته؟ فأجابا: ال، فبناء عىل كل ما تقدم، وألن املدعى عليهم أنكروا ما نسبه 
إليهم املدعي العام، وألنه جرى طلب بينة من املدعي العام تثبت صحة دعواه، فقرر أهنا ما 
أرفق باملعاملة، وألنه جرى االطالع عليها ومنها حمارض استجواب املدعى عليهم وحمارض 
سامع أقواهلم وحمرض القبض وإفادات النساء، فلم نجد فيها شيئًا يدل عىل ما ذكره املدعى 
عليه، بل جاءت يف جمملها طبقًا ملا أجابوا به لدي هذا، وألن “األصل براءة الذمة”، وألن 
إفادات  بوجود  سلمنا  لو  وألنه  هنا،  منعدم  وهو  قوي  بدليل  إال  يتزحزح  ال  األصل  هذا 
إفادهتن  فإن  باستغالل ضعفهن،  يقوم  كان  منهم  أحد  أو  عليهم  املدعى  بكون  النساء  من 
تكون حجة قارصة عليهن ال ينسحب أثرها عىل املدعى عليهم، ولكل ما تقدم حكمت برد 
دعوى املدعي العام لعدم ثبوهتا، وأخليت سبيلهم منها، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر 
املدعى عليهم عدم االعرتاض، وقرر املدعي العام اعرتاضه بالئحة، فجرى تسليمه نسخة 
من إعالم احلكم، وأفهم أن له بعد ذلك ثالثني يوما ليقدم الئحته، فإن مل يفعل سقط حقه 
يف ذلك، وسوف يتم رفع كامل املعاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيق احلكم كاملتبع هذا، ومل 
تتم حماكمة املدعى عليه السابع لعدم حضوره، وسوف تتم حماكمته فور إحضاره من قبل 
بعد  اجللسة  ورفعت  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  تاريخ  يف  باحلكم  النطق  جرى  املختصة.  اجلهة 

ذلك عند الساعة احلادية عرشة. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٥٣٣٧٢ برقم  بأهبا 
فضيلـة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٤٣٣٠٦٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضـــــــــد كل من/ )...( َو )...( َو )...( َو )...( َو )...( 
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النساء  من  بعدد  )االجتار  قضية  يف  اجلنسية -  )...( -سعودي  َو  اجلنسية -   ...- )...( َو 
باستغالل ضعفهن بالعمل خادمات( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته 
القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق  فيه، وبدراسة  بام هو مدون ومفصل 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املوافقة  تقررت  املعاملة 

وسلم.



اإزعاج ال�سلطات



56

اإزعاج ال�سلطات

القضائي باملحكمة اجلزائية باألحساء يف  أنا )...( املالزم  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
القايض   )...( الشيخ  القايض  فضيلة  قبل  من  تعميدي  وبناء عىل   ،)...( القضائي  املكتب 
السجناء  عدا  ما  واخلاص،  العام  احلق  قضايا  مجيع  لنظر  باألحساء  اجلزائية  املحكمة  يف 
لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  ١٤٣٤/١١/٢هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  خطاب  بموجب 
من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة األحساء املكلف برقم ٣٤٤٤٥٨٨٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٣٢١٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت اجللسة األوىل يف متام الساعة احلادية 
سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  العام،  املدعي  حرض  وفيها  صباحا،  عرشة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي العام عن دعواه بصفتي مدعيًا 
عامًا بدائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء قال: أدعي عىل املذكور أعاله باالطالع عىل 
من  األمنية  الدورية  تبلغت  ١٤٣٤/١/٢٩هـ،  وتاريخ   )١٩٧٤( رقم  مهمة  تنفيذ  حمرض 
غ أمام النقل اجلامعي يفيد عن سوء تفاهم حصل بينه وبني )...(  العمليات عن وجود ُمَبلِّ
بسبب مبلغ مايل وقدره ألف وسبعامئة ريال، فقام املدعى عليه بتهديد املبلغ بسالح ناري، 
بأن  أقر  عليه/  املدعى  وباستجواب  سالح.  عىل  يعثر  ومل  عليه  املدعى  سيارة  تفتيش  فتم 
البالغ غري صحيح، وسعى إلحضار الدورية بأرسع وقت تفاديًا حلصول مكروه. وقد أسفر 
التحقيق عن توجيه االهتام )...( بإزعاج السلطات وذلك بتقديم بالغ كاذب. وذلك لألدلة 
والقرائن التالية: ١ - اعرتافه املرفق عىل اللفة رقم )٢١ -٢٢(. ٢ - حمرض تنفيذ مهمة املعد 
من قبل الدورية األمنية املنوه عنه املرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل 
جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غريه. هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي 
العام يف دعواه غري صحيح، والصحيح أنه كان يف ذمتي مبلغ مايل )...( وقد طالبني به مرارًا 
ووعدته به، ويف إحدى املرات حرض إيل بسيارته مرسعًا ونزل إيل وأخذ بكتفي وهزين وقال 
ثيابك وأطلع جيوبك وأنا عندي سالح مرخص ومتخيل جثة  يل: أين حقي؟ وسأنفض 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤. رقم القضية: ٣٤٤٤٥٨٨٥. 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ. رقم القرار: ٣٥١٨١١٢٠. 

إزعاجاتلقمطاتا-اتقديلابالغاكاذبا-ادفعابصحةاتلبالغا-اعجزاعناإثباتاتلدعوىا-ا
عدماثبوتاتإلدتنةا-ارصفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإزعاج السلطات، وذلك 
بتقديم بالغ كاذب يفيد تعرضه للتهديد بسالح ناري، وبعد وصول رجال األمن مل يعثروا 

عىل سالح، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية.
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتقديم البالغ ودفع بصحته، وأن خصمه هدده 
ملف  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  عليه،  إشهاره  دون  من  سالحا  عنده  بأن 
القضية، وباطالع القايض عليه مل جيد فيه ما يثبت دعواه، ونظرًا ألن رضر التهديد بالقول 
ملن غلب عىل الظن قيامه بام هدد به يقوم مقام التهديد بالفعل، وألن عجز املدعى عليه عن 
إثبات تعرضه للتهديد بالقول ال يلزم منه كذبه يف بالغه، لذا  فقد حكم القايض بعدم ثبوت 
إدانة املدعى عليه بام نسب إليه ورصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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القضائي باملحكمة اجلزائية باألحساء يف  أنا )...( املالزم  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
القايض   )...( الشيخ  القايض  فضيلة  قبل  من  تعميدي  وبناء عىل   ،)...( القضائي  املكتب 
السجناء  عدا  ما  واخلاص،  العام  احلق  قضايا  مجيع  لنظر  باألحساء  اجلزائية  املحكمة  يف 
لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  ١٤٣٤/١١/٢هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  خطاب  بموجب 
من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة األحساء املكلف برقم ٣٤٤٤٥٨٨٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٣٢١٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت اجللسة األوىل يف متام الساعة احلادية 
سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  العام،  املدعي  حرض  وفيها  صباحا،  عرشة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي العام عن دعواه بصفتي مدعيًا 
عامًا بدائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء قال: أدعي عىل املذكور أعاله باالطالع عىل 
من  األمنية  الدورية  تبلغت  ١٤٣٤/١/٢٩هـ،  وتاريخ   )١٩٧٤( رقم  مهمة  تنفيذ  حمرض 
غ أمام النقل اجلامعي يفيد عن سوء تفاهم حصل بينه وبني )...(  العمليات عن وجود ُمَبلِّ
بسبب مبلغ مايل وقدره ألف وسبعامئة ريال، فقام املدعى عليه بتهديد املبلغ بسالح ناري، 
بأن  أقر  عليه/  املدعى  وباستجواب  سالح.  عىل  يعثر  ومل  عليه  املدعى  سيارة  تفتيش  فتم 
البالغ غري صحيح، وسعى إلحضار الدورية بأرسع وقت تفاديًا حلصول مكروه. وقد أسفر 
التحقيق عن توجيه االهتام )...( بإزعاج السلطات وذلك بتقديم بالغ كاذب. وذلك لألدلة 
والقرائن التالية: ١ - اعرتافه املرفق عىل اللفة رقم )٢١ -٢٢(. ٢ - حمرض تنفيذ مهمة املعد 
من قبل الدورية األمنية املنوه عنه املرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل 
جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غريه. هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي 
العام يف دعواه غري صحيح، والصحيح أنه كان يف ذمتي مبلغ مايل )...( وقد طالبني به مرارًا 
ووعدته به، ويف إحدى املرات حرض إيل بسيارته مرسعًا ونزل إيل وأخذ بكتفي وهزين وقال 
ثيابك وأطلع جيوبك وأنا عندي سالح مرخص ومتخيل جثة  يل: أين حقي؟ وسأنفض 
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قدامي، فقلت له تريد حقك؟ أبرش باخلري، فركبت معه يف السيارة لنذهب إىل الرصاف، فلام 
نزلت إىل الرصاف اتصلت عىل العمليات وأبلغتهم بالواقعة، هذا ما حصل وهذا جوايب(، 
وأطلب  املعاملة،  أوراق  يف  ما  هي  بينتي  إن  قائاًل:  أجاب  بينته  عن  العام  املدعي  وبسؤال 
االطالع عليها، هكذا أجاب. ثم جرى اطالعي عىل اعرتاف املدعى عليه املرفق عىل اللفة 
رقم )٢١ - ٢٢(، كام جرى اطالعي عىل حمرض تنفيذ مهمة املنوه عنه واملرفق لفة رقم )٢(، 
كام جرى اطالعي عىل أقوال املدعى عليه املدونة عىل اللفة رقم )١٧( ص: )٥ -٧( فلم 
أجد فيها ما يدين املدعى عليه؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى 
املدعي  النظر عن دعوى  املدعى عليه، ورصفت  إدانة  يثبت لدي  فلم  إليه،  ما نسب  عليه 
قناعته  عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  عليه.  املدعى  سبيل  وأخليت  العام 
به، وقرر املدعي العام عدم القناعة به وطلب رفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف بغري الئحة 
احلادية عرشة والنصف. وللبيان حرر يف  الساعة  لطلبه، واختتمت اجللسة يف متام  فأجبته 
آله وصحبه وسلم. احلمد هلل وحده  نبينا حممد وعىل  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ. وصىل اهلل عىل 
التاسعة  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  وبعد، 
السلطات،  إزعاج  قضية  يف   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  يف  دقيقة  وأربعني  ومخس 
وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بموجب خطاب رقم ٣٥/٦٢٠٢٥ يف ٢/١/ 
١٤٣٥هـ مرفقًا هبا القرار من الدائرة اجلزائية الثالثية األوىل برقم ٣٥١٢٧١٥٦ يف ١/٢٥/ 
١٤٣٥هـ، واملتضمن ما نصه بعد املقدمة: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة 
لوحظ أن فضيلة ناظر القضية أخىل سبيل املدعى عليه وهذا حمل نظر، حيث إن املدعى عليه 
أقر أثناء اتصاله بالدوريات لكونه قد هدد بسالح ناري، فتم استدعاء الدوريات األمنية، 
عىل ضوء ذلك فيام اتضح أنه مل يعثر عىل السالح املذكور الذي زعم املدعى عليه بأنه هدده 
به، مما يستوجب واحلال ما ذكر جمازاته، ملالحظة ذلك وإكامل الالزم، ومن ثم إعادة املعاملة 
واهلل املوفق( ا.هـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم اهلل ورعاهم، بأن رضر التهديد 
بالقول ملن غلب عىل الظن قيامه بام هدد به يقوم مقام التهديد بالفعل، وكون املدعى عليه مل 
يقم بينة عىل أن املبلغ عنه قد هدده بالقول ال يستلزم أن دعواه كاذبة، لذا فلم يظهر يل خالف 
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ما حكمت به سابًقا.واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم حرر يف 
٢/٨/ ١٤٣٥هـ.

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 ٣٥٦٢٠٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ، املقيدة لدى املحكمة برقم 
املالزم  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٥/٥٨٢٥٦٥
القضائي باملحكمة الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣٨٢٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية إزعاج السلطات، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، 
بناء عىل قرارنا  بالقرار وصورة ضبطه  وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه 
رقم٣٥١٢٧١٥٦ يف١٤٣٥/١/٢٥هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري. 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرريف١٤٣٥/٣/١٤هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة بلقرن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٥١٧٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٨٣٢ 

إزعاجاتلقمطاتا-اتقديلابالغاكاذبا-اتعلضاإلطالقانارا-ادفعابصحةاتلبالغا-اسلتئنا
عىلاكذبها-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلاباجلمداوأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإزعاج السلطات وتقديم 
مل  املوقع  إىل  األمن  رجال  انتقال  وبعد  نار من جمهولني،  تعرض إلطالق  بأنه  كاذب  بالغ 
جيدوا أثرا لذلك، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
بتقديم البالغ ودفع بكونه صحيحا، وقد اطلع القايض عىل حمرض القبض والتفتيش فوجده 
يتضمن عدم مالحظة أي إصابة بطلق ناري أو خالفه عىل املدعى عليه، كام اطلع عىل حمرض 
االنتقال واملعاينة فوجده يتضمن عدم وجود أي آثار عراك أو مطاردة يف املوقع، ونظرًا ألن 
ذلك يقوي التهمة بحق املدعى عليه وال يرقى إلدانته بام نسب إليه،  لذ افقد حكم القايض 
برصف النظر عن طلب املدعي العام إثبات قيام املدعى عليه بإزعاج السلطات، ووجه له 
التهمة بذلك، وحكم بجلده مخس عرشة جلدة، وأخذ التعهد عليه، فاعرتض املدعي العام، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة بلقرن، وبناء 
برقم  املساعد  بلقرن/  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٨١٩٠٦٧ وتاريخ  ٣٥١٦٥١٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، 
١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ١١ صباحًا، وفيها حرض املدعي العام هبيئة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة بلقرن 
قائال  بورقة حمررة  دعواه  وقدم   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي 
عىل:  أدعي  بلقرن  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  بدائرة  عاما  مدعيا  )بصفتي  فيها: 
العمر )٢٣( عاما - سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(  البالغ من   ،)...(
أعزب، متعلم، عسكري مفصول من اخلدمة، واملقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٤هـ، 
واملوقوف بوحدة سجن حمافظة بلقرن عىل ذمة قضية أخرى استناًدا للامدة)١١٤( من نظام 
اإلجراءات اجلزائية، أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٤هـ ورد باملحرض املعد من قبل الدوريات 
األمنية بمنطقة الباحة، أنه وردهم بالغ من غرفة العمليات عن تعرض املدعى عليه إلطالق 
نار من قبل أشخاص ال يعرفهم، وقاموا بمطاردته حتى اختبأ عنهم يف بئر بكراء احلائط، 
عىل  واقفا  ووجد  واآلبار،  األودية  يف  عنه  والتحري  البحث  وتم  االنتقال  تم  الفور  وعىل 
الطريق العام ومل يالحظ عليه أي آثار إطالق نار أو إصابات وسلم للمركز، وباستجواب 
املدعى عليه أفاد بأنه كان متجًها من مخيس مشيط إىل مكة املكرمة مع شخص ال يعرفه عىل 
سيارة  صاحب  بجانبهم  توقف  احلائط  بكراء   )...( حمطة  من  القرب  وعند   ،)...( سيارة 
)...( ال يعرفه، وقام بإطالق النار عليه من مسدس ورضبه بعصا وهرب باجتاه وادي كراء 
احلائط، واجته إىل بئر يف الوادي واختبأ هبا من اخلوف، واتصل عىل والده وأبلغه، وبعدها 
يعثر  مل  سوابقه  عن  وبالبحث  عليه.  االتصاالت  لكثرة  ودفنها  اجلوال  رشحية  بتكسري  قام 
له عىل سوابق مسجلة عليه، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بتقديم بالغ 
كاذب وإزعاج السلطات وذلك لألدلة والقرائن التالية:ـ ١ - حمرض القبض والتفتيش املنوه 
عنه واملدون عىل ص )٥( لفه رقم )١(. ٢ - ما جاء يف حمرض االنتقال واملعاينة من عدم 
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وجود أي آثار تدل عىل إطالق النار املنوه عنه واملدون عىل ص )٦( لفة )١(. ٣ - اعرتافه 
باتصاله عىل والده وإبالغه، والذي بدوره أبلغ العمليات املنوه عنه واملدون عىل ص )٣،٢( 
واملدون  عنه  املنوه  والده  عىل  االتصال  بعد  ودفنها  اجلوال  لرشحية  تكسريه   - ٤  .)١( لفة 
عىل ص)٣،٢( لفة)١(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا 
فعل جمرم ومعاقب عليه رشًعا ونظاًما؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية زاجرة له ورادعة لغريه، وباهلل التوفيق. هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام 
عىل املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي العام من قيامي بتقديم بالغ كاذب وإزعاج 
قيام أشخاص  بلغت عن  أنني قد  السلطات فهذا غري صحيح مجلة وتفصيال، والصحيح 
مكة  إىل  مشيط  مخيس  من  متجها  كنت  عندما  فعال  يل  حصل  ما  وهذا  عيل،  النار  بإطالق 
املكرمة، حيث قابلني أربعة أشخاص يستقلون سيارة )...( أنا ومرافقي الذي ركبت معه 
من مخيس مشيط، وكان مرافقي يقود سيارته )...(،حتى تم إيقافنا من قبلهم ونزل األول 
ومعه عصا وقام األخر بإطالق النار يف اهلواء ثم هرب صاحب )...( وهربت أنا إىل اجلبل 
حتى وجدت البئر املذكور يف الدعوى واختبأت فيه، ثم قدمت البالغ بعد ذلك، كام قمت 
االطالع  مني  جرى  لدي(،ثم  ما  هذا  حدث،  بام  وأبلغته  ذلك  بعد  والدي  عىل  باالتصال 
عىل املعاملة فوجدت فيها حمرض القبض والتفتيش املدون عىل لفة )١(من)٥( واملتضمن: 
)أنه تم العثور عىل املذكور عىل الطريق العام ومل يالحظ عليه وجود أي إصابة بطلق ناري 
يتم إصابتي من األشخاص  أو خالفه(، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: )مل 
الذين قاموا بإيقافنا، وإنام قاموا بإطالق النار يف اهلواء ومل حيصل يل سوى جروح بسيطة يف 
أرجيل وقت وقعت احلادثة، كام جرى اطالعي عىل حمرض االنتقال واملعاينة واملدون عىل لفة 
)١( ص)٦( واملتضمن: )عدم وجود أي اثار عراك أو مطاردة ونحوه(، وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه أجاب قائال: )هذا الكالم غري صحيح، والصحيح أن هناك آثار عراك، ولكن 
ملاذا  املدعى عليه  ثم جرى سؤال  قال يل سأقلبها عليك(، هكذا أجاب.  رئيس مركز كرا 
قمت بتكسري رشحية اجلوال العائدة لك؟ أجاب قائال: )قمت بتكسريها من كثرة اإلزعاج 
الذي حصل يل بكثرة االتصاالت عيل من األهل واألقارب(، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي 
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العام: هل لديك زيادة بينة عىل أن املدعى عليه قد تقدم ببالغ كاذب؟ أجاب قائال: ليس 
لدي سوى أوراق املعاملة، والنتهاء وقت اجللسة وتأمل ما تم ضبطه فقد رفعت اجللسة. 
الثانية عرشة  الساعة  الثانية  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ،  الثالثاء  ويف يوم 
 ،)...( املدعى عليه/  )...( حال حضور  العام/  املدعي  دقائق ظهرا، وفيها حرض  وعرش 
عليه  املدعى  وإنكار  واإلجابة،  الدعوى  سامع  فبعد  ودراستها،  املعاملة  تأمل  مني  وجرى 
القيام بتقديم بالغ كاذب، وإقرار املدعى عليه بالقيام بتكسري رشحية اجلوال العائدة له لكثرة 
االتصال عليه، وبام أن املدعى عليه ليس من أرباب السوابق، واطالعي عىل أوراق املعاملة 
العثور  تم  )أنه  واملتضمن:   )٥( ص   )١( لفة  عىل  املدون  والتفتيش  القبض  حمرض  فيها  بام 
أو خالفه(،  ناري  بطلق  العام ومل يالحظ عليه وجود أي إصابة  الطريق  املذكور عىل  عىل 
واطالعي عىل حمرض االنتقال واملعاينة املدون عىل لفة )١( ص )٦( واملتضمن: )عدم وجود 
أي آثار عراك أو مطاردة ونحو ذلك(، لذلك كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي العام 
بتكسري  قيامه  لقاء  نحوه  تتجه  التهمة  ولكن  السلطات،  بإزعاج  عليه  املدعى  قيام  بإثبات 
عرشة  مخس  بجلده  عليه  املدعى  عىل  حكمت  فقد  ذكر  ما  الشأن  وحيث  اجلوال،  رشحية 
جلدة، وأخذ التعهد عليه بذلك، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعى 
عليه قرر القناعة باحلكم، كام قرر املدعي العام معارضته بدون الئحة وطلب رفعها ملحكمة 
االستئناف، وأقفلت اجللسة الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرا. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بعمل  القائم  القايض  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٨١٩٠٦٧ برقم  بلقرن  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
برقم ٣٥١٩٠٣٣١   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( )سعودي اجلنسية( 
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يف قضية )إزعاج السلطات( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم. 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٨٧٣٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٨٥٦٩ 

إزعاجاتلقمطاتا-ابالغاكاذبا-اتعلضالمخطفاوتلرسسةا-ادفعابصحةاتلبالغا-اسبقا
بالقجنا تعزيلا تلاهمةا-ا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا باإلكلتهاعميها-اعدما دفعا تإلسلتراحتقيقاا-ا

وأخذاتلاعهداعميه.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإزعاج السلطات وتقديم 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  والرسقة،  للخطف  بتعرضه  كاذب  بالغ 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتقديم البالغ ودفع بكونه صحيحا، وبطلب البينة من املدعي 
بأن تعرضه للخطف بالٌغ كاذب ال  التحري  أمام جهة  املدعى عليه  إقرار  العام استند إىل 
صحة له، وبعرضه عىل املدعى عليه دفع بأنه وضع توقيعه عليه جمربًا دون أن يقرأ ما فيه، 
ونظرًا ألن ذلك يقوي التهمة بحق املدعى عليه وال يكفي إلثبات إدانته، لذا فقد قرر القايض 
رصف النظر عن طلب املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليه بام ُنِسَب إليه يف الدعوى لعدم 
ملدة شهر، وأخذ  فقد حكم بسجنه  املتوجهة عليه  وللتهمة  تثبت ذلك،  قاطعة  بينة  وجود 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  الطرفان،  فاعرتض  منه،  بدر  ما  ملثل  العودة  بعدم  عليه  التعهد 

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 ٣٥١٧٨٧٣٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٨٣٣٩٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، 
ويف   ،)١٠:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
هذه اجللسة حرض املدعي العام )...( وحرض حلضوره )...( ... اجلنسية بموجب رخصة 
اإلقامة رقم )...( والتي تنتهي بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٥هـ، هذا وادعى املدعي العام قائاًل: 
رخصة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( عىل  أدعي  العام  االدعاء  دائرة  يف  عامًا  مدعيًا  بصفتي 
من  أعاله  املذكور  املتهم  عىل  القبض  تم  ١٤٣٥/٢/١٧هـ  بتاريخ  أنه   )...( رقم  اإلقامة 
 ٦١٥ رقم  اجلنائي  والبحث  التحريات  شعبة  مدير  كتاب  عىل  بناًء  األمنية  الدوريات  قبل 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٧هـ، املتضمن بالغ املتهم املذكور أعاله عن تعرضه للخطف ورسقة 
سيارته، وبالبحث والتحري عن اجلناة واملرسوقات تبني كذب بالغه، وأن سبب تقديمه 
املرفق(،  اإلقرار  حمرض  )حسب  كفيله  هبا  يطالبه  مالية  مطالبات  من  للتخلص  البالغ  هذا 
وبسامع أقواله أثبت صحة دعواه بتعرضه للخطف والرسقة، وأن سيارته الزالت مفقودة 
حتى تارخيه، وبضبط إِفادته أفاد بصحة ما أورده بمحرض سامع األقوال بتعرضه للخطف 
والرسقة وأن سيارته الزالت مفقودة حتى تارخيه، وبسؤاله عن وجود ما يثبت صحة دعواه 
بام  يلتزم  مل  ولكنه  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  األحد  يوم  خالل  بإحضارها  سيقوم  وأنه  بنعم،  أفاد 
تعهد به، وقد تم تكرار حماولة االتصال به إال أنه ال جييب عىل هاتفه، وانتهى التحقيق إىل 
توجيه االهتام لـ/ )...(، بقيامه بالبالغ الكاذب وإزعاج السلطات، وذلك لألدلة والقرائن 
التالية: ١ -إقراره املدون بمحرض اإلقرار املعد من قبل شعبة التحريات والبحث اجلنائي 
املرفق لفه)٣(. ٢ -عدم إيفائه بام تعهد به من إحضار ما يثبت صحة دعواه قرينة عىل توجيه 
االهتام إليه، وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور ـوهو بكامل أهليته املعتربة رشعًاـ فعل 
جمرم ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
قائاًل:  املدعى عليه أجاب  العام عىل  املدعي  التوفيق. وبعرض دعوى  وتردع غريه. وباهلل 
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)الدعوى غري صحيحة مجلة وتفصياًل، فحتى اآلن مل تأت يل الرشطة بسياريت ومل يقبضوا 
ذكرته  ما  )الصحيح  قائاًل:  أجاب  العام  املدعي  عىل  وبعرضها  إجابتي(،  هذه  اجلناة،  عىل 
املدعي  بينات  أن  املعاملة وجدت  املعاملة(، وباالطالع عىل  أوراق  ما جاء يف  وبينتي هي 
لفة  عىل  املرفق  عليه  املدعى  إقرار  منها  دعواه،  الئحة  يف  ذكرمها  أمرين  يف  تنحرص  العام 
رقم )٣( من املعاملة، وباالطالع عليه وجدته يتضمن إقرار املدعى عليه بأن بالغه برسقة 
السيارة وتعرضه للخطف بالٌغ كاذب ال صحة له، فهذا ما تضمنه هذا اإلقرار، وبعرضه 
ما  بقراءة  قائاًل: )لقد وقعت عىل هذا اإلقرار جمربًا دون أن يسمحوا يل  َأَجاَب  املتهم  عىل 
ما  إحضار  من  به  تعهد  بام  املتهم  إيفاء  عدم  البينات  ضمن  من  أن  كام  إجابتي(،  هذه  فيه، 
يثبت دعواه قرينة عىل توجيه االهتام له، وبسؤال املدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ أجاب 
املتضمنة  الدعوى واإلجابة  تقدم من  ما  وبناًء عىل  قدمته هذا.  ما  لدي سوى  ليس  قائاًل: 
إنكار الدعوى، وبعد االطالع عىل املعاملة، وبناًء عىل إقرار املدعى عليه املشار إليه سابقاً، 
والذي ادعى املدعى عليه اإلكراه عليه، ولعدم وجود سوابق عليه مسجلة عىل املدعى عليه، 
ولكون التعزيرات سلطة تقديرية للقايض؛ وجلميع ما ذكر فقد حكمت باآليت: أواًل: رصف 
النظر عن طلب املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليه بام ُنِسَب إليه يف الدعوى، لعدم وجود 
بينة قاطعة تثبت ذلك. ثانيًا: تعزير املدعى عليه بالسجن ملدة شهر حتسب منها مدة إيقافه 
عىل ذمة هذه القضية؛ وذلك لقاء التهمة املتوجهة عليه بإزعاج السلطات بالبالغ الكاذب، 
التعهد بعدم العودة ملثل ذلك.  وذلك بموجب قرينة اعرتافه املذكور سابقًا، ويؤخذ عليه 
باحلكم  القناعة  عدم  العام  املدعي  قرر  عليه،  واملدعى  العام  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض 
قدرها  مدة  له  إفهامه  فجرى  القناعة  عدم  أيضًا  عليه  املدعى  وقرر  املعاملة،  يف  بام  مكتفيًا 
ثالثون يومًا لالعرتاض تبدأ بعد عرشة أيام، وأنه إن مل يقدم اعرتاضه خالهلا فإن حقه يف 
االستئناف يسقط. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ.
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٨٨٣٣٩٣/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٩/١١هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة اخلرب برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٩/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥/٨٨٣٣٩٣
الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥٣٢٢٨٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، اخلاص  باملحكمة 
تضمن  وقد  إشاعات،  نرش  قضية  يف  اجلنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي 
القرار وصورة ضبطه والالئحة  القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٩/١٨هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بنجران

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٠٦٥٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٥٤١ 

إزعاجاتلقمطاتا-اتقديلاشكوىاكاذبةا-اسوتبقامماثمةا-ادفعابصحةاتلشكوىا-اخموهاا
منابيناتا-اظلوفامشددةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

تلقاعدةاتلرشعيةلا“الاعذراملناأسل”.

بتقديمه  إدانته بإشغال السلطات  إثبات  العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا  أقام املدعي 
هاتف  رقم  من  اتصال  ورود  فيها  يدعي  لإلمارة  بشكوى  تقدم  ألنه  وذلك  كيدية؛  شكوى 
جوال يشتبه أنه ألحد أخصامه عىل جواله، وبالتحقق من كشف سجل املكاملات اتضح أنه 
الدعوى عىل  له، وبعرض  اتضح وجود سوابق مماثلة  الرقم كام  اتصاال من ذلك  يستقبل  مل 
املدعى عليه أنكر كذب الشكوى ودفع بصحتها، ونظرًا ألن املدعى عليه مل يقدم أي بينة عىل 
صحة ادعائه، كام أن كشف االتصاالت للرقم املذكور ال يوجد به أي اتصال عىل رقم املدعى 
عليه، ولتعدد سوابقه املامثلة، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بتقديم دعوى كيدية 
وإشغاله السلطات، وحكم بسجنه مدة شهر، وبجلده مخسني جلدة، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء عىل  بنجران،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا/  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
وتاريخ   ٣٥٣٠٦٥٩ برقم  بنجران  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٦١٨٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ 
وفيها   ،)٠٨:١٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة نجران/ )...( بموجب خطاب 
التعميد الصادر من رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام برقم هـ ن١١١٧٨/٢/١ وتاريخ 
السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  املدعى عليه/  ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، وادعى عىل 
املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة 
نجران، أدعي عىل املذكور أعاله )بتقديم شكوى كيدية وإشغال السلطات( باالطالع عىل 
خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة نجران املكلف رقم ٣٥٩٧٣يف ١٤٣٤/١٢/١٥هـ املوجه 
)...( سعودي  املواطن/  أن  املتضمن  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  إىل سعادة 
فيه  يدعي   )٤.٣( لفة  املرفق  باالستدعاء  تقدم   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
أنه تلقى اتصاال من رقم اجلوال )...( مساء يوم األربعاء املوافق ١٣ -١٤٣٤/٢/١٤هـ، 
من  وطلب  شكواه،  توضيح  منه  وطلب  األمنية  الشؤون  الداخلية  وزارة  من  أنه  يدعي 
املتصل ذكر اسمه حتى يتمكن من مراجعته فرفض إعطاءه اسمه فعرف أنه أحد أخصامه 
من ال )...(، ومتت خماطبة مدير مركز الرشطة بخطاب سعادة وكيل اإلمارة رقم )٦٨٥٨( 
نجران  منطقة  رشطة  مدير  خطاب  فورد  القضية.  يف  التحقيق  بطلب  يف١٤٣٤/٣/٧هـ 
الصادرة  االتصاالت  برنت  تم سحب  أنه  متضمنا  يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  رقم )٤٢٩٧( 
اتصال عىل  أو يصدر من ذلك اجلوال أي  يرد  مل  أنه  فاتضح  املذكور،  والواردة من جوال 
جوال املشتكي. وحرض )...( إىل مركز رشطة أبا السعود بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ وقرر 
مدير  خماطبة  متت  سبق  ما  عىل  وبناء  دعواه.  مواصلة  يرغب  ال  وأنه  شكواه  عن  تنازله 
 )٢٠٠٦٥( رقم  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  سعادة  بخطاب  نجران  منطقة  رشطة 
وتم  املذكور.  أقوال  وسامع  األولية  اإلجراءات  استكامل  بطلب  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  يف 
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 )١٢١.١٢٠( للامدتني  استنادا  إقامته  حمل  بضامن  رساحه  وإطالق  املذكور  أقوال  سامع 
مماثلة.  سوابق  وجود  اتضح  املذكور  سوابق  عىل  باالطالع  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من 
وبسامع أقواله أفاد أنه تقدم بشكوى ضد صاحب اجلوال رقم )...( بعد أن ورد إليه اتصال 
ليست  أن دعواه صحيحة وأهنا  للشؤون األمنية، وأفاد  الداخلية  أنه من وزارة  منه يدعي 
 )...( إىل/  االهتام  بتوجيه  التحقيق  وانتهى  السلطات.  إشغال  منها  القصد  وليس  كيدية، 
يف  ورد  ما   - ١ التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  السلطات.  وإشغال  كيدية  شكوى  بتقديم 
برنت االتصال املنوه عنه واملرفق لفة رقم )٣٩.٩(. ٢ - ما ورد يف االستدعاء املقدم من 
قبل املذكور املنوه عنه واملرفق لفة رقم )٤.٣(. وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور فعل 
جمرم ومعاقب عليه رشعا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية 
زاجرة له ورادعة لغريه والتشديد عليه لكثرة سوابقه. هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي 
العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح، والصحيح 
بأنه  هو ما جاء يف شكواي أن رقم اجلوال )...( قد اتصل عىل رقم جوايل )...( وهددين 
أجاب.  هكذا  منه(  وأخذ حقي  الرقم  بصاحب  مقابلتي  أطلب  وأنا  األمنية،  الشؤون  من 
وبسؤال املدعى عليه عن بينته عىل ما قال رد بقوله: بينتي هي شكواي املقدمة ألمري املنطقة. 
هكذا قال. وباالطالع عىل شكواه املرفقة باللفة رقم )٣، ٤( مل أجد هبا أي بينة عىل صحة 
ادعائه. وباالطالع عىل كشف االتصال للرقم )...( املرفق باملعاملة عىل اللفات )٩ - ٣٩( 
الدعوى  من  سلف  ما  عىل  فبناًء  ذكره؛  الذي  عليه  املدعى  رقم  عىل  اتصال  أي  به  أجد  مل 
واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بتقديمه شكوى لإلمارة، وبناًء عىل القاعدة الرشعية ))ال 
بتقديم  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  شكواه،  صحة  عىل  بينته  ولعدم  أقر((،  ملن  عذر 
دعوى كيدية وإشغاله السلطات ولتعدد سوابقه؛ حيث بلغت ست سوابق، ومن بينها ادعاء 
كاذب عليه؛ فقد حكمت عىل املدعى عليه باآليت: سجنه مدة شهر حيتسب منها مدة إيقافه 
عىل ذمة هذه القضية، وجلده مخسني جلدة تعزيرًا. وبام سلف حكمت. وبعرض احلكم عليه 
قرر عدم القناعة بالئحة اعرتاضية فأجبته لذلك، وجرى إعالمه بمنطوق املواد اآلتية من 
نظام اإلجراءات اجلزائية، وهي: أواًل: املادة الرابعة والتسعون بعد املائة: ]مدة االعرتاض 
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بطلب التمييز ثالثون يومًا من تاريخ تسلم صورة احلكم، وحتدد املحكمة بعد النطق باحلكم 
موعدًا أقصاه عرشة أيام لتسلم صورة احلكم. مع إثبات ذلك يف ضبط القضية وأخذ توقيع 
طالب التمييز عىل ذلك، ويف حالة عدم حضوره لتسلم صورة احلكم تودع يف ملف الدعوى 
بداية  اإليداع  ويعد  القايض.  من  بأمر  القضية  ضبط  يف  ذلك  إثبات  مع  نفسه،  التاريخ  يف 
مليعاد الثالثني يومًا املقررة لطلب متييز احلكم، وعىل اجلهة املسؤولة عن السجني إحضاره 
لتسلم صورة احلكم خالل املدة املحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعرتاضه يف املدة 

املحددة لتقديم االعرتاض[. 
االعرتاض  التمييز الئحة  يقدم طالب  مل  ]إذا  املائة:  بعد  والتسعون  اخلامسة  املادة  ثانيًا: 
خالل املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة والتسعني بعد املائة، ترفع املحكمة احلكم إىل 
التمييز خالل مخسة وأربعني يومًا من تاريخ النطق باحلكم [. ثالثًا: املادة السادسة  حمكمة 

والتسعون بعد املائة:
احلكم  بيان  عىل  مشتملة  احلكم  أصدرت  التي  املحكمة  إىل  االعرتاضية  الالئحة  ]تقدم 
املعرتض عليه وتارخيه واألسباب التي بني عليها، وطلبات املعرتض واألسباب التي تؤيد 
ختامها  وكان  بذلك.  اجللسة  وختمت  املعارضة  عدم  العام  املدعي  قرر  كام  اعرتاضه.[، 
الساعة )٠٨:٤٥(. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.

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 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٦١٨٦ رقم   )...( الشيخ/  املساعد  بنجران 
القرار الرشعي الصادر من فضيلته رقم ٣٥١١٨١٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، اخلاص 
عىل  السلطات(  )إشغال  قضية  يف  اجلنسية(  )سعودي   )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى 
الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار 
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واهلل  احلكم.  عىل  املوافقة  تقررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 
املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة اجلزائية بالدمام، وبناء عىل املعاملة الواردة من هيئة التحقيق واالدعاء العام واملقيدة 
رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٤٤٥٣ برقم  املحكمة  لدى 
افتتحت اجللسة يف  برقم ٣٥١١٢٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ،  بالدمام  املحكمة اجلزائية 
يوم اخلميس ١٤٣٥/١/١١هـ الساعة احلادية عرشة، وفيها قدم املدعي العام )...( دعواه 
عىل/  أدعي  الرشقية  املنطقة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  اآليت:  ونصها 
)...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـ 
تقدم )...( ببالغ ملركز رشطة غرب الدمام مفاده أن اخلادمة لديه تدعى )...( )...( كانت 
ولكنها  اهلل(  )أجلكم  النفايات  رمي  بحجة  املنزل  من  فخرجت  وابنته  زوجته  مع  باملنزل 
هربت، واتضح بعد ذلك رسقة ذهب من املنزل تقدر قيمته بامئة ألف ريال، وأفاد املدعي أن 
صاحب الرقم )...( كان عىل اتصال باهلاتف الذي كان بحوزة اخلادمة إذ إن رشحيته باسم 
للمذكور  ملكيته  تعود  أنه  اتضح  املرفق والذي  االتصاالت  برنت  يتضح من  الكفيل، كام 
أعاله )مازال البحث والتحري عن اخلادمة اهلاربة قائاًم حتى يتم القبض عليها(، وقد تم 
الذي   )...( الرقم  من  صادرة  مكاملات  هناك  أن  واتضح  االتصاالت  برنت  عىل  االطالع 
كان بحوزة اخلادمة اهلاربة، كون كفيلها قدمه هلا إىل الرقم )...( املقر لنا املتهم بعائديته له 
إىل وهي عىل النحو التايل: ١ -بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ الساعة ملدة ١١ دقيقة. ٢ -بتاريخ 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ عدد )٧( مرات ترتاوح مدة االتصال فيها من )١ -١٠( دقائق. وبسامع 
أقوال املذكور أعاله أنكر قيامه بتهريب اخلادمة مطلقا، وبمواجهته بربنت االتصاالت أنكر 
الرسقة،  جريمة  يف  االشرتاك  عن  فضال  هبا  ومعرفته  عالقته  وأنكر  ألبتة  باخلادمة  اتصاله 
وباستجواب املتهم أرص عىل إنكاره، وباالتصال عىل املدعي لسؤاله عن بينة دعواه أفاد أنه 
ليس لديه سوى ما أدىل به سابقًا، وقد انتهى التحقيق بتوجيه االهتام لـ )...( بالتسبب يف 
هتريب اخلادمة )...( من كفيلها والتسرت عليها، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
لالتصال  املثبت  االتصاالت  برنت   - ٢  .)٣٨/٣٧/٣٦( رقم  لفة  له   )...( الرقم  بعائدة 

 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢٤٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٥٤٤٢٨ 

تقرتاعىلاتلغريا-اخادمةا-ارسساهاالكفيمهاا-تقببايفاهتليبهاا-اإنكارا-اكشفاتتصاالتا
بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلشبهةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا بينةاغرياموصمةا-اعدما مابادلةا-ا

وتجلمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالتسرت عىل خادمة قامت 
برسقة كفيلها والتسبب يف هتريبها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل كشف االتصاالت 
بعائدية  أقر  اهلاربة، وبعرضه عليه  املدعى عليه وجوال اخلادمة  املتبادلة بني جوال  اهلاتفية 
املقدمة من  البينة  اكتامل  اتصاله هبا، ونظرا لعدم  أو  باخلادمة  له وأنكر معرفته  رقم اجلوال 
العام، وألن وجود اتصاالت متبادلة مع تطابق جنسية املدعى عليه واخلادمة يعد  املدعي 
إليه،  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  يثبت  فلم  لذا  الدعوى،  صحة  تؤيد  قرينة 
وحكم للشبهة بسجنه ملدة أربعة أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، 

وصدق احلكم من حمكم االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة اجلزائية بالدمام، وبناء عىل املعاملة الواردة من هيئة التحقيق واالدعاء العام واملقيدة 
رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٤٤٥٣ برقم  املحكمة  لدى 
افتتحت اجللسة يف  برقم ٣٥١١٢٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ،  بالدمام  املحكمة اجلزائية 
يوم اخلميس ١٤٣٥/١/١١هـ الساعة احلادية عرشة، وفيها قدم املدعي العام )...( دعواه 
عىل/  أدعي  الرشقية  املنطقة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  اآليت:  ونصها 
)...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـ 
تقدم )...( ببالغ ملركز رشطة غرب الدمام مفاده أن اخلادمة لديه تدعى )...( )...( كانت 
ولكنها  اهلل(  )أجلكم  النفايات  رمي  بحجة  املنزل  من  فخرجت  وابنته  زوجته  مع  باملنزل 
هربت، واتضح بعد ذلك رسقة ذهب من املنزل تقدر قيمته بامئة ألف ريال، وأفاد املدعي أن 
صاحب الرقم )...( كان عىل اتصال باهلاتف الذي كان بحوزة اخلادمة إذ إن رشحيته باسم 
للمذكور  ملكيته  تعود  أنه  اتضح  املرفق والذي  االتصاالت  برنت  يتضح من  الكفيل، كام 
أعاله )مازال البحث والتحري عن اخلادمة اهلاربة قائاًم حتى يتم القبض عليها(، وقد تم 
الذي   )...( الرقم  من  صادرة  مكاملات  هناك  أن  واتضح  االتصاالت  برنت  عىل  االطالع 
كان بحوزة اخلادمة اهلاربة، كون كفيلها قدمه هلا إىل الرقم )...( املقر لنا املتهم بعائديته له 
إىل وهي عىل النحو التايل: ١ -بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ الساعة ملدة ١١ دقيقة. ٢ -بتاريخ 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ عدد )٧( مرات ترتاوح مدة االتصال فيها من )١ -١٠( دقائق. وبسامع 
أقوال املذكور أعاله أنكر قيامه بتهريب اخلادمة مطلقا، وبمواجهته بربنت االتصاالت أنكر 
الرسقة،  جريمة  يف  االشرتاك  عن  فضال  هبا  ومعرفته  عالقته  وأنكر  ألبتة  باخلادمة  اتصاله 
وباستجواب املتهم أرص عىل إنكاره، وباالتصال عىل املدعي لسؤاله عن بينة دعواه أفاد أنه 
ليس لديه سوى ما أدىل به سابقًا، وقد انتهى التحقيق بتوجيه االهتام لـ )...( بالتسبب يف 
هتريب اخلادمة )...( من كفيلها والتسرت عليها، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
لالتصال  املثبت  االتصاالت  برنت   - ٢  .)٣٨/٣٧/٣٦( رقم  لفة  له   )...( الرقم  بعائدة 
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عىل جوال اخلادمة أثناء الواقعة لفة )٣٣(. ٣ - إنكاره ألبتة العالقة مع اخلادمة -مع وجود 
نفس  من  واخلادمة  عليه  املدعى  كون   - ٤ التهمة.  من  التنصل  ويؤكد  اتصاالت -  عدة 
اجلنسية. ٥ - انتفاء شبهة العداوة املسبقة بينهام كوهنام ليس بينهام معرفة سابقة. وبالبحث 
أهليته  بكامل  املذكور -وهو  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  سوابق،  عىل  له  يعثر  مل  سوابقه  عن 
املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات ما أسند إليه رشعًا واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه لقاء هتريبه اخلادمة بقصد العمل عند غري كفيلها، 
هكذا ادعى. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بلغة عربية مفهومة قائاًل: ما ذكره 
املدعي العام غري صحيح، فلم أقم بالتسبب يف هتريب اخلادمة من كفيلها التي ذكرها املدعي 
العام يف دعواه، ومل أتسرت عليها وال أعرف عنها شيئًا، وأما رقم اجلوال الذي ذكره املدعي 
ال  وأنا  به  واتصل  استخدمه  األشخاص  أحد  يكون  وقد  جوايل  رقم  فهو  دعواه  يف  العام 
أعلم، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، 
والصحيح ما ذكرت يف دعواي، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال املدعي العام البينة عىل دعواه 
فقال: بينتي ما جاء يف أوراق املعاملة، هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل أوراق املعاملة 
فوجدت عىل لفة رقم )٣٣( بيانا لالتصاالت الواردة إىل جوال املبلغ املتضمن وجود عدة 
اتصاالت واردة من جوال املدعى عليه، فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي العام وإجابة 
املدعى عليه وإنكاره للدعوى، ونظرًا لوجود اتصاالت صادرة من جوال املدعى عليه إىل 
جوال املبلغ والذي كان مع اخلادمة، وبام أن املدعى عليه من نفس جنسية اخلادمة -وهذه 
مل  كله  لذا  العام،  املدعي  من  البينة  اكتامل  لعدم  ونظرًا  العام -،  املدعي  دعوى  تؤيد  قرينة 
تثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( وقررت تعزيره للشبهة بالسجن ملدة أربعة أشهر تبدأ من 
تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني بينهام مدة ال تقل عن عرشة 
أيام، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، كام 
قرر املدعي العام االعرتاض عىل احلكم وطلب االستئناف مكتفيًا بالئحة الدعوى العامة. 

وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/١/١١هـ.
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بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٤٤٥٣ برقم  الدمام  بمدينة 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٥٥٩١
اخلاص  ١٤٣٥/١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٣١٩٠ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( ... اجلنسية يف قضية تسرت عىل الغري، 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 

يف ١٤٣٥/٢/١٩هـ.
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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملذنب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٨٤٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٩١٧٥ 

تقرتاعىلاتلغريا-اتناحالاشخصيةاتجلاينا-اتضميلاتجلهاتاتألمنيةا-اإنكارا-اسبقاتإلسلترا
حتقيقًاا-احمرضاتعلفا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

اجلناة  أحد  عىل  بالتسرت  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وتضليل اجلهات األمنية بتسليم نفسه بداًل من اجلاين، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل 
من  بداًل  األمنية  للجهات  نفسه  بتسليم  عليه  املدعى  إقرار  املتضمنة  االستجواب  حمارض 
أخيه، وإىل حمرض التعرف املتضمن عدم وجود املدعى عليه يف موقع اجلريمة وعدم تعرف 
املجني عليه والشاهد يف اجلريمة األصلية عليه، ونظرا لتوجه التهمة القوية إىل املدعى عليه 
بصحة ما نسب إليه، لذا فقد حكم القايض بسجنه ملدة شهرين، وبجلده مائة جلدة مفرقة، 

فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة باملذنب، وبناء عىل املعاملة 
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 ٣٢/٢/٤ ص  هـ  برقم  املذنب  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  من  إلينا  الواردة 
١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٠٥٥١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ 
املوافق  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٨٤٧ برقم  لنا  املحالة 
١٤٣٥/١/٨هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباحًا، وفيها حرض املدعي العام )...( 
وادعى قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة املذنب أدعي 
عىل: )...( البالغ من العمر)٢٢( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
طالب، أعزب، يسكن )...(، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، وال يزال موقوفا بمركز 
املذنب  حمافظة  رشطة  مركز  تبلغ  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  بتاريخ  فإنه  املذنب.  حمافظة  رشطة 
قبل/  بالرضب من  تعرضه لالعتداء  للمحافظة عن  التابع   )...( رئيس مركز   )...( من/ 
جلهة  إلحالتها  قضيتهام  من  األوراق  هذه  )فرزت  اجلنسية(  )سعوديي   )...( وأخيه   )...(
االختصاص( أثناء إرشافه عىل تنفيذ طريق )...( وهو عىل سيارته الرسمية. وبسامع أقوال 
والنصف  السابعة  الساعة  عند  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  األربعاء  يوم  يف  بأنه  أفاد  عليه  املجني 
صباحًا خرج من مكتبه يف مركز )...( عىل السيارة الرسمية متوجهًا إىل الطريق الذي يربط 
املختصة لإلرشاف عىل سري  اجلهات  اعتامده من  تم  والذي   ،)...( )...( ومركز  قرية  بني 
العمل يف الطريق مع فرقة املواصالت املتمركزة باملوقع، ويف طريق العودة شاهد سيارة نوع 
جيب )...( أبيض اللون من املوديالت احلديثة حتمل اللوحة رقم )...( متوقفة أمامه من 
جهة اليسار، وقد اعرتض عليه الراكب مرتجاًل والذي عرف فيام بعد بأنه )...(، فتوقف 
باب   )...( ففتح  وإنزاله،   )...( سيارة  بإطفاء  يأمره  السائق  وهو   )...( بأخيه  وإذا  عنده 
السيارة، وتوجه )...( إىل املفتاح وأطفأ املحرك وأخذ املفتاح وأجرباه عىل الركوب معهام 
الكروكي،  يف  املعتمد  هو  يكون  أن  يريدان  الذي  الطريق  مسار  عىل  ليطلعاه  به  والذهاب 
وإذا  جثتي  عىل  ولو  هنا  من  يميش  وال  هنا  من  يميش  )الطريق  بقوله:  هيدده   )...( وكان 
مشيته حسب الكروكي سأدفنك هنا(، كام أن )...( أشهر عليه سالحا من نوع مسدس ربع 
ما  ذابحك  )ذابحك  يقول:  السائق ووضعه عىل رأسه وهو  مرتبة  أخرجه من حتت  أسود 
مهني أنا الضابط )...( ( كام أفاد )...( بأنه تعرض لإلصابة أثناء مقاومته لـ )...(. وبسامع 
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شهادة الشاهد )...( )سعودي اجلنسية( أفاد بأنه يف يوم األربعاء ١٤٣٤/١٢/١٨هـ بعد 
الساعة احلادية عرشة صباحًا، وأثناء خروجه من قرية )...( متوجهًا ملركز )...( شاهد )...( 
أبناء  رئيس مركز )...( ينزف دمًا من فمه عىل وجهه وعىل مالبسه، وعنده شخصان من 
بالسالح وسحبا جواله وقد رأى اجلوال  بأهنام هدداه  فأخربه  )...(، فسأله )وش فيك؟( 
عليه  املدعى  سلم  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  األربعاء  يوم  ويف  بالرشطة.  فاتصل  أحدمها  يد  يف 
نفسه برفقه أخيه/ )...( إىل مركز رشطة املحافظة مدعيًا بأنه هو من اعتدى عىل )...( مع 
أخيه )...(. وبعرض املدعى عليه عىل املجني عليه نفى أن يكون له عالقة بحادثة االعتداء 
وأنه مل يكن حارضًا يف املوقع. وبعرض املدعى عليه عىل الشاهد أكد عدم رؤيته يف موقع 
احلادثة. وباستجواب )...( اعرتف بتقدمه ملركز رشطة حمافظة املذنب مع أخيه املدعى عليه 
نفسه  بتسليم  املدعى عليه اعرتف  املجني عليه. وباستجواب  اعتديا عىل  بدعوى أهنام من 
عدم  مع  عليه  املجني  عىل  االعتداء  بادعائه  األمنية  اجلهة  وتضليل  املحافظة  رشطة  ملركز 
عالقته باملوضوع هنائيًا وتسرته عىل اجلاين. وبالبحث يف سجله اجلنائي مل يعثر له عىل أي 
بتضليل اجلهات  له  التحقيق معه عن توجيه االهتام  تارخيه. وقد أسفر  سابقة جنائية حتى 
األمنية وتسرته عىل أحد اجلناة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: اعرتافه املنوه عنه واملرفقة لفة 
رقم )٦٠ -٦٢(. ما ورد بأقوال أخيه )...( املنوه عنه واملرفقة لفة رقم )٦٣ -٦٥(. حمرضا 
عرضه عىل املدعي والشاهد املنوه عنهام واملرفقان باللفة رقم )٥٩(. وحيُث إن ما أقدم عليه 
املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب 
إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه، هذه دعواي.  بام أسند  إدانته  إثبات 
الدعوى أجاب بقوله: إن ما ذكره  وأسأل املدعى عليه اجلواب وبسؤال املدعى عليه عن 
املدعي العام غري صحيح، والصحيح أنه يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، وعند 
الساعة التاسعة تقريبًا وعندما كنت أنا وأخي )...( يف املزرعة عند املكينة حرض صاحب 
سيارة جيب )...( وتوقف عندنا وقال: )وش عندكم يف هذا املكان؟( فقلنا له: )أنت وش 
عندك داخل مزرعتنا؟ وتناقشنا معه ثم حترك بسيارته وأخذ أخي )...( رقم اللوحة، وبعد 
 فرتة تم االتصال بنا من قبل الرشطة فحرضنا إىل الرشطة، هذه إجابتي(. ثم جرى سؤال 
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املعاملة،  أوراق  ما جاء يف  نعم، وهي  فأجاب:  بينة عىل دعواك؟  لديك  العام هل  املدعي 
وبالرجوع إىل املعاملة تم االطالع عىل إقرار املدعى عليه لفة رقم ٦٠ ويتضمن إقرار املدعى 
عليه بأنه تقدم للرشطة بصفته املعتدي عىل )...( ظنا منه بأن القضية سهلة، وكذلك إقراره 
بأنه ال يعرف )...( بشخصه كام جرى االطالع عىل إقرار املدعى عليه لفة رقم ٦٢ من املعاملة 
واملتضمن بأنه تقدم للرشطة لكون أخيه )...( غري قريب ومل يتوقع بأن يكون ترصفه مضلال 
للجهة األمنية، كام جرى االطالع عىل إقرار )...( أخي املدعى عليه لفة رقم ٦٤ وجاء فيه 
ما نصه: )ثم حصل نقاش حاد بني )...( و)...( ومل يكن هناك أي شخص عدا من ذكرت 
حني إركايب لـ )...( (، كام جرى االطالع عىل إقرار )...( أخي املدعى عليه لفة رقم ٦٥ من 
املعاملة، وجاء فيه ما نصه: )وبينام كنت أتفقد مسار الطريق برفقة )...( بالقرب من مزرعتنا 
عىل سيارة الوالد نوع جيب )...( (، كام جرى االطالع عىل حمرض تعرف )...( لفة رقم ٥٩ من 
املعاملة واملتضمن عدم تواجد املدعى عليه )...( أثناء احلادثة، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
)...( فال  بالنسبة إلقرارات أخي  أما  اإلقرارات ولكنها غري صحيحة،  نعم وقعت عىل  قال: 
أعلم عنها. ثم جرى سؤال املدعى عليه ما هي مصلحة املبلغ )...( يف تقديم الدعوى ضد )...( 
و)...( ؟ فأجاب بقوله:  ال أعلم، ثم جرى سؤال املدعى عليه ماهي مصلحة أخيك )...( يف 
اإلقرار بأن املتواجد أثناء املشكلة )...( و)...( ؟ فأجاب بقوله: ال أعلم وال توجد عداوة بيننا 
وال بني )...( و)...(؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل إقرار املدعى عليه 
وأخيه )...(، وحيث إن التهمة القوية جدا تتوجه إىل املدعى عليه بتضليل اجلهات األمنية 
وتسرته عىل أحد اجلناة، وحكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أوال: سجن املدعى عليه ملدة 
ثانيا: جلده مائتي جلدة تعزيرا موزعة عىل أربع دفعات  إيقافه.  شهرين حيتسب منها مدة 
كل دفعة مخسون جلدة، وبني كل دفعة وأخرى سبعة أيام. ثالثا: أخذ التعهد عىل املدعى 
عليه بأال يضع نفسه مواضع التهم. وبعرض احلكم عىل الطرفني قررا عدم القناعة واكتفى 
الئحة  لتقديم  القرار  من  صورة  فطلب  عليه  املدعى  أما  الدعوى،  بالئحة  العام  املدعي 
اعرتاضية  لتقديم الئحة  القرار  اليوم صورة من  تسليمه هذا  بأنه سيتم  فأفهمته  اعرتاضية 
١٤٣٥/١/٢٢هـ،  املوافق  االثنني  اليوم  هذا  من  تبدأ  يوما  ثالثون  االعرتاض  مدة  وأن 
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وإذا انتهت املدة ومل يقدم الئحة اعرتاضية فسيتم رفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف. وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. 
الثامنة  الساعة  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  املوافق  اخلميس  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
والنصف صباحًا، وحيث سبق تسليم املدعى عليه )...( صورة القرار رقم ٣٥١٢٣٠٩٥ 
يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومضت املدة النظامية ومل يقدم الئحة اعرتاضية، لذا فقد قررت بعث 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  املعاملة إىل حمكمة االستئناف. وباهلل 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ. 

احلادية  الساعة  ١٤٣٥/٤/٢هـ  املوافق  األحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
خطاب  حسب  بالقصيم  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وحيث  والنصف،  عرشة 
 ،)...( ضد  العام  املدعي  بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٥/٣/١٥هـ  يف  رقم٣٥٦٠٥٥١  رئيسها 
وبرفقة القرار رقم ٣٥١٧١٩٥٥ يف ١٤٣٥/٣/٨هـ، وجاء فيه ما نصه: )وبدراسة القرار 
جلد  من  عليه  املدعى  عىل  فضيلته  به  حكم  ما  أن  لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة 
يلزم نحوه ثم  كثري جدا لعدم وجود سوابق عليه، فعىل فضيلته مالحظة ذلك وإجراء ما 
إعادة املعاملة إلكامل الزمها(ا.هـ. وعليه فقد حرض يف هذه اجللسة املدعي العام واملدعى 
عليه )...(، وبعد التأمل فقد رجعت عن حكمي الفقرة ثانيا وهي جلد املدعى عليه مائتي 
جلدة، وحكمت عليه بجلده مائة جلدة موزعة عىل دفعتني كل دفعة مخسون جلدة، وبني 
كل دفعة وأخرى سبعة أيام. وبعرض احلكم عىل الطرفني قررا عدم القناعة واكتفى املدعي 
العام بالئحة الدعوى، أما املدعى عليه فطلب رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة 
اعرتاضية. واختتمت اجللسة الساعة الثانية عرشة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ. 
اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
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املـرفـق هبـا  برقم )٣٥٦٠٥٥١( يف ١٤٣٥/٤/١٢هـ،   )...( الشيخ/  املذنب  يف حمافظة 
القـرار رقـم )٣٥١٢٣٠٩٥( يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ، الصادر من فضيلته، اخلاص بدعوى 
وقد  اجلناة،  أحد  عىل  وتسرته  األمنية  اجلهات  بتضليل  الهتامه  )...(؛  ضد/  العام  املدعي 
تضمن القرار حكم فضيلته عىل املدعى عليه بالسجن مدة شهرين وجلده مائتي جلدة وأخذ 
التعهد الالزم عليه بأال يضع نفسه يف مواضع التهم عىل النحو املفصل فيه. وبمخابرة مع 
فضيلته قرر رجوعه عام حكم به عىل املدعى عليه من جلد. وحكم بداًل منه بجلده مائة جلدة 
وعىل ما حكم به سابقًا من سجـن وتعهـد، وقـد سبـق منا دراسـة القـرار وصـورة ضبطه 
اللــه -  القــايض -وفـقـــه  بـه فـضـيـلـة  املعاملة. وباالطالع عىل مـا أجـاب  وأوراق 
وتـاريـــخ   )٣٥١٧١٩٥٥( رقـم  قــرارنـا  عىل  بـنـاًء  وضـبـطـه  بالقــرار  وأحلـقـه 
١٤٣٥/٣/٨هـ، قـــررنــا ما ييل: أواًل/ املوافقة عىل رجوع فضيلته عن حكمه السابق 
واهلل  فضيلته.  به  حكم  ما  عىل  االعرتاض  يوجب  ما  لنا  يظهر  مل  ثانيًا/  اجللد.  بخصوص 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٧٩٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٨٣٦ 

تقرتاعىلاتلغريا-احقاخاصا-اتعلضاإلطالقانارا-اإنكاراتلاقرتا-اعدماتلبينةا-ايمنيا
تلنفيا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا احلكم بمعاقبتهم لتسرتهم عىل اجلناة الذين 
وبطلب  صحتها،  أنكروا  عليهم  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  عليه،  النار  بإطالق  قاموا 
البينة من املدعي قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعى عليهم عىل نفي دعواه فأدوها طبق 
ما طلب منهم، ولذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهم بالتسرت عىل من قام بإطالق 
النار عىل املدعي، وأخىل سبيلهم من الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

عىل  وبناء  بتبوك،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم٣٥٢٨٧٩٣  بتبوك  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٧٥٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ، 
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وفيها   ،)١٠:٤٧( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  األربعاء  يوم  ففي 
حرض املدعي )...( )...( اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى ضد احلارضين 
معه يف املجلس الرشعي، املدعى عليه األول )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، واملدعى عليه الثاين )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
يف  قائال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(سعودي  الثالث  عليه  واملدعى 
دعواه عليهم: إن املدعى عليهم قاموا بالتسرت عىل أشخاص قاموا بإطالق النار عيل فأطلب 
معاقبتهم عىل التسرت، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه األول )...( وسؤاله 
عنها أجاب بقوله: ما جاء يف دعوى املدعي غري صحيح، هذه إجابتي. وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه الثاين )...( وسؤاله عنها أجاب بقوله: ما جاء يف دعوى املدعي غري صحيح، 
هذه إجابتي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثالث )...( وسؤاله عنها أجاب بقوله: ما 
جاء يف دعوى املدعي غري صحيح، هذه إجابتي. وبطلب البينة من املدعي عىل صحة دعواه 
هذه  دعواي،  صحة  عدم  عىل  عليهم  املدعى  يمني  وأطلب  بينة  لدي  ليس  بقوله:  أجاب 
إجابتي. وبعد سامع املدعى عليهم لطلب املدعي من أداء اليمني منهم عىل عدم تسرتهم عىل 
من قام باالعتداء عىل املدعي بإطالق النار، وبعد ختويفهم من مغبة الكذب استعدوا بذلك 
وحلف كل واحد من املدعى عليهم بقوله: واهلل العظيم أين ال أعرف من قام بإطالق النار 
الدعوى،  بإنكار ما جاء يف  الدعوى واإلجابة  فبناء عىل  املدعي )...(، هكذا حلفوا.  عىل 
ولكون املدعي ليس لديه بينة، وبناء عىل طلب املدعي اليمني من املدعى عليهم عىل عدم 
تسرتهم عىل من قام بإطالق النار عليه، ولكون املدعى عليهم قد أدوا اليمني الرشعية عىل 
ذلك، هلذا كله مل يثبت لدي إدانة املدعى عليهم بالتسرت عىل من قام بإطالق النار عىل املدعي 
)...(، وأخليت سبيلهم من هذه القضية، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعى عليهم 
قنعوا باحلكم، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر اعرتاضه عىل احلكم بدون الئحة اعرتاضية 
املعاملة ملحكمة  لرفع  بنصف ساعة  افتتاحها  بعد  اجللسة  لطلبه، وعليه جرى رفع  فأجبته 
االستئناف لتدقيق احلكم حسب املتبع. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني. حرر يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٦/٢هـ.
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حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بتبوك  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  تبوك  بمنطقة  االستئناف 
برقم ٣٥١٣٧٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
الشيخ/ )...( -وفقه اهلل - برقم ٣٥٢٦٤١٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، اخلاص بدعوى 
املدعي العام ضد/ )...( ورفاقه سعوديي اجلنسية يف قضية مضاربة واعتداء عىل آخر عىل 
وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  واملتضمن  الصك  يف  املوضح  النحو 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته مستقباًل 
إىل مراعاة أن تكون الدعوى حمررة حتريرًا كاماًل. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٢١٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٧٢٣٩ 

تقرتاعىلاتلغريا-اساتلا-اعدماتلاعاونامعاتجلهاتاتألمنيةا-اإنكارا-اتقاريلاتلاحليا-اتابعا
تهلاتفاتجلوتلا-ابينةاغرياموصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اظلوفامشددةا-ا

تعزيلابالقجن.

تملوتدا)ق9ا(او)ر9ا(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالتسرت عىل ابنه القاتل وعدم 
التعاون مع اجلهات األمنية يف تسليمه ومراوغته أثناء التحقيق، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام 
استند إىل تقارير التحري املتضمنة مقابلة املدعى عليه البنه، وإىل تقرير تتبع اهلاتف اجلوال 
بينة  ألن  ونظرا  آخر،  مكان  يف  وجوده  من  الرشطة  خمفر  عليه  املدعى  به  أبلغ  ملا  املخالف 
املدعي العام غري موصلة إلثبات دعواه، وألن ما جاء فيها من أدلة وقرائن يوجه التهمة إىل 
املدعى عليه بصحة ما نسب إليه، ولتعلق القضية بالدماء وتساهل بعض األقارب يف هتريب 
اجلناة، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالتسرت عىل ابنه القاتل وعدم تعاونه مع 
اجلهات األمنية يف الداللة عىل أماكن تواجده ومراوغته أثناء التحقيق، ولتوجه التهمة حكم 

بسجنه ملدة سنتني، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  بناء  بأهبا،  اجلزائية  املحكمة  يف  أنا)...(القايض  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥١٠٢١٢٦وتاريخ   برقم  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٠٠٩٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ، 
وفيها   ،)٠٩:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  الثالثاء  يوم  ففي 
حرض املدعي العام )...( املكلف بموجب خطاب التكليف رقم ٣٥١ يف ١٤٣٠/٩/٩هـ، 
وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي بالسجل املدين رقم )...( مقبوض عليه بتاريخ 
١٤٣٣/٦/١٥هـ، قائال يف حترير دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام بفرع 
ـ يبلغ من العمر )٨٧( عامًاـ  سعودي اجلنسية بموجب  اهليئة بمنطقة عسري أدعي عىل )...(ـ 
السجل املدين رقم )...( تم إيداع املدعى عليه بوحدة سجن العرين بموجب أمر التوقيف 
رقم )٨( وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٥هـ إنفاذًا ألمر صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رمحه 
متام  بتاريخ ١٤٣٣/٣/١١هـ يف  إنه  وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٠هـ. حيث  اهلل رقم ٣٩٢١٣ 
الساعة احلادية عرشة من صباح يوم اجلمعة وأثناء تواجد كل من/ )...( واملواطن/ )...( 
رشاش  نوع  من  سالحني  حيمالن  كانا   )...( وادي   )...( بقرية  الكائنة  األول  مزرعة  يف 
وتأمني  املواقع  عىل  بالرتدد  يقومون  أشخاص  وجود  بسبب  مرخصني،  غري  هلام  عائدين 
للموقع  األشخاص  أحد  حرض  وحينها  التنقل،  ومساعدهتم عىل  بالغذاء  املجهولة  العاملة 
من مزرعة والد األول بقيادته سيارة نوع )...( غامرتني موديل ٢٠١٢م رقم اللوحة )...(، 
واتضح الحقًا بأنه يدعى/ )...( فقاما بمحاولة احتجازه لتسليمه للجهات األمنية إال أنه 
اتصل بشقيقه/ )...( وأبلغه بام حصل، وعندما متكن من الفرار منهام قام/ )...( بإطالق 
النار عليه، وأيضا/ )...( أثناء فرار )...( املذكور من املوقع، وقام صاحب سيارة نوع )...( 
 )...( إصابة/  إىل  أدى  مما  عليهام  النار  بإطالق   )...( رقم  اللوحة  حتمل  ١٩٩٦م  موديل 
بإصابات بليغة ومقتل/ )...( ومن ثم اهلروب إىل جهة غري معلومة، وقد توافر للتحريات 
مقابلة القاتل اهلارب/ )...( لوالده املدعى عليه بعد ارتكاب القضية. وباستجواب املدعى 
عليه أفاد بأنه كان سالكا طريقه عائدا من منطقة الرياض إىل األمواه، وعند وصوله حمافظة 
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األفالج تلقى اتصاال هاتفيا من خمفر رشطة األمواه يطلبون حضوره فواصل سريه، وعند 
وصوله إىل منزله يف األمواه أخربته زوجته بالقضية التي وقعت يف حمافظة أحد رفيدة بني ابنه 
)...( وأشخاص آخرين أصيبوا، ويف اليوم التايل طلبه شيخ قبيلته املدعو/ )...( وأخربه 
بالقضية وحضوره مطلوب، ورافقه يف اليوم الذي يليه إىل مقر الرشطة بعسري، وبمناقشته 
عن ابنه )...( ذكر بأنه مل يشاهده منذ ما يقارب شهرا من وقوع القضية ومل يتلق منه اتصاال 
منذ ما يقارب مخسة عرش يومًا من تاريخ الواقعة، وال يعلم عن مكان تواجده حتى األماكن 
التي يرتدد عليها وال يستطيع إحضاره، وأضاف بأنه سبق وأن سجن ابنه )...( ملدة سنتني يف 
قضية قتل سابقة، وبإعادة استجوابه ومواجهته بام توافر من معلومات عن مقابلته البنه )...( 
مع آخرين عىل مائدة طعام قبل أن يسلم نفسه أنكر ذلك مجلة وتفصيال، وذكر بأنه ال يستطيع 
اإلدالء عن مكانه وال يعلم عنه شيئا. وقد صدرت التقارير األمنية: - كتاب مدير خمفر رشطة 
األمواه رقم ٤٥٩ يف ١٤٣٣/٣/١٢هـ واملتضمن بأنه باالتصال عىل املدعى عليه أفاد أنه 
يف مدينة الرياض. - تقرير التحري رقم ٦٤/٦٠٩ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٣هـ الصادر من 
الفقرة )هـ(  التحريات والبحث اجلنائي برشطة أحد رفيدة والذي تضمن يف  رئيس قسم 
بأنه ال يستبعد وجود معلومات عن قبيلتهم بتزبني اجلناة ال سيام وأن اجلاين ابنه. - التقرير 
١٤٣٤/١/٢٤هـ  بتاريخ  بعسري  اجلنائي  والبحث  التحريات  إدارة  من  الصادر  الرسي 
التحريات والبحث اجلنائي بعسري رقم ٤٥٥/٢/٢/٦٠١س  إدارة  الواردة بكتاب مدير 
يف ١٤/٢/٩ يف فقرته األوىل توافر معلوماته تفيد بمقابلته املدعى عليه البنه القاتل )...( 
مع آخرين قبل أن يسلم نفسه، وكذلك عندما تم االتصال عليه أفاد بأنه يف وادي الدوارس 
الفقرة  أنه يف مركز األمواه. وكام تضمنت  التقنية يف حينها  والذي ثبت من خالل وسائل 
الثالثة أن هناك معلومات بأن املدعى عليه حياول أن يتم الصلح يف القضية مثلام تم الصلح يف 
القضية السابقة وهي مقتل )...( بحي )...(؛ حتى يتم إهناء املوضوع ومن ثم تسليم نفسه. 
وأيضا تضمنت الفقرة الرابعة أن )...( املذكور ينتقل بني وحدات السجن من أجل حماولة 
التواصل مع ذويه عن طريق الزيارة أو عن طريق االتصال اهلاتفي أو عن طريق من يسهل 
له ذلك -تقرير التحريات برشطة حمافظة تثليث الواردة بكتاب مدير رشطة حمافظة تثليث 
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املدعى  أن  الثالثة  الفقرة  والذي تضمن يف  وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٠هـ،  املكلف رقم ٥٠٤ 
عليه وأرسته وذويه سجالهتم حافلة بالقضايا اجلنائية، وهلم دراية وعلم باالختفاء واهلرب 
من السلطات، وأن املدعى عليه له خلفية واقعية يف التخفي عن األجهزة األمنية وليس لديه 
رغبة يف تسليم ابنه، ويريد استمرار التسرت عليه مثلام فعل يف قضية قتل سابقة ارتكبها ابنه ومل 
يسلمه إال بعدما أهنى احلق اخلاص ثم قام بتسليمه. ما تضمنه كتاب رئيس قسم التحريات 
والبحث اجلنائي برشطة أحد رفيدة ٤١/٦٠٩س وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٥هـ بأنه معروف 
لديه من مجيع أوساط املنطقة بأنه ال يستبعد معرفة ذوي القاتل اهلارب )...( ملكان تواجده، 
وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بالتسرت عىل ابنه القاتل )...( يف قضية قتل 
التحقيق؛  أثناء  ومراوغته  تواجده  أماكن  الداللة عىل  األمنية يف  اجلهات  مع  تعاونه  وعدم 

وذلك لآليت: 
١ - ما تضمنه تقرير قسم التحريات والبحث اجلنائي برشطة حمافظة أحد رفيدة الفقرة 
 ٤٥٩ رقم  رشطة  مدير  كتاب  تضمنه  ما   - ٢  .)١( رقم  بالطرد   )٢٨ -٢٩( اللفة  )هـ( 
يف  بأنه  أفاد  املذكور  عليه  املدعى  عىل  باالتصال  بأنه  األمواه  ١٤٣٣/٣/١٢هـ  وتاريخ 
ثبت  كونه  األمن  رجال  تضليل  حياول  كان  والذي   )١٨ -١٩( رقم  لفة  الرياض  منطقة 
فقرة  التحريات الرسي بعسري  بالطرد رقم )١(. ٣ -تقرير  بتتبع هاتفه  تواجده يف األمواه 
)١ــ٣ــ٤( الوارد بكتاب مدير إدارة التحريات والبحث اجلنائي برشطة منطقة عسري رقم 
)٥٥/٢/٢/٦٠١س( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ لفة رقم )٩١ــ٩٢ــ٩٣( بالطرد رقم )١(. 
٤ -تقرير التحريات برشطة حمافظة تثليث الوارد بكتاب مدير رشطة حمافظة تثليث املكلف 
)٩٦ــ٩٧ــ٩٨ــ٩٩(  رقم  لفة  الثالثة  الفقرة  ١٤٣٣/٣/٢٠هـ،  وتاريخ   )٥٠٤( رقم 
بالطرد رقم )١(. ٥ -كتاب رئيس قسم التحريات والبحث اجلنائي برشطة أحد رفيدة رقم 
)٤١س( يف ١٤٣٣/٢/٢٥هـ لفة رقم )١٠٢( بالطرد رقم )١(. ٦ -ما تضمنه كتاب مدير 
اللفتني  عىل  املرفق  ١٤٣٤/٣/١٨هـ.  يف  )٦٨/٦٠٩س(  رقم  رفيدة  أحد  حمافظة  رشطة 
رقم )١٠٨ -١٠٩( بالطرد رقم )١(. ٧ -ما ورد يف أقوال املذكور املتضمنة إرصاره عىل 
عدم مقابلة ابنه القاتل وعدم علمه عن مكان تواجده ومكوثه يف منطقة الرياض والذي جاء 
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خالف ما توافر لدى قسمي التحريات والبحث برشطة تثليث ورشطة أحد رفيدة وإدارة 
عرب  النقال  هاتفه  تتبع  خالل  من  األمواه  مركز  يف  تواجده  أكدت  الذي  بعسري  التحريات 
وسائل التقنية الذي كان جييب عليه ويدعى أنه يف الرياض. وبالبحث عن سوابق مل يعثر له 
عىل سوابق مسجل له. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا 
أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غريه، هكذا ادعى. 
بالتسرت  قيامي  من  العام  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  الدعوى  عن  عليه  املدعى  وبسؤال 
عىل ابني )...( يف قضية قتل وعدم تعاوين مع اجلهات األمنية يف الداللة عىل أماكن تواجده 
العام عن  املدعي  التحقيق كل ذلك غري صحيح، هكذا أجاب. وبسؤال  أثناء  ومراوغتي 
بينته أجاب قائال: إن بينتي ما يف أوراق املعاملة، هكذا أجاب. وبالرجوع إىل املعاملة جرى 
تقرير قسم  بينات يف دعواه، وهي: ١ -ما تضمنه  العام من  املدعي  ما ذكره  االطالع عىل 
التحريات والبحث اجلنائي برشطة حمافظة أحد رفيدة الفقرة )هـ( اللفة )٢٨ -٢٩( بالطرد 
رقم )١(. ٢ -ما تضمنه كتاب مدير رشطة رقم ٤٥٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ األمواه بأنه 
باالتصال عىل املدعى عليه املذكور أفاد بأنه يف منطقة الرياض لفة رقم )١٨ -١٩( والذي 
كان حياول تضليل رجال األمن كونه ثبت تواجده يف األمواه بتتبع هاتفه بالطرد رقم )١(. 
التحريات  إدارة  الوارد بكتاب مدير  فقرة )١ــ٣ــ٤(  التحريات الرسي بعسري  ٣ -تقرير 
والبحث اجلنائي برشطة منطقة عسري رقم )٥٥/٢/٢/٦٠١س( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ 
لفة رقم )٩١ــ٩٢ــ٩٣( بالطرد رقم )١(. ٤ -تقرير التحريات برشطة حمافظة تثليث الوارد 
الفقرة  املكلف رقم )٥٠٤( وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٠هـ  تثليث  بكتاب مدير رشطة حمافظة 
التحريات  بالطرد رقم )١(. ٥ -كتاب رئيس قسم  لفة رقم )٩٦ــ٩٧ــ٩٨ــ٩٩(  الثالثة 
والبحث اجلنائي برشطة أحد رفيدة رقم )٤١س( يف ١٤٣٣/٢/٢٥هـ لفة رقم )١٠٢( 
بالطرد رقم )١(. ٦ -ما تضمنه كتاب مدير رشطة حمافظة أحد رفيدة رقم )٦٨/٦٠٩س( 
يف ١٤٣٤/٣/١٨هـ. املرفق عىل اللفتني رقم )١٠٨ -١٠٩( بالطرد رقم )١(٧ -ما ورد 
يف أقوال املذكور املتضمنة إرصاره عىل قدم مقابلة ابنه القاتل وعدم علمه عن مكان تواجده 
التحريات والبحث  الرياض، والذي جاء خالف ما توافر لدى قسمي  ومكوثه يف منطقة 
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تواجده يف مركز  التي أكدت  التحريات بعسري،  تثليث ورشطة أحد رفيدة وإدارة  برشطة 
األمواه من خالل تتبع هاتفه النقال عرب وسائل التقنية الذي كان جييب عليه ويدعى أنه يف 
عليه عن  املدعى  عليه، وبسؤال  واملدعى  العام  املدعي  أخرى حرض  الرياض. ويف جلسة 
اجلنائي  والبحث  التحريات  قسم  تقرير  يف  ورد  ما   - ١ قائال:  أجاب  العام  املدعي  بينات 
برشطة حمافظة أحد رفيدة الفقرة )هـ( بأنه ال يستبعد وجود معلومات لدي عن مكان تواجد 
ابني، حيث إنه معروف لدى قبيلتي عملهم عىل تزبني اجلناة فغري صحيح، وال أعلم أين 
يتواجد ابني. ٢ - وأما ما تضمنه كتاب مدير رشطة رقم ٤٥٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ 
الرياض، وذلك كان لتضليل رجال األمن  بأنه باالتصال يب أفدت بأين يف منطقة  األمواه 
من  الطريق  يف  أنا  قلت  فأنا  صحيح،  فغري  هاتفي  بتتبع  األمواه  يف  تواجدي  ثبت  كونه 
الرياض وكنت تعديت وادي الدوارس وقد أكون اقرتبت من األمواه، لكن ال أعلم مكاين 
حتديدا لعدم معرفتي بالطريق جيدا. ٣ - وما ورد يف تقرير التحريات الرسي بعسري فقرة 
)١ــ٣ــ٤( الوارد بكتاب مدير إدارة التحريات والبحث اجلنائي برشطة منطقة عسري رقم 
)٥٥/٢/٢/٦٠١س( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ بشأن مقابلتي البني قبل أن أسلم نفيس 
وأنني أحاول الصلح يف القضية فغري صحيح، وما ورد بشأن تنقيل من سجن إىل آخر فإن 
يف  ورد  وما   - ٤ املنطقة.  سجون  بني  نقيل  كثرة  من  أنا  ترضرت  وقد  طلبي  بغري  يتم  نقيل 
تقرير التحريات برشطة حمافظة تثليث الوارد بكتاب مدير رشطة حمافظة تثليث املكلف رقم 
اجلنائية  بالقضايا  أن سجلنا حافل  بشأن  الثالثة  الفقرة  وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٠هـ   )٥٠٤(
فكل الناس حيصل منهم اخلطأ، وقد ُقتل اثنان من أبنائي وعفوت عن القاتل بل دفعت من 
مايل للصلح. ٥ - وما ورد يف كتاب رئيس قسم التحريات والبحث اجلنائي برشطة أحد 
رفيدة رقم )٤١س( يف ١٤٣٣/٢/٢٥هـ بأنه معروف لدهيم ويف مجيع أوساط املنطقة بأنه 
مكان  أعلم  فال  صحيح،  غري  فذلك  تواجده  ملكان  اهلارب  القاتل  ذوي  معرفة  يستبعد  ال 
تواجد ابني. ٦ - وما تضمنه كتاب مدير رشطة حمافظة أحد رفيدة رقم )٦٨/٦٠٩س( يف 
١٤٣٤/٣/١٨هـ فهو مجع التقارير واخلطابات السابقة فقط ومل يضف عليها شيئا جديدا. 
٧ - وأما قوله بأنه ورد يف أقوايل إرصاري عىل عدم مقابلة ابني اهلارب وعدم علمي عن 
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مكان تواجده ومكوثي يف منطقة الرياض، والذي جاء خالف ما توافر لدى قسمي التحريات 
والبحث برشطة تثليث ورشطة أحد رفيدة وإدارة التحريات بعسري الذي أكدت تواجده يف 
مركز األمواه من خالل تتبع هاتفه النقال عرب وسائل التقنية الذي كان جييب عليه ويدعي 
أنه يف الرياض، فكل ذلك غري صحيح؛ فال أعلم عن مكان تواجد ابني ومل أقابله، وقلت 
عند االتصال يب أنا عائد من الرياض وقد أكون اقرتبت من األمواه لكني ال أعلم الطريق، 
وما ورد يف حمارض البحث غري صحيح. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرا ألن 
املدعى عليه أنكر ما نسب إليه، ونظرا ألن بينة املدعي العام غري موصلة إلثبات دعواه إال أن 
ما قدمه يوجه التهمة يف حق املدعى عليه، ونظرا لتعلق القضية بالدماء وقد تساهلت بعض 
الظاهرة؛  املصلحة  من  عليهم  املتسرتين  تعزير  التشديد يف  فكان  اجلناة،  القبائل يف هتريب 
لذلك كله مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه بالتسرت عىل ابنه القاتل )...( يف قضية قتل وعدم 
وثبت  التحقيق،  أثناء  ومراوغته  تواجده  أماكن  الداللة عىل  األمنية يف  اجلهات  مع  تعاونه 
التهمة، وقررت تعزير املدعى  بالتعزير يف  التهمة يف حقه وقد جاءت الرشيعة  لدي توجه 
عىل  احلكم  وبإعالن  حكمت.  وبذلك  إيقافه،  تاريخ  من  ابتداء  سنتني  ملدة  بالسجن  عليه 
الطرفني واستنادا للامدتني الثانية والتسعني بعد املائة والرابعة والتسعني بعد املائة من نظام 
اإلجراءات اجلزائية جرى إفهامهام بأنه سيتم تسليمهام نسخة احلكم بعد اجللسة، وأن هلام 
النظامية وقدرها ثالثون يوما من تارخيه، وأهنام إن مل  املدة  حق طلب تدقيق احلكم خالل 
يقدما اعرتاضهام خالهلا فسوف يسقط حقهام يف طلب التدقيق ويكتسب احلكم القطعية، 
ففهام ذلك، وتم رفع اجللسة الساعة احلادية عرشة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بأهبا برقم ٣٥١٢٧٩٧٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة 
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برقم ٣٥٢٥٤٦٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، اخلاص  الشيخ/ )...(  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية )تسرت عىل قاتل( 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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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بخميس مشيط

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٦١٤٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٨٢٨٧ 

تعزيلا تلقوتبقا-ا تعددا إدتنةا-ا إسلترا-ا عميهلا-ا وتلاقرتا جناةا إيوتءا تلغريا-ا عىلا تقرتا
بالقجناوتجلمد.ا

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“لعناتهللامنالعناوتلده،اولعناتهللامناذبحالغرياتهلل،ا
ولعناتهللامناآوىاحمدثًا،اولعناتهللامناغريامناراتألرض”.

قا-سولاتبناتيميةايفاجمموعاتلفااوىا)8ق/ققق(لا“ومناآوىاحماربااأواسارسااأواساتالا
ونحوهلاممناوجباعميهاحداأواحقاهللاتعاىلاأواآلدمياومنعهاأنايقاوىفامنهاتلوتجبا

بالاعدوتنافهوارشيكهايفاتجللماوسدالعنهاتهللاورسوله”.
قا-تملوتدا)ر9ا(او)95ا(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالتسرت عىل أبناء أخيه املتهمني 
يف قضية قتل وإيوائه هلم وعدم التعاون مع اجلهات األمنية للداللة عىل اجلناة ومراوغته أثناء 
التحقيق معه، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
فقد  لذا  عقوباهتام،  تردعه  مل  عليه  املدعى  عىل  مسجلتني  سابقتني  لوجود  ونظرا  بصحتها، 
ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أسند إليه، وحكم بسجنه ملدة ثالث سنني، وبجلده 

ثامنامئة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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مشيط،  بخميس  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
مشيط  بخميس  اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٥١٢٦٦٢٩٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٦١٤٩ برقم 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ 
باخلطاب  املكلف من مرجعه   )...( العام  املدعي  وفيها حرض  الساعة )١٠:٠٠(،  اجللسة 
العمر  البالغ من   ،)...( املدعى عليه  رقم ٢٦٠٢ يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وحرض حلضوره 
املحررة  وادعى يف دعواه   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  عامًا سعودي   )٣٦(
أوراق  القتل  لقضية  )فرز  قتل  قضية  عن  املعلومات  ومجع  التحريات  خالل  من  أنه  لدينا 
أبناء )...( توافر معلومات تشري إىل  مستقلة( للبحث عن اجلانني اهلاربني/ )...( و)...( 
تواجدهم لدى أخواهلم الذين يسكنون شامل رشق مركز )...( باألمواه يف املكان املسمى 
تلك  وتفتيش  بمدامهة  عسري  منطقة  أمري  امللكي  السمو  صاحب  توجيه  عىل  وبناًء   ،)...(
وعثر  عنهام،  املنوه  املطلوبني  عىل  يعثر  ومل  ١٤٣٣/٥/٢٣هــ  بتاريخ  املدامهة  متت  املواقع 
عىل إثباتات تعود للمتهم/ )...( وبطاقة رصاف ألخيه )...(، وعدة بطاقات لألشخاص 
املتواجدين معهم منهم خاهلم/ )...(، كام تم العثور عىل عدد سبعة عرش قطعة سالح ما 
بني رشاش ومسدس وبندقية بعضها غري مرخص وعدد من الطلقات احلية املتنوعة )فرزت 
بتواجدمها عند  املختصة  تأكد لدى اجلهات  ما  أوراق مستقلة(،  السالح والذخائر  لقضية 
القبض عىل كل من/  التخفي واهلرب، وتم  بإيوائهام ومساعدهتام يف  الذين قاموا  أخواهلام 
)...( خالة اجلناة وشقيقاها/ )...( و)...( واستمرار البحث عن )...( و)...( اهلاربني رفق 
املتهمني حتى تاريخ ١٤٣٤/٣/١٨هــ، حيث قام املدعو/ )...( بتسليم نفسه للجهات 
١٤٣٤/٩/١٣هــ  وبتاريخ  عسري،  بمنطقة  اجلنائي  والبحث  التحريات  بإدارة  املختصة 
قام املدعى عليه/ )...( بتسليم نفسه للجهات املختصة بإدارة التحريات والبحث اجلنائي 
بعسري.  وباستجواب املدعى عليه أفاد بأنه يسكن مع شقيقته/ )...( وأنه كان معها رفق 
واستقبلوهم  أشقائهم  رفق  اجلناة  أخته، وحرض هلم  أبناء  عند وقوع قضية   )...( شقيقه/ 



99

وكانوا يقومون بقضاء حوائجهم ويتناوب معه يف ذلك شقيقه/ )...( وأن الرشطة حرضت 
وأخذوا  آخر  وقت  يف  وعادوا  منزهلا،  بداخل  كان  ما  وضبطوا  منهم  فهرب  شقيقته  ملنزل 
بني احلني واآلخر  ينتقل  األمواه وكان  )...( يف  متواجد يف  اللحظة  تلك  وأنه من  شقيقته 
يف تلك املنطقة، وبمساءلته عن أبناء أخته اهلاربني أفاد أنه ال يعلم عنهم أي يشء من حلظة 
هروهبم عند حضور اللجنة، وأنه كان متخفيًا رغم علمه بوجود تعميم بالقبض عليه حتى تم 
ضبط سيارته فقام بالتنسيق من أجل تسليم نفسه، وأفاد أن املضبوطات التي تم حتريزها من 
داخل منزل شقيقته ال تعود له، وأنه ال يوجد لديه إال مسدس واحد. وقد انتهى التحقيق مع 
املدعى عليه إىل توجيه االهتام له } بالتسرت واإليواء ألبناء أخته اجلناة واملتهمني يف قضية قتل 
وعدم التعاون مع اجلهات األمنية للداللة عىل اجلناة أو إقناعهم بتسليم أنفسهم منذ بداية 
القضية وحتى اآلن وتغيبه ملدة عام ونصف رغم البحث عنه ومراوغته أثناء التحقيق معه {. 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف أقواله بملف التحقيق وأنه تسرت عىل اجلناة 
نفى كل ذلك يف وقت سابق  الذي  الطعام هلم هو وشقيقه/ )...(  وعاجلهم وكان حيرض 
ومقابلة والدهم هلم وكذلك إخواهنم رغم إنكارهم املدون عىل الصفحة رقم )١، ٢( لفة 
رقم )٦٨(. ٢ - ما جاء يف حمرض الفرقة التي قامت باالنتقال ملدامهة منازل إخواهنم باملكان 
املسمى )...( بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣هــ ووجود إثبات وأسلحة وذخائر تعود ألصحاب 
املنازل ومنهم )...(، ويعود بعض اإلثباتات للجناة وهذا دليل عىل تسرته وإيوائه للجناة 
السيام هروبه معهم عند حضور القوة املدون عىل لفة رقم )٨، ١١(.  ٣ -ماجاء يف أقوال 
شقيقته/ )...( من استقباهلا للجناة بمنزهلا وتقديمها للطعام والعالج هلام، وهذا لن يكون 
إال بمساعدة من إخواهنا، ويؤكد ذلك هروبه معهام عند حضور القوة وتغيبه املدون عىل 
لفة رقم )٣١(.  وبالبحث عن سوابقه اتضح وجود سابقتني مسجلتني عليه، األوىل: رشب 
مسكرات. والثانية: رسقة. وحيث إنَّ ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة 
م ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه رشعًا واحلكم عليه  رشعًا - فعل جمرَّ
عىل  العام  املدعي  دعوى  وبعرض  إليه.  أسند  ما  لقاء  غريه  وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة 
أنه  وذكر  صحيح،  كله  ضدي  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  عليه  املدعى 
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يسكن مع شقيقته )...( وأنه كان معها رفق شقيقه )...( عند وقوع قضية أبناء أخته، وحرض 
هلم اجلناة رفق أشقائهم واستقبلوهم وأنه كان يقوم بقضاء حوائجهم ويتناوب معه يف ذلك 
بداخل  ما كان  منهم وضبطوا  ملنزل شقيقته هرب  ملا حرضت  الرشطة  )...(، وأن  شقيقه 
منزهلا وعادوا يف وقت آخر وأخذوا شقيقته، وأنه هرب وكان متواجدا يف )...( يف األمواه، 
وكان ينتقل بني احلني واآلخر يف تلك املنطقة، وأنني كنت متخفيًا رغم علمي بوجود تعميم 
بالقبض عيل حتى تم ضبط سياريت فقمت بالتنسيق من أجل تسليم نفيس، وانا تائب إىل اهلل 
مما فعلت، هكذا أجاب. لذا وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل 
املعاملة اخلاصة هبام، وبناء عىل مصادقة املدعى عليه عىل دعوى املدعي العام، وبام أن فعل 
املدعى عليه معاقب عليه رشعا حلديث عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل 
َمْن  اهلُل  َوَلَعَن  اهللِ،  لَِغرْيِ  َذَبَح  َمْن  اهلُل  َوَلَعَن  َوالَِدُه،  َلَعَن  َمْن  اهلُل  “َلَعَن  عليه وسلم، ولفظه: 
ْرِض(. رواه مسلم. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  َ َمَناَر اأْلَ ِدًثا، َوَلَعَن اهلُل َمْن َغريَّ آَوى حُمْ
الفتاوى )٣٢٣/٢٨(: “ومن آوى حماربا أو سارقا أو قاتال ونحوهم ممن وجب عليه حد أو 
حق هلل تعاىل أو آلدمي ومنعه أن يستوىف منه الواجب بال عدوان فهو رشيكه يف اجلرم وقد 
إدانة  رشعا  لدي  ثبت  كله  لذلك  عليه  املدعى  عىل  سابقتني  ولوجود  لعنه اهلل ورسوله”، 
املدعى عليه بام أسند إليه يف الدعوى، وحكمت عليه تعزيرا بالسجن ثالث سنوات وبجلده 
ثامنامئة جلدة مفرقة عىل ست عرشة دفعة، كل دفعة مخسون جلدة وبني فرتات اجللد مدة ال 
تقل عن أسبوع، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر القناعة 
باحلكم، أما املدعي العام فقرر املعارضة وطلب االعرتاض عليه وتقديم الئحة اعرتاضية 
فأجيب لطلبه وجرى تسليمه نسخة من احلكم، وأفهم أن مدة االعرتاض ثالثون يوما من 
استالم صورة احلكم، وأن الصورة تودع يف ملف الدعوى وتكون بداية للمدة النظامية، وإذا 
مضت املدة ومل يقدم اعرتاضه فريفع احلكم لالستئناف خالل مخسة وأربعني يوما من تاريخ 
النطق باحلكم وفقا للامدة ١٩٤ -١٩٥من نظام اإلجراءات اجلزائية، وأمرت بتنظيم القرار 

الالزم لذلك. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٥/٥هـ.
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اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٦٦٢٩٢ برقم  املساعد  مشيط  بخميس 
وتاريخ   ٣٥٢٣٣٦٨٢ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلـة  من  الصادر  القرار 
عىل  )التسرت  قضية  يف   )...( ضـــــد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٥/٥هـ، 
هاربني( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل 

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





انتحال �صخ�صية



104

انتحال �صخ�صية

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٧٠٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه : ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ رقم القرار : ٣٥٢١٥٢١٨ 

تناحالاصفةا-ارجلاأمنا-ارسسةامبمغامايلا-ادعوىاضداحدثا-اإنكارا-اشهادةالدىا
جهةاتلاحقيقا-ارجوعاتلشهوداعنهاا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارصفاتلنظل.

رجوعاتلشهود.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بانتحال صفة رجل السلطة 
العامة، ورسقة مبلغ مايل من أحد الوافدين، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن شاهدي املدعي العام أخطآ يف شهادهتام 
عليه  املدعى  ضد  الشهادة  يف  خطأمها  وقررا  الشاهدان  حرض  وقد  به،  شهدا  عام  ورجعا 
ورجوعهام عنها، ولذا فلم يثبت لدى القايض إدانة احلدث املدعى عليه بانتحال صفة رجل 
منها،  سبيله  وأخىل  الدعوى  عن  النظر  برصف  وحكم  مايل،  مبلغ  ورسقة  العامة  السلطة 

فاعرتض  املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
بقضايا  املحكمة  هذه  رئيس  قبل  من  تكليفي  عىل  وبناء  بسكاكا،  اجلزائّية  املحكمة  يف 
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املعاملة  وبناء عىل  باخلطاب رقم ٣٤٢٤٣٥٨١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  األحداث 
املحالة يل من فضيلته برقم ٣٥٥٧٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  األربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٤٣٢
افتتحت اجللسة الساعة )١٠:٣٠(، وفيها حرض املدعي العام )...( وقدم دعواه اخلطية ضد 
املدعى عليه احلدث )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، الذي يبلغ 
العام  بدائرة االدعاء  العمر سبعة عرش عاما قائال يف دعواه ضده: بصفتي مدعيًا عامًا  من 
لفرع اهليئة بمنطقة اجلوف أدعي عىل املذكور أعاله بتأريخ ١٤٣٤/٧/٢هـ تعرض الوافد 
السكن  بدخول  وقام  املباحث،  جهاز  يف  يعمل  بأنه  يدعي  شخص  قبل  من  للرسقة   )...(
اخلاص به وطلب اإلقامة وطلب املحفظة، ثم قام بأخذ مبلغ )٢٠٠٠ ريال(، وقام برمي 
داخل  برسقته  قام  الذي  الشخص  املدعي  شاهد  ٩٧١٤٣٤هـ  وبتاريخ  واهلرب.  املحفظة 
حمل إنرتنت عىل طريق )...( فقام بإبالغ الدوريات األمنية، وعند حماولة القبض عليه قام 
باهلرب وتم اللحاق به والقبض عليه. وبعرض املتهم )...(، عىل املدعي )...( ذكر بأنه هو 
)املتهم موقوف عىل  منه.  مايل  مبلغ  األمن وقام برسقة  انتحل صفة رجل  الذي  الشخص 
ذمة القضية استنادا للقرار الوزاري ١٩٠٠(، وباستجواب املتهم )...( أنكر قيامه انتحال 
صفة رجل السلطة العامة والقيام برسقة املبلغ من املدعي. وبعرض املتهم )...( عىل الشاهد 
)...( والشاهد )...( ذكرا بأنه هو الشخص الذي انتحل صفة رجل األمن وقام برسقة مبلغ 
رجل  صفة  بانتحال   ،)...( لـ:  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى   ،)...( املدعي  من  مايل 
السلطة العامة، ورسقة مبلغ )٢٠٠٠ ريال( من الوافد )...(، وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
ملف  من   )٤( رقم  الصفحة  يف  كام   ،)...( والشاهد   ،)...( الشاهد  يف شهادة  جاء  ١ -ما 
إجراءات االستدالل لفة رقم )١(. ٢ -ما تضمنه حمرض العرض والتعرف كام يف الصفحة 
رقم )٦( من ملف إجراءات االستدالل لفة رقم )١(. ٣ -حمرض دوريات األمن املرفق اللفة 
رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا - فعل جمرم 
ومعاقب عليه رشعًا، ما يتعني معه إحالته للمحكمة اجلزائية وقايض األحداث، وفقًا لنص 
املواد )١٢٨٫١٢٦٫١٣( من نظام اإلجراءات اجلزائية إلدانته بام أسند إليه واحلكم عليه 
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بعقوبة تعزيرية حتقق إصالحه وتقوم سلوكه )علاًم بأن احلق اخلاص انتهى بالتنازل( هكذا 
املدعى عليه احلدث )...( وجرى سؤاله عن دعوى  قدم دعواه. ويف نفس اجللسة حرض 
املدعي العام ضده املضبوطة بعاليه بعد تالوهتا عليه، فأجاب قائال: ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه كله غري صحيح، فلم حيصل مني أي يشء مما ذكر. هكذا أجاب. وبالرجوع إىل األدلة 
والقرائن املشار إليها يف دعوى املدعي العام وجدهتا تتضمن ما ذكره املدعي العام يف دعواه، 
وبعرضها عىل املدعى عليه قال: ما جاء يف شهادة الشاهدين )...( و)...( فغري صحيح، وقد 
حرضا معي يف هذه اجللسة أطلب سامع ما لدهيام، وأما ما تضمنه حمرض العرض والتعرف 
فكذلك غري صحيح، وأما ما جاء يف حمرض دوريات األمن فال أعلم عنه. هكذا قال، وأثناء 
ذلك أمرت بإدخال كل من )...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( و)...(... 
اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( إىل جملس احلكم الرشعي، وبسؤاهلام عام لدهيام أجاب 
أمام  شهدت  أنني  هو  حصل  ما  قائال:  العربية  باللغة  التحدث  جييد  وهو  منهام  واحد  كل 
الذي  عليه هو  املدعى  بأن  القضية، وشهدت  الشهادة جتاه هذه  مني  الذي طلب  الضابط 
رسق املال من زمييل )...(، وبالتأكد من ذلك تبني يل أن املدعى عليه ليس هو من قام بذلك، 
والسبب يف اإلدالء بالشهادة األوىل أمام الضابط حيال املدعى عليه أن زمييل )...( هو الذي 
قال يل: إن املدعى عليه هو من قام بذلك وإال فلم أشهد شيئا من ذلك، ولقد أخربين )...( 
أنه مل يتأكد من أن الذي رسقه وانتحل صفة رجل األمن هو املدعى عليه، هكذا أجاب. ويف 
الوافد )...(...اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، وجرى سؤاله بعد  هذه األثناء حرض 
تالوة ما ضبط بعاليه عن صحة ما وقع، فأجاب قائال: الصحيح هو أنني التبس عيل األمر، 
فقد ظننت أن املدعى عليه هو من رسقني وانتحل صفة رجل األمن، وقد تأكدت فيام بعد 
بأنه ليس له أي عالقة باملوضوع ال من قريب وال من بعيد، وأنا متنازل عن دعواي جتاه 
املدعى عليه فال أطالبه بأي يشء. هكذا أجاب. وبسؤال املدعي العام هل لديه زيادة بينة 
عىل ما ذكره يف دعواه؟ أجاب قائال: ليس لدي سوى ما ذكرته يف دعواي. هكذا أجاب. 
فبعد سامع الدعوى واإلجابة واالطالع عىل مجيع أوراق املعاملة وبعد االطالع عىل األدلة 
والقرائن املشار إليها وعرضها عىل املدعى عليه وإجابته وبام أن الشاهدين املدونة شهادهتم 
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يف الئحة الدعوى العامة رجعا عام شهدا به وبام أن املدعي باحلق اخلاص رجعا عام ادعاه عىل 
املدعى عليه من دعوى وتنازل عن ذلك وبام أن املدعى عليه أنكر ما نسبه إليه املدعي العام 
املدعى عليه  إدانة  إثبات  العام  املدعي  النظر عن طلب  ملا تقدم كله فقد رصفت  يف دعواه 
احلدث )...( بانتحال صفة رجل السلطة العامة ورسقة مبلغ ٢٠٠٠ ريال من الوافد )...( 
ومل يثبت لدي إدانة بذلك وقررت إخالء سبيله من دعوى املدعي العام هذا ماظهر يل وبه 
حكمت واهلل أعلم وأحكم وبعرض احلكم عىل املدعى عليه واملدعي العام قرر املدعى عليه 
قناعته ورضاه به وقرر املدعي العام اعرتاضه عليه وطلب متييزه بالئحة اعرتاضية فأجبته 
لطلبه ملا تقتضيه التعليامت النظامية وأفهمته بتعليامت إجراءات االستئناف ومددها النظامية 
حسب النظام اجلديد ففهم ذلك وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وآله وصحبه. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  املعاملة  عىل  اجلوف  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  وتاريخ١٤٣٥/٤/٢هـ   )...( برقم  بسكاكا  اجلزائية 
ضد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  وتاريخ١٤٣٥/٢/٢٩هـ   )...( برقم   )...( الشيخ/ 
)...( الهتامه يف قضية رسقة وانتحال شخصية رجل أمن وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة فقد قررنا املصادقة 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٣٤٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار : ٣٥١٤٨٨٥٣ 

تناحالهاشخصيةاأخيها-اسصداتلقفلادونا تلغريا-اموظفاعقكليا-ا تناحالاشخصيةا
إذناملجعها-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجن.

إسلتراتملدعىاعميه.

بانتحال شخصية شقيقه  إدانته  إثبات  املدعى عليه؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
بالسفر  البالد، لعدم حصول املدعى عليه عىل إذن  وحماولة السفر بجواز سفره إىل خارج 
من مرجعه العسكري، وذلك بعد أن تم القبض عليه عند حماولته جتاوز املنفذ احلدودي، 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا 
ألن يف ذلك خمالفة للنظام وتلبيس وإهيام وكذب عىل اجلهات األمنية، لذا فقد ثبت لدى 
القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة شهر واحد، فاعرتض املدعي 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الباطن، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
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وتاريخ   ٣٥٣٠٩٨٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٣٤٦
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠١/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٠٠: ٠٨( صباحا، وفيها حرض املدعي العام )...( بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة 
بموجب  اجلنسية  عامًا، سعودي  العمر )٢٨(  البالغ من   ،)...( وادعي عىل  الباطن،  حفر 
عليه  املدعى  القبض عىل  تم  ١٤٣٤/٦/٢هـ  بتاريخ  إنه  )...(، حيث  رقم  املدين  السجل 
من قبل جوازات منفذ )...(؛ ملحاولته السفر بجواز شقيقه. وباستجوابه/ أفاد بأنه حاول 
درج  من  اجلواز  عىل  وحصل   ،)...( شقيقه  بجواز  عسكريًا  كونه  الكويت  لدولة  السفر 
أفاد  كام   ،)...( منفذ  جوازات  قبل  من  عليه  القبض  وتم  بذلك،  شقيقه  علم  دون  شقيقه 
القبض عليه بجواز سفر شقيقه ومل يقبض عليه وذلك لشبهه  يتم  أنه سافر مرتني قبل أن 
منه. وقد انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بانتحال شخصية شقيقه )...( وحماولة السفر إىل 
دولة الكويت بجواز سفر شقيقه والقبض عليه من قبل جوازات منفذ )...(؛ وذلك لألدلة 
املرفق باألوراق لفة )٦(. ٢ -ما  التالية:- ١ـخطاب مدير جوازات منفذ )...(  والقرائن 
جاء يف أقواله املدونة بدفرت التحقيق املرفق لفة رقم )٣(. وبالبحث عن سوابقه/ مل يعثر له 
عىل سوابق مسجلة حتى تارخيه. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته 
املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا ونظامًا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه 
واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه. وباهلل التوفيق، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه قال: إن مجيع ما ذكره املدعي العام صحيح، فقد قمت بمحاولة اخلروج من السعودية 
للكويت عن طريق جواز أخي )...( وأنا عسكري ومل آخذ املوافقة من مرجعي عىل اخلروج 
من السعودية. هكذا أجاب عليه. فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي العام وما أجاب به 
عليه  أقدم  ما  حلرمة  ونظرا  العام،  املدعي  ذكره  ما  مجيع  عىل  صادق  وحيث  عليه،  املدعى 
املدعى عليه، وملخالفته النظام يف ذلك، ونظرا لكون املدعى عليه يعمل يف القطاع العسكري 
ومل يأخذ املوافقة من مرجعه باخلروج من السعودية، وألن يف ذلك تلبيسا وإهياما وكذبا عىل 
اجلهات األمنية، فلام سبق كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكمت عليه 
تعزيرا بالسجن مدة شهر واحد، وبتالوته عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعي العام 
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اعرتاضه عىل احلكم، كام قرر املدعى عليه قناعته باحلكم، وطلب املدعي العام رفعه ملحكمة 
االستئناف مكتفيا بام جاء يف الئحة الدعوى وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/١٥٢٥٦٠/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٩٨٩ برقم 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٥٠٩٦ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية انتحال شخصية الغري، وقد تضمن القرار حكم 
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 

١٤٣٥/٢/١٥هـ.



اإيذاء الغري
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وفيها   ،)٠١  :٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  االثنني  يوم  ففي 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره املدعى 
عليه )...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة الصادرة برقم )...(، وادعى املدعي قائاًل: 
لقد حصل بيني وبني املدعى عليه خالف يف مبلغ مايل قدره سبعة عرش ألف ريال اهتمني 
فيه املدعى عليه بأين أخذته من سيارة كانت حتت قيادته، وذهبنا إىل رجلني لإلصالح بيننا 
ومها )...( و)...(، وأثناء حماولة اإلصالح بيننا طلب مني املدعى عليه اليمني عىل أنني مل 
املبلغ  برسقة  الهتامي  عليه  املدعى  تعزير  أطلب  ذلك  عىل  اليمني،  فأديت  املبلغ  هذا  آخذ 
من  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  املذكور، 
اخلالف، وأننا ذهبنا للرجلني املذكورين لإلصالح، وأين طلبت اليمني عىل أن املبلغ املذكور 
مل يكن موجودا يف السيارة، وأنه أدى اليمني فصحيح، وأما ما ذكره من أنني اهتمته بالرسقة 
فغري صحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: إن ما ذكره من اهتامي 
بأخذ املبلغ املذكور هو اهتام يل بالرسقة، وقد ذكر ذلك للرجلني املصلحني، كام أن املدعى 
عليه دخل منزيل لتفتيشه بإذين، هكذا أجاب. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام 
أن طلب املدعى عليه يمني املدعي فيام حصل بينهام من خالف سائغ رشعًا لقول الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم: “البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر”، لذلك فقد رصفت النظر 
عن دعوى املدعي بتعزير املدعى عليه وأخليت سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى، هبذا 
حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة وقرر املدعي عدم القناعة 
باحلكم، فأفهمته باستالمه نسخة من احلكم يوم الثالثاء ١٤٣٥/٥/١٠هـ لتقديم اعرتاضه 
خالل ثالثني يومًا تنتهي بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، وإذا مل يتقدم باعرتاضه خالل هذه املدة 
فإن حقه يف االعرتاض يسقط ويكتسب احلكم القطعية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بصبيا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٥٥٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٢٩٦١ 

إيذتءاتلغريا-اتهتامابالرسسةا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ارصفاتلنظل.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل”.

مايل  مبلغ  برسقة  له  الهتامه  بتعزيره  احلكم  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
بالرسقة، وبرد ذلك  أنكر اهتامه للمدعي  املدعى عليه  الدعوى عىل  من سيارته، وبعرض 
عىل املدعي قرر أن املدعى عليه اهتمه بأخذ املبلغ وذلك اهتام له بالرسقة وأنه بعد ذهاهبام 
إىل رجلني لإلصالح بينهام طلب املدعي منه اليمني عىل نفي أخذ املبلغ فحلف اليمني عىل 
بينهام من خالف سائغ  فيام حصل  املدعي  املدعى عليه يمني  نفي ذلك، ونظرًا ألن طلب 
رشعًا، لذلك فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى وأخىل سبيل املدعى عليه منها، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بصبيا، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٤٦٥٥٧٤ برقم  صبيا  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  برقم ٣٤٢٣٨٠٠٥٩  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ 
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وفيها   ،)٠١  :٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  االثنني  يوم  ففي 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره املدعى 
عليه )...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة الصادرة برقم )...(، وادعى املدعي قائاًل: 
لقد حصل بيني وبني املدعى عليه خالف يف مبلغ مايل قدره سبعة عرش ألف ريال اهتمني 
فيه املدعى عليه بأين أخذته من سيارة كانت حتت قيادته، وذهبنا إىل رجلني لإلصالح بيننا 
ومها )...( و)...(، وأثناء حماولة اإلصالح بيننا طلب مني املدعى عليه اليمني عىل أنني مل 
املبلغ  برسقة  الهتامي  عليه  املدعى  تعزير  أطلب  ذلك  عىل  اليمني،  فأديت  املبلغ  هذا  آخذ 
من  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  املذكور، 
اخلالف، وأننا ذهبنا للرجلني املذكورين لإلصالح، وأين طلبت اليمني عىل أن املبلغ املذكور 
مل يكن موجودا يف السيارة، وأنه أدى اليمني فصحيح، وأما ما ذكره من أنني اهتمته بالرسقة 
فغري صحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: إن ما ذكره من اهتامي 
بأخذ املبلغ املذكور هو اهتام يل بالرسقة، وقد ذكر ذلك للرجلني املصلحني، كام أن املدعى 
عليه دخل منزيل لتفتيشه بإذين، هكذا أجاب. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام 
أن طلب املدعى عليه يمني املدعي فيام حصل بينهام من خالف سائغ رشعًا لقول الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم: “البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر”، لذلك فقد رصفت النظر 
عن دعوى املدعي بتعزير املدعى عليه وأخليت سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى، هبذا 
حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة وقرر املدعي عدم القناعة 
باحلكم، فأفهمته باستالمه نسخة من احلكم يوم الثالثاء ١٤٣٥/٥/١٠هـ لتقديم اعرتاضه 
خالل ثالثني يومًا تنتهي بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، وإذا مل يتقدم باعرتاضه خالل هذه املدة 
فإن حقه يف االعرتاض يسقط ويكتسب احلكم القطعية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٨٠٠٥٩ برقم  بصبيا 
فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٣٧٨٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، 
الصفة  عىل  رسقة(  يف  )اهتام  قضية  يف  اجلنسية(   ...(  )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  الصك  يف  املوضحة 
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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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٩٧٥٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٤٩٧٢ 

تلبينةا عدما تالهتاما-ا بصحةا دفعا إسلترا-ا بالرسسةا-ا تهتاما جوتلا-ا رسالةا تلغريا-ا إيذتءا
عميها-ايمنياتملدعياعىلانفيها-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.ا

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“ولوايعطىاتلناسابدعوتهلاالدعىاناساادماءارجالا
وأموتهلل،اولكناتليمنياعىلاتملدعىاعميه”.

2ا-تلقاعدةاتلرشعيةلا“تألصلابلتءةاتلذمة”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتأديبه الهتامه له بالرسقة عرب إرسال 
رسالة جوال له تتضمن ذلك والنيل من سمعته بإشهار تلك التهمة بني الناس، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه ال زال يتهمه بالرسقة وأنه أشاع ذلك بني 
الناس، وبطلب البينة منه عىل ذلك قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعي عىل نفي ما جاء 
يف جوابه فأداها املدعي طبق ما طلب منه، ونظرًا ألن األصل براءة الذمة ما مل يكن إقرار أو 
بينة موصلة، وألن الرشيعة هنت عن رمي األبرياء بالتهم، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
إليه املدعى عليه من  الدعوى، وأخىل سبيل املدعي مما نسبه  إليه يف  املدعى عليه بام نسب 
الرسقة لعدم ثبوهتا، وحكم بسجن املدعى عليه ملدة سبعة أيام، وبجلده سبعني جلدة دفعة 

واحدة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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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 ٣٤٤٠٩٧٥٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢١١٠٨٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ، ففي 
يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٥: ٠٩(، وفيها حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه: إن املدعى عليه 
اهتمني برسقة حمله املسمى مركز )...( للسيارات باملدينة املنورة، وذلك حسب الرسالة التي 
املراقبة  تاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ ونصها: )األخ )...( تم تصويرك بكامريات  أرسلها إيل يف 
الرشطة  مركز  إىل  التصوير  تسليم  يتم  البرشة، وسوف  أسود  )...( وبصحبتك شاب  بمركز 
بني  ذلك  وأشهر  مني  نال  عليه  املدعى  أن  وبام  هبم(.  املشتبه  أحد  وأنت  املركز  رسقة  بسبب 
الناس وحلقتني إساءة يف سمعتي. لذا أطلب تأديب املدعى عليه هذه دعواي. وبسؤال املدعى 
عليه عام جاء بدعوى املدعي أجاب قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه صحيح مجلة وتفصيال، 
أهتمه برسقة حميل  الناس والزلت  آنفًا وأشعت ذلك بني  إليه  املشار  املحل  اهتمته برسقة  فقد 
عمومًا ورسقة أجهزة فحص سيارات وقطع غيار سيارات متعددة خصوصًا، هكذا أجاب. 
وبعرضه عىل املدعي رد قائال: ال صحة ملا ذكره املدعى عليه يف دفعه فلم أرسق منه شيئًا وقد 
نال مني وسمعتي، وبعرضه عىل املدعى عليه رد قائاًل: ال بينة يّل وأطلب حتليف املدعي عىل 
نفي دعواي هذه، وبعرضه عىل املدعي رد قائاًل: ال مانع لدي من بذل اليمني فأذن هلا ببذله 
فحلف قائال: واهلل الذي ال إله غريه عامل الغيب والشهادة يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 
أنني مل أرسق من املدعى عليه هذا احلارض )...( شيئًا وال من حمله الذي ذكره وال من غريه وأن 
دعواه هذه غري صحيحة، هكذا حلف. وقبل املدعى عليه يمني املدعي عىل الصفة املذكورة، 
وحيث إن املتداعيني إخوة فقد ذكرهتام بحق الرحم وبينت هلام إثم القطيعة والشحناء، إال أين 
باملعاملة  القرار  قبل. مرفق صورة من  تعزير عليهام من  نفرة شديدة، وقد صدر  بينهام  رأيت 
وقد أجلت النظر يف هذه الدعوى مرارًا، وأنا آمرمها بالصلح ولكن دون جدوى؛ فبناء عىل 
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ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه صادق عىل دعوى املدعي فأقر بأنه اهتم 
املذكور،  املدعي برسقة حمله  يتهم  يزال  بأنه ال  الناس ودفع  بالرسقة وأشاع ذلك بني  املدعي 
وقرر املدعى عليه بأنه ال بينة له عىل دفعه وطلب حتليف املدعي عىل نفي دفعه، وبام أن املدعي 
بذل اليمني عىل الصفة التي طلبها املدعى عليه، وبام أن من املقرر أن “البينة عىل املدعي واليمني 
عىل من أنكر” لعموم قوله صىل اهلل عليه وسلم: “ولو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء 
رجال وأمواهلم، ولكن اليمني عىل املدعى عليه”، وألن “األصل براءة الذمة” ما مل يكن إقرار 
بالتهم، جلميع ما ذكر فقد حكمت  بينة موصلة، وبام أن الرشع قد هنى عن رمي األبرياء  أو 
بثبوت إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف الدعوى، وأخليت سبيل املدعي مما نسبه إليه املدعى 
بدنه  املدعى عليه بجلده سبعني جلدة تقع عىل  ثبوهتا، وقررت تعزير  عليه من الرسقة لعدم 
دفعة واحدة، وبسجنه سبعة أيام كاملة. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي قناعته باحلكم، أما 
املدعى عليه فقرر عدم قناعته باحلكم وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف فأجيب إىل طلبه. وقد 
انتهت اجللسة يف متام الساعة )١٠.٠٠( وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٦٨٢٨٠٧ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
 ٣٥١٥٧٦٠٦ برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة 
يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  مّنا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ،  يف 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
وتاريخ  بعدد ٣٥١٧٠٦٠٧  املنورة واملسجل  باملدينة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( د/ 
بباطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم   ،)...( ضد/   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  احلكم.  عىل  املصادقة  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتثليث

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٧١٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٢٣٧ 

إيذتءاتلغريا-اتهتامابالازويلاوتللشوةا-اإسلترا-اعدماتلبينةاعىلاتالهتاما-اتعزيلاباجلمد.

بها “ وإذتاظهلاكذباتملدعيايفادعوتهابامايؤذيا تلقناعا)را/2٦ا(:  مااجاءايفاكشافا
تملدعىاعميهاعزرالكذبهاوأذتهالممدعىاعميها“.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا تعزيره الهتامه له بالتزوير والرشوة، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر باهتامه للمدعي بام جاء يف دعواه، فطلب القايض منه البينة عىل 
اهتامه فقرر أنه ال بينة لديه، ونظرا ألن اهتام املدعى عليه للمدعي دون بينة يعد أذى يلحق 
عرض املتهوم، لذا فقد حكم القايض بتعزير املدعى عليه باجللد عرشين جلدة دفعة واحدة، 

فاعرتض املدعى عليه،  وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا/ )...( مساعد رئيس املحكمة العامة يف “تثليث”، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بتثليث برقم ٣٤٣٤٠٧١٧ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ،  برقم ٣٤١٧٧٥٦٣٦  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ 
حرض/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم/ )...(، وحرض حلضوره/ )...( 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى األول قائال: لقد اهتمني املدعى 
نيابة عليهم وأين أرشو يف سبيل احلصول  بتزوير توقيع عدد من أفراد/ )...( ألخذ  عليه 
عليها، وبام أنه ال مستند له يف ذلك فأطلب تعزيره عىل ذلك، هذه دعواي. وبسؤال املدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه بحقي غري صحيح، والصحيح أن املدعي قد 
وقع له ستة وعرشون شخصا عىل إنشاء صندوق خريي، ثم قام املدعي وأضاف فيه بخط 
بيده هو أو بخط غريه أن له احلق باملطالبة بنيابة آل )...( دون علم منهم، كام أنه قد حصل 
عىل شهادة دراسية مزورة، ومن استطاع احلصول عىل الشهادة فهو قادر عىل احلصول عىل 
غريها، كام أن هناك نسوة سجلهن يف الضامن وهن حتت أزواجهن ليدفع إليهن من الضامن 
االجتامعي دون وجه حق، هكذا أجاب. فجرى سؤال املدعى عليه عن الورقة املذكورة التي 
وقع عليها من ذكرهم؟ وهل كان من ضمنهم؟ فقال: مل أكن من ضمن املوقعني عليها وهي 
ليست بحوزيت اآلن. ويف جلسة أخرى حرض فيها الطرفان سئل املدعى عليه عن الورقة التي 
استمهل من أجلها، فأبرز صورًا لثالث ورقات عادية تتضمن االتفاق عىل إنشاء صندوق 
قبيل بني آل/ )...( وآل/ )...(، وقد ذيل يف آخره بأن يكون املدعي نائبًا عىل آل/ )...( 
املوقعني عىل هذا االتفاق، وبتصفح أسامء املوقعني مل أجد فيها اسم املدعى عليه، وبعرض 
ذلك عىل املدعي قال: كل ما تضمنته هذه األوراق من اتفاق بيننا نحن املوقعني عىل إنشاء 
الصندوق وإقامتي نائبا عىل آل/ )...( املوقعني دون غريهم فصحيح، وأما املدعى عليه فال 
يشمله هذا االتفاق ألنه من فخذ آل/ )...( ا.هـ. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما 
ذكره املدعي من عدم توقيعي عىل هذا االتفاق فصحيح، فأنا من عائلة آل/ )...( ومل ندخل 
إنشاء الصندوق، وعائلتنا من آل/ )...( وخشينا أن يشملنا ختمه فيام لو  املوقعني يف  مع 
وافقت وزارة الداخلية عىل منحه النيابة عىل آل/ )...( ا.هـ. فجرى سؤال املدعى عليه عام 
جاء يف دعوى املدعي من كونه قد اهتم املدعي بالرشوة يف سبيل احلصول عىل النيابة فقال: 
صحيح أين اهتمته بذلك فهو لن حيصل عليها إال بالرشوة، وبسؤاله البينة عىل ذلك قال: 
البينة لدي إال أن املدعي قد توىل مراجعة منح ملكية نزلت لعمي/)...( يف األصل وقد 
حوهلا عىل اسمه ا.هـ. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإذ ال بينة للمدعى عليه عىل 
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ما اهتم به املدعي من التزوير والتعامل بالرشوة السيام وأنه ال مصلحة له يف اهتامه بام ذكر، 
إذ مل يكن اسمه ضمن املوقعني وال توقيع له معهم عىل ما جاء يف األوراق املرصودة، فدعواه 
بالتزوير واحلال كذلك ال يلتفت إليها، كام أنه قد أقر بأنه من عائلة أخرى غري عائلة املدعي 
فال يلحقه ما يلحقها وهذا يستوجب عقوبته، قال يف كشاف القناع )١٢٦/١٤(: وإذا ظهر 
كذب املدعي يف دعواه بام  يؤذي به املدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه ا.هـ. وبام 
بينة تعترب أذى يلحق عرض املتهوم، فعليه قد  التزوير والرشوة دون استناد إىل  أن دعوى 
قررت تعزير املدعى عليه باجللد عرشين جلدة دفعة واحدة، وبموجبه حكمت. وبتالوة 
احلكم عليهام قنع به املدعي ومل يقنع به املدعى عليه وطلب استئنافه، فجرى تسليمه صورة 
من صك احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من تارخيه، عىل أنه إن تأخر عن 
ذلك سقط حقه يف االعرتاض. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
بتثليث برقم ٣٤١٧٧٥٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
 )...( بدعوى/  اخلاص  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  برقم ٣٤٣٧٩٧٣١   )...( الشيخ/ 
القرار  يف  املوضحة  الصفة  عىل  بالتزوير(  عادية  أوارق  يف  )طعن  قضية  يف   )...( ضد/ 
املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املوافقة  تقررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملويه

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٢٥٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٥٢٦٠ 

إيذتءاتلغريا-اتهتامابالازويلا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ايمنياتلنفيا-ارداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“لوايعطىاتلناسابدعوتهلاالدعىاناسادماءارجالا
وأموتهلل،اولكناتليمنياعىلاتملدعىاعميه”.

2ا-اتملوتدا)ققا(او)ققا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بكف أذاه عنه الهتام املدعى عليه له 
بالتزوير واالعرتاض عىل طلباته احلكومية فيام خيص طلبه ملشيخة القبيلة، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر باالعرتاض وأنكر اهتامه بالتزوير، 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 برد الدعوى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  باملويه،  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٢٥٤٠ برقم  اإلحاالت  قسم  من  لنا  الواردة  املعاملة 
االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٨٨٦٧٣ برقم  باملحكمة  املقيدة 
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املوافق١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة )٠٠: ٠٩(، وفيها حرض املدعي )...( 
وقد   ،)...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
املتضمنة:  ١٤٣٥/٥/٩هـ  وتاريخ  بدون  رقم  املحكمة  هبذه  اخلصوم  حمرض  ورقة  وردين 
)نفيدكم بأن املطلوب تبليغه بحث عنه ومل يعثر عليه، وبعد السؤال عنه يف مقر عمله أفاد 
أنه منتدب ملدينة جدة( انتهى. بناء عليه قررت رفع اجللسة إلبالغه لكونه مل يتم تبليغه، ويف 
جلسة أخرى حرض املدعي كام حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
بالشكاوي  أشغلني  عليه  املدعى  إن  دعواه:  يف  قائال  املدعي  ادعى  ثم   ،)...( رقم  املدين 
املشاهد اخلاصة يب وبوالدي واالعرتاض عىل طلبايت احلكومية فيام خيص  بتزوير  واهتامي 
طلبي ملشيخة قبيلة )...(، أطلب كف أذاه عني. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قال: 
ما ذكره املدعي من أنني اعرتضت عىل طلبه فيام خيص مشيخته لقبيلة )...( فهذا صحيح، 
البينة عىل دعواك؟  املدعي  فهذا غري صحيح، وبسؤال  بالتزوير  اهتمته  أنني  وما ذكره من 
قال: ليس لدي بينة وأطلب يمينه عىل نفي دعواي. وبعرض طلب اليمني عىل املدعى عليه 
استعد بأدائها بعد حتذيري له من خطرها إن كانت كاذبة، فأرص فأذنت له فحلف قائال: واهلل 
العظيم أنني مل أهتم املدعى عليه )...( بأنه مزور وذلك فيام خيص طلبه مشيخة قبيلة )...( 
واهلل العظيم. فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وملصادقة املدعى عليه عىل دعوى 
املعارضة فيام خيص طلب املدعي مشيخته عىل قبيلة )...(، وإلنكاره أنه اهتمه بالتزوير فيام 
وليست  الدولة  من  ممنوعة  غري  احلكومية  الطلبات  عىل  املعارضة  أن  وبام  املشيخة،  خيص 
له  وإنام هو حق مرشوع  املدعي،  املدعى عليه عن  أذى  أو شيئا حمرما حتى يكف  معصية 
باعتباره فردا من أفراد القبيلة، وبام أن املدعي قرر أال بينة لديه عىل دعواه فيام خيص دعوى 
التزوير، وطلبه يمني املدعى عليه عىل نفيها وحللف املدعى عليه اليمني املطلوبة بعد إذين 
النزاع، ولقوله  لقطع  اليمني هي وسيلة  أن  إن كانت كاذبة، وبام  له من خطرها  وحتذيري 
بدعواهم  الناس  يعطى  “لو  عنهام:  اهلل  ريض  عباس  ابن  حديث  من  وسلم  عليه  اهلل  صىل 
الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني عىل املدعى عليه”. متفق عليه. لذلك كله 
فقد رددت دعوى املدعي وأخليت سبيل املدعى عليه منها، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. 
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منه  نسخة  استالم  للمدعي  وأن  الساعة )١١:٣٠(  اليوم  بذلك هذا  تنظيم صك  وقررت 
وأن له مهلة ثالثني يوما من يوم غد األربعاء ١٤٣٥/٧/١هـ لتقديم ما لديه من اعرتاض، 
وإذا انتهت هذه املهلة ومل يتقدم بيشء فيسقط حقه يف طلب تدقيق احلكم ويكتسب احلكم 
نظام  من  املائة  بعد  والثامنني  والسابعة  املائة  بعد  والسبعني  التاسعة  املادة  عىل  بناء  القطعية 
ولوائحه  ١٤٣٥/١/٨هـ  بتاريخ  م/١  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية،  املرافعات 
نبينا حممد  اهلل عىل  التوفيق وصىل  وباهلل  التاسعة.  الساعة  اجللسة  أغلقت  التنفيذية، وعليه 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ.

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 
٣٥٢٩٧٨٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هــ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( رئيس املحكمة 
العامة باملويه املتضمن دعوى املدعي/ )...( ضد/ )...( املتهم بالتزوير 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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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٤١٩٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٨٠٧٥ 

كذهباا-ا عىلا تلبينةا عدما بصحاهاا-ا دفعا بالشهادةا-ا إسلترا زورا-ا شهادةا تلغريا-ا إيذتءا
رصفاتلنظل.

اا-مااجاءايفاتملناهىلا“وإذتاعملاحاكلابشاهدازورابإسلترهاأواتبنياكذبهايقينااعزره..اوالا
يعزراباعارضاتلبينةاوالابغمطةايفاشهادتهاأوارجوعه”.

بلجوعها بخمطهايفاشهادتهاوالا تلبينةاوالا باعارضا يعزرا “الا تإلنصافلا 2ا-مااجاءايفا
عنها”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره لقاء شهادته ضده شهادة زور 
أمام املحكمة يف قضية تلفظ، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بشهادته ضد املدعي 
أنه أحرض شاهدين فشهدا  بأهنا شهادة صحيحة، كام  القضية ودفع  تلك  املحكمة يف  أمام 
بصحة شهادته ضد املدعي، ونظرًا ألن املدعي مل يقم بينة تثبت كذب شهادة املدعى عليه، 
من  احلكم  وصدق  املدعي،  فاعرتض  الدعوى،  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  لذا 

حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٤٢٤١٩٩ برقم  املساعد  بينبع  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢١٨٤٢٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، 
٠٩(، وفيها  الساعة )٣٠:  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ  ففي يوم اخلميس 
حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ... ومل حيرض املدعى عليه 
١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  اجللسة.  رفع  جرى  لذا  باملوعد  تبليغه  لعدم 
 )...( عليه  واملدعى   )...( املدعي  حرض  وفيها  والنصف،  الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
عليه  املدعى  إن  قائال:  املدعي  وقرر   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
شهد عيل شهادة زور يف أنني تلفظت عىل املواطن )...( لدى مدير البنك )...( بأن )...( 
حرامي، كام كان أيضا يقول للناس أين تريدون أن جيلد )...(؟. أطلب تعزيره لقاء ذلك، 
وبسؤال املدعى عليه عام ذكره املدعي أجاب قائال بأن: ما ذكره املدعي من شهاديت لدى 
ذكر  ما  وأما  بأنه حرامي،   )...( يقول عن   )...( )...( صحيح، وقد سمعت  البنك  مدير 
من أنني أتكلم يف الناس عن مكان جلد املدعي فغري صحيح، هكذا أجاب. فجرى عرض 
الصلح عليهام فوعدا خريا، ولذا رفعت اجللسة. ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/١١/٢٥هـ 
املدعي  فسألت  عليه،  واملدعى  املدعي  حرض  وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت 
يف  املولود   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( فأحرض  البينة  عن 
١٣٩٠/٧/١هـ والذي يعمل )متسبب(، ولدى سؤاله عام لديه من شهادة قال: أشهد هلل 
كتابة  عند  القادمة  املرة  سيجلد   )...( إن  وقال يل:  عليه  املدعى  جملس  كنت جالسا يف  أنه 
العدل، ثم بعد أسبوع اتصل عيل وأعاد نفس الكالم، هذا ما لدي من شهادة، هكذا شهد. 
بيني  إن شهادته غري صحيحة والشاهد  قال:  املدعى عليه  الشاهد وشهادته عىل  وبعرض 
وبينه خصومة ونزاع، فسألت الشاهد هل بينكام خصومة؟ فقال: نعم. ثم قال املدعى عليه: 
إن الكالم الذي قلته هو إن شاء اهلل جيلد )...(، هكذا قال. فسألت املدعي هل لديك زيادة 
بينة؟ فقال: الصك الصادر من هذه املحكمة، فجرى االطالع عىل الصك الصادر مني برقم 
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مضموهنا:  وهذا  عليه  املدعى  شهادة  واملتضمن  ١٤٣٤/٨/٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩٠٣٧٧
)أشهد هلل أن املدعى عليه قال ملدير البنك )...( عندما سأله ملاذا مل تسلم عىل )...(؟ فقال: أنا 
ال أقوم حلرامي(، وقد حلف املدعي عىل نفي التلفظ، فسألت املدعي هل لديك زيادة بينة؟ 
فقال: ال. فجرى عرض الصلح عليهام فرفض املدعي ذلك، فسألت املدعى عليه هل عندك 
ما يثبت  صحة شهادتك عند مدير البنك )...(؟ فقال: ال. وبناء عىل ما سبق من الدعوى 
البينة عىل صحة  يقم  ومل   ،)...( البنك  مدير  لدى  بشهادته  عليه  املدعى  وإقرار  واإلجابة، 
تلفظ املدعي عىل )...( بأنه حرامي، وليمني املدعي عىل نفي هذا القول، وملا جاء يف شهادة 
املدعى عليه املدونة بعاليه واملذكورة بالصك رقم ٣٤٢٩٠٣٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٧هـ؛ 
ما  هذا  املدعي،  بحضور  واحدة  دفعة  جلدات  مخس  عليه  املدعى  بجلد  حكمت  فقد  لذا 
بالئحة  اعرتاضهام  قررا  عليه  واملدعى  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت.  وبه  يل  ظهر 
اعرتاضية، فأفهام بأن هلام مدة ثالثني يوما تبدأ من هذا اليوم لتقديم اعرتاضهام، فإذا مضت 
املدة ومل يتقدما باعرتاضهام فإنه يسقط حقهام باالعرتاض ويكتسب احلكم القطعية. وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ. 
احلادية عرشة، وفيها  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  يوم األحد  ويف 
حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، واملدعى عليه )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وجرى االطالع عىل الئحتي املدعي 
واملدعى عليه ومل أجد يف الئحة املدعي ما يؤثر عىل ما حكمت به، كام أن يف الئحة املدعى 
عليه ما يلفت النظر فسألت املدعى عليه عن بينته فقال: إن لدي شهودا يشهدون بصحة ما 
ذكره )...(، وأطلب إمهايل إلحضارهم. كام سألت املدعي ما بينتك عىل أن املدعى عليه شهد 
عليك شهادة زور؟ فقال: إن بينتي هي أن املدعي عليه خصم يل ومل يدفع هذه اخلصومة إال 
بالشهادة مع )...( كذبا باختالق قصة غري حقيقية. هكذا قال، لذا رفعت اجللسة. ويف يوم 
الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة )٣٠: ٠٩(، وفيها حرض املدعي 
واملدعى عليه، وقد أحرض املدعى عليه كال من )...( و)...(، ولدى سؤال الشاهد )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املولود يف ١٣٩٧/٤/٨هـ والذي يعمل 
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يف )...( ويسكن يف حي )...( والشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( املولود يف ١٣٨٨/٧/١هـ والذي يعمل )متسبب( ويسكن يف حي )...( عام لدهيام 
وكنا يف جملس   )...( أنني سمعت  )أشهد هلل  قائال:  بمفرده  واحد  أجاب كل  من شهادة، 
)...( فقال )...( لـ )...(: ملاذا ال تشهد يف املحكمة؟ فقال: إنني ال أستطيع أشهد، فسأله 
)...( ماذا سمعت من )...(؟ فقال )...(: إنني سمعت )...( يقول: إنني ال أقوم حلرامي 
وكان يقصد )...(، هكذا شهدا(. كام جرى سؤال الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( واملولود يف ١٣٧٧/٦/٨هـ والذي يعمل رجل أعامل ويسكن يف 
حي )...( عام لديه من شهادة فقال: )أشهد هلل أنه حرض )...( يف بيتي وقلت له ملاذا ال تشهد 
يف املحكمة؟ فقال: إن والديت رفضت ذلك، فسألت )...( عام قال )...( فقال: إن )...( قال: 
إنني ال أسلم عىل )...( احلرامي هكذا شهد(. وبعرض الشهود وشهادهتم عىل املدعي قال: 
إن شهادهتم غري صحيحة، والشهود رشكاء للمدعى عليه يف التجارة، هكذا قال. فسألت 
املدعي هل لديك زيادة بينة عىل كذب املدعى عليه يف شهادته؟ فقال: هو عدم حضور )...( 
وذلك الضطراب شهادته؛ حيث ذكر يل أنه مل يسمع شيئا، هكذا قال. فسألته هل تستطيع 
إحضار )...(؟ فقال: ال. وبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي مل يقم 
البينة عىل كذب املدعى عليه يف شهادته، وملا ذكره صاحب املنتهى: “وإذا علم حاكم بشاهد 
أو  بغلطة يف شهادته  البينة وال  بتعارض  يعزر  يقينا عزره.. وال  تبني كذبه  أو  بإقراره  زور 
رجوعه”، وقال يف اإلنصاف: “ال يعزر بتعارض البينة وال بخلطه يف شهادته وال برجوعه 
عنها”، وحيث إن املدعى عليه شهد بالصك املدون مضمون شهادته بعاليه -واملرفق صورة 
رجعت  فقد  لذا  عليه؛  املدعى  بيمني  الدعوى  تلك  يف  املدعي  ريض  وقد  باملعاملة -،  منه 
عن حكمي السابق بجلد املدعى عليه مخس جلدات، وحكمت برصف النظر عن دعوى 
بالئحة  اعرتاضه  قرر  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت.  وبه  يل  ظهر  ما  هذا  املدعي، 
يتقدم  املدة ومل  اليوم، فإذا مضت  تبدأ من هذا  بأن له مدة ثالثني يوما  اعرتاضية، فأفهمته 
خالهلا بيشء فإنه يسقط حقه باالعرتاض ويكتسب احلكم القطعية. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناَء عىل املعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع برقم ٣٤٢١٨٤٢٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ، 
وتاريخ   ٣٥٣٦٦٤٦٢ برقم  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة 
بمحكمة  الثانية  اجلزائية  الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ، 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف 
بينبع واملسجل بعدد ٣٤٣٧٢٣٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  العامة  باملحكمة  القايض 
بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة  بام دون  فيه  )...(، واملحكوم  )...( ضد  بدعوى  املتعلق 
ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املصادقة عىل احلكم باألكثرية. وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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 2رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢١٠٨٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٠٥٨٢ 

إيذتءاتلغريا-تشويهاسمعةا-اتهتاماباغييبافااةا-اإسلترا-ادفعابوجوداسببامعاربا-اعدما
تلاشهريا-ارصفاتلنظل.

عدماترضراتملدعي.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بمعاقبته لقاء تشوهيه لسمعته بتكرار 
اهتامه له بتغييب ابنته، وبعد التحقيق معه يف ذلك مرتني مل توجه إليه أي هتمة وأخيل سبيله، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتقديم شكوى ضده ملرة واحدة لكونه أخربه بعد 
غياب ابنته أنه يعرف مكاهنا، وأما الشكوى الثانية فقد تقدمت هبا ابنته ضد املدعي، ونظرًا 
ألن املدعي قرر أن املدعى عليه مل يشهر به، وألن املدعى عليه يعذر بتوجيه االهتام ملن يشك 
فيه ملا يف فقد ابنته من رضر كبري، وألن املدعي مل يلحقه رضر ظاهر من ذلك، لذا فقد رصف 

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

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، 
وفيها   ،)٠٠: ٠٩( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  االثنني  يوم  ففي 
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حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه عليه: إن هذا احلارض 
معي قد تقدم بشكوى ضدي لدى رشطة حمافظة حفر الباطن عام ١٤٣١هـ يتهمني بتغييب 
ابنته )...(، وقد تم التحقيق معي ومل يتوجه إيل اهتام وأخيل سبييل، ومن ثم يف عام ١٤٣٤هـ 
تقدم عيل بنفس الشكوى إىل إمارة املنطقة الرشقية وتم التحقيق معي يف رشطة حفر الباطن 
لسمعتي،  تشوهيه  لقاء  عليه  املدعى  معاقبة  أطلب  فأنا  سبييل؛  وأخيل  اهتام  إىل  يتوجه  ومل 
صحيح،  غري  دعواه  يف  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه 
والصحيح أنني تقدمت عليه بشكوى عام ١٤٣١هـ؛ ألنه أتاين يف معارض السيارات وقال 
يل: ما وجدت ابنتك؟ فأجبته بأين مل أجدها، فقال يل إن ابنتك يف حفر الباطن، فقلت له كيف 
علمت بذلك؟ مل يرد عيل وذهب وتركني، وجاءين مرة أخرى فقال يل كام قال يل يف املرة 
األوىل، ثم عاد إيل مرة ثالثة وقال يل مثل ما قال يل يف املرة األوىل وكانت يف أوقات متفرقة، 
الرشقية  املنطقة  تقدمت عن طريق  أنني  ما ذكر من  وأما  ثم ذهبت واشتكيت عليه،  ومن 
بشكوى ضده عام ١٤٣٤هـ فغري صحيح، ومن تقدم بشكوى ضده هو أن ابنتي اعرتفت 
عليه بأنه هو املسؤول عن تغييبها، ومن ثم تم التحقيق معه، هذه إجابتي. كام أبرز املدعى 
واستالمه  احلامية  دار  إىل  حضوره  يفيد  االجتامعية  احلامية  وحدة  من  صادرا  حمرضا  عليه 
العرتاف ابنته ضد املدعي وأن املدعي هو من تسبب يف تغييبها، كام أبرز اعرتاف ابنته بخط 
يدها، وبسؤال املدعي عن حضوره لدى املدعى عليه وقوله له: إن ابنتك يف حفر الباطن، 
فقال: هذا ليس بصحيح. وبسؤال املدعى عليه هل لديك بينة بأنه حرض عندك وقال لك 
إن ابنتك يف حفر الباطن؟ فقال: ليس لدي بينة. وعند وصول القضية عند هذا احلد رفعت 
اجللسة النتهاء وقتها. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ افتتحت اجللسة الثانية 
الساعة )٩.٣٠( للنظر يف دعوى )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وحيث مل حيرض املدعي يف الوقت املحدد للجلسة وهو الساعة التاسعة وال من يمثله، ومل 
التعليامت.  حسب  االوىل  للمرة  الدعوى  شطب  جرى  لذا  ختلفه،  سبب  يفيد  بعذر  يتقدم 
 )...( املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض املدعى عليه )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ثم جرى سؤال املدعي هل تم حبسك عىل ذمة 
هذه القضية؟ فقال: مل أحبس وإنام حقق معي يف الرشطة وأخيل سبييل. وجرى سؤال املدعي 
كذلك هل املدعى عليه كان يتكلم ويتهمك أمام الناس؟ فقال: مل يتكلم أمام الناس وإنام 
اشتكى لدى رشطة حفر الباطن؛ فبناء عىل ما تقدم، وبعد سامع الدعوى واإلجابة، والتأكد 
من أهلية املدعي واملدعى عليه، وحيث إن املدعى عليه أقر بأنه اشتكى عىل املدعي للتحقيق 
والتأكد ومل يشهر به، وحيث إن املدعي صادق عىل أن املدعى عليه مل يشهر به يف املأل ومل 
ابنته، وكذلك الرضر عىل  الناس، وملا حلق املدعى عليه من الرضر يف فقد  يتكلم فيه أمام 
سمعته بني الناس واخلوف عىل عرضه بتغيب ابنته وهي بالغة فإنه يعذر بتوجيه االهتام ملن 
الناس له، وحيث إن املدعي مل يلحقه رضر ظاهر وإنام جمرد  شك فيه ولو كان من أقرب 
املدعى عليه، بل ألن  مل يكن بسبب  الثانية  املرة  املدعي يف  التحقيق مع  إن  حتقيق، وحيث 
ابنة املدعى عليه هي من اعرتفت عىل املدعي وتم التحقيق معه بموجب االعرتاف من ابنة 
املدعى عليه املرفق صورته، والذي أحرضه املدعى عليه من دار احلامية، وحيث إنه لو قبلت 
مثل هذه الدعاوى ملا استطعنا الوصول إىل حقائق األمور والقضايا؛ إذ إن احلقائق ال تظهر 
إال بتحقيق مع املتهمني غالبًا، وقد يوجه االهتام إىل شخص ويرتك آخر، ولكل ما سبق فقد 
النظر عن دعوى املدعي، وبه حكمت. وبعرض ذلك عىل املدعي واملدعى عليه  رصفت 
تقديم الئحة اعرتاضية فجرى تسليمه نسخة  املدعي اعرتاضه عىل احلكم ورغب يف  قرر 
يقدم  ومل  املدة  مضت  وإذا  اعرتاضه،  لتقديم  يومًا  ثالثني  له  بان  وأفهم  حااًل،  الصك  من 
اعرتاضه فإن حقه يف طلب االستئناف يسقط ويكتسب احلكم القطعية، واختتمت اجللسة 
الساعة )١١.٠٠(. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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/٣٤/٢٦٤٠٤٩٦ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ،  وتاريخ  ج٢ 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٥٩٠٥٣ برقم  الباطن  حفر 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٥١٣١٦  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  الصادر من 
تضمن  وقد  تشهري،  قضية  يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ، 
الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦١٥٨٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٧٨١٥ 

إيذتءاتلغريا-اتشويهاسمعةا-اتهتامابإسامةاعالساتاحملمةا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-اإدتنةا-ا
تعزيلاباجلمداوأخذاتلاعهد.

تشويهاتلقمعةاوإحلاقاتلرضر.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليهام؛ طالبة احلكم بتعزيرمها الهتامهام هلا بإقامة عالقة 
برجال أجانب عنها، ولتسببهام يف خالفات بينها وبني زوجها، وبعرض الدعوى عىل وكيل 
املدعى عليهام أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعية أحرضت عددا من الشهود، فأنكر وكيل 
املدعى عليهام ما جاء يف شهاداهتم وقرر أن موكليه مل يقصدا إساءة سمعة املدعية، وأن ما قاما 
به من باب النصح وإزالة املنكر، ولكون إحدى الشهادات موصلة إلثبات الدعوى فقد تم 
تعديل الشهادة رشعا، ونظرًا ألن املدعى عليهام مل يقدما بينة تثبت صحة ما نسباه إىل املدعية، 
وألن ما نسب إىل املدعية من قبلهام فيه تشويه لسمعتها وإحلاق الرضر هبا، لذا فقد ثبت لدى 
أجانب  رجال  مع  عالقة  بإقامة  باهتامها  املدعية  سمعة  بتشويه  عليهام  املدعى  إدانة  القايض 
عنها، وحكم للحق اخلاص بجلد كل واحدة منهام أربعني جلدة دفعة واحدة بحضور املدعية 
التعرض  الفعل، وأن عليهام عدم  الشديد بعدم تكرار مثل هذا  التعهد  أرادت، مع أخذ  إذا 

للمدعية يف املستقبل، فاعرتض املدعى عليهام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٦١٥٨٩ 
وتاريخ   ٣٤٣٠٩٧٤٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١١/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٣٠: ٠٩(، وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( بصفته وكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض 
املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل 
اجلنسية  سعودية  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه أجاب قائاًل: إن املدعى 
عليهام قامتا باهتام موكلتي بسوء السلوك وزعمتا أن موكلتي عىل عالقة مع بعض الرجال 
وهتاتفهم وتقابلهم يف األسواق، وقد تسبب هذا االهتام الباطل من املدعى عليهام يف وقوع 
سمعة  وتربئة  يردعهام  بام  عليهام  املدعى  تعزير  أطلب  زوجها،  وبني  موكلتي  بني  اخلالف 
موكلتي وعرضها الذي نالتا منه من زعمهام الباطل، وتعزيرمها أيضًا عىل وقوع اخلالف بني 
عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  الزوجية،  عالقتها  إفساد  وحماولة  زوجها  وبني  موكلتي 
بينة عىل  لديك  وكالة هل  املدعي  وبسؤال  قائاًل: غري صحيح.  أجاب  وكالة  عليه  املدعى 
صحة دعواك؟ أجاب قائاًل: أطلب مهلة إلحضارها، وعليه رفعت اجللسة. ويف يوم األحد 
املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفيها حرض 
املدعي وكالة وحرض معه املدعى عليه وكالة، وبسؤال املدعي وكالة عن البينة أحرض كال 
من )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملعرفة من قبل ابنها، والشاهد 
الثاين )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال الشاهدة )...( عام 
لدهيا أجابت قائلة: بأنني من مواليد ١٣٧٥هـ، وأنا أم ألزواج املدعية واملدعى عليهام وعمة 
املدعى عليها )...( أيضًا، حيث إنني سمعت )...( تقول إن )...( تقابل الرجال وتتحدث 
مع الرجال وخترج معهم يف سوق )...(، وسمعت أيضًا أن )...( تقول نفس الكالم أهنا 
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اسمه  واحد   )...( معهم  الذين خترج  الشباب  أسامء هؤالء  أن  مع شباب، وذكرت  خترج 
)...( والثاين اسمه )...(، وسمعت املدعى عليهام تقوالن بأن )...( تقابل هؤالء الشباب 
قبل ست سنوات يف سوق )...(، علاًم بأن هؤالء الثالثة )...( و)...( و)...( كن صديقات 
وأكثر من األخوات، هذا ما لدي من شهادة، هكذا أجابت. وبعرض الشهادة عىل املدعى 
عليه وكالة أجاب قائاًل: اهلل أعلم هبذه الشهادة، وأطلب الرجوع إىل موكلتي، هكذا أجاب. 
وبسؤال املدعي وكالة هل لديك زيادة بينة؟ أجاب: نعم، وأحرض )...( سعودي اجلنسية 
١٣٩٣هـ،  عام  مواليد  من  أهليا  موظفا  يعمل  والذي   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
وبسؤاله عام لديه أجاب قائاًل: بأنني ابن خال لزوج املدعية )...( وابن عم املدعى عليها 
)...( وقد كنت جالسا مع )...( زوج )...( املدعى عليها، وسمعت منه يقول إن زوجته 
تثبت ذلك، وكذلك طلب مني عمي  قرائن  الرجال ولديه  إن )...( عىل عالقة مع  تقول 
)...( احلضور وحرضت إىل منزله وقال يل: إن ابنته )...( قالت يل إن )...( عىل عالقة مع 
رجل عن طريق جهاز اجلوال، وأنا مل أسمع من )...( وال من )...(، هذا ما لدي من شهادة. 
صحيحة،  غري  الشهادة  هذه  قائاًل:  أجاب  وكالة  عليه  املدعى  عىل  الشهادة  هذه  وبعرض 
اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  كام  أجاب.  هكذا  عليها.  املدعى  من  يسمع  مل  والشاهد 
 )...( زوجها  قبل  من  واملعرفة  ١٣٧٣هـ  مواليد  من   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
أجابت:  لدهيا  عام  الشاهدة  وبسؤال   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
بأنني والدة املدعية )...( وملا حصل اخلالف بني )...( و)...( طلبت مني )...( اجتامعا، 
وحرض فيه املدعى عليهام )...( و)...( وزوج املدعية )...( ووالدة )...( و)...( وسمعت 
املكان  الرجال وأن )...( أخربهتم عن  بأن )...( عىل عالقة مع  من )...( و)...( يقوالن 
الذي تتواعد فيه مع هؤالء الرجال، وأهنا خترج مع الرجال يف األسواق، وكنا نسمع أواًل 
من )...( وحدها ثم من )...( وكان الكالم متطابقا، وأحرض )...( مصحفا وحلفت )...( 
يمني  بأن عىل كل  قالت:)...(  أن حتلف  وقبل  الكالم،  املصحف بصحة هذا  و)...( عىل 
أجاب:  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  شهادة.  من  لدي  ما  هذا  وحلفت،  كفارة 
صحيح، وأنه حصل االجتامع، ولكن ما ذكر يف الكالم غري صحيح، وأطلب مهلة للرد عىل 
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البينة التي أبرزها املدعي وكالة. وبسؤال املدعي وكالة هل لديك زيادة بينة؟ أجاب: نعم، 
مواليد ١٣٩٩هـ،  من   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  وأحرض 
وبسؤاله عام لديه أجاب قائاًل: كنت زوج املدعى عليها )...( وطلقتها، وقبل الطالق قالت 
وبعرض  شهادة.  من  لدي  ما  هذا  شباب،  مع  وخترج  رجال  مع  عالقة  هلا   )...( بأن  يل: 
املدعى عليها خصومة وهو  بينه وبني  الشاهد  بأن  املدعى عليه وكالة أجاب  الشهادة عىل 
طليقها وال أقبل شهادته، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي وكالة هل لديك زيادة بينة؟ أجاب: 
نعم لدي زيادة بينة وإذا رغبت إحضارها اجللسة القادمة أحرضهتا، فعليه قررت رفع اجللسة 
وأفهمت املدعى عليه وكالة بالرد عىل ما جاء يف شهادة الشهود وإحضار املدعى عليهام، كام 
أفهمت املدعي وكالة بإحضار املدعية وإحضار بقية الشهود، وعليه رفعت اجللسة. ويف يوم 
املدعية  حرضت  التاسعة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  املوافق  األربعاء 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( كام حرض معها زوجها واملعرف هبا 
ووكيلها املدونة هويتهام سابقًا، كام حرضت املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وحرض معها زوجها واملعرف هبا )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( واملدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( واملعرف هبا والدها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ووكيل 
املدعى عليهام املدونة هويته سابقًا، وبسؤال املدعى عليه وكالة عن الرد عىل شهادة الشهود 
أجاب بقوله: معي رد وأطلب رصده ونصه: )أواًل: ذكرت املدعية يف دعواها أهنا ترضرت 
من جراء التشهري هبا وتشويه سمعتها ومل تثبت لفضيلتكم الرضر الذي وقع عليها؛ حيث إن 
زوجها )...( حيرض برفقتها يف كل اجللسات وأيضا والداها، وهو ما يرتك لدينا استفهاما 
عجيبا وهو أنه إذا ُوجد رضر حقيقي حدث للمدعية مثل خالف مع زوجها وكذلك قطيعة 
مع والدهيا، فإن حضورمها يؤكد بأن ما ذكر مل حيدث واحلمد هلل. ثانيًا: ملعرفة حقيقة أن ما 
ذكرته املدعية يف دعواها بأنه ُيعترب تشهريًا هبا يتطلب تفهم ظروف ومالبسات هذه الدعوى، 
واالستخالص املنطقي والفهم املعقول ألي جريمة يتطلب معرفة الدافع أو القصد اجلنائي 
سواء كان معنويًا أو ماديًا، ويف هذه الدعوى يكون القصد اجلنائي بشقيه املعنوي واملادي 
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أن  كام  للمدعية،  رضر  أي  لتسبيب  عليهام  للمدعى  مصلحة  توجد  ال  ألنه  موجود؛  غري 
القرابة وصلة الرحم والصداقة التي جتمع بينهن تقف حائاًل أمام أي غرض إلرضار طرف 
باآلخر لتحقيق مغنم أو مكسب. ثالثًا: إن أطراف هذه الدعوى جتمع بينهم القرابة وصلة 
الرحم وهذه أوىل باملحافظة عليها ملا أوصانا به الرشع احلنيف، وذلك ألن حدوث مشاحنات 
أو خالفات غري مستبعد بني هؤالء األشخاص، وهلذا فإن حل تلك اخلالفات الصحيح 
لقطع  ومنعًا  والرتاحم  الود  عالقات  عىل  حفاظًا  وذلك  األرسة  إطار  يف  يتم  أن  يتطلب 
األرحام الذي هنانا عنه الرشع، كام أن معاجلة هذه اخلالفات عن طريق املحاكم والذي قطعًا 
سيكون فيه خارس وكاسب سوف يورث البغضاء بني األطراف ويؤدي ملخالفة رشع اهلل. 
رابعًا: الرد عىل شهادة الشهود إلثبات عدم مطابقتها للرشوط الرشعية والنظامية املطلوبة 
املدعى عليهم شخصيًا بل  أنه مل يسمع من  الشاهد/ )...( ذكر بشهادته  الشهادة:  لصحة 
سمع من أشخاص آخرين، وبالتايل ال تقبل شهادته رشعًا وأهنا سامعية ومنقولة من شخص 
الشاهد/ )...( هو طليق )...( وبينهام عداوة  لشخص وبالتايل فهي شهادة غري موصلة. 
وخالفات حادة وشهادته هبا عداوة جتاه موكلتي، )...( ومل يذكر يف شهادته أنه سمع من 
)...( أي يشء خيص الدعوى وبالتايل فشهادته غري موصلة وال تقبل رشعًا.الشاهدة/ )...( 
تقسم شهادهتا إىل قسمني، األوىل ال ُتقبل ألهنا شهادة فرع ألصل وهبا مصلحة البنتها ال 
املدعية  أنه ال رضر وقع عىل  ما ذكرناه يف مقدمة ردنا  نعلم ما هو هدفها، وهو دليل عىل 
والدليل حضور والدهيا معها يف كل اجللسات والشهادة هلا. والشق الثاين من شهادهتا هو 
العنرص اهلام يف الدعوى، وهو دعوهتا الجتامع فيه أطراف الدعوى، وفيه )...( زوج املدعية 
عنوة  حضورهم  وليس  باستجواهبم،  ويقوم  عليهم  املدعى  عليه  حيّلف  مصحف  وبيده 
صديقات  إهنن  حيث  منهن،  معلومات  الستخالص  كان  بل  واإلرضار،  السمعة  لتشويه 
وزوجات لإلخوة ويسكن يف منزل واحد، وما تم ال يمكن األخذ به ملخالفته ملا هو مقرر 
نظامًا يف املادة )١٠٨( من نظام املرافعات الرشعية التي قررت عدم اعتبار اليمني التي تكون 
أم لإلخوة  فهي  الدعوى  األهم يف  الشاهدة  )...( وهي  الشاهدة/  القضاء.  خارج جملس 
الثالثة وعمة للمدعى عليها )...(، والتي كان حريًا هبا أن متنع مثل هذه اخلالفات داخل 
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البيت ومتنع الُفرقة وقطيعة الرحم احلاصلة بني اإلخوة، وللرد عىل شهادهتا نفيد أهنا غري 
صحيحة؛ حيث ذكرت أهنا سمعت من )...( و)...( ومل تذكر رصاحة أهنا قد رتبت وابنها 
)...( وأم )...( اجتامعا حول موضوع خيص )...(، وأهنا استدعت )...( و)...( من منزليهام 
حلضور هذا االجتامع، وعندما حرضتا وجدتا )...( ابنها وبيده مصحف حيلفهام عليه ويبدأ 
باألسئلة عن زوجته ومها جتيبان، فشهادة الشاهدة ناقصة ومل تظهر احلقيقة بشهادهتا، وذلك 
ليشء ما يف نفسها فنطلب رصف النظر عن شهادهتا ألن فيها حماباة البنها، كام أهنا مل تذكر 
التغيري  وهذا  موكلتي،  من  صدرت  التي  احلقيقية  األلفاظ  تذكر  ومل  الصحيحة  الشهادة 
واالختالف يؤدي إىل عدم األخذ بشهادهتا. فضيلة القايض: إن احلقيقة الواضحة جليًا يف 
هذه الدعوى أن موكلتي مل حترضا بمحض إرادهتام لتشويه سمعة املدعية واإلرضار هبا بل 
النساء  بني  وجتمع  واحدة،  عامرة  يف  سكن  واحدة  عائلة  ضمن  ألهنام  عنوة  إحضارمها  تم 
الثالث عالقات صداقة وحمبة ومودة وصلة رحم وال يوجد خالفات بينهن، وهذا ما أكده 
الشهود بشهادهتم أهنن صديقات، وكذلك مل تكن موكلتي عىل علم بام حيدث من خالفات 
أو مواضيع ختص املدعية وزوجها إال بعد أن حرضتا ووجه هلام أسئلة تم اإلجابة عليها بكل 
الزوج عن عالقات زوجته  للسمعة، فسؤال  إجابتهام أي تشويه  رصاحة، ومل يكن ضمن 
والتي هي أصل الدعوى هل هلا عالقات؟ فكانت إجابتهام: نعم لدهيا عالقات اجتامعية من 
مضافني  ولدهيا  بوك،  وبالفيس  بالواتساب  حسابا  لدهيا  إن  حيث  اجلوال،  هاتفها  خالل 
أصدقاء من اجلنسني، وما ذكرتا ذلك لتشويه السمعة بل هي معلومة يعرفها اجلميع يف املنزل 
باجلوال  عالقات  أهنا  أكدوه  ما  وهذا  االجتامعي،  التواصل  بمواقع  حسابات  لدهيا  بأن 
ويمكن لفضيلتكم سؤال املدعية عن ذلك، أما مقابلة الرجال يف السوق فقد أكدت ذلك يف 
االجتامع أمام زوجها بأهنا أخربته أهنا شاهدت ابن عمها وعائلتها يف السوق، وهذا ما ذكرته 
)...( وأكدته )...(، وبالتايل إن ذكر ذلك مل يكن وشاية بل تأكيد أن كل ما تم ذكره أو قوله 
هو منقول عن )...( املدعية. ختامًا إن موكلتي ما أرادتا تشويه سمعة املدعية ومل تذكرا أي 
ألفاظ ترض باملدعية، وقوهلام لزوجها بأن هلا عالقات اجتامعية عرب مواقع التواصل االجتامعي 
تقام  مل  إن موكلتي  له وليس بيشء جديد.  أنه معلوم  ُيفرتض  )تويرت وفيسبوك وواتساب( 
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بتشويه سمعتها عنوة بل دعيتا إىل اجتامع وبه حلف يمني، وهو ما ذكرنا سابقًا أنه خيالف 
املادة رقم )١٠٨( من نظام املرافعات الرشعية، وقمنا بالرد عىل أسئلة الزوج أمام أمه وأم 
املدعية واملدعية نفسها. وعليه وملا سبق ذكره فإين أطلب من املحكمة املوقرة عدم األخذ 
بشهادة هؤالء الشهود باعتباره بينة، وذلك ألهنا جاءت خمالفة للرشوط الواجب توافرها 
لصحة الشهادة التي يتم األخذ هبا رشعًا ونظاماً، وملا ذكرناه أيضًا من أسباب أخرى نطلب 
رد دعوى املدعية لعدم صحتها ملخالفتها ملا نص عليه يف الرشع والنظام(. وبسؤال املدعى 
عليها )...( عن شهادة الشاهد )...( أجابت قائلة: الذي حصل أنني كلمت املدعية )...( 
السابق  خطيبي  أضفت  وأين  السوق،  يف  لوحدي   )...( عمي  ابن  قابلت  بأنني  يل  وقالت 
أعجبني،  ما   )...( سلوك  بأن  له  وقلت   )...( زوجي  أخربت  بعدها  الفيسبوك،  يف   )...(
املدعية  بعدها جاء )...( وقال ألبيه هذا الذي حصل، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل 
)...( أجابت قائلة: قلت )...( بأنني شفت ابن عمي )...( يف السوق ومعي أهيل فقط ومل 
الذي  هذا  الفيسبوك،  )...( يف  إضافتي  صحيح   وغري   ،)...( مع  لوحدي  كنت  بأين  أقل 
قلت. وبسؤال املدعى عليها )...( عن شهادة الشاهدة )...( أجابت قائلة: ما جاء فيها غري 
صحيح، هكذا أجابت. وبعرض الصلح عىل الطرفني أجابت املدعية قائلة: أرفض الصلح 
وأطلب حقي يف هذه الدعوى، وبسؤال املدعية ووكيلها عن تزكية الشاهدة )...( قالت: 
أطلب مهلة إلحضارها، وعليه رفعت اجللسة. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ 
٠٩(، وفيها حرضت املدعية وحرضت معها املدعى عليها  افتتحت اجللسة الساعة )٣٠: 
تزكية  عن  املدعية  وبسؤال  عليهام،  املدعى  وكيل  حرض  كام   ،)...( عليها  واملدعى   )...(
للشاهدة )...( أحرضت معها كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال كل واحد بمفرده 
أجابا: نشهد باهلل العظيم بأن الشاهدة )...( امرأة صاحلة ونزكيها، هكذا أجاب كل واحد 
)...(؟  عليها  املدعى  عىل  دعواك  صحة  عىل  بينة  زيادة  لديك  هل  املدعية  وبسؤال  منهام. 
أجابت قائلة: إقرارها عىل لسان وكيلها يف املذكرة التي تقدم هبا للرد عىل دعواي ونصها، 
فكانت إجابتهام ويقصد املدعى عليها )...( واملدعى عليه )...( نعم لدهيا ويقصد املدعية 
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بالواتساب  حسابا  لدهيا  إن  حيث  اجلوال،  هاتفها  خالل  من  اجتامعية  عالقات   )...(
لسان  عىل  وكالة  عليه  املدعى  قرر  كام  اجلنسني،  من  أصدقاء  مضافني  ولدهيا  وبالفيسبوك 
وكليه بأن لدى موكلتي حسابات بمواقع التواصل االجتامعي، وهذا ما أكدوه أهنا عالقات 
باجلوال، وهذا الكالم يا فضيلة القايض يدين املدعى عليهام  لتشويه سمعة موكلتي، هذا ما 
لدي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: معي مذكرة من ورقتني وأطلب 
رصدها ونصها: )أواًل: شهادة الشاهد )...( والتي ُسئلت عنها موكلتي املدعى عليها الثانية 
ال يمكن األخذ بام جاء فيها رشعًا، ألهنا شهادة سامعية بإقرار الشاهد الذي ذكر يف حمرض 
يقول(   )...( من  سمع  )بأنه  ييل:  ما  ١٤٣٤/١٢/٢٩مهــا  بتاريخ  املنعقدة  اجللسة  ضبط 
وبالتايل فإن سؤال موكلتي عن شهادته خمالف ملا هو مقرر رشعًا، ألن ما بني عىل باطل فهو 
باطل. ثانيًا: ما قالته موكلتنا بأن سلوك املدعية مل يعجبها فإن ذلك مل يكن بقصد التشهري أو 
“من  إساءة السمعة، ألن ذلك تم من باب النصح وإزالة املنكر عماًل باحلديث الرشيف: 
رأى منكم منكرًا فليغريه بيده ومن مل يستطع فبلسانه وإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
اإليامن” رواه مسلم. ثالثًا: إن ما تم ذكره حول معرفة املدعية ببعض األشخاص فقد أظهرت 
مداوالت هذه الدعوى بأن ذلك مل يكن خالفًا ملا هو واقع وال هبتانا؛ ألن املدعية هي من 
كانت  أهنا  بل  ذلك،  تنكر  ومل  األشخاص  هبؤالء  ومعرفتها  عالقاهتا  عن  بنفسها  تكلمت 
لدينا شهود  التشهري من موكلتي. رابعًا:  ينفي هتمة  العالقات االجتامعية مما  بتلك  تتباهى 
وبعالقاهتا  األشخاص  بأولئك  بمعرفتها  وتتباهى  بنفسها  تقول  كانت  املدعية  أن  إلثبات 
االجتامعية، كام أن هؤالء الشهود سبق هلم رؤية املدعية ومشاهدهتا يف السوق مع أولئك 
األشخاص بمفردها ودون وجود أهلها. خامسًا: نطلب من فضيلتكم سؤال املدعية وضبط 
إفادهتا عن كيف علمت املدعى عليهام بأسامء هؤالء األشخاص وعن عالقتهم باملدعية إن 
مل يكن ذلك عن طريق املدعية نفسها، وعىل ضوء ما تقدمه من إفادة سنقرر إحضار أولئك 
الشهود من عدمه. أخريًا، لقد سبق لنا أن ذكرنا أن استمرار هذه الدعوى سوف تنجم عنه 
خماطر قد تؤدي إىل قطع األرحام بني أفراد العائلة الواحدة، فإن درء ما هو أعىل خري وأوىل 
مما هو أدنى، وهلذا نرى أن يتم معاجلة هذا املوضوع يف اإلطار العائيل؛ وذلك للمحافظة عىل 
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عالقات الود والرتاحم بني هؤالء األفراد ملا تم ذكره أعاله، وكذلك يف مذكرتنا السابقة من 
رد  أطلب  موكلتي  عن  نيابة  فإين  الدعوى،  هذه  صحة  عدم  جالء  بكل  توضح  أسباب 
الدعوى ملخالفتها ملا هو مقرر رشعًا ونظامًا.( وبعرض الصلح عىل الطرفني قررت املدعية 
عدم الصلح وقالت: أطلب الفصل يف هذه الدعوى، وبسؤال املدعى عليه وكالة عن البند 
وتتباهى  بنفسها  تقول  كانت  املدعية  أن  عىل  اإلثبات  شهود  عن  الرد  يف  املذكور  الرابع 
أولئك  السوق مع  املدعية ومشاهدهتا يف  الشهود سبق هلم رؤية  بأشخاص وأن  بمعرفتها 
األشخاص بمفردها ودون وجود أهلها، أجاب قائال: املدعى عليهام ال ترغبان يف إحضار 
هؤالء الشهود وال ترغبان تأجيل القضية وقد نحرضهم بعد احلكم إذا احتجنا إىل ذلك، 
هكذا أجاب. فعليه أفهمت املدعى عليهام بأن عليهام حضور اجللسة القادمة، وعليه رفعت 
اجللسة. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة )١١:٣٠(، 
وفيها حرضت املدعية وحرضت معها املدعى عليها )...( واملدعى عليها )...(، كام حرض 
وكيل املدعى عليهام، وبعرض الصلح عىل الطرفني قررت املدعية أصالة: بأنني ال أرغب 
بالصلح وأطلب احلكم يف هذه الدعوى، هكذا أجابت. فعليه وبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وبناء عىل ما تم ضبطه، وبناء عىل إقرار املدعى عليها )...( بأهنا أخربت زوجها 
لسان  عىل  وكالة  عليه  املدعى  قرره  ما  عىل  وبناء  أعجبني،  ما   )...( سلوك  بأن  له  وقالت 
موكلتيه بأن املدعية لدهيا عالقات اجتامعية من خالل هاتف اجلوال، حيث إن لدهيا حسابا 
الشاهدة  شهادة  عىل  وبناء  اجلنسني،  من  أصدقاء  مضافني  ولدهيا  وبالفيسبوك  بالواتساب 
إىل  نسبتاه  ما  تثبت صحة  بينة  املدعى عليهام يف إحضار  )...(، ولعدم رغبة  املعدلة رشعًا 
املدعية، ولكون ما نسب إىل املدعية من قبلهام فيه تشويه لسمعتها وإحلاق الرضر هبا، ولكوهنا 
تطلب تأديب املدعى عليهام، ولرفض الصلح من قبل املدعية أكثر من مرة بناء عىل ما تم 
وتاريخ   ٣٤٣٠٩٧٤٧ رقم  باملحكمة  الصلح  جلنة  رئيس  خطاب  عىل  وبناء  ضبطه، 
إدانة املدعى عليها )...( واملدعى عليها  ١٤٣٥/٦/١٠هـ لفة )١٤(؛ لذا فقد ثبت لدي 
)...( اهتام املدعية بإقامة عالقة مع بعض الرجال ومقابلتهم وتشويه سمعتها قد قررت ما 
ييل: أوال: حكمت عىل املدعى عليهام يف احلق اخلاص بجلد كل واحدة منهام أربعني جلدة 
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دفعة واحدة ويكون تنفيذ احلكم بحضور املدعية إذا أرادت مع أخذ التعهد الشديد بعدم 
تكرار مثل هذا الفعل، وأن عليهام عدم التعرض للمدعية يف املستقبل. وبعرض احلكم عىل 
املدعية اخلاصة قررت القناعة، كام قررت املدعى عليهام عدم القناعة واستعدتا بتقديم الئحة 
اعرتاضية، وأفهمتهام بأن عليهام تقديم الئحة اعرتاضية خالل ثالثني يومًا من استالم نسخة 
احلكم وإال سقط حقهام لالعرتاض، وأفهمتهام بأن عليهام مراجعة املحكمة يف يوم األربعاء 
يوم  باحلكم  النطق  جرى  وقد  احلكم،  نسخة  العارشة الستالم  الساعة  ١٤٣٥/٦/١٦هـ 
حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  عرشة.  الثانية  الساعة  ١٤٣٥/٦/٩هـ  األربعاء 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ.

قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السابعة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥/٢٦٠٢٦٩ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٨/١٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بجدة برقم ٣٥٢٨٠١٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، املحكوم فيه بام دون بباطن 
الصك، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( )سعودية اجلنسية( املتهمة يف تشهري وتشويه 
للسمعة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩١٨٨٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٣٣٨٤ 

إيذتءاتلغريا-اتهتاماكاذبا-اتشهريا-اإسلتراباالهتاما-ادفعابصدورهايفاجممساتلقضاءا-ا
إنكاراتلاشهريا-اعدماتلبينةاعميها-يمنياعىلانفيها-ارصفاتلنظل.

صدوراتلكالمايفاجممساتلقضاء.

اهتاماته  لقاء  ومعاقبته  بتعزيره  احلكم  طالبة  عليه؛  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
الباطلة هلا يف دعوى أقامها أمام املحكمة وذكر فيها أهنا استولت عىل أموال قارصين، كام أنه 
أشاع ذلك عند أقاربه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصدور ذلك منه يف جملس 
أشاع شيئا  قد  يكون  أن  وأنكر  املدعية،  االهتامات عن أخي  تلك  نقل  بأنه  القضاء، ودفع 
أنه  قررت  املدعى عليه  أنكره  ما  املدعية عىل  البينة من  املحكمة، وبطلب  من ذلك خارج 
ال بينة لدهيا، وطلبت يمني املدعى عليه عىل نفي ما أنكره فأداها طبق ما طلب منه، ونظرًا 
ألن ما صدر من املدعى عليه كان يف جملس القضاء، وإلقرار املدعية بأن من أخربه بذلك 
هو أخوها، لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى املدعية ومل يثبت لديه موجب 
تعزير املدعى عليه وأخىل سبيله جتاه الدعوى، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٩١٨٨٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٧١٠٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
ضد   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  بدعوى  واملتعلقة 
املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ففي يوم اخلميس 
حرضت  وفيها  صباحًا،   )٨  :٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  املوافق 
املدعية واملعرف هبا من قبل ابنها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وحرض حلضورها املدعى عليه فادعت املدعية قائلة: إن املدعى عليه عم أوالد أختي )...( 
التي توفيت عام ١٤٣٠هـ، وقد قمت أنا برعاية أوالد أختي يف بيتهم يف مدينة )...( ملدة 
سنتني، وبعد ذلك انتقلت إىل ينبع وأخذهتم معي، ويف عام ١٤٣٢هـ اشتكى عيل املدعى 
عليه واهتمني اهتامات باطلة، بأنني سحبت مبالغ مالية لألوالد وهي حقوق ألمهم، واملبالغ 
وأنني  ريال،  ألف  قدره مخسة وسبعون  ومبلغ  ريال،  ألف  قدره مخسة وتسعون  مبلغ  هي 
بعت سيارة هلم وأخذت مبلغها، وهذه االهتامات قاهلا يف الدعوى املقامة ضدي يف املحكمة 
العامة بينبع التي صدر فيها الصك رقم ٣٣٣٩٦٨٦٩وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ، وبام أن 
هذه االهتامات باطلة، لذا أطلب تعزيره ومعاقبته لقاء اهتاماته يل، هذه دعواي. وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية من الروابط االجتامعية فصحيح، 
إلغاء  طلب  عند  دعواي  يف  ذكرته  فالذي  األموال،  بأخذ  اهتمتها  بأنني  ذكرته  ملا  وبالنسبة 
املدعية - وقد وضع حسابا  أخو  )...( -وهو  ابنها  قد وكلت  أهنا  أوالد أخي  والية جدة 
باسمه وخصصه للقرص، وأن )...( يقول بأنه قد أعطى املدعية بطاقات الرصاف ثم تفاجأ 
بعد ذلك بأن املبالغ التي فيه قد سحبتها املدعية بالكامل، وأنه طالبها بإعادة املبالغ فرفضت، 
املذكورة، وكانت  املبالغ  املدعية بخصوص  أية دعوى عىل  أرفع  الذي حصل. وأنا مل  هذا 
مطالبتي ضد الولية السابقة وهي والدة املدعية، وذكرت مسألة سحب األموال بناء عىل كالم 
أخيها، هذا جوايب. وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: إن هناك خالفا بيني وبني أخي )...(، 
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وقد كانت بطاقات الرصاف معي فعال ولكن الكالم املذكور غري صحيح، فلم يكن فيها 
إال مبلغ واحد وثالثني ألفا وقد سلمتها هلم، وذلك دفع أخي )...( الهتامي والكذب عىل 
املدعي عليه بأين أخذت حقوقهم لوجود خالف عائيل بيننا أنا وأخي، هذا جوايب. والنتهاء 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  للتأمل.  رفعت  فقد  اجللسة  وقت 
اجللسة الساعة )٠٨:١٥(، وفيها حرض الطرفان وجرى سؤال املدعية أين ذكر املدعي هذا 
الكالم الذي تطالب بمجازاته عليه؟ فأجابت: بأن ذلك كان يف املجلس الرشعي يف القضية 
املقامة من املدعى عليه عىل والديت لطلب الوالية عىل القرص، وكذلك ذكر هذا الكالم عند 
أقاربه وقال إنني زوجت أوالدي من أموال القرص. وبسؤال املدعى عليه عن ذلك قال: 
أنا مل أذكر ألي أحد من أقاريب هذا الكالم، ويف املحكمة كنت أطالب بمستحقات أوالد 
أخي التي كانت ترصف هلم، وسألت أخا املدعية عن هذه األموال فقال: إهنا مسحوبة من 
العامة  احلساب وإن بطاقات الرصاف عند املدعية، وأنا يل اآلن دعوى مقامة يف املحكمة 
بينبع للمطالبة باألموال التي كانت للقرص مقامة عىل والدة املدعية وهي الولية السابقة ومل 
حيكم فيها حتى اآلن، كام أن لدي ورقة فيها تفاصيل املبالغ التي كانت يف احلساب املخصص 
للقرص، وقد سحبها وكيل ولية القرص سابقا وهو أخو املدعية واسمه )...(، هذا جوايب. 
وبسؤال املدعية عن بينتها عىل أن املدعى عليه قد قال عند أقاربه إهنا أخذت أموال القرص 
وزوجت هبا أوالدها فقالت: ال بينة لدي وأطلب يمينه عىل أنه مل يشهر يب عند أقاربه ومل 
يتهمني باالهتامات املذكورة. وبسؤال املدعى عليه عام تقدم من الدعوى واإلجابة، وألداء 
املدعى عليه اليمني التي طلبتها املدعية، وألن الكالم الذي صدر من املدعى عليه كان يف 
املجلس الرشعي أثناء مطالبته بالوالية عىل أموال أوالد أخيه، وإلقرار املدعية بأن الكالم 
الذي يذكره املدعى عليه أخربه به الوكيل السابق عىل أموال القرص وهو أخو املدعية، لذا 
املدعى عليه وأخليت  يثبت لدي موجب تعزير  املدعية ومل  النظر عن دعوى  فقد رصفت 
بتقديم الئحة  املدعية عارضت واستعدت  الدعوى، وبعرض احلكم عىل  سبيله جتاه هذه 
اعرتاضية، وأفهمت بتعليامت االستئناف وتم تسليمها صورة من احلكم لتقديم االعرتاض 
عليه يف مدة أقصاها ثالثون يوما من استالمها صورة احلكم، وإذا مضت املدة املقررة ومل 
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بذلك  القطعية.  احلكم  ويكتسب  االعرتاض  يف  حقها  فيسقط  االعرتاضية  الالئحة  تقدم 
وعليه جرى التوقيع وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

املعاملة  عىل  فبناء  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٤٤٧١٠٠ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ 
الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٦٩٦٠
اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع عىل احلكم الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية باملدينة املنورة واملسجل بعدد ٣٥٢٠٣٨١٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف دعوى إيذاء الغري املحكوم 
فيه بام دون بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املصادقة عىل احلكم. واهلل 

املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣١٣٣٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٤١٨٥ 

إسلترا-اأخذهاا تقديمهااإىلاجهةاحكوميةا-ا تلغريا-انقخامقاندتتاخاصةاسبقا إيذتءا
بطليقاغريامرشوعا-اتملقؤوليةايفاحفظاتملقاندتتا--ارصفاتلنظل.

توجهاتملقؤوليةاعىلاطلفاثالث.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بمجازاته وبإلزامه أن يفصح عن كيفية 
حصوله عىل نسخة من أوراق خاصة سبق أن سلمها املدعي إىل إحدى اجلهات احلكومية، 
أنه  وقرر  األوراق  تلك  من  نسخة  عىل  بحصوله  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
أحد  إذن  أو  علم  دون  بتصويرها  فقام  له  اهتامات  فيها  ووجد  اجلهة  تلك  لدى  شاهدها 
وألن  رسمية،  أوراقًا  أصبحت  للجهة  بتسليمها  األوراق  تلك  ألن  ونظرًا  اجلهة،  موظفي 
يد  إىل  األوراق  وترسبت  ذلك  يف  فرطت  فإن  لدهيا  املودعة  اجلهة  هي  حفظها  يف  املوكل 
املدعى عليه فإن للمدعي أن يقيم الدعوى ضدها، ولذا فقد حكم القايض برصف النظر 

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

عىل  وبناء  بينبع،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع املساعد برقم ٣٥٣١٣٣٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٩٧٣٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ، 
وفيها   ،)١١:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ  الثالثاء  يوم  ففي 
حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( لدينا  حرض 
حضورمها  وبعد   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى 
ادعى املدعي بقوله: لقد سلمت رئيس بلدية )...( خطابا رسميا مكونا من أربع ورقات 
قبل حوايل سنة، حيتوي عىل وثائق رسية ومعلومات، وبعد ذلك رشح عليها رئيس البلدية 
عليه  املدعى  بيد  اخلطاب  شاهدت  ذلك  وبعد  به  اخلاص  املكتب  يف  موظف  إىل  وسلمها 
وقد دخل هبا املدعى عليه إىل مكتب رئيس املحكمة، وحيث إن هذه األوراق رسية وقد 
ذلك،  عىل  وجمازاته  األوراق  هذه  سلمه  عمن  اإلفصاح  أطلب  البلدية  رئيس  إىل  سلمتها 
هكذا ادعى. وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي أجاب بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه 
من استالمي األوراق فهذا صحيح، فأثناء مراجعتي لبلدية )...( لقسم )...( لتعقيب عىل 
معاملة يل يف نفس القسم وجدت أربع ورقات مقدمة من املدعي لرئيس البلدية، ويتهمني 
فيها باستخراج )...( غري نظامية، وكانت هذي األوراق برفق معاملتي وقد قمت بتصويرها 
بأجهزة التصوير املوجودة يف البلدية، ومل يعلم بذلك أي موظف من موظفي البلدية لكون 
املكتب خاليا من املوظفني، وقد قدمت هذه األوراق من املدعي لرئيس البلدية وفيها اهتام 
يل، وهذه األوراق تدين املدعي يف القضية املنظورة يف هذه املحكمة، هكذا أجاب. ويف يوم 
اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٤/١٣هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة صباحًا، وفيها حرض 
بأنه  املدعي  أقر  وحيث  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  عليه،  واملدعى  املدعي 
هذه  أصبحت  وبذلك  البلدية،  رئيس  استلمه  وقد  رسميا  خطابا   )...( بلدية  رئيس  سلم 
بلدية  وهي  األوراق  هلذه  املودعة  اجلهة  هي  حفظها  يف  واملوكل  رسمية،  أوراقا  األوراق 
)...(، وقد فرطت البلدية يف حفظ هذه األوراق مما أدى إىل ترسب األوراق إىل يد املدعى 
عليه؛ لذلك كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي ضد املدعى عليه وأفهمت املدعي بأن 
يقيم دعواه عىل بلدية )...(. وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم رضاه أو قناعته باحلكم 
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وطلب استئنافه وأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه استالم نسخة من الصك بعد االنتهاء من 
ضبط القضية وإخراج الصك، وأن عليه تقديم اعرتاضه خالل مدة أقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ استالمه نسخة احلكم، وإذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة فإن حقه يسقط يف 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  به. وباهلل  فقنع  املدعى عليه  االعرتاض، وأما 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٩٧٣٧ برقم  ينبع  بمحافظة  العامة  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٣٩٠٣٠ بتاريخ 
الصك  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٧/١هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٨هـ  ٣٥٢١٢٨٣٩وتاريخ  رقم  الرشعي 
القايض يف املحكمة العامة بمحافظة ينبع املتضمن دعوى املدعي/ )...( ضد/ )...( املتهم 
يف قضية إيذاء الغري، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته 
االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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 ٦رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بدومة اجلندل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٣٦٧٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٥١٥ 

تلغريا-احقاعاما-اإساءةاسمعةا-ااهجاءاوسبابقصيدةاشعليةا-انرشهاابقصدا إيذتءا
تلاشهريا-ااإسلتراا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“إناأربىاتللبااشالاتألعلتضاوأشداتلشالاتهلجاء”. 
تلناساعنداتهللافليةارجٌلاهجاارجاًلافهجاا “إناأعظلا 2ا-سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا
هيجوا إنقانا جلمًاا تلناسا أعظلا “إنا تملفلدلا تألدبا يفا لفظا ويفا بأرسها”،ا تلقبيمةا

تلقبيمةامناأرسها”.
قا-مااروياأناعملابناتخلطاباريضاتهللاعنهاسجناتحلطيئةاهلجائهابعضاتألشخاص.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته هبجاء أعاممه وسبهم بقصيدة 
شعرية وكتابتها ونرشها بقصد التشهري هبم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها 
وقرر أنه أقدم عىل ذلك لعدم مساعدهتم هلم يف زواجه، ونظرًا ألن ما قام به املدعى عليه مهام 
كانت مربراته يوقد نار العداوة ويورث الفرقة ويعد طعنًا وإيذاًء لشخص من قيلت فيهم، 
لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه من هجائه ألعاممه بقصيدة شعرية 
وكتابتها ونرشها بقصد التشهري هبم، وحكم بسجنه ملدة شهر ونصف، وأخذ التعهد عليه 
بعدم العودة ملثل ذلك مستقباًل، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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أنا )...( رئيس املحكمة العامة بدومة اجلندل، وبناء عىل  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة لنا برقم ٣٥٣٧٣٦٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ املقيدة باملحكمة برقم 
٣٥١٨١٩٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ 
افتتحت اجللسة الساعة)١٢:٥٦(، وفيها حرض املدعي العام )...( وحرض حلضوره املدعى 
عامة  دعوى  الئحة  وقدم   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  عليه 
نصها: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة )...( أدعي عىل )...(

البالغ من العمر )٤٥( عامًا سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( متعلم أعزب 
عاطل عن العمل يقيم بمحافظة )...( قبض عليه بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ، وأفرج عنه يف 
نفس التاريخ بالكفالة احلضورية استنادًا للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، فإنه 
 )...( املواطن/   )...( ملركز رشطة حمافظة  تقدم  املوافق ١٤٣٥/٥/١٦هـ  االثنني  يوم  يف 
ببالغ مفاده أن املدعى عليه املذكور أعاله )ابن أخيه( نرش قصيدة شعرية مضموهنا سب 
والده املتوىف )جد املدعى عليه( وأشقائه وشقيقاته )أعامم وعامت املدعى عليه(، وأضاف أن 
سبب قيامه بذلك مطالبته هلم بمبالغ مالية رغم أهنم أعطوه مبلغًا قدره )٨٠٠٠٠( ريال ومل 
يقنع به مساعدة منهم له، وأرفق املبلغ نسخة من القصيدة املرفقة لفة رقم )٢(، وباالطالع 
عىل القصيدة حمل الدعوى اتضح أهنا مكونة من )٢٤( بيتًا مطلعها: )...( وبدراستها اتضح 
أهنا قصيدة هجاء هيجو فيها قارضها جده وأعاممه وعمه )...(، وبسامع أقوال املدعى عليه/ 
أقر بقرضه القصيدة حمل الدعوى وكتابتها ونرشها هيجو ويسب فيها املبلغ )عمه( ووالده 
)جده(؛ وذلك إلبالغ الناس عنهم لتقصريهم معه ولعدم مساعدهتم له يف زواجه. وانتهى 
وكتابتها  شعرية  بقصيدة  وسبه   )...( عمه/  هبجاء   )...( لـ/  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق 
به، وببحث سوابقه مل يعثر عىل سوابق مسجلة عليه حتى تارخيه،  التشهري  ونرشها بقصد 
وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم 
ومعاقب عليه رشعًا، لذا فإين أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غريه )علاًم بأن احلق اخلاص ال زال قائاًم(. وبعرض دعوى املدعي العام عىل 
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 )...( أنني قمت هبجاء عمي  العام يف دعواه من  املدعي  ما ذكره  بأن  أجاب  املدعى عليه 
ملعرفة  التشهري هبم فصحيح، وذلك  بقصد  بقصيدة شعرية ونرشها  أعاممي وسبهم  وبقية 
الناس عنهم وتقصريهم معي وعدم مساعديت يف زواجي، هكذا أجاب. ثم جرى االطالع 
عىل أوراق املعاملة فوجدت عىل طياهتا عىل اللفة رقم )٢( نسخة من القصيدة مكونة من 
سوابق  صحيفة  عىل  االطالع  جرى  كام  عليه،  املدعى  وأعامم  جد  هجاء  تضمنت  بيتا   ٢٤
املدعى عليه عىل اللفة رقم )١٥( واملتضمنة عدم وجود سوابق مسجله ضد املدعى عليه، 
لذا رفعت اجللسة لدراسة القضية وتأملها. ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعى 
أقر  فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث  القضية وتأملها:  عليه، وبعد دراسة 
قام  ما  إن  به، وحيث  العمل  اإلقرار حجة جيب  العام، وألن  املدعي  املدعى عليه بدعوى 
به املدعى عليه يوقد نار العداوة ويورث الفرقة ويكون معول هدم بني األرس مهام كانت 
مربرات الفاعل، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه يعد طعنًا وإيذاًء لشخص من قيلت 
فيهم، قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: “إن أربى الربا شتم األعراض وأشد الشتم اهلجاء”. 
رواه البيهقي. وقال عليه الصالة والسالم: “إن أعظم الناس عند اهلل فرية رجٌل هجا رجاًل 
فهجا القبيلة بأرسها”، ويف لفظ يف األدب املفرد: “إن أعظم الناس جرمًا إنسان هيجو القبيلة 
الدين واملبادئ االجتامعية يف  القضايا هيدد  التساهل يف مثل هذه  إن  من أرسها”، وحيث 
فيه فرقة، وحيث إن  الكتاب والسنة، وحاربت كل ما  ُبنيت وحدهتا عىل  التي  البالد  هذه 
يف مثل إثارة هذه املواضيع تربية لألجيال عىل العادات اجلاهلية مما يؤدي إىل الفرقة وإحياء 
العداوات بني الناس، وحيث كان عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان ريض اهلل عنهام يعاقبان 
عىل اهلجاء، وقد سجن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه احلطيئة هلجائه بعض األشخاص؛ 
لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه من هجائه ألعاممه بقصيدة شعرية وكتابتها 
اعتبارًا  حتتسب  ونصفا  شهرا  بسجنه  وذلك  تعزيره  وقررت  هبم،  التشهري  بقصد  ونرشها 
ذلك  ملثل  العودة  بعدم  عليه  القوي  التعهد  وأخذ  القضية،  هذه  ذمة  عىل  إيقافه  تاريخ  من 
القناعة وطلب  املدعى عليه عدم  قرر  الطرفني  تقدم قضيت. وبعرضه عىل  وبام  مستقباًل، 
اليوم الستالم  له مراجعتنا هذا  بأن  فأفهمته  بتقديم الئحة اعرتاضية،  االستئناف واستعد 
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نسخة من احلكم وأن مدة االعرتاض ثالثون يومًا يسقط بعدها حقه يف االعرتاض، وأما 
املدعي العام فقرر عدم املعارضة، وكان إعالن احلكم وإبالغه للطرفني يوم اخلميس املوافق 
وباهلل  صباحًا.  والنصف  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة  وأقفلت  ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ، 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨١٩٦٩٢ برقم   )...( الشيخ/  اجلندل  بدومة 
القرار الصادر من فضيلته املسجل برقم ٣٥٣٠١٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، اخلاص 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( الهتامه بتشويه سمعته وهجائه بقصيدة، وقد تضمن القرار 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، فقد 

قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٥٤٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٨٩٩٢ 

إيذتءاتلغريا-اتشهريا-اإعالنايفاصحيفةا-ارسائلاجوتلا-اإنكاراسصداتلاشهريا-ادفعا
بقصداإخالءاتملقؤوليةا-اعدماتوتفلاتملقؤوليةاتجلنائيةا-اإلزتمابنرشاتعاذترامكاوب.

إحلاقاتلرضراباملدعي.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إلزامه بنرش إعالن يف صحيفة رسمية ينفي ما 
قام به من تشهري به، كام طلب تعزيره عىل قيامه بنرش إعالن يف صحيفة وإرسال رسائل جوال 
حتذر من التعامل مع املدعي بصفته ممثال ملكتب عقار يشرتك فيه مع املدعى عليه، وبعرض 
وعمالئه   نفسه  محاية  ذلك  من  قصده  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
وإخالء مسؤوليته من ترصفات املدعي بعد أن تم إهناء عمله يف املكتب، وذلك ملا ظهر منه 
من خيانة لألمانة والثقة، ثم تقدم املدعى عليه باعتذار خطي فلم يقبل املدعي بذلك، ونظرًا 
ألن ذلك اإلعالن أحلق رضرًا باملدعي من دون وجه حق، لذا فقد حكم القايض عىل املدعى 
عليه بأن يكتب إعالنا مماثال يعتذر به للمدعي، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة وبناء 
برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٠٨٢٢٠٥ وتاريخ  ٣٤١٨٥٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١١هـ، 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٤/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٣٠: ٠٨(، وفيها حرض وكيل املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( بموجب الوكالة رقم ١٠٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠١هـ الصادرة من كتابة 
عدل الثانية بشامل جدة ووكالته ختوله حق املرافعة واملدافعة وما يلزم سري هذه الدعوى، 
وحيث انقضت املدة املقررة نظاما ومل حيرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( أو وكيله، لذا أمرت بشطب الدعوى للمرة األوىل ورفعت اجللسة. ويف يوم 
الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة )٠٠: ١٠(، وفيها حرض املدعي 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( أو 
وكيله، وطلب سامع دعواه قائال: إن املدعى عليه )...( توجد بيني وبينه رشكة تضامنية يف 
مكتب عقاري بشارع )...( بـــجدة قرابة ٥ سنــوات مسجلــة يف وزارة الـتجارة بـجدة 
ريال،  ألف  مائتا  قدره  مال  برأس  بيننا  مناصفة  ١٤٢٤/١١/٢٢هـ  وتاريخ   )...( برقم 
وقام  به.  يلتزم  فلم  الرشكة  الرابع عرش من عقد  البند  وبموجب  الرشكة يل  إدارة  وكانت 
بعمل إعالن حتذيري بالصورة يف جريدة )...( يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/١٨هـ عدد 
العقاري اجلميع عمومًا وعمالءه خصوصًا  ٢٨٨١ ونصه: )حيذر مكتب )...( لالستثامر 
بعدم التعامل والتعاطي باسمنا وباسم مكتبنا مع املدعو )...( املنشورة صورته، وذلك لعدم 
ارتباطه بمكتبنا هنائيًا من تاريخ ٧/١/ ١٤٢٩هـ مع احتفاظنا بحقنا يف مطالبته بأي مبالغ 
بعمل  وقام  نرشه(،  جرى   مسئوليتنا  وإلخالء  باستالمها  املذكور  قام  املكتب  ختص  مالية 
رسائل باجلوال ونصها: )بعد التحية واالحرتام( نفيدكم أن )...( ال يمثلنا وال يمثل مكتبنا 
ونحذر التعامل مع املذكور باسمنا من حلظة استالمكم هذه الرسالة، لكم شكري وتقديرى 
ودمتم )...(، وبعد عدة جلسات وبتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣هـ حكم فضيلة الشيخ )...( 
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قام من تشهري  ما  له عيل  تعزيرًا  بدنه  بجلده ثالثني جلدة مفرقة عيل مجيع   )...( القايض، 
ورصف النظر عام جاء يف تشهريه عن طريق اجلريدة لعدم االختصاص. ومل أقتنع باحلكم 
واعرتضت عليه. وأحيلت إىل اخللف فضيلة القايض/ )...( وقد حكم بالرباءة بعد حلفه 
اليمني. واعرتضت عليه. وقد تسبب املدعي عليه يل بأرضار كبرية من جراء معاملتي مع 
التجار واألقارب بسبب تشهريه يل. لذا أطلب ما ييل: ١ -عمل إعالن بجريدة رسمية ينفي 
ما قام به. ٢ -تعزيره عىل ما قام به من تشهري. هذه دعواي، ورفعت اجللسة. ويف يوم االثنني 
 )...( املدعي  حرض  وفيها  العارشة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ  املوافق 
بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  واملدعى 
الثانية بشامل  كتابة عدل  الصادرة من  الوكالة رقم ١٠٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠١هـ، 
جدة ووكالته ختوله حق املرافعة واملدافعة وما يلزم سري هذه الدعوى، وبعرض ما تم ضبطه 
فأجيب   إمهايل  أطلب  قائال:  أجاب  الدعوى  وبسؤاله عن  وكالة،  عليه  املدعى  سابقا عىل 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  املوافق  االثنني  يوم  ويف  اجللسة.  ورفعت  لطلبه، 
وعد  التي  إجابته  عن  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  الطرفان،  حرض  وفيها  التاسعة  الساعة 
بإحضارها أجاب قائال: أتقدم بمذكرة جوابية هذا نصها: أوال: تتلخص وقائع هذه الدعوى 
بتاريخ  اتفاق  عقد  بموجب  للعقار   )...( بمكتب  موظفي  أحد  كان  املدعي  أن  يف 
١٤٢٥/١/١هـ املوافق ٢٠٠٤/٢/٢١م، وقد أسندت إليه كافة مهام اإلرشاف واإلدارة، 
ولثقتي فيه قمت أيضا بتوكيله يف أعامل خاصة يب )أي بعد العقد املقدم من املدعى عليه( لو 
كان هو رشيكي كيف يل أن نقوم بعمل عقد اتفاق ينص عىل أنني املالك وهو يعمل لدي يف 
مهمة إدارة املكتب واإلرشاف عليه؟ فلو كان رشيكي ملاذا وقع العقد عىل أنه يعمل لدي؟ 
وليس رشيكي، إضافة إىل توكيل زوجتي له أيضا يف كافة أعامهلا إال أنه أخريًا خان رشف 
العمل والثقة واألمانة وقام بالفساد اإلداري الذي متثل يف حترير مستند عقد مبايعة لنفسه 
عىل مطبوعات مكتبي، واسند نفسه فيه أنه مشرت وأن آخر يدعى/ )...( قام ببيعه عقاره 
بمبلغ وقدره )٦٣٠.٠٠٠.٠٠٠( ستامئة وثالثون مليون ريال، وشاع خربه أنه يملك عقارا 
هبذا احلجم، ومل يتوقف عىل ذلك بل إنه عرض العقار بصفته ذلك للغري، إضافة إىل إمتامه 
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استلمها  ريال  ألف  ومخسون  مائتان   )٢٥٠.٠٠٠( وقدره  مبلغ  داللتها  عقارية  مبايعه 
واملعرتض  ريال،  مبلغ وقدره )١٢٥.٠٠٠(  النصف  منها  نصيبي  بموجب شيك مصدق 
ضده قام بخيانة األمانة يف ذلك بإخفائه هذه املبايعة للحيلولة دون إعطائي حقي الرشعي، 
من  يده  وكف  بإعفائه  فورًا  فقمت  العمالء.  أحد  من  الصدفة  طريق  عن  بذلك  وعلمت 
العمل واختذت إجراًء نظاميًا حلامية نفيس وعمالئي والغري من ترصفات املعرتض ضده، 
 )...( بنرشه يف جريدة  للمسؤولية، وقمت  واحرتازًا وإخالء  عنه حتذيرًا  اإلعالن  متثل يف 
لذمتنا من  بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٨هـ، وكان ذلك إعالنًا بخلو مسئوليتنا من طرفه وإبراء 
بإرسال  وذلك  املكتب(  عمالء  من  )اخلاصة  بإعالن  قمت  وأيضا  النظامية،  غري  ترصفاته 
هي  الرسالة  ونص  اجلوال،  طريق  عن  املكتب  بطرف  املوجودة  أرقامهم  عىل  هلم  رسائل 
أحد  كان   )...( أن  علام  سعادتكم  نحيط   )...( وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  )السالم  اآليت: 
موظفي مكتبنا مكتب )...( لالستثامر العقاري بجدة حتى تاريخ ١٤٢٩/٦/٣٠هـ وأصبح 
بعد هذا التاريخ ال يمثل مكتبنا إطالقا وقد قمنا بنرش إعالن حتذيري بجريدة )...( أوضحنا 
به ذلك - هذا واهلل اهلادي إىل سواء السبيل وشكرًا - )...( (، وعندما علم املدعي بذلك 
اإلجراء اعترب أن ذلك تشهري يف حقه وقام برفع هذه الدعوى الكيدية. ثانيًا: من حيث طلب 
هذا  بأن  فضيلتكم  نفيد  حقة.  يف  تشهري  ذلك  بأن  منه  اعتبارًا  ذلك  عىل  بمعاقبتي  املدعي 
من  وحتذير  املسؤولية  بإخالء  )إعالن  فهو  العميل  الواقع  يف  ونظاما  رشعًا  معترب  اإلجراء 
تعامل اآلخرين معه بتلك الصفة التي كان يمثلها سابقًا( وبذلك تنتفي املسؤولية اجلنائية 
كون القصد اجلنائي مل يتوافر وهو أحد أركان جريمة التشهري، إضافة إىل أن الركن املعنوي 
غري متوافر يف الواقعة مدعاة هذه القضية وهو إحلاق الرضر املعنوي باملعلن عنه، ومل يكن 
الدافع نحو اإلعالن هو التشفي أو اإلرضار به كام فهمه )املدعي( وإنام كان بغرض إخالء 
الذمة واملسؤولية. كام أن نص الرسالة املرسلة واملشار إليها يف الوقائع أعاله مضموهنا ال 
حيتوي إىل ما ييسء إىل سمعة املدعي يف شخصه أو قذفه أو شتمه بأي حال كان، وإنام كانت 
إعالنًا بصيغة واضحة ومسؤولة. وإن النظام يتطلب إبراء الذمم بإخالء املسؤولية جتاه الغري 
بإجراء ذلك اإلعالن. ومن ذلك يتبني لفضيلتكم أن التكييف السليم يف الواقعة املنظورة 
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غري جمرمة رشعا ونظاما بل، هي معتربة رشعًا ونظاما وإن الواقع العميل يقرر ذلك يف كافة 
التعامالت الفردية والتجارية ويعتربها سندًا رشعيًا ونظاميًا يف إبراء الذمة وإخالء املسؤولية؛ 
لذا أطلب رصف النظر عن دعوى املدعي. هذه إجابتي. وبسؤاهلام هل لدهيام إضافة؟ أجابا 
املوافق  االثنني  يوم  ويف  اجللسة.  رفعت  لذا  ذكرنا،  ما  عىل  إضافة  لدينا  ليس  قائلني: 
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض الطرفان، كام جرى 
١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٠٨٢٢٠٥ برقم  الصلح  للجنة  املعاملة  أوراق  بعث 
ما هذا  واملتضمن  بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  باملحكمة  الصلح  املعاملة من جلنة  وعادت 
نصه: )نفيد فضيلتكم بأنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه 
وال من ينوب عنه، لذا تقرر إعادهتا لفضيلتكم(، وبسؤاهلام هل لدهيام إضافة؟ أجاب املدعى 
عليه وكالة نتقدم بخطاب اعتذار للمدعي املتضمن ما نصه: )يعتذر مكتب )...( لالستثامر 
١٤٢٩/٠٨/١٨هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  منا  صدر  الذي  اإلعالن  عن  بجدة  العقاري 
بجريدة )...( بالعدد رقم ٢٨٨١ عن التحذير الذي صدر ضد )...( والذي مفاده بإخالء 
وهذا  ١٤٢٩/٠٧/٠١هـ،  تاريخ  من  اعتبارا  مكتبنا  باسم  معه  التعامل  بعدم  مسؤوليتنا 
اعتذار منا عن اإلعالن املذكور أعاله واهلل املوفق(. وبعرضه عىل املدعي أجاب قائال: ال 
املوافق  األحــد  يوم  ويف  اجللسة.  ورفعت  ذكــرت،  بام  وأكتفي  االعتذار  هبذا  أقبل 
١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٠:٣٠(، وفيها حرض الطرفان وتقدم وكيل 
الثاين  بالطرف  بالعقد  عنه  واملعرف  املدعي  من  كل  بني  اتفاق  عقد  بتقديم  عليه  املدعى 
واملدعى عليه واملعرف عنه بالعقد بالطرف األول، وعىل مطبوعات مكتب )...( لالستثامر 
إليه  إليه أعاله يشار  املشار  املكتب  أن )...( هو مالك  )بام  ما هذا نصه:  العقاري تتضمن 
بالطرف األول، ويشار إىل السيد )...( بالطرف الثاين، حيث إن الطرف األول هو مدير عام 
املكتب، فقد أسند للطرف الثاين مهمة إدارة املكتب واإلرشاف عليه وعىل أعامله وموظفيه 
أمام  مبارشة  مسؤولية  املسؤول  هو  يكون  بأن  الثاين  الطرف  التزم  وإخالص،  أمانة  بكل 
الطرف األول عن أي إخالل أو قصور جراء التعامل مع عمالء املكتب، وأقر بمسؤوليته 
عن كل مستند صادر من املكتب حيمل توقيعه ولو ختم بختم املكتب طاملا حيمل توقيعه، 
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هواتف  فواتري  وسداد  الكهرباء  ومرصف  املكتب  إجيار  خصم  يعد  أنه  عىل  الطرفان  اتفق 
املكتب وعددها سبعة وجواالت املكتب وعددها أربعة ومرصف املطبخ ورواتب املوظفني 
والنثريات يقسم الباقي من دخل املكتب بينهام بالتساوي، قام الطرف األول بفتح حساب 
مجيع  ولسحب  به  املكتب  إيرادات  مجيع  إليداع   )...( برقم   )...( بالبنك  املكتب  باسم 
املرصوفات منه، والطرف األول هو املسؤول املايل، قام الطرف األول بفتح حساب يعترب 
حساب فرع من حساب املكتب برقم )...( وهو خاص إليداع مسحوبات الطرف الثاين به، 
حيث بعد أن يقوم الطرف الثاين بالتوقيع عىل سند رصف باملبالغ التي يسحبها من املكتب 
يودع مبلغ السند باحلساب املذكور والطرف الثاين مسؤول عنه، وافق الطرف الثاين عىل أال 
يسحب من املكتب سوى ما يستحقه ويف احلد املعقول، والتزم بأنه يف حالة تصفية حساب 
املكتب يف أي وقت بان يكون أي مبلغ يزيد عن مستحقاته لدى املكتب دينا عليه وجيب 
سداده للطرف األول، اتفق الطرفان عىل أن تكون تصفية احلسابات نصف سنوية؛ ليعلم 
توقيعه  الطرفني، وبعد  االتفاق والرتايض بني  له وما عليه. وعىل هذا جرى  ما  كل طرف 
منهام وشهادهتام عىل نفسهام بام جاء فيه، وآذنا ملن يشهد واهلل خري الشاهدين(، وبعرضه عىل 
املدعي أجاب قائال: نعم ما جاء بالعقد كله صحيح، لكن هناك عقد بيني وبني املدعى عليه 
أصالة مصادق عليه من فرع وزارة التجارة أبرز ورقه فيها ما نصه: )نفيد سعادتكم برغبتنا 
يف تسجيل رشكة )...( ورشيكه التضامنية لدى دائرتكم املوقرة نرجو التكرم باألمر عىل من 
يلزم بتسجيل الرشكة حسب النظام املتبع لديكم مقدمه )...( بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١هـ(، 
وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: تقدم املدعي وموكيل لفرع وزارة التجارة من 
أجل استخراج سجل جتاري ووضعت الوزارة رشوطا مل يستطيعوا توفريها، لذا اضطروا 
للعقد املذكور أوال واملؤرخ بتاريخ١٤٢٥/٠١/٠١هـ، هذه إجابتي. وبسؤال املدعي هل 
الذي  العقد  بينة عىل أين رشيك سوى  ليس لدي  قائال:  أنه رشيك؟ أجاب  بينة عىل  لديه 
ذكرته بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١هـ، وبسؤاله هل تم استخراج سجل جتاري؟ أجاب قائال: 
ال، كام أن املدعى عليه حلف لدى القايض )...( بأين لست رشيكا وإنام مأجور، وصادق 
أجاب  معه  العمل  إيقاف  سبب  عن  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  ذلك،  عىل  عليه  املدعى 
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قائال: حصل منه جتاوزات بشيك ومبايعة استدعت موكيل بالقيام بذلك. وبسؤال املدعي 
عن ذلك أجاب قائال: ما ذكره غري صحيح. وبسؤال املدعى عليه عن بينته أجاب قائال: 
املدعي عىل  أجاب وصادق  هكذا  باملبايعة.  يعلم  مل  بأنه   )...( القايض  لدى  موكيل حلف 
وتاريخ   ٣٣٤٤٨٨٦٦ رقــم  النقض  ــرار  ق عىل  ــالع  االط جــرى  وقــد  هــذا  ــك.  ذل
١٤٣٣/١١/٠٩هـ الصادر من حمكمة االستئناف وعىل الصك الصادر من فضيلة القايض 
)...( يتضمن حلف املدعى عليه أصالة بأن املدعي ليس رشيكا ومل يعلم باملبايعة، كام جرى 
واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  املدعي،  ذكر  كام  فوجد  اإلعالن  عىل  االطالع 
وحيث صادق موكل املدعى عليه بنرش اإلعالن يف حق املدعي بإيقاف التعامل معه، وملا 
حلق باملدعي من رضر بذلك دون حق، ولكل ما تقدم فقد حكمت عىل املدعى عليه بأن 
يكتب إعالنا مماثال يعتذر به للمدعي، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه 
واملدعي أبدى املدعي املعارضة، واملدعى عليه القناعة، وأفهمته باملراجعة خالل عرشة أيام 
الستالم صورة من احلكم. جرى النطق باحلكم الساعة احلادية عرشة. وصىل اهلل عىل نبينا 

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

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٣٢٠٨٢٢٠٥ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٥هـ، 
اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٧٣٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، املتضمن دعوى/ 
الصك  وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  تشهري،  قضية  يف  املتهم   ،)...( ضد/   )...(
وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٩٩٥١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٦٠٤٣ 

رسائلا بإرسالا دفعا سمعةا-ا باشويها هتديدا جوتلا-ا رسائلا عاما-ا حقا تلغريا-ا إيذتءا
تعزيلا تلاهمةا-ا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غريا بينةا شهودا-ا شهادةا نصحا-ا

بالقجناوتجلمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإرسال رسائل المرأة حتتوى 
عىل قذف وهتديد بتشويه سمعتها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل ما جاء يف الئحة 
الدعوى من قرائن، كام أحرض شاهدين من رجال البحث اجلنائي فشهدا بورود الرسائل 
من ذات إحداثيات املنطقة التي يسكن فيها املدعى عليه، فأقر املدعى عليه بأنه قام بإرسال 
رسائل نصح ومل يقم بإرسال رسائل قذف وشتم، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
عليه بإرسال رسائل المرأة ال متت له بصلة قرابة، ومل يثبت لديه إرساله رسائل قذف وشتم، 
واحدة،  دفعة  جلدة  مخسني  وبجلده  أسابيع،  ثالثة  ملدة  بسجنه  حكم  إليه  الشبهة  ولتوجه 

فاعرتض املدعي العام واملدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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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 
٣٤٣٥٩٩٥١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨٦٨١٠١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٠١:١٥(، وفيها حرض )...( املكلف من هيئة التحقيق واالدعاء العام واملوجه إىل فضيلة 
رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٢٣٤٨٥ بتاريخ ١٤٣١/٨/٦هـ، قائال: أدعي 
عىل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( فإنه بتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ 
تقدم املواطن )...( بدعوى لدى مركز رشطة “أحد” ضد املدعى عليه املذكور بقيامه قبل 
سمعتها  تشويه  وحماولة  وشتم  قذف  رسائل  بإرساله  وذلك   ،)...( بنته  بأذية  أشهر  سبعة 
لدى زوجها، وباستجواب املدعى عليه املذكور بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٠هـ نفى إرساله ألي 
رسائل البنة املدعي، فتم إخالء سبيله وتم تكليف البحث اجلنائي بمتابعة تلك اجلواالت 
التحريات والبحث  إدارة  الرسائل للتوصل إىل ذلك املرسل، فورد خطاب  الصادرة منها 
عليه  املدعى  بشأن  والتحري  البحث  تقرير  به  واملرفق  أحد  رشطة  ملركز  املوجه  اجلنائي 
اسم  بدون  رشائح  من  صادرة  املدعي  البنة  املرسلة  الرسائل  مجيع  أن  واملتضمن  املذكور، 
الرشائح  تلك  بغري ذلك، وبوضع  استخدامهام  يتم  مل  استخدامها عىل جهازي جوال  وتم 
حتت الرصد اتضح أن نقطة ارتكاز إحداثيات الرشائح يف مكان واحد وهو منطقة سكن 
املدعى عليه املذكور، وكذلك تطابق إحداثيات الرقم املستخدم مؤخرا يف اتصاله عىل املرأة 
مع إحداثيات رقم جواله، وبقبضهم عىل املدعى عليه املذكور بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ أقر 
أمامهم بإقراره بأنه هو املرسل لتلك الرسائل وأن قصده من ذلك ألجل نصحها، وأنه قد 
قام بإتالف مجيع تلك الرشائح التي كان يرسل منها، وباستدعاء املرأة املدعية )...( أفادت 
بأن املدعى عليه من أقارهبا، حيث إنه ابن بنت عمتها وقد طلب منها والدها مساعدته يف 
رسالة املاجستري فكانت تتواصل معه ألجل ذلك، ومن ثم أصبحت ترد إليها تلك الرسائل 
التي قدمتها يف دعواها واملشتملة عىل القذف وتشويه السمعة، فتوصلت إىل أنه هو املرسل 
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لتك الرسائل فحاولت منعه من االستمرار يف إرساله تلك فتعهد هلا بعدم إرساله مثل تلك 
الرسائل يف حال تواصلها باحلديث معه عن طريق اهلاتف، كام ذكرت أنه كذلك كان يقوم 
بتشوية سمعتها عند عائلتها، وقد نفت قيامه بتهديدها او ابتزازها بنرش صورها، كام نفت 
وجود صور هلا لديه، وباستجواب املدعى عليه نفى إرساله تلك الرسائل إىل املرأة املدعية، 
مفيدا بأنه مل يرسل هلا سوى رسالتني فقط إحدامها وعظ وإرشاد، واألخرى طلب منها إهناء 
هذه املشكلة حمل الدعوى، وبمواجهته بتقرير البحث اجلنائي الذي أثبت أن نقطة ارتكاز 
أنه  إال  سكنه،  وهو  واحد  مكان  يف  الرسائل  تلك  منها  الصادرة  الرشائح  تلك  إحداثيات 
أرص عىل إنكاره ونفيه بإرسال تلك الرسائل، وانتهى التحقيق اىل توجيه االهتام للمدعى 
أقدم  ما  إن  وحيث  سمعة،  بتشويه  وهتديد  قذف  عىل  حتتوي  المرأة  رسائل  بإرسال  عليه 
عليه املذكور فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا، أطلب إثبات إدانته بام نسب إليه واحلكم عليه 
بعقوبة تعزيرية وتردع غريه. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب بأن: ما 
ذكره املدعي العام غري صحيح مجلة وتفصيال، هكذا أجاب. وبطلب البينة من املدعي العام 
أحرض للشهادة الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله 
عام لديه من شهادة قال: إن املواطن )...( تقدم بشكوى ضد املدعى عليه بأنه يقوم بأذية ابنته 
)...( عن طريق رسائل اجلوال، وكلفت من قبل إدارة التحريات والبحث اجلنائي برشطة 
املدينة بمتابعة جوال املدعى عليه وجرى متابعة جواله مدة ستة أشهر، وتبني لنا أن الرشائح 
التي تصدر منها الرسائل تتوافق مع جوال املدعى عليه األسايس يف املوقع واإلحداثيات، 
املستخدم  الرقم  إحداثيات  تطابق  وكذلك   ،)...( قرب  عليه  املدعى  سكن  منطقة  وهي 
مؤخرا يف اتصاالته عليها مع إحداثيات رقمه األسايس )...( عدة مرات، وقد أقر املدعى 
عليه أمامنا بأنه قام بإرسال الرسائل عىل املرأة املذكورة وقصده من ذلك النصح هلا، وقد 
أحرض جهازه اجلوال نوع )...( الذي ذكر أنه كان يستخدمه يف إرسال تلك الرسائل، هكذا 
شهد. كام حرض الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وشهد بام 
شهد به األول، وبعرض الشهود وشهادهتم عىل املدعى عليه أجاب بأن: الشهود ال أعرفهم 
أقارب  كلهم  شقق  ست  من  مكونة  هبا  أسكن  التي  والعامرة  صحيحة،  غري  وشهادهتم 
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املدعي  أحرض  ثم  أجاب.  هكذا  فقط،  نصح  رسالتني  هلا  أرسلت  وقد  اخلاصة،  للمدعية 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  العام 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام قال كل واحد منهام: إنني 
أزكي الشاهدين )...( و)...( وأقبل شهادهتام يل وعيل، ثم أفاد املدعى عليه بأنني: قمت 
بإرسال رسائل نصح للمدعية وذلك بحكم معرفتي هبا حيث قامت بمساعديت يف رسالة 
املاجستري، ومل أقم بإرسال رسائل قذف وهتديد سمعة، هكذا أفاد. وبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بمعرفته باملدعية وإرسال رسائل نصح هلا، وإنكاره 
إرسال رسائل قذف وشتم، ولطلب البينة من املدعي العام وإحضاره للشاهدين وشهادهتام 
بورود الرسائل من ذات إحداثيات املنطقة التي يسكن هبا املدعى عليه، والتي صدر منها 
رسائل النصح كام أقر املدعى عليه لدهيم، وملا سبق فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بإرسال 
ولكن  وشتم،  قذف  رسائل  إرساله  لدي  يثبت  ومل  قرابة،  بصلة  له  متت  ال  المرأة  رسائل 
الشبهة تتوجه إليه ملا ورد يف حمرض القبض وشهادة رجال البحث اجلنائي، وحكمت عليه 
لقاء ذلك بسجنه ثالثة أسابيع اعتبارا من تاريخ إيقافه، وجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، 
وبه حكمت. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر اعرتاضه عىل احلكم بالئحة، كام قرر املدعي 
العام اعرتاضه بدون الئحة، وجرى إفهامه باملدة النظامية لالعرتاض ثالثني يوما من تاريخ 
استالم احلكم وإال يسقط حقه يف االعرتاض. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٧/٨هـ  ٣٤١٨٦٨١٠١وتــاريــخ  برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٢٠١٢٤ بتاريخ 
القرار  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٧/١٣هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ  ٣٥٢٥٧٧٦٠وتاريخ  رقم  الرشعي 
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القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم 
يف قضية إساءة سمعة، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته 
االعرتاضية تقرر املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٧٣٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٣٢٤٢ 

إيذتءاتلغريا-اتشهريا-اإساءةاسمعةا-اإنكارا-ادفعابطبيعةاتلعملا-اعدماتلارصيحاباسلا
تملدعيا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره بام يستحقه لقيامه بالتشهري به 
وإساءة سمعته أمام زمالئه بأن ذكر هلم كذبا أن املدعي نقل نقال تأديبيا وهو ال يتم إال نتيجة 
خمالفة نظامية أو جريمة جنائية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها وقرر أنه مل 
يرصح باسم املدعي وأن طبيعة عمله حتتم عليه حتذير العاملني وإرشادهم وبيان ما قد يتم 
من إجراءات، ونظرًا ألن املدعي أقر بأن املدعى عليه مل يقم بالترصيح باسمه، لذا فقد حكم 
القايض برد دعوى املدعي ضد املدعى عليه وأخىل سبيله منها، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي يوم األربعاء املوافق 
 )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  والنصف  عرشة  الثانية  الساعة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( بموجب صك 
اجللد  ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ  يف   ٤٦ برقم  القطيف  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة 
واإلقرار  والصلح   )...( واملخاصمة  واملدافعة  واملرافعة  }املطالبة  واملتضمن   ٣/٥٤٥٧
والتنازل )...( {، وحرض حلضوره املدعى عليه/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الدعوى  الئحة  يف  ورد  ما  دعوى -هي  حترير  يف  قائال  األول  وادعى   ،)...( رقم  املدين 
بالتشهري  قام  وقد  الرتبوي،  اإلرشاف  بمركز  مرشفا  يعمل  عليه  املدعى  إن  واملتضمنة -: 
التي يعمل هبا، حيث ذكر هلم كذبا بأن موكيل  الثانوية  وإساءة سمعة موكيل أمام منسويب 
أمام  موكيل  لسمعة  إساءة  فيه  يعترب  عليه  املدعى  ذكره  ما  إن  وحيث  تأديبيا،  نقال  نقل  قد 
أو جريمة  يعاقب عليها  نظامية  أثناء عمل خمالفة  أال  يتم  التأديبي ال  النقل  زمالئه، لكون 
يكون قد اقرتفها الشخص، سواء جنائية أو أخالقية أو غريها، وخصوصا أن الناس ليس 
يستحقه جراء  بام  املدعى عليه  تعزير  أطلب  كله  لذا  ما يسمعونه،  الظاهر وحتديدا  إال  هلم 
افرتائه بالكذب عىل موكيل وإساءة سمعته أمام زمالئه، وبعرض دعوى املدعي وكالة عىل 
املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه من قيامي بالتشهري وإساءة سمعة موكل 
املدعي أمام منسويب الثانوية التي يعمل هبا موكله فغري صحيح، وإنام الصحيح أنني -بحكم 
أمثلة هلم بمن نقل نقال  املعلمني ورضب  عميل مرشفا تربويا - ال بد من أن أقوم بتوجيه 
هذه  وإرشادهم،  لتحذيرهم  وذلك  بعينه،  شخص  أي  ختصيص  بدون  بالعموم  تأديبيا 
املعلمني؟  أمام  موكلك  باسم  رصح  قد  عليه  املدعى  هل  وكالة  املدعي  وبسؤال  إجابتي. 
فأجاب قائال: ال مل يقم بالترصيح باسمه، ولكن مل يكن هناك شخص نقل نقال تأديبيا يف 
تلك الفرتة من املدرسة التي كان يعمل هبا موكيل سوى موكيل، ولدي شهود يشهدون عىل 
قيام املدعى عليه بالتعريض، هذه إجابتي. وأضاف املدعى عليه قائال: إنني أعمل مرشفا 
تربويا وأي عمل تقوم به أي جلنة من توصيات وغريها البد أن يسجل يف سجل املدرسة 
ويطلع عليه مجيع املعلمني، هكذا أضاف. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب قائال: ال 
علم يل بام ذكره املدعى عليه من وجود سجالت يف املدرسة، وهناك تعميم من مدير عام 
املحافظة عىل رسية  فيه  يذكر  املدارس واإلدارات  الرشقية جلميع  باملنطقة  والتعليم  الرتبية 
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معلومات اللجان ومقرتحاهتا وعدم الترصيح عام لدهيا، هكذا قرر. فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة املتضمنة إنكار املدعى عليه ملا نسب له يف دعوى املدعي، وبام أن املدعي 
وكالة أقر بأن املدعى عليه مل يقم بالترصيح باسم موكله، وبام أن املدعى عليه يعمل مرشفا 
تربويا يف الوزارة، ومن عمله أن يقوم بتوجيه وإرشاد املعلمني ورضب األمثلة هلم عىل وجه 
العموم لكي يتعظوا وحيذروا، لذا كله فقد رددت دعوى املدعي ضد املدعى عليه وأخليت 
سبيله يف هذه الدعوى. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته به وقرر املدعي 
وكالة معارضته عليه بالئحة اعرتاضية فأجبت طلبه وتم تسليمه نسخة من احلكم يف هذا 
انتهت هذه  إذا  بأن علية تقديم الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يوما، وأنه  اليوم، وأفهم 
املهلة ومل يتقدم باعرتاضه سقط حقه يف ذلك ويكتسب احلكم القطعية. وباهلل التوفيق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد. وقد أقفلت اجللسة الساعة الواحدة. وبه حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢١هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٢١١٧١٦/ ج٢  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ الواردة من فضيلة/ رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة الدمام برقم 
٣٣٢١٤٧٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٣٣٧٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، اخلاص 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية تشهري، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 

املصادقة عىل احلكم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.
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 ل٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٥٠٢٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٦٧٢ 

إيذتءاتلغريا-احقاعاما-اهتديدا-اجوتباغريامالقا-اظهوراأعلتضاملضاعقرا-اتقليلا
طبيا-اإعفاءامناتملقؤوليةاتجلنائيةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارداتلدعوىا.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“رفعاتلقملاعناثالثةلاعناتلنائلاحاىايقايقظ،اوعنا
تملباىلاحاىايربأ،اوعناتلصبياحاىايكرب”.

2ا-تملادةارسلا)رقا(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بتهديد املدعي بحفر قربه 
بأداة حفر كان حيملها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أجاب بجواب غري مالق للدعوى وظهر من حاله املرض العقيل، وبعد عرضه عىل 
عقيل  مرض  من  يعاين  عليه  املدعى  أن  متضمنا  املختصة  الطبية  اللجنة  تقرير  ورد  األطباء 
أثر عىل سلوكه وأفكاره وتقديره لألمور، وأن اللجنة تويص بإعفائه من املسؤولية اجلنائية، 
بتهديد  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  يثبت  فلم  لذا  التكليف،  مناط  العقل  ألن  ونظرا 
العام،  املدعي  فاعرتض  الدعوى،  برد  وحكم  حيملها،  كان  حفر  بأداة  قربه  بحفر  املدعي 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤١٣٥٠٢٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٦٩٦٣١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ، ففي 
حرض  وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ  األربعاء  يوم 
املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، واملكلف بالعمل لدينا 
بموجب خطاب التكليف رقم )هـ م ٣٢٠٠/٦/٢( وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ، وقرر قائاًل: 
بصفتي عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام بدائرة حمافظة جدة أدعي عىل/ )...(، )٣٤عاما( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، يقيم بمحافظة جدة، قبض عليه بتاريخ 
١٤٣٤/٢/٢٩هـ، وأفرج عنه بضامن مقر إقامته؛ حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، تلقى 
مركز رشطة اجلامعة حمرض الدوريات األمنية رقم ١١٥٣٩، املتضمن ادعاء/ )...(، عن قيام 
املدعى عليه بمحاولة االعتداء عليه بأداة حفر كان حيملها “الكريك”. وبسامع أقواله أفاد أنه 
تقابل مع املدعى عليه عند املسجد وكان بيده أداة حفر وبيده األخرى أداة ال يعرفها، وقد أشار 
له بأداة احلفر “الكريك” وقال: هذا الكريك أحفر قربك به. وباستجواب املدعى عليه أفاد أنه 
له:  املدعي فقال  بينهام نقاش ثم غضب منه  املدعي وحدث  له  كان يعمل عند منزله فحرض 
بتهديد  التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه  اذهب ال أحفر قربك هبذا الكريك. وانتهى 
التحقيق  بدفرت  املدون  “الكريك”، وذلك العرتافه  بأداة حفر كان حيملها  املدعي بحفر قربه 
املخدرات،  وبالبحث عن سوابقه عثر عىل سابقة حيازة  لفة )١١( صفحة رقم )١(،  املرفق 
املدعى  أقدم عليه  إن ما  السيارة وهو بحالة سكر؛ وحيث  وسابقة رشب املسكرات، وقيادة 
عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب من املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، إثبات ما 
أسند إليه، ومعاقبته بعقوبة تعزيرية مناسبة )علام أن احلق اخلاص ال يزال قائام(، هكذا ادعى. 
وجرى إحضار املدعى عليه، وبسؤاله عن دعوى املدعي العام أجاب بجواب غري مالق، وقد 
ظهر يل من حاله أنه مريض، وقررت الكتابة ملستشفى الصحة النفسية بالطائف لإلفادة عن 
رفعت  اجلواب  ورود  حني  وإىل  القضية،  هذه  يف  اجلنائية  ملسؤوليته  عليه  املدعى  حتمل  مدى 
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اجللسة. ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/١/٢٨هـ الساعة الثانية عرشة ظهرًا فتحت اجللسة، 
وحرض املدعي العام )...(، وحرض حلضوره املدعي عليه أصالة، وقد جرى مني الكتابة ملدير 
سجون حمافظة جدة للكشف عىل املدعى عليه واإلفادة عن مدى حتمله للمسؤولية اجلنائية يف 
قضيتيه احلاليتني املقيدتني لدينا برقم )٣٤٦٩٦٣١٧( وبرقم)٣٤٢٠١٧١٢٣( بموجب خطايب 
رقم)٣٤٢٢٤٢٧٦٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢هـ، ومل تردين اإلفادة، ثم جرى مني الكتابة مرة 
سعادة  خطاب  ووردين  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  وتاريخ  رقم)٣٤٢٧٧٢٠٤٢(  بخطايب  أخرى 
املرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ  وتاريخ   )٣٥١٠٦٤٩٩( برقم  لدينا  املقيدة  جدة  سجون  إدارة  مدير 
برقم)٣٥/٩٥٥(  بالطائف  النفسية  الصحة  مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  أصل  به 
وبتاريخ ١٤٣٥/١/١٩هـ واملرفق باملعاملة، واملتضمن حمل الشاهد منه ما نصه: )بخصوص 
املسؤولية اجلنائية فإن اللجنة نظرا ملا يعاين منه املذكور من مرض عقيل أثر عىل سلوكه وأفكاره 
وتقديره لألمور، فإن اللجنة تويص بإعفائه من املسؤولية اجلنائية يف قضيته احلالية(ا.هـ نصه 
العقل  النفسية اجلنائية. فبناء عىل ما تقدم، وبام أن  الطبية  اللجنة  وبذيله توقيع وختم أعضاء 
مناط التكليف، وملا روي عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
املبتىل حتى يربأ، وعن الصبي  النائم حتى يستيقظ، وعن  القلم عن ثالثة: عن  “رفع  وسلم: 
حتى يكرب”، وبناء عىل ما أوصت به اللجنة الطبية النفسية اجلنائية من إعفاء املدعى عليه من 
مسؤوليته اجلنائية هذه؛ فلام سبق فلم يثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف الدعوى من 
هتديده للمدعي بحفر قربه بأداة حفر كان حيملها )كريك(، ورددت دعوى املدعي العام هذه 
جتاه املدعى عليه وأخليت سبيل املدعى عليه من الدعوى، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل 
املدعي العام قرر معارضته عىل احلكم مع تقديم الئحة اعرتاضية، عليه فأفهمته بصدور احلكم 
يف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/١/٣٠هـ وأن له استالم نسخة من قرار احلكم من يوم صدوره، 
وأن له احلق يف تقديم االعرتاض عليه خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من تاريخ صدوره املشار 
إليه، فإن مضت املدة ومل يقدم اعرتاضه عليه خالهلا فإن حقه يف تقديم الئحة االعرتاض يكون 
ساقطا ويرفع احلكم ملحكمة االستئناف وفقا للامدة رقم )١٩٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية، 
الثانية عرشة والربع،  الساعة  املوافق ١٤٣٥/١/٢٨هـ  يوم األحد  باحلكم يف  النطق  وجرى 
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وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  التوقيع.  جرى  ذلك  وعىل 
وسلم.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  اخلامسة  اجلزائية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   )٣٤٦٩٦٣١٧( برقم  بجدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٢هـ 
اجلزائية بجدة برقم )٣٥١٣٢٣٧٨( وتــــــــاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ الـمتضمـن دعوى 
املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية املتهم يف هتديد الغري، املحكوم فيه بام دون بباطن 
القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آلـــــه وصحبه وسلم.
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 ا٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩١٥٩٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٦٧٧ 

إيذتءاتلغريا-اهتديدابالقالا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تملقملامناسملاتملقممونامنالقانهاويده”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا تعزيره لقاء هتديده بقتل أحد أبنائه ومضايقته 
له أثناء سريه بأحد الطرق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتهديد أحد أبناء املدعي، 
ودفع بأن ما صدر منه جمرد كالم نتيجة غضب وال يقصد إنفاذ ذلك، ولذا فقد ثبت للقايض 
إدانة املدعى عليه بتهديد املدعي، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أيام، وبأخذ التعهد عليه بعدم 

التعرض للمدعي وأبنائه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بمحافظة اخلرمة، 
برقم  اخلرمة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤١٩١٥٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٠٢٣٠٩٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٤٥: ٠٩(، وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
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ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردتنا إفادة رئيس )...( برشحه عىل خطابنا واملتضمن تبليغ 
املدعى عليه بموعد اجللسة شخصيًا. لذا فقد جرى رفع اجللسة لطلبه للحضور مرة أخرى. 
اجللسة،  فتحت  والنصف  الثامنة  الساعة  ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ  املوافق  السبت  يوم  ويف 
 )...( رئيس  خماطبة  تم  حيث   )...( عليه  املدعى  حيرض  ومل   )...( املدعي/  حرض  وفيها 
املدعى  إبالغ  طلبنا  املتضمن  ١٤٣٤/٥/١٩هــ  وتاريخ   ٣٤١٢٢٠٣٢١ رقم  بخطابنا 
عليه بموعد اجللسة، ووردنا إفادهتم رقم ١٢٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢هــ املتضمنة أنه 
من  إقرار  هبا  وموقع  التبليغ  ورقة  من  صورة  هبا  ومرفق  اجللسة  بموعد  املذكور  إبالغ  تم 
املدعى عليه بالعلم بموعد اجللسة بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠هـ، لذا جرى رفع اجللسة لطلبه. 
وفيها  اجللسة،  افتتحت   )٠٨.٣٠( الساعة  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف 
ويطلبان  لدهيام صلحا  أن  الطرفان  قرر  الدعوى  عليه، وقبل سامع  واملدعى  املدعي  حرض 
بينهام،  النظر  وجهات  وتقريب  لدهيام  ما  وسامع  معهام  للجلوس  النظر  هيئة  إىل  حتويلهام 
النظر للجلوس معهام وسامع  للكتابة إىل هيئة  فأجبتهام لطلبهام ورفعت اجللسة، وتأجلت 
ما لدهيام. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ الساعة )٨.٠٠( افتتحت اجللسة، 
وفيها حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردتنا إفادة هيئة النظر باملحكمة بخطاهبم 
املؤرخ بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢هـ الذي أشاروا فيه إىل أنه تم االتصال باملدعى عليه بعد حمرض 
بإرضاء  واستعد  للصلح  استعداده  وأبدى  عليه  املدعى  وحرض  باملعاملة،  املرفق  االتصال 
زوجته وعدم التلفظ عليها أو إهانتها، وقد تم مقابلة املدعي )...( إلبالغه بموعد اجللسة 
لدى جلنة الصلح فرد قائاًل: ال أريد الصلح معه وال مقابلته وأريد أن يطلق ابنتي وإن ابنتي 
موجودة لدى ناظر القضية طالبة الطالق من زوجها، ولعدم رغبة املذكور يف الصلح نعيد 
لكم املعاملة واملذيل بتوقيع أعضاء جلنة الصلح )...( )...( و)...(، وحيث مل حيرض املدعى 
عليه ومل يرد ما يفيد تبليغه بموعد اجللسة فقد جرى رفع اجللسة. ويف يوم األحد املوافق 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة )٨.٣٠(، وفيها حرض املدعي )...( سعودي 
سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
فادعى  دعواه  عن  املدعي  سؤال  جرى  وقد   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
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كالمية  ومشادات   وبينه  بيني  خالفات  حصلت  وقد  البنتي  زوج  عليه  املدعى  إن  قائاًل: 
نتيجة وجود بنتي عندنا وعدم رجوعها إليه، فقام بتهديدي بقوله: إن مل ترجعوا يل زوجتي 
دعواي.  هذه  أبنائي،  أحد  بقتل  يل  هتديده  لقاء  جمازاته  أطلب  لذا   . أبنائك  أحد  فسأقتل 
وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى قال: ما ذكره املدعي من وجود خالف بيني وبينه نتيجة 
ترك زوجتي يل وعودهتا لبيت أهلها وعدم رجوعها لبيتي فهذا كله صحيح، أما ما ذكره من 
هتديدي له بقتل أحد أبنائه  فهذا غري صحيح، بل الصحيح أنني قلت له عند باب البيت: 
أين ابنك )...( الذي هيددين؟ قل له خيرج ألتفاهم معه، هذه إجابتي. ولضيق الوقت فقد 
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  جرى رفع اجللسة. ويف يوم األربعاء 
)٠٩.٠٠( وفيها حرض الطرفان، وبسؤال املدعى عليه عام ورد يف دعوى املدعي من هتديده 
له بقتل أحد أبنائه ومضايقته بالسيارة يف إحدى الطرق قال: ما ذكره املدعي يف دعواه من 
قيامي بتهديد أحد أبنائه فهذا كله صحيح، وقد تلفظت به يف ساعة غضب عندما اشتدت 
اخلصومة بيننا يف موضوع زوجتي لكونه رفض رجوعها إيل، وقد قلته جمرد كالم ال أقصد 
إنفاذ ذلك القول، بل نتيجة غضب كام ذكرت، هذه إجابتي. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى 
بقوله: سأقتل أحد  للمدعي  الدعوى من هتديده  بام ورد يف  املدعي  أقر  واإلجابة، وحيث 
أبنائك، وقيامه بمضايقته بالسيارة يف إحدى الطرق، ولقوله عليه الصالة والسالم: “املسلم 
من سلم املسلمون من لسانه ويده”، فقد ثبت لدي هتديد املدعى عليه للمدعي بقوله: سأقتل 
أحد أبنائك، ومضايقته له بالسيارة، فقررت تعزيره بسجنه مدة ثالثة أيام وأخذ التعهد عليه 
بعدم التعرض للمدعي وأبنائه، وبام تقدم حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر 
االستئناف،  ملحكمة  رفعها  وطلب  احلكم  عىل  اعرتاضه  فقرر  املدعي  أما  باحلكم،  قناعته 
ووعد بتقديم الئحة اعرتاضية، فجرى تسليمه نسخة من احلكم وإفهامه بأن عليه تسليم 
الئحته يف مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ استالمه إذا مل يسلمها خالل هذه املدة فيعترب 
احلكم مكتسب القطعية ويسقط حقه يف االعرتاض ففهم ذلك. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.
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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 
١٤٣٥/٣/٧هـ  وتاريخ   ٣٤١٠٢٣٠٩٩ برقم  باخلرمة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٤هـ.  وتاريخ   ٣٥١٢٦٣٤٥ رقم  الصك  هبا  املرفق 
الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة باخلرمة، املتضمن دعوى )...( ضد/ )...( املتهم 
بتهديد املدعي بقتل أحد أبنائه املحكوم فيه بام دون بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه 
نبينا حممد  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  وباهلل  احلكم.  املوافقة عىل  قررنا  االعرتاضية  والالئحة 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦2لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٨٢٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٣٧٢٠ 

تلبينةا عدما تإليذتءا-ا تبادتءا بعدما دفعا إسلترا-ا تملنزلا-ا أماما نفاياتا رميا تلغريا-ا إيذتءا
عميها-ايمنياتلنفيا-اعدماثبوتاتلدفعا-اإدتنةا-اتعزيلاباجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بمجازاته وتأديبه وكف أذاه عنه لكونه 
هيدده ويقوم بإلقاء القاممة عند باب بيته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها 
به  دفع  ما  عىل  له  بينة  ال  أنه  وقرر  بيته،  عند  النفايات  برمي  بإيذائه  بدأ  املدعي  بأن  ودفع 
وطلب يمني املدعي عىل نفيه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت للقايض قيام املدعى 
عليه بتهديد املدعي وبرمي قاممة عند منزله، وحكم بجلده عرش جلدات وأخذ التعهد عليه 
بعدم التعرض للمدعي بأي رضر أو أذى، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القايض 
برقم  اجلزائية  املحكمة  رئيس  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بأهبا،  اجلزائية  باملحكمة 
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)٣٥٢٥٨٢٠( يف ١٤٣٥/١/١١هـ واملقيدة برقم )٣٥١٢٢٩٥٢( يف ١٤٣٥/١/١١هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/٢٤هـ افتتحت اجللسة األوىل يف متام الساعة العارشة 
صباحا يف هذه الدعوى، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( احلكم  جملس  يف  معه  احلارض  عىل  وادعى   )...(
املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه: إن املدعى عليه يسكن يف حي )...( أكثر من مخس 
فيه شقيقه وأمه، والبيت  فيه مع ورثة يف حي )...(، ويقطن  سنوات وله بيت هو رشيك 
املذكور آنفا جماور ملنزيل، ويف ١٤٣٤/٩/٩هــ أردت اخلروج من منزيل ويف أثناء فتح الباب 
سقط ظرف بداخله ورقة فيها هتديد يل ما نصها: )إذا قمت برمي نفايات وزبايل عند البيت 
أو يف املمر مرة ثانية، أو قام أحد من أوالدك بذلك فسأقوم بإبالغ الرشطة واستخراج ملف 
التعهد الذي تم بيني وبينك يف التحقيق واالدعاء العام ويف الرشطة بعدم اعرتاض أحدنا 
اآلخر وإرساله للمحكمة الرشعية والتفاهم معك هناك ولدي صورة من هذا التنبيه حتى 
ال تنكر ذلك. صاحب البيت )...( (ا.هــ، كام وجدت كيس قاممة مرميا عند باب بيتي، 
أطلب احلكم بمجازاته وتأديبه وكف أذاه عني رشعا، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه 
عن دعوى املدعي أجاب قائال: إن ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح مجلة وتفصيال؛ 
بعد مدة رأيت قاممة  ثم  بيتي،  نافذة  نفايات عىل  أربع  برمي  أمر شخصا  املدعي  إن  حيث 
مرمية عند باب منزيل وأنا أعرف أن املدعي هو من قام برميها فأخذهتا فرميتها عند باب 
قال: غري  املدعي  إجابتي. وبرد ذلك عىل  بالدعوى، هذه  املذكور  الظرف  بيته، ووضعت 
صحيح، فأنا مل آمر أي شخص بأن يرمي أربع قاممات عىل نافذة بيته، كام مل أقم بوضع أي 
بأن  به  دفع  ما  عليه عىل  املدعى  من  البينة  وبطلب  قال.  هكذا  مطلقا،  بيته  باب  عند  قاممة 
املدعي هو الذي أمر شخصا أن يقوم برمي أربع القاممات عىل نافذة بيته وقيام املدعي بوضع 
القاممة عند باب بيته قال: ليس لدي بينة، هكذا قال. فأفهمته بأنه ليس له إال يمني املدعي 
عىل نفي دفعه، قال: أطلب يمينه، هكذا قال. وبعرض اليمني عىل املدعي بعد تذكريه بخطر 
اليمني الكاذبة استعد باحللف بعد اإلذن له قائال: واهلل العظيم أين مل آمر أي شخص برمي 
النفايات عىل نافذة املدعى عليه هذا احلارض معي )...(، كام مل أقم بوضع أي قاممة عند باب 
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بيته واهلل عىل ما أقول شهيد، هكذا حلف. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرا 
لكون املدعي يطالب بتأديب وجمازاة وكف أذى املدعى عليه عىل ما ادعى به، وحيث صادق 
املدعى عليه عىل دعوى املدعي ودفع بام هو مذكور يف جوابه، وحيث أنكر املدعي ما دفع 
به املدعى عليه، وحيث ال يوجد لدى املدعى عليه بينة عىل ما دفع به، ولتوجه اليمني عىل 
املدعي وأدائها كام طلب منه؛ لذا فقد قررت ما ييل: أوال: ثبت لدي قيام املدعى عليه بتهديد 
عرش  بجلده  تعزيره  فقررت  املدعي،  منزل  عند  قاممة  وبرمي  بعاليه  مذكور  هو  بام  املدعي 
جلدات. ثانيا: مل يثبت لدي قيام املدعي بأمر شخص أن يرمي أربع قاممات عىل نافذة منزل 
إثبات  من  النظر  ورصفت  عليه  املدعى  منزل  باب  عند  قاممة  بوضع  وقيامه  عليه،  املدعى 
ذلك. ثالثا: أخذ التعهد الشديد عىل املدعى عليه بعدم التعرض للمدعي بأي رضر أو أي 
نوع من أنواع األذى، وبام سبق كله حكمت. وبعرضه عىل املدعي قرر القناعة به كام قرر 
املدعى عليه املعارضة عليه وطلب حمكمة االستئناف فأفهمته بالتعليامت ففهم ذلك، وطلب 
تقديم الئحة اعرتاضية فأجبته ملطلوبه وأفهمته بمراجعتنا بعد عرشة أيام الستالم نسخة من 
احلكم وتقديم اعرتاضه عليه خالل املدة النظامية وهي ثالثون يوما، فإذا مضت املدة دون 
تقديم الالئحة االعرتاضية فسوف يكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك. واهلل ويل التوفيق 
وللبيان حرر يف ١٤٣٥/١/٢٤هـ.  والنصف،  العارشة  الساعة  اجللسة يف متام  واختتمت 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

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 ٣٥١٢٢٩٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  ٣٥١٢٨٣٢١وتاريخ  برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية )إيذاء الغري(عىل الصفة املوضحة يف الصك املتضمن 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم 
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االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 
حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالشعف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٥٤١٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٧٢٥٨ 

إيذتءاتلغريا-اتمفظاوهتديدا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ايمنياتلنفيا-اإيذتءاأشخاصاآخلينا-ا
عدماتلصفةايفاتملطالبةابحقهلا-ارداتلدعوىا-اأخذاتلاعهد.

رجالا دماءا ناسا الدعىا بدعوتهلا تلناسا يعطىا “لوا وسمللا عميها تهللا تلنبياصىلا سولا
وأموتهلل،اولكناتلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل”.

عليه  والتلفظ  العصا  برفع  لقيامه  جمازاته  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
وهتديده بالرضب بمساعدة آخرين، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع 
لديه  بينة  ال  أنه  قرر  املدعي  من  البينة  وبطلب  استئذان،  دون  من  منزله  دخل  املدعي  بأن 
املدعي  طلب  ثم  منه،  طلب  ما  طبق  فأداها  أنكره  ما  نفي  عىل  عليه  املدعى  يمني  وطلبت 
جمازاة املدعى عليه لتسببه برضر ألشخاص آخرين، ونظرًا ألن املدعي ليس بذي صفة يف 
إقامة الدعاوى بذلك لكوهنا ال تتعلق به، وألن ما ادعى به أواًل مل يقم بينة عليه وقد حلف 
املدعى عليه عىل نفي تلك الدعوى، وألن اليمني ترشع يف كل دعوى ال بينة عليها، لذا فقد 
حكم القايض برد دعوى املدعي مع أخذ التعهد عىل املدعى عليه بعدم العودة ملا بدر منه جتاه 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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عىل  وبناء  بالشعف،  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٩٥٤١٠ برقم  لنا  املحالة  املعاملة 
املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤١٥١٦٦
 )...( حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل كل من )...( وابنيه )...( 
و)...( قائال: حيث قام هذا احلارض )...( يف تاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ بالتلفظ عيل يف موقع 
خاص يب اعتدى عليه والده )...( بوضع غنم بمساعدة املدعى عليه )...( وأخيه )...(، 
وعندما أوقفتهم نزل يل املدعى عليه )...( ويف يده عصا رفعها عيل يريد رضيب وقال يل: يا 
عاق الوالدين يا طارد ضيفه من بيته، وقد هدد بإحضار مئة رجال من هتامة وال أعلم ما ذا 
يقصد هبذا التهديد؟ وأطلب جمازاة املدعى عليه، هكذا أدعي. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه )...( أجاب: ما ذكره املدعي كله غري صحيح، والصحيح أن املدعي دخل علينا أنا 
ووالدي وأخي )...( يف منزلنا املحاط بجدران من بلك واململوك لوالدي بصك رشعي، 
أجاب.  هكذا  املدعي،  دعوى  رد  أطلب  املنزل،  حرمة  يراع  ومل  دخوله  عند  يستأذن  ومل 
وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب: الصحيح ما جاء يف دعواي. وبسؤال املدعي هل لديك 
بينة عىل صحة دعواك؟ فأجاب: ليس لدي بينة وأطلب يمينه. وبعرض اليمني عىل املدعى 
مل  أين  العظيم  واهلل  قائال:  له فحلف  أذنت  ثم  العظيم  باهلل  بعد ختويفه  بأدائها  استعد  عليه 
الوالدين ويا طارد ضيفه من  يا عاق  بقويل  أتلفظ عليه  املدعي )...( ومل  العصا عىل  أرفع 
بيته، ومل أهدد بإحضار مئة رجل من هتامة، هكذا حلف. ويف جلسة أخرى أحرض املدعى 
عليه )...( وكالة عن والده )...( وأخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من هذه املحكمة 
وسامع  واملدافعة  باملرافعة  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/٢/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٠٨٧٨ برقم 
وقبول  عنه  واالمتناع  اليمني  وطلب  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
األحكام ونفيها واالعرتاض وطلب االستئناف، وادعى املدعي قائال: عندما حرضت إىل 
املوقع الذي اعتدى عليه )...( وابناه )...( و)...( نزل )...( من أعىل اجلبل، وكان حمتزما 
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بجنبيه ويف يده حجرة وقال يل: )إذا ما انقلعت ما ترجع إال من وجهك، وكان يقصد رمي 
احلجرة عىل وجهي ثم أقسم قائال: لو ترجع إىل املوقع هذا إين ما آخذك إال هبذه اجلنبية(، 
هذه دعواي ضده. أما املدعى عليه )...( فقد رد قائال: )أجرت منزيل عىل شباب طيبني عام 
١٤١٦هـ اهتمهم املدعي  باإلرهاب ثم عندما عزمت إقامة دعوى عليه يف ذلك احلني منعني 
والدي ألنه ال يريد املشاكل ثم اعتذرنا منهم لعدم رغبتنا يف متديد األجرة معهم ثم رحلوا، 
وأيضا قام املدعى عليه )...( باالعتداء عىل راعي الغنم الذي كان يعمل لدي برضبه من 
تقريبا،  آثار الرضب واضحة عليه، وكان ذلك قبل عرش سنوات  رأسه إىل قدميه وكانت 
وعندما كنت يف احلالق دخل عيل )...( مد يده للسالم عيل فرفضت السالم عليه وقلت 
امرأة أرشف  لو أين سلمت عىل  أنا )...(؟  فقال يل: الرشهة عيل  له: )رد يدك يف جنبك( 
يل من السالم عليك، وأيضا أحرضت مهندس لعمل رفع مساحي ألمالكي فقام املدعى 
عليه بطرد املهندس وهدده، وذهب املدعى عليه وجمموعة معه بشكاية املهندس عىل أمني 
فرشحت  لألمني  واملهندس  أنا  توجهت  ثم  املكتب،  بإغالق  األمانة  فقامت  عسري  منطقة 
الوضع لألمني فأمر بفتح املكتب، لذا فإنني أطلب تأديب املدعى عليهام لقاء ذلك، هكذا 
ادعى(. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب: أما ما ذكره املدعي بخصوص تلفظ 
الذين  للشباب  أما بخصوص والدي )...( واهتامه  أخي )...( عليه غري صحيح إطالقا، 
استأجروا املنزل بأهنم إرهابيون ورضب والدي لراعي الغنم وهتديد املهندس وطرده من 
املوقع وتلفظ والدي عليه يف احلالق كل ذلك غري صحيح، علام أننا مل نسكن يف هذا املنزل 
إال عام ١٤٢٣هـ. ثم جرى سؤال املدعي هل لديك بينة عىل أن املدعى عليه )...( و)...( 
تلفظا عليك بام ذكرت؟ أجاب: ليس لدي بينة وأطلب يمينهام، فسألت املدعى عليه وكالة 
هل موكالك مستعدان بأداء اليمني؟ فأجاب: نعم مستعدان. ثم حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وبعرض اليمني عىل املدعى عليهام استعد املدعي )...( بأدائها، ثم أجاب املدعى عليه )...( 
قائال: الذي حصل يف ذلك اليوم أنه دخل علينا املدعي داخل املنزل بدون استئذان وأخذ 
يرمي املعدات باحلجارة مرتني ثم مسك احلجارة الثالثة وأراد رميي هبا فمسكت احلجارة 
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بيدي، وقلت له: لو مل خترج من منزيل حلصلت فتنة. أما ما ادعاه من أين قلت له: لو ترجع 
إىل املوقع هذا أين ما آخذك إال هبذه اجلنبية فهذا غري صحيح، ومستعد بأداء اليمني بنفيها، 
ثم جرى عرض ذلك عىل املدعي أجاب: ما ذكره املدعى عليه )...( من أين دخلت إىل منزله 
ورميت عىل املعدات احلجارة غري صحيح. ثم جرى سؤال املدعى عليه )...( هل لديك 
بينة عىل ذلك؟ أجاب: ليس لدى بينة ألنه مل حيرض يف املوقع غرينا، هكذا أجاب. فأفهمت 
املدعى عليه )...( أن له يمني املدعي )...(، فقال: أقبل يمينه. كام قرر املدعي )...( قائال: 
إين مستعد بأداء اليمني، وحيث احلال ما ذكر واستعداد اجلميع بأداء اليمني وبعد ختويفهم 
باهلل العظيم من عظم اليمني الفاجرة أذنت للجميع بأداء اليمني فحلف املدعى عليه )...( 
قائال: واهلل العظيم أين مل أتلفظ عىل املدعي )...( بقويل له: لو أين سلمت عىل امرأة أرشف يل 
من السالم عليك، هكذا حلف. ثم حلف املدعى عليه )...( قائال: واهلل العظيم أين مل أقل 
للمدعي )...( لو ترجع إىل املوقع هذا أين ما آخذك إال هبذه اجلنبية، هكذا حلف. ثم حلف 
املدعي قائال: واهلل العظيم أين مل أدخل سور املدعى عليه )...( ومل أرم املعدات باحلجارة 
مرتني ومل أمحل احلجارة لقصد رميها عىل املدعى عليه )...(، هكذا حلف. ثم جرى سؤال 
فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي  املدعي هل املكتب اهلنديس ملك لك؟ فأجاب: ال؛ 
املستأجرين منه باإلرهاب، وأنه  املدعى عليه )...(  لقاء اهتام  املدعى عليهم  وطلبه جمازاة 
رضب عامال كان يعمل عنده، وأنه تسبب يف إغالق املكتب اهلنديس وهذا املكتب ال يملكه 
وبالعامل  عنده  باملستأجرين  تتعلق  وإنام  باملدعي  تتعلق  الدعاوى ال  أن هذه  وبام  املدعي، 
لديه وبصاحب املكتب اهلنديس واملدعي ليس بذي صفة يف إقامة الدعاوى فيها، وقد نص 
الفقهاء عىل أن يف رشوط صحة الدعوى أن يكون املدعي ذا صفة يف الدعوى، وهذا الرشط 
مل يتحقق يف املدعي بخصوص هذه الدعاوى، أما ما ادعاه جتاه املدعى عليهم لقاء تلفظهم 
اليمني  وألداء  عليهم  املدعى  يمني  وطلبه  لديه  بينة  وجود  ولعدم  للتلفظ  وإنكارهم  عليه 
املطلوبة من املدعى عليهم بعد ختويفهم باهلل من عظم اليمني الفاجرة، وبام أن املدعى عليه 
بدأ  من  هو  وأنه  منزله،  دخل  املدعي  بأن  وادعى  املدعي  عىل  احلجارة  محل  أنه  أقر   )...(
برمي احلجارة، وإنكار املدعي )...( دعوى املدعى عليه )...(، ولعدم وجود بينة للمدعى 
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اليمني  العظيم من عظم  باهلل  بعد ختويفه  اليمني  املدعي  املدعي، وألداء  يمني  عليه وطلبه 
“مرشوعية اليمني يف كل دعوى تقام ليس فيها  الفاجرة، وألن الصحيح من قول العلامء: 
بينة”، لعموم قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: “لو يعطى الناس بدعواهم الدعى أقوام دماء 
آخرين وأمواهلم، ولكن البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر”؛ لذا فقد حكمت بام ييل: 
أوال: رد عوى املدعي )...( جتاه املدعى عليه )...( فيام يتعلق باهتام املستأجرين باإلرهاب 
ورضبه للعامل وأنه تسبب يف إغالق املكتب اهلنديس. ثانيا: رد دعوى املدعي جتاه املدعى 
ألداء   )...( املدعي  جتاه   )...( عليه  املدعى  دفع  رد  ثالثا:  فيها.  اليمني  ألداء   )...( عليهم 
جتاه  منه  بدر  ملا  العودة  بعدم  التعهد  بأخذ   )...( عليه  املدعى  عىل  حكمت  رابعا:  اليمني. 
املدعي )...(، هكذا حكمت. وأفهمت املدعي واملدعى عليهم بأنه سيتم تسليمهم نسخة 
من هذا احلكم، وأن هلم مهلة ثالثني يوما لتقديم اعرتاضهم عىل احلكم، فإن مل يودع مذكرة 
اعرتاضه لدى املحكمة خالل هذه املدة سقط حقهم يف االعرتاض واكتسب احلكم الصفة 
النهائية ففهموا ذلك وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ. 

االستئناف بموجب خطاب  املعاملة من  حمكمة  لنا  فقد عادت  احلمد هلل وحده وبعد، 
رئيسها رقم ٣٥٤١٥١٦٦ يف ١٤٣٥/٦/١٣هـ واملرفق به قرار الدائرة اجلزائية الثالثة رقم 
٣٥٢٥٧٥٨٠ يف ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، املتضمن أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه ولالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: أوال: مادام أن 
فضيلته أهنى الدعوى باليمني بني الطرفني وحكم برد الدعاوى بينهم، فام وجه احلكم عىل 
املدعى عليه )...( بأخذ التعهد عليه لقاء ما بدر منه؟ فال بد من إعادة النظر. ثانيا: رصد 
املدعى عليهم يف االعرتاض  املرفقة سقوط حق  الضبط فقط من واقع صورته  فضيلته يف 
الئحة  تضمنت  ثالثا:  بالصك.  ذلك  إحلاق  من  بد  وال  اعرتاضية  الئحة  تقديمهم  لعدم 
املدعي االعرتاضية أن املدعى عليه )...( اعرتف بعد حلفه اليمني عىل نفي دعواه بام ذكر، 
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وأن فضيلته مل جير شيئا حيال ذلك، ومل نجد أن فضيلته بعدما اطلع عىل الئحته أجرى شيئا 
حيال ذلك. رابعا: تصحيح ما أشري إليه بالقلم يف القرار القضائي، فعىل فضيلته مالحظة 
قايض  وصحبه وسلم.  وآله  حممد  نبينا  اهلل عىل  وصىل  املوفق  واهلل  الالزم.  وإكامل  ذكر  ما 
 )...( استئناف.  قايض  وتوقيع  ختم   )...( استئناف  قايض  وتوقيع.  ختم   )...( استئناف 
ختم وتوقيع. وعليه أقول جميبا عىل أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل إىل كل خري: إن ما جاء 
السبب يف  الفضيلة عن  يتساءل أصحاب  فمرة  تناقض،  فيهام  والثالثة  األوىل  امللحوظة  يف 
احلكم عىل املدعى عليه )...( بعد اليمني، ومرة يتساءلون عن السبب يف عدم احلكم عىل 
املدعى عليه )...(. وأقول موضحا ذلك: إن املدعي ادعى عىل املدعى عليه )...( بجزئيتني: 
األوىل: دعواه أن املدعى عليه )...( رفع احلجارة عليه لقصد رميه هبا. والثانية: أن املدعى 
عليه هدد املدعي باجلنبية، وقد اعرتف املدعى عليه أنه أمسك احلجارة بيده بعد رمي املدعي 
احلجارة عليه مرتني وإنكار املدعي ذلك، فاحلكم بأخذ التعهد عىل املدعى عليه )...( عىل 
هذه اجلزئية فقط، وأما اليمني التي أخذت عىل املدعى عليه )...( فهي نفي دعوى املدعي 
من هتديده باجلنبية، وهبذا يزول اإلشكال، أما عن  امللحوظة الثانية فأقول: إنه سقط حق 
اعرتاضهم  تقديم  املسموح  املدة  النتهاء  احلكم  عىل  اعرتاضهم  تقديم  يف  عليهم  املدعى 
خالهلا، وقد اكتسب احلكم يف حقهم الصفة النهائية، أما امللحوظة الرابعة: فتم إكامل الالزم 
حياهلا، وعليه فلم يظهر يل سوى ما حكمت به، وقررت إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  املتبع. وباهلل  حسب 

١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ.
اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢هـ  وتاريخ   ٣٥٤١٥١٦٦ برقم   )...( الشيخ/  بالشعف 
الصادر من فضيلـته برقم ٣٥٢٠٢٠٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ اخلاص بدعوى املدعي/ 
)...( ضد/ )...( يف قضية )تلفظ وهتديد( عىل الصفة املوضحة يف الصك املتضمن حكم 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته 
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االعرتاضية وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالصك وصورة 
ضبطه بناء عىل قرار الدائرة رقم ٣٥٢٥٧٥٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦هـ تقررت املصادقة 

عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٤٢٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ رقم القرار : ٣٥٢٢٣٠٩٦ 

إيذتءاتلغريا-احقاعاماوخاصا-اتعلضاالملأةاأجنبيةاوتلويعهاا-اسبهااوسذفهاابلسائلا
جوتلا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-ادفعابامللضاتلنفيسا-اتقليلاطبيا-اعدماتنافاءاتملقؤوليةا-ا

إدتنةالمحقاتلعاما-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهدا-اشطبادعوىاتحلقاتخلاص.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالتعرض ملطلقته بحضوره 
وطلب  اجلوال،  رسائل  عرب  وسبها  وقذفها  بالقوة،  بابه  بفتح  وذوهيا  وترويعها  منزهلا  إىل 
احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر أخريًا بام نسب إليه سوى 
فتح الباب بالقوة ودفع بأنه مريض نفسيًا، كام حرضت املدعية باحلق اخلاص وادعت بمثل 
النفيس  الطبي  التقرير  تواصل حضور اجللسات، وقد ورد  مل  ثم  العام  املدعي  به  ادعى  ما 
اجلنائي متضمنا جواز مؤاخذة املدعى عليه مع األخذ يف االعتبار حالته املرضية، ونظرًا ألن 
املدعي العام مل يقم دلياًل موصاًل عىل ما أنكره املدعى عليه من فتح باب منزل مطلقته فإن 
التهمة القوية تتوجه له بصحة ذلك، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أقر به 
ووجه له التهمة القوية بفتح باب منزل مطلقته بالقوة، وحكم للحق العام بسجنه ملدة ثالثة 
أشهر، وبجلده مخسني جلدة تكرر عليه مرتني، وبأخذ التعهد املشدد عليه وإنذاره من العود 
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ملثل ما بدر منه مستقباًل، كام قرر شطب دعوى املدعية باحلق اخلاص للمرة األوىل، فاعرتض 
املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة ويف 
افتتحت  الظهر  بعد  دقيقة  الثانية ومخس وأربعني  الساعة  السبت ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ،  يوم 
برقم  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  بناًء  األوىل  اجللسة 
وتاريخ   )٣٤/١٧٢٣٤٢( برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ  وتاريخ   )٣٤/٣٥٤٢٦(
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، وفيها حرض املدعي العام )...( وقدم الئحة دعواه ضد )...( البالغ من 
العمر )٤١( عامًا سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املقبوض عليه بتاريخ 
١٤٣٣/٠٩/٣٠هـ واملفرج عنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٠٢هـ. قائاًل يف دعواه انتهى التحقيق 
إىل توجيه االهتام إىل املدعى عليه )...( بالتعرض المرأة أجنبية )مطلقته( بحضوره إىل منزهلا 
وترويعها وذوهيا بفتح بابه بالقوة، وقذفها وسبها عرب رسائل اهلاتف املحمول. وذلك لألدلة 
ملف  من   )١ -٤( رقم  الصفحات  عىل  املدون  إليه  أسند  بام  اعرتافه   /١ التالية:  والقرائن 
التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم )٨(. ٢/ حمرض مشاهدة الرسائل يف اهلاتف املحمول العائد 
للمدعية الواردة من رقم املدعى عليه، وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل سابقتني مسجلتني 
ما  إن  وحيث  جتارية،  حمالت  ورسقة  املسكرات  رشب  واألخرى  تشفيط  إحدامها  باسمه: 
أقدم عليه املذكور فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما اقرتفه، علاًم بأن احلق اخلاص ال زال قائاًم، هكذا ادعى. وقد تّم 
إحضار املدعى عليه هذا اليوم الساعة التاسعة صباحًا بموجب خطابنا رقم )٣٤٨٨٥٤١٠( 
إحضار  طلب  املتضمن  “أحد”  رشطة  مركز  مدير  إىل  املوجه  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ  وتاريخ 
املدعى عليه يف موعد هذه اجللسة الساعة الثانية ومخس وأربعني دقيقة بعد الظهر، وقد أفهم 
املدعى عليه باالنتظار لنظر بعض القضايا السابقة ملوعده فاستعد بذلك، وبعد رصد دعوى 
املدعي العام يف موعدها املحدد أعاله تّم مناداته ألخذ جوابه عن دعوى املدعي العام فلم 
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نجده يف االنتظار وقد ترك هويته الوطنية، لذا تّم التنويه عن ذلك حتى ال خيفى. ورفعت 
املدعي  به  وأفهمت  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  السبت ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ  يوم  إىل  اجللسة 
العام وأمرت بالكتابة إىل اجلهة املختصة إلحضاره يف موعد اجللسة املشار إليه أعاله، وأقفلت 
املحدد  موعدها  يف  الثانية  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ  السبت  يوم  ويف  اجللسة. 
الساعة الثالثة بعد الظهر، وفيها حرض املتداعيان كام حرضت املدعية اخلاصة )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املعرف عليها من قبل املدعى عليه، وبتالوة دعوى 
املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام من اهتامي بالتعرض المرأة 
بالقوة وقذفها  بابه  بفتح  منزهلا وترويعها وذوهيا  إىل  أجنبية هي مطلقتي وذلك بحضوري 
وسبها عرب وسائل اهلاتف املحمول فهذا غري صحيح، والصحيح أنني حرضت ملنزل مطلقتي 
وطرقت الباب بقوة فقط، هذه إجابتي. وبرد ما أجاب به املدعى عليه عىل املدعي العام قال: 
الصحيح ما ذكرته، وبطلب البينة منه عىل ما ادعاه ونفاه وأنكره املدعى عليه قال: بينتي ما 
ذكرته من أدلة وقرائن. وبسؤال املدعية اخلاصة عن دعواها أجابت قائلة: إنني أدعي عىل 
بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٣٠هـ وهتجم عيل وفتح باب  بأنه حرض إىل منزيل  املدعى عليه )...( 
املحمول  هاتفي  عىل  واالتصال  يل  املالحقة  دائم  وهو  بحوزته،  كان  مفك  بواسطة  املنزل 
ويرسل يل رسائل قذف وهتديد؛ لذا أطلب تأديبه بام يقرره الرشع جتاه ذلك وكف أذاه عني، 
ملنزهلا  أنني حرضت  املدعية من  ما ذكرته  قائاًل:  املدعى عليه أجاب  هذه دعواي. وبسؤال 
فهذا صحيح، وقد حرضت وطرقت الباب بقوة فقط، وأما ما ذكرته من أنني هتجمت عليها 
وفتحت باب منزهلا بواسطة مفك كان بحوزيت وأنني أتصل هبا عىل هاتفها املحمول وأنني 
نفسيًا، هكذا  وأنا مريض مرضًا  إطالقًا،  فهذا غري صحيح  هلا رسائل قذف وهتديد  أرسل 
قال. وبرد ما أجاب به املدعى عليه عىل املدعية قالت: الصحيح ما ذكرته واملدعى عليه فعاًل 
مريض مرضًا نفسيًا ويترصف بترصفات غري متزنة، هكذا قالت. وبطلب البينة منها عىل ما 
ادعته ونفاه وأنكره املدعى عليه قالت: بينتي ما ذكره املدعي العام وأكتفي به، هكذا قالت. 
ونظرًا ملا ذكره املدعى عليه من أنه مريض نفسيًا وصادقته املدعية عىل ذلك؛ فقد رأيت حتريًا 
حالة  عن  مفصل  تقرير  إلعداد  النفسية  الصحة  مستشفى  إىل  الكتابة  للذمة  وإبراء  للحق 
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املدعى عليه ومدى مؤاخذته عىل ترصفاته اجلنائية، وحلني ورود اإلفادة أجلت اجللسة إىل 
يوم السبت ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ الساعة الثالثة بعد الظهر، وأفهمت به املدعي العام واملدعى 
افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ  السبت  يوم  ويف  اجللسة.  وأقفلت  اخلاصة،  واملدعية  عليه 
ومل  العام  املدعي  حرض  وفيها  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  املحدد  موعدها  يف  الثالثة  اجللسة 
بموعد هذه اجللسة يف  تبلغهام  باحلق اخلاص رغم  املدعية  املدعى عليه، كام مل حترض  حيرض 
ضبط اجللسة السابقة ومل يتقدما بعذر لتخلفهام، وقد وردنا خطاب من مدير مستشفى األمل 
والصحة النفسية باملدينة املنورة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ اجلوايب خلطابنا رقم 
)٣٤١٢٢٦٩٤٤( وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، ومفاده: أنه تم حجز موعد للمذكور يوم 
النفسية  الطبية  اللجنة  عىل  لعرضه  صباحًا  التاسعة  الساعة  ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ  السبت 
اجلنائية، وعليه أجلت اجللسة إىل يوم االثنني ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ الساعة الثالثة بعد الظهر، 
وأفهمت به املدعي العام وأمرت بالكتابة إىل اجلهة املختصة إلحضار املدعى عليه يف املوعد 
املشار إليه أعاله، وإبالغ املدعية باحلق اخلاص باملوعد املحدد والتعقيب عىل مدير مستشفى 
اجلنائية  النفسية  الطبية  اللجنة  عىل  وعرضه  عليه  للمدعى  موعد  لتحديد  النفسية  الصحة 
وإيقاع الكشف عليه وإفادتنا قبل موعد اجللسة املحدد، وأقفلت اجللسة. ويف يوم االثنني 
الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  املحدد  الرابعة يف موعدها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه واملدعى عليها، ويف هذه اجللسة وردنا خطاب مدير 
اجلوايب  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ  وتاريخ   )...( برقم  املنورة  باملدينة  النفسية  الصحة  مستشفى 
تم حتديد  أنه  وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ، ومفاده:  خلطابنا اإلحلاقي رقم ٣٤١٥١٥٨٣٤ 
مواعيد للمدعى عليه يف يوم ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ ويوم ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ، ويف يوم السبت 
١٤٣٤/٠٧/٠١هـ ويوم ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ وقد تبلغ أخوه باملواعيد ومل حيرض، وحيث 
احلال ما ذكر، رأيت تأجيل اجللسة إىل يوم االثنني ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ الساعة احلادية عرشة 
والنصف صباحًا ملخاطبة مدير مستشفى الصحة النفسية باملدينة املنورة لتحديد موعد جديد 
للمدعى عليه إليقاع الكشف عليه؛ حتى يتسنى لنا إمتام النظر يف القضية، وأفهمت املدعي 
عليه،  املدعى  عىل  للكشف  إجراء  من  سيتخذ  وبام  اجللسة  بموعد  اخلاصة  واملدعية  العام 
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وأقفلت اجللسة. ويف يوم االثنني ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ افتتحت اجللسة اخلامسة يف موعدها 
املحدد الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه ومل 
حترض املدعية اخلاصة رغم توقيعها بالعلم بموعد هذه اجللسة ومل تتقدم بعذر لتخلفها، ونظرًا 
إىل أن اجللسة السابقة أجلت ألجل إعداد تقرير طبي نفيس للمدعى عليه، وقد تّم خماطبة 
وتاريخ   )٣٤١٨١٨٥٤٩( رقم  بخطابنا  املنورة  باملدينة  النفسية  الصحة  مستشفى 
نفيس  طبي  تقرير  وإعداد  عليه  املدعى  عىل  الكشف  إيقاع  ومفاده:  ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ، 
لذا  يرد اجلواب عنه؛  مل  التاريخ  اجلنائية، وحتى هذا  بحالته وعن مدى مؤاخذته بترصفاته 
صباحًا  عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ  االثنني  يوم  إىل  اجللسة  تأجيل  رأيت 
للتعقيب عىل خطابنا املشار إليه أعاله واإلفادة قبل موعد اجللسة املحدد، وأفهمت به املدعي 
العام واملدعى عليه، وأقفلت اجللسة. ويف يوم االثنني ١٤٣٤/١٠/١٩هــ افتتحت اجللسة 
عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،  عرشة  احلادية  الساعة  متام  يف  السادسة 
واملدعية باحلق اخلاص، وقد تم خماطبة مستشفى الصحة النفسية باملدينة املنورة بخطابنا رقم 
عليه  املدعى  عرض  طلب  واملتضمن  ١٤٣٤/٠٩/٠١هــ،  وتاريخ   )٣٤٢٠٩٣٦٥٣(
املذكور عىل اللجنة الطبية النفسية اجلنائية واإلفادة بتقرير طبي مفصل عن حالة املذكور وعن 
وتاريخ   )...( رقم  بخطاهبم  عنه  اإلفــادة  وردت  وقد  منه،  يصدر  بام  مؤاخذته  مدى 
١٤٣٤/٠٩/٠٥هــ، واملتضمن: أن املذكور ال زال منظورا من ِقبل اللجنة، حيث تم عرضه 
وطلبت  ١٤٣٤/٠٨/٢٤هــ،  بتاريخ  وكذلك  ١٤٣٤/٠٨/١٣هــ،  بتاريخ  اللجنة  عىل 
األمن  قوى  مستشفى  من  وكذلك  املنورة،  باملدينة  فهد  امللك  مستشفى  من  تقارير  اللجنة 
بالرياض الستكامل كتابة التقرير ومل يصل الرد حتى تارخيه، وسوف نوافيكم بالتقرير عند 
االنتهاء منه، وحيث احلال ما ذكر وحلني ورود التقرير الطبي سالف الذكر أجلت اجللسة إىل 
يوم األحد ١٤٣٤/١١/٠٩هــ الساعة العارشة صباحًا، وأفهمت به املدعي العام واملدعى 
أنا  لدي  ثم  اجللسة.  وأقفلت  أعاله،  املحدد  اجللسة  موعد  يف  اخلاص  باحلق  واملدعية  عليه 
املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  بعمل  القائم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )...(
اجلزائية الشيخ )...( خالل إجازته االعتيادية. ويف يوم األحد ١٤٣٤/١١/٠٩هــ افتتحت 
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اجللسة السابعة يف موعدها املحدد الساعة العارشة صباحًا، وفيها حرض املدعي العام واملدعى 
عليه، )...( كام حرض حلضوره املرأة )...( املنوه عن هويتها أعاله املدعية باحلق اخلاص، وقد 
األمل  مستشفى  من  الصادر  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  وتاريخ   )...( رقم  الطبي  التقرير  وردنا 
والصحة النفسية باملدينة املنورة ومفاده يف الفقرة الثالثة من الرأي الطبي ما نصه: فإن اللجنة 
ترى أن ما هو مصاب به حيد من مسؤوليته إزاء ما نسب إليه من جرم. انتهى. وحيث لزم 
إيضاح املقصود من هذه العبارة من حيث هل األمر نسبي أم أنه ال يتحمل املسؤولية اجلنائية؟ 
وإليضاح ذلك بصورة رصحية جرى إرجاء إمتام النظر يف احلق العام واخلاص إىل حصول 
العارشة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  اخلميس  يوم  إىل  اجللسة  تأجيل  رأيت  لذا  اإلفادة؛ 
والنصف صباحًا للكتابة إىل مستشفى الصحة النفسية لإلفادة عاّم أرشنا إليه أعاله حتى يتم 
النظر يف القضية، وأفهمت به املدعي العام واملدعى عليه واملدعية باحلق اخلاص، وأقفلت 
املحدد  موعدها  يف  الثامنة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  اخلميس  يوم  ويف  اجللسة. 
الساعة العارشة والنصف صباحًا لدّي أنا )...( بعد عوديت من اإلجازة، وفيها حرض املدعي 
العام ومل حيرض املدعى عليه رغم توقيعه بالعلم بموعد هذه اجللسة يف ضبط اجللسة السابعة 
ومل يتقدم بعذر لتخلفه عنها، كام حرضت املدعية باحلق اخلاص املنوه عن هويتها أعاله، وبعد 
القائم   )...( الشيخ  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  ضبطه  ما  عىل  االطالع 
بعملنا فرتة إجازتنا، فقد وردنا خطاب مدير مستشفى الصحة النفسية باملدينة املنورة برقم 
)٣/١١١٢/ج( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٧هـ اجلوايب خلطابنا رقم )٣٤٢٤٢٩٠٨٣( وتاريخ 
فاقد  وهو  يترصف  مل  أنه  تعني  مسؤوليته  من  حيد  عبارة  أن  ومفاده:  ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
العقل متامًا أو حتت تأثري أعراض املرض بصفة كاملة أو مبارشة، وبذلك فاملؤاخذة الرشعية 
جائزة مع األخذ يف االعتبار حالته املرضية؛ ألجله وإلحضار املدعى عليه أجلت اجللسة إىل 
املدعي  به  وأفهمت  صباحًا،  والنصف  العارشة  الساعة  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ  الثالثاء  يوم 
أعاله،  املحدد  املوعد  يف  عليه  املدعى  إلحضار  املختصة  اجلهة  إىل  بالكتابة  وأمرت  العام، 
وأقفلت اجللسة. ويف يوم الثالثاء ١٤٣٥/٠٢/١٤هــ افتتحت اجللسة التاسعة يف موعدها 
املحدد الساعة احلادية عرشة والربع صباحًا، وفيها حرض املدعي العام ومل حيرض املدعى عليه 
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)...( رغم طلب إحضاره بخطابنا املوجه إىل مدير مركز رشطة “أحد” برقم )٣٤٢٨٣١٣٦٤( 
باحلق  املدعية  حترض  مل  كام  تارخيه،  حتى  عنه  اإلفادة  ترد  ومل  ١٤٣٥/١٢/٢٢هــ،  وتاريخ 
بعذر  تتقدم  ومل  السابقة  اجللسة  ضبط  يف  اجللسة  هذه  بموعد  بالعلم  توقيعها  رغم  اخلاص 
لتخلفها؛ لذا أجلت اجللسة إىل يوم اخلميس ١٤٣٥/٠٥/١٢هــ الساعة العارشة والنصف 
صباحًا، وأفهمت به املدعي العام وأمرت بالكتابة إىل اجلهة املختصة تعقيبًا عىل خطابنا آنف 
الذكر إلحضار املدعى عليه يف موعد اجللسة املحدد أعاله، وأقفلت اجللسة. ويف يوم األحد 
١٤٣٥/٠٣/١٩هـ افتتحت اجللسة العارشة يف متام الساعة الثانية عرشة ظهرًا، وفيها حرض 
املدعي العام، وقد جرى إحضار املدعى عليه خمفورًا من قبل مركز رشطة “أحد” بخطاهبم 
رقم )٢٢/٢٢٠٢/٢٢( وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، وقد تّم حتديد موعد جلسة إلحضار 
العارشة والنصف  الساعة  يوم اخلميس ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ  القضية  للنظر يف  املدعى عليه 
صباحًا، ونظرًا لوجود سعة من الوقت جرى النظر يف القضية، وبالعودة إىل ما ذكره املدعي 
العام من أدلة وقرائن وجدت اعرتاف املدعى عليه املدون عىل الصفحات رقم )١ -٤( من 
باحلق  املدعية  باب  بطرق  اعرتافه  لفة رقم )٨(، ومضمونه:  باملعاملة  املرفق  التحقيق  ملف 
اخلاص وكان معه مفتاح سيارته ثم طرق باهبا بقوة، وعندما فتح الباب أحد األبناء قام بدفع 
الباب بقدمه، واعرتافه بإرساله إليها رسائل سب من جواله رقم )...( وهو عائد له. انتهى 
املحمول  اهلاتف  يف  الرسائل  مشاهدة  وحمرض  إليه  منسوبة  وبصمة  اسمه  وعليه  مضمونه 
تقرير  من   )١١( رقم  الصفحة  عىل  املدون  عليه  املدعى  رقم  من  الواردة  للمدعية  العائد 
األحوال األمنية املوحد املرفق باملعاملة لفة رقم )١(، ومضمونه: ثالث رسائل ونصها يف 
الباب والكالم بام حصل أمام اجلريان والرشطة وإخوانك  الرسالة األوىل: )البداية تكسري 
يوم  حتى  جديد  ومن  السابق  يف  كام  تاين  وارجع  نقاهة  فرتة  الرشطة  مع  وروح  وعيالك 
القيامة(، من رقم )...( يف ١٥ الساعة )١٠:٣٠( صباحًا، والرسالة الثانية تتضمن سبًا وقذفًا 
بالزنا، والرسالة الثالثة ونصها: )مشكلة خطرية وفيها فضايح اهلل يعلمها( من رقم )...( يف 
)١١:٤٤( ١٧أغسطس. معد املحرض ضابط خفر نقيب )...( اسمه وتوقيع منسوب إليه. 
ما ذكرت.  مزيًد عىل  لدي  ليس  فقال:  بينة؟  مزيد  لديه  العام هل  املدعي  ذلك سألت  بعد 
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وهو  اعرتايف  االعرتاف  هذا  نعم  قال:  عليه  املدعى  عىل  الذكر  سالف  االعرتاف  وبعرض 
نص  وبعرض  أجاب.  هكذا  جوايل.  من  سّب  رسائل  عدة  ملطلقتي  أرسلت  وقد  صحيح، 
الرسائل الثالث سالفة الذكر عىل املدعى عليه قال: نعم هذه الرسائل مرسلة مني إىل جوال 
املدعية، ولكني أحيانًا أكتب وال أشعر بام أكتب. هكذا أجاب؛ فبناًء عىل ما تقدم من سامع 
الدعوى واإلجابة وما عطف عليهام، ونظرًا إىل أن املدعى عليه صادق عىل ما اهتمه به املدعي 
العام من حضوره إىل منزل مطلقته، كام صادق عىل قذفها وسبها عرب رسائل اهلاتف املحمول، 
بنصها  املذكورة  الثالث  الرسائل  صحة  وعىل  الذكر  سالف  اعرتافه  عىل  بمصادقته  وذلك 
أعاله، وأهنا مرسلة منه إىل جوال مطلقته، كام قرر أنه قام بطرق باب منزل مطلقته بقوة، وهذا 
فيه ترويع هلا وذوهيا، وأنكر فتح باب منزل مطلقته بالقوة، ومل يقم املدعي العام دلياًل موصاًل 
عىل ما أنكره املدعى عليه، إال أن مصادقة املدعى عليه عىل حضوره إىل منزل مطلقته وعىل 
قذفها وسبها عرب رسائل اهلاتف املحمول وطرق باب منزل مطلقته بقوة، ولوجود سابقتني 
جنائيتني عىل املدعى عليه ومماطلته يف حضور اجللسات، فهذا بمجموعه يوجه التهمة القوية 
عىل املدعى عليه بام نسبه إليه املدعي العام من فتح باب منزل مطلقته بالقوة، ونظرًا إىل أن ما 
أقدم عليه املدعى عليه جمرم قواًل وفعاًل، والرشيعة اإلسالمية جاءت بحفظ الكليات اخلمس 
رواه  وعرضه”.  وماله  دمه  حرام:  املسلم  عىل  املسلم  “كل  احلديث:  ففي  العرض،  ومنها 
مسلم. وكان الواجب عىل املدعى عليه أن يأيت األمر من بابه املرشوع، ونظرًا إىل أن التقرير 
الطبي النفيس اجلنائي سالف الذكر انتهى إىل أن ما أصيب به املدعى عليه حيد من مسؤوليته 
إزاء ما نسب إليه من جرم، ونظرًا إىل أن املدعية باحلق اخلاص مل حترض اجللسة التاسعة املنعقدة 
الثامنة  بالعلم بموعدها يف ضبط اجللسة  الثالثاء ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رغم توقيعها  يوم  يف 
ومل  سابقة  جلسات  عدة  يف  ختلفها  سبق  كام  ١٤٣٥/١٢/١٩هـ،  اخلميس  يوم  يف  املنعقدة 
تتقدم بعذر لتخلفها، وبناًء عىل املادة رقم )٥٣( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية 
)مطلقته(  أجنبية  المرأة  بالتعرض   )...( عليه  املدعى  إدانة  لدّي  ثبت  أواًل:  اآليت:  قررت 
بحضوره إىل منزهلا وترويعها وذوهيا، وقذفها وسبها عرب رسائل اهلاتف املحمول، ومل يثبت 
أسلفت،  فيام  بّينت  كام  املوصول  الدليل  لعدم  بالقوة  مطلقته  منزل  باب  بفتح  إدانته  لدّي 
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ورصفت النظر عن طلب املدعي العام إثبات ذلك. ثانيًا: قررت شطب دعوى املدعية باحلق 
اخلاص للمرة األوىل ملا ذكرت فيام أسلفت. ثالثًا: سجن املدعى عليه مدة ثالثة أشهر حيتسب 
منها مدة إيقافه بسبب هذه الدعوى، وجلده مخسني جلدة تكرر عليه مرتني بينهام مدة ال تقل 
عن عرشة أيام، وأخذ التعهد املشدد عليه وإنذاره من العود ملثل ما بدر منه مستقباًل؛ تعزيرًا 
بفتح باب منزل مطلقته  القوية  التهمة  املنصوص عليه أوال، وعىل هتمته  به  أدين  له عىل ما 
بالقوة، هذا ما ظهر يل وبه حكمت ألجل احلق العام. وجرى نصح وتوجيه املدعى عليه بام 
يناسب املقام، وبإعالن احلكم قرر املدعى عليه القناعة به، وأبدى املدعي العام االعرتاض 
وأفهم  اعرتاضية،  الئحة  بتقديم  واستعد  االستئناف  حمكمة  إىل  رفعه  وطلب  احلكم  عىل 
باملراجعة يوم الثالثاء ١٤٣٥/٠٣/٢٠هــ الستالم نسخة من احلكم، وأن مدة االعرتاض 
ثالثون يومًا من التاريخ املحدد الستالم النسخة، فإن مل يقدم اعرتاضه خالهلا سقط حقه يف 
طلب االعرتاض. وأقفلت اجللسة يف متام الساعة الثانية عرشة والنصف بعد الظهر. وعىل ما 
يف  حرر  وصحبه.  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  التوقيع،  حصل  تقدم 

١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.

احلمدهلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: بناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٤١٧٢٣٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ واملحالة لنا 
من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٣٨٢٣٢ يف ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ 
فقد جرى مّنا نحن رئيس وأعضاء الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  املنورة 
باملدينة املنورة واملسجل بعدد ٣٥١٨٢٦٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ املتضمن دعوى 
ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم   ،)...( ضد/  العام  املدعي 

تقررت املصادقة عىل احلكم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٤٩٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٥٧٨٨ 

إيذتءاتلغريا-امضايقةاجاراورضباأبنائها-اإسلترابالرضبا-اإنكاراتملضايقةا-اعدماتلبينةا
عميهاا-ايمنياتلنفيا-إدتنةابالرضبا-ارصفاتلنظلاعاماعدتها-اتعزيلاباجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره ملضايقته جلاره املدعي وإيذائه 
له ورضب أحد أوالده وتلفظه عليهم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر برضبه أحد 
وبطلب  املدعي،  جلاره  مضايقته  وأنكر  السيئة،  ترصفاته  ودفع  ردعه  بقصد  املدعي  أوالد 
البينة من املدعي عىل ما أنكره املدعى عليه قرر أنه ال بينة لديه عىل ذلك وطلب يمينه عىل 
نفيه فأداها املدعى عليه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه لقاء ما 
النظر عن باقي  قام به من الرضب بجلده عرشين جلدة للحق اخلاص، كام حكم برصف 

الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( املالزم القضائي لدى فضيلة القايض )...( القايض 
يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
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اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٩٤٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
٣٥١٩١٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ 
افتتحت اجللسة الساعة )٠٨:٣٠(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  معه  احلارض  وادعى عىل   )...( رقم  املدين 
آذاين  يقارب عرش سنوات وقد  ما  منذ  املدعى عليه جاري  إن  قائال يف دعواه:   )...( رقم 
وهم  الشارع  يف  وبمضايقتهم  بذيئة  بألفاظ  عليهم  بالتلفظ  الترصفات  ببعض  وأوالدي 
يلعبون ومتابعته هلم بنظراته احلادة ما أدى إىل تضجرهم، كام أنه قابل أوالدي يف الشارع 
وقال هلم: ملاذا تراقبونني يف الشارع من الطاقة؟ كام أنه قام برضب أحد أبنائي بكف وقوله 
لولدي: أنا ناوهيا من قبل، وصدر بخصوص ذلك حكم عىل املدعى عليه باحلق العام، لذا 
أطلب تعزير املدعى عليه كام أطالب باحلق اخلاص يف رضبه لولدي، هذه دعواي. وبعرضه 
عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي من أنني أضايق أوالده وأتلفظ عليهم فغري 
أمام  احلارة  بنظراهتم يل وإزعاجهم يف  يضايقونني  أوالده هم من  أن  والصحيح  صحيح، 
بيتي يف أوقات القيلولة وغريها، وما ذكره من أنني قمت برضب أحد أبنائه بكف فصحيح، 
القضية  العام بخصوص هذه  بالطراطيع، وقد صدر صك يف احلق  أذيته يل  وذلك بسبب 
هكذا  الدعوى،  النظر عن  برصف  احلكم  وأطلب  جلدة،  بثالثني  وحكم عيل  الرضب  يف 
يمينه.  بينة وأطلب  ما ذكرت وليس لدي  الصحيح  املدعي أجاب:  أجاب. وبعرضه عىل 
وبعرضه عىل املدعى عليه استعد بأدائها قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو أنني مل أتلفظ 
عىل أوالد املدعي بألفاظ بذيئة ومل أضايقهم يف الشارع ومل أتابعهم بنظرات حادة إال بسبب 
ما يقومون به من ترصفات سيئة بقصد ردعهم، هكذا حلف. كام جرى االطالع عىل القرار 
الصادر من مكتبنا ضد املدعى عليه فوجدته مطابقا ملا ذكر؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، ولعدم وجود بينة من املدعي، ولطلب املدعي اليمني من املدعى عليه عىل نفي 
للحق  سابق  حكم  ولوجود  منه،  طلب  ما  عىل  اليمني  عليه  املدعى  حلف  وحيث  دعواه، 
العام يف قضية الرضب، لذا فقد حكمت عىل املدعى عليه لقاء ما قام به من الرضب بجلده 
عرشين جلدة للحق اخلاص، كام حكمت برصف النظر عن باقي الدعوى. وبعرض احلكم 
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عىل الطرفني قرر املدعي عدم القناعة، كام قرر املدعى عليه القناعة باحلكم. وباهلل التوفيق، 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥١٩١٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، املحالة لنا من 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٥٧٩٨٩ بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، 
فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل احلكم الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( املالزم القضائي يف املحكمة اجلزائية يف املدينة املنورة واملسجل بعدد ٣٥١٦٥٥٨٣ 
وتاريخ ٣/٤/ ١٤٣٥هـ املتضمن دعوى )...( ضد/ )...( يف قضية إيذاء الغري، املحكوم 
باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٩٣٩٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٠٠٨٦ 

ثبوتا عدما تلنفيا-ا يمنيا تلبينةا-ا عدما إنكارا-ا هتديدا-ا سيارةا-ا حلقا تلغريا-ا إيذتءا
تإلدتنةا-رداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“ولوايعطىاتلناسابدعوتهلاالدعىاناساادماءارجالا
وأموتهللاولكناتليمنياعىلاتملدعىاعميه”.
2ا-تلقاعدةاتلرشعيةلا“تألصلابلتءةاتلذمة”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتأديبه لقيامه بحرق سياراته وهتديده 
له، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي قرر أنه ال 
فأداها طبق ما طلب منه، ونظرًا  نفيها  املدعى عليه عىل  بينة لديه عىل دعواه وطلب يمني 
ألن األصل براءة الذمة ما مل يكن إقرار أو بينة موصلة، لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت 
دعوى املدعي وأخىل سبيل املدعى عليه منها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض  د.)...(  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٥١٩٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦٣١٥٨٣ وتاريخ 
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ  يوم األحد  ١٤٣٤/١١/١٩هـ، ففي 
)٣٠: ١١(، وفيها حرض)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم)...(، وادعى 
عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم)...( 
قائال يف حترير دعواه: إنه يف تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ قام املدعى عليه بحرق سيارتني يل، 
أزرق  نفسه لوهنا  النوع  اللوحة)...(. والثانية: من  أبيض رقم  األوىل: من نوع)...( لوهنا 
رقم اللوحة )...( وهي واقفة عند مكتبي للتأجري املسمى )...( باملدينة املنورة، كام سكب 
مادة حارقة عىل ثالث سيارات أخرى مجيعها من نوع )...( موديل ٢٠١٣م لوهنا أبيض، 
وكذلك قام بإحداث تلفيات بسياريت نوع )...( موديل ٢٠١٣م لوهنا أبيض وهي واقفة أمام 
املحكمة باملدينة املنورة وقام بتهديدي؛ لذا أطلب احلكم بتأديب املدعى عليه حيال حرقه 
لسيارايت املذكورة وهتديده يل، وال أطالبه بتعويض مايل لقاء ذلك، هذه دعواي. وبسؤال 
املدعي يف دعواه غري صحيح  ما ذكره  قائال:  املدعي أجاب  املدعى عليه عام جاء بدعوى 
مجلة وتفصياًل، فلم أقم بحرق سياراته املذكورة آنفًا يف دعواه، ومل أسكب مادة حارقة عىل 
بتهديده، هكذا  أقم  املحكمة، ومل  بجوار  املذكورة  أعتد عىل سيارته  سياراته األخرى، ومل 
أجاب. وبعرضه عىل املدعي رد قائال: الصحيح ما ذكرت يف دعواي وال بينة يل عىل دعواي 
وأطلب حتليف املدعى عليه عىل نفي دعواي. وبعرضه عىل املدعى عليه رد قائال: ال مانع 
لدي من بذل اليمني فأذن له ببذله فحلف قائال: واهلل الذي ال إله غريه عامل الغيب والشهادة 
يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور أين مل أقم بحرق سيارات املدعي هذا احلارض )...(، 
حارقة  مادة  بسكب  أقم  ومل  دعواه،  يف  إليها  واملشار   ،)...( نوع  من  مجيعًا  أهنا  ذكر  والتي 
عىل سياراته األخرى التي ذكر أهنا من نوع )...( واملبينة يف دعواه، ومل أقم باالعتداء عىل 
سيارته التي ذكر أهنا من نوع )...( موديل ٢٠١٣م حني وقوفها عند املحكمة العامة باملدينة 
املنورة، ومل أقم بتهديده، واهلل إن دعواه هذه غري صحيحة(، هكذا حلف وقبل املدعي يمني 
دعوى  أنكر  عليه  املدعى  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  عليه؛  املدعى 
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املدعي، وقرر املدعي بأنه ال بينة له عىل دعواه فطلب حتليف املدعى عليه عىل نفي دعواه، 
وبام أن املدعى عليه بذل اليمني عىل الصفة التي طلبها املدعي، وبام أنه من املقرر أن البينة 
الناس  “ولو يعطى  أنكر، لعموم قوله صىل اهلل عليه وسلم:  املدعي واليمني عىل من  عىل 
بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني عىل املدعى عليه”، وألن األصل 
براءة الذمة ما مل يكن إقرار أو بينة موصلة؛ جلميع ما ذكر فقد حكمت بعدم ثبوت دعوى 
قناعته  املدعي عدم  قرر  الدعوى. وبعرضه  املدعى عليه من هذه  املدعي، وأخليت سبيل 
باحلكم وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وقد انتهت 
اجللسة يف متام الساعة )١٢.٠٠( وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم، حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٤/١٩هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٣١٥٨٣ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
املنورة برقم ٣٥٢٣٨٣٤١بتاريخ  باملدينة  لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف  واملحالة 
الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل الصك  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، فقد جرى منا نحن قضاة 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٠٢٠٧٣ رقم  الرشعي 
يف  املتهم   )...( ضد/   )...( دعوى  املتضمن  املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض 
قضية إيذاء الغري املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة 

عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٠٦٦٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٠٧٢١ 

إيذتءاتلغريا-احقاعاما-اإسلترا-ادفعابقصداتملعاتبةا-اإدتنةا-اتعزيلابالغلتمةاوتلاعهدا.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“الاعذراملناأسل”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باإلساءة ألحد الوزراء من 
مل  بأنه  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  إليه،  مرسلة  برقيات  خالل 
يقصد اإلساءة لشخص الوزير وأن قصده مما صدر منه العتاب، ولذا فقد ثبت لدى القايض 
إدانة املدعى عليه بام أسند إليه يف دعوى املدعي العام من إساءته لشخص الوزير بربقية بعثها 
إليه، وحكم بتغريمه مبلغًا قدره ألف ريال يودع يف خزينة الدولة، وبأخذ التعهد الشديد 

عليه بعدم العودة إىل ذلك، 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 
 ٣٥١٢٨٦٩٦٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٠٦٦٥ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ، ففي يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت اجللسة 
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يف   ٢١١٠ رقم  تكليفه  بخطاب   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)١٢:٤٠( الساعة 
١٤٣٤/٥/٥هـ، وادعى عىل احلارض/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( قائال: باالطالع عىل األوراق الواردة بربقية صاحب السمو امللكي أمري منطقة مكة 
املكرمة حفظه اهلل - رقم ٦٢٨٠٧١/ب س وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٠هـ املرفق هبا خطاب 
التي  الربقية  ومشفوعاهتا،  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  وتاريخ   ٦٩٤٩٣١ رقم   )...( وزير  معايل 
قام برفعها املدعى عليه ملعاليه برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨هـ بشأن استيائه مما اختذ 
من قرارات حيال حل جملس )...( وشمول برقياته عىل العديد من العبارات اخلارجة عن 
الرسمية، وطلب معاليه إحالة  املواطن واجلهات  ما بني  أن تكون  التي جيب  اللباقة  آداب 
املوضوع هليئة التحقيق واالدعاء العام حيال ما صدر منه من عبارات وتطاول عىل مسئويل 
الوزارة مع احتفاظها باحلق يف مقاضاته فيام ادعاه واملطالبة بالتعويض، وقد تضمنت برقية 
كام  يتم.  بام  واإلفادة  والتعليامت  األنظمة  حسب  يلزم  ما  واختاذ  باالطالع  الكريم:  سموه 
وردت برقية سمو أمري املنطقة اإلحلاقية رقم ٦٢٥٦٦/ب س وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ 
لنفس املوضوع. وبسامع أقوال املدعى عليه أقر بأنه هو من قام ببعث الربقية املشار إليها التي 
تقدم هبا ملعايل وزير )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨هـ بشأن استيائه مما اختذ من 
قرارات حيال حل جملس )...(، وبسؤاله عن بعض العبارات التي وردت يف برقيته وهي: 
وسوف  متكابر  وزير -  من  تصدر  أن  جيب  ال  األخطاء  هذه   ? رجعة  بال  تذهب  )سوف 
تكون ال يشء من خالل تكابرك - اختارك سيدي خادم احلرمني الرشيفني.. كان اعتقاده 
أنك الرجل املناسب لتتبوأ جهاز وزارة )...( - وجدت نفسك يف قرص عاجي جتلس فوق 
كريس واضع املرآه أمامك ال ترى فيه اال نفسك(. وأنه مل يقصد من هذه العبارات التلفظ 
عىل معاليه وإنام من باب العتاب عىل معاليه. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى 
عليه باإلساءة لشخص معايل وزير )...( عرب برقية بعثها ملعاليه والتشكيك يف نزاهته. وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتافه املشار إليه واملدون بملف االستدالل املرفق باللفة رقم 
)٦٢(.٢ - الربقية املرفق صورهتا باللفة رقم )٦٩( واملدون هبا اسم من أرسلها وهو املتهم 
املذكور والتي تتضمن العبارات املشار إليها أعاله. ٣ - ما جاء يف خطابه املرفق باللفات 
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أرسلها  التي  الربقية  ببعث  قام  من  هو  بأنه  فيه  اعرتف  الذي   )٧٤ -٧٥ -٧٦ -٧٧( رقم 
ملعايل وزير )...( والتي تتضمن العبارات املشار إليها. حيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور 
فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية 
)علاًم بأن احلق اخلاص الزال قائاًم(، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي العام أجاب 
العام يف دعواه أعاله من إساءيت لشخص معايل وزير )...( بربقية  املدعي  ما ذكره  قائال: 
بعثتها صحيح كله مجلة وتفصيال، ومل أقصد هبا اإلساءة لشخصه وإنام العتاب، هذه إجابتي. 
فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بدعوى املدعي العام، وال 
عذر ملن أقر، وبام أن املدعى عليه كبري يف السن لذا فقد تقرر يل ما ييل: أوال: ثبت لدي إدانة 
معايل  عليه لشخص  املدعى  إساءة  العام من  املدعي  إليه من دعوى  أسند  بام  عليه  املدعى 
وزير )...( بربقية بعثها إليه. ثانيا: قررت أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل 
منه سابقا. ثالثا: قررت تعزيره بتغريمه ألف ريال خلزينة الدولة ترصف يف املصالح العامة. 
املسئولني وتقديرهم، وجلميع ما سبق  الرس والعلن واحرتام  بتقوى اهلل يف  رابعا: أوصيته 
كله حكمت. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم، وبعرضه عىل املدعي العام قرر 
االعرتاض عىل احلكم بالئحة اعرتاضية، وجرى تسليمه صورة من احلكم. وباهلل التوفيق. 

حرر يف ١٤٣٥/٦/٦هـ.

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  ١٤٣٥/٦/١٠هـ  ٣٥٢٧٤٤٧٤وتــاريــخ 
باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية 
املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٧١٥٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٧١٤ 

إيذتءاتلغريا-احتليضاعىلاتإليذتءاوتإلزعاجا-اإنكارا-اشهادةاشاهدا-ابينةاغرياموصمةا-ا
رفضايمنياتلنفيا-ارصفاتلنظل.ا

عدماثبوتاتلاهمة.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليها؛ طالبًة احلكم بمجازاهتا رشعا لقيامها بتحريض 
معلوماهتا  بترسيب  قامت  أهنا  كام  هبا،  والتشهري  وإزعاجها  املدعية  إيذاء  عىل  شخص 
املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  الرضر،  هلا  سبب  ما  الشخص  لذلك  واخلاصة  الشخصية 
عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من املدعية أحرضت شاهدا اتضح بعد سامع شهادته 
أهنا غري موافقة ملا ادعت به املدعية، كام قررت املدعية عدم قبوهلا يمني املدعى عليها عىل نفي 
دعواها، ولذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى لعدم ثبوهتا، فاعرتضت املدعية، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 



207

املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٧٨٢٩٦٥ وتاريخ  ٣٤١٤٧١٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ، 
١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  وفيها   ،)١١:٤٥(
وحرض حلضورها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي 
الوكالة رقم ٣٤٤١٨٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ  املدعى عليها )...( بموجب  عن 
الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة املكرمة، وادعت املدعية قائلة: أدعي عىل )...(؛ حيث 
إن املدعى عليها قامت بتحريض شخص ... اجلنسية للقيام بإيذائي وإزعاجي والتشهري يب، 
كام قامت بترسيب معلومايت الشخصية واخلاصة هلذا الشخص ما سبب يل الرضر، أطلب 
إحضار املدعى عليها وجمازاهتا رشعا، هكذا ادعت املدعية. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
وكالة أجاب قائال: ما ذكرته املدعية كله غري صحيح مجلة وتفصيال وموكلتي تنفي ذلك كله. 
وبسؤال املدعية هل لدهيا بينة عىل الدعوى قالت: نعم لدي البينة وأطلب إمهايل إلحضارها 
البينة  املدعية عن  وبسؤال  وكالة،  عليه  واملدعى  املدعية  أخرى حرضت  لكم. ويف جلسة 
 ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( أحرضت  قالت:  بإحضارها  وعدت  التي 
وبسؤاله عام لديه من شهادة قال: ما لدي هو أنني أعمل يف حمل جواالت للمدعى عليها، 
ومل تقم املدعى عليها بتحرييض عىل إيذاء املدعية وال إزعاجها وال التشهري هبا، ومل ترسب 
يل معلومات خاصة رسية، كل ما قالته يل إن لدهيا ولدا اسمه )...( وبنتها اسمها )...( وإن 
هناك بنتا هلا صار هلا حادث وماتت، وهذا أثناء توصييل هلا ومل تذكر يل أي أمر آخر، هكذا 
شهد الشاهد. وبسؤال املدعية هل لدهيا زيادة بينة؟ قالت: ليس لدي غري هذا الشاهد، ثم 
أضافت املدعية قائلة: هذا الشاهد كان يرسل يل رسائل بتحريض من املدعى عليها، رسائل 
الكالم غري صحيح ومل أرسل هذه  الشاهد قال: هذا  هتديد وختويف. وبعرض ذلك عىل 
غري  املذكور  الشاهد  شهادة  يف  جاء  ما  ولكون  الدعوى،  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  الرسائل. 
موافق ملا ادعت به املدعية، فقد أفهمت املدعية بأن هلا يمني املدعى عليها عىل نفي دعواها، 
فقالت: ال أريد يمينها وال أقبلها؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولعدم تقديم 
املدعية البينة املوصلة عىل ما جاء يف الدعوى، ولعدم قبوهلا يمني املدعى عليها، لذلك كله 
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املدعية لعدم ثبوهتا، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل  النظر عن دعوى  فقد رصفت 
الطرفني قرر املدعى عليه وكالة القناعة باحلكم، كام قررت املدعية االعرتاض عىل احلكم 
بالئحة، فأفهمت باحلضور يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ الستالم نسخة من 
إعالم احلكم، وأن عليها إعادته برفق الالئحة خالل مدة ثالثني يوما، فإذا انتهت املدة سقط 
حقها يف االعرتاض. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ. 

اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وبتاريخ   ٣٤٧٨٢٩٦٥ برقم  االستئناف  حمكمة  رئيس  بخطاب  املعاملة  وردتنا  وقد 
وبتاريخ   ٣٥٢٠٦١٢٩ برقم  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ 
قررنا  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  منه،  احلاجة  نص  واملتضمن  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، 
إعادهتا لفضيلة حاكم القضية ملالحظة ما ييل: أوال: إن فضيلته مل يطلع عىل وكالة املدعى 
عليها ويرصد مضموهنا وما ختوله وال بد من ذلك. ثانيا: إن فضيلته مل ينص يف حكمه عىل 
أصحاب  أجيب  وعليه  نصه،  انتهى  طلبتها.  متى  عليها  املدعى  يمني  هلا  أن  املدعية  إفهام 
الفضيلة وفقني اهلل وإياهم للصواب بأن ما جاء يف املالحظة األوىل من عدم االطالع عىل 
وكالة املدعى عليها، فأجيب عليه بأنه سبق وأن جرى االطالع عىل وكالة املدعى عليها، وأما 
مضموهنا فلم يتم رصده، وملا ذكره أصحاب الفضيلة فإن مضمون الوكالة املشار لرقمها 
أعاله تتضمن حق الوكيل يف املطالبة عن موكلته وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع 
الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وقبول األحكام ونفيها، وأما ما 
جاء يف املالحظة الثانية من أنه البد من النص يف احلكم عىل إفهام املدعية بأن هلا يمني املدعى 
عليها متى طلبتها، فأجيب عليه بأنه بناء عىل ما ذكره أصحاب الفضيلة، ولكون املدعية مل 
تراجع منذ استالم نسخة إعالم احلكم بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ؛ لذا فسيتم إفهام املدعية 
حني مراجعتها بأن هلا يمني املدعى عليها متى طلبتها، وعليه أمرت بإحلاق ذلك وإعادته 
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ملحكمة االستئناف حسب املتبع. ويف جلسة أخرى وردتنا املعاملة بخطاب رئيس حمكمة 
االستئناف برقم ٣٤٧٨٢٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ، وبرفقها قرار الدائرة اجلزائية 
األوىل رقم ٣٥٢٤٣٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ، املتضمن نص احلاجة منه، وبدراسة 
احلكم وصورة ضبطه قررنا إعادهتا لفضيلة حاكم القضية ملالحظة أن فضيلته مل يلحق ما 
أجراه أخريا يف الضبط بالقرار وال بد من ذلك ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. انتهى نصه، 
وعليه أجيب أصحاب الفضيلة -وفقني اهلل وإياهم للصواب - بأن عدم إحلاق ما تم إحلاقه 
بالضبط يف القرار كان سهوا من املوظف املختص، وقد جرى إحلاق ذلك بالقرار وأمرت 
بإحلاق هذا وإعادة املعاملة ملحكمة االستئناف حسب املتبع. وباهلل التوفيق 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 
الدائرة اجلزائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٤٧٨٢٩٦٥ برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥/٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٧٥١٤ رقم  القضائي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢هـ 
املتضمن  املكرمة،  بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
دعوى )...( ضد/ )...( املتهمة بتحريض شخص ... اجلنسية عىل إيذاء املدعية والتشهري 
هبا املحكوم فيه بام دون بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم بعد 

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



210

اإيذاء الغري

 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٢٤٢٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٣١٤٥٤ 

إيذتءاتلغريا-ادعوىاضداأحدتثا-اكاابةاعىلاجدرتناتملنزلا-اسباولعنا-اإنكارا-اعدما
تلبينةا-ارصفاتلنظلا-احقاطمباتليمنيابعداتلبموغ.

عدماثبوتاتلاهمة.

من  ومنعهم  بمعاقبتهم  احلكم  طالبًا  عليهم؛  املدعى  األحداث  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
التعرض له، حيث قاموا بالكتابة عىل جدران منزله وتكسري مواسري اخلزان والتعرض له 
أنكروا صحتها،  أوليائهم  عليهم بحضور  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  واللعن،  بالسب 
زالوا صغارا  عليهم ال  املدعى  دعواه، وألن  بينة عىل صحة  لديه  ليس  املدعي  ونظرًا ألن 
وأفهم  ثبوهتا،  لعدم  الدعوى  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  لذا  البلوغ،  سن  دون 
املدعي بأن له يمني املدعى عليهم بعد بلوغهم، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس املساعد باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة برقم ٣٥٧٢٤٢٨ 
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وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٣٥٣٢٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ 
ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( والد املدعى عليه )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( والد املدعى عليهام )...( و)...(، وادعى املدعي قائال: ادعي عىل أبناء 
احلارضين معي كل من )...( و)...( و)...( حيث إن هؤالء األطفال قد قاموا بإيذائي وذلك 
بالكتابة عىل جدران منزيل بكتابات سيئة وتكسري مواسري اخلزان العلوي والتعرض يل بالسب 
واللعن، وذلك منذ عام ١٤٣١هـ، أطلب معاقبة املدعى عليهم ومنعهم من التعرض يل، علام 
أريد  وال  عنه  تنازلت  واآلن  معهم  كان  ألنه   )...( عليه  املدعى  ضد  تقدمت  وأن  سبق  أنني 
املدعى عليهم  أبنائهم  املدعي. وبسؤال احلارضين عن  ادعى  الدعوى ضده، هكذا  مواصلة 
قالوا: أبناؤنا مل حيرضوا لكون عندهم دراسة، ونطلب إمهالنا إلحضارهم يف اجللسة القادمة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي وحرض حلضوره املدعى عليهم )...( املضاف بسجل األرسة 
لوالده وحيمل السجل املدين رقم )...( املولود بتاريخ ١٤٢١/٦/١٢هـ ومهنا )...( املضاف 
١٤٢٤/١١/٧هـ،  بتاريخ  واملولود   )...( رقم  املدين  السجل  وحيمل  لوالده  األرسة  بسجل 
بتاريخ  واملولود   )...( رقم  املدين  السجل  وحيمل  لوالده  األرسة  بسجل  املضاف  و)...( 
١٤٢٣/٢/٢هـ، وكان كل واحد منهم برفقة والده واملذكورة هويتهم أعاله، وبعرض دعوى 
املدعي عىل املدعى عليهم أجاب كل واحد منهم قائال: ما ذكره املدعي كله غري صحيح ومل 
حيدث ما ادعاه مني، هكذا أجاب كل واحد منهم. وبسؤال املدعى عليه)...(عن عمره فقال: 
سنوات،  تسع  عمري  فقال:  عمره  عليه)...(عن  املدعى  وبسؤال  سنة،  عرش  أربعة  عمري 
وبسؤال املدعى عليه)...(عن عمره فقال: عمري اثنتا عرشة سنة، وبسؤال املدعي هل لديه 
بينة عىل دعواه؟ فقال: ليس لدي بينة إال أهنم سبق وأن استدعتهم الرشطة يف عام ١٤٣١هـ 
وتعهدوا بعدم التعرض يل وليس لدي سوى ذلك، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
يبلغوا  مل  زالوا صغارا  ما  املدعى عليهم  أن  وبام  الدعوى،  بينة عىل  لديه  ليس  املدعي  أن  وبام 
دعوى  عن  النظر  ورصفت   )...( عليه  املدعى  عن  املدعي  تنازل  لدي  ثبت  فقد  كله،  لذلك 
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املدعي عىل بقية املدعى عليهم لعدم ثبوهتا، وأفهمت املدعي بأن له يمني املدعى عليهم بعد 
بلوغهم، وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم قرروا القناعة باحلكم، كام قرر املدعي االعرتاض 
بالئحة فأفهم باحلضور يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٥/٢٢هـ الستالم نسخة من إعالم احلكم 
وأفهمته بأن عليه تسليم الالئحة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ االستالم. وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السابعة  اجلزائية 
وتاريخ   ٣٥٣٥٣٢٨٩ برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٦هـ، 
اجلزائية بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٤٩٢٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ املحكوم فيه بام دون 
بباطن القرار، املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( )سعودي اجلنسية( ورفقائه، وبدراسة 
القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم باألكثرية. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٣٢١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٠٢٠٧ 

ردا تلنفيا-ا يمنيا تلبينةا-ا عدما إنكارا-ا وتلشالا-ا تلقبا عىلا حتليضا تلغريا-ا إيذتءا
تلدعوى.

تملوتدا)2قا،رقا،ققا(او)لا2(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

بسب  ألبنائه  حتريضه  عىل  بمعاقبته  احلكم  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
املدعي وشتمه، 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 بعدم ثبوت الدعوى وعدم استحقاق املدعي ملا يدعيه، فاعرتض املدعي، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  بالدمام،  اجلزائّية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٥٣٢١٠  بالدمام  اجلزائّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٥/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٥١١٤٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 
وفيها   ،)٠٩:٤٩( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
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حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه عليه: قام أبناء املدعى عليه 
وال أتذكر عددهم بسبي وشتمي، وقيام األبناء بسبي وشتمي كان طوال فرتة تسعة أشهر، 
وكان بتحريٍض من والدهم املدعى عليه، أطلب معاقبة املدعى عليه عىل حتريض أبنائه بسبي 
وشتمي، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه 
من اهتامي بتحريض أبنائي عىل سبه وشتمه غري صحيح، هذه إجابتي. وبسؤال املدعي عن 
بينته عىل دعواه قال: ليس لدي بينة عىل ذلك سوى أن أحد أبنائه كان ممن يقوم بسبي وأخربين 
بتحريض والده. فجرى إفهام املدعي أن له يمني املدعى عليه عىل نفي الدعوى فقال: إنني 
أطلب يمينه. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر قائاًل: ال مانع لدي من أداء اليمني وبطلب 
أدائها حلف قائاًل: واهلل العظيم األول واآلخر الظاهر والباطن أنني مل أحرض أي أحٍد من 
أبنائي عىل سب أو شتم املدعى عليه، هكذا حلف. فنظرًا ملا تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث قرر املدعي عدم وجود بينة عىل دعواه وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي الدعوى، 
وحيث أدى املدعى عليه اليمني كام هو مشاٌر إليه أعاله، وبعد االطالع عىل طيات املعاملة، 
لذلك كله فقد قررت عدم ثبوت الدعوى وقررت عدم استحقاق املدعي ملا يطالب به من 
معاقبة املدعى عليه، وبذلك أمجع حكمت. وبعد تالوة احلكم عىل الطرفني جرى إفهامهام 
أن هلام حق طلب االستئناف أو تدقيق احلكم حسب املادة رقم )١٩٢( من نظام اإلجراءات 
الستالم  موعدًا   )٨:١٥( الساعة  ١٤٣٥/٦/١٠هـ  اخلميس  يوم  حتديد  تم  وأنه  اجلزائية، 
صورة احلكم بناًء عىل املادة رقم )١٩٣( من النظام املشار إليه، وأنه يف التاريخ املذكور سوف 
يتم إيداع صك احلكم ملف الدعوى، وسوف يكون ذلك اإليداع جمريًا يف اليوم التايل ملدة 
االعرتاض املذكورة يف املادة رقم )١٩٤( من النظام املشار إليه وهي ثالثون يومًا، كام جرى 
املعرتض الئحته االعرتاضية سوف يسقط  تقديم  املدة دون  بانتهاء هذه  أنه  الطرفني  إفهام 
حقه يف طلب االستئناف أو التدقيق بناء عىل املادة رقم )١٩٤( املشار إليها أعاله، وأن احلكم 
بذلك يعترب هنائيًا ويكتسب القطعية بناء عىل املادة رقم )٢١٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.



215

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٥١١٤٣ برقم  الدمام 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٥١١٤٣
اخلاص  ١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٣٣٥١ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية إيذاء الغري، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٨/١٠هـ.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرس املكلف بعمل 
املكتب القضائي اخلامس بناء عىل خطاب فضيلة رئيس املحكمة رقم ٣٥٦٠٥٧٣٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٧هـ، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
الرس برقم ٣٥١١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٥٨٢٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٣/١٥هـ افتتحت اجللسة 
الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة الرس 
)...( املكلف بمهمة االدعاء العام باملحكمة العامة بمحافظة الرس بناء عىل خطاب سعادة 
وتاريخ   ٣٥٧٨/٢/٢ ص  هـ  رقم  الرس  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  رئيس 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
التحقيق  بدائرة  عامًا  مدعيا  )بصفتي  منها:  احلاجة  نص  مكتوبة  بالئحة   )...( رقم  املدين 
سعودي  عامًا   )٢٢( العمر  من  البالغ   )...( عىل  أدعي  الرس  بمحافظة  العام  واالدعاء 
عنه،  مفرج  الرس،  بمحافظة  يسكن  أعزب،   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
٢٠١٢م  موديل   )...( نوع  من  سيارة  مشاهدة  تم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  بتاريخ  إنه  حيث 
وتم   ،)...( بشارع  بالتفحيط  يقوم  وهو  عليه  للمدعى  ملكيتها  عائدة   )...( اللوحة  رقم 
عرض مجيع أوراقه عىل هيئة اجلزاءات، وقد صدر بحق املدعى عليه قرار هيئة اجلزاءات 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ،   )٢٣٠٨( رقم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  بتاريخ  الرس  حمافظة  بمرور 
له عىل سابقتي تفحيط،  املدعى عليه عثر  املرصودة عىل  املخالفات  وباالطالع عىل سجل 
املخالفة األوىل بتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ تم مشاهدة مركبة من نوع )...( موديل ٢٠٠٦م 
رقم اللوحة )...( عائدة ملكيتها لـ )...( وهو يقوم بالتفحيط بجوار سور مستشفى )...( 
العام، وتم عرض أوراقة عىل هيئة اجلزاءات وصدر بحقه قرار عقوبة رقم )١٧٧٦( بتاريخ 
تاريخ دخوهلا احلجز.  يومًا من  املركبة مخسة عرش  املتضمن: ١ -حجز  ١٤٣١/٢/٢٦هـ 
٢ - خمالفة حاسب آيل رقم )...( وتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ. ٣ -التوقيف ملدة مخسة أيام 
وتعهد بعدم التكرار. املخالفة الثانية بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ تم مشاهدة مركبة من نوع 

 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٥٧١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار : ٣٥٢٦٤٦٣٨ 

تفحيطا-اسابقاانامماثماانا--اطمباتلقجناوتملصادرةا-اإنكارا-اعجزاعناإسامةاتلبينةا-ا
رصفاتلنظلا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابحجزاتمللكبة.

سوةاتلقلتئن.

للمرة  التفحيط  بمامرسة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
الثالثة، وطلب احلكم عليه بعقوبة السجن الواردة يف نظام املرور ومصادرة املركبة املستخدمة 
يف التفحيط طبقًا لذات النظام، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها وأقر بوجود 
سابقتي تفحيط مسجلة بحقه، وبطلب البينة من املدعي العام استمهل إلحضار البينة ثم مل 
ه القايض عاجزًا عن إحضارها، ونظرًا ألن ما قدمه املدعي  حيرضها مع إمهاله مدة كافية فعدَّ
العام ال يكفي إلدانة املدعى عليه بمامرسة التفحيط للمرة الثالثة فإن التهمة تتوجه ضده يف 
ذلك، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن مجيع طلبات املدعي العام، ولتوجه التهمة فقد 
من  احلكم  وصدق  الطرفان،  فاعرتض  أشهر،  ثامنية  ملدة  عليه  املدعى  مركبة  بحجز  حكم 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرس املكلف بعمل 
املكتب القضائي اخلامس بناء عىل خطاب فضيلة رئيس املحكمة رقم ٣٥٦٠٥٧٣٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٧هـ، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
الرس برقم ٣٥١١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٥٨٢٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٣/١٥هـ افتتحت اجللسة 
الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة الرس 
)...( املكلف بمهمة االدعاء العام باملحكمة العامة بمحافظة الرس بناء عىل خطاب سعادة 
وتاريخ   ٣٥٧٨/٢/٢ ص  هـ  رقم  الرس  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  رئيس 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
التحقيق  بدائرة  عامًا  مدعيا  )بصفتي  منها:  احلاجة  نص  مكتوبة  بالئحة   )...( رقم  املدين 
سعودي  عامًا   )٢٢( العمر  من  البالغ   )...( عىل  أدعي  الرس  بمحافظة  العام  واالدعاء 
عنه،  مفرج  الرس،  بمحافظة  يسكن  أعزب،   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
٢٠١٢م  موديل   )...( نوع  من  سيارة  مشاهدة  تم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  بتاريخ  إنه  حيث 
وتم   ،)...( بشارع  بالتفحيط  يقوم  وهو  عليه  للمدعى  ملكيتها  عائدة   )...( اللوحة  رقم 
عرض مجيع أوراقه عىل هيئة اجلزاءات، وقد صدر بحق املدعى عليه قرار هيئة اجلزاءات 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ،   )٢٣٠٨( رقم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  بتاريخ  الرس  حمافظة  بمرور 
له عىل سابقتي تفحيط،  املدعى عليه عثر  املرصودة عىل  املخالفات  وباالطالع عىل سجل 
املخالفة األوىل بتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ تم مشاهدة مركبة من نوع )...( موديل ٢٠٠٦م 
رقم اللوحة )...( عائدة ملكيتها لـ )...( وهو يقوم بالتفحيط بجوار سور مستشفى )...( 
العام، وتم عرض أوراقة عىل هيئة اجلزاءات وصدر بحقه قرار عقوبة رقم )١٧٧٦( بتاريخ 
تاريخ دخوهلا احلجز.  يومًا من  املركبة مخسة عرش  املتضمن: ١ -حجز  ١٤٣١/٢/٢٦هـ 
٢ - خمالفة حاسب آيل رقم )...( وتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ. ٣ -التوقيف ملدة مخسة أيام 
وتعهد بعدم التكرار. املخالفة الثانية بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ تم مشاهدة مركبة من نوع 
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)...( موديل ٢٠١٢م رقم اللوحة )...( عائدة ملكيتها للمدعى عليه يقوم بالتفحيط خلف 
)...(، وتم عرض أوراقه عىل هيئة اجلزاءات وصدر بحقه قرار عقوبة رقم )٢١٦٤( بتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٠هـ، املتضمن: ١ - حجز املركبة ملدة شهر من تاريخ دخوهلا احلجز. ٢ - 
التوقيف ملدة شهر من تاريخ دخوله التوقيف. ٣ - خمالفة حاسب آيل برقم )...( وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/٢٤هـ وتعهد بعدم التكرار، وقد صدر بحق املدعى عليه قرار هيئة اجلزاءات 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ،   )٢٣٠٨( رقم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  بتاريخ  الرس  حمافظة  بمرور 
املتضمن الرفع للمحكمة للنظر حيال مصادرة املركبة أو دفع قيمة املثل للمركبة، واملطالبة 
بسجنه استنادًا للامدة )٦٩/ج/ ٣( من نظام املرور الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ٨٥( 
وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ والئحته التنفيذية، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -قرارت 
٢ -إقــرارات   .)١٥ -١١ -٧( رقم  اللفات  عىل  املرفقة  إليها  املشار  اجلــزاءات  هيئة 
لفة  بحقه  املحررة  املرورية  ٣ -املخالفات  باللفات )١٤ -٦ -١٠(.  واملرفقة  عليه  املدعى 
للمرة  التفحيط  خمالفة  ارتكاب  من  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)١٣ -٩ -٨ -٥(
الثالثة فعل جمرم ومعاقب عليه نظامًا وفقًا لنظام املرور املشار إليه، ولكون املركبة التي قام 
بالتفحيط عليها تعود ملكيتها لـلمدعى عليه أطلب مصادرهتا وسجنه وفقًا للامدة )٦٩/ 
ج/ ٣( من نظام املرور والئحته التنفيذية املشار إليها( ا.هـ. وبعرض دعوى املدعي العام 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام من أن عيل سابقتي تفحيط وأن السيارة 
الواردة يف الدعوى سياريت فهو صحيح، وأما ما ذكره من قيامي بالتفحيط للمرة الثالثة فغري 
صحيح، وأنا تائب وقد حسنت حايل وأدرس يف الكلية )...(، هكذا أجاب. وبطلب البينة 
فقد قررت رفع  لذا  قال: أطلب رفع اجللسة إلحضارها، هكذا أجاب.  العام  املدعي  من 
اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ افتتحت اجللسة 
العام  املدعي  حرض  وفيها  للجلسة  املحدد  الوقت  انتهى  وقد  والنصف،  التاسعة  الساعة 
واملدعى عليه، وبسؤال املدعي العام هل أحرض بينته؟ قال: قد طلبتهم إال أهنم مل حيرضوا 
وأطلب رفع اجللسة لطلبهم مرة أخرى، هكذا أجاب. لذا فقد قررت رفع اجللسة لذلك. 
وأفهمت املدعي العام إن مل حيرض بينته يف اجللسة القادمة فسأعتربه عاجزا عن إحضارها. 
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ويف جلسة أخرى يف يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة 
عليه.  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  للجلسة  املحدد  الوقت  انتهى  وقد  والنصف، 
وبسؤال املدعي العام هل أحرض بينته؟ قال: قد طلبتهم إال أهنم مل حيرضوا، هكذا أجاب. 
لذا فقد اعتربت املدعي العام عاجزا عن إحضار البينة، ثم قررت رفع اجللسة للتأمل. ويف 
جلسة أخرى يف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة، 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبدراسة أوراق املعاملة مل أجد فيها ما يدين املدعى 
ييل:  ما  وقررت  ذلك  يف  ضده  تتوجه  التهمة  أن  إال  الثالثة،  للمرة  التفحيط  بمامرسة  عليه 
أوال: رصفت النظر عن مجيع طلبات املدعي العام. ثانيا: حجز مركبة املدعى عليه الواردة 
التهمة، وبام تقدم حكمت.  لتوجه  تاريخ حجزها  اعتبارا من  ثامنية أشهر  الدعوى ملدة  يف 
العام واملدعى عليه عدم  املدعي  بتعليامت االستئناف قرر  أفهمتهام  بعدما  وبعرضه عليهام 
القناعة، وطلبا رفع احلكم ملحكمة االستئناف بال الئحة اعرتاضية، هكذا قرر كل واحد 
منهام، ثم قررت رفع احلكم مع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم. وباهلل 

التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
العامة بمحافظة الرس برقم )٣٥٥٥٨٢٩( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  املقيدة لدينا برقم 
)٣٥٥٥٨٢٩( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  املرفق هبا القرار رقم )٣٥٢٣٩٩٨٤( وتاريخ 
١٤٣٥/٥/١١هـ،  الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة، اخلاص بدعوى 
املدعي العام ضد/ )...(؛ الهتامه بالتفحيط. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام ييل: أواًل: 
رصف النظر عن مجيع طلبات املدعي العام. ثانيًا: حجز مركبة املدعى عليه ملدة ثامنية أشهر 
عىل النحو املفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة ؛ قررنا املصادقة عىل 

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

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٨٧٦٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه : ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ رقم القرار : ٣٥٣٥٣٥١٦ 

بمصادرةا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلقيارةا-ا مماثماانا-اطمبامصادرةا سابقاانا تفحيطا-ا
تلقيارة.ا

اا-تملوتدا)3(او)39ا - ل4ا(او)ق9ا(او)94ا(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.
قا-تملادةا)69/ج(امنانظاماتمللور.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بمامرسة التفحيط بسيارته 
للمرة الثالثة، وطلب احلكم بمصادرة املركبة العائدة له، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، ونظرًا لكون هذا العمل حمرما ويستحق مرتكبه العقوبة ملا يتضمنه من هدر 
الدين  جاء  ما  مع  متناٍف  وهو  واآلخرين  النفس  عىل  خطر  من  يكتنفه  وملا  وإتالفه،  للامل 
بحفظه من الرضوريات ومنها املال والنفس، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه 
بمامرسة التفحيط للمرة الثالثة، وحكم بمصادرة السيارة العائدة له املوصوفة يف الدعوى، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني ١٤٣٥/٣/٥هـ ويف متام الساعة العارشة افتتحت 
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اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بأهبا؛ بناء عىل املعاملة املحالة لنا من رئيس 
املحكمة اجلزائية بأهبا برقم: ٣٥٩٨٧٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، واملقيدة لدى املحكمة 
 )...( العام/  املدعي  بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٢٧٨٨ برقم: 
التكليف رقم ٣٥١ يف ١٤٣٠/٩/٩هـ ضد  أمر  بموجب  العام  االدعاء  قبل  املكلف من 
املدعو/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم: )...( يف هتمة ممارسة التفحيط 
للمرة الثالثة، وقد تقدم املدعي العام بدعوى نص احلاجة منها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٣هـ 
نوع  بسيارته  ١٤٣٤/٥/٢هـ  بتاريخ  التفحيط  ممارسته  إثر  أعاله  املذكور  عىل  القبض  تم 
)...( حتمل اللوحة رقم )...( صنع عام )٢٠٠٦م(، وكان ذلك جهة )...( بأهبا، وتبني أن 
عليه خمالفتي تفحيط سابقتني مسجلتني عليه برقم )...( وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٢هـ ورقم 
)...( وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧هـ، وقد جرى حجز املركبة املشار هلا أعاله، وانتهى التحقيق 
الثالثة، وذلك لألدلة  التفحيط للمرة  معه إىل توجيه االهتام للمدعى عليه )...( بمامرسته 
التالية: ١ - إقراره املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )٤(. ٢ -حمرض ضبط املخالفة املنوه عنه 
املركبة  إليه واحلكم عليه بمصادرة  إثبات ما أسند  اللفة رقم )٢(، لذا أطلب  واملرفق عىل 
العائدة له نوع )...( صنع عام )٢٠٠٦م( حتمل اللوحة رقم )...( وفقًا للامدة )٦٩/ج( من 
نظام املرور، هكذا ادعى. هذا ومل حيرض املدعى عليه وال وكيل عنه رغم تبليغه عن طريق 
وعليه  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  يف  واملؤرخ  باملعاملة  املرفق  املحرض  حسب  املختص  املوظف 
قررت التوقف عن نظر هذه القضية والكتابة للجهة األمنية املختصة إلحضار املدعى عليه 
إلينا ملحاكمته استنادًا عىل املادة األربعني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية، ورفعت 
افتتحت  والنصف  التاسعة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٥/٦/٢١هـ  االثنني  يوم  ويف  اجللسة. 
اجللسة وفيها حرض )...( سعودي بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن ابنه 
كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٣/٤هـ  يف   ٣٥٢٨٦٩٩٥ رقم  الوكالة  بموجب  عليه  املدعى 
العدل الثانية بالدمام واملتضمنة ختويله بسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار، وقد 
عرضت الدعوى عليه استنادًا عىل املادة التاسعة والثالثني بعد املائة من نظام اإلجراءات 
اجلزائية فأجاب قائاًل: ما جاء يف الدعوى صحيح مجلة وتفصياًل، فقد قام موكيل بالتفحيط 
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هكذا  الثالثة،  للمرة  وذلك   )...( رقم  اللوحة  حتمل  ٢٠٠٦م  موديل   )...( نوع  بسيارته 
أجاب. فبناًء عىل ما تقدم، وألن املدعى عليه وكالة أقر بالدعوى، وله حق اإلقرار حسب 
وكالته املوضحة بعاليه، واستنادًا عىل املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية، ونظرًا لكون 
هذا العمل حمرما ويستحق مرتكبه العقوبة ملا يتضمنه من هدر للامل وإتالفه، وملا يكتنفه من 
الدين بحفظه من الرضوريات ومنها  النفس واآلخرين وهو متناٍف مع ما جاء  خطر عىل 
املال والنفس، واستنادًا عىل املادة التاسعة والستني من نظام املرور يف الفقرة )ج(، لذا ثبت 
لديَّ إدانة املدعى عليه )...( بمامرسة التفحيط للمرة الثالثة بسيارته املوصوفة يف الدعوى، 
وحكمت بمصادرة سيارته وهي من نوع )...( موديل ٢٠٠٦م حتمل اللوحة رقم )...(، 
تدقيق احلكم حسب  بأن هلام حق طلب  الطرفني وأفهمتهام  وقد جرى عرض احلكم عىل 
املادة الثانية والتسعني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية اجلديد، وجرى تسليمهام نسخة 
من إعالم احلكم يف هذه اجللسة وأفهمتهام بأن مدة االعرتاض هي ثالثون يومًا من اليوم، 
وأهنام إن مل يتقدما خالهلا بيشء فسوف يسقط حقهام يف طلب التدقيق حسب املادة الرابعة 
بتاريخ  النطق باحلكم  النظام، ففهام ذلك ووقعا عليه، جرى  املائة من ذات  والتسعني بعد 
١٤٣٥/٦/٢١هـ، ورفعت اجللسة عند الساعة العارشة. 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 
بأهبا برقم ٣٥١٥٢٨٩١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة 
برقم ٣٥٢٨٦١٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ، اخلاص  الشيخ/ )...(  باملحكمة  القايض 
يف  املوضحة  الصفة  عىل  )تفحيط(  قضية  يف   )...( ضـــــــــد/  العام  املدعي  بدعوى 
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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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٨٤٠٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٤٧٢ 

تلاحقيقا-ا أثناءا تناهاكاحلمةامنزلا-اسصداتلرسسةا-ارشبامقكلا-اإخفاءاتلشخصيةا
إسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل مواطن وهو يف 
حالة غري طبيعية لغرض الرسقة، ورشبه للمسكر، وتغيري اسمه أثناء التحقيق معه، وطلب 
احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
وحكم  العامة،  الدعوى  يف  إليه  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا 
وبجلده  مفرقة،  جلدة  مائتي  علنًا  وبجلده  أشهر،  مخسة  ملدة  وبسجنه  املسكر،  حد  بجلده 
تسعا وسبعني جلدة لتغيريه اسمه احلقيقي أثناء التحقيق، مع التوصية بإبعاده عن البالد، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بجازان  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٩٨٤٠٦ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٠٧١١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، 
ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة )٠٠: ٠٩(، وفيها حرض 
املدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...(  ... اجلنسية 
بتاريخ  أنه  تتضمن:  حمررة  دعوى  العام  املدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ تم القبض عىل املدعى عليه بناء عىل ما ورد من بالغ لرشطة املدينة من 
قيام املدعى عليه بالدخول إىل منزل )...( سعودي اجلنسية يسكن حي )...( وكان بحالة 
غري طبيعية، وباستشاممه اتضح أن رائحة املسكر تفوح من فمه بشدة، وبأخذ أقوال صاحب 
املنزل/ )...( أفاد بأنه يف متام الساعة التاسعة ليل األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وعند 
خروجه من منزله شاهد املدعى عليه داخل منزله وبيده مربوع وزرادية وأنه كان يريد رسقة 
منزله وصادق عىل أقواله، وعند ورود سوابقه ظهر أن اسمه احلقيقي )...( وليس )...(، 
وباستجواب املدعى عليه أقر بأنه قبض عليه وهو بحالة غري طبيعية متعاطيا ملادة املسكر، 
وأنه يتعاطى املسكر من ست سنوات، وأنكر دخوله منزل املدعي وصادق عىل أقواله، وقد 
أسفر التحقيق عن توجيه االهتام إىل املدعى عليه بدخوله منزل املواطن )...( وهو يف حالة 
والقرائن  لألدلة  معه، وذلك  التحقيق  أثناء  اسمه  والتغيري يف  الرسقة،  لغرض  غري طبيعية 
التالية:١ -اعرتافه برشبه للمسكر. ٢ـ حمرض االستشامم املرفق. ٣ـ ما ورد يف أقواله املرفقة. 
وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل سابقتني يف رشب املسكرات وحيازة املخدرات، وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه، لذا أطلب إثبات إدانته 
دخوله  لقاء  رشعًا  وتعزيره  للمسكر،  رشبه  لقاء  املسكر  بحد  عليه  واحلكم  إليه  أسند  بام 
معه.  التحقيق  عند  احلقيقي  اسمه  يف  للتغيري  تعزيره  وكذلك  الرسقة،  لغرض   )...( منزل 
برشب  باالعرتاف  أجاب  أعاله  املذكور  عليه  املدعى  وبسؤال  العام.  املدعي  ادعى  هكذا 
املسكر من نوع العرق، وبالدخول ملنزل املواطن )...( سعودي اجلنسية بقرية )...( حتت 
تأثري املسكر لغرض سيِّئ يف نفسه. هكذا أجاب املدعى عليه، عند ذلك جرى منا االطالع 
عىل كامل ملف القضية ومنها حمرض االستشامم، وحمرض القبض، وكرت السوابق، فوجدهتا 
العام، وعىل إجابة املدعى  بالدعوى، وبناء عىل ما ذكر من دعوى املدعي  متطابقة ملا جاء 
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عليه )...(  ... اجلنسية باالعرتاف برشب املسكر من نوع العرق، وبدخوله منزل املواطن 
)...( اجلنسية  )...( حتت تأثري املسكر لغرض سيِّئ يف نفسه، لذا فقد ثبت لدي  رشعًا إدانة 
املدعى عليه املذكور بام نسب له بالدعوى العامة أعاله، وحكمت عليه لقاء ذلك بام ييل: 
أواًل/ جيلد حد املسكر ثامنني جلدة علنًا دفعة واحدة. ثانيًا/ يعزر لقاء دخوله املنزل املذكور 
بامئتي  جلدة  إيقافه يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وجلده   تاريخ  بالسجن ملدة مخسة أشهر من 
اجلهة  أويص  ثالثًا/  أيام.  عرشة  واألخرى  الدفعة  بني  جلدة  مخسون  دفعة  مفرقة كل  علنًا 
املقررة بحقه رشعًا؛ لظهور فساده واتقاء  العقوبة  انقضاء  البالد فور  بإبعاده عن  املسؤولة 
لرشه. هذا ما حكمت به. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وطلب املدعي 
الالزم بموجبه  القرار  بتنظيم  العام، وأمرت  العام استئناف احلكم مكتفيًا بالئحة االدعاء 
ورفعه ملحكمة االستئناف بمنطقة عسري لدراسته وإبداء ما تراه نحوه. وصىل اهلل وسلم عىل 
نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٣/١٢هـ. احلمد هلل وحده وبعد، فبناء عىل 
مالحظة أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا اجلزائية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة عسري بقرارهم رقم ٣٢١٩٤٦٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ عىل القرار الصادر منا 
برقم ٣٥١٨٢٦٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( 
املوضحة يف  الصفة  لغرض سيِّئ( عىل  منزل  اخلمر ودخول  اجلنسية يف قضية )رشب   ...
بدراسة  الفضيلة  قرار أصحاب  فيه، ونص  بام هو مدون ومفصل  املتضمن حكمنا  القرار 
للمدعى  التهمة  العام  املدعي  وجه  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار 
عليه بتغيري اسمه عند التحقيق معه وطالب بتعزيره لقاء ذلك، ومل نجد فضيلته أجرى شيئًا 
حيال ذلك، فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم نحوه ومن ثم تعاد املعاملة إلكامل 
الزمها. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل صحبه وسلم. انتهى نصه. وبناء عليه 
أجيب عىل املالحظة بأن ما قررناه بحق املدعى عليه من سجن وجلد كاف يف تعزيره لقاء 
ما أشار له املدعي العام من اهتام املدعى عليه بتغيري اسمه عند التحقيق، وقد فاتنا التنويه 
عن ذلك لشمول التعزير جلميع التهم املوجهة للمدعى عليه، ومع هذا وجتاوبًا مع أصحاب 
الفضيلة فقد قررت تعزير املدعى عليه املذكور لقاء التهمة املوجهة له من املدعي العام عىل 
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تغيري اسمه احلقيقي باجللد بتسع وسبعني جلدة فقط مع بقاء حكمنا ضد املدعى عليه يف غري 
ذلك عىل ما هو عليه، وبعرض ما قررناه أعاله عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة وبقي 
املدعي العام عىل اعرتاضه السابق، وأمرت بإحلاق ما ذكر بالقرار وضبطه. وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٤/١٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بجازان برقم ٣٥٤٨٠٧١١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلـة 
برقم ٣٥١٨٢٦٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، اخلاص  الشيخ/ )...(  باملحكمة  القايض 
ودخول  اخلمر  )رشب  قضية  يف  اجلنسية -   ...  - )...( ضـــــد/  العام  املدعي  بدعوى 
منزل لغرض الرسقة( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما 
أجاب به فضيلته وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناًء عىل قرارنا رقم )٣٥١٩٤٦٤٤( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٣هـ. تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٤٥٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٧١٤٧١ 

إنكارا-احمرضا بالقالا-ا هتديدا إشهاراسكنيا-ا ذلكا-ا يفا منزلا-ارشوعا تناهاكاحلمةا
تلاهمةا توجها تملوصمةا-ا تلبينةا تلاحقيقا-اسابقةامقجمةا-اعدما لدىاجهةا سبضا-اشهادةا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالرشوع يف انتهاك حرمة منزل 
وإذعار قاطنيه بإشهار سكني عليهم، وهتديد زوجته وأبنائه بالقتل، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند 
إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها حمرض القبض وشهادة شهود لدى جهة التحقيق، وقد استمهل 
إلحضارهم ثم عجز عن ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظرًا لوجود سابقة مسجلة عليه مل تردعه 
عقوبتها، وألن جمموع ما قدمه املدعي العام يوجه التهمة للمدعى عليه بصحة ما نسب إليه، لذا 
فقد حكم القايض بسجنه ملدة أربعة أشهر، وبجلده ثامنني سوطا عىل دفعتني، فاعرتض املدعي 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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املكرمة،  بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٤٢١٨٥٧٧٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٢٤٥٤٣ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٤/١١/٠٥هـ افتتحت اجللسة 
هـ  رقم  باخلطاب  مرجعه  من  املعمد   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠١:١٥( الساعة 
م/ ٢/ا/٢١٠٩وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
التحقيق معه  انتهى  بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: إن املدعى عليه قد 
إىل توجيه االهتام له بالرشوع يف انتهاك حرمة منزل وإذعار قاطنيه بإشهار سكني عليهم، 
وهتديده لزوجته وأبنائه بالقتل، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء يف شهادة عمه 
املنوه عنها واملدونة عىل الصفحة )١٣( من ملف االستدالل املرفق برقم )١(. ٢ -ما جاء يف 
شهادة والده وعمه املنوه عنها واملرفقة برقم )١٦(. ٣ -ما جاء بمحرض الدوريات األمنية 
رقم ٦٨٣٠ املرفق برقم )٢(، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية 
دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  رادعة، 
ما  الصحيح  قائال:  أجاب  العام  املدعي  عيل  ذلك  وبعرض  وتفصيال،  مجلة  صحيح  غري 
ذكرت يف دعواي ولدي البينة سوف أقوم بإحضارها يف اجللسة القادمة. ويف يوم الثالثاء 
العام واملدعى عليه ومل  املدعي  افتتحت اجللسة، وفيها حرض  املوافق ١٤٣٤/١١/١١هـ 
املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  لذلك،  فأمهل  إلحضارها  العام  املدعي  فاستمهل  البينة،  حترض 
حيرض  ومل  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  إلحضارها  مهلة  وطلب  بينته  العام  املدعي 
حيرض  ومل  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  بينته.  العام  املدعي 
حرض املدعي العام واملدعى عليه، وسألت املدعي العام عن بينته فقال: جرى طلبها مرارا 
ومل حترض وعليه عددته عاجزا عن إحضارها، وسألت املدعى عليه عن سوابقه فقال: لدي 
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حمرض  ضمنها  ومن  املعاملة  أوراق  تأملت  ثم  حمكوميتها.  أخذت  فاحشة  واحدة  سابقة 
عىل  فبناء   ،)١٦( لفة  املرفقة  املدونة  الشهود  وشهادة   ،)٢( لفة   )٦٨٣٠( رقم  الدوريات 
عن  العام  املدعي  وعجز  للدعوى،  عليه  املدعى  وإلنكار  واالجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما 
املدونة، إضافة لوجود سابقة  الشهود  القبض وشهادات  بينته، وما جاء يف حمرض  إحضار 
عىل املدعى عليه، وجمموعها توجه التهمة للمدعى عليه بام نسب إليه؛ لذا كله فقد حكمت 
بتعزير املدعى عليه لقاء توجه التهمة نحوه بام نسب إليه بسجنه أربعة أشهر من تاريخ إيقافه، 
وجلده ثامنني سوطا مفرقة عىل دفعتني بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، وبعرضه عليه قنع 
به وقرر املدعي العام االعرتاض بالئحة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.

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 
٣٥١١٠٨٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بمكة املكرمة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم بالرشوع يف انتهاك 
حرمة منزل املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 

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

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٤٨٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٣٨٠٩ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اسصداهتليباخادمةا-امقاعدهتااعىلاتهللبا-اإجتاراباألشخاصا-ا
تعزيلا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما تلاحقيقا-ا جهةا لدىا شهادةا إنكارا-ا

بالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

بقصد  املدعي  منزل  إدانته بدخول  إثبات  املدعى عليه؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  كفيلها،  منزل  من  اهلرب  عىل  وبمساعدهتا  لديه،  خادمة  هتريب 
الثالثة من نظام مكافحة اإلجتار باألشخاص، وبعرض الدعوى  السجن والغرامة وفقا للامدة 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، 
العام  املدعي  قدمه  ما  ألن  ونظرًا  الدعوى،  بصحة  شاهد  شهادة  يتضمن  حتقيق  حمرض  ومنها 
ال يكفي إلدانة املدعى عليه بام جاء يف الدعوى ويوجه التهمة القوية له بصحة ما نسب إليه، 
لذا فقد حكم القايض بسجن املدعى عليه ملدة ستة أشهر، وبجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  فبناء  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٢٧٨٥٦ برقم  الرشقية  باملنطقة  التحقيق  هيئة  من  إلينا  الواردة  بالدمام  اجلزائية 
١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٤٢١٣٣ برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، 
واملحالة إلينا برقم ٣٤٢٥٤٨٤٦، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بالدمام افتتحت 
اجللسة األوىل يف هذا اليوم األربعاء تاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ الساعة الواحدة بعد الظهر، 
وفيها حرض املدعي العام )...( وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( ... اجلنسية 
١٤٣٤/٤/٢٤هـ  بتاريخ  إنه  عليه:  دعواه  يف  قائاًل   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
تقـدم املواطن )...( بشكوى مفادها قيام املدعى عليه بمساعدة خادمته املنزلية عىل اهلرب، 
)رشطة  الضبط  جهـة  قبل  من  عليه  املدعى  عىل  القبض  تم  ١٤٣٤/٤/٢٩هـ  وبتاريخ 
بالدخول  قام  بأنه  وذكر  إليه،  نسب  ما  أنكر  عليه  املدعى  أقوال  وبسامع  الدمام(،  جنوب 
قام  عندما  أنه  أفاد  اجلنسية   ...  )...( املقيم  التهريب، وبضبط شهادة  للمملكة عن طريق 
باملرور من أمام منزل املدعي شاهد شخصا ... اجلنسية برفقته خادمة منزلية ومها خارجان 
من منزل املدعي، وكان بحوزة ...حقيبة كبرية خرضاء اللون لكنه مل يلق هلم بااًل، وبعد ذلك 
بنصف ساعة قام أحد إخوة املدعي باالتصال عليه وسأله عام إذا كان شاهد خادمة منزلية 
...يقيم  الشخص  أن  له  وذكر   ... شخص  برفقة  إحداهن  شاهد  بأنه  فأخربه  الشارع،  يف 
معهم يف نفس احلارة، حيث سبق له مشاهدته من قبل وأنه عىل معرفة بمقر سكنه، وذكر 
باهلرب  بأن اخلادمة قامت  املدعي، علام  برفقة خادمة  الذي شاهده  الشخص  أنه هو ذات 
التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه )...(  اليوم الذي شاهدمها فيه، وانتهى  يف نفس 
بدخول منزل املدعي بقصد هتريب اخلادمة ومساعدهتا عىل اهلرب من منزل كفيلها، وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء يف حمرض سامع أقوال املدعى عليه املدونة عىل الصفحتني 
رقم )١٠_٩( من دفرت االستدالل املرفق لفة )٢(. ٢ -ما جاء يف شهادة املقيم املرفقة لفة 
)١١(. ٣ -مشاهدة اخلادمة برفقة املدعى عليه واختفاؤها بعد ذلك قرينة قوية عىل قيامه 
عليه رشعًا،  فعل جمرم ومعاقب  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  اهلرب. وحيث  بمساعدهتا عىل 
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أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة السجن والغرامة؛ وفقا للامدة الثالثة من 
نظام مكافحة اإلجتار باألشخاص والتشديد عليه لكون املتاجر هبا امرأة، وفقا للفقرة الثانية 
من املادة الرابعة من النظام نفسه )علاًم بأن احلق اخلاص ال زال قائام(. هذه دعواي. وبسؤال 
املدعى عليه عام ورد يف دعوى املدعي العام أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام يف دعواه من 
قيامي بدخول منزل املدعي باحلق اخلاص بقصد هتريب خادمته ومساعدهتا عىل اهلرب من 
منزل كفيلها فهذا كله غري صحيح مجلة وتفصيال، ومل أقم به أبدا. هكذا أجاب. وبسؤال 
املدعي العام عن بينته عىل دعواه قرر بقوله: ليس لدي سوى ما يف أوراق املعاملة. هكذا 
قرر. وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجدت هبا حمرض شهادة مدونا عىل اللفة رقم )١٠( من 
أوراق املعاملة، يتضمن شهادة املقيم )...( ... اجلنسية عىل مشاهدته املدعى عليه خيرج من 
منزل املدعي باحلق اخلاص وبرفقته خادمة املدعي باحلق اخلاص، وأنه كان بيد املدعى عليه 
حقيبة كبرية خرضاء اللون وأن خادمة املدعي باحلق اخلاص قد هربت يف نفس ذلك اليوم، 
عليه  املدعى  وكان  السابقة،  أقواله  وأرص عىل  ذلك  أنكر  عليه  املدعى  ذلك عىل  وبعرض 
يتكلم بلغة عربية مفهومة لدي، وباالطالع عىل أوراق املعاملة مل أجد هبا ما يكفي إلدانة 
املدعى عليه بدخول منزل املدعي باحلق اخلاص بقصد هتريب خادمته ومساعدهتا عىل اهلرب 
من منزل كفيلها، فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى 
املدعي العام من قيامه بالدخول ملنزل أحد املواطنني بقصد هتريب خادمته ومساعدهتا عىل 
اهلرب من منزل كفيلها، ونظرا لتوجه التهمة القوية يف قيامه بذلك، حيث جرى االطالع 
عىل حمرض الشهادة املذكور، لذلك كله قررت سجن املدعى عليه ملدة )٦( ستة أشهر من 
القوية يف قيامه  التهمة  إيقافه وجلده )٥٠( مخسني جلدة دفعة واحدة، نظرا لتوجه  تاريخ 
بالدخول ملنزل أحد املواطنني بقصد هتريب خادمته ومساعدهتا عىل اهلرب من منزل كفيلها، 
املطالبة بحقه اخلاص  العام، وللمدعي باحلق اخلاص حق  وبذلك حكمت حكام يف احلق 
متى ما أراد، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قنع به، كام قرر املدعي العام اعرتاضه عىل 
احلكم واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، وعىل ذلك جرى التوقيع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يوم األربعاء ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ. 
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افتتحت اجللسة  اليوم األربعاء ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  احلمد هلل وحده وبعد، فإنه يف هذا 
الرابعة الساعة العارشة والربع، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية 
بموجب خطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤٢٣٧٣٠٤٨ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، وبرفقه 
وتاريخ   ٣٤٣٧١٠٠٢ رقم  الثانية  الثالثية  اجلزائية  الدائرة  أعضاء  الفضيلة  أصحاب  قرار 
والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة   ...( نصه  ما  املتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
إرفاق  من  بد  وال  ناقصة،  املرفقة  الضبط  صورة  أن  لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 
صورة ضبط مكتملة ملالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم ومن ثم إعادة املعاملة...( ا.هـ. نص 
احلاجة منه قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه رئيس 
الدائرة )...( ختمه وتوقيعه، وجتاوبا مع ما ذكره أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف 
فقد جرى إرفاق صورة الضبط كاملة بأوراق املعاملة. وتم إقفال اجللسة الساعة العارشة 
والنصف، وللبيان جرى حتريره. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم حرر يوم األربعاء ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٤٨٠٣١٦/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة الدمام برقم 
٣٤/٢٨٥٧٤٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٤/٩/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٣٢١٦٦٨ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( يف قضية دخول منزل، وقد تضمن القرار 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
/٣٤٣٧١٠٠٢ رقم  قرارنا  عىل  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق 

ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل 
املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٥٤١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٣٣١ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-اإنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ادفعاباإلكلتهاعميها-ا
تعزيلا تخلاصا-اظلوفاخمففةا-ا باحلقا تملدعيا تنازلا تلاكميفا-ا دوناسنا إدتنةا-احدثا

بالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدث املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل لغرض 
سيِّئ، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، 
وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه ومنها إقرار املدعى عليه 
اإلكراه،  حتت  منه  بصدوره  دفع  عليه  وبعرضه  املنزل،  حوش  بدخول  التحقيق  جهة  أمام 
املدعى عليه غري  منه، ولكون  التحقيقي ومصادقته عىل صدوره  اعرتافه  ملا جاء يف  ونظرًا 
مكلف، ولتنازل املدعي باحلق اخلاص، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أسند 
إليه من دخول منزل، وحكم بسجنه ملدة أسبوعني، وبجلده أربعني جلدة، وبأخذ التعهد 

عليه بعدم العودة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
 ٣٤٢٤٠٦٢٥٩ رقم  املحكمة  رئيس  خطاب  بموجب  األحداث  قضايا  بنظر  واملكلف 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  ١٤٣٤/١٠/٢٥هــ،  وتاريخ 
باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٥٤١ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية 
)...( سعودي  العام  املدعي  برقم ٣٥٢٦٨٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، وفيها حرض 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( والتعميد رقم ١٧٦٤٨ يف ١٤٣٢/٦/١٢هــ، 
وادعى عىل املتهم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل: إنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٥هــ أبلغت املواطنة )...( الدوريات األمنية عن قيام املتهم بدخول منزهلا. 
وشاهدت  املنزل  صالة  يف  وأختها  هي  جالسة  كانت  بأهنا  أفادت  املدعية  أقوال  وبسامع 
اخللف  من  به  وأمسكت  به  فلحقت  بالفرار  الذ  شاهداه  وعندما  املطبخ،  داخل  شخصا 
أختها.  به  أفادت  ما  بنحو  أفادت  املدعية  أقوال أخت  توىل هاربا. وبسامع  ثم  بركلها  فقام 
عن  فنزل  النزول  يستطع  ومل  منزهلم  بوابة  فوق  صعد  بأنه  أقر  املتهم  احلدث  وباستجواب 
طريق منزل جارهم، وشاهدته املدعية وقامت باللحاق به وأمسكت به من اخللف فأفلت 
منها ثم هرب خارج منزهلا. وانتهى التحقيق إىل اهتام احلدث )...( بدخول منزل لغرض 
 .)٨( رقم  ص   )١٤( رقم  لفة  املدون  ١ -إقراره  التالية:  والقرائن  لألدلة  سيئ.وذلك 
فعل  املتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)٤( ص   )١٤( رقم  لفة  املدون  املواجهة  ٢ -حمرض 
جمرم ومعاقب عليه رشعا أطلب إثبات ما أسند اليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية، علام بأن 
احلق اخلاص انتهى بالتنازل. وعليه فقد حرض املدعي العام )...( سعودي بالسجل املدين 
رقم )...( وهو حمقق ثان بالبطاقة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٧هــ، وقد أقر الئحة 
الدعوى املذكورة أعاله. وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام غري 
صحيح، فلم أدخل منزل املدعية هنائيا، هذه إجابتي. وباالطالع عىل اعرتافه حتقيقيا وجدته 
يتضمن )يف احلقيقة أنا من قمت بدخول منزهلم حيث كنت جالسًا فوق باب بيتنا ومل أستطع 
النزول فنزلت عن طريق حوش جارنا )...(، وأثناء نزويل ومروري من احلوش شاهدتني 
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امرأة وأخذت ترصخ عيل فحاولت الرجوع إىل السور فأمسكت يب من اخللف فأفلت منها 
وهربت من باب احلوش(، انتهى املقصود. وبعرضه عليه قال: صحيح أنني اعرتفت بذلك 
املعاملة وجدت ورقة  أنني مل أدخل. وباالطالع عىل  العزل، وإال فالصحيح  لكيال أدخل 
إقرار تنازل بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ لفة ١١، فنظرًا إىل ما دون، ونظرًا إلنكار املدعى 
عليه، ونظرًا ملا جاء يف اعرتافه حتقيقيًا من دخول حلوش املنزل، ومصادقته عىل صدوره منه 
لكيال يدخل العزل، لذا فقد ثبت لدي إدانته بام أسند إليه من دخول منزل، ونظرًا لكونه 
غري مكلف وتنازل املدعي اخلاص؛ لذا فقد حكمت بتعزير املدعى عليه بالسجن أسبوعني 
احلكم  وبعرض  العودة.  بعدم  عليه  التعهد  وأخذ  جلدة،  أربعني  وجلده  إيقافه  تاريخ  من 
عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، كام قرر املدعي العام االعرتاض بدون الئحة. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
من املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٦٨٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، واملحالة لنا 
من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٤٣٠٠٩ يف ١٤٣٥/٣/٧هـ، 
فقد جرى مّنا نحن رئيس وأعضاء الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  املنورة 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٥٨٠٢ بعدد  واملسجل  املنورة،  باملدينة 
املدعي العام ضد )...(، املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه تقررت 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق وصىل  باألكثرية. وباهلل  املصادقة عىل احلكم 

وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٧٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥١٣١٨٣٦ 

إدتنةا-ا حملمةا-ا خموةا إسلترا-ا خادمةا-ا معا سيِّئا-عالسةا منزلا-اغلضا حلمةا تناهاكا
ظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل مواطن لغرض 
مقابلة عاملة منزلية لديه لوجود عالقة له معها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية،وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا ألن ما أقدم عليه فعل حمرم وفيه انتهاك حلرمة 
لدى  ثبت  فقد  لذا  كونه حمصنا،  مع  له  امرأة الحتل  مع  عليه وخلوة حمرمة  واعتداء  املنزل 
القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة سنة، وبجلده مخسني جلدة تكرر 

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

املكتب  باألحساء يف  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
برقم  باألحساء  اجلزائية  املحكمة  رئيس  من  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء   ،)...( القضائي 
 /٩/٢١ يف   )٣٤٢٢٢٦٠١٧( برقم  واملقيدة  ١٤٣٤هـ،   /٩/٢١ يف   )٣٤٤٣٢٧٨٧(
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١٤٣٤هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٩/٢٣هـ افتتحت اجللسة األوىل يف متام الساعة 
احلادية عرشة والنصف، وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليه )...( ... 

اجلنسية باإلقامة رقم )...(، وبسؤال املدعي العام عن دعواه قال: 
بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  لدائرة  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي 
األحساء، أدعي عىل املذكور أعاله باالطالع عىل حمرض القبض املعد من قبل الدورية األمنية 
رقم )١٥٢٩٥( وتاريخ ١٤٣٤/٨/١١هـ، املتضمن بأن الدورية تبلغت من العمليات عن 
املوقع  إىل  الرسية  والدورية  واملعقب  األمنية  الدورية  انتقال  فتم   ،)...( عند  مبلغ  وجود 
فتمت مقابلة املدعي/ )...(، فأفاد بأنه الحظ شخصا داخل منزل أخيه/ )...( يف السطح، 
فأقفل الباب عليه حتى حرضت الدوريات األمنية، فوجد املدعى عليه يف السطح بالقرب 
من خزان املنزل ملقابلة العاملة املنزلية )تم حفظ األوراق بحقها(، وباستجواب املدعى عليه 
أقر بدخوله املنزل بغرض مقابلة العاملة املنزلية لوجود عالقة معها. وانتهى التحقيق معه 
لوجود  املنزلية  العاملة  مقابلة  لغرض   )...( املواطن/  منزل  بدخول  له  االهتام  توجيه  إىل 
املنزل بغرض  املدعى عليه بدخوله  التالية: ١ -إقرار  عالقة معها، وذلك لألدلة والقرائن 
مقابلة العاملة املنزلية لوجود عالقة معها املرفق عىل اللفة رقم )٨،٩(. ٢ -حمرض القبض 
املعد من قبل الدورية األمنية املرفق باللفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو 
إثبات ما أسنـد  املعتربة رشًعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب  بكامل أهليته 
إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه. هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام يف دعواه كله صحيح، وقد قمت بدخول 
املنزل لغرض مقابلة اخلادمة وذلك لوجود عالقة معها، وهي التي فتحت يل الباب. هكذا 
أجاب. وبسؤاله هل هو متزوج؟ قال: نعم، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإقرار 
املدعى عليه بصحة الدعوى، لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف دعوى 
املدعي العام، وألن ما أقدم عليه فعل جمرم، وفيه انتهاك حلرمة املنزل واعتداء عليه، وخلوة 
حمرمة مع امرأة الحتل له مع كونه حمصنا، لذا فقد حكمت بتعزيره لقاء ذلك بالسجن مدة 
سنة حيتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية، وجلده مخسني جلدة تكرر عليه أربع مرات، 
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وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته باحلكم، وقرر املدعي العام اعرتاضه 
عىل احلكم وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بدون الئحة فأجبته لطلبه، وعليه فسيتم رفع 
احلكم ملحكمة االستئناف حسب املتبع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية باألحساء يف املكتب )...( 
ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٨هــ افتتحت اجللسة يف هذه الدعوى املقدمة من 
املدعي العام ضد/ )...( )...اجلنسية(، يف قضية دخول منزل لغرض سيئ، وبناء عىل رجوع 
املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية بموجب خطاهبم رقم )٣٤/٢٣٧٠٦٠٧( يف 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، وبرفقه القرار الصادر من الدائرة اجلزائية الثالثية األوىل ج/١ برقم 
)٣٤٣٦٦٣٨٩( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، ونصه بعد املقدمة: )وبدراسة القرار وصورة 
يف  مرتجم  وجود  عن  ينوه  ومل  الدعوى  سمع  فضيلته  أن  لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه 
القضية من عدمه ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم، ومن ثم إعادة املعاملة. واهلل املوفق( أ.هـ. 
عليه توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من )...( قايض استئناف )...( قايض استئناف، 
)...( رئيس الدائرة وفقهم اهلل، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أنه تم عرض الدعوى سابقًا 
بواسطة املرتجم احلارض )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، وإنام سقط سهوًا من الكاتب 
وتم أخذ توقيع املرتجم يف الضبط، وسيتم إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف حسب املتبع. 
نبينا حممد  واختتمت اجللسة الساعة وللبيان. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٨هـ وصىل اهلل عىل 

وعىل آله وصحبه وسلم.
حمكمة  يف  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  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٠٦٠٧ برقم  املكلف  األحساء 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٨١٧٣ برقم 
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اخلاص  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢٥١٨٣ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
وقد  سيئ،  لغرض  منزل  دخول  قضية  يف  اجلنسية   ...  )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي 
القرار وصورة  القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة  تضمن 
بناء  ضبطه  وصورة  بالقرار  وأحلقه  القايض  فضيلة  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  ضبطه، 
عىل  املصادقة  قررنا  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  يف  ج١/ب  ــم٣٤٣٦٦٣٨٩/  رق قرارنا  عىل 
احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر 

يف١٤٣٤/١/٢٩هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٣٢٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩٦٥١ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-افعلامقدماتاتلزناابخادمةا-اإسلترا-اعدماتإلحصانا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهدا-اإيصاءاباإلبعاد.

إسلتراتملدعىاعميه.ا

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل أحد املواطنني 
تعزيرية،  بعقوبة  املنزل، وطلب احلكم عليه  الزنا بخادمة يف  لغرض سيِّئ وفعل مقدمات 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه غري حمصن، ولذا فقد ثبت لدى 
القايض إدانة املدعى عليه بدخول منزل مواطن لغرض سيئ وفعل مقدمات الزنا، وحكم 
بسجنه ملدة أربعة أشهر، وبجلده تسعني جلدة عىل دفعتني، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة 
ملثل ذلك، مع التوصية بإبعاده عن البالد، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

عىل  وبناء  بحائل  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باملحكمة  املقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  برقم ٣٥٤٤٣٢٤  لنا  املحالة  املعاملة 
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٣٥٢٠٦٩٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، 
افتتحت اجللسة يف متام الساعة التاسعة صباحا، وفيها حرض املدعي العام/ )...(، وادعى 
عىل احلارض معه/ )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، بالئحة دعوى هذا نصها: 
األمنية  الدوريات  قبل  من  ١٤٣٥/١/٤هـ  بتاريخ  املعد  القبض  حمرض  عىل  )باالطالع 
بحائل، حيث تقدم أحد املواطنني ببالغ يفيد عن وجود شخص داخل املنزل، وعند انتقال 
الدورية بوجود املبلغ تم دخول املنزل وتم مشاهدة املدعى عليه حياول اهلرب فتم القبض 
نظام  من   )١١٢ -١١٣( رقم  للامدة  استنادًا  إيقافه  تم  عليه.  املدعى  بأنه  واتضح  عليه، 
اخلادمة هي  إن  املدعي، حيث  منزل  بدخول  بقيامه  أقر  وباستجوابه  اجلزائية.  اإلجراءات 
من قامت بإدخاله املنزل واجللوس معها، وأقر بفعله مقدمات الزنى مع اخلادمة حيث كان 
يرغب بفعل فاحشة الزنى. وقد أسفر التحقيق معه عن اهتامه بدخول منزل أحد املواطنني 
والقرائن  لألدلة  وذلك  رشعًا.  جمّرمان  ومها  باخلادمة  الزنى  مقدمات  وفعل  سيئ  لغرض 
التالية: ١ -اعرتافه املنوه واملدون يف دفرت التحقيق املرفق باألوراق لفة رقم )٧(. ٢ -ما ورد 
بمحرض القبض والتفتيش املرفق باألوراق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه فعل جمرم 
ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات إدانته بدخول منزل أحد املواطنني لغرض سيئ وفعل 
بأن احلق اخلاص  تعزيرية تزجره وتردع غريه )علاًم  بعقوبة  الزنى، واحلكم عليه  مقدمات 
ما زال قائاًم(. ا.هـ. هكذا ادعى. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه عن طريق 
املنزل  بالشارع فدعتني اخلادمة إىل  املرتجم )...( أجاب بقوله: صحيح، حيث كنت مارا 
فدخلت وقمت بفعل مقدمات الزنا ومل أقم بفعل فاحشة الزنا. هكذا أجاب. ثم سألته عن 
هل هو حمصن أم ال ؟ فأجاب بقوله: ال. ثم جرى االطالع عىل كافة أوراق املعاملة ومن 
ضمنها اعرتاف املدعى عليه حتقيقا بدخوله املنزل وفعل مقدمات الزنا مع اخلادمة املدون 
عىل صحيفة رقم )١( لفة رقم )٧(. كام جرى االطالع عىل السجل اجلنائي الصادر بحق 
املدعى عليه املتضمن عدم وجود سوابق مسجلة بحقه حتى تارخيه كام ذكره املدعي العام يف 
الئحته، فبناء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة واإلقرار، فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه 
بدخول منزل مواطن لغرض سيئ وفعل مقدمات الزنا، ولكونه غري حمصن، وبناء عىل ذلك 
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قررت تعزيره عىل ذلك بام ييل: أ( سجنه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه هبذه القضية. 
ب( جلده تسعني جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني مابني كل دفعة وأخرى سبعة أيام. 
ج( أخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة ملثل هذه األمور. وبذلك حكمت، كام أوصيت 
أوصيت  كام  لغريه،  وردعا  له،  زجرا  من حقوق  عليه  وما  له  ما  أخذ  بعد  بلده  إىل  بإبعاده 
بوضع اسمه عىل قائمة املمنوعني من دخول اململكة مرة أخرى فيام عدا ما تسمح به أنظمة 
احلج والعمرة، وبعرضه عىل املدعي العام مل يقنع به وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بدون 
الئحة اعرتاضية، وبعرضه عىل املدعى عليه عن طريق مرتجم املحكمة )...( قنع به، وعليه 
جرى التوقيع. تم قفل اجللسة يف متام الساعة التاسعة والنصف من هذا اليوم األحد املوافق 

١٤٣٥/١/٢٨هـ، واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
برقم ٣٥٢٠٦٩٧٣  لدينا  برقم ٣٥٢٠٦٩٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، واملقيدة  بحائل 
وتاريخ   )٣٥١٢٩٧٩٠( رقم  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١٤هـ،  وتاريخ 
بحائل،  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٨هـ، 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( الهتامه 
تضمن  وقد  اخلادمة،  مع  الزنا  مقدمات  وفعل  سيئ  لغرض  مواطن  منزل  دخول  بقضية 
القرار حكم فضيلته بسجن املدعى عليه وجلده وأخذ التعهد عليه عىل النحو املفصل فيه، 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته عىل 

املدعى عليه من تعزير. واهلل املوفق؛ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٦٨٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٨٤٧ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-اهتديداتملأةابقكنيا-اإنكارا-احمرضاتعلفا-اعدما
ثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل أحد جريانه 
لغرض سيِّئ وهتديد زوجة صاحب املنزل بسالح أبيض عبارة عن سكني، وطلب احلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من 
املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها حمرض التعرف املتضمن تعرف الزوجة 
وابنتها عىل املدعى عليه، وما ورد يف إفادة اجلريان من أنه تم طرق الباب عىل املدعى عليه 
بعد الواقعة عدة مرات ومناداته فلم جيب عليهم، ونظرًا ألن ما أورده املدعي العام من أدلة 
ال ترقى إىل إثبات إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، إال أهنا توجه التهمة ضده بصحة ذلك، 
املدعى عليه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده مائة وعرشين جلدة  القايض بسجن  لذا فقد حكم 

مفرقة، 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   ٣٥٢٧٤٤٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٦٨٠
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الباطن )...(  العام بحفر  التحقيق واالدعاء  العام بدائرة  )١٥: ١٠(، وفيها حرض املدعي 
وادعى عىل احلارض معه باملجلس الرشعي )...( سعودي بالسجل املدين رقم )...( قائاًل يف 
تقرير دعواه عليه: حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ تقدم املواطن )...( ببالغ للرشطة 
حيث أفاد بأنه بعد مغادرته منزله متجهًا ملقر عمله ورده اتصال استغاثة من زوجته، حيث 
أبيض  سالحا  مستخدمًا  وهددهم  باملنزل  عليهم  دخل  جمهوال  شخصت  هناك  أن  أبلغته 
غري  جلهة  اجلاين  فهرب  األطفال،  لرصاخ  ذلك  وأدى  إخافتهم  يف  تسبب  مما  )سكني( 
الثامنة صباحًا  معلومة، وبأخذ إفادة املدعوة )...( زوجة املبلغ أفادت بأنه يف متام الساعة 
من يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١١/١٢هـ وأثناء نومها مع أطفاهلا بغرفة منزهلا أحست 
بشخص جمهول ملثم ممسك هبا، وعند مشاهدته رصخت بوجهه وقام الشخص بوضع يده 
ذلك  وأدى  القتل،  أو  بالسكوت  وهددها  )سكني(  أبيض  سالحا  بيده  وأخرج  فمها  عىل 
إىل استيقاظ األطفال من نومهم ورصاخهم وخوفهم، فهرب اجلاين جلهة غري معلومة، ومل 
يلحق هبا أو بأطفاهلا أذى من الشخص، وقامت بعدها بإقفال باب الغرفة عليها واتصاهلا 
بزوجها )...( لنجدهتا، كام ذكرت أهنا استطاعت التعرف عىل أوصاف اجلاين كأجزاء من 
مالمح وجه اجلاين وأوصافه والزي الذي يرتديه بأنه الذي دخل عليها، هو جارها املدعى 
عليه الذي يسكن الطابق العلوي بإحدى الشقق من ذات املبنى، وعند سؤاهلا عن طريقة 
دخول املدعى عليه ملنزهلا أفادت بأهنا ال تعلم، وتعتقد عن طريق باب غرفة الدرج الواصل 
بني الدور األريض والدور العلوي، وأن مجيع أبواب املنزل مقفلة باملفتاح وأن مفتاح باب 
الدرج مفقود منه إحدى النسخ، مع العلم بأنه مقفل قبل وقوع احلادثة، كام أكدت وأرصت 
بأن من دخل عليها هو جارها املدعى عليه وتتهمه بالدخول عليها وهتديدها بسالح أبيض 
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)سكني(. وباستجواب املدعى عليه أفاد بأنه بالفعل يسكن الطابق العلوي بإحدى الشقق 
املدعو )...(، وأنه متواجد بشقته وحده وأن زوجته وأبناءه لدى ذوهيا لغرض  وأنه جار 
الزيارة من عدة أيام، ويقيم لوحده وأنه حرض ملنزله يف متام الساعة اخلامسة فجرًا ومل خيرج 
)...مخس سنوات(  الطفلة  أقوال  عليه، وبسامع  والقبض  الرشطة  املنزل حتى حضور  من 
أثناء  النوم  غرفة  داخل  عليهم  دخل  حيث  عليه،  املدعى   )...( جلارها  مشاهدهتا  أكدت 
نومها مع والدهتا وكان حيمل بيده سكينا وقام بتهديدهم وإخافتهم، كام شهد كل من )...( 
و)...( بأنه عندما وردهم اخلرب قاما بطرق شقة املدعى عليه مبارشة بعد احلادثة أكثر من مرة 
والنداء عليه باسمه ومل يستجب هلم. وبعرض املدعى عليه عىل املرأة وابنتها تعرفتا عليه وأنه 
هو من دخل عليهم. وقد انتهى التحقيق إىل اهتام )...( بقيامه بدخول منزل املدعو )...( 
وذلك لغرض سيئ وهتديد زوجته بسالح أبيض )سكني( وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء بأقوال الطفلة/ )...( املنوه عنه واملدون بدفرت التحقيق املرفق لفة ١عىل الصفحة 
بدفرت  املنوه عنه واملدون  املدعى عليه  أثناء عرض  املرأة وابنتها  رقم )١٤(.-حمرض تعرف 
التحقيق املرفق لفة )١( عىل الصفحة رقم )٣(. ٣ -شهادة الشاهدين املنوه عنها واملدونة 
له  يعثر  مل  وبالبحث عن سوابقه/   .)٨( رقم  الصفحة  )١( عىل  لفة  املرفق  التحقيق  بدفرت 
عىل سوابق جنائية حتى تارخيه، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته 
املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه )علاًم بأن احلق اخلاص انتهى بتنازل رب األرسة(، 
هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه احلارض أجاب قائاًل: ما ذكره 
املدعي العام يف دعواه من القبض وتارخيه فهو صحيح، وأما ما ذكره من دخويل للمنزل فغري 
صحيح أبدًا، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته فسألته 
البينة عىل صحة دعواه، فقال: بينتي ما هو مرصود يف أوراق املعاملة وأطلب الرجوع إليها، 
وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدت بني طياهتا يف اللفة رقم )١( دفرت التحقيق صحيفة )٣( 
أنه تم عرض املدعى عليه مع عدة  املرأة وابنتها عىل املدعى عليه، ويتضمن  حمرض تعرف 
بالدخول  قام  املدعى عليه، وأنه هو من  املرأة وابنتها وتعرفت مبارشة عىل  أشخاص عىل 
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عليها يف منزهلا ا.هـ. ويف نفس امللف صحيفة )٨( شهادة كل من )...( و)...( وتتضمن 
أنه تم طرق الباب عىل املدعى عليه مبارشة بعد احلادثة ومل يفتح أحد. ا.هـ. فبناًء عىل ما 
العام  املدعي  ما ورد يف دعوى  عليه بصحة  املدعى  الدعوى واإلجابة، وإلقرار  من  تقدم 
من القبض وتارخيه وصفته وإنكاره ما عداه، وبناًء عىل إقراره بالسكن بجوار مقدم البالغ 
وتواجده يف مسكنه أثناء وقوع احلادثة، وبناًء عىل ما ورد يف حمرض التعرف املدون مضمونه 
آنفًا، وبناًء عىل ما ورد يف اإلفادة من أنه تم طرق الباب عىل املدعى عليه عدة مرات ومناداته 
ومل يفتح أحد، ونظرًا النتهاء احلق اخلاص بالتنازل، ونظرًا إىل أن ما أورده املدعي العام من 
ولتوجه  منزل،  إليه من دخول  نسب  ما  عليه بصحة  املدعى  إدانة  إثبات  إىل  ترقى  أدلة ال 
التهمة عليه؛ بذلك فقد قررت ما ييل: أواًل: جيلد املدعى عليه مائة وعرشين جلدة مفرقة 
عىل دفعتني كل دفعة ستون جلدة بني الدفعة واألخرى فرتة ال تقل عن مخسة عرشة يومًا 
ويكون اجللد يف مكان عام. ثانيًا: يسجن املدعى عليه ثالثة أشهر حتسب منها األيام التي 
املدعى  قرر  الطرفني  القضية. وبام سبق حكمت، وبعرضه عىل  فيها بسبب هذه  إيقافه  تم 
املعاملة  أبدى اعرتاضه عىل احلكم وطلب رفع  العام  املدعي  أن  باحلكم، كام  القناعة  عليه 
إىل حمكمة االستئناف مكتفيًا بام تم ضبطه. وأقفلت اجللسة يف متام الساعة العارشة ومخس 
آله وصحبه وسلم حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  وثالثني دقيقة. وباهلل 

١٤٣٥/٠١/١٠هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٣٣٩٠٤٤/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
برقم ٣٥٢٧٤٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١١٤١٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ، اخلاص  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية دخول منزل لغرض سيئ، وقد تضمن القرار 
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املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٢/٢٧هـ.



252

انتهاك حرمة منزل

 لقلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧١٠٩٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٩٣٠٨ 

إنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ادفعا تلعلضا-ا تناهاكاحلمةامنزلا-اسصداتالعادتءاعىلا
بعدماتلعملابمضمونها-اتناسضاتجلوتبا-ادخولابقصداغريارشعيا-اإدتنةابذلكا-اتعزيلا

بالقجناوتجلمد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بانتهاك حرمة منزل شخص 
ودخوله بقصد االعتداء عىل العرض، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف 
دعواه ومنها إقرار املدعى عليه حتقيقًا املتضمن أنه قبض عليه داخل حوش النساء يف املنزل، 
وبعرضه عليه دفع بأنه وضع بصمة إهبامه عىل اإلقرار من دون علمه بمضمونه، ونظرًا ألن 
ما دفع به املدعى عليه ال يكفي لرفع ما اشتمل عليه إقراره، ولتناقضه يف جوابه عن الدعوى، 
لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بانتهاك حرمة منزل شخص بالدخول إليه من 
دون إذن صاحبه لقصد غري رشعي، وحكم بسجنه ملدة شهر وعرشين يومًا، وبجلده مائة 

جلدة مفرقة، 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  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  الباطن 
وتاريخ   ٣٥٣٤٦٣٣٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٧١٠٩٤
١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٣/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٣٠: ١١(، وفيها حرض املدعي العام )...( وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
تلقت  ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ  بتاريخ  إنه  دعواه:  حترير  يف  قائاًل   )...( رقم  املدين  بالسجل 
الباطن بالغًا من املواطن/ )...( مفاده قيام املدعى عليه بالدخول ملنزله عند  رشطة حفر 
الساعة الثالثة فجرًا، حيث عثر عليه بفناء املنزل يف قسم النساء فتم القبض عليه، وتم إيقاف 
املذكور لكون جريمته من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف استنادًا للفقرة الثالثة عرشة من 
خطابنا  بموجب  الباطن  بحفر  العام  للسجن  إحالته  وتم   ،)١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار 
رقم )٣٤٢( وتاريخ ١/٩/ ١٤٣٥هـ، وبضبط إفادة صاحب املنزل أفاد بأن املدعى عليه 
سبق وأن تقدم خلطبة ابنته ووافق عىل ذلك وقاما بالتحليل، لكن املذكور رغب الحقًا بإهناء 
الثانية عرشة  الساعة  قرابة  ملنزله  املدعى عليه  وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ حرض  اخلطبة، 
وبعد  املنزل  استأذن، وخرج من  ثم  أكثر من ساعتني  لدهيم  لياًل وجلس  الواحدة  أو  لياًل 
خروجه بربع ساعة خرج من الديوانية وتفاجأت بأن أنوار منزله مغلقة، فذهب ليستطلع 
عليه  املدعى  وحاول  املاء،  خزان  خلف  عليه  املدعى  وشاهد  النساء  حلوش  ودخل  األمر 
الدوريات وحرضت  ابنه )...( وقام بمسكه وأبلغوا  االعتداء عليه بحديدة، فقام بمناداة 
وقبضت عليه، وبطلب حمرض إيضاحي ملحرض القبض عن مكان ضبط املذكور ورد املحرض 
اإليضاحي املتضمن القبض عىل املدعى عليه داخل منزل املبلغ، وبسامع أقوال املدعى عليه 
لدى جهة الضبط أقر بدخوله ملنزل املبلغ والقبض عليه بفناء املنزل يف قسم النساء، معلاًل 
سبب دخوله بأنه زائر هلم ودخل ملنزله من دون استئذان، وباستجوابه أقر بأنه حرض ملنزل 
املبلغ قرابة الساعة الثانية عرشة لياًل وجلس عندهم بالديوانية مع املبلغ وأبنائه وآخرين ثم 
خرج من املنزل قرابة الساعة الثالثة فجرًا، ليتصل بابن املبلغ )...( لكونه استعار سيارته، 
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نافيًا  به،  وابنه )...( وأمسكا  املبلغ  إليه  للمنزل حرض  الباب اخلارجي  تواجده عند  وأثناء 
عنه  باإلبالغ  املنزل  صاحب  قيام  معلاًل  املاء،  خزان  خلف  واختفاءه  النساء  لقسم  دخوله 
إىل  التحقيق  انتهى  وقد  أقواله.  عىل  أرص  استجوابه  وبإعادة  بينهام،  عائلية  مشكلة  لوجود 
وحيث  عرضه،  عىل  االعتداء  بقصد  بالدخول  شخص  منزل  حرمة  بانتهاك   )...( اهتام/ 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه 
وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه  أسند  بام  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  رشعًا، 
غريه. هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف الدعوى أجاب بقوله: ما ذكره املدعي 
فهو  هناك  عيل  والقبض  املبلغ  بيت  من  النساء  بقسم  اخلاص  احلوش  يف  دخويل  من  العام 
غري صحيح، والصحيح أنني كنت زائرًا ألبناء املبلغ وجلست معهم بحضور أبيهم املبلغ 
الثالثة  الساعة  حتى  منزهلم  ديوانية  يف   )...( ابني   و)...(   )...( من  كل  ومها  وضيوفه، 
صباحًا، وحني جلويس معهم استعار ابن املبلغ )...( سياريت مني ليقيض حاجة له ثم يعود، 
دقائق،  االنتظار  مني  فطلب  به آلخذ سياريت  واتصلت  منزهلم  تأخر فخرجت من  أنه  إال 
وبعد مرور ربع ساعة عىل خروجي وبقائي عند باب منزهلم أنتظر سياريت خرج صاحب 
املنزل وقال: ماذا تريد من وقوفك عند باب املنزل؟ فقلت أنتظر ابنك )...( ليعود بسياريت، 
فأمسك يب ودعا ابنه )...( وأدخالين إىل الديوانية بالقوة، حيث رضبوين وكان الضيوف قد 
غادروا قبل خروجي من املنزل ومل يبق إال نحن الثالثة، وقيدوين واستدعوا الرشطة وكذبوا 
عيل، حيث أفادوا الرشطة بأنه تم القبض عيل يف احلوش اخلاص بقسم النساء فتم القبض 
بعد  املهر،  املبلغ وسلمته عرشة آالف ريال جزءا من  ابنة  أن خطبت  أنني سبق  عيل، علاًم 
ذلك تراجعت عن اخلطبة عندما علمت بأن أحد أقارب البنت يرغب الزواج هبا وترغب 
هي الزواج منه، فحصل اختالف يف وجهات النظر بيننا. هذا ما لدي. وبعرض ذلك عىل 
املدعي العام قال: الصحيح ما ذكرت وبينتي عىل ذلك إقراره لدى الرشطة بأنه قبض عليه 
يف حوش النساء وأطلب االطالع عىل ذلك. هكذا قرر. فجرى االطالع عىل أوراق املعاملة 
فوجدت يف الصحيفة رقم )٤( من اللفة رقم )١( إجابات املدعى عليه عىل التحقيق ونص 
احلاجة منه:  س/ هل تم القبض عليك داخل منزل )...( ؟ ج/ نعم. س/ أين تم القبض 
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عليك بالضبط؟ ج/ يف حوش النساء. س/ هل تصادق عىل أقوالك؟ ج/ نعم. ا.هـ. كام 
وجدت يف اللفة رقم )١٦( إجابات املدعى عليه عىل التحقيق، ونص احلاجة منها:  س/ هل 
كان يتواجد بالديوانية )...( و)...( أثناء إدخالك للديوانية؟ ج/ نعم. س/ هل يشهدون 
ا.هـ.  خاهلم.  املنزل  وصاحب   )...( ألن  املبلغ  مع  أو  معي  الشهادة  رفضوا  ج/  بذلك؟ 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر قائاًل: ما جاء من إقراري بأن القبض عيل كان يف حوش 
التوقيع  املحقق طلب مني  أقر بذلك وإنام بعدما حقق معي  النساء فهو غري صحيح، فلم 
والتبصيم عىل أقوايل فبصمت عىل ذلك دون أن أقرأ املكتوب، ومل أعلم بأنه قد كتب بأين 
مقر بذلك، أما ما ذكرته بأن )...( و)...( كانا موجودين يف الديوانية عندما أدخلني املبلغ 
وابنه )...( فهو صحيح وال أستطيع إحضارهم للشهادة، حيث رفضوا ذلك لكون املبلغ 
ليس  قائاًل:  قرر  ما قدمت؟  مزيد عىل  ألديك  العام  املدعي  لدي. وبسؤال  ما  خاهلم. هذا 
لدي مزيد. فجرى سؤاله: ألديك بينة عىل أن قصد املدعى عليه من دخول املنزل االعتداء 
عىل العرض؟ فقرر قائاًل: ليس لدي بينة عىل ذلك. وإنام املقصود من الدعوى أن دخوله 
للمنزل كان لقصد غري رشعي وهذا كاف يف مطالبتنا بتعزيره. هكذا قرر. فبناًء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة املتضمنة إنكار الدخول حلوش النساء يف منزل املبلغ، وبناًء عىل ما 
جاء يف أقوال املدعى عليه لدى الرشطة بأنه تم القبض عليه داخل حوش النساء، وحيث 
صادق املدعى عليه عىل تبصيمه بطوعه واختياره عىل أقواله لدهيم، وحيث إن ما دفع به 
من أنه مل يعلم بأنه دون يف اإلقرار الذي وقع عليه بأن القبض تم يف حوش النساء ال يكفي 
لرفع ما اشتمل عليه، وملا هو مقرر من أن الكتابة تنزل منزلة القول، وأن اإلنسان مؤاخذ 
القبض  مكان  من  ادعائه  بينة عىل  مل حيرض  عليه  املدعى  أن  ولكون  عليه،  ويوقع  يكتبه  بام 
يقول  فمرة  املدعى عليه يف جوابه،  تناقض  الرشطة، وحيث  ما وقع عليه لدى  ترفع  عليه 
بأن املبلغ وابنه أدخاله الديوانية بالقوة بوجود )...( و)...(، ومرة يقول بأنه مل يوجد أحد 
حني إدخاله الديوانية، ولكون أن ما فعله املدعى عليه يعد انتهاكًا حلرمة منزل املبلغ وملكه، 
وطريق لالعتداء عىل عرضه، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث أيب هريرة ريض اهلل 
عنه: “ كل املسلم عىل املسلم حرام: دمه وماله وعرضه” )رواه مسلم(، ولكون أن املشتكي 
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قرر يف إفادته يف اللفة رقم )٢٨٫٢٧( بأن املدعى عليه كان متواجدًا عندهم يف منزهلم يف 
نفس الليلة وملدة ساعات، وأنه صديق ألوالده ودائم احلضور إليهم يف منزهلم واجللوس 
معهم، وهذا يعني أن بعضهم يتبسط مع بعض يف الدخول واخلروج، وخللو سجل املدعى 
عليه من السوابق، لذا وجلميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بانتهاك حرمة منزل 
شخص بالدخول إليه من دون إذن صاحبه لقصد غري رشعي، وقررت تعزيره لقاء ذلك بام 
ييل: أوال / سجنه ملدة شهر وعرشين يومًا حتتسب من تاريخ إيقافه عىل ذمة القضية. ثانيًا/ 
أيام. وبذلك  تقل عن عرشة  بينهام مدة ال  متساويتني  مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني  جلده 
العام االعرتاض من دون  املدعي  العام واملدعى عليه قرر  املدعي  حكمت. وبعرضه عىل 
الئحة اعرتاضية، أما املدعى عليه فقرر القناعة به لذا فسيتم بعثه لالستئناف وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٤٦٣٣٠ برقم  الباطن  حفر 
القايض  الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  ٣٥/١١٥٩٣٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ 
اخلاص  ١٤٣٥/٣/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٠٨١٣ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
القرار  تضمن  وقد  إذن،  بدون  منزل  دخول  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي 
املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر 

يف ١٤٣٥/٤/٢٣هـ.
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 اقلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٠٠٩٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢١٣٥٨٩ 

لدىا إنكارا-اشهادةا سيِّئا-ا لغلضا بالقوةا-امحلاسكنيا دخولها منزلا-ا تناهاكاحلمةا
جهةاتلاحقيقا-احمرضاتعلفا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بانتهاك حرمة منزل بدخوله 
بالقوة ومحل سكني معه لغرض سيئ، والتسبب يف إصابة نفسه، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن إصابته بسبب مشاجرة، 
وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها أقوال املدعى عليه 
حتقيقًا املتضمنة حضوره للمنزل يف نفس موعد البالغ، وشهادة شاهد أمام جهة التحقيق 
برؤية املدعى عليه يف املنزل وحمرض تعرفه عليه، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أقر بحضوره 
ملنزل املبلغ وأنكر باقي التهم، ونظرًا لتوجه التهمة للمدعى عليه بصحة ما نسب إليه، لذا 
فقد حكم القايض بسجن املدعى عليه ملدة شهرين، وبجلده تسعني جلدة مفرقة، 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 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٣٤١٩٥٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٠٠٩٦
١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 ٢١١٠ برقم  مرجعه  من  تكليفه  بخطاب   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠٩  :٣٠(
بمنطقة مكة  اهليئة  لفرع  العام  بدائرة االدعاء  تاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، بصفتي مدعيًا عامًا 
رشطة  مركز  بخطاب  الواردة  األوراق  عىل  أعاله -باالطالع  املذكور  عىل  أدعي  املكرمة 
من  املقدمة  الدعوى  عىل  املشتملة  وتاريخ١٤٣٥/١/١٥هـ  رقــم)٣٤٠٤٢٢(  املعابدة 
أفاد  املدعي  أقوال  منزله. وبسامع  بالتهجم عىل  لقيامه  املدعى عليه  املواطن/ )...(- ضد 
بأن شقيق طليقته املدعى عليه حرض إىل منزل والدته وقام بالتهجم عىل املنزل، وأن سبب 
بينهام كونه مطلق شقيقته، وأنه مل يقم باالعتداء عىل أحد وأن جاره )...( شاهد  اخلالف 
مبارشة.  هرب  دخوله  بعد  وأنه  الباب،  كرس  طريق  عن  املنزل  إىل  دخل  وأنه  ذلك،  عىل 
املطل عىل  البنك )...(  يقع بحي )...( مقابل  أنه  اتضح  املدعي  ملنزل  وباالنتقال واملعاينة 
شارع )...( ومكون من ثالثة أدوار، ولوحظ أثر فرز قوي عىل الباب من اخلارج، وبمعاينة 
املدخل وجدت آثار طرطشة دماء عىل حائط املنزل باجتاه الدرج املؤدي إىل الدور األول. 
وباستجواب املدعى عليه ذكر أنه حرض إىل منزل املدعي حسب العادة ألخذ ابن أخته )...( 
إليه  الغالم ولكنه رفض ذلك، وحرض  بإعطائه  ليقوم  املدعي  والدته، واتصل عىل  لزيارة 
شخص هيدده بسكني وكان يريد طعنه هبا، فقام بسحب السكني منه مما أدى إىل إصابته، 
وأضاف أن ذلك الشخص حرض من خارج املنزل، وأنه مل يشاهد املدعي يف تلك األثناء، 
وأنه ال يعلم من قام بفرز الباب اخلارجي ملنزل املدعي، وأنه قام بطرق الباب وقاموا بفتح 
الباب له بواسطة الكيلون الكهربائي، وأنه دخل املنزل بحكم العادة ألخذ الطفل، ولكن 
حرض ذلك الشخص إىل داخل املنزل وحاول رضبه، وأنه مل يقم باإلبالغ عن ذلك الشخص 
أخته، وأنه  املدعي كان زوج  بأن  بطريقة ودية. وباستجوابه ذكر  املوضوع  منه بحل  رغبة 
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التي شوهدت  الدماء  ابن أخته )...( من منزل والدة املدعي، وأن  املنزل ألخذ  حرض إىل 
طريق  عن  له  وفتح  الباب  بطرق  قام  وأنه  له،  عائدة  واملعاينة  االنتقال  عند  املنزل  بداخل 
الكيلون الكهربائي، وأنه عندما كان يقف أمام املنزل وبعد فتح الباب وعند انتظاره حرض 
وقام  الدم،  ونزل  بيده  السكني  فأمسك  سكني  معه  وكان  معه  وتشاجر  يعرفه  ال  شخص 
ذلك الشخص بدفعه إىل داخل املنزل فنزلت دماؤه عىل األرض بداخل منزل املدعي، وال 
يعرف ذلك الشخص الذي تشاجر معه ومل يقم باإلبالغ لكونه يريد حل املوضوع بطريقة 
الشاهد/ )...(  بزيارة والدته. وبسامع شهادة  يقم  الشهر مل  ابن أخته له حوايل  ودية، وأن 
صياح  صوت  سمع  مساًء  والنصف  العارشة  الساعة  أكثر  أو  الشهر  حوايل  قبل  أنه  أفاد 
عند منزل جاره املدعي، وعندما خرج لكي يرى األمر شاهد شخصا يرصخ بأعىل صوته 
ويقول: )خلوا )...( جيي(، وكان معه سكني ويرضب السكني باجلدار، وكان باب شارع 
وعىل  مالبسه  عىل  دماء  وشاهد  املنزل  بداخل  الشخص  ذلك  وكان  مفتوحا،  جاره  منزل 
األرض، وعندما أبلغ الدوريات األمنية وذهب إلحضارهم مل جيد ذلك الشخص، وأنه مل 
يشاهد املدعى عليه وهو يقوم بكرس باب املنزل وإنام فقط شاهده داخل املنزل وأنه مل يشاهد 
غريه. وبتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ جرى عرض املدعى عليه عىل الشاهد )...( بني جمموعة 
يكون  أن  عليه حتى طلب  املدعى  الشاهد عىل  يتعرف  مل  العرض  بداية  املتهمني، ويف  من 
مجيع املتهمني يقفون جانبًا واجلهة اليرسى من كل متهم تكون أمامه، وعند عرض املتهمني 
حسب ما طلب الشاهد تعرف عىل املدعى عليه )...( أنه هو الذي شاهده يف منزل املدعي 
)...(، حيث إنه وقت احلادثة شاهده من جنبه األيرس. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام 
للمدعى عليه بانتهاك حرمة منزل بالدخول بالقوة ومحل سكني لغرض سيئ والتسبب يف 

اصابة نفسه. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
من  رقم)٣٫٢٫١(  الصفحة  عىل  املدون  حتقيقًا  املدعي  منزل  إىل  باحلضور  ١ -إقراراه 
رقم)٦٫٥(  الصفحة  عىل  املدونة  الشاهد  ٢ -شهادة  رقم)٩(.  لفة  املرفق  التحقيق  ملف 
الصفحة  عىل  املدون  والتعرف  العرض  ٣ -حمرض  رقم)٩(.  لفة  املرفق  التحقيق  بملف 
عىل  املدون  واملعاينة  االنتقال  ٤ -حمرض  رقم)٩(.  لفة  املرفق  التحقيق  بملف  رقم)٧( 
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الصفحة رقم)٣٫٢( بملف إجراءات االستدالل املرفق لفة رقم)١(. وحيث إن ما قام به 
إليه واحلكم عليه  أسند  ما  إثبات  لذا أطلب  املدعى عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، 
عليه عن  املدعى  وبسؤال  قائاًم(.  مازال  اخلاص  احلق  بأن  )علاًم  ذلك  لقاء  تعزيرية  بعقوبة 
دعوى املدعي العام أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام يف دعواه أعاله من انتهاكي حلرمة 
منزل بالدخول بالقوة ومحل سكني لغرض سيئ فغري صحيح مجلة وتفصيال، وأنا مل أمحل 
سكينا بل ترضرت ممن تشاجر معي يف يدي. هكذا أجاب. وبسؤال املدعي العام هل لديك 
بينة عىل دعواك؟ أجاب قائال: ليس لدي إال ما جاء يف أوراق املعاملة. هكذا أجاب، هذا 
لفة رقم ١ ص ٣٫٢٫١واملتضمن:  باملعاملة  املدعى عليه واملرفق  إقرار  وتم اطالعنا عىل 
ما سبب حضورك ملنزل املدعي؟ فأجاب قائال: ألخذ ابن اختي كالعادة ويف نفس املوعد. 
وبينه عىل  بيني  لالتفاق  املدعي  ملنزل  ذهبت  نعم  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  وبعرضه عىل 
أخذ ابن اختي يف نفس املوعد مساء، وحرض عند باب املدعي شخص ال أعرفه وكان حيمل 
سكينا فاعتدى عيل وأخذت السكني منه وترضرت بسبب اعتدائه عيل. هكذا أجاب. كام تم 
اطالعنا عىل ما جاء يف شهادة الشاهد واملرفقة باملعاملة لفة رقم ٩ كام تم اطالعنا عىل حمرض 
العرض والتعرف واملرفقة باملعاملة لفة رقم ١؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام 
أن املدعى عليه أنكر دعوى املدعي العام، وبام أن املدعى عليه أقر بحضوره ملنزل املجني 
عليه -وهذه قرينة حتيط باملدعى عليه -؛ لذا وجلميع ما تقدم فقد قررت تعزير املدعى عليه 
إيقافه هلذه القضية، وجلده تسعني جلدة مفرقة عىل  بسجنه مدة شهرين حمسوبا منها مدة 
ثالث دفعات كل دفعة ثالثون جلدة، بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام لقاء التهمة. وبعرض 
احلكم عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم، وبعرض احلكم عىل املدعي العام قرر االعرتاض 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  وباهلل  بدون الئحة. 
املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  احلمد هلل  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ. 
افتتحت اجللسة الساعة التاسعة صباحا، وفيها عادت املعاملة من حمكمة االستئناف برقم 
٣٥٣٤١٩٥٢ يف ١٤٣٥/٣/١٣هـ وبرفقها القرار رقم ٣٥١٧٢٤٦٥ يف ١٤٣٥/٣/٨هـ، 
من:  كل  بتوقيعاهتم  الفضيلة  أصحاب  من  واملذيل  السادسة  اجلزائية  الدائرة  من  الصادر 
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ونص   .)...( الدائرة  و٣ -رئيس   .)...( استئناف  و٢ -قايض   .)...( استئناف  ١ -قايض 
أنه مل  القرار وصورة ضبطه تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة  احلاجة منه: )وبدراسة 
يذكر اسم وال رقم هوية املدعى عليه يف القرار وصورة الضبط واهلل املوفق. وعليه فأجيب 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  املدعى عليه/  اسم  بأن  الفضيلة  أصحاب 
رقم )...(، وألصحاب الفضيلة فائق التقدير واالحرتام. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  بمكة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية 
املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  بكتاب  املحكمة  هذه  إىل  الواردة 
القرار رقم )٣٥١٤٣٤٦٨(  املرفق هبا  رقم )٣٥٣٤١٩٥٢( وتاريخ )١٤٣٥/٤/١٢هـ( 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  الصادر من فضيلة  وتاريخ )١٤٣٥/٢/٩هـ(، 
بانتهاك  املتهم  اجلنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املكرمة،املتضمن  بمكة 
حرمة منزل بالدخول بالقوة ومحل سكني لغرض سيئ والتسبب يف إصابة نفسه، املحكوم 
فيه بام دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٧٤٢٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٦٦٤٥ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-اإسلترا-ادفعابقصداإمتامامكاملةا-اعدماثبوتاسوءا
تلقصدا-ادخولادوناإذنا-اإدتنةابذلكا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

 Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á]اا-سولهاتعاىللا
.ZÎÍ

.ZÎÍÌ ËÊÉÈÇ]قا-سولهاتعاىللا
قا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتٌملادمهاومالهاوعلضه”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل املدعي لغرض 
سيِّئ، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بدخول 
املنزل ودفع بأنه كان يريد التكلم بجواله بعيدًا عن إزعاج الطريق، وأنكر الدخول لغرض 
سيِّئ، ونظرًا ألن املدعي العام مل يقدم بينة عىل سوء قصد املدعى عليه، النتهاء احلق اخلاص 
بالتنازل، والحتامل صحة ما دفع به املدعى عليه، ولظروفه الصحية الظاهرة، لذا فلم يثبت 
لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وردَّ دعوى املدعي العام بذلك، وثبت لديه 
إدانته بدخول منزل املدعي من دون إذنه ألجل إمتام مكاملة هاتفية، وحكم بسجنه ملدة مخسة 
وعرشين يوما، وبجلده عرشين جلدة دفعة واحدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما 
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بدر منه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

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 
األحساء برقم ٣٩٤٤ وتاريخ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، واملقيدة باملحكمة برقم ٣٥٤٧٥٢٧٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، واملحالة لنا برقم ٣٥٩٧٤٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، 
ففي يوم االثنني ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ فتحت اجللسة وفيها حرض املدعي العام )...( املعمد 
بالرتافع أمام املحكمة طرفنا بموجب خطاب رئيس دائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء 
ذي الرقم ١٣١١٠ والتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وقال يف دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة 
االدعاء العام لدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء، أدعي عىل )...( اجلنسية: 
...الديانة: مسلم. مكان امليالد: بالده. العمر: ٣٥. نوع اهلوية: رخصة إقامة. رقم اهلوية: 
سجن  اإليقاف:  جهة   .)...( األحساء/  اإلقامة:  مكان  أعزب.  االجتامعية:  احلالة   )...(
األحساء. تاريخ القبض: ١٤٣٥/٢/٤. حالة املتهم: موقوف. إنه بتاريخ ١٤٣٥/٢/٤هـ 
ورد يف حمرض الدوريات األمنية رقم )١٧١٤( املتضمن عن ورود بالغ من قبل املدعي/ 
)...( مفاده: قيام املدعى عليه بدخول منزله. وبضبط أقوال املدعى عليه أقر بقيامه بدخول 
منزل املدعي باخلطأ ومل يكن له قصد سيئ يف ذلك. وباستجوابه أقر بقيامه بدخول منزل 
املدعي من أجل التحدث باجلوال لسامع من يتحدث معه باهلاتف لوجود إزعاج يف الشارع 
منزل  بدخول  له  االهتام  توجيه  إىل  معه  التحقيق  وانتهى  ذلك.  يف  سيئ  قصد  له  يكن  ومل 
عنه،  املنوه  عليه  املدعى  ١ -إقرار  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  سيئ.  لغرض  املدعي 
املنوه  املبلغ  املرفق لفة رقم )٢(. ٣ -ما ورد يف أقوال  املنوه عنه  القبض  املرفق. ٢ -حمرض 
عنها ومطابقتها ألقوال املدعى عليه. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته 
املعتربة رشًعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه واحلكم عليه 
عى؛ عليه  بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه )علاًم بأن احلق اخلاص انتهى بالتنازل(. هكذا ادَّ
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فقد حرض املدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى املدعي العام عليه فأجاب 
صحيح،  غري  سيئ  لغرض  املدعي  منزل  بدخول  اهتامي  من  العام  املدعي  ذكره  ما  قائاًل: 
م باجلوال وكان بالشارع إزعاج وأردُت االبتعاد عن اإلزعاج،  والصحيح أنني كنُت أتكلِّ
حيث إنَّ املكاملة مهمة وكنت ال أسمع جيًدا بسبب ظرويف الصحية فدخلت عند باب منزل 
وتمَّ القبض عيلَّ من قبل صاحب املنزل، ورفض أن يتنازل عن هذه الدعوى إال بمبلغ مخسة 
وعرشين ألف ريال فرفضت ألين ال أملك هذا املبلغ، فتمَّ تبليغ الرشطة. هكذا أجاب. ثم 
جرى سؤال املدعي العام هل لديه بينة عىل ما نفاه املدعى عليه؟ فقال: ليس لديَّ سوى ما يف 
أوراق املعاملة وأطلب الرجوع إليها. هكذا أجاب. فجرى االطالع عىل مجيع أوراق املعاملة 
ومنها كرت سوابق املدعى عليه املتضمن عدم وجود سوابق عليه، كام جرى االطالع عىل 
مذكرة إيقاف املدعى عليه املتضمنة أنَّه أوقف بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٤هـ، فبناًء عىل ما تقدم 
أهليته، وبعد دراسة  املدعى عليه والتأكد من  النظر يف حال  الدعوى واإلجابة، وبعد  من 
أوراق املعاملة وتأملها، وبام أنَّ املدعى عليه أنكر دعوى املدعي العام باهتامه بدخول منزل 
املدعي لغرض سيئ غري صحيح، وال بينة للمدعي العام عىل ذلك، وبام أنَّ املدعى عليه أقرَّ 
بدخول منزل ودفع بأنَّه كان يريد التكلم بجواله، وبام أنَّ ما صدر من املدعى عليه من املحرم 

 ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ] :رشعًا حيث قال تعاىل
 Í  Ì   Ë  Ê  ÉÈ  Ç] تعاىل:  وقال   ،ZÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì
وماُلُه  دُمُه  حراٌم:  املسلم  عىل  املسلم  “كلُّ  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  وقال   ،Z  Î
العقوبة عليه لعدم  وعرُضه”، ما يستوجب تعزير املدعى عليه عىل ذلك، ويتوجه ختفيف 
ولظروفه  به  دفع  ما  صحة  والحتامل  بالتنازل،  اخلاص  احلق  والنتهاء  عليه  سوابق  وجود 
الصحية الظاهرة عليه، لذا كله وألجل احلق العام حكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أواًل/ 
لغرض سيئ غري صحيح، وقررت  املدعي  منزل  بدخول  عليه  املدعى  إدانة  لديَّ  يثبت  مل 
ردَّ دعوى املدعي العام بإثبات إدانته بذلك. ثانيًا/ بدخول منزل املدعي ألجل إمتام مكاملة 
هاتفية وعزرته لقاء ذلك بسجنه ملدة مخسة وعرشين يوًما من تاريخ إيقافه عىل ذمة القضية، 
ما صدر  ملثل  العودة  بعدم  التعهد  عليه  يؤخذ  ثالثًا/  دفعة واحدة.  وبجلده عرشين جلدة 
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منه. وبتالوة احلكم عىل الطرفني وإفهام املدعى عليه بحقه يف استئناف احلكم قرر قناعته 
دون  احلكم  لتدقيق  االستئناف  املعاملة ملحكمة  أوراق  كامل  رفع  العام  املدعي  به وطلب 
م عىل نبينا حممد وعىل آله  الئحة اعرتاضية مكتفيًا بام ورد يف الئحة الدعوى. وصىل اهلل وسلَّ

وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٧٥٢٧١٩/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة األحساء 
املكلف برقم ٣٥٤٧٥٢٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٥٩٩٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( يف قضية دخول منزل بدون إذن، 
وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد 
نبينا حممد  املوفق، وصىل اهلل عىل  املصادقة عىل احلكم. واهلل  املعاملة قررنا  ضبطه وأوراق 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٤هـ.
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وبتغريمه مخسة آالف ريال، فاعرتض األطراف، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف،  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
الرئيس برقم ٣٥٢١٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ،  املحالة من فضيلة  املعاملة  وبناء عىل 
املدعي  بدعوى  واملتعلقة  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٩٢٠١ برقم  باملحكمة  املقيدة 
يوم  ففي   ،)...( املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...(، سعودي  العام/ )...( ضد/ 
العام  املدعي  حرض  وفيها   )٩:٠٠( الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٥/١/٢٣هـ  الثالثاء 
ييل:  ما  املتضمنة  الدعوى  الئحة  العام  املدعي  وقدم  بعاليه،  هويته  املدونة  عليه  واملدعى 
)بصفتي مدعيًا عاما يف دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة القطيف أدعي عىل: )...(، 
عليه  املقبوض  أهيل،  )...( حمصن، موظف  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
 )١٢٠( للامدة  استنادًا  ١٤٣٤/٨/١٤هـ  بتاريخ  عنه  وأفرج  ١٤٣٤/٨/١٣هـ،  بتاريخ 
من نظام اإلجراءات اجلزائية، ويقيم بمحافظة القطيف. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٩/٥هـ 
والشتم  للسب  تعرضه  فيه  يدعي  القطيف  حمافظة  لرشطة  ببالغ   )...( املواطن/  تقدم 
والقذف، وذلك عىل شكل رسائل إلكرتونية تصله من الربيد اإللكرتوين )...( عىل بريده 
اإللكرتوين )...(. وباستجواب املدعى عليه أعاله ومواجهته بام نسب إليه من قيامه بإرسال 
الربيد اإللكرتوين للمدعي  بريده اإللكرتوين إىل  رسائل إلكرتونية تتضمن سبا وقذفا من 
بينه وبني املدعي، حيث إن  وألشخاص آخرين اعرتف بذلك، وذكر أن هناك صلة قرابة 
وضح  وقد  منه،  رضا  بغري  وذلك  بزيارهتم  يقوم  ما  غالبا  وهو  املدعي  خالة  هي  زوجته 
ذلك للمدعي لكنه مل يرتدع فقام بتلك الطريقة لعله يتوقف عن زيارهتم. وبناء عىل ما ذكر 
بريده  طريق  عن  إلكرتونية  رسائل  بإرسال  بقيامه   ،)...( للمواطن/  االهتام  توجيه  أقرر 
وقذفا  وشتام  سبا  تتضمن  آخرين  وألشخاص  للمدعي  اإللكرتوين  الربيد  إىل  اإللكرتوين 
إليه  بام نسب  املتهم  اعرتاف  التالية: ١ -  والقرائن  فاحشا وتشهريا، وذلك لألدلة  وكالما 
واملدون عىل الصفحتني )١ــ٢( من دفرت التحقيق املرفق لفة )٣٢(. ٢ -ما جاء يف حمرض 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٠١٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٥٩٧ 

تشهريا-ا سذفا-ا إلكرتونيةا-ا رسائلا إرسالا وخاصا-ا عاما حقا معموماتيةا-ا جليمةا
طمباإسامةاحداتلقذفا-اإسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتلقذفالمحقاتخلاصا-اتعزيلابالقجنا

وتلغلتمةالمحقاتلعام.

 .Zfedcba`_^[\]اا-سولهاتعاىللاا
2ا-اتملادةا)ق/5(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإرسال رسائل إلكرتونية 
عن طريق بريده اإللكرتوين إىل الربيد اإللكرتوين للمدعي وألشخاص آخرين تتضمن قذفًا 
الفقرة  يف  الواردة  وبالعقوبة  القذف  بحد  عليه  احلكم  وطلب  به،  وتشهريا  له  وشتاًم  وسبًا 
اخلامسة من املادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اعتذر للمدعي عن ذلك، ثم حرض املدعي باحلق اخلاص وادعى 
حلقه  وتعزيره  عليه  املدعى  عىل  القذف  حد  إقامة  وطلب  العام،  املدعي  به  ادعى  ما  بمثل 
اخلاص، وبسؤال املدعى عليه عن ذلك أقر بام نسب إليه، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم عليه بحد القذف ثامنني جلدة، ورصف النظر عن طلب 
املدعي باحلق اخلاص تعزيره اكتفاء بحد القذف، وحكم للحق العام بسجنه ملدة شهرين، 
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أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف،  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
الرئيس برقم ٣٥٢١٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ،  املحالة من فضيلة  املعاملة  وبناء عىل 
املدعي  بدعوى  واملتعلقة  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٩٢٠١ برقم  باملحكمة  املقيدة 
يوم  ففي   ،)...( املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...(، سعودي  العام/ )...( ضد/ 
العام  املدعي  حرض  وفيها   )٩:٠٠( الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٥/١/٢٣هـ  الثالثاء 
ييل:  ما  املتضمنة  الدعوى  الئحة  العام  املدعي  وقدم  بعاليه،  هويته  املدونة  عليه  واملدعى 
)بصفتي مدعيًا عاما يف دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة القطيف أدعي عىل: )...(، 
عليه  املقبوض  أهيل،  )...( حمصن، موظف  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
 )١٢٠( للامدة  استنادًا  ١٤٣٤/٨/١٤هـ  بتاريخ  عنه  وأفرج  ١٤٣٤/٨/١٣هـ،  بتاريخ 
من نظام اإلجراءات اجلزائية، ويقيم بمحافظة القطيف. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٩/٥هـ 
والشتم  للسب  تعرضه  فيه  يدعي  القطيف  حمافظة  لرشطة  ببالغ   )...( املواطن/  تقدم 
والقذف، وذلك عىل شكل رسائل إلكرتونية تصله من الربيد اإللكرتوين )...( عىل بريده 
اإللكرتوين )...(. وباستجواب املدعى عليه أعاله ومواجهته بام نسب إليه من قيامه بإرسال 
الربيد اإللكرتوين للمدعي  بريده اإللكرتوين إىل  رسائل إلكرتونية تتضمن سبا وقذفا من 
بينه وبني املدعي، حيث إن  وألشخاص آخرين اعرتف بذلك، وذكر أن هناك صلة قرابة 
وضح  وقد  منه،  رضا  بغري  وذلك  بزيارهتم  يقوم  ما  غالبا  وهو  املدعي  خالة  هي  زوجته 
ذلك للمدعي لكنه مل يرتدع فقام بتلك الطريقة لعله يتوقف عن زيارهتم. وبناء عىل ما ذكر 
بريده  طريق  عن  إلكرتونية  رسائل  بإرسال  بقيامه   ،)...( للمواطن/  االهتام  توجيه  أقرر 
وقذفا  وشتام  سبا  تتضمن  آخرين  وألشخاص  للمدعي  اإللكرتوين  الربيد  إىل  اإللكرتوين 
إليه  بام نسب  املتهم  اعرتاف  التالية: ١ -  والقرائن  فاحشا وتشهريا، وذلك لألدلة  وكالما 
واملدون عىل الصفحتني )١ــ٢( من دفرت التحقيق املرفق لفة )٣٢(. ٢ -ما جاء يف حمرض 
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 .)١٢( لفة  املرفق  التحقيق  دفرت  من   )٩ -١٠( الصفحتني  عىل  املدونة  املبلغ  أقوال  سامع 
٣ -حمرض تفريغ الرسالة املنوه عنها املرفق صورة منها عىل اللفة رقم )١ -١١(. وبالبحث 
عن سوابقه عىل املستوى العام مل ترد حتى تارخيه. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور ــ وهو 
بكامل أهليته املعتربة رشعًاــ فعل حمرم رشعًا وجمرم ومعاقب عليه بنظام مكافحة اجلرائم 
إثبات  أطلب  لذا  إليه،  املشار  النظام  من  الثانية  املادة  من  الثالثة  للفقرة  استنادًا  املعلوماتية 
الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم  املادة  إليه واحلكم عليه وفقًا للفقرة اخلامسة من  ما أسند 
املعلوماتية وبحد القذف كذلك. وباهلل التوفيق. ا.هـ. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أجاب بقوله: ما جاء يف الدعوى كله صحيح، وكنت أرسل رسالة إىل الربيد اإللكرتوين 
للمبلغ )...( وأرسل منها نسخا متطابقة إليميالت أخرى ألصحاهبا صلة باملبّلغ وأغلبهم 
إلكرتونيا مجاعيا  بريدا  لنا  يرسل  أهنم من زمالئه ألنه كان سابقا  أعرفهم، وقد علمت  ال 
عامة عن  وتراجع  اعتذار  وأرسلت رسالة  املدعي  من  اعتذرت  وقد  عناوينهم،  فيه  تظهر 
كل ما صدر مني جلميع العناوين، هذا جوايب. وبتصفح املعاملة وجدت عىل اللفات رقم 
٤ -١١ نسخة من الرسائل الواردة لربيد املبّلغ من بريد املدعى عليه، وبعرضها عىل املدعى 
عليه اطلع عليها كاملة وأقر بام هو مدون فيها وأهنا صادرة منه، ووجدت من ضمنها ما 
ييل: )لو أنت رجل ما كلمت بنات الناس العفيفات الطاهرات يالزاين ترى الغباء وراثة يف 
عائلتكم إذا مل يكن لديك خرب( و)ما أرسع ما نسيت البنات اليل كنت خترج معهم يا كلب 
يا حقري والشاحنة والسيارة من وين ثمنهم علشان تشرتهيم بكل تأكيد من التهريب( و)يا 
يا ابن احلامر( و)يا جرار( ا.هـ.  خنثى( و)يا حيوان يا سافل يا منحط يا حقري( و)يا محار 
وبعرضها عىل املدعى عليه قال: ما ضبط أعاله صادر مني إىل بريد املدعى عليه وأرسلت 
املدعي  ما سبق حرض  وبعد ضبط  العناوين األخرى، هذا جوايب.  إىل  متعددة  نسخا  منها 
باحلق اخلاص/ )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى قائال: لقد 
قام املدعى عليه بسبي وشتمي وعائلتي كذلك عن طريق إرسال رسائل بريد إلكرتوين إىل 
بريدي اخلاص، وقام أيضا بإرسال نسخ من تلك الرسائل إىل عدد من أصدقائي وعائلتي 
وأناس آخرين ال أعرفهم وتتضمن رسائله قذيف بالزنى وألفاظا أخرى سيئة مدونة معي يف 
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عرش ورقات، وأطلب معاقبته تعزيرا حلقي اخلاص وإقامة حد القذف عليه، هذه دعواي. 
وبسؤاله عن األوراق أبرزها وباالطالع وجدت من ضمنها مجيع عبارات السب التي تم 
رصدها بعاليه وعبارات أخرى من ضمنها: )ليكن يف معلوماتك أن خالتك متواجدة يف 
الوقت احلايل مع أحد أصدقائها يف منزله يف )...( بالقرب من مدارس )...( لقضاء وقت 
ا.هـ. وبعرض دعوى  بنفسك إلحضارها من هناك(  ممتع معه، وإن مل تصدق هذا اذهب 
الدعوى كله  املدعى عليه قال: ما ورد يف  املدعي باحلق اخلاص وما قدمه من أوراق عىل 
صحيح، وما أثبت يف األوراق املقدمة من املدعي كله صادر مني، وكل رسالة منها أرسلت 
نسخا متعددة منها للعناوين األخرى، هذا جوايب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث أقر املدعى عليه بالدعويني مجلة وتفصيال وأقر برتاجعه عام صدر منه، ولقوله تعاىل: 
وألن   ،Zlk  j  i  h  g  fedcba`_^[\]
بتعزير للحق اخلاص ويدخل فيه ما  الزيادة عنه  بالزنى فيه مقدر رشعي ال تسوغ  القذف 
املعلوماتية فقد  الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم  املادة  الفقرة اخلامسة من  دونه، وبناء عىل 
حكمت بام ييل: ١ -ثبوت إدانة املدعى عليه بإرسال رسائل بريد إلكرتوين إىل بريد املدعي 
املدعي  قذف  تتضمن  آخرين  أشخاص  إىل  منها  نسخ  وإرسال  اإللكرتوين  اخلاص  باحلق 
باحلق اخلاص بالزنى وسبا وشتام له وكالما فاحشا. ٢ - معاقبته حلق املدعي باحلق اخلاص 
بجلده ثامنني جلدة حد القذف. ٣ -معاقبته للحق العام بسجنه مدة شهرين وتغريمه مخسة 
آالف ريال. ٤ - رد دعوى املدعي باحلق اخلاص بشأن مطالبته بمعاقبة املدعى عليه تعزيرا 
عدم  العام  املدعي  قرر  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  الرشعي،  باحلد  اكتفاء  اخلاص  حلقه 
تقديم الئحة  قناعتهام ورغبتهام  باحلق اخلاص عدم  املدعى عليه واملدعي  اعرتاضه، وقرر 
اعرتاضية، فجرى إفهامهام بتعليامت االستئناف ففهامها كام أفهمتهام بأال ينرصفا حتى يتسلام 

صورة من احلكم، وباهلل التوفيق، وقد تم االنتهاء من حتريره يف متام الساعة )١٥:١٠(.

الساعة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٥/٤/١١هـ  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد   
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االستئناف  حمكمة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  املعاملة  وردتنا  وقد   ،)٨:٣٠(
باملنطقة الرشقية رقم ٣٥١٨٥٠٤٩ يف ١٤٣٥/٣/٢٢هـ املتضمن املالحظة بام نصه: )ما 
حكم به فضيلته من حكم عىل املدعى عليه لقاء ما نسب إليه من اجلرائم املعلوماتية قليل( 
ا.هـ. واجلواب أنه حرض يف هذه اجللسة املدعى عليه وبعرض مالحظة أصحاب الفضيلة 
عليه قرر قناعته باحلكم، وبناء عليه ونظرا الكتساب احلكم القطعية يف احلق العام بقناعة 
الطرفني فقد قررت إعادة املعاملة ألصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف وباهلل التوفيق. 
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١١٦٢١٩٧/ج٢ 
القطيف  الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، 
برقم ٣٥٥٥٩٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، اخلاص بدعوى/

هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  وشتم،  سب  قضية  يف   )...( ضد/  العام  املدعي 
ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم ٣٥١٨٥٠٤٩/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٢هـ قررنا 
املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١١هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٣١٦٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٦٣٤ 

جليمةامعموماتيةا-احقاعاما-ااتشهريا-اانرشاخربايفاموتسعاتلاوتصلا-اإنكارااتلاشهريا-ا
تلاحقيقا-اعدما تلوسائعا-اإسنادهاحرصًتاإىلاجهةا تلاحقيقايفا دفعابصحةاتخلربا-اوجوبا

حتققاذلكا-اعيباجوهليا-اعدماسامعاتلدعوى.ا

اا-اتملادةا)92ا(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.
2ا-اتملادةا)5ا(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

باآلخرين  بالتشهري  إدانتها  إثبات  طالبًا  عليها؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
واإلرضار هبم عن طريق مواقع التواصل االجتامعي، وذلك بتشويه سمعة إحدى القاعات 
املخصصة لالحتفاالت بادعائها وجود حرشات يف األكل املقدم فيها ونرش ذلك عىل مواقع 
التواصل يف شبكة املعلومات، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعية أقر بنرش موكلته للخرب 
املذكور، ودفع بعدم قيام هيئة التحقيق واالدعاء العام بالتحقيق مع املدعى عليها والتحقق 
من الفعل املنسوب لتلك القاعة، ملا يف ذلك من أثر يف احلكم، وبعرض ذلك عىل املدعي 
القبض  للمدعى عليها من قبل جهة  بام تم من استجواب  التحقيق  اكتفاء جهة  العام قرر 
استنادًا إىل نظام اإلجراءات اجلزائية، ونظرا لكون نظام مكافحة جرائم املعلوماتية نص عىل 
إسناد التحقيق يف اجلرائم التي ينطبق عليها النظام هليئة التحقيق واالدعاء العام، وألن ذلك 
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النص خاص فيقدم عىل النص العام الوارد يف نظام اإلجراءات اجلزائية، ولعدم التحقيق مع 
املدعى عليها والتحقق من الفعل املنسوب لتلك القاعة ما يعيب الدعوى بعيب جوهري، 
املدعي  املدعى عليها، فاعرتض  العام ضد  املدعي  القايض عدم سامع دعوى  لذا فقد قرر 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة اجلزائية باخلرب، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٣١٦٦ برقم  اخلرب  حمافظة 
٣٤١١٣٥٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ 
افتتحت اجللسة الساعة )٠٨:٠٠(، وفيها قدم املدعي العام )...( الئحة دعوى عامة ضد 
بتاريخ  إنه  فيها:  قائاًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...(
١٤٣٤/١/١٩هـ تقدم املواطن/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بصفته وكياًل عن/ )...( ببالغ ملركز رشطة )...(، مفاده قيام املتهمة املذكورة أعاله بتشويه 
سمعة قاعة )...( لالحتفاالت العائدة ملكيتها ملوكله، وبضبط إفادة املدعي ذكر أن املتهمة 
أعاله حرضت إىل القاعة املذكورة وقامت بوضع حرشات عىل األكل املقدم منهم، ثم قامت 
بتصويره ونرشه عرب موقع التواصل )...(، وبسامع أقوال املتهمة أعاله أقرت أهنا حرضت 
أقارب  الفتيات من  املذكورة أعاله إلحدى قريباهتا وقامت إحدى  القاعة  حفل زفاف يف 
العريس بفتح ورق العنب ووجدت بداخله )رصصور(، وأهنا قامت بتصويره ونرشه عرب 
معرفها اخلاص هبا بموقع التواصل )...(، ونفت أن تكون هي من قامت بوضعه، وانتهى 
موقع  عرب  هبم  الرضر  وإحلاق  باآلخرين  بالتشهري   )...( لـ:  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق 
التواصل االجتامعي )...(، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقرارها حتقيقًا املبني يف اللفة 
لفة  املرفقة   )...( موقع  عرب  املتهمة  نرشهتا  التي  الرسائل  من  صور   - ٢  .)١٤،١٣،١٢(
املعتربة  أهليتها  بكامل  املذكورة -وهي  عليه  أقدمت  ما  إن  وحيث   ،)٨،٧،٦،٥،٤،٣(
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رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات ما أسند إليها واحلكم عليها بموجب 
)م/١٧(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة 
وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ. علام بأن احلق اخلاص الزال قائام، هذه دعواي. وقد حرض يف هذه 
اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن املدعى 
يف   ٣٤٨٠٥٣٣٦ برقم  اخلرب  بمحافظة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة  عليها 
الدعاوي واملرافعة واملدافعة  باملطالبة وإقامة  الوكالة  ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، واملخول يف هذه 
وسامع الدعاوي والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وقبول األحكام ونفيها 
عن  وبسؤاله  األحكام.  صكوك  واستالم  االستئناف  وطلب  األحكام  عىل  واالعرتاض 
الدعوى أجاب بقوله: إين أطلب تزويدي بصورة من الئحة الدعوى، كام أطلب إعطائي 
هكذا  للعالج،  اخلارج  يف  موكلتي  إن  حيث  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  تاريخ  حتى  لإلجابة  مهلة 
قرر. فأجيب لطلبه فجرى تزويده بصورة من الئحة الدعوى ورفعت اجللسة. ثم إنه يف يوم 
املدعى  وكيل   )...( بحضور  اجللسة  افتتحت  الواحدة  الساعة  ١٤٣٤/٩/٢هـ  األربعاء 
عليها، وبسؤاله عن جوابه عىل الدعوى قال: ال صحة للتهمة املوجهة ملوكلتي من أهنا قامت 
بالتشهري وباإلرضار بـ “ )...( “ صاحب قاعة )...(، فلم تنسب أي فعل للشخص املذكور 
بقوهلا  طعام  عىل  رصصور  صورة  وهو  مقزز  مشهد  عىل  بالتعليق  قامت  وإنام  أمالكه  أو 
“صعب ومقزز جدا أن ترى هذا اليشء وأنت تأكل، أمتنى فعال من اجلهات املعنية التحقيق 
يف األمر وحماسبة املسؤول أيا كان” فلم يتم نسبة الصورة منها ألي متسبب هبا وإنام طالبت 
بالتحقيق ومن ثم حماسبة املسؤول عن ذلك. لذلك فإن ركني اجلريمة )الرشعي، واملادي( 
غري متوفرين يف هذه القضية، إذ إهنا مل تتهم املشتكي ال رصاحة وال كناية، وبانتفاء وجود 
الفعل املتهم به -موضوع هذه الدعوى - ينتفي الركن املادي وفقا ملا نصت عليه املادة الثالثة 
جرائم  مكافحة  نظام  عىل  دعواه  العام  املدعي  بنى  لقد  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من 
اجلرائم  يف  التحقيق  العام  واإلدعاء  التحقيق  هيئة  املذكور  النظام  كلف  وقد  املعلوماتية، 
الواردة فيه وفقا لنص املادة )١٥( منه، ومل جتر هيئة التحقيق واالدعاء العام أي حتقيق مع 
املدعى عليها يف هذا اخلصوص خمالفة للنظام املذكور، إذ إن مهمة هيئة التحقيق واالدعاء 
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العام واختصاصها هو الوصول إىل احلقيقة، فمجرد االشتباه ال يكفي لتوجيه االهتام، ألن 
أمام  بمقاضاته  احلقيقي  الفاعل  من  االقتصاص  إىل  هيدف  رشيف  خصم  العام  االدعاء 
اجلهات القضائية املختصة، وجمرد الشكوى ال يفيد أحقية املشتكي وال جرم املتهم، وفوق 
العام بالرقم  التحقيق واالدعاء  ذلك كله فإن خطاب رشطة حمافظة اخلرب املرسل إىل هيئة 
)٤٦٠٥/٧/٧/٢١( يف ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ انتهى إىل إنكار املدعى عليها ما ُنسب إليها 
من التهمة املذكورة، لذلك ووفقا ملا سبق يتعني عىل هيئة التحقيق واالدعاء العام أن حتقق 
املشتكي  إفادة  العام  االدعاء  الئحة  تضمنت  االهتام.  توجيه  قبل  أمامها  املاثلة  الواقعة  يف 
املقدم  األكل  بوضع حرشات عىل  املذكورة وقامت  القاعة  إىل  املتهمة حرضت  “أن   )...(
منهم ثم قامت بتصويره ونرشه عرب موقع التواصل )...(؛ ووفقا لذلك بنى املدعي العام 
دعواه، وموكلتي تنكر ذلك مجلة وتفصيال، ولو سلمنا جدال بأن موكلتي قامت بالتشهري 
كظروف  الدعوى  عىل  أثره  له  عدمه  من  للمشتكي  املنسوب  الفعل  ثبوت  فإن  باملشتكي 
مشددة أو خمففة مل يتحقق االدعاء العام بشأنه، لذا فإن نظر هذه الدعوى قبل أن يتبني الواقع 
وإمهال تلك اإلجراءات النظامية ال يؤدي إىل حكم سليم ألن احلكم عىل اليشء فرع عن 
تصوره، فكان لزاما عىل االدعاء العام التثبت بشأن ذلك كله، ولو أدى ذلك إىل تعاونه مع 
اجلهات املختصة كـاألدلة اجلنائية، وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. صاحب الفضيلة: 
عىل  املحتوي  الطعام  قدم  بمن  يتعلق  عاما  حقا  تتضمن  أمامكم  املاثلة  القضية  ذات  إن 
)رصصور(، وهذا فيه استهتار بصحة املواطنني واملقيمني بصفة عامة، وتم فرز أوراق بشأهنا 
التحقيق  هيئة  إىل  املرسل  اخلرب  حمافظة  رشطة  خطاب  تضمنه  ملا  وفقا  اخلرب  حمافظة  لبلدية 
واالدعاء العام بالرقم )...( يف ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ، وفيه: “جرى خماطبة البلدية بمحافظة 
اخلرب إلكامل ما يلزم حيال قيام القاعة بكافة مسؤولياهتا يف املحافظة عىل صحة مرتادهيا”. 
ومل حتقق هيئة التحقيق واالدعاء العام هبذا احلق العام ومل تسع ملعرفة املتسبب مع وضوح 
بتأكيد  إفادات من احلضور  الكيدية، بل تم تقديم  التشهري  أكثر من دعوى  فيه  العام  احلق 
التحقيق  القضية يف مرحلة  )...( يف هذه  املشتكي  إدخال  لذا وجب  )الرصصور(،  واقعة 
ابتداء متهيدا لتمحيص الوقائع والتثبت بشأهنا لتقدم الدعوى العامة عىل من تتجه عليه، إال 
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أن االدعاء العام أمهل كل هذه اإلجراءات والرشوط النظامية بتقديمه هلذه الدعوى دون أن 
حيقق فيها مع مجيع أطرافها، ومع هذه احلالة فإن التصدي هلذه القضية باحلكم يف موضوعها 
قبل اكتامل تصويرها الواقعي من اجلهة املعنية يعد أمرا غري سليم ال يمكن معه الوصول إىل 
بـ”التشهري  لـموكلتي  االهتام  بتوجيه  هذه  دعواه  العام  االدعاء  بنى  كام  صحيح،  حكم 
باآلخرين وإحلاق الرضر هبم”، ومع عدم صحة هذه الدعوى ابتداء فإن التشهري لفظ عام 
البد من قيده وحده، إذ ليس كل ما يقع بني الناس تشهري فضال عن أن التشهري لفظ جنس 
عام قد يرد عىل القليل والكثري وبينهام فرق واسع مل حيدده االدعاء العام، وبدونه ال تعترب 
هذه الدعوى حمررة، ويصدق عىل ما ورد يف “اإلرضار باآلخرين” ما سبق يف التشهري ألنه 
مع انتفاء الرضر باآلخرين من قبل موكلتي تنتفي التهمة، وحال حصوله البد من تقييده 
وذكره لكل ما سبق، فإن االدعاء العام ترسع يف إقامة هذه الدعوى قبل أن يتبني أمرها ويلم 
شتاهتا، وبام أن الشك يفرس ملصلحة املتهم، واألصل الرباءة، ولتعلق هذه القضية بحق عام 
آخر يتعلق بصحة املواطنني واملقيمني والذوق العام، ما يتوجب معه إدخال أطراف أخرى 
قبل توجيه االهتام، ولعدم حترير هذه الدعوى، ولعدم اكتامل اإلجراءات النظامية لتوجيه 
إكامل  حلني  عنها  النظر  ورصف  الدعوى  هذه  رد  فضيلتكم  من  نلتمس  لذا  هكذا؛  هتمة 
اإلجراءات النظامية الواجبة، لتقرر حينها هيئة التحقيق واالدعاء العام توجيه االهتام من 
يوم  يف  إنه  ثم  للتأمل.  والنصف  الواحدة  الساعة  اجللسة  أقفلت  ثم  أجاب.  هكذا  عدمه، 
األحد ١٤٣٤/١١/٩هـ الساعة التاسعة والنصف افتتحت اجللسة بحضور )...( سعودي 
الوكالة  بنفس  عليها  املدعى  عن  وكياًل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
بينتي ما ذكرت،  البينة عىل دعواه قال:  العام  املدعي  املشار هلا يف اجللسة األوىل. وبسؤال 
فجرى الرجوع إىل الصفحة رقم )١٢( من ملف التحقيق املرفق لفة رقم )٢(، وتضمنت 
إحدى  زفاف  حفل  حرضت  إهنا  بقوهلا:  أفادت  حيث   ،)...( عليها  املدعى  إفادة  ضبط 
بفتح ورق  العريس  أقارب  الفتيات من  أكتوبر ٢٠١٢ وقامت إحدى  تاريخ  القريبات يف 
بتصوير هذا  العنب، وقام بعض احلضور  بداخله )رصصور( داخل ورق  عنب فوجدت 
بتصوير هذا احلدث ووضعه يف موقع )...(؟ فأجابت  احلدث. ويف سؤال هلا: هل قمت 
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بقوهلا: نعم أثناء تواجدي يف القاعة بعد ساعة من التصوير. ويف سؤال آخر: هل ذكرت اسم 
املغردين، وبعرض هذه  بالرد عىل أحد  لكني قمت  بقوهلا: ال،  فأجابت  القاعة يف )...(؟ 
فأجيب  قرر  موكلتي، هكذا  ملراجعة  مهلة  أطلب  قال:  عليها  املدعى  اإلفادات عىل وكيل 
التاسعة  الساعة  يوم اخلميس ١٤٣٤/١١/١٣هـ  إنه يف  ثم  لطلبه، وعليه رفعت اجللسة. 
والربع افتتحت اجللسة بحضور )...( وكيل املدعى عليها، وبعرض ما تم تدوينه يف اجللسة 
السابقة عليه قال: االدعاء العام اختذ قراره بتوجيه االهتام للمدعى عليها، وهذا بحد ذاته 
قرار قاس بحق املدعى عليها؛ ألن املدعي العام أقام هذه الدعوى مستندا عىل املادة الثالثة 
من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، فإن النظام ذاته ويف املادة اخلامسة عرشة منه حرص حق 
التحقيق يف هذه الدعوى هليئة التحقيق واالدعاء يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام، وحيث مل 
حيقق االدعاء العام يف هذه القضية فإن إقامة هذه الدعوى سابق ألوانه، وال جيوز له تكليف 
الغري بذلك وال االعتامد عليه، كام ال جيوز أن يصدر األمر القضائي غري القايض املختص. 
لذلك فإن املدعى عليها تتمسك بام تم تقديمه يف اجللسات السابقة وال تقر بام ورد يف ضبوط 
الرشطة، كام تنكر أهنا شهرت باملشتكي أو أساءت إليه، وتلتمس رصف النظر عن الدعوى 
واحلكم به، هكذا قرر. وللتأمل أقفلت اجللسة. ثم إنه يف يوم اخلميس ١٤٣٤/١١/٢٠هـ 
الساعة التاسعة والربع افتتحت اجللسة بحضور املدعي العام و)...( وكيل املدعى عليها، 
فأجيب  عليها  املدعى  وكيل  جواب  يف  جاء  ما  عىل  للرد  مهلة  أطلب  العام:  املدعي  وقال 
لطلبه، وأقفلت اجللسة. ثم إنه يف يوم اخلميس ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الساعة التاسعة والربع 
افتتحت اجللسة بحضور املدعي العام و)...( وكيل املدعى عليها، وقال املدعي العام: ما 
بالتشهري  للتهمة املوجهة ملوكلته من أهنا قامت  أنه ال صحة  ذكره وكيل املدعى عليها من 
واإلرضار )...( غري صحيح، فقد ورد يف طيات املعاملة صورة من املراسالت، وفيها ذكر 
اسم قاعة )...( وما حدث فيها، ويف هذا تشهري وإساءة سمعة للمكان، وأما التحقيق يف 
نظام  من   )٦٤( املادة  نصت  وقد  القضية،  إجراءات  من  إجراء  االستجواب  فإن  القضية 
إىل  احلاجة  وعدم  الرشطة  عند  األقوال  بسامع  االكتفاء  جواز  عىل  اجلزائية  اإلجراءات 
االستجواب من قبل املحقق، السيام إذا كان املتهم معرتفًا بام نسب إليه كام هو احلال يف هذه 
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املدعى عليها فهذا خارج عن  ادعته  ما  املدعي عن صحة  التحقيق مع  القضية، وأما عدم 
باالهتام  يتعلق  وفيام  املختصة،  اجلهة  عنه  فتسأل  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  اختصاص 
الوارد  النظامي  النص  الرضر هبم( هو  باآلخرين وإحلاق  )التشهري  عليها  للمدعى  املوجه 
بالفقرة اخلامسة من املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية، هكذا قرر. وبعرض ذلك عىل 
لطلبه،  فأجيب  العام  املدعي  ذكره  ما  عىل  لإلجابة  مهلة  أطلب  قال:  عليها  املدعى  وكيل 
افتتحت  الثامنة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/٤هـ  األربعاء  يوم  يف  إنه  ثم  اجللسة.  رفعت  وعليه 
إين  املدعى عليها:  املدعى عليها، وقال وكيل  العام و)...( وكيل  املدعي  اجللسة بحضور 
أجيب عىل ما ذكره املدعي العام يف اجللسة السابقة بأين أؤكد أن موكلتي مل تنسب الواقعة 
موضوع هذه الدعوى للمشتكي فضال عن التشهري به، كام تنكر أهنا اعرتفت بالتهمة حمل 
هذه الدعوى، وبالتايل ال مربر إلقامة املدعي العام هذه القضية قبل تبني حاهلا، وبالرجوع 
خلطاب رشطة حمافظة )...( املرسل إىل هيئة التحقيق واالدعاء بالرقم ٤٦٠٥/٧/٧/٢١( 
يف ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ، فقد انتهى اىل أن املدعى عليها تنكر التهمة املوجهة إليها، وبام أن 
املدعي العام يقر بأنه مل يقم بالتحقيق واالستجواب يف هذه القضية، وإنام اعتمد يف دعواه 
إليها،  التهم املنسوبة  التي قررت يف خطاهبا املذكور بأن املذكورة تنكر  عىل حتقيق الرشطة 
اجلنائي،  الضبط  رجال  إليه  انتهى  ملا  خمالف  أمر  عىل  دعواه  أقام  العام  املدعي  فإن  لذلك 
املادة  نص  استناده عىل  وأما  الدعوى،  هذه  إقامة  صحيحا عىل سالمة  مستند  فال  وبالتايل 
الرابعة والستني من نظام اإلجراءات اجلزائية فغري دقيق وال سليم؛ ألنه نص عام يف عموم 
اجلرائم، واجلريمة املتهم هبا يف هذه القضية إنام تم اعتبارها حقا عاما بموجب نظام خاص، 
وهو نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، وقد ألزم ذلك النظام هيئة التحقيق واالدعاء العام 
بالتحقيق يف اجلرائم الواردة فيه قبل إقامتها كام سبق بيانه، وقد استقرت األحكام القضائية 
يف أن ما تم اعتباره حقا عاما وفقا لنظام خاص يطبق بشأنه ما ورد يف ذلك النظام، ألن نظام 
اإلجراءات اجلزائية عام، واخلاص مقدم عىل العام، ومن ذلك األحكام الصادرة يف جرائم 
فيها،  العام  التحقيق واالدعاء  قبل حتقيق هيئة  الدعاوى  تلك  قبول  بعدم  التجاري  التسرت 
ومنها احلكم رقم ٢٧٧/د/ج/٣/١ لعام ١٤٣٤هـ الصادر من املحكمة اإلدارية بالدمام. 
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ملا سبق فإن املدعى عليها تتمسك بام تم ضبطه يف اجللسات السابقة، وتكتفي به وليس لدهيا 
سواه، وتلتمس من فضيلتكم رد الدعوى ورصف النظر عنها وإخالء سبيلها منها، هكذا 
قرر. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: إين اكتفي بام ذكرته يف اجللسة السابقة ويف الئحة 
الدعوى، هكذا قرر ثم أقفلت اجللسة. ثم إنه يف يوم الثالثاء ١٤٣٤/١٢/١٧هـ الساعة 
افتتحت اجللسة بحضور )...( وكيل املدعى عليها، وقد جرى االطالع  الثامنة والنصف 
عىل كامل أوراق املعاملة، ويظهر منها أن التحقيق مع املدعى عليها كان من قبل مركز رشطة 
)...(، كام أين مل أجد أي حتقيق مع املدعي اخلاص بشأن صحة الواقعة املنسوبة للقاعة العائدة 
له، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إن املدعي العام يدعي بارتكاب املدعى 
عليها جريمة التشهري باآلخرين وإحلاق الرضر هبم عرب مواقع التواصل االجتامعي )...( 
ويطلب جمازاهتا بنظام مكافحة جرائم املعلوماتية، وحيث إن نظام مكافحة جرائم املعلوماتية 
قد نص يف مادته اخلامسة عرشة عىل أن هيئة التحقيق واالدعاء العام تتوىل التحقيق واالدعاء 
يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام، وحيث إنه مل يتم التحقيق مع املدعى عليها من قبل هيئة 
التحقيق واالدعاء العام، وأما ما دفع به املدعي العام من االستناد باملادة الرابعة والستني من 
نظام اإلجراءات اجلزائية عىل عدم التحقيق مع املدعى عليها من قبل هيئة التحقيق واالدعاء 
فهو  املعلوماتية  اجلرائم  نظام مكافحة  وأما  العام،  قبيل  املادة من  فنص  نظر،  العام فمحل 
خاص واخلاص مقدم عىل العام، كام أن املدعي العام مل يتحقق من ثبوت الفعل املنسوب 
للقاعة العائدة للمدعي اخلاص، وهذا له أثره يف احلكم، وعليه فال بد من إكامل الالزم حيال 
ذلك، وملا جاء يف املادة الثانية والتسعني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية ونصها: “إذا 
وجدت املحكمة أن يف الدعوى عيبًا جوهريًا ال يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكاًم 
بعدم سامع هذه الدعوى وال يمنع هذا احلكم من إعادة رفعها إذا توافرت الرشوط النظامية”، 
لذا فقد حكمت بعدم سامع دعوى املدعي العام ضد املدعى عليها )...( بخصوص قيامها 
وبعرض   .)...( االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  هبم  الرضر  وإحلاق  باآلخرين  بالتشهري 
احلكم قنع املدعى عليه وكالة، ومل يقنع املدعي العام واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية فأفهم 
وتقديم  احلكم  صورة  الستالم  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  األربعاء  غد  يوم  املحكمة  بمراجعة 
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اعرتاضه خالل ثالثني يومًا إن مل يقدمه سقط حقه يف االعرتاض، وأقفلت اجللسة الساعة 
التاسعة والربع. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. احلمد هلل وحده وبعد، فإنه يف هذا اليوم 
جرى  وقد  اجللسة،  افتتحت  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٥/١/٩هـ  الثالثاء 
برقم  باملحكمة  املقيدة  العام  املدعي  من  املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  عىل  االطــالع 
٣٥/١٠٠٨٣٠ يف ١٤٣٥/١/٩هـ، واملكونة من صفحة واحدة ومل أجد فيها ما يؤثر عىل 

احلكم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/١٦٨٢٤٠/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة اخلرب برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٣٥٧٤٢
باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٣٧٩٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٧هـ، اخلاص 
بدعوى/املدعي العام 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 ١٤٣٥/٢/١٩هـ.
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 5رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٢٩١٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٨٢٦ 

بالقيلا مقاسا وختزينهاا-ا وحيازهتاا بيعهاا إباحيةا-ا موتدا تلويجا معموماتيةا-ا جليمةا
تلاعهدا-اإتالفا تلدينيةاوتآلدتبا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةاوأخذا

تملضبوطاتا-اإيصاءاباإلبعاد.

تملادةا)6(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

األفالم  وبيع  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
طريق  عن  العامة  واآلداب  الدينية  بالقيم  املساس  شأنه  من  ما  وإعداد  وختزينها  اإلباحية 
الشبكة املعلوماتية، وطلب احلكم عليه بالعقوبة الواردة يف املادة السادسة من نظام مكافحة 
النطباق  ونظرًا  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املعلوماتية،  جرائم 
الوصف اجلرمي الوارد يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية عىل املدعى عليه، لذا فقد ثبت 
لدى القايض إدانته بام نسب إليه يف الدعوى، وحكم بسجنه ملدة سنة كاملة، وبجلده ثالثامئة 
ذلك،  ملثل  العودة  بعدم  عليه  التعهد  وبأخذ  ريال،  آالف  مخسة  وبتغريمه  مفرقة،  جلدة 
فاعرتض  حمكوميته،  فرتة  إهناء  بعد  بالده  إىل  بإبعاده  التوصية  مع  املضبوطات،  وبإتالف 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة اجلزائّية بسكاكا، وبناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا 
 ٣٤٢٧٥٣٠٦٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٢٩١٩ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٣/١٤هـ الساعة العارشة 
الدعوى  الئحة  وقدم   ،)...( العام  املدعي  حرض  وفيها  األوىل،  اجللسة  افتتحت  والربع 
العامة ضد/ )...( ... بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( والتي جاء فيها: بصفتي مدعيًا 
بتاريخ  انه  أعاله  املذكور  عىل  أدعي  اجلوف  بمنطقة  اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا 
١٤٣٤/١١/٨هـ ورد بالغ من أحد املواطنني إىل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يف السوق مفاده قيام املتهم/ )...( ببيع ذواكر احلاسب اآليل التي حتتوي عىل أفالم إباحية، 
املتهم  فقام  البالغ  صحة  من  للتأكد  قبلهم  من  السوق  هيئة  مصادر  أحد  مع  التنسيق  وتم 
فتم  الذواكر  هذه  عرب  اإلباحية  األفالم  ببيع  يقوم  بأنه  وأفاد  استيقافه،  وتم  ذاكرتني  ببيع 
القبض عليه وإحالته إىل رشطة العزيزية. املستند النظامي لإليقاف: استنادًا للقرار الوزاري 
)١٩٠٠( املبني عىل املادة )١١٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية. وباستجوابه اعرتف بقيامه 
ببيع وترويج األفالم اإلباحية عرب ذواكر احلاسب اآليل، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام 
لـ/ )...( بحيازة وبيع األفالم اإلباحية وختزينها وإعداد ما من شأنه املساس بالقيم الدينية 
التالية: ١ - حمرض  والقرائن  املعلوماتية. وذلك لألدلة  الشبكة  العامة عن طريق  واآلداب 
املشاهدة لفة رقم )٣(. ٢ - إقرار املتهم واعرتافه لفة رقم )١٠ -٩(. وحيث إن ما أقدم عليه 
املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا، ما يتعني معه 
إحالته للمحكمة اجلزائية وفقًا لنص املادتني )١٢٨/١٢٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية، 
بالعقوبة املنصوص عليها نظامًا  إليـه واحلكـم عليـه  إدانته بام أسنـد  إثبـات  فإنني أطلب 
باملادة السادسة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لقيامه بتخزين وبيع وإعداد ما من شأنه 
املساس بالقيم الدينية واآلداب العامة عن طريق الشبكة املعلوماتية، وهو حمصن وموقوف 
عىل ذمة هذه القضية، هذه دعواي. ويف هذه اجللسة حرض املدعى عليه )...( ... اجلنسية 
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بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه وبسؤاله 
عنها أجاب بقوله وهو ينطق بالعربية: ما ذكره املدعي العام صحيح مجلة وتفصيال، ففي 
التاريخ املذكور بالدعوى تم القبض عيل من قبل رجال احلسبة يف السوق عند بيعي ذواكر 
احلاسب اآليل التي حتتوي عىل أفالم إباحية، وقد بعت ذاكرة واحدة وبقيت عدة ذواكر يف 
املحل، وهي حتتوي عىل أفالم إباحية ومقاطع خملة، وأنا نادم عىل فعيل وتائب إىل اهلل، وأنا 
غري حمصن وليس لدي سوابق وموقوف عىل ذمة هذه القضية، هكذا أجاب. فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه قد صادق عىل دعوى املدعي العام فأقر 
ببيع ذاكرة خمزن فيها أفالم إباحية، وبام أن الرشع قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وحرم كل وسيلة تؤدي إليها، وبام أن التعزير يرشع يف كل معصية الحد فيها وال كفارة، 
عليه،  املدعى  عىل  تنطبق  املعلوماتية  اجلرائم  نظام  من  بالدعوى  إليها  املشار  املواد  أن  وبام 
إدانة املدعى عليه بام نسب  بثبوت  بنقيض قصده جلميع ما ذكر، فقد حكمت  له  ومعاملة 
إليه بالدعوى وقررت تعزيره عىل ذلك بجلده ثالثامئة جلدة تقع عىل بدنه عىل مخس دفعات 
متساويات، بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، ويسجن سنة كاملة حيتسب منها مدة إيقافه، 
ويتلف اجلهاز املضبوط معه املشار إليه بالدعوى بعد مسح ما به من حمرمات، ويغرم مخسة 
آالف ريال تودع يف اخلزينة العامة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة ملثل ذلك، وأرى إبعاده 
إىل بالده بعد إهناء فرتة حمكوميته وإهناء مجيع ما له أو عليه إن وجدت، وال يسمح له بدخول 
املدعى  قرر  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  والعمرة.  احلج  أنظمة  به  تسمح  بام  إال  اململكة 
عليه واملدعي العام عدم القناعة وطلبا رفعه إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية 
فأجبتهام لطلبهام. وباهلل التوفيق. تم النطق باحلكم الساعة العارشة والنصف. وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  املعاملة  عىل  اجلوف  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
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اجلزائية بسكاكا برقم ٣٤٢٧٥٣٠٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، املرفق هبا القرار الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٧٨٨١١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، اخلاص بدعوى 
املدعي العام ضد/ )...( ... اجلنسية الهتامه برتويج مقاطع إباحية، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة فقد قررنا 

املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 6رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٧٧٥٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٨٣٨ 

شاهدا-احمرضا شهادةا إنكارا-ا تملأةا-ا تبازتزا جوتلا-ا يفا ختزينهاا خميعةا-ا موتدا حيازةا
سبضاوتفايشا-احمرضامعاينةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةاتجلوتل.

شهادةاتلشاهدامعاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بحيازة مقاطع وصور خليعة 
وفاضحة يف جهاز جواله، وبابتزازه المرأة من خالل مقطع صويت يف جواله، وطلب احلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة اجلوال، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، 
القبض  حمارض  ومنها  دعواه  يف  الواردة  األدلة  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب 
والتفتيش واملعاينة املؤيدة لصحة الدعوى، كام أنه أحرض شاهدا فشهد بوجود مواد خليعة 
ومقطع صويت البتزاز امرأة يف جوال املدعى عليه بعد معاينة الشاهد له، ولذا فقد ثبت لدى 
ملدة شهر، وبجلده عرش جلدات  إليه، وحكم بسجنه  أسند  بام  املدعى عليه  إدانة  القايض 
دفعة واحدة، ومصادرة اجلوالني املستخدمني يف اجلريمة، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بأهبا،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٥٣٧٧٥٤ برقم  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧٢٨٢٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، 
وفيها   ،)٠١:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٢/٠٤هـ  األربعاء  يوم  ففي 
حرض املدعي العام )...( املكلف بموجب اخلطاب رقم ٣٥١ يف ١٤٣٠/٩/٩هـ، وادعى 
عىل احلارض )...( ...اجلنسية باإلقامة رقم )...( واملقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ، 
وال يوجد عليه سوابق، قائال يف حترير دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام بمنطقة 
عسري أقيم الدعوى العامة عىل املتهم أعاله: بأنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ تم القبض عىل 
إثر ضبط   )...( ...اجلنسية يف مكان سكنهام بمرشوع  آخر  املذكور أعاله وشخص  املتهم 
كمية من نبات القات املحظور بحوزهتام، وأثناء القبض وردت اتصاالت عىل جوال املتهم 
 ،)...( نوع  املتهم  بحوزة  املضبوطني  اجلوال  جهازي  تفتيش  جرى  فيها  ولالشتباه   ،)...(
فوجد هبا عدد من صور ومقاطع )فيديو( لنساء يف وضع غري الئق وفاضح، كام عثر يف أحد 
اجلهازين عىل مقطع صويت يبتز فيه املتهم امرأة، وبفحص اجلهازين من قبل إدارة املطبوعات 
كام  لبنات،  فاضحة  وصور  جدًا  خليعة  فيديو  مقاطع  عىل  حيتويان  أهنام  وجد  بأهبا  والنرش 
١٤٣٤/٩/٢هـ  وتاريخ   ٥٠٤ رقم  اخلطاب  بموجب  امرأة  ابتزاز  مقطع  أحدها  يف  وجد 
بأنه  أقر  أقواله  وبسامع  التحقيق(.  جهة  الختالف  مستقلة  أوراق  املحظور  القات  )حليازة 
ضبط يف جهازي اجلوال العائدة له مقاطع خليعة وصور لنساء وأنه كان يبتز إحداهن مدعيًا 
التحقيق إىل توجيه  أهنا زوجته بقوله مهددًا هلا: )صورش عندي وكيف ختليني(. وانتهى 
االهتام لـ )...( بحيازة مقاطع وصور خليعة وفاضحة يف جهازي جواله وابتزازه ملرأة من 
خالل مقطع صويت يف جواله، ما يعد فعاًل حمرمًا رشعًا. وذلك لألدلة والقرائن التالية:١/ 
حمرض القبض والتفتيش املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )٢ -٣(. ٢/ ما جاء يف أقواله املنوه 
عنها واملرفقة عىل اللفة رقم )١( ص )٤ -٥(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور، وهو بكامل 
أهليته املعتربة رشعًا، فعل حمرم رشعًا وجمرم نظامًا ومعاقب عليه ما يتعني بموجبه إحالته 
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اجلزائية، ولذا  نظام اإلجراءات  للامدتني )١٢٦ - ١٢٨( من  استنادًا  اجلزائية  املحكمة  إىل 
أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بام ييل:١/ عقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه لقاء ما 
أسند إليه. ٢/ مصادرة جهازي اجلوال املضبوط هبام املقاطع والصور اخلليعة، هكذا ادعى. 
العام من حيازيت مقاطع  املدعي  قائال: ما ذكره  الدعوى أجاب  املدعى عليه عن  وبسؤال 
وصورا خليعة وفاضحة يف جهازي اجلوال وابتزازي ملرأة من خالل مقطع صويت يف جوايل 
والصور  املقاطع  وأما  لزوجتي،  املذكورة  والرسالة  لزوجايت  النساء  فصور  صحيح،  فغري 
اخلليعة فليس يف جوايل أي مقاطع أو صور خليعة، وما ذكر ال أعلم عنه، هكذا أجاب. 
وبسؤال املدعي العام عن بينته أجاب قائال: إن بينتي هي ما يف أوراق املعاملة، ولالطالع 
عىل املعاملة فقد تم رفع اجللسة. ويف يوم األحد املوافق١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة 
الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه املثبتة هويتهام سابقا، وبسؤال 
املدعي العام عن بينته أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، وشهد قائال: أشهد هلل أنني بعد القبض عىل املدعى عليه هذا احلارض يف قضية 
قات، وبعد استالمنا جلواالته قمت بفتح اجلوالني وكانت حتتوي عىل صور ومقاطع فيديو 
خليعة لنساء شبه عاريات ومقطع صويت البتزاز امرأة، هكذا شهد. وبسؤال املدعى عليه 
عن الشاهد وعام جاء يف شهادته أجاب قائال: أما الشاهد فال أعرفه، وأما ما جاء يف شهادته 
بينة؟  مزيد  لديه  هل  املدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  لزوجايت،  تعود  واملقاطع  الصور  فإن 
املعاملة  إىل  املعاملة، هكذا أجاب. وبالرجوع  أوراق  ما يف  قائال: ليس لدي سوى  أجاب 
جرى االطالع عىل: ١ - حمرض القبض والتفتيش املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )٢ -٣(. 
اللفة رقم )١( ص )٤ -٥(. ٣ - خطاب  ٢ - وما جاء يف أقواله املنوه عنها واملرفقة عىل 
مدير إدارة املطبوعات بأهبا رقم ٥٠٤ يف ١٤٣٤/٩/٢هـ لفة رقم )٢٣( املتضمن: )بعد 
الكشف عىل األجهزة املذكورة أعاله وجد بأهنا حتتوي عىل مقاطع فيديو خليعة جدا وصور 
فاضحة لبنات كام وجد عىل أحدها مقطع ابتزاز المرأة(، فوجدهتا موافقة ملا ورد يف دعوى 
قائال: ليس لدي سوى ما ذكرته سابقا،  املدعى عليه أجاب  العام، وبعرضها عىل  املدعي 
التي  بصورها  زوجته  الرجل  هيدد  أن  بعيد  ذلك  فإن  التهديد  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا 
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لديه، فأجاب قائال: ليس هتديدا وإنام حتى ال ترتكني، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، ونظرا ألن املدعى عليه أنكر ما نسب إليه يف الدعوى، وبناء عىل ما ورد 
يف شهادة الشاهد، وما ورد يف خطاب إدارة املطبوعات املذكور أعاله، فقد ثبت لدي إدانة 
املدعى عليه بحيازة مقاطع وصور خليعة وفاضحة يف جهازي جوال وابتزازه المرأة من 
خالل مقطع صويت يف جواله، وذلك فعل حمرم رشعا، لذلك فقد قررت ما ييل: أوال/ تعزير 
املدعى عليه بالسجن ملدة شهر وجلده عرش جلدات دفعة واحدة. ثانيا/ مصادرة اجلوالني 
حكمت.  وبذلك  العام،  املدعي  دعوى  الئحة  يف  واملوصوفني  اجلريمة  يف  املستخدمني 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة به، كام قرر املدعي العام املعارضة واستعد 
بتقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لذلك، وتم رفع اجللسة الساعة احلادية عرشة. فليعلم، وباهلل 

التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بأهبا رقم ٣٤٢٧٢٨٢٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ، املرفق هبا القرار الرشعي الصادر من 
الشيخ/ )...( رقم ٣٤٣٩١٤٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  باملحكمة  القايض  فضيلة 
خليعة(  مقاطع  )حيازة  قضية  يف  )...اجلنسية(   )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص 
عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
املوافقة عىل احلكم.  تقررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٦٠٣٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٦٦٩٤ 

حمرضا بمحاوتها-ا تلعملا بعدما دفعا إنكارا-ا جوتلا-ا يفا ختزينهاا خميعةا-ا موتدا حيازةا
تلاهمةا توجها تإلدتن��ةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غريا بينةا وتفليغا-ا تطالعا سبضا-حمرضا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

هبا  إباحية  مواد  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
مساس بالقيم الدينية واآلداب العامة وختزينها يف جواله، وطلب احلكم عليه بعقوبة السجن 
املعلوماتية  مكافحة جرائم  نظام  من  السادسة  املادة  من  األوىل  الفقرة  الواردة يف  والغرامة 
وبمصادرة اجلوال، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه حصل عىل 
العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  بمحتواها،  يعلم  ال  وأنه  أصدقائه  أحد  من  اجلوال  ذاكرة 
استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها حمرض اطالع وتفريغ وحمرض القبض اللذان يؤيدان 
التي قدمها املدعي  القرائن  ما جاء يف الدعوى، ونظرًا ألن املدعى عليه غري مسلم، وألن 
العام ال تكفي إلدانة املدعى عليه لكنها تقوي التهمة بحقه بصحة ما نسب إليه، لذا فلم 
تطبيق  عن  النظر  رصف  وقرر  إباحية،  مواد  بحيازة  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  يثبت 
العقوبة الواردة يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية بحقه، ولتوجه الشبهة حكم بسجنه ملدة 
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عرشين يوما، وبجلده سبعني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 
من حمكمة االستئناف.

احلمد اهلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم اخلميس 
القايض   )...( أنا  لدي  اجللسة  افتتحت  العارشة  الساعة  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  املوافق 
برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  يل  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  بالدمام،  اجلزائية  باملحكمة 
٣٤٥٥٦٠٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، واملقيدة بوارد املحكمة برقم ٣٤٢٨٢٠٤٣٨ 
يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، وفيه حرض املدعي العام )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( 
قائال يف حترير دعواه:  العام  املدعي  وادعى   ،)...( إقامة رقم  بموجب رخصة  ...اجلنسية 
قبل  من  املعد  املحرض  اخلالدية  رشطة  مركز  تلقى  ١٤٣٤/٦/١٨هـ  تاريخ  يف  إنه  حيث 
التقنية عىل  الكلية  بالقرب من  تفتيش  نقطة  إقامة  أثناء  أنه  املتضمن:  الطرق  أمن  دوريات 
طريق طريف تم مشاهدة املتهم وهو يقوم بوضع يشء حتت مقعد السائق، وبعد استيقافه 
وطلب أوراقه الثبوتية تم تفتيش السيارة ووجد جهازه اجلوال حتت مقعد السائق وهو عىل 
وضع التشغيل عىل مقطع فلم إباحي. وبضبط إفادة رجل األمن/ )...( أفاد: أنه أثناء إقامة 
نقطة ضبط أمني بالقرب من الكلية التقنية، وعند مرور سيارة من نوع )...( حتمل لوحة 
لوحظ  استيقافه  وعند  السائق،  مقعد  حتت  شيئا  رمى  أنه  لوحظ  املتهم  يقودها   )...( رقم 
تفتيش الشخص والسيارة ووجد حتت مقعد  االرتباك عليه، وبعدها طلب زميله/ )...( 

السائق جهاز جوال وكان مشغال عىل مقطع فلم إباحي.
وبضبط إفادة رجل األمن/ )...( أفاد: أنه أثناء إقامة نقطة ضبط أمني بالقرب من الكلية 
أنه  لوحظ  املتهم  يقودها   )...( رقم  لوحة  حتمل   )...( نوع  من  سيارة  مرور  وعند  التقنية 
رمى شيئا حتت مقعد السائق وعند استيقافه لوحظ االرتباك عليه، وبعدها طلب زمييل/ 
)...( تفتيش الشخص والسيارة ووجد حتت مقعد السائق جهاز جوال وكان مشغال عىل 
مقطع فلم إباحي. وباستجوابه/ أقر أنه أثناء استيقافه عند نقطة التفتيش طلب منه رجل 
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األمن إقامته وبعدها طلب منه جهاز جواله وقام بتفتيشه وأقر بحيازة املواد اإلباحية. وقد 
واآلداب  الدينية  بالقيم  مساس  هبا  إباحية  مواد  بحيازة   )...( اهتام/  إىل  التحقيق  انتهى 
العامة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف حمرض القبض املدون عىل اللفة رقم 
 )٢(. ٢ - ما جاء يف حمرض ضبط إفادة رجال األمن املدون عىل اللفة رقم)٢١ -٢٣ -٢٥(. 
٣ - ما جاء يف أقواله املدونة عىل اللفة رقم)٨ -٩(. )الطلب( وحيث إن ما أقدم عليه املتهم 
نظامًا ومعاقب عليه  املعتربة رشعًا - فعل حمرم رشعًا وجمرم  أهليته  بكامل  املذكور -وهو 
رشعا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بام ييل: ١ -السجن والغرامة لقاء 
للفقرة  العامة بجهازه اجلوال وفقًا  الدينية واآلداب  بالقيم  إباحية هبا مساس  حيازته مواد 
األوىل من املادة السادسة من نظام اجلرائم املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي رقم)م/١٧(

وتاريخ١٤٢٨/٣/٨هـ. ٢ - مصادرة جهازه اجلوال من نوع )...( ورقمه املصنعي )...( 
وذاكريت جوال وفقًا للامدة )١٣( من نظام اجلرائم املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
)م/١٧(وتاريخ١٤٢٨/٣/٨هـ، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى 
عليه )...( بواسطة مرتجم املحكمة )...( أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام يف دعواه من 
وإنام  صحيح،  فغري  العامة  واآلداب  الدينية  بالقيم  مساس  هبا  إباحية  مواد  بحيازة  قيامي 
الصحيح أن أحد أصدقائي قام بإعطائي ذاكرة جوال وال أعلم ما فيها، وأما اجلوال فهو 
عائد يل، هذه إجابتي. وبسؤال املدعي العام عن البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب قائال: 
رقم  اللفة  عىل  طياهتا  بني  وجدت  عليها  وباالطالع  املعاملة،  أوراق  يف  ما  إال  لدي  ليس 
حيوي  واحد  إباحي  مقطع  وجود  اتضح  أنه  واملتضمن  وتفريغ  اطالع  حمرض  ص١٤   )١(
امرأة ورجال بدون مالبس ومدته )١٢،٣٨(، دقيقة كام يوجد ذاكرة خارجية مل يتم معرفة 
نقطة  أعضاء  إفادة  رقم ٢٥،٢٣،٢١، حمرض  اللفة  ا.هـ. كام وجدت عىل  تشغيلها.  طريقة 
التفتيش واملتضمن أنه لوحظ أن السائق يرمي شيئا ما حتت مقعده، وعنده استيقافه لوحظ 
عىل  وهو  اجلوال  املقعد  حتت  وجد  السيارة  وتفتيش  تفتيشه  وبعد  الشخص  عىل  االرتباك 
وضع التشغيل وكان املقطع إباحيا. ا.هـ. وبعرض ما تقدم عىل املدعى عليه أفاد قائال: ما 
ذكر غري صحيح، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، املتضمنة إنكار 
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املدعى عليه ملا نسب إليه يف دعوى املدعي العام، وبام أن اجلوال املذكور يف الدعوى عائد 
املعاملة، وبناء عىل ما جاء يف حمرض االطالع  اكتفى بام يف أوراق  العام  املدعي  له، وبام أن 
وبام  التفتيش،  ونقطة  أعضاء  إفادة  حمرض  يف  جاء  ما  عىل  وبناء  بعاليه،  واملذكور  والتفريغ 
أن املدعى عليه غري مسلم، لذا كله فلم يثبت إدانة املدعى عليه )...( بقيامه بحيازة مواد 
إباحية هبا مساس بالقيم الدينية واآلداب العامة، وقررت رصف النظر عن مطالبة املدعي 
العام تطبيق العقوبة الواردة يف الفقرة األوىل من املادة السادسة من نظام مكافحة اجلرائم 
املعلوماتية، وتطبيق العقوبة الواردة يف املادة الثالثة عرشة من النظام نفسه، ولكن ما تقدم 
كلها قرائن تقوي التهمة يف حقه، وقررت تعزيره عىل ذلك بام ييل: أ - سجنه ملدة عرشين 
يوما حتتسب منها مدة توقيفه السابقة يف هذه القضية. ب - جلده سبعني جلدة دفعة واحدة. 
وبام تقدم حكمت. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه بواسطة املرتجم املذكور قناعته 
به، وقرر املدعي العام اعرتاضه عليه بالئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وتم تسليمه نسخة من 
احلكم يف هذا اليوم وأفهم بتقديم االعرتاض عليه خالل ثالثني يوما، وأنه إذا انتهت هذه 
املهلة ومل يتقدم باعرتاضه سقط حقه يف ذلك، وسوف يتم رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف 
بدون الئحة اعرتاضية. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد. وقد أقفلت اجللسة الساعة 

العارشة والنصف وبه حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٣هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٨٢٠٤٣٨ برقم  الدمام 
٣٥/١١٢٢٤٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
بدعوى/ اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٨١٢٩ برقم  املسجل   )...( الشيخ 

املدعي العام ضد/ )...(... اجلنسية يف قضية حيازة مقاطع إباحية، وقد تضمن القرار حكم 
االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
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وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/١٩هـ.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٥٩٣٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٢٣٧ 

موتدا حيازةا صورهاا-ا نرشا فااةا-ا تصويلا يفا تجلوتلا تساخدتما معموماتيةا-ا جليمةا
إباحيةا-إسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةاتجلوتل.

.ZYXWVUTSRQP]اا-سولهاتعاىللا
2ا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“الاعذراملناأسل”.

قا-تملادتانا)ق(او)قا(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

فتاة صغرية ونرش  بتصوير  إدانته  إثبات  املدعى عليه؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
نظام  يف  الواردة  بالعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  بجواله،  جنسية  مقاطع  وبحيازة  صورها، 
مكافحة جرائم املعلوماتية وبعقوبة تعزيرية وبمصادرة اجلوال، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بتصوير فتاة ونرش صورها 
وحيازته ملقطع جنيس وصور فتيات بجواله، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده مخسني 
جلدة مكررة عليه ثالث دفعات، وبتغريمه مائتي ريال، وبمصادرة هاتفه اجلوال، فاعرتض 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٦٥٩٣٢ برقم  املساعد  بينبع  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٥/٠٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٢٢٣٩١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، 
وفيها   ،)١١:٤٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٣/٢١هـ  األربعاء  يوم  ففي 
حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملكلف من 
مرجعه برقم هـ د ١٤٣٣/٩هـ وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٢هـ، وادعى قائال: بصفتي مدعيا 
 )...( عىل  أدعي  ينبع  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  لدائرة  العام  االدعاء  بدائرة  عاما 
للدوريات  بتاريخ ١٤٣٥/٣/٩هـ ورد  إنه  اإلقامة رقم )...( حيث  ...اجلنسية بموجب 
عمرها  يتجاوز  ال  صغرية  فتاة  بتصوير  املتهم  قيام  مفاده   )...( املواطن  من  بالغ  األمنية 
تم  البالغ  موقع  إىل  الدوريات  وبانتقال  فيه،  يعمل  الذي  باملحل  بجواله  )١٠ -١١( سنة 
ضبط املتهم وعثر بحوزته عىل جوال من نوع )...( وباستجوابه اعرتف بقيامه بتصوير فتاة 
أثناء حضورها لرشاء )...( من املحل الذي يعمل فيه، وقيامه بإرسال الصورة إىل )...(، 
لفتاة صغرية عمرها بحدود  املتهم وجود صورة  تبني من خالل االطالع عىل جوال  وقد 
)١١سنة( وهي واقفة داخل املحل، وقد ذكر املتهم أهنا هي التي قام بتصويرها كام وجد يف 
جواله ملف حيتوي عىل مقطع وهو يقوم بدلك ذكره داخل مكان يشبه دورات املياه، وقد ذكر 
املتهم أنه هو من قام بتصوير نفسه، كام وجد بجوال املتهم صور لفتيات تم تصويرهن بنفس 
اجلوال، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بتصوير فتاة ونرش صورها وحيازته 
ملقطع جنيس وصور فتيات بجواله، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ـ اعرتافه حتقيقا املنوه 
عنه املدون يف الصفحة رقم )٨ -١٠(. ٢ـ حمرض القبض املنوه عنه املرفق لفة رقم )٢(. ٣ـ 
حمرض مشاهدة جوال املتهم املنوه عنه املرفق لفة رقم )١٣(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور 
نظام  الثالثة من  للامدة  إليه واحلكم عليه وفقا  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  فعل حمرم رشعا، 
مكافحة اجلرائم املعلوماتية واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية زاجرة له رادعة لغريه، لقاء حيازته 
ملقطع جنيس لنفسه وصور لفتيات متربجات يف جواله واحلكم بمصادرة جواله املستخدم 
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يف اجلريمة استنادا للامدة )١٣( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، وهو من نوع )...( رقم 
)...(، علام بأن احلق اخلاص ال زال قائام، هكذا ادعى املدعي العام. وحيث إنه تم تكليف 
املدعى عليه باحلضور هذا اليوم ومل حيرض، لذا وبناًء عىل ما سبق ونظرًا لعدم حضور املدعى 
عليه لسامع إجابته عن دعوى املدعي العام رفعت اجللسة إلحضاره. ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي العام واملدعى عليه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، وبعرض دعوى 
العام يف دعواه صحيح مجلة  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  العام عىل  املدعي 
وتفصيال، وقد قمت بتصوير الفتاة إلرساهلا اىل خطيبتي يف )...( هكذا أجاب. ويف جلسة 
املعاملة،  مرفقات  عىل  االطالع  مني  جرى  وقد  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  أخرى 
املدعي  دعوى  بصحة  أقر  عليه  املدعى  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
العام، وللقاعدة الرشعية “ال عذر ملن أقر”، وبام أن ما صدر من املدعى عليه فعل حمرم ملا 
 ،ZYXWVUTSRQP] :فيه من تعد عىل األعراض املصونة، قال تعاىل
ما يستوجب معه تعزيره، لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بتصوير فتاة ونرش صورها 
وحيازته ملقطع جنيس وصور فتيات بجواله، وانطبق يف حقه املواد املشار إليها يف الدعوى، 
وألجل احلق العام حكمت عليه بام ييل: أوال: سجنه مدة ثالثة أشهر حيتسب منها مدة إيقافه 
عىل ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغ مئتي ريال تدفع لبيت مال املسلمني وفقا للامدة الثالثة 
من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية. ثانيا: تعزيره بجلده مخسني جلدة مكررة عليه ثالث 
دفعات بني كل دفعة واألخرى مدة عرشة أيام. ثالثا: مصادرة جواله املستخدم يف اجلريمة 
وفقا للامدة )١٣( من النظام املشار إليه أعاله. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر القناعة به، كام 
قرر املدعي العام املعارضة بدون الئحة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة العامة بينبع برقم ٣٥٨٢٢٣٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، واملحالة لنا من فضيلة 
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١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  بتاريخ   ٣٥٢١١١٦٤ برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس 
فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد 
وتاريخ   ٣٥١٨٨٢٠٦ بعدد  واملسجل  بينبع،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( الشيخ/ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم يف قضية نرش صور 
احلكم  عىل  املوافقة  قررنا  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم 

باألكثرية. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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إدانة املدعى عليه بمامرسة الرقية الرشعية من دون ترخيص واستغالهلا يف التغرير بالنساء 
وإقامة عالقات حمرمة معهن، ووجه له الشبهة بتخبيب بعض النساء عىل أزواجهن، وحكم 
بسجنه ملدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، وبمصادرة اجلوال املضبوط معه 
وإتالفه وإسقاط الرشحية وعدم رصفها له مرة أخرى، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

القايض   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة اجلزائية بالدمام بناء عىل املعاملة الواردة من هيئة التحقيق واالدعاء العام، واملقيدة 
لنا من فضيلة  واملحالة  وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ،  برقم ٣٤٢١٢٩٣٥٠  املحكمة  لدى 
رئيس املحكمة اجلزائية بالدمام برقم ٣٤٤١٣١٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ، افتتحت 
اجللسة يف يوم األربعاء ١٤٣٤/٩/٩هـ الساعة الواحدة والنصف، وفيها قدم املدعي العام 
الرشقية  املنطقة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  اآليت:  ونصها  دعواه   )...(
بتاريخ  إنه  حيث   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عىل/  أدعي 
١٤٣٤/٨/١٠هـ قبض عىل املدعى عليه من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
بالدمام، إثر توافر معلومات عن قيامه باستغالل الرقية الرشعية يف إقامة عالقات حمرمة مع 
كثري من النساء، وختبيبه لبعض النساء عىل أزواجهن، فتم إرسال أحد املصادر للتنسيق معه 
لرقيتها، وأخربته املصدر بأنه ال يوجد لدهيا ويل أمر يف منزهلا فلم يكرتث لذلك، وأخربها 
بأن حتدد الوقت املناسب، فقام املذكور باحلضور إليها فتم القبض عليه، وبمواجهته من قبل 
اهليئة أقر بخطئه لدهيم يف احلضور للبيوت بدون حضور ويل أمر الفتيات ومتاديه يف مراسلة 
الاليت يقوم برقيتهن، وبرر ذلك بقوله: )أجد نفيس ضعيفا أمام النساء(، وقد عثر بجواله 
عىل الكثري من املحادثات بينه ومن يقوم برقيتهن، ما يدل عىل عالقة غري سوية، وبمشاهدة 
املذكور تبني وجود عدة حمادثات حتوي كالما جنسيا وألفاظا خادشة  املدعى عليه  جوال 
قيامه  عىل  تدل  بأسامء  ألسامئهن  رمز  الاليت  للفتيات  صوره  بإرسال  قيامه  وأيضا  للحياء، 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٣١٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٥٧٢٩ 

إسامةا هبنا-ا وتغليلا نقاءا ختبيبا تلخيصا-ا دونا ممارساهاا تلرشعيةا-ا تللسيةا تساغاللا
عالسةاحملمةامعهنا-ادفعابقصداتلزوتجا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-اتوجهاتلاهمةابالاخبيبا-ا

إدتنةابباسياتلاهلا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةاتجلوتلاوإتالفه.

إسلتراتملدعىاعميهاوسوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بمامرسة الرقية الرشعية بدون 
ترخيص، واستغالهلا يف التغرير بالنساء وإقامة عالقات حمرمة معهن، وختبيب بعض النساء 
عىل أزواجهن، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة اجلوال املستخدم يف اجلريمة، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن ممارسته للرقية لنيل األجر من 
زوجة  عن  البحث  منها  قصده  جواله  يف  وجدت  التي  العاطفية  الرسائل  وأن  تعاىل،  اهلل 
ثانية، وبطلب البينة من املدعي العام أحرض شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة هبيئة األمر 
الدعوى، ونظرًا إلقرار املدعى عليه بمامرسة  بام يؤيد  املنكر فشهدا  باملعروف والنهي عن 
الرقية من دون ترخيص، وإقراره بإقامة عالقة حمرمة مع بعض النساء عن طريق املراسلة 
باجلوال، وألن الرقية الرشعية البد هلا من تنظيم لئال يقع الناس يف املحظورات الرشعية، 
وألن شهادة الشاهدين تقوي التهمة بحقه فيام أنكره من التهم، لذا فقد ثبت لدى القايض 



301

إدانة املدعى عليه بمامرسة الرقية الرشعية من دون ترخيص واستغالهلا يف التغرير بالنساء 
وإقامة عالقات حمرمة معهن، ووجه له الشبهة بتخبيب بعض النساء عىل أزواجهن، وحكم 
بسجنه ملدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، وبمصادرة اجلوال املضبوط معه 
وإتالفه وإسقاط الرشحية وعدم رصفها له مرة أخرى، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

القايض   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة اجلزائية بالدمام بناء عىل املعاملة الواردة من هيئة التحقيق واالدعاء العام، واملقيدة 
لنا من فضيلة  واملحالة  وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ،  برقم ٣٤٢١٢٩٣٥٠  املحكمة  لدى 
رئيس املحكمة اجلزائية بالدمام برقم ٣٤٤١٣١٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ، افتتحت 
اجللسة يف يوم األربعاء ١٤٣٤/٩/٩هـ الساعة الواحدة والنصف، وفيها قدم املدعي العام 
الرشقية  املنطقة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  اآليت:  ونصها  دعواه   )...(
بتاريخ  إنه  حيث   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عىل/  أدعي 
١٤٣٤/٨/١٠هـ قبض عىل املدعى عليه من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
بالدمام، إثر توافر معلومات عن قيامه باستغالل الرقية الرشعية يف إقامة عالقات حمرمة مع 
كثري من النساء، وختبيبه لبعض النساء عىل أزواجهن، فتم إرسال أحد املصادر للتنسيق معه 
لرقيتها، وأخربته املصدر بأنه ال يوجد لدهيا ويل أمر يف منزهلا فلم يكرتث لذلك، وأخربها 
بأن حتدد الوقت املناسب، فقام املذكور باحلضور إليها فتم القبض عليه، وبمواجهته من قبل 
اهليئة أقر بخطئه لدهيم يف احلضور للبيوت بدون حضور ويل أمر الفتيات ومتاديه يف مراسلة 
الاليت يقوم برقيتهن، وبرر ذلك بقوله: )أجد نفيس ضعيفا أمام النساء(، وقد عثر بجواله 
عىل الكثري من املحادثات بينه ومن يقوم برقيتهن، ما يدل عىل عالقة غري سوية، وبمشاهدة 
املذكور تبني وجود عدة حمادثات حتوي كالما جنسيا وألفاظا خادشة  املدعى عليه  جوال 
قيامه  عىل  تدل  بأسامء  ألسامئهن  رمز  الاليت  للفتيات  صوره  بإرسال  قيامه  وأيضا  للحياء، 
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وقيام   ،)...( مشكلة  وقوت  رقية،  وحرمة  والدها،  مع  واستشارة  مريضة  مثل:  برقيتهن، 
بأشكاهلن،  إعجابه  ويبدي  ذلك،  منهن  يطلب  كان  حيث  له  صورهن  بإرسال  الفتيات 
ولوحظ قيامه بالتخبيب، حيث إن بعضهن متزوجات وما زلن يف عصمة أزواجهن، ومن 
ذلك قيامه بإرسال عدة صور فيها كلامت حب إىل من رمز هلا باسم “قوت مشكلة )...(، 
هلا وهي  استقباله لصور  بعضهام، ومن  مع  يظهر من حمادثتهام  متزوجة حسبام  امرأة  وهي 
بلباس زفافها وإعجابه بذلك، وباستجواب املدعى عليه أقر بقيامه بمامرسة الرقية الرشعية 
لبعضهن  رمز  وقد  النساء،  مع  حمرمة  لعالقات  وإقامته  سنوات،  عدة  من  ترخيص  بدون 
بمريضة، أو حرمة رقية، أو قوت مشكلة )...(، أو ينبوع مريض، وغريهن، وأنه يقوم معهن 
باملحادثات التي حتوي كالما جنسيا، ويرسل صوره لبعضهن ويستقبل صورا من بعضهن، 
وأنه غفل عن كون بعضهن متزوجات. وقد انتهى التحقيق معه إىل توجيه االهتام له بمامرسة 
الرقية الرشعية بدون ترخيص، واستغالهلا يف التغرير بالنساء، وإقامة عالقات حمرمة معهن، 
املنوه عنه  التالية: ١ -إقراره  النساء عىل أزواجهن؛ وذلك لألدلة والقرائن  وختبيب بعض 
واملرفق عىل اللفات رقم)١٠ -١٣(. ٢ -حمرض القبض املرفق عىل اللفة رقم)٢(. ٣ -حمرض 
أقام معهن عالقات  برمز أسامء من  اللفة رقم)٣٩(. ٤ -قيامه  املرفق عىل  مشاهدة جوال 
بالنساء.  التغرير  يف  الرشعية  للرقية  استغالله  عىل  دليل  رقية،  حرمة  أو  بمريضة  حمرمة 
٥ -قيامه بربط عالقات حمرمة مع نساء، مع علمه بأهنن متزوجات واإلعجاب بصورهن، 
وإرسال صوره هلن دليل عىل ختبيبهن عىل أزواجهن. ٦ -ما جاء يف حمرض مشاهدة جوال 
من ربطه لعالقات مع نساء متزوجات وختبيبهن عىل أزواجهن. وبالبحث عن سوابقه مل 
يعثر له عىل سوابق، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة 
رشعًا فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه، واحلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية تردعه، والتشديد عليه يف ذلك لعظيم جرمه من استغالله للرقية الرشعية ومظهر 
الصالح فيام قام به من جرم، واملطالبة بمصادرة هاتف املدعى عليه املذكور من نوع )...( 
السامي رقم٣٦٣٢٣/م ب  التسلسيل )...( وإتالفه وفقا لألمر  الرقم  اللون حيمل  أبيض 
بإسقاط  واملطالبة  األشخاص،  حياة  متس  صورا  حيوي  لكونه  ١٤٣٢/٩/٦هـ،  وتاريخ 
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رشحيته وعدم رصفها له مرة أخرى قطعا للرش والفتنة نظرًا النتشار رقمه بني النساء. هكذا 
عىل  لإلجابة  مهلة  )أطلب  قال:  عليه  املدعى  عىل  العام  املدعي  دعوى  وبعرض  ادعى. 
عىل  اإلجابة  عليه  املدعى  سؤال  جرى  ثم  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف  الدعوى(. 
الدعوى، فأبرز لنا ثالث ورقات ونصها اآليت: )أواًل: استخدام احليلة )مصدر( الصطناع 
االهتام أمر خمالف للرشع والنظام، ويوصم االهتام بالبطالن، فقد تم القبض عيل من هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الشارع العام، ومل أكن ال يف خلوة غري رشعية مع أحد 
التي قامت بالقبض عيل، بعد أن جندت إحدى  أو رقية أحد بدون حمرم كام ذكرت اهليئة 
النساء التي اتصلت يب ألكثر من شهر )عرشات املرات( وادعت أهنا مريضة، وطلبت مني 
الذهاب إليها لرقيتها يف منزهلا لعدم استطاعتها احلضور إيل فرفضت ذلك تكرارا، وأخربهتا 
باحلضور مع حمرم إن كانت يف حاجه إىل الرقية، وهذا ثابت باجلوال املتحفظ عليه فتعذرت 
وإحلاح  رفيض  ومع  حمرم،  لدهيا  ليس  وأنه  احلضور  تستطيع  ال  بأهنا  األعذار  من  بالعديد 
وتوسلها  للرقية  وحاجتها  بصدقها  وظني  اهليئة(  قبل  من  )املجندة  املرأة  هذه  وإرصار 
باكتساب الثواب فيها كوهنا مريضة، وعليه تم االتفاق بأن أضع هلا املاء املقروء عليه أمام 
منزهلا  بالقرب من  العام  الشارع  إنسانية يف  بطريقة ال  بالقبض عيل  ففوجئت  فقط،  منزهلا 
املزعوم من قبل رجال اهليئة، هذا حقيقة ما حدث معي وحقيقة االهتام الذي صنع من قبل 
هيئة األمر باملعروف، مما يؤكد عدم صحة ما ذكرته اهليئة بشأن حضوري لتلك املرأة وعدم 
اهتاممي بوجود حمرم من عدمه، وذلك عىل خالف احلقيقة من إفاديت لتلك املرأة بوجوب أن 
يكون معها حمرم، وأقسم باهلل صادق غري حانث أنني مل يسبق يل التعرف هبذه املرأة أو أنني 
اختليت بأي امرأة أخرى بدون حمرم. ثانيًا: إن االهتامات املسندة إيل منها الصحيح ومنها 
يف  أخوض  ال  حتى  جمملها  يف  أنكرها  ال  أنني  كام  جمملها  يف  صحيحة  فليست  ذلك:  غري 

تفاصيلها، فلست معصومًا من اخلطأ امتثاال لقول احلق تبارك وتعاىل: [ ٻ ٻ ٻٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ Z، وأطلب من اهلل تعاىل أن يعفو عنيَّ 
وال يؤاخذين بذنويبَّ وأن يتوب عيلَّ وأن أكون ممن قال فيهم املصطفي صىل اهلل عليه وسلم: 
من  إيل  أسند  فيام  مبالغًا  متجاوزا  جاء  االهتام  قرار  أن  إال  التوابون”،  اخلطائني  “خري 
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اهتامات، مع عدم وجود األدلة الرشعية أو النظامية هلذه االهتامات وأمجل الرد عىل ما ورد 
بالئحة االهتام فيام ييل: ١ -عدم ثبوت خلوة رشعية بأي امرأة كام جاء بالئحة االهتام، حيث 
حتدث املدعي يف صدر قرار االهتام عن حضوري للفتيات بدون حضور ويل أمرهن واعرتايف 
أمامه بذلك، وأكرر قسمي السابق باهلل العظيم أنني مل حيصل أن اجتمعت بمكان أو اختليت 
بأي امرأة بدون حمرم، وأن ما جاء بقرار االهتام واعرتايف بذلك كالم مرسل ومنايف حلقيقة 
هذا  مثل  أدخل  مرة  أول  كوهنا  وارتباكي  عيل  القبض  صدمة  استغل  املحقق  وأن  الواقع، 
املكان، وسأل املحقق وأجاب عىل نفسه وأنا ال أعلم ومل أر ماذا كتب وال عام وقعت عليه. 
الناس  الرقية الرشعية بدون ترخيص، فهل يف رشع اهلل ما حيرم نفع  ٢ -االدعاء بمامرسة 
بالقرآن؟ فأنا يا صاحب الفضيلة بغض النظر عام ورد هبذا االهتام طالب علم أحفظ كتاب 
اهلل كاماًل، وتربيت عىل يد مشايخ فضالء، وأن ممارستي للرقية كانت من باب اخلدمة ونفع 
الناس وبال مقابل، وسرييت الذاتية أمام فضيلتكم من خالل التزكيات املرفقة، فواهلل وتاهلل 
بمنطقة  اهليئة  ورجال  واألجر،  الصواب  وحتصيل  الناس  نفع  إال  منها  قصدت  ما  وباهلل 
التغرير  الرقية يف  استغالل  منذ سنوات. ٣ -  يقينًا  يعلمون هذا  الرشقية  واملنطقة  الرياض 
بالنساء وإقامة عالقات حمرمة معهن، فهذا كالم باجلملة مناف للحقيقة وجمرد اهتام مرسل 
ال بينة وال دليل عليه ومل حيصل أبدًا أن استغللت الرقية فيام يغضب اهلل، وليست بيني وبني 
املرىض أو من قمت برقيتهم تواصل حمرم، وال توجد بالرسائل واملحادثات موضوع االهتام 
متام  بعد  املرضية  باحلاالت  اتصااليت  تنقطع  ما  وغالبًا  الرشعية،  الرقية  حاالت  من  أي 
مل  واهلل  فهذا  بالنساء،  التغرير  يف  الرقية  باستغالل  اهتامي  من  صحة  فال  ولذلك  شفائهم، 
القول  ألبتة مع هؤالء املرىض إىل ما يغضب اهلل. ٤ -أما  انحرفت  حيدث ولن حيدث وما 
بإقامة عالقات حمرمة مع النساء، فهذا قول غري صحيح عىل إطالقه؛ حيث إن املحادثات 
العاطفية موضوع االهتام )التي تستند إليها اهليئة( كانت بيني وبني نساء مطلقات من خالل 
حمرمة  عالقات  االدعاء  يسميه  ما  وأن  ثانية،  زوجة  عن  أبحث  كنت  حيث   ،)...( موقع 
وبدون بينة رشعية هي جمرد حمادثات عادية تطورت ملحادثات عاطفية يف إطار البحث عن 
زوجة ثانية، وإن كانت بعض هذه املحادثات قد خرجت عن املألوف فهذا خطأ من نفيس 
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ومن الشيطان وال أبرئ نفيس منه، ولكن أنا يف مجيع األحوال إنسان يعرتيه اخلطأ والنقص 
والزلل، وصدق احلق تبارك وتعاىل: [ ٿ ٹ ٹZ وقد تبت من هذا، كام أن 
هذه الزالت ترجع إىل النساء، وليست قصة آدم -عليه السالم - منا ببعيد، ومع ذلك تاب 
اهلل عليه واجتباه [ ۓ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈZ. صاحب الفضيلة: 
بنية  بداية  احلديث  كان  إنام  حمرم،  بقصد  عالقة  أي  أقمت  ما  أنني  لكم  أؤكد  ذلك  ورغم 
صادقة للبحث عن زوجة ثانية ومن خالل مواقع الزواج، ثم تطور عىل النحو املوضح سلفًا 
وأنا نادم عىل ذلك شديد الندم، وقد نلت عقايب من خالل ما القيته من معاملة غري آدمية من 
التوقيف  فرتة  إىل  باإلضافة  منهم،  رأيته  الذي  واالستنكار  والشدة  والعنف  اهليئة  رجال 
التوقيف  فرتة  إىل  باإلضافة  رشعًا -  ذلك  جواز  عدم  بأقدامي -مع  وضع  الذي  واحلديد 
املخالفة للنظام يف مثل هذه املخالفات، وما تعرضت له من أرضار معنوية واجتامعية، وما 
أصاب أهيل وأرسيت )والدي وإخواين وزوجتي وولدي( من جراء ذلك وكفى بذلك عقابا. 
النساء عىل أزواجهن، فهذا كالم غري صحيح مجلة وتفصياًل،  بتخبيب بعض  ٤ -االدعاء 
أين جاء  أدري من  فليقدمها لفضيلتكم، وال  لديه حالة واحدة عىل ذلك  أن االدعاء  ولو 
االدعاء بذلك، وقد أسلفت لفضيلتكم أنه مل يكن بيني وبني أي امرأة متزوجة أي تواصل 
أو عالقات حمرمة، وجوايل متحفظ عليه لدى اهليئة ولفضيلتكم طلب االدعاء إلثبات أين 
قد أقمت عالقة مع امرأة واحدة متزوجة، وذلك يؤكد لفضيلتكم أن هذا االدعاء جمرد كالم 
مرسل وبال بينة، ولذلك ال جيوز التعويل عليه ويتعني طرحه، أضف لذلك أنني كنت إمام 
واملس  بالسحر  املبتالة  احلاالت  أرقي  وكنت  سنوات،  عرش  من  ألكثر   )...( يف  مسجد 
واحلسد...إلخ، وقد عرفت بذلك من األقارب ومن حيتاج يل يف ذلك، وقد نفع اهلل يب وهلل 
احلمد واملنة الكثري من اخللق، ومعروف شخصيًا لدى رجال اهليئة منذ سنوات، وقد عرفت 
األورام  حاالت  لرقية  األطباء  قبل  من  واستدعيت  بذلك  بالرياض   )...( املستشفى  يف 
الناس  بني  اإلصالح  جمال  يف  طيب  نشاط  السابقة  السنوات  خالل  ويل  والرسطان، 
اململكة وخارجها  تأتيني من شتى مدن  واالستشارات األرسية والزوجية، ونتيجة لذلك 
العديد من االتصاالت من سيدات ال أعرفها، ومعظم هذه االتصاالت أسئلة وأجوبة وال 
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فاالدعاء  ولذلك  متزوجة،  غري  أو  متزوجة  كوهنا  وال  شخصية  معرفة  أصحاهبا  أعرف 
بتخبيب بعض النساء عىل أزواجهن هو ادعاء مرسل بال بينة مما يتعني االلتفات عنه. صاحب 

الفضيلة: أختم بام بدأت [ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ Z، ولكن األمر عىل غري ما صوره االدعاء من تعداد مرسل الهتامات بعيدة متاما عن 
الواقع ودون بينة من رشع أو نظام، وأن املحادثات العاطفية وما حدث هبا من جتاوز )أنا 
مقر به(، ولكن يشهد يل حسن النية )وإن كانت ال تربر اخلطأ( ولكني يف مجيع األحوال غري 
من  املذكرة  هبذه  ورد  ما  إال  االدعاء،  قبل  من  الباطلة  االهتامات  هبذه  وتفصيال  مجلة  مقر 
اجلوال  طريق  عىل  كتابية  حمادثات  جمرد  يف  متثلت  النساء  بعض  مع  مقصودة  غري  زالت 
االدعاء،  صوره  حسبام  ذلك  من  ألكثر  املوضوع  يتطرق  ومل  التجاوزات،  بعض  تضمنت 
ما أصابني وتارخيي  الندم عىل ذلك، وكفاين  نادم شديد  بأنني  أمام فضيلتكم  أقر  ولذلك 
الدعوي واخلريي من إساءة، وما أصاب أهيل من جراء ذلك وهو عقاب يفوق كل عقاب، 
وجتريح  تعنيف  من  واملحقق  والرشطة  اهليئة  رجال  قبل  من  له  تعرضت  ما  إىل  باإلضافة 
ومعاملة ال تليق بآدمي، وأسأل اهلل الرحيم الرمحن أن يكون ما حصل كفارة عام بدر مني من 
خطأ، كام وأن الزلل أمر طبيعي باإلنسان، وأعاهد اهلل سبحانه وتعاىل ثم أعاهد فضيلتكم 
إن سرييت  الفضيلة:  املوارد، صاحب  مثل هذه  توردين  التي  الشبهة  ملثل هذه  العودة  بعدم 
التزكيات املرفقة مع كوين رب أرسة ومريضا  الذاتية وتارخيي الدعوي واخلريي بموجب 
من  ألتمس  جيعلني  ونفيس  بدين  عقاب  من  له  تعرضت  وما  سنتني،  من  أكثر  منذ  بالربو 
يل  والرمحة  والسرت  بالعفو  والتكرم  التفضل  مع  التوقيف  بمدة  باالكتفاء  التكرم  فضيلتكم 
وألرسيت، وآمل من فضيلتكم ونحن يف ختام شهر الرمحة واملغفرة مؤاخذيت بالرمحة والقضاء 
مربرات  النتفاء  املرفقة  بالكفالة  سبييل  إخالء  الدعوى  نظر  تأجيل  حال  يف  أواًل:  ييل:  بام 
التوقيف وكون االهتام املوجه يل غري موجب للتوقيف. ثانيًا: النظر إيلَّ بعني الشفقة والعفو 
عنيَّ خاصة وأنني صاحب مرض، وكوين العائل الوحيد ألرسيت ووالدي بعد اهلل عز وجل 
الذي أشهده وأشهد مالئكته ومحلة عرشه أينَّ ُتبُت إليه وندمت عىل ما فعلت وعزمت عىل 
أال أعود ملثل ذلك(، هكذا أجاب. وبعرض ما ذكره املدعى عليه عىل املدعي العام قال: )ما 
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ذكره املدعى عليه غري صحيح، والصحيح ما ذكرت يف دعواي(، هكذا أجاب. ثم جرى 
سؤال املدعي العام البينة عىل دعواه فقال: أطلب مهلة إلحضارها. ويف جلسة أخرى حرض 
الطرفان ثم جرى سؤال املدعي العام عام طلب االستمهال ألجله، فقال: )إنني أحرضت 
معي بعض أعضاء الفرقة القابضة من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومها/ )...( 
و)...((، وبسؤال الشاهدين عام لدهيام من شهادة قال كل واحد منهام بمفرده: )أشهد باهلل 
عالقات  إقامة  يف  الرشعية  الرقية  باستغالل  عليه  املدعى  قيام  عن  معلومات  توافرت  أنه 
النساء عىل أزواجهن، فتم إرسال أحد املصادر  النساء، وختبيبه لبعض  حمرمة مع كثري من 
يكرتث  فلم  منزهلا  يف  أمر  ويل  لدهيا  يوجد  ال  بأنه  املصدر  وأخربته  لرقيتها،  معه  للتنسيق 
لذلك، وأخربها بأن حتدد الوقت املناسب فقام املذكور باحلضور هلا فتم القبض عليه، وبعد 
مواجهتنا له أقر بخطئه يف احلضور للبيوت بدون حضور ويل أمر الفتيات ومتاديه يف مراسلة 
الاليت يقوم برقيتهن، وبرر ذلك بقوله: )أجد نفيس ضعيفا أمام النساء(، وقد عثر بجواله 
سوية،  غري  عالقة  عىل  تدل  والتي  برقيتهن،  يقوم  ومن  بينه  املحادثات  من  الكثري  عىل 
للحياء،  خادشة  وألفاظا  جنسيا  كالما  حتوي  حمادثات  عدة  وجود  تبني  جواله  وبمشاهدة 
مثل:  برقيتهن  قيامه  عىل  تدل  بأسامء  ألسامئهن  رمز  التي  للفتيات  صوره  بإرسال  وقيامه 
مريضة، واستشارة مع والدها، وحرمة رقية، وقوت مشكلة )...(، وقيام الفتيات بإرسال 
صورهن له حيث كان يطلب منهن ذلك ويبدي إعجابه بأشكاهلن، ولوحظ قيامه بالتخبيب؛ 
حيث إن بعضهن متزوجات وما زلن يف عصمة أزواجهن، ومن ذلك قيامه بإرسال عدة 
صور فيها كلامت حب إىل من رمز هلا باسم “قوت مشكلة )...(، حيث إهنا امرأة متزوجة 
حسب ما يظهر من حمادثتهام مع بعضهام ومن استقباله لصور هلا وهي بلباس زفافها وإعجابه 
بذلك(. هكذا شهدا. ثم جرى رفع اجللسة لعرض الشهود وشهادهتم عىل املدعى عليه. ويف 
يوم الثالثاء ١٤٣٤/١١/١١هـ حرض الطرفان كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن املدعى عليه/ )...( بموجب الوكالة الصادرة 
الثانية برقم ٣٤١٢٧٣٠٩٥ يف ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، املتضمنة: )حق  الدمام  من كتابة عدل 
إقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار وطلب 
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اليمني ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واجلرح والتعديل وقبول 
األحكام واالعرتاض عليها وطلب االستئناف والتامس إعادة النظر واالستالم والتسليم(

ا.هـ. ثم جرى سؤال املدعى عليه عام طلب االستمهال ألجله، فقال: )إن وكييل لديه الرد 
عىل الدعوى(، هكذا أجاب. وبسؤال املدعى عليه وكالة قال: )إنني أحرضت معي الرد يف 
ثالث ورقات وأبرزها لنا ونصها اآليت: )بموجب وكالتي عن املدعى عليه/ )...(، وبعد 
االطالع عىل شهادة الشهود املقدمة من املدعي العام واملضبوطة بجلسة ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، 
أتقدم لفضيلتكم وحسب النظام بالطعن عىل هذه الشهادة ملا شاهبا من أوجه قصور خيرجها 
عن مدلول الشهادة بضوابطها الرشعية، وذلك عىل النحو والتفصيل التايل: أواًل: لقد تقدم 
بالقبض عىل  قاما  اللذان  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  األمر  هيئة  وأدائها عضوا  للشهادة 
موكيل وتوقيفه، فهام شهدا عىل أقواهلام يف حمرض ضبط الواقعة )وهذه ليست شهادة(، بل 
تكرار لذات األقوال الواردة يف دعوى املدعي العام املبنية عىل حمرض هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وبالتايل مل يأتيا بجديد من شأنه تقوية جانب املدعي العام، نظرًا ملا شاب 
دعواه من قصور يستوجب رصف النظر عنها، أضف لذلك أنه لو اعتربناها شهادة باملعنى 
بالنسبة ملوكيل بام  اهليئة يف وضع اخلصم  الرشعي فهي جمروحة وغري جائزة؛ ألن عضوي 
من  به  قاما  ما  عىل  هنا  وشهادهتام  الدعوى،  وحتريك  القضائية  الضبط  سلطة  من  لدهيام 
إجراءات ضد موكيل يف هذا الصدد، ومعلوم أن هذا غري جائز رشعًا. ثانيًا: من املقرر رشعًا 
أن املقصود بزيادة البينة أن يأيت املدعي العام بجديد خالف ما ورد بملف الدعوى، إال أنه 
بالقبض عىل  قاما  اللذين  اهليئة  إال إحضار عضوي  أمامه من سبيل  يفعل ذلك ومل جيد  مل 
يف  والشاهد  املدعي  جيتمع  فكيف  العام،  املدعي  دعوى  يف  ورد  بام  عليه  واالدعاء  موكيل 
شخص واحد؟ فهذا ال يستقيم مع األحكام الرشعية املقررة بشأن الشهادة باعتبارها من 
البينات التي تثبت الدعوى أو تنفيها، وهو األمر الذي ينفي وصف الشهادة عام ذكره عضوا 
اهليئة يف اجللسة السابقة كونه تكرارا طبق األصل ملا ورد يف قرار االهتام املبني يف األصل عىل 
حمرض القبض واإليقاف، املحرر من الشاهدين املذكورين بصفتهام عضوي اهليئة، وتربيرا ملا 
الرشعية  لألحكام  املذكوران -باملخالفة  قام  حيث  موكيل.  ضد  إجراءات  من  به  قاما 
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والنصوص النظامية - بتجنيد إحدى النساء لإليقاع بموكيل بناء عىل إحلاحها وإرصارها، يف 
مقابل رفض موكيل طلبها برقيتها بدون حمرم حتى متكنت من إقناع موكيل بأن يقترص دوره 
عىل إحضار املاء املقروء عليه وتركه أمام منزهلا، ففوجئ بالقبض عليه يف الشارع العـام قـبل 
الوصول إىل منزهلا من قبـل ذات العضوين اللذين شهدا عليه؛ ومن ثـم فال تصح شهادهتام 
وال ينطبق عليها وصف الشهادة، بل الواجب أن يقدم املدعي العام شهودا حمايدين حول 
الواقعة حتى ينطبق عليهم وصف الشهادة، أضف إىل ذلك أنه ال خالف عىل أن ما قام به 
عضوا اهليئة خمالف لألصول الرشعية واملهمة التي من أجلها أسست اهليئة، والتي تتمثل يف 
إذا ظهر فعله، وهو ما مل يتحقق يف حال  املنكر  إذا ظهر تركه والنهي عن  باملعروف  األمر 
موكيل، حتى إنه لو افرتضنا حسن نوايا عضوي اهليئة فقد اقرتفا خمالفة رشعية، متثلت يف 
حماربة املنكر والنهي عنه بمنكر وحمظور أشد منه وهذا ممنوع رشعًا ونظامًا، ويبطل دعوى 
موكيل من األصل؛ انطالقا من أن الباطل ال يبنى عليه، ولنا يف قصص الرسول صىل اهلل 
العام من  ثالثًا: ورد يف دعوى املدعي  عليه وسلم والصحابة يف هذا الصدد أسوة حسنة. 
تغرير موكيل بالنساء، فذلك القول غري صحيح مجلة وتفصياًل، ومل يقدم االدعاء البينة عىل 
امرأة واحدة  تتقدم  مل  أنه  الثابت  الاليت غرر هبن موكيل؟ حيث  النسوة  فأين هؤالء  ذلك، 
بالشكوى عليه، فمن أين جاءت اهليئة بذلك االدعاء؟. رابعًا: إن املدعي العام -وكذلك 
البينات الصحيحة عىل االهتامات املوجهة  هيئة األمر باملعروف وحتى تارخيه - مل يقدموا 
ملوكيل، واملبنية يف أصلها عىل جمرد اجتهادات واستنتاجات، حيث سبق للهيئة املذكورة أن 
راقبت موكيل وأرسلت إليه بعض النساء املجندات من قبلها بغرض الرقية بدون حمرم فلم 
يتجاوب معهن موكيل ورفض رقيتهن إال يف حضور حمرم. خامسًا: أن مجيع الرسائل املفرغة 
عىل  املنترش  الزواج  مواقع  من  ملوكيل  كانت  املسجلة  األسامء  وكذلك  موكيل،  جوال  من 
ثانية وليس غري ذلك، وقد  اختيار زوجة  أجل  فكان جتاوب موكيل معهن من  اإلنرتنت، 
أشار إليهن برموز حفاظًا عىل مشاعر زوجته؛ مما ينتفي معه صحة االهتامات املوجهة ملوكيل 
من التغرير بالنساء وإقامة عالقات غري مرشوعة، حيث مل يقدم املدعي العام البينة الصحيحة 
عىل ذلك سوى شهادة عضوي اهليئة غري الصحيحة. سادسًا: وعىل فرض صحة ما وجه 
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التوبة فيها بضوابطها  التي تكون  ملوكيل من اهتامات، فإهنا تعد من قبيل الدعوى اجلزائية 
الرشعية مسقطه للعقوبة، وذلك عماًل بالفقرة الثالثة من املادة )٢٢( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية، كام أن مجيع هذه االهتامات -عدا الرقية الرشعية بدون ترخيص - خترج عن نطاق 
قبيل ما يسرت وال يكشف، وبام أن طريقة كشفها تم  الدنيوية، وهي من  التعزيرية  العقوبة 
بارتكاب خطأ رشعي ونظامي فال يرتتب عىل الباطل واخلطأ حكم رشعي ييسء ملوكيل وال 
من  وهناك  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٨٨( املادة  تضمنته  ما  وهذا  حاله،  يصلح 
السوابق القضائية الرشعية التي تؤكد ذلك، فها هو اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب -ريض 
اهلل عنه - رفض أخذ املتهم بالشبهات رغم توافر حالة التلبس يف قضية حدود؛ حرصًا عىل 
عدم خمالفة النظام اإلجرائي اإلسالمي، فهذا الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن عوف يقول: 
حرست مع عمر -ريض اهلل عنه - ليلة باملدينة، فبينام نحن نميش شب لنا رساج فانطلقنا 
نحوه فلام دنونا إذا بباب جماف عىل قوم هلم فيه أصوات ولغط، فأخذ عمر بيدي وقال يل: 
أتدري بيت من هذا؟ قلت ال، قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم اآلن رشب فام 
“وال جتسسوا” وقد جتسسنا،  تبارك وتعاىل عنه:  اهلل  ما هنانا  أتينا  قد  أننا  أرى  ترى؟ قلت 
فرجع عمر وتركهم. هكذا كان فهم الصحابة الكرام وعىل رأسهم اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ألحكام الرشيعة، لقد كان يف تركه للعصاة رغم تلبسهم باجلريمة إقرارًا منه باملبدأ النظامي: 
باطلة ال  بطريقة  كان  للجريمة  اكتشافه  ذلك ألن  باطل”،  فهو  باطل  بني عىل  ما  “أن كل 
يقرها الرشع، فواقعة التلبس باطلة وال حجة فيها إطالقا، وهذا املبدأ فيه ترجيح ملصلحة 
صيانة احلريات وحقوق اإلنسان عىل مصلحة العقاب، فإن يتم إهدار واقعة واحدة بدون 
عقاب خري من أن تكون حريات الناس وحقوقهم عرضة لالنتهاك العشوائي عىل يد رجال 
األمن. وهذا ما أكده النظام اإلجرائي وأوجبه لكل إجراء تم باملخالفة ألحكامه؛ حيث نص 
أو  الرشيعة  ألحكام  خمالف  إجراء  “كل  أن  عىل   )١٨٨،١٩١( باملواد  اإلجراءات  نظام 
األنظمة املستمدة منها يكون باطاًل”، وعقب يف النص التايل بام ال يدع جمااًل للشك “بوجوب 
القضاء ببطالن اإلجراء املخالف واإلجراءات املبنية عليه”، وعليه، وملا كان االهتام موضوع 
املستمدة  الرشعية واألنظمة  باملخالفة لألحكام  تم  قد  إجراءات  الدعوى وما صاحبه من 
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منها، تعني القضاء برد وبطالن ذلك االهتام ملخالفته هلذه األحكام، وبناء عليه، ويف ضوء ما 
األرسية  وظروفه  الذاتية  موكيل  سرية  تقدير  فضيلتكم  من  نأمل  السابقة  مذكرتنا  تضمنته 
دون  التأنيب  يكفيه  موكيل  أمثال  إن  حيث  والشفقة؛  الرمحة  بعني  إليه  والنظر  واملرضية، 
التوبيخ، فهذا أشد وقعًا يف نفسه وكفى به تعزيرًا دون غريه. وبناء عليه، وملا سبق من أسباب 
يف  الضامنة  احلضورية  بالكفالة  سبيله  بإخالء  أواًل:  باآليت:  القضاء  فضيلتكم  من  نلتمس 
النتفاء  العام  املدعي  دعوى  عن  النظر  رصف  ثانيًا:  أخرى.  جللسة  الدعوى  تأجيل  حال 
والعرشين من  الثانية  املادة  الثالثة من  الفقرة  تطبيق  مع  الصحيحة عليها،  والبينات  األدلة 
نظام اإلجراءات اجلزائية يف حق موكيل، حيث إن التهم املنسوبة إىل موكيل تكون التوبة منها 
بضوابطها الرشعية مسقطة للعقوبة مما تنقيض معه الدعوى اجلزائية بموجب النظام( ا.هـ. 
ثم جرى االطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت عىل لفة رقم )٣( حمرض قبض املعد من قبل 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بجنوب الدمام املتضمن طبق ما ذكر املدعي العام يف 
دعواه، كام وجدت عىل لفة رقم )٦ -٨( وعىل لفة )١٠ -١٣( حمرضي استجواب املدعى 
باجلوال،  املحادثات  طريق  عن  النساء  بعض  مع  العالقات  بإقامة  اعرتافه  املتضمنني  عليه 
وإرسال رسائل حتتوي عىل عبارات جنسية مع بعض النساء كونه يرغب يف الزواج هبن، 
وقيامه كذلك بإرسال صوره الشخصية هلن، وقيام إحدى النساء بإرسال صورة وجهها له، 
ذكر  ما  طبق  املتضمن  عليه  املدعى  جوال  مشاهدة  حمرض   )٣٩( رقم  لفة  عىل  وجدت  كام 
املدعى عليه،  العام، وإجابة  املدعي  تقدم من دعوى  ما  فبناء عىل  العام يف دعواه؛  املدعي 
وإقراره بمامرسة الرقية بدون ترخيص، وإقراره بإقامة العالقة املحرمة مع بعض النساء عن 
طريق املراسلة باجلوال، وإنكاره ختبيب النساء عىل أزواجهن، وبناًء عىل شهادة الشاهدين، 
وكون املدعى عليه حمصنا، ونظرًا لكون الرقية الرشعية البد هلا من تنظيم لئال يقع الناس يف 
املحظورات الرشعية حفظًا عىل األعراض؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( 
بمامرسة الرقية الرشعية بدون ترخيص واستغالهلا يف التغرير بالنساء وإقامة عالقات حمرمة 
معهن، وبام أن موجب هذا الفعل التعزير لذا قررت اآليت: أواًل: سجنه ملدة سنة وستة أشهر 
تبدأ من تاريخ إيقافه، وجلده مائتي جلدة تعزيرًا مفرقة عىل أربع دفعات، كل دفعة مخسون 
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جلدة، بني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام؛ لقاء ما نسب إليه ولشبهة ختبيب 
بعض النساء عىل أزواجهن. ثانيًا: مصادرة اهلاتف النقال الذي كان بحوزته وهو من نوع 
وبعرض  حكمت.  وبذلك  أخرى.  مرة  له  رصفها  وعدم  الرشحية  وإسقاط  وإتالفه   )...(
احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه عدم القناعة باحلكم وطلب االستئناف بالئحة يقدمها، 
فأفهمته بأنه سوف جيري بعد قليل تسليمه نسخة من احلكم ليقدم اعرتاضه خالل ثالثني 
املدة ساقطًا، ففهم ذلك، كام قرر  يومًا من اآلن، يكون حقه يف االستئناف بعد ميض هذه 
املدعي العام االعرتاض عىل احلكم وطلب االستئناف مكتفيًا بالئحة الدعوى العامة. وباهلل 

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

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٢٩٣٥٠ برقم  الدمام 
٣٥٣٩١٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض باملحكمة 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣٥٨٣٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، اخلاص بدعوى/

حكم  القرار  تضمن  وقد  زوجها،  عىل  الزوجة  ختبيب  قضية  يف   )...( ضد/  العام  املدعي 
االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
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احلمد هلل وحده وبعد، فبناء عىل املعاملة املحالة لنا برشح الرئيس برقم ٣٢٤١٧٢١٩ يف 
أنا )...(  العام ضد )...( يف دعوى كيدية لدي  املدعي  ١٤٣٣/١١/٢١هـ بشأن دعوى 
السبت ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، ويف  اليوم  بالطائف، حاال يف هذا  باملحكمة اجلزائية  القايض 
متام الساعة ١١ صباحا افتتحت اجللسة، وحرض فيها املدعي العام )...( سجل مدين رقم 
)...( بموجب تكليفه رقم ١٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ، وحرض حلضوره املدعى 
يوجه  التحقيق  إن  قائال:  العام  املدعي  ادعى  ذلك  غب   )...( مدين  سجل   )...( عليه/ 
حمافظ  ملعايل  باستدعاء  تقدم  وأن  سبق  حيث  باطلة،  دعوى  بتقديم  عليه  للمدعى  االهتام 
الطائف يفيد أن أخاه )...( من متعاطي املخدرات وأن لديه خادمة من اجلنسية ... مل تستلم 
رواتبها منذ ١٢ عاما، ويقوم بحبسها داخل املنزل ويمنع االتصال هبا، وقد ثبت أن تلك 
الدعوى باطلة، وذلك ملا جاء يف حمرض البحث والتحري والشكوى املقدمة من املدعى عليه 
للمحافظ وأقوال اخلادمة ومل يعثر له عىل سوابق. أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه 
الداخلية رقم ٥٧٦٩٦/٥/٥/١ يف ١٤٢٨/٩/٧هـ،  لتعميم وزير  تعزيرية وفقا  بعقوبة 
املدعى عليه  العام عىل  املدعي  قائام( )...( وبعرض دعوى  أن احلق اخلاص ال زال  )علام 
أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام من توجيه االهتام يل بأنني تقدمت بدعوى باطلة، حيث 
من   )...( أخي  أن  خالله  من  ذكرت  باستدعاء  الطائف  حمافظ  ملعايل  تقدمت  وأن  سبق 
لديه خادمة مل تستلم رواتبها منذ ١٢ عاما ويقوم بحبسها داخل  املخدرات وأن  متعاطي 
املنزل ويمنع االتصال هبا صحيح، وقد فعلت ذلك لوجود خصومة بيني وبني أخي وقد 
ندمت عىل ذلك(. فبناء عىل ما تقدم ذكره، وبناء عىل دعوى املدعي العام وبناء عىل جواب 
عليه  للمدعى  يكن  مل  وحيث  مربر،  من  ذكره  وما  الدعوى  عىل  ومصادقته  عليه  املدعى 
سوابق، وبناء عىل ذلك ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه 
)...(، حكمت عليه تعزيرا بسجنه ملدة عرشة أيام مع جلده سبعني جلدة دفعة واحدة مع 
احلكم  هذا  أن  العام  املدعي  وأفهمت  أخرى.  مرة  العودة  بعدم  عليه  الشديد  التعهد  أخذ 
خاص باحلق العام، ولصاحب احلق اخلاص احلق يف إقامة دعواه إن رغب ذلك. وبعرض 

 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٨٤٧٩٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠٣٦٨ 

لمحقنيا إدتنةا إسلترا-ا ثبوتاكذبها-ا تقديلابالغا-ا دعوىاكيديةا-احقاعاماوخاصا-ا
تلعاماوتخلاصا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بتقديم دعوى باطلة؛ وذلك 
وييسء  املخدرات  يتعاطى  أخاه  أن  فيه  وذكر  املدن  إحدى  حمافظ  إىل  باستدعاء  تقدم  ألنه 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  بطالن ذلك، وطلب  التحقيق  بعد  ثبت  وقد  معاملة خادمته 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وأنه أقدم عىل ذلك لوجود خالفات بينه 
وبني أخيه، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه، 
وحكم بتعزيره للحق العام بسجنه عرشة أيام، وبجلده سبعني جلدة، وبأخذ التعهد عليه 
املدعي  به  املدعي باحلق اخلاص وادعى بمثل ما ادعى  ملا بدر منه، ثم حرض  العودة  بعدم 
العام، وطلب احلكم عىل املدعى عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بتعزيره 
للحق اخلاص بإيقافه أسبوعا كامال، وبجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي 

العام واملدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فبناء عىل املعاملة املحالة لنا برشح الرئيس برقم ٣٢٤١٧٢١٩ يف 
أنا )...(  العام ضد )...( يف دعوى كيدية لدي  املدعي  ١٤٣٣/١١/٢١هـ بشأن دعوى 
السبت ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، ويف  اليوم  بالطائف، حاال يف هذا  باملحكمة اجلزائية  القايض 
متام الساعة ١١ صباحا افتتحت اجللسة، وحرض فيها املدعي العام )...( سجل مدين رقم 
)...( بموجب تكليفه رقم ١٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ، وحرض حلضوره املدعى 
يوجه  التحقيق  إن  قائال:  العام  املدعي  ادعى  ذلك  غب   )...( مدين  سجل   )...( عليه/ 
حمافظ  ملعايل  باستدعاء  تقدم  وأن  سبق  حيث  باطلة،  دعوى  بتقديم  عليه  للمدعى  االهتام 
الطائف يفيد أن أخاه )...( من متعاطي املخدرات وأن لديه خادمة من اجلنسية ... مل تستلم 
رواتبها منذ ١٢ عاما، ويقوم بحبسها داخل املنزل ويمنع االتصال هبا، وقد ثبت أن تلك 
الدعوى باطلة، وذلك ملا جاء يف حمرض البحث والتحري والشكوى املقدمة من املدعى عليه 
للمحافظ وأقوال اخلادمة ومل يعثر له عىل سوابق. أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه 
الداخلية رقم ٥٧٦٩٦/٥/٥/١ يف ١٤٢٨/٩/٧هـ،  لتعميم وزير  تعزيرية وفقا  بعقوبة 
املدعى عليه  العام عىل  املدعي  قائام( )...( وبعرض دعوى  أن احلق اخلاص ال زال  )علام 
أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام من توجيه االهتام يل بأنني تقدمت بدعوى باطلة، حيث 
من   )...( أخي  أن  خالله  من  ذكرت  باستدعاء  الطائف  حمافظ  ملعايل  تقدمت  وأن  سبق 
لديه خادمة مل تستلم رواتبها منذ ١٢ عاما ويقوم بحبسها داخل  املخدرات وأن  متعاطي 
املنزل ويمنع االتصال هبا صحيح، وقد فعلت ذلك لوجود خصومة بيني وبني أخي وقد 
ندمت عىل ذلك(. فبناء عىل ما تقدم ذكره، وبناء عىل دعوى املدعي العام وبناء عىل جواب 
عليه  للمدعى  يكن  مل  وحيث  مربر،  من  ذكره  وما  الدعوى  عىل  ومصادقته  عليه  املدعى 
سوابق، وبناء عىل ذلك ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه 
)...(، حكمت عليه تعزيرا بسجنه ملدة عرشة أيام مع جلده سبعني جلدة دفعة واحدة مع 
احلكم  هذا  أن  العام  املدعي  وأفهمت  أخرى.  مرة  العودة  بعدم  عليه  الشديد  التعهد  أخذ 
خاص باحلق العام، ولصاحب احلق اخلاص احلق يف إقامة دعواه إن رغب ذلك. وبعرض 
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ما حكمت به عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعى عليه القناعة، بينام قرر املدعي العام 
أيام من  باملراجعة خالل عرشة  فأفهمته  اعرتاضية،  تقديم الئحة  ويرغب يف  القناعة  عدم 
تارخيه الستالم صورة من قرار احلكم وتقديم الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يوما، وإذا 
بتنظيم قرار رشعي  مضت تلك املدة ومل يقدم الالئحة سقط حقه يف االعرتاض، وأمرت 
ملحكمة  املعاملة  وكامل  ضبطه  وصورة  ورفعه  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ  االثنني  اليوم  هذا  يف 
املوافق  الثالثاء  يوم  الساعة ١٠،٣٠صباحا. ويف  االستئناف، وعليه رفعت اجللسة يف متام 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ، ويف متام الساعة العارشة افتتحت اجللسة، وحرض فيها املدعي يف احلق 
املدعى  عن  الرشعي  والوكيل   ،)...( حلضوره  وحرض   ،)...( مدين  سجل   )...( اخلاص 
عليه )...( بموجب صك الوكالة الصادر من كاتب العدل يف كتابة العدل الثانية بالطائف 
يف  السري  حق  للوكيل  ختول  الوكالة  ووجدت  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  يف   ٣٤٩٩٢١٣٧ برقم 
الدعوى. غب ذلك ادعى املدعي )...( املذكور أعاله قائال يف تقرير دعواه عىل املدعى عليه 
)...( بمواجهة وكيله )...(: لقد سبق وأن تقدم املدعى عليه أخي )...( باستدعاء ملعايل 
حمافظة الطائف يفيد من خالله أنني من متعاطي املخدرات وأن لدي خادمة من اجلنسية ... 
مل أقم بتسليمها رواتبها منذ اثني عرش عاما وأقوم بحبسها داخل املنزل وأمنع االتصال هبا. 
وحيث إن ذلك ال صحة له أطلب احلكم عىل املدعى عليه بمواجهة وكيله بعقوبة تعزيرية، 
وإنني أطالبه بذلك وأسأله اجلواب. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: ما 
ذكره املدعي )...( من أن موكيل اهتمه بأنه يتعاطى املخدرات وأن لديه خادمة من اجلنسية 
اثنا عرش عاما مل يقم بدفع رواتبها ويقوم بحبسها ويمنع االتصال هبا ال صحة له.  ... هلا 
وبسؤال املدعي )...(: هل لديه بينة عىل دعواه املشار إليها أعاله؟ أجاب قائال: نعم لدي 
بينة اعرتاف املدعى عليه )...( أمام فضيلتكم واحلكم عليه من قبل فضيلتكم يف احلق العام 
أننا قد نظرنا  واملصدق من حمكمة االستئناف. وبالرجوع للمعاملة واالطالع عليها وجد 
احلق العام وبموجب القرار الصادر منا برقم ٣٣٤٦٩٤٩٤ يف ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، حيث 
ثبت لدينا إدانة املدعى عليه )...( بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه )...( يف أنه من متعاطي 
ويقوم  عاما  عرش  اثني  منذ  رواتبها  تستلم  مل   ... اجلنسية  من  خادمة  لديه  وأن  املخدرات 
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بحبسها داخل املنزل ويمنع االتصال هبا، وقد حكمنا عليه تعزيرا لقاء احلق العام بسجنه 
احلكم  وصدق  ذلك،  عىل  اعرتض  العام  املدعي  أن  إال  باحلكم،  قنع  وقد  أيام  عرشة  ملدة 
من حمكمة االستئناف ومظهر ذلك بظهر القرار، وطلب املدعى عليه وكالة إمهاله ملحاولة 
التفاهم مع املدعي نظرا لكون املدعي واملدعى عليه أخوين، وعليه أجلت القضية إىل يوم 
الطرفني  قبل  من  القضية  إهناء  ملحاولة  صباحا  التاسعة  الساعة  ١٤٣٤/٨/٢٨هـ  األحد 
والنصف صباحا  التاسعة  الساعة  االثنني ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  يوم  ثم يف  املصلحة.  فيه  ملا 
القضائي  املكتب  بعمل  بالقيام  املكلف  بالطائف  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  لدي 
)...( أثناء فرتة شغوره افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي باحلق اخلاص واملدعى عليه 
)...( سجل رقم )...(، وبعرض دعوى املدعي اخلاص عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي 
اخلاص يف دعواه فكله صحيح، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي اخلاص 
وإجابة املدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة واحلكم الصادر 
يف احلق العام يف هذه القضية، وألنه مل يظهر يل ما يسوغ معاقبة املدعى عليه بعقوبة أخرى 
سوابق  وجود  عدم  إىل  إضافة  أخوان،  عليه  واملدعى  املدعي  وأن  سيام  ال  اخلاص،  للحق 
بعقوبته  واكتفيت  إليه  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  هلذا  عليه؛  للمدعى 
عىل ذلك للحق اخلاص بام صدر بحقه سابقا يف احلق العام، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر القناعة، وأما املدعي اخلاص فقرر االعرتاض فجرى 
تسليمه نسخة من احلكم يف نفس اجللسة وإفهامه بأن له حق االعرتاض مدة ثالثني يومًا تبدأ 
من هذا اليوم، وإذا انتهت املدة ومل يقدم الئحته االعرتاضية فسوف ترفع املعاملة ملحكمة 
االستئناف بدون الئحته ففهم ذلك. وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم األحد ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ افتتحت اجللسة يف متام 
 ،)...( عليه/  املدعى  ووكيل  اخلاص  باحلق  املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،  التاسعة  الساعة 
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رقم  السادسة  اجلزائية  الدائرة  قرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد 
وصورة  القرار  )وبدراسة  منه:  احلاجة  نص  وهذا  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ،  يف   ٣٥١٨٦٧٥٠
دام  ما  أنه  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه 
جمازاته،  من  بد  فال  عليه  املدعى  إدانة  وثبتت  اخلاص  بحقه  طالب  اخلاص  باحلق  املدعي 
كام أن صورة الضبط ناقصة اجللستني األوىل والثانية. واهلل املوفق( ا.هـ. وبناء عىل ذلك، 
وملا سبق ذكره يف تسبيب احلكم يف احلق اخلاص، لذا فقد رجعت عام حكمت به سابقًا يف 
احلق اخلاص وحكمت عىل املدعى عليه )...( يف احلق اخلاص بإيقافه أسبوعًا كاماًل وجلده 
الناقصة،  الضبط  صور  حيال  الالزم  إكامل  تم  أنه  كام  واحدة،  دفعة  تعزيرًا  جلدة  مخسني 
القناعة  وبعرض احلكم األخري يف احلق اخلاص عىل الطرفني قرر املدعي يف احلق اخلاص 
باحلكم، بينام قرر وكيل املدعى عليه عدم القناعة فجرى تسليمه نسخة من احلكم يف نفس 
اليوم وإفهامه بتعليامت االستئناف وأن مدة االعرتاض ثالثون يوما تبدأ من هذا اليوم ففهم 

ذلك. وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.
بعده وبعد، فنحن قضاة االستئناف  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
بالدائرة اجلزائية السادسة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف املكلف برقم )٣٥٣٠٣٧٣١( 
القايض  الشيخ/ )...(  الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  وتاريخ )١٤٣٥/٦/٢٩هـ(، 
)١٤٣٣/١١/٢٩هـ(،  وتاريخ   )٣٣٤٦٩٤٩٤( برقم  بالطائف،  اجلزائية  باملحكمة 
بباطنه،  بام دون  فيه  املحكوم  كيدية،  )...( يف دعوى  )...( ضد/  املدعي  املتضمن دعوى 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم لقاء احلق 
اخلاص بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بنجران

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٩٥١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٣٣٦٢ 

ثبوتا عدما بالرضبا-ا تعادتءا أمنا-ا رجلا ضدا شكوىا عاما-ا حقا كيديةا-ا دعوىا
تإلدتنةا-ارصفا ثبوتا مدةاطويمةا-اعدما بعدا تقليلاطبيا-اصدورها إنكارا-ا تلشكوىا-ا

تلنظل.

.Z¿¾½¼«º]سولهاتعاىللا

بتقديم دعوى كيدية ضد  إدانته  إثبات  املدعى عليه؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
أحد رجال األمن تتضمن اعتداءه عليه بالرضب ثم مل يثبت صحة تلك الشكوى، وطلب 
احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة 
من املدعي العام استند إىل التقرير الطبي املتضمن عدم وجود آثار للرضب عىل جسد املدعى 
عليه، ونظرًا ألن املدعي العام مل يقم بينة قاطعة موصلة عىل دعواه، وألن التقرير الطبي صدر 
إليه،  إدانة املدعى عليه بام نسب  القايض  بعد مدة طويلة من الشكوى، لذا فلم يثبت لدى 
فاعرتض  منها،  عليه  املدعى  سبيل  وإخالء  العام  املدعي  دعوى  عن  النظر  برصف  وحكم 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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بنجران، وبناء عىل  املحكمة اجلزائية  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
وتاريخ   ٣٥٢٤٩٥١ برقم  بنجران  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ  برقم٣٥١١٧٥٨٠  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، 
ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حرض 
املدعي العام )...( بموجب التكليف الصادر من هيئة التحقيق واالدعاء العام بنجران رقم 
هـ ن١١١٧٨/٢/١ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم 
املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: حيث إنه 
بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ قام املدعى عليه بتقديم دعوى كيدية رفق رفيقه/ )...( )فصلت 
١٤٣٤/١١/١هـ  وتاريخ   )١٤٠٥/٢٥/٣٠( رقم  الكتاب  بموجب  مستقلة  أوراق 
أقوال  وبسامع   .)...( النقيب/   )...( رشطة  خمفر  رئيس  ضد   ،)٣٠٧ -٣٠٩( لفة  املرفق 
املدعى عليه/ )...(، أفاد أنه تعرض للتعذيب والرضب وانتزاع اعرتافه بالقوة، وبسؤاله 
عن الدليل ذكر بأنه ال يوجد دليل يثبت صحة ما ذكر، وسبب تقديمه لدعواه أنه يطالب 
بحقه. وبإحالته ملستشفى نجران العام أثبت التقرير الطبي رقم )٤٩/١/١٣٥٩٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٦/١٤هـ املتضمن عدم وجود آثار عىل جسمه تشري إىل أنه تعرض للرضب(. وقد 
انتهى التحقيق بتوجيه االهتام إىل املدعى عليه/ )...(، بقيامه بتقديم دعوى كيدية، وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ -عدم إحضار أو تقديم ما يثبت ادعاءه حسب أقواله أيضا. ٢ - 
ما جاء بالتقرير الطبي املتضمن عدم تعرضه للرضب املرفق )٢٨٩(. وبالبحث عن سوابقه 
مل يعثر له عىل سوابق مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه/ )...( -وهو بكامل 
أهليته املعتربة رشعًا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه 
واحلكم عليه بعقوبة تردعه وتزجر غريه. علام بأن احلق اخلاص ما زال قائام، هكذا دعواه. 
وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب: ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري 
صحيح مجلة وتفصيال. وبعرض ذلك عىل املدعي العام أجاب: ما ذكره املدعى عليه غري 
البينة منه عىل دعواه أجاب: أكتفي بام  صحيح، والصحيح ما ذكرت يف دعواي. وبطلب 
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مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  عىل  االطالع  منا  جرى  وقد  املعاملة.  أوراق  يف  جاء 
نجران العام برقم ٤٩/١/١٣٥٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ، املتضمن عدم وجود آثار 
للرضب وللتأكد أنه تعرض للرضب منذ حوايل سنة وينصح بعرض املذكور للطب الرشعي. 
كام جرى االطالع عىل سوابق املدعى عليه املرفقة باملعاملة عىل اللفة رقم )٣١٣( املتضمنة 
عدم وجود سوابق عليه. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إن املدعي العام مل 
يقم ببينة قاطعة موصلة عىل دعواه، وبعد االطالع عىل مرفقات املعاملة عليه فلم تثبت لدي 
ادانة املدعى عليه/ )...( بقيامه بتقديم دعوى كيدية، وبام أن األصل براءة الذمة، واملتهم 
بريء مامل تثبت إدانته، قال تعاىل: [Z¿¾½¼«º. عليه فقد رصفت النظر 
عن دعوى املدعي العام وأبرأت سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبعرض 
احلكم عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم، وقرر املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم بدون 
التوفيق،  وباهلل  االستئناف.  حمكمة  إىل  ويرسل  باملعاملة  يرفق  قرار  بتنظيم  فأمرت  الئحة، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

 ،)٠١:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٥/٠٧/١٥هـ  األربعاء  يوم  ويف   
وتاريخ   ٣٥١١٧٥٨٠ رقم  بخطاهبا  االستئناف  حمكمة  من  عادت  قد  املعاملة  وكانت 
املتضمن  القرار رقم ٣٥٢٩٠٣٣٠ يف ٣٥١٤/٠٦/٢٣هــ  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ 
مالحظة أصحاب الفضيلة بقوهلم: )بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ: 
أن املتهم تقدم بشكوى ومل يثبت صحة ما يدعيه بل قرائن احلال، والتقرير الطبي يثبت عكس 
النظر. فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإكامل ما  ذلك، وهلذا فالتعزير يف حقه متوجه فيعاد 
يلزم نحوه، ومن ثم تعاد املعاملة ملحكمة االستئناف إلكامل الزمها وباهلل التوفيق(. وإجابة 
عىل ما ذكره مشاخينا أصحاب الفضيلة -نفعنا اهلل بعلمهم وأجزل لنا وهلم املثوبة واألجر - 
أوال: ما جاء يف التقرير الطبي ال يمكن االعتامد عليه يف إثبات صحة دعوى املدعي العام؛ 
التأكد من التعرض للرضب بعد مرور سنة، وأوىص  التقرير أثبت أنه ال يمكن  كون هذا 
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التقرير بعرضه عىل الطب الرشعي ومل يتم عرضه. ثانيا: بتصفح أوراق املعاملة مل نجد أنه 
تم سامع وأخذ أقوال الطرف اآلخر أو من يمثلهم، بل اكتفت اللجنة املشكلة بأخذ تفاصيل 
شكوى املشتكني وما ورد هبا فقط، وكان املتعني سامع ما لدى الطرف اآلخر من أقوال، ال 

سيام وأن التقرير الطبي أثبت خلو عينات التحليل من املسكر. 
القرار  ضبطه يف  تم  ما  بإحلاق  وأمرت  به،  حكمت  ما  يؤثر عىل  ما  لدي  فليس  وللعلم 
وإرسال كامل أوراق املعاملة إىل أصحاب الفضيلة الفضالء رئيس وقضاة حمكمة االستئناف 
بعسري. واهلل املوفق، واختتمت اجللسة الساعة )٠١:٣٠( وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ.
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 
بنجران برقم ٣٥١١٧٥٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ، املرفق هبا القرار الرشعي الصادر 
من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٠٨٦٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ، 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( )سعودي اجلنسية( يف قضية )دعوى كيدية(، عىل 
فيه. وقد سبقت  بام هو مدون ومفصل  املتضمن حكم فضيلته  القرار  املوضحة يف  الصفة 
دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه 
١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٠٣٣٠ رقم  قرارنا  عىل  بناًء  ضبطه  وصورة  بالقرار 
تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٩٥١٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٤٣٥٧ 

تلكيديةا-ا إنكارا دعوىاكيديةا-احقاعاما-اشكوىاضداموظفاعاما-اثبوتاكذهباا-ا
حمرضارسميابكيديةاتلشكوىا-اشهادةاشاهدا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلا

بأخذاتلاعهد.ا

  h  g  f  e  d  c  b  a  `] تعاىللا اا-سولها
.Zk j i

قا-تملوتدا)٤را(او)٥را(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بتقديم شكوى كيدية ضد 
اتضح كيديتها وعدم صحتها،  املختصة  فيها من اجلهة  التحقيق  املساجد، وبعد  إمام أحد 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر كيدية الشكوى 
العام  املدعي  البينة من  منها، وبطلب  التحقق  املعنية ختاذلت يف  ودفع بصحتها وأن اجلهة 
استند إىل املحرض املعد من جلنة رسمية يتضمن أن الشكوى كيدية وأن التهم غري صحيحة، 
ولذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بتقديم دعوى كيدية ووجه له التهمة بذلك، 
وحكم عليه بأخذ التعهد، ثم أعيدت القضية من حمكمة االستئناف لسامع بينة املدعى عليه 
املسجد  إمام  بينه وبني  بأن اخلالفات  املذكور، فشهد  املسجد  الذي أحرض مؤذنا سابقا يف 
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كانت جمرد اختالف يف وجهات النظر، ولذا فلم يظهر للقايض ما يؤثر عىل ما حكم به، ثم 
صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

بالطائف،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٤٥٢٩٥١٩ برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
يوم  ففي  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  يف   ٣٤٢٦٨٣٦٥٤ برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، 
األحد املوافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة )١١:٠٠( صباحًا، وفيها حرض 
املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املعمد برقم ٢٢٩٥ 
يف ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، وادعى عىل احلارض يف املجلس الرشعي/ )...( سعودي اجلنسية 
عىل  القبض  تم  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ  بتاريخ  إنه  قائال:   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
إمام   )...( املواطن/  من  مقدمة  شكوى  عىل  بناًء  األمنية  الدوريات  قبل  من  عليه  املدعى 
وخطيب جامع )...(، مفيدًا بقيام املدعى عليه بشكوى ضده إلدارة األوقاف واملساجد، 
اللجنة  قبل  من  الشكوى  دراسة  وبعد  األوقاف،  بوزارة  االستشارية  اللجنة  إىل  وأحيلت 
الشكوى ال صحة هلا وأهنا  أن  تبني هلم  باجلامع  املصلني  والشخوص عىل اجلامع ومقابلة 
شكوى كيدية، وباستجواب املدعى عليه أقر حتقيقًا بأنه تقدم بدعوى ضد اإلمام، وقد أسفر 
التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه بتقديم دعوى كيدية ضد شخص، وذلك لألدلة 
رئيس  حمرض   - ٢  .)٣  - ٢( صفحة   )١( لفة  املدون  حتقيقًا  إقراره   - ١ التالية:  والقرائن 
اللجنة االستشارية بوزارة األوقاف لفة )١٢(. وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق 
فعل  رشعًا -  املعتربة  أهليته  بكامل  عليه -وهو  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  مسجلة، 
حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية، هذه 
دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام 
من أهنا كيدية فغري صحيح، والصحيح أهنا دعوى صحيحة، ولكن اجلهة املعنية ختاذلت يف 
حترير شكواي ونقاط الشكوى. وبسؤال املدعي العام هل لديك بينة عىل صحة دعواك؟ 
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فأجاب: بينتي املحرض املعد من رئيس اللجنة االستشارية بوزارة األوقاف لفة ١٢ وليس 
يل بينة سواها، وباالطالع عىل لفة ١٢ وجدت املحرض املعد من عضو اللجنة االستشارية 
املذكور واالجتامع بجامعة اجلامع وتبني  الوقوف عىل اجلامع  أنه جرى  ورئيسها، متضمن 
النظر  رصف  نرى  لذا  املسجد،  مجاعة  بإمجاع  صحيحة  غري  والتهم  كيدية  الشكوى  أن  لنا 
من  تقدم  ما  عىل  فبناء  سوابق،  عليه  للمدعى  أجد  ومل  ١٤٣٤/١/٥هـ،  يف  وحمرر  عنها، 
الدعوى واإلجابة املتضمنة إنكار الدعوى، وبناء عىل املحرض املعد من اللجنة االستشارية 
بوزارة الشئون اإلسالمية، املتضمن أن الشكوى كيدية، ولعدم وجود سوابق عىل املدعى 
عليه، وألن الواجب عىل املسلم كف لسانه ويده عن أذية الناس، وألن ذلك فيه أذية إلمام 

 g  f  e  d  c  b  a  `] تعاىل:  ولقوله  املسجد، 
فلم  مسؤولة،  حكومية  جهة  من  صادر  املذكور  املحرض  وألن   ،Zk  j  i   h
تثبت لدي إدانة املدعى عليه بتقديم دعوى كيدية ضد إمام املسجد، وتتوجه التهمة عليه 
بذلك وحكمت عليه بأخذ التعهد، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه اعرتض عىل احلكم 
بالئحة اعرتاضية، فجرى تسليمه نسخة احلكم وأفهمته أن له مدة ثالثني يومًا من تارخيه، 
بناء عىل  االستئناف  إىل حمكمة  املعاملة  املحددة فسرتفع  املدة  اعرتاضه خالل  يقدم  مل  وإذا 
املادة ١٩٤ و١٩٥ من نظام اإلجراءات اجلزائية، واعرتض املدعي العام عىل احلكم بالئحة 
الئحته،  لتقديم  يوما  ثالثني  مدة  له  بأن  وأفهمته  احلكم  نسخة  تسليمه  فجرى  اعرتاضية، 
وإذا مضت املدة ومل يقدم اعرتاضه فسرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف بناء عىل املادة ١٩٤ 
و١٩٥ من نظام اإلجراءات اجلزائية. وباهلل التوفيق. حرر يف ١٤٣٥/١/١٠هـ. احلمد هلل 
وحده وبعد، ففي هذا اليوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/٢٢هـ افتتحت اجللسة واطلعت 
عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعي العام واملدعى عليه )...(، ومل أجد فيها ما يؤثر 
لتدقيق  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  ورفع  باملعاملة  بضمها  وأمرت  به،  حكمت  ما  عىل 

احلكم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
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افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  يوم األربعاء   احلمد هلل وحده وبعد، ففي 
الدائرة  قرار  هبا  مرفقا  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  حيث  عرشة،  احلادية  الساعة 
القرار وصورة  فيه، وبدراسة  برقم ٣٥١٣٩٩٧٧ يف ١٤٣٥/٢/٧هـ جاء  الثالثة  اجلزائية 
ضبطه والئحتيه االعرتاضية تقرر باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها، حيث حكم فضيلته يف 
الدعوى قبل أن حترر، وكان عىل فضيلته مطالبة املدعي العام ببيان الشكوى التي تقدم هبا 
املدعى عليه )...( املذكور وضبطها وإجراء الوجه الرشعي بعد ذلك، فإن مل يثبت املدعى 
عليه صحتها فثبوت اإلدانة واضح وجتب حماسبته، ملالحظة ذلك.ا.هـ. وجوابا عليه فإن 
الشكوى مرفقة باملعاملة لفة ١٧/١٦ املتضمنة ما نصه: بخصوص شكواي السابقة حول 
وضع جامع )...( نفيدكم أن جلنة العناية باملساجد قد قامت مؤخرا بزيارة خجولة بعد طول 
انتظار ومل تقم ببحث حقيقة الوضع باجلامع، وذلك أن مسؤول شؤون املساجد استخدم 
صالحياته للتأثري عىل اللجنة وتقريرها من خالل التايل: أوال: تأخري الشكوى لفرتة طويلة 
تنازيل عن الشكوى مرصحا أن اإلمام سيقدم شكوى أخرى بدعوى كيدية  ثم عرضه يل 
شكواي ملحاولة ثنيي. ثانيا: عدم إرفاق األوراق السابقة املتعلقة باجلامع حسب توجيهكم، 
يف  املسجد  مجاعة  رغبة  يف  الشكوى  اختزال  ثالثا:  اللجنة.  إىل  الشكوى  إحالة  عند  وذلك 
استمرار اإلمام من عدمه. رابعا: ترسيب موعد زيارة اللجنة لإلمام ما أدى لتواجد أشخاص 
ليسوا من املحافظني عىل الصالة للتشويش عىل عضو اللجنة أثناء احلديث، وتوجيه إساءهتم 
عن  اللجنة  عضو  إلعاقة  بغوغائية  وذلك  الشكوى،  ملضمون  وليس  شخصيا  للمشتكي 
التحقق من مصداقية الشكوى وخماطبة األغلبية الصامتة، وختاما برغم احتسايب إلصالح 
شؤون  مسؤول  بموقف  تفاجأت  فإنني  املؤذن،  عىل  الواقع  الظلم  ورفع  اجلامع  وضع 
املساجد، وكأن إصالح وضع اجلامع ال هيمه، وإنام املهم هو إهناء الشكوى عىل أي حال، 
وأفيدكم أين مستمر يف شكواي كوهنا متعلقة بديني وليست أمرا عابرا، كام أؤكد بأنه يف حال 
عدم صحة شكواي فإنني أحتمل املسؤولية كاملة، وعليه فإين أناشدكم اهلل أن تضعوا األمور 
يف نصاهبا والشكوى يف مسارها، وأال جتربونا عىل التوجه جلهات رقابية وحقوقية وإعالمية، 
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ألن ذلك قد حيمل اإلساءة من بعض املغرضني عىل أهل اخلري وهو ما ال يرضينا ولن نساهم 
فيه بأي حال. وبعرض هذه الشكوى عىل املدعي باحلق اخلاص احلارض وهو إمام املسجد 
املدعى  ذكره  ما  بقوله:  أجاب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي 
لفة  اللجنة  عليه يف شكواه أعاله غري صحيح، وثبت أهنا شكوى كيدية بموجب خطاب 
١٢، املتضمن أن الشكوى كيدية والتهم غري صحيحة بإمجاع مجاعة املسجد، وبعرضها عىل 
املدعى عليه وبسؤاله هل لديك ما يثبت صحة شكواك؟ أجاب: نعم، وهو املؤذن احلارض 
السابق يف املسجد وهو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله 
عام لديه من شهادة شهد قائال: أشهد هلل بأنني كنت مؤذنا سابقا يف املسجد، وكانت حتصل 
خالفات بيني وبني اإلمام ولكنها خالفات طبيعية كام حتصل بني اإلمام واملؤذن يف وجهات 
النظر، ومل يرضبني اإلمام، هذا ما لدي من شهادة. وحيث إن الشكوى ليس لديه ما يثبتها، 
وحيث إن العقوبة بأكثر من التعهد قد تسبب انشقاقا ونزاعا، وقد عرضت الصلح أكثر من 
مرة فلم يصطلحا، وحيث إن مراعاة املصالح الرشعية واملقاصد الرشعية يف تآلف القلوب 
واجتامعها خري من عقوبة قد تزيد الشقاق والنزاع، وحيث إن هذا أمر يتعلق باملسجد وليس 
ملصلحة خاصة، فقد رأيت االكتفاء بأخذ التعهد عىل املدعى عليه كام سبق. وبعرض احلكم 
عىل املدعي باحلق اخلاص اعرتض بالئحة اعرتاضية، وقرر املدعى عليه االعرتاض بالئحته 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  السابقة. وباهلل  العام عىل اعرتاضه والئحته  السابقة واملدعي 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ الساعة احلادية عرشة والنصف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية الثالثة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية املكلف بالطائف رقم ٣٥٢١٦٣٥٧وتاريخ 
١٤٣٥/٦/١هـ، املشتملة عىل القرار الصادر من فضيلة القايض باملحكمة اجلزائية بالطائف 
الشيخ/ )...( املؤرخ يف ١٤٣٥/١/٢١هـ، واملسجل بعدد ٣٥١٢١٧٤٨، املتضمن دعوى 
املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية املتهم يف دعوى كيدية ضد شخص املحكوم فيه 
بام دون بباطن القرار، واملالحظ عليه بقرار حمكمة االستئناف رقم ٣٥١٣٩٩٧٧ وتاريخ 
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باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  ١٤٣٥/٢/٧هـ. 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  األخري.  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املوافقة 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧٧١٥٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٤٧٨١ 

إنكاراكيدياها-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-اشهادةا دعوىاكيديةا-احقاعاما-ابالغاكاذبا-ا
أماماجهةاتلاحقيقا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

سوةاتلقلتئن.

بالغ كاذب وإزعاج  بتقديم  إدانته  إثبات  املدعى عليه طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
السلطات؛ وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتقديم 
البالغ ودفع بأن بالغه صحيح وأنه قد تنازل عنه، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل 
التحقيق وشهادة شهود لدهيا ضده، وبعرض ذلك عىل املدعى  إقرار املدعى عليه أمام جهة 
عليه أنكر صدور اإلقرار منه ودفع بأنه ذيَّله بتوقيعه مع عدم علمه بام فيه، كام أنكر ما جاء يف 
بالتقدم للرشطة ببالغ كاذب  التهمة متوجهة عىل املدعى عليه  شهادات الشهود، ونظرًا ألن 
وإزعاج السلطات وذلك بقرينة إقراره أمام جهة التحقيق، فقد حكم القايض بتعزير املدعى 
عليه بالسجن ملدة شهر واحد، وباجللد أربعني جلدة، مع التوصية بإبعاده عن البالد، فاعرتض 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باخلرب، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٧٧١٥٠ برقم  اخلرب  حمافظة  يف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٣٨٨٤١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ، ففي 
يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٧/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٨:٠٠ وفيها حرض املدعي 
العام )...(، وحرض حلضوره )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، وادعى 
املدعي العام قائاًل يف دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام بمحافظة اخلرب أدعي 
عىل: )...(، البالغ من العمر )٣٠( عامًا، ... اجلنسية، بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( 
مساح عام، غري حمصن، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١/٦هـ، وأفرج عنه بالكفالة احلضورية 
بتاريخ ١٤٣٤/١/٨هـ استنادًا للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية ويقيم بمحافظة 
اخلرب، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٥هـ تقدم املدعى عليه ملركز رشطة العزيزية خمربًا عن 
مرشوعًا  ختص  وأوراق   )...( نوع  من  وجوال  توب  الب  جهاز  ورسقة  للتهجم  تعرضه 
يعمل فيه من قبل عرشة أشخاص يعملون يف رشكة )...( للمقاوالت، وبضبط إفادته/أفاد 
أنه كان جالسًا يف سيارته أمام مكتب رشكة )...( ثم تفاجأ بصاحب الرشكة املدعو/ )...( 
بجانبه يف السيارة وطلب منه أوراقا ختص املرشوع فرفض، ثم قام بمناداة جمموعة هتجموا 
عليه  يعتدوا  مل  أهنم  أفاد  كام  توب،  )...( والب  منه وجهاز جوال  األوراق  عليه وأخذوا 
بالرضب. وبضبط شهادة/ )...( ذكر أن املدعى عليه قام بأخذ أوراق ختص الرشكة بشكل 
غري رسمي حيث قام بأخذها من العامل وذكر أنه يريد تصويرها، وبحضور مدير الرشكة 
طلب األوراق فرفض تسليمها ثم حرض شخصان وأخذاها منه بالقوة وأنه مل يؤخذ منه سوى 
أوراق، ثم قام بمقابلته بعد أخذ األوراق منه يف املكتب وشاهد جواال من نوع )...( وهو 
اجلهاز الذي يستعمله عادة. كام شهد كل من/ )...( و/ )...(/ )...( أنه تم طلب األوراق 
اخلاصة بالرشكة من املدعى عليه وأنكر أنه قام بأخذها ثم تم أخذها منه بالقوة دون االعتداء 
عليه، كام أهنم مل يأخذوا منه جواال أو الب توب. وبسامع أقوال املدعى عليه/ أقر أنه تقدم 
بالتاريخ أعاله ببالغ غري صحيح، وأن جواله وجهاز احلاسب مل يرسقا منه، وأنه تقدم بذلك 
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ألجل قيام الرشكة بأخذ األوراق منه، وانتهى التحقيق معه إىل توجيه االهتام لـ: )...( بتقديم 
بالغ كاذب وإزعاج السلطات، وذلك لألدلة والقرائن اآلتية: ١ - إقراره الوارد بمحرض 
سامع األقوال لفة رقم )٢( صـ )١٥( ولفة رقم )١( صـ )١(. ٢ - شهادة الشهود الواردة 
بمحرض سامع األقوال لفة رقم )٢( صـ )١٢،١١،٦،٤(. ٣ - خطاب مدير مؤسسة )...( 
املرفق لفة رقم )٧،٦،٥(. وبالبحث عام إذا كانت له سوابق تبني خلو سجله منها، وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه 
رشعًا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغريه، )علاُم 
بأن احلق اخلاص ما زال قائاًم(، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه 
أجاب قائاًل: صحيح أنني ذهبت لرشطة العزيزية وبلغتهم بأن صاحب مؤسسة )...( هتجم 
عيل وأنه رسق اجلوال والالب توب من السيارة، وبعدها بيوم طلبوين الرشطة وقالوا أعطنا 
مواصفات اجلوال والالب توب ثم أوقفوين يومني وأخربوين بأن بالغي كاذب، وقالوا يل 
فالبالغ صحيح فهذه إجابتي.  فتنازلت عن املحرض،  تتنازل عن املحرض  أن  األفضل لك 
وبعرض ذلك عىل املدعي العام أجاب قائاًل: الصحيح ما ذكرته وبينتي هي ما جاء يف أوراق 
املعاملة، وباالطالع عىل بينات املدعي العام من املعاملة وجدت من ضمنها إقرارًا للمدعى 
عليه أثناء التحقيق وذلك يف دفرت التحقيق املرفق عىل اللفة رقم )١( من املعاملة حيث جاء 
يف صفحة رقم )١( منه ما نصه: )إقرار بتاريخ ١٤٣٢/١/٧هـ أقر أنا املدعو/ )...( ... 
اجلنسية إقامة رقم )...( أن جوايل من نوع )...( اللون أبيض موجود بحوزيت داخل املنزل 
يف الدوالب وأيضًا الب توب من نوع )...( وأن دعواي ضد رشكة )...( كاذبة وكيدية 
وأن بالغي لرشطة العزيزية كاذب وكيدي وإزعاج للسلطات وحفظًا للواقع جرى تدوينه 
والتوقيع عليه(. وبعرض هذا اإلقرار عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: صحيح أنني وقعت 
عىل هذا إال أنني مل أعلم ما فيه فهذه إجابتي. هذا ونظرًا النتهاء وقت اجللسة فقد رفعت 
اجللسة لالطالع عىل باقي بينات املدعي العام من املعاملة. ويف اجللسة التالية حرض املدعي 
العام واملدعى عليه، وباالطالع عىل باقي بينات املدعي العام من املعاملة وجدهتا تنحرص يف 
أمرين ومها: شهادة الشهود املدونة يف الصفحات رقم )٤ـ٦ـ٧ـ١١ـ١٢( من دفرت التحقيق 
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املرفق عىل لفة رقم )٢( من املعاملة، وخطاب مدير مؤسسة )...( املرفق عىل اللفة رقم )٥( 
قائاًل: ما جاء  املدعى عليه أجاب  الشهادات عىل  املعاملة. وبعرض تلك  و)٦( و)٧( من 
الرشطة  ببالغ  قيامه  املتضمنة  الدعوى واإلجابة  تقدم من  ما  وبناًء عىل  فيها غري صحيح، 
عن رسقة جواله وجهازه الالب توب، وحيث صادق املدعى عليه عىل توقيعه عىل اإلقرار 
املعاملة، ولعدم  فيه، وبعد االطالع عىل  بام  العلم  بأنه وقع عليه دون  املذكور سابقًا فدفع 
للقايض، وجلميع  تقديرية  التعزير سلطة  املدعى عليه، ولكون  وجود سوابق مسجلة عىل 
ما ذكر فقد قررت تعزير املدعى عليه بالسجن ملدة شهرين مع جلده أربعني جلدة كل شهر 
ببالغ  بالتقدم للرشطة  املتوجهة عليه  التهمة  لقاء  فبذلك حكمت. وذلك  عرشون جلدة، 
كاذب وإزعاج السلطات، وذلك بقرينة إقراره املذكور سابقًا واملوقع عليه، وأويص بإبعاد 
املدعى عليه عن البالد بعد استيفاء ما عليه من حقوق. وبعرض احلكم عىل املدعي العام 
واملدعى عليه قرر املدعي العام القناعة باحلكم، وقرر املدعى عليه عدم القناعة به فجرى 
الدوام  من  يوم  ثاين  يف  اهلل  بإذن  ستبدأ  لالعرتاض  يومًا  ثالثون  قدرها  مدة  له  بأن  إفهامه 
الرسمي بعد إجازة عيد األضحى املبارك، وإنه إن مل يقدم اعرتاضه يف املدة املقررة فإن حقه 
املعاملة ملحكمة االستئناف بدون الئحة ما دام أن الدعوى  يف االستئناف يسقط وسرتفع 
جزائية حسب املتبع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/١٢/٠١هـ. 

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ١٠:١٥، حيث عادت إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف برقم )٣٥٤٨٩٦٧٠( يف 
١٤٣٥/٣/٢٦هـ، وصدر بشأهنا القرار رقم )٣٥١٧٥٧٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ 
املعاملة  القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق  املتضمن ما نصه: )وبدراسة 
لوحظ أن ماحكم به فضيلته عىل املدعى عليه كثري، ملالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم، ومن 
فقد رجعت عام حكمت  املالحظة  وبناء عىل هذه  هذا  املعاملة إلكامل الزمها(.  إعادة  ثم 
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منها مدة  ملدة شهر حتسب  بالسجن  فقط، فحكمت عليه  السجن  املدعى عليه من  به عىل 
جلدة،  عرشين  أسبوع  كل  ولكن  نحوه،  عىل  اجللد  إبقاء  مع  القضية  هذه  ذمة  عىل  إيقافه 
وهبذا تكتمل إجابتي عىل مالحظة حمكمة االستئناف. هذا ويف هذه اجللسة حرض املدعي 
العام وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن 
املدعى عليه )...(، وذلك بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية باخلرب برقم 
)٣٥٥٥٤٩٨( وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، وباالطالع عليه وجدته خيوله باملرافعة واملدافعة 
بعد  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  األحكام،  صكوك  واستالم  األحكام  عىل  واالعرتاض 
اإلجراء األخري قرر املدعي العام عدم القناعة باحلكم مكتفيا بام يف املعاملة، وقرر املدعى 
عليه بالوكالة أيضا عدم القناعة به فجرى إفهامه بأن له مدة قدرها ثالثون يوما لالعرتاض 
املدة فإن حقه يف االستئناف يسقط،  يقدم اعرتاضه خالل  إن مل  أيام، وأنه  تبدأ بعد عرشة 
وحينئذ سرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف بدون الئحة حسب املتبع. وباهلل التوفيق، وصىل 
اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ. احلمد هلل وحده 
وبعد، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٠:٤٧، حيث 
عادت إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية برقم )٣٥١٩٠٥٣٧٣( وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ،  رقم )٣٥٣٠٤١٤٣(  القرار  بشأهنا  ١٤٣٥/٧/١٣هـ، وصدر 
املتضمن ما نصه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، 
رقم)٣٥١٧٥٧٩٥/ج٢/ب(وتاريخ  قرارنا  عىل  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع 
١٤٣٥/٣/١٣هـ، لوحظ أنه مل يرفق صورة ملا تم ضبطه أخريا، وتم تدوينه يف القرار والبد 
من ذلك ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم، ومن ثم إعادة املعاملة(. هذا وأجيب عىل ذلك بأن 
صورة ضبط ما تم ضبطه أخريا بعد صدور قرار حمكمة االستئناف رقم )٣٥١٧٥٧٩٥( 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، قد تم إرفاقها مع صورة الضبط السابقة ومازالت موجودة مع 
القرار الرشعي. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ.
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 ٣٥/٢٢٩٤٣٩٨/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة اخلرب برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٠٥٣٧٣
باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٣٧٩٧٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، اخلاص 
السلطات، وقد  تقديم بالغ كاذب وإزعاج  )...( )يف قضية  العام ضد/  بدعوى/املدعي 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن 
وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم ٣٥١٧٥٧٩٥/ج٢/ب 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، وقرارنا رقم ٣٥٣٠٤١٤٣/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ 
قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/٧هـ.
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 ٤رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٢٤٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

رقم القرار:٣٥٢٠٣٢٥٧ تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-ابالغابالاهديداوتلامفظا-احفظهالدىاجهةاتلاحقيقا-اإنكارا
غا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد. تلكيديةا-احتققامنافحوىاتلبالغا-اتخاالفاأسوتلاتمُلَبمِّ

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره وتأديبه وكف أذاه عنه؛ وذلك 
ألنه تقدم ببالغ كيدي ضده بتهديد والده والتلفظ عليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بتقديمه البالغ وأنكر كيديته وقرر أن املدعي حرض برفقة أخيه إىل والد املدعى عليه وقام 
أخو املدعي بتهديد والده والتلفظ عليه، وبعد اطالع القايض عىل بالغ املدعى عليه لدى 
الرشطة وجد أنه قد اهتم املدعي بتهديد والده والتلفظ عليه وإيذائه، وباطالعه عىل أقواله 
أمام جهة التحقيق وجد أنه رجع عن ذلك وذكر أن املدعي كان حارضًا مع أخيه فقط، ونظرا 
الختالف أقوال املدعى عليه، وألن ما قام به فيه إرضار باملدعي بأن نسب له ما مل يفعل، لذا 
فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالتقدم ببالغ خاطئ بحق املدعي، وحكم بتعزير 
املدعى عليه حلق املدعي اخلاص بسجنه ملدة ثالثة أيام، وبجلده عرش جلدات دفعة واحدة، 
وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما بدر منه، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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عىل  بناء  بينبع،  العامة  املحكمة  يف  )...(،القايض  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع/املساعد برقم ٣٤١١٢٤٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٢٥٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، 
سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  األحد  يوم  ففي 
لشخصه  تبلغه  رغم  عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
فقد  حضوره  من  البد  وألنه  التبليغ،  ورقة  أصل  عىل  توقيعه  حسب  اجللسة  هذه  بموعد 
عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  إلحضاره.  اجللسة  رفعت 
لدينا  إن  قائاًل:  املدعي  وقرر   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...(
وألنه  قال.  هكذا  ينبع،  يف  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  لدى  القضية  هبذه  تتعلق  معاملة 
البد من االطالع عىل املعاملة املذكورة قبل السري يف الدعوى لذا قررت الكتابة لفرع هيئة 
املدعي  املدعي. ويف جلسة أخرى حرض  ينبع لإلفادة عام ذكر  العام يف  التحقيق واالدعاء 
العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  كتاب  عىل  االطالع  وجرى  عليه  املدعى  حيرض  ومل 
بمحافظة ينبع برقم هـ د ٣٢٦٦/١/٢/٢ يف ١٤٣٤/٤/١٥هـ، املتضمن ما نصه: “إشارة 
خلطابكم رقم ٣٤٥٧٤٣٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨هـ بشأن قضية املتهم )...( واملتضمن 
طلبكم عام انتهى إليه التحقيق يف قضية التهديد التي ذكرها املدعي أهنا حمالة لدى الدائرة 
طرفنا، نفيدكم أن قضية املذكور أعاله صدر هبا قرار حفظ استنادًا للامدة )٦٢( من نظام 
اإلجراءات اجلزائية، وأعيدت كامل أوراق القضية ملركز رشطة البلد بخطابنا رقم ١٨٠٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ”.ا.هـ. وعليه قررت السري يف الدعوى، وجرى سؤال املدعي 
والتلفظ  وإيذائه  والده  بتهديد  قمت  بأين  كذبًا  اهتمني  عليه  املدعى  إن  فقال:  دعواه،  عن 
عليه، وقد جرى استدعائي يف هيئة التحقيق واالدعاء العام فرع ينبع، وجرى أخذ تعهد عيل 
بعدم التعرض له وقد وقعت عىل التعهد جمربًا ألن املحقق هددين بالسجن، كام أن والديت 
التاريخ فاضطررت للتوقيع بسبب ذلك، ونظرًا ألن املدعى عليه قد  كانت منومة يف ذاك 
افرتى عيل يف دعواه تلك، لذا أطلب تعزيره وتأديبه لقاء ذلك، وكف أذاه عني بعدم التقدم 
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بدعاوى كاذبة مستقباًل، هذه دعواي، هكذا ادعى املدعي. ونظرًا لعدم حضور املدعى عليه 
فقد رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه وجرى عرض الدعوى 
عىل املدعى عليه، فأجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه من تقدمي ببالغ لدى الرشطة 
فصحيح، فقد تقدمت ببالغ عىل املدعي وعىل أخيه )...( يتعلق بتهديدمها لوالدي والتلفظ 
عليه، وكان البالغ قبل ستة أشهر تقريبًا وال أدري ماذا جرى فيه ألين مل أتابعه، هكذا أجاب 
تلفظ هبا عليه؟  التي  األلفاظ  لوالده وعن  املدعي  كيفية هتديد  املدعى عليه. وبسؤاله عن 
)واهلل  بقوله:  والدي  عىل  أخوه  تلفظ  وقد   ،)...( أخيه  برفقة  جاء  قد  املدعي  إن  أجاب: 
والدي. هكذا  اشرتاكهام يف هتديد  يعني  ما  البيت  عند  معه  املدعي  كلكم( وكان  ألربيكم 
أجاب املدعى عليه، وبعرضه عىل املدعي قال: ما ذكره املدعى عليه غري صحيح فلم أسمع 
أخي )...( هيدد والده، ومل نتعرض لوالده إطالقًا، وقد ذكر املدعى عليه لدى هيئة التحقيق 
أن لديه شاهدين يشهدان عيل ومها )...( وعامل النظافة، إال أهنام مل يشهدا لدى هيئة التحقيق 
ما يعني أن دعوى املدعى عليه كانت كيدية بقصد اإلرضار يب، هكذا قال. وللكتابة إىل هيئة 
التحقيق واالدعاء العام لتزويدنا بام تم التحقيق فيه مع املتداعيني رفعت اجللسة. ويف جلسة 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي واملدعى  الثالثاء ١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ،  أخرى يف يوم 
يف   ٣/١٣/٢٩٩٤/٢٢ برقم  ينبع  حمافظة  رشطة  مدير  كتاب  عىل  االطالع  وجرى  عليه، 
الرشطة،  مركز  املدعي يف  عليه ضد  املدعى  ببالغ  املتعلقة  املعاملة  به  مرفقًا   ١٤٣٤/٨/١
“حرض إلينا املدعو/ )...( ويقول يف  وبالرجوع لبالغ املدعى عليه تبني أنه تضمن اآليت: 
دعواه: يقوم ابنا عمتي )...( و)...( بإيذاء والدي وهتديده والتلفظ عليه ولدي شهود بذلك 
وهم العامل وصديق الوالد )...(”.ا.هـ. وبعرض ما جاء يف البالغ عىل املدعى عليه قال: 
ما جاء يف البالغ صحيح وقد صدر مني إال إخباري أن العامل وصديق الوالد كانوا شهودًا 
فقد أخربهتم أهنم كانوا حارضين فقط، واملدعي كان حارضًا وقتها مع أخيه. هكذا قال، ثم 
جرى سؤال املدعى عليه عن كيفية قيام املدعي بإيذاء أبيه وهتديده والتلفظ عليه؟ فقال: ليس 
لدي سوى ما ذكرته يف هيئة التحقيق واالدعاء العام. هكذا قال، ثم أضاف املدعي قائاًل: 
كيف أقوم بتهديد والد املدعى عليه أو إيذائه والتلفظ عليه وأنا مل أتوقف عنده بتاتًا، كام أن 
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الشهود مل حيرضهم املدعى عليه، وأحد الشهود املذكورين وهو )...( قال يل: إنه مل يرين وال 
يشهد عيل بام يدعيه املدعى عليه. هكذا قال، وعليه ولدراسة القضية رفعت اجللسة. ويف 
جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه، وجرى عرض الصلح عىل الطرفني وحثهام عليه 
بينهام، فلم يستجيبا،  والسيام كوهنام أقارب ومثل هذه الدعوى قد تتسبب بقطيعة الرحم 
ثم جرى سؤال املدعى عليه عن عدم متابعته للقضية حني بالغه املشار إليه لدى الرشطة 
وهيئة التحقيق واالدعاء العام؟ فأجاب: إين مل أتابع القضية لكوين مشغوال ولست متفرغًا 
ملتابعتها. هكذا قال، وأضاف املدعي: إن املدعى عليه قد تابع القضية إال أهنا قد حفظت 
لدى االدعاء العام، واكتفوا بأخذ التعهد عيل مع أنه مل حيرض شهودًا عىل دعواه. هكذا قال 
املدعي  حرض  وفيها  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  القضية  ولدراسة  وعليه  املدعي، 
واملدعى عليه، جرى الرجوع للمعاملة واالطالع عىل إقرار املدعى عليه لدى الرشطة عىل 
ص٣ من تقرير األحوال األمنية املوحد وقد تضمن: “يف ساعته وتارخيه أعاله حرض إلينا 
املدعو/ )...( ويقول يف دعواه: يقوم ابنا عمتي )...( و)...( بإيذاء والدي وهتديده والتلفظ 
عليه ولدي شهود بذلك وهم العامل وصديق الوالد )...(، حيث إن الوالد مشلول وعاجز 
عن احلضور لديكم وقد تم إيذائي أنا شخصيًا من قبل/ )...( وعندي معاملة منذ سنة وما 
زال التحقيق فيها وعىل ضوء ذلك آمل البحث والتحري عن اجلناة وأخذ حقي منهم رشعًا. 
املقر بام فيه )...( توقيعه”.ا.هـ. وبعرض ما جاء يف اإلقرار عىل املدعى عليه قال: إنه صحيح 
وقد صدر مني. هكذا قال، فبناء عىل ما تقدم كله من الدعوى وإجابة املدعى عليه، وملطالبة 
املدعي تعزير املدعى عليه وكف أذاه عن املدعي لقاء تقدمه ببالغ كاذب عليه، ونظرًا ملا جاء 
يف بالغ املدعى عليه املدون أعاله وفيه اهتام للمدعي بتهديد والده والتلفظ عليه وإيذائه، 
ثم رجوعه عن ذلك يف التحقيق معه لدى هيئة التحقيق، حيث ذكر أن املدعي كان حارضًا 
مع أخيه )...( فقط، وهو ما أجاب به يف جملس القضاء يف جلسة سابقة، ونظرًا الختالف 
الواقعة يف بالغ املدعى عليه عىل املدعي املشار إليه عام جاء يف إجابته يف جملس القضاء ولدى 
يفعل،  مل  ما  له  نسب  بأن  باملدعي  إرضار  فيه  عليه  املدعى  به  قام  ما  وألن  التحقيق،  هيئة 
وبرجوع املدعى عليه نفسه عام جاء يف بالغه املذكور، لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه 
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بالتقدم ببالغ خاطئ يف حق املدعي باهتامه بتهديد والده والتلفظ عليه وإيذائه. ونظرًا ألن ما 
قام به املدعى عليه فيه إرضار باملدعي ونوع افرتاء عليه، وملطالبة املدعي بتعزير املدعى عليه، 
لذا فقد قررت تعزير املدعى عليه حلق املدعي اخلاص بام ييل: ١ - جلده عرش جلدات دفعة 
واحدة. ٢ - سجنه ملدة ثالثة أيام. ٣ - أخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما بدر منه برفع 
البالغات الكاذبة يف حق املدعي. هذا ما ظهر يل وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قرر املدعي قناعته، وقرر املدعى عليه اعرتاضه عىل احلكم بالئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، 
وحدد له موعد يوم الثالثاء ١٤٣٥/٢/١٤هـ الستالم صورة احلكم لتقديم اعرتاضه، وإن 
له مهلة مدهتا ثالثون يوما تبدأ من تاريخ استالم صورة احلكم إن قدم اعرتاضه خالهلا وإال 
اكتسب احلكم القطعية فأبدى فهمه لذلك. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
من املحكمة العامة بينبع برقم ٣٤١٨٧٧٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ، واملحالة لنا من 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٠٠٩٠٣ يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ، 
فقد جرى مّنا نحن رئيس وأعضاء الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
املنورة االطالع عىل احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القايض باملحكمة العامة بينبع 
)...( ضد/  املتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ،  بعدد ٣٥١٤٨٦٤٣  واملسجل 
بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية  بام دون  فيه  املحكوم   ،)...(

تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢٣٩٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

رقم القرار:٣٥٣٦٦٧٢٥ تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ

دعوىاكيديةا-اشكوىاموكلاضداوكيمها-اتهتامهابأخذاصكاعقارا-اعدماثبوتها-اسصدا
تلكيداوتإلرضترا-ااإنكاراتلكيديةا-ااعدماثبوهتاا-اارصفاتلنظل.

سياماتملدعىاعميهاباختاذاتإلجلتءتتاتلنظامية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا احلكم بتعزيره لقاء قيامه بتقديم شكوى كيدية 
ضده لدى الرشطة واملباحث، تتضمن اهتامه باالحتفاظ بصك عقار خيص املدعى عليه، ثم 
مل يثبت تلك الشكوى، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتقديم الشكوى ودفع بأن 
املدعي كان وكيال له فظن أن الصك بحوزته وأنه مل يقصد بذلك اإلرضار باملدعي، ونظرًا 
املدعي  ضد  املعنية  اجلهة  لدى  بشكواه  فتقدم  النظامية  الطرق  باختاذ  قام  عليه  املدعى  ألن 
عليه  املدعى  ضد  املدعي  مطالبة  عن  النظر  القايض  رصف  فقد  لذا  سابقا،  وكيله  بصفته 

وأخىل سبيله من هذه الدعوى، فاعرتض املدعي، 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 ٣٥٢٢٣٩٣٠ وتاريخ 
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١٤٣٥/٤/١٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١١٠٣٤٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، ففي 
صباحا،  والنصف  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٥/٢هـ  املوافق  االثنني  يوم 
وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي/  حرض  ًوفيها 
معه املدعى عليه/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فادعى األول 
قائال يف دعواه: إن املدعى عليه هذا احلارض معي قد اهتمني بأن له عندي صكا عىل أرض 
لدى  ضدي  دعوى  برفع  وقام  ١٤١٨/٧/٢٢هـ،  يف   ٦١ الصك  ورقم   ،)...( منطقة  يف 
املباحث والرشطة التي استدعتني يف نصف الليل للتحقيق معي، ثم بعد ذلك قرر اكتفاءه 
بإفاديت لدى جهة التحقيق بأن الصك ليس لدي وأنه سوف يقوم بإخراج بدل فاقد، علام أن 
املدعى عليه قد سبق وأن قام بتوكييل؛ لذا كله أطلب تعزير املدعى عليه لكونه أقام دعوى 
ما ذكره  قائال:  املدعى عليه أجاب  املدعي عىل  كيدية عيل، هذه دعواي. وبعرض دعوى 
املدعي من أنني قمت باهتامه بأن عنده الصك املذكور يف الدعوى وأنني قمت برفع دعوى 
وسبب  فصحيح،  لديه  ليس  الصك  بأن  املدعي  بإفادة  االكتفاء  قررت  وأنني  املدعي  ضد 
ذلك بأن املدعي كان وكيال يل فظننت أنه عنده وليس قصدي منه التشهري، هذه إجابتي. 
وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائال: ليس ما ذكره صحيحا، بل قصده من ذلك التشهري 
وذلك بسبب إساءة تقاضيه وإال فله التقدم عن طريق املحاكم؟ حيث إهنا مطالبة حقوقية، 
هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: إنني ذهبت إىل املحكمة واإلمارة 
وقال يل: ارفع دعواك عن طريق الرشطة فذهبت للرشطة اجلنوبية وتقدمت بدعواي، هذه 
املدعى عليه عىل دعوى  إقرار  املتضمنة  الدعوى واإلجابة  تقدم من  ما  فبناء عىل  إجابتي. 
املدعي من قيامه برفع دعوى ضد املدعي، وذلك بطريقة رسمية ونظامية، وقامت اجلهات 
الرسمية  بالطرق  بحقوقه  املطالبة  له  عليه  املدعى  أن  وبام  النظامية،  باإلجراءات  الرسمية 
بدعواه  تقدم  حيث  النظامية  الطرق  تلك  باختاذ  قام  قد  عليه  املدعى  إن  وحيث  النظامية، 
لدى اجلهة املعنية، وبام أن املدعي كان وكيال للمدعى عليه، فلذا كله قد رصفت النظر عن 
مطالبة املدعي ضد املدعى عليه وأخليت سبيله من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته، وقرر املدعي اعرتاضه عليه بالئحة اعرتاضية 
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فأجيب لطلبه وتم تسليمه نسخة من احلكم يف هذا اليوم، وأفهم بتقديم االعرتاض عليه 
خالل ثالثني يوما، وأنه إذا انتهت هذه املهلة ومل يتقدم باعرتاضه سقط حقه يف ذلك وسوف 
يكتسب هذا احلكم القطعية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وقد أقفلت اجللسة 

الساعة العارشة وبه حرر يف ١٤٣٥/٥/٢هـ.

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم اخلميس 
قد  املعاملة  وكانت  والنصف،  السابعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ  املوافق 
بوارد  واملقيدة  ١٤٣٥/٧/٨هـ،  يف   ٣٥١٨٣٣٣٩١ برقم  االستئناف  حمكمة  من  وردتنا 
الفضيلة  أصحاب  قرار  هبا  ومرفق  ١٤٣٥/٧/١٣هـ،  يف   ٣٥٢٠٥٢٨٦٧ برقم  املحكمة 
املتضمن:  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ  يف   ٣٥٢٩٤١٤٧ برقم  األوىل  الثالثية  اجلزائية  الدائرة  قضاة 
أن  أواًل:  لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة 
صحيفة دعوى املدعى عليه مل تضبط بمضموهنا يف الدعوى املضبوطة لدى فضيلته. ثانيًا: 
هل املدعى عليه له صفة يف طلب الصكوك التي أفرغت أو له صك فيها أم ال حسبام جاء يف 
الالئحة االعرتاضية؟ ملالحظة ذلك وإكامل الالزم وإعادة املعاملة إلكامل الزمها(، وعليه 
أجيب أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف -وفقني اهلل وإياهم لكل خري - بأن ما جاء يف 
الفقرة األوىل منها فالعربة بام ذكره املدعي أثناء اجللسة أمام ناظر القضية وقام بالتوقيع عليه، 
ال سيام وأنه يتوافق مع ما جاء يف الئحة الدعوى، أما ما جاء يف ثانيًا: هو يرى أن له صفة يف 
طلب الصكوك، وهذا راجع إىل ظنه ألن املدعي كان وكيال للمدعى عليه، ويذكر املدعى 
الفضيلة  وألصحاب  يل  اهلل  وأسأل  هذا  إيرادها،  حمل  هذا  ليس  مزاعم  املدعي  ضد  عليه 
قضاة االستئناف التوفيق والسداد وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٧/٢٣هـ الساعة السابعة ومخسًا وأربعني دقيقة.
حمكمة  يف  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
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برقم  املحكمة  املقيدة لدى  برقم ٣٥٢٠٥٢٨٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٦هـ،  الدمام  بمدينة 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٥٢٤٧٢٧١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ، 
اخلاص  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٩٦٦٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية كيدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه. حيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية، وباالطالع عىل 
ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالصك وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم٣٥٢٩٤١٤٧ 
يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري. واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٨/٢٥هـ.
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�شكاوى ودعاوى كيدية

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتثليث

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٧١٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٢٣٧ 

دعوىاكيديةا-اتهتامابالازويلاوتللشوةا-اإسلتراا-اعدماتلبينةاعىلاتالهتاما-اتعزيلاباجلمد.

بها يؤذيا باما تملدعيايفادعوتها “وإذتاظهلاكذبا تلقناعا)٤ا/ققا(لا مااجاءايفاكشافا
تملدعىاعميهاعزرالكذبهاوأذتهالممدعىاعميه”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا تعزيره الهتامه له بالتزوير والرشوة، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر باهتامه للمدعي بام جاء يف دعواه، فطلب القايض منه البينة عىل 
اهتامه فقرر أنه ال بينة لديه، ونظرا ألن اهتام املدعى عليه للمدعي دون بينة يعد أذى يلحق 
عرض املتهوم، لذا فقد حكم القايض بتعزير املدعى عليه باجللد عرشين جلدة دفعة واحدة، 

فاعرتض املدعى عليه،  وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا/ )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بتثليث، وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٤٣٤٠٧١٧ برقم  بتثليث  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٧٥٦٣٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، 
حرض/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره/ )...( 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول قائال: )لقد اهتمني املدعى 
نوابة عليهم وأين أريش يف سبيل احلصول  أفراد/ )...( ألخذ  توقيع عدد من  بتزوير  عليه 
عليها وبام أنه ال مستند له يف ذلك فأطلب تعزيره عىل ذلك، هذه دعواي(. وبسؤال املدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه بحقي غري صحيح، والصحيح أن املدعي قد 
وقع له ستة وعرشون شخصا عىل إنشاء صندوق خريي، ثم قام املدعي وأضاف فيه بخط 
يده هو أو بخط غريه أن له احلق باملطالبة بنيابة آل )...( دون علم منهم، كام أنه قد حصل 
عىل شهادة دراسية مزورة، ومن استطاع احلصول عىل الشهادة فهو قادر عىل احلصول عىل 
غريها، كام أن هناك نسوة سجلهن يف الضامن وهم حتت أزواجهم ليدفع إليهم من الضامن 
االجتامعي دون وجه حق، هكذا أجاب. فجرى سؤال املدعى عليه عن الورقة املذكورة التي 
وقع عليها من ذكرهم وهل كان من ضمنهم؟ فقال: مل أكن من ضمن املوقعني عليها وهي 
ليست بحوزيت اآلن. ويف جلسة أخرى حرض فيها الطرفان، سئل املدعى عليه عن الورقة 
التي استمهل من أجلها فأبرز صورًا لثالث أوراق عادية تتضمن االتفاق عىل إنشاء صندوق 
نائبًا عىل آل/ )...(  املدعي  بأن يكون  قبيل بني آل/ )...( وآل/ )...(، وقد ذيل يف آخره 
املوقعني عىل هذا االتفاق، وبتصفح أسامء املوقعني مل أجد فيها اسم املدعى عليه، وبعرض 
ذلك عىل املدعي قال: كل ما تضمنته هذه األوراق من اتفاق بيننا نحن املوقعني عىل إنشاء 
الصندوق وإقامتي نائبا عىل آل/ )...( املوقعني دون غريهم فصحيح، وأما املدعى عليه فال 
يشمله هذا االتفاق ألنه من فخذ آل/ )...(ا.هـ. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما 
ذكره املدعي من عدم توقيعي عىل هذا االتفاق فصحيح، فأنا من عائلة آل/ )...( ومل ندخل 
لو  فيام  ختمه  يشملنا  أن  وخشينا   )...( آل/  من  وعائلتنا  الصندوق،  إنشاء  يف  املوقعني  مع 
وافقت وزارة الداخلية عىل منحه النيابة عىل آل/ )...(ا.هـ. فجرى سؤال املدعى عليه عام 
جاء يف دعوى املدعي من كونه قد اهتم املدعي بالرشوة يف سبيل احلصول عىل النيابة؟ فقال: 
صحيح أين اهتمته بذلك فهو لن حيصل عليها إال بالرشوة. وبسؤاله البينة عىل ذلك قال: ال 
بينة لدي إال أن املدعي قد توىل مراجعة منح ملكية نزلت لعمي/ )...( يف األصل وقد حوهلا 
عىل اسمه.ا.هـ. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإذ ال بينة للمدعى عليه عىل ما 
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إذ  التزوير والتعامل بالرشوة، السيام وأال مصلحة له يف اهتامه بام ذكر،  اهتم به املدعي من 
مل يكن اسمه ضمن املوقعني وال توقيع له معهم عىل ما جاء يف األوراق املرصودة، فدعواه 
بالتزوير واحلال كذلك ال يلتفت إليها، كام أنه قد أقر بأنه من عائلة أخرى غري عائلة املدعي 
فال يلحقه ما يلحقها، وهذا يستوجب عقوبته. قال يف كشاف القناع ١٢٦/١٤: “وإذا ظهر 
كذب املدعي يف دعواه بام يؤذي به املدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه”.ا.هـ. وبام 
أن دعوى التزوير والرشوة دون استناد إىل بينة تعترب أذى يلحق عرض املتهوم؛ فقد قررت 
احلكم  وبتالوة  حكمت.  وبموجبه  واحدة،  دفعة  جلدة  عرشين  باجللد  عليه  املدعى  تعزير 
عليهام قنع به املدعي، ومل يقنع به املدعى عليه وطلب استئنافه فجرى تسليمه صورة من صك 
احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من تارخيه، عىل أنه إن تأخر عن ذلك سقط 
حقه يف االعرتاض. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
بتثليث برقم ٣٤١٧٧٥٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
 )...( بدعوى/  اخلاص  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  برقم ٣٤٣٧٩٧٣١   )...( الشيخ/ 
ضد/ )...( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل 

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

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٤٦٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

رقم القرار:٣٥٣٤٢٦٤٧ تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-اسبقاإساماهااأماماتملحكمةا-اعدماثبوهتاا-اإنكاراتلكيديةا-ا
عدماتلبينةاتملوصمةا-ايمنياتلنفيا-ارداتلدعوى.

تملوتدا)قرا،٥را،٤را(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم بتعزيره؛ وذلك ألنه أقام ضده دعوى 
كيدية أمام املحكمة واهتمه فيها باملشاركة يف مضاربة ثم مل تثبت دعواه وتم احلكم برصف 
النظر عنها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بإقامة تلك الدعوى وأنكر كيديتها ودفع 
بأن املدعي حلف يمينا كاذبة عىل نفي دعواه، وبطلب البينة من املدعي قدم صورة صك 
نفي  عىل  عليه  املدعى  يمني  وطلب  ذلك،  سوى  له  بينة  ال  أنه  وقرر  النظر  برصف  احلكم 
الكيدية فأداها املدعى عليه كام ُطلبت منه، ولذا فقد ثبت لدى القايض براءة املدعى عليه 
مما ادعاه املدعي من كيدية دعواه ضده، ورد دعوى املدعي، وأخىل سبيل املدعى عليه منه، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم حمكمة االستئناف.

بنجران، وبناء عىل  املحكمة اجلزائية  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بنجران برقم ٣٤٣٤٤٦٩٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٧٩٤٣٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، 
وفيها   ١٠:٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ  األربعاء  يوم  ففي 
عنه،  ينوب  وكيل  )...( وال  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  مل حيرض 
وبناء   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه/  املدعى  وحرض 
عىل املادة )٥٣( من نظام املرافعات الرشعية فقد جرى شطب الدعوى للمرة األوىل. ويف 
املدعي/  حرض  وفيها   ١٠.٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  اخلميس  يوم 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال وكيل 
ينوب عنه ومل يردنا ما يفيد تبلغه، وعليه فقد قررت إعادة تبليغه. ويف يوم األربعاء املوافق 
سعودي   )...( املدعي  حرض  وفيها   ١٠.٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، واملدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
تاريخ  يف  مضاربة  حصلت  بأنه  أدعي  قائاًل:  األول  فادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل 
١٤٣٢/٠٤/١٣هـ بني املدعى عليه وثالثة آخرين من ضمنهم أخي )...(، وقد ادعى هذا 
احلارض كيديًا لدى املكتب القضائي األول باملحكمة بأين كنت مشاركًا يف املضاربة ومل يثبت 
لقاء دعواه  املدعى عليه  النظر عن دعواه ضدي. أطلب تعزير  القايض  ذلك، وقد رصف 
الكيدية ضدي هذه دعواي. وبعرض ما جاء يف الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما جاء 
يف دعوى املدعي من إقامتي دعوى ضده لدى املكتب القضائي األول باملشاركة يف املضاربة 
وأن القايض قد رصف النظر عن دعواي فصحيح، ولكن دعواي صحيحة وليست كيدية 
واملدعي قد حلف اليمني كذبًا بالنفي، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي عن بينته قال: لدي بينة 
وأطلب إمهايل إلحضارها، هكذا أجاب. وعليه فقد قررت رفع اجللسة. ويف يوم األربعاء 
املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٠:٣٠ وفيها حرض املدعي واملدعى 
بإحضارها قدم  التي وعد  بينته  املدعي عن  السابقة، وبسؤال  إليهام يف اجللسة  املشار  عليه 
واملتضمن  وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٦هـ،  برقم ٣٣٢٤٩٧٤٥  صورة صك )طبق األصل( 
رصف النظر عن دعوى املدعى عليه ضد املدعي ألدائه اليمني عىل نفي دعوى املدعى عليه. 
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وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة قال: أرجو االطالع عىل القرار الرشعي رقم ٣٣٠٧٠٢١٠ 
املؤرخ يف ١٤٣٣/٠٢/٠٨هـ. وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة قال: هذا ما لدي. وعليه فقد 
قررت رفع اجللسة ألجل النظر فيام قدمه املدعي من بينة ورفعت اجللسة. ويف يوم االثنني 
املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ١١.٠٠ وفيها حرض املدعي واملدعى 
رقم  القضائي  القرار  صورة  عىل  االطالع  جرى  وقد  األوىل.  اجللسة  يف  إليهام  املشار  عليه 
)٣٣٧٠٢١٠( وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠٨هـ، واملتضمن الدعوى العامة املقامة ضد املدعى 
عليه واهتامه للمدعي أثناء االستجواب بأنه حرض إىل موقع املضاربة بسيارة نوع )...(، وأنه 
شارك بإغالق الطريق عليه. وقد حفظ االهتام ضد املدعي يف تلك القضية لعدم كفاية األدلة. 
وبسؤال املدعي إن كان لديه مزيد بينة قال: هذا ما لدي. فأفهمته بأن له يمني املدعى عليه 
عىل صحة دعواه وأهنا ليست كيدية، فقال: أطلب يمني املدعى عليه، هكذا قال. وبعرض 
الكاذبة حلف باهلل  اليمني، وبعد تذكريه بمغبة األيامن  بأداء  ذلك عىل املدعى عليه استعد 
قائال: واهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة أن دعواي التي أقمتها ضد املدعي/ 
العظيم،  واهلل  للفتنة  درءا  البينة  إحضار  أستطيع  ال  ولكن  كيدية،  وليست  صحيحة   )...(
وبناء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة، وإلنكار املدعى عليه، ولعدم البينة املوصلة لدى 
املدعي، وحللف املدعى عليه اليمني التي طلبت منه عىل الوجه املطلوب، فقد ثبت لدي براءة 
املدعى عليه مما ادعاه املدعي من كيدية دعواه ضده، ورددت دعوى املدعي وأخليت سبيل 
املدعى عليه وبه حكمت. وبام سلف حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم القناعة 
بالئحة اعرتاضية فأجبته لذلك، وجرى إعالمه بمنطوق املواد اآلتية من نظام اإلجراءات 
اجلزائية -السابق حلني انتهاء الفرتة االنتقالية التي حيددها املجلس األعىل للقضاء - وهي: 
من  يومًا  ثالثون  التمييز  بطلب  االعرتاض  املائة:]مدة  بعد  والتسعون  الرابعة  املادة  أواًل: 
تاريخ تسلم صورة احلكم، وحتدد املحكمة بعد النطق باحلكم موعدًا أقصاه عرشة أيام لتسلم 
التمييز عىل ذلك، ويف  صورة احلكم. مع إثبات ذلك يف ضبط القضية وأخذ توقيع طالب 
حالة عدم حضوره لتسلم صورة احلكم تودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نفسه، مع إثبات 
ذلك يف ضبط القضية بأمر من القايض. ويعد اإليداع بداية مليعاد الثالثني يومًا املقررة لطلب 
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املدة  خالل  احلكم  صورة  لتسلم  إحضاره  السجني  عن  املسؤولة  اجلهة  وعىل  احلكم،  متييز 
لتقديم االعرتاض[.  املحددة  املدة  اعرتاضه يف  لتقديم  لتسلمها، وكذلك إحضاره  املحددة 
ثانيًا: املادة اخلامسة والتسعون بعد املائة:]إذا مل يقدم طالب التمييز الئحة االعرتاض خالل 
املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة والتسعني بعد املائة، ترفع املحكمة احلكم إىل حمكمة 
التمييز خالل مخسة وأربعني يومًا من تاريخ النطق باحلكم [.ثالثًا: املادة السادسة والتسعون 
بيان  مشتملة عىل  احلكم  التي أصدرت  املحكمة  إىل  االعرتاضية  الالئحة  ]تقدم  املائة:  بعد 
احلكم املعرتض عليه وتارخيه واألسباب التي بني عليها، وطلبات املعرتض واألسباب التي 
التوفيق،  وباهلل   .)١١.٣٠( الساعة  ختامها  وكان  بذلك،  اجللسة  اعرتاضه.[وختمت  تؤيد 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ. 

املعاملة من  فقد عادت  وبعد،  بعده  نبي  والسالم عىل من ال  والصالة  احلمد هلل وحده 
حمكمة االستئناف برقم ٣٤١٧٩٤٣٣٠ يف ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ، واملرفق هبا قرار املالحظة 
الصادر من الدائرة اجلزائية األوىل برقم ٣٥٣٠٠٣١١ يف ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ، واملتضمن ما 
نص احلاجة منه: ))وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
لوحظ ما ييل: أوال مل يظهر أن الدعوى التي سبق أن أقامها املدعى عليه ضد املدعي دعوى 
الدعاوى  ليست من أصناف  بينة  اليمني لعجزه عن إحضار  فانتهاء دعواه بحلف  كيدية، 
الكيدية، ال سيام وأنه بني سبب عجزه عن إحضار البينة، وإال ألدى ذلك إىل التسلسل يف 
الدعاوى. ثانيا/ التحقق من أحقية املدعي لليمني التي طلبها من املدعى عليه ووجه ذلك. 
ثالثا/ مل يوقع املدعي عىل الئحته االعرتاضية املرفقة باملعاملة والبد من ذلك. رابعا/ خلو 
فيكمل  اجللسات  من  عدد  عىل  الضبط  كاتب  توقيع  من  املرفقة  صورته  واقع  من  الضبط 
الالزم ويالحظ مستقبال، فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم نحوه، ومن ثم تعاد 
املعاملة إلكامل الزمها واهلل املوفق(( واملذيل بتوقيع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة فضيلة 
الشيخ/ )...( وفضيلة الشيخ/ )...( وفضيلة رئيس الدائرة/ )...(.ا.هـ. فإجابة عىل ما 
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ذكره مشاخيي أصحاب الفضيلة -أجزل اهلل مثوبتهم ونفعني بتوجيهاهتم وأدام توفيقهم - 
 )٩٤( رقم  الوزراء  جملس  قرار  بأن  والسداد،  التوفيق  سبحانه  سائله  باهلل  مستعينًا  أجيب 
املؤرخ يف ١٤٠٦/٤/٢٥هـ مل حيرص أصناف الدعاوى الكيدية، وإنام ذكر أصنافا منها لتقام 
فيها الدعوى العامة ألجل احلد من انتشارها ومل يتطرق للدعاوى الكيدية اخلاصة، هذا فيام 
خيص امللحظ األول. وأما عن إجابة امللحظ الثاين فإن البينة عىل املدعي واليمني عىل من 
باليمني  فألزمته  أن دعواه كانت كيدية  املدعى عليه  أنكر  املدعي وقد  بينة لدى  أنكر، وال 
بعد أن طلبها املدعي. وأما عن امللحظني األخريين فقد جرى إكامل الزمهام. وباهلل التوفيق 
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، قاله وأماله الفقري إىل عفو مواله 

)...( القايض باملحكمة اجلزائية بنجران. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ.
اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من رئيس املحكمة اجلزائية بنجران 
املساعد الشيخ/ )...( برقم ٣٤١٧٩٤٣٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، املرفق هبا الصك 
 )...( بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٩٣٢٤ برقم  فضيلته  من  الصادر 
ضد/ )...( يف قضية )دعوى كيدية( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته 
القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل 
املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناًء عىل قرارنا 
اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املصادقة  تقررت  ١٤٣٥/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٠٣١١ رقم 

األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالنامص

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦١٠١١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٦٨٠٦ 

تلكيدا دعوىاكيديةا-احقاخاصا-اشكوىاجلهةاحكوميةا-اضداموظفاعاما-اسصدا
تعزيلا تلشكوىا-ا صحةا عدما تحلكوميةا-ا تجلهةا منا خطابا تلكيديةا-ا إنكارا وتألذىا-ا

بالقجناوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

وذلك  علنية؛  تعزيرية  بعقوبة  عليه  احلكم  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
لتقديمه شكوى كيدية ضده لدى جهة عمله تتضمن غيابه املستمر عن مقر العمل وانشغاله 
عنه بأعامل أخرى، خاصة وقد اتضح لتلك اجلهة أن ما جاء يف الشكوى باطل وهيدف إىل 
الكيد واألذى، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتقديم تلك الشكوى ضد املدعي إىل 
جهة عمله وأنكر كيديتها ودفع بأهنا صحيحة، وبعد اطالع القايض عىل ملف القضية وجد 
فيه خطابًا من مدير جهة عمل املدعي يتضمن انتظامه يف عمله وأنه ال خيرج إال بإذن وعدم 
صحة الشكوى، ونظرًا لوجود جهة خمتصة تتابع املدعي يف عمله وتعاقبه عىل تقصريه، لذا 
فقد حكم القايض بتعزير املدعى عليه بالسجن ملدة مخسة أيام مع أخذ التعهد الشديد بعدم 

تكرار ذلك منه مستقبال، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بالنامص،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم ٣٤٣٦١٠١١ وتاريخ  بالنامص  العامة  املحكمة  لنا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨٧٢٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، 
وفيها   ،)١٢:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ  الثالثاء  يوم  ففي 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه 
هذا  إن  دعواه:  حترير  يف  قائال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
احلارض تقدم إلدارة تعليم حمافظة )...( بشكوى ضدي، مفادها: )أنني أتسيب من العمل 
وأخرج من املدرسة باستمرار، والغياب عن العمل بدون إذن ومراجعة الدوائر احلكومية، 
وأحرض اجللسات يف حمكمة مخيس مشيط من غري طلب رسمي وأكذب عليهم، وأقول أنني 
متقاعد وهذا تزوير، وقد برأتني املحكمة العامة باخلميس من هذه التهمة، واهتمني بإضاعة 
األمانة التي أوكلت إيل، وبعد أن استمرت إدارة التعليم يف التحقيق واملتابعة أكثر من عام، 
اتضح إلدارة التعليم بأن مجيع ما ذكره مجلة وتفصيال باطل ال أساس له من الصحة ضدي، 
وتشويه  واألذى  الكيد  جمرد  إىل  وهيدف  وعدالتي،  وعريض  رشيف  يف  عظيم  قدح  وفيها 
املعنوية  كثريا، ومنها األرضار  أذى  الباطلة  بسبب هتمه  املعلمني، وقد حلقني  بني  سمعتي 
الكيدية، ومها  دعاويه  أصابتني جراء  التي  النفسية  واإلهانة واآلالم  االستفزاز  املتمثلة يف 
فإنني  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  الرسول  منه  استعاذ  الذي  العظيم  النفيس  األذى  من  نوعان 
أطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية علنية زاجرة له ورادعة لغريه تكف أذاه عني مستقبال، 
إعامال لقرار جملس الوزراء رقم٩٤يف١٤٠٦/٤/٢٥هـ الرتكابه حمرما بدليل قول الرسول 
دعواي(.  هذه  وعرضه(  وماله  دمه  حرام  املسلم  عىل  املسلم  )كل  وسلم:  عليه  اهلل  صىل 
وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليه أجاب قائال: أطلب مهلة لإلجابة عليها، فأجيب 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/٠٩هـ  يوم األحد  اجللسة. ويف  لطلبه، وعليه رفعت 
وفيها حرض الطرفان، وبسؤال املدعى عليه عن اإلجابة التي وعد بإحضارها أجاب قائال: 
خيفى  وال  كيدية،  دعوى  أي  ضده  أقدم  مل  فأنا  صحيح،  غري  دعواه  يف  ضدي  نسبه  ما  إن 
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أن الدعوى الكيدية هي أن يتقدم شخص ضد شخص بدعوى ويظهر بام ال جمال للشك 
يكون  أن  دون  منه  امُلَشتكى  بالشخص  الرضر  أو  األذى  إحلاق  جمرد  منها  املقصود  أن  فيه 
للمشتكي أي عذر صحيح، أو غرض سليم أو دليل أو قرينة مؤيدة ملا ادعاه أو أي تأويل 
الدعوى  أن  يتبني  وبه  الكيدية،  للدعوى  املعترب  التعريف  هو  وهذا  الدعوى  إلقامة  سائغ 
الكيدية هي التي ال يظهر من ورائها سوى جمرد الكيد واألذى دون أي مربر، وعليه فاملدعي 
هو من يقصد الكيد وإحلاق األذى والرضر يب دون أي مربر فيكون هو األوىل بالعقوبة، 
ألن تعريف الدعوى الكيدية ينطبق بحقه، وال أدل عىل ذلك من أن دعواه قد جاءت خمالفة 
منه  باملعاملة ومرفق صورة  مرفق  التعليم عنه كام هو  إدارة  أبلغت  الذي  الصحيح  للبالغ 
بإجابتي هذه، حيث ذكر يف صحيفة دعواه أنني اهتمته برتك العمل والغياب واخلروج بدون 
يف  ورد  بينام  املدرسة،  دخول  من  األمور  أولياء  ومنع  احلكومية،  الدوائر  ومراجعة  مربر، 
احلكومية  الدوائر  ملراجعة  املدرسة  من  اخلروج  منه  يتكرر  املذكور  أن  آنفا  املذكور  بالغي 
يف )...( ومخيس مشيط تاركا واجبه الوظيفي، وبصفتي ويل أمر أحد الطالب ومن واقع 
املدرسة  مدير  عنه  أبلغت  فقد  باحلق  التوايص  باب  ومن  هلا  كنائب  قريتي  عن  مسؤوليتي 
فًا طالبه وراءه دون أي احرتام حلقهم يف  لِّ خُمَ أنه ومع ذلك ال زال مستمرا يف اخلروج  إال 
التوجيه والتعليم، وهذا ما تضمنه بالغي الذي ختمته بطلب النظر فيه واختاذ الالزم حياله، 
أي  بدون  كان  خروجه  أن  ذكرت  أنني  من  دعواه  صحيفة  يف  املدعي  ذكره  ما  فيه  يرد  ومل 
مربر وبأنه يمنع أولياء األمور من دخول املدرسة، وهذا جتاوز منه ودعوى غري صحيحة 
يقصد من ورائها الكيد يل واإلرضار يب دون أن أذكر ذلك، ومن هنا يتبني أن دعواه هذه 
دعوى كيدية وأن بالغي كان صحيحا، وهل ينكر املدعو )...( أنه مل يتكرر منه اخلروج؟ 
فإن قال ال فقد ُخِصْم ألن األدلة كلها تثبت أنه تكرر منه اخلروج والسفر مرارا إىل مخيس 
وإن  مشيط،  مخيس  يف  يسكن  الذي   )...( املدعو  شقيقه  يوكل  أن  بإمكانه  أن  رغم  مشيط 
قال نعم إنني أخرج وأراجع الدوائر يف )...( ويف مخيس مشيط لكني كنت أستأذن فأقول 
إن بالغي عنه مل يتضمن أنه خرج بدون استئذان أو بدون مربر، وإنام تضمن الشكوى من 
خروجه مطلقا سواء باستئذان أو بغري استئذان، وذلك حتى يتم توجيهه باحلرص عىل عمله 
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أبنائي طالبا  الذين كان أحد  الطالب  التي يشغلها واعتبارا حلق  الوظيفة  لواجب  احرتاما 
لديه، وقد يكون له مربر يف اخلروج لكن كان بإمكانه أن يوكل وكيال أو حماميا، وال سيام مع 
ل عن زوج أخته  كثرة الدعاوى واملراجعات التي لديه، بل إنه مل يكتِف بام لديه حتى توكَّ
يف قضية ضد أهل القرية وليس لزوج أخته فيها أي حق سوى جمرد اإلرضار بأهل قريتنا 
االعتبارات  بكل هذه  القرية وضعتها  وأهل  أنا   )...( اخلاصة، وشكواي من  أمالكهم  يف 
أمام إدارة التعليم التي هلا احلق يف اختاذ ما تراه مناسبا، ومل أطلب شيئا يرضه وإنام طلبت ما 
فيه املصلحة له ولغريه، ثم بعد ذلك تركت األمر واختاذ الالزم لإلدارة حسب ما لدهيا من 
تعليامت بعد أن رأيت أين أديت واجب النصح، علام أنه تم نقله بعد ذلك من مدرسة قريتنا 
إىل مدرسة أخرى دون أن أقف عىل أسباب انتقاله ألن هذا ال يعنيني، والذي يعنيني هو 
سالمة مدرستنا من كثرة خروجه، فام هو بعد هذا وجه اخلطأ يف إبالغي عنه؟ وكيف ينقلب 
املعروف منكرًا؟ وكيف يكون واجب اإلبالغ كيدًا وينقلب عىل صاحبه بطلب العقاب؟ 
رغم أن الواجب هو العكس، إنني بعد هذا كله أرى أن يل املربر القوي والتأويل السائغ يف 
تقديم مثل هذا البالغ فتنتفي عني صفة الكيد، ويتبني أن املدعي هو من حيمل تلك الصفة 
ملا محلته دعواه من جتاوز وتعدٍّ يف العبارات ما كان ينبغي أن تصدر منه، والسيام وقد تقدم 
هبا لدى قاٍض آخر يف هذه املحكمة يف حماولة منه لإلرضار يب، إال أن فضيلة القايض تنبه 
لفعله هذا فأمر بضم تلك هبذه، وهلذا أطلب األخذ عىل يده فأنا أحق بالشكوى منه وهو 
من  أطلب  وهلذا  واشتكى(،  وسبقني  وبكى  )رضبني  قيل  كام  ولكنه  مني،  بالعقوبة  أحق 
املحكمة معاقبته حتى يرتدع ويكون عربة لغريه، وهذه إجابتي. وبعرض إجابة املدعى عليه 
عىل املدعي أجاب قائال: ما ذكرته هو الصحيح ولدي البينة عىل صحة دعواي، ومجيع ذلك 
موجود يف طيات املعاملة وأطلب الرجوع إليها، وللرجوع إىل طيات املعاملة رفعت اجللسة 
العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  األربعاء  يوم  ويف  وتأجلت. 
والنصف، وفيها حرض الطرفان، وقد جرى الرجوع إىل طيات املعاملة فوجدت بني طيات 
١٤٣٤/٥/٨هـ،  يف   )...( برقم   )...( بمحافظة  والتعليم  الرتبية  مدير  خطاب  املعاملة 
فوجدته يتضمن )تقدم املواطن )...( بشكوى ضد املعلم )...( ومضموهنا أن املعلم خيرج 
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يف  منتظم  أنه  تبني  للمعلم  وباملتابعة  مشيط،  بخميس  العامة  املحكمة  ويراجع  العمل  من 
عمله وال خيرج إال بإذن أو بإجازة اضطرارية من إدارة املدرسة، كام أحرض الشاكي ورقة 
رسمية تثبت أن املعلم املذكور يراجع حمكمة اخلميس عىل أنه متقاعد، وبمخاطبة املحكمة 
مل  احلاسب  يف  املعاملة  أدخل  الذي  املوظف  أن  أفادت  ذلك  حيال  مشيط  بخميس  العامة 
يتذكر كيفية إدخال مسمى مهنته بسبب ميض مدة تقارب السنتني عىل املعاملة(ا.هـ. مذيل 
يوم  ويف  وتأجلت.  اجللسة  رفعت  جرى  ما  ولتأمل   )...( والتعليم  الرتبية  مدير  بتوقيع 
الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة وفيها حرض الطرفان، 
املشار  والتعليم  الرتبية  مدير  وبناء عىل خطاب  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  وبناء عىل 
إليه أعاله املتضمن أن املدعي منتظم يف عمله وال خيرج إال بإذن أو إجازة اضطرارية من 
إدارة املدرسة، ونظرا لوجود جهة خمتصة تتابع املدعي وتعاقبه عىل تقصريه، لذلك كله فقد 
قررت تعزير املدعى عليه بالسجن ملدة مخسة أيام تبدأ من تاريخ دخوله السجن، مع أخذ 
التعهد الشديد بعدم تكرار ذلك منه مستقبال، وبه حكمت. وبإعالن احلكم عىل الطرفني 
قررا عدم القناعة وطلبا االستئناف واستعدا بتقديم الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبهام، وأفهام 
بمراجعة املحكمة يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٥/١١هـ الستالم نسخة من احلكم وأفهام 
بأن مدة االعرتاض ثالثون يوما، ويف حال ميض هذه املدة دون تقديم االعرتاض فسوف يتم 
رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف املختصة بدون الئحة اعرتاضية ففهام ذلك، وأقفلت 
اجللسة يف متام الساعة العارشة والنصف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
بالنامص برقم ٣٤١٨٧٢٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، املرفق هبا القرار الرشعي الصادر 
من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٤٠٠٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، 
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اخلاص بدعوى املدعي/ )...( ضد/ )...( )سعوديي اجلنسية( يف قضية )دعوى كيدية(، 
عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاض  والئحتي  ضبطه  وصورة  القرار 

باألكثرية. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل : املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤٤٢٢٤٢٤ 
حمكمة االستئناف : حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ رقم القرار : ٣٥٣٠١٠٨٨ 

دعوىاكيديةا-اشكوىاجلهةاحكوميةا-اتهتاماباالساغاللاتلوظيفيا-اإسلترا-ادفعابصحةا
تلشكوىا-انكولاعناتجلوتباعىلاتلدفعا-اعدماثبوتاكذباتلشكوىا-ارداتلدعوى.

سولاتبناتيميةايفاتالخايارتتلا“إناتملدعياحيثاظهلاكذبهايفادعوتهابامايؤذيابهاتملدعىا
عميهاعزرالكذبهاوألذته”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم بتعزيره؛ لقاء تقديمه شكوى كيدية ضده 
عالقات  إقامة  يف  الوظيفي  ملنصبه  املدعي  استغالل  تتضمن  احلكومية  اجلهات  إحدى  إىل 
جتارية، وقد تم التحقيق معه فلم تثبت تلك الشكوى، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بتقديم الشكوى ودفع بصحتها، وذلك ألن املدعي استغل منصبه يف إزالة لوحة إعالنية 
اللوحة اإلعالنية أم غريه  بإزالة  أنه هو من قام  عائدة للمدعى عليه، وبسؤال املدعي عن 
امتنع عن اإلجابة مع تكرار السؤال عليه، ولذا فلم يثبت لدى القايض كيدية شكوى املدعى 
فاعرتض  املدعى عليه،  تعزير  فيام طلبه من  املدعي  إجابة  بعدم  املدعي، وحكم  عليه ضد 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  باخلرب،  اجلزائية  باملحكمة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٢٢٤٢٤ برقم  اخلرب  حمافظة  يف 
٣٤٢١٧٥٦٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،)٠٩:١٥( الساعة  اجللسة  افتتحت 
املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( قائاًل يف دعواه: إين أعمل يف )...( يف املنطقة الرشقية، وقد تم تكليفي يف عام ٢٠٠٨م 
للعمل يف إمارة املنطقة الرشقية، وبعد سنتني تقريبًا من عميل يف اإلمارة تقدم املدعى عليه 
بشكوى ضدي يف اإلمارة يتهمني فيها باستغالل منصبي الوظيفي يف إقامة عالقات جتارية، 
وقد تم التحقيق معي من قبل اإلمارة ومل تثبت هذه الشكوى، وبناء عليه أطلب تعزير املدعى 
بقوله:  أجاب  الدعوى  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  الكيدية،  شكواه  لقاء  عليه 
الصحيح أين أقوم بإدارة وكالة )...( للدعاية واالعالن العائدة لوالدي، ويوجد لنا موقع 
لوحة إعالن يف حمطة )...( عىل شارع )...( بالدمام، ويف عام ١٤٣١هـ تقريبًا حرض يل املدعي 
ومعه شخص يدعى )...( وأخربين املدعي بأنه يعمل يف إمارة املنطقة الرشقية، وأعطاين كرته 
الشخيص الذي يثبت ذلك، وعرض عيل أن يستأجر مني لوحة اإلعالن املذكورة فأخربته 
باملوافقة مقابل أن يسدد رسوم البلدية لسنة متأخرة مبلغ اثنني وعرشين ألفًا وأربعامئة ريال 
أرض  باستئجار  ويقوم  اجلديدة،  للسنة  للبلدية  املبلغ  هذا  مثل  يسدد  وأيضًا   ،)٢٢٤٠٠(
لنا مبلغ عرشة آالف ريال )١٠٠٠٠( أجرة  موقع لوحة اإلعالن من رشكة )...(، ويدفع 
لوحة اإلعالن )اهليكل(، وأخربته بأنه يف السنه التالية سوف يزيد إجيار اللوحة واتفقنا عىل 
أشهر  العقد، ومىض ستة  لتجديد  لنا  املدعي  املتفق عليها مل حيرض  السنة  ذلك، وبعد ميض 
بتأجريها عىل رشكة )...(  قام  إنه  اللوحة، حيث  السنة واملدعي مستفيد من هذه  من هناية 
املدعي،  مع  العقد  جددوا  بأهنم  يل  فقالوا  املوضوع  عن  وسألتهم   )...( برشكة  فاتصلت 
فأخربهتم بأن ملكية اللوحة تعود لنا وهي مرخصة من قبل البلدية باسمنا وانتهت املكاملة، 
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وبعد مدة ال تتجاوز الشهرين من هذه املكاملة تم إزالة لوحة اإلعالن العائدة لنا، ومن قام 
بإزالتها هو املدعي، وحيث إن املدعي مل يقم بسداد الستة أشهر اإلضافية التي استفاد فيها 
من اللوحة اإلعالنية العائدة، لنا كام أنه قام بإزالة اللوحة من املوقع دون الرجوع لنا ودون 
التحقيق يف  إمارة الرشقية، وبعد  النظامية، فقد تقدمت بشكوى ضده يف  اتباع االجراءات 
املوضوع يف إمارة الرشقية مل يتم إدانة املدعي فلم أقبل هبذا التحقيق، وتقدمت بدعوى يف 
املحكمة العامة باخلرب ضد املدعي إلتالف اللوحة اإلعالنية، وطالبنا بالتعويض عن ذلك 
يثبت  التحقيق فلم  املعاملة هليئة  بأنه تم إحالة أوراق  اللوحة اإلعالنية، علاًم  مع دفع إجيار 
أن شكواي ضد املدعي لدى اإلمارة كانت كيدية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي 
اإلعالنية  اللوحة  منه  أستأجر  املدعى عليه ومل  اإلعالنية من  اللوحة  تقبلت موقع  أنا  قال: 
نفسها أي هيكل اللوحة اإلعالنية، كام أين عندما اتفقت مع املدعى عليه مل أخربه بأين أعمل 
يف إمارة الرشقية ومل أعطه كريت الشخيص، وبالفعل املدعى عليه تقدم بالشكوى ضدي يف 
اإلعالنية  اللوحة  وهذه  املوقع،  من  اإلعالنية  اللوحة  أزيلت  أن  بعد  الرشقية  املنطقة  إمارة 
تعود للمدعى عليه، وما ذكره املدعى عليه بأن هذه املعاملة أحيلت هليئة التحقيق واالدعاء 
العام، ومل تثبت الدعوى الكيدية ضد املدعى عليه فهذا صحيح، كام أن ما ذكره من أنه يوجد 
اإلعالنية وطلب  اللوحة  بإتالف  باهتامي  تتعلق  العامة  املحكمة  قبله ضدي يف  من  دعوى 
التعويض مع دفع إجيار فنعم، هذه الدعوى موجودة يف املحكمة العامة باخلرب، هكذا قرر. 
وبسؤال املدعي هل أنت من قام بإزالة اللوحة اإلعالنية؟ قال: أنا أمتنع عن اإلجابة عن هذا 
السؤال. فجرى إعادة السؤال عليه مرة أخرى: هل أنت من قام بإزالة اللوحة اإلعالنية؟ 
فقال: أنا أمتنع عن اإلجابة عن هذا السؤال. ثم جرى إعادة السؤال مرة ثالثة هل أنت من 
ثم  السؤال، هكذا قرر.  أمتنع عن اإلجابة عن هذا  أنا  فقال:  اللوحة اإلعالنية؟  بإزالة  قام 
أقفلت اجللسة. ويف يوم األربعاء ١٤٣٥/٥/١٨هـ الساعة الثامنة والنصف افتتحت اجللسة 
بحضور الطرفني، وجرى سؤال املدعي هل املدعى عليه تقدم بالدعوى ضدك يف املحكمة 
العامة قبل أن تتقدم أنت هبذه الدعوى؟ فقال: نعم. فدعوى املدعى عليه يف املحكمة العامة 
كانت قبل ثالث سنوات تقريبًا، أما هذه دعوى فقد تقدمت هبا قبل ثامنية أشهر تقريبًا، هكذا 
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قرر. وقد صادق املدعى عليه عىل ذلك. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث 
تصادق الطرفان عىل وجود تعامل بينهام وتعاقد ووقوع خالف بينهام، وأن املدعى عليه تقدم 
بدعوى هبذا اخلصوص للمحكمة العامة قبل هذه الدعوى التي تقدم هبا املدعي، وحيث إن 
شكوى املدعى عليه حمتملة الصحة والتعزير عىل الشكوى الكيدية يكون إذا ثبت أن املشتكي 
إثبات ما يدعيه، فإن هذا ال يستلزم  كاذب يف شكواه، وعىل فرض عجز املدعى عليه عن 
كذبه، قال شيخ اإلسالم يف االختيارات ما نصه: “إن املدعي حيث ظهر كذبه يف دعواه بام 
يؤذي به املدعى عليه عزر لكذبه وألذاه”. ووجه االستدالل أن املدعي ال يعزر لدعواه إذا 
مل يظهر كذبه فيها، لذا فقد حكمت بعدم ثبوت أن شكوى املدعى عليه ضد املدعي لدى 
إمارة الرشقية كانت كيدية، وعدم إجابة املدعي فيام طلبه من تعزير املدعى عليه، وبعرض 
اعرتاضية  الئحة  بتقديم  واستعد  املدعي،  يقنع  ومل  عليه  املدعى  قنع  الطرفني  عىل  احلكم 
فأفهم بمراجعة املحكمة يوم غد اخلميس ١٤٣٥/٥/١٩هـ الستالم صورة احلكم وتقديم 
اعرتاضه خالل ثالثني يومًا إن مل يقدمه سقط حقه يف االعرتاض، وأقفلت اجللسة الساعة 

التاسعة والربع. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. 

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 ٣٥٤٦٦٠٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، املقيدة لدى املحكمة برقم 
٣٥/١٩٠٢١٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٨٨١٩ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية دعوى كيدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

حرريف١٤٣٥/٧/١هـ.
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 للااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٨٧٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ رقم القرار:٣٥٢٩٩٧٦٢  

منعا طمبا تإلرضترا-ا سصدا تلدعاوىا-ا موتصمةا عدما خاصا-ا حقا كيديةا-ا دعوىا
تلاعلضا-اإنكاراتلكيديةا-اعدماتلبينةاتملوصمةا-ارفضايمنياتملدعىاعميها-ارصفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا احلكم بمنعه من التعرض له بالدعاوى الكاذبة؛ 
وذلك ألن املدعى عليه أقام ضده عدة دعاوى يف املحكمة ثم تركها ومل يراجع فيها، وأن 
تركه  أنكر  عليه  املدعى  الدعوى عىل  باملدعي، وبعرض  الكيد واإلرضار  ذلك  قصده من 
للدعاوى وقرر بأهنا ال زالت منظورة وليست كيدية، وبطلب البينة من املدعي قدم ورقة 
صلح بينه وبني املدعى عليه، كام قدم صورة حكم صادر من املحكمة يف نزاع عىل عقارات، 
وقرر أنه ال بينة لديه سوى ذلك ومل يقبل يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه، ونظرًا ألن ما 
قدمه املدعي من ورقة الصلح وصورة احلكم ليس فيها ما يدل عىل الكيدية، لذا فقد رصف 
القايض النظر عن دعوى املدعي لعدم ثبوهتا وأفهمه بأن له يمني املدعى عليه متى طلبها، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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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 
٣٤٥٥٨٧٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٨٣٢٤٧٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١٢:٤٥(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(. و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى املدعي قائال: أدعي عىل هذا 
أربع دعاوى  العامة، وهي  أقام عدة دعاوى ضدي يف املحكمة  املذكور  إن  احلارض حيث 
القصد  وإنام  هلا  صحة  ال  كيدية  دعاوى  وهي  فيها،  يراجع  وال  يرتكها  ومجيعها  أراض  يف 
رشعي،  بحكم  وانتهت  سابقة  رشاكة  وبينه  بيني  كان  إنه  حيث  واإلرضار،  الكيد  منها 
أطلب منع املدعى عليه من التعرض يل بالدعاوى الكاذبة. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
العامة،  املحكمة  يف  دعاوى  لدي  أن  والصحيح  صحيح،  غري  كله  املدعي  ذكره  ما  فقال: 
وهي ثالث دعاوى ما زالت منظورة، وهي دعاوى صحيحة وليست كيدية، هكذا أجاب 
املدعى عليه. وبسؤال املدعي هل لديه بينة عىل دعوى الكيدية؟ وأن املدعى عليه أقام ضده 
ولدي  ١٤٣١/١٢/٢١هـ،  تاريخ  يف  وبينه  بيني  صلح  ورقة  لدي  فقال:  كيدية؟  دعاوى 
برقم ١١/٣٣/٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٣هـ يف  العامة  املحكمة  الصادر من  صك احلكم 
عدد من العقارات، وقد اصطلحنا عليه ثم بعد ذلك تقدم ضدي بدعاوى باطلة، ويدعي 
ضدي يف أشياء ليست ملكي، وبسؤاله هل لديه زيادة بينة فقال: ما لدي أنه ليس له عندي 
يشء فيام يطالبني به يف املحكمة العامة، ثم أفهمته بأن له يمني املدعى عليه يف نفي دعوى 
الكيدية، فقال: ال أريد يمينه وال أقبلها، هكذا أقر املدعي. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى الكيدية، ولكون ما قدمه املدعي من ورقة الصلح 
وصورة الصك ال تدل عىل الكيدية، وما جاء يف صورة الصك هو دعوى نزاع رشاكة بني 
املدعى  له يمني  بأن  املدعي  إفهام  تم  الكيدية، وحيث  يدل عىل  املدعي واملدعى عليه وال 
عليه ورفض قبوهلا؛ لذلك كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي لعدم ثبوهتا، وأفهمت 
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املدعي بأن له يمني املدعى عليه متى طلبها، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه 
القناعة باحلكم، كام قرر املدعي االعرتاض بالئحة اعرتاضية فأفهم باحلضور يوم اخلميس 
املوافق ١٤٣٥/٥/١٩هـ الستالم نسخة من احلكم، وأن عليه تسليم الالئحة خالل مدة 
ثالثني يوما، فإذا انتهت هذه املدة سقط حقه يف االعرتاض. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية الثالثة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥١٤٤٦٧٤٣ برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من 
املحكمة  القايض يف   )...( الشيخ/  الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ، 
دعوى/  املتضمن  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  ٣٥٢٤٨١٥٢وتاريخ  برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية 
)...( ضد/ )...( املتهم يف دعوى كيدية، املحكوم فيه بام دون بباطن 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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 الااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٠٦٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٠٠٩٦ 

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-اإسامةادعوىا-اصدوراحكلابلدهاا-اإنكاراكيديةاتلدعوىا-ا
دفعابصحاهاا-اعدماتلبينةا-ارداتلدعوى.

سولاتلشيخاحممدابناإبلتهيلايفاتلفااوىا)قا/٤٥ق(لا“تملدعياالايضمناوالايعزراإالاإذتا
ثبتاأناتملدعيايعملابطالنادعوتهاوإناماأرتداإرضتراتملدعىاعميه”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بمجازاته وفق الئحة احلد من الشكاوى 
إلزامه بتعويضه عن الرضر الذي حلقه، وذلك ألن  الباطلة، كام طلب  الكيدية والدعاوى 
املدعى عليه أقام ضده دعوى قضائية انتهت باحلكم بردها، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أنكر كيدية دعواه ودفع بأهنا صحيحة، ونظرًا ألن املدعي قرر أن املدعى عليه مل يقم 
عليه  املدعى  يستحق  فال  الدعوى  تلك  كيدية  يثبت  مل  وألنه  واحدة،  دعوى  سوى  ضده 
التعزير عليها، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي وعدم استحقاقه ملا يدعيه، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض   )...( أنا  لدي  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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باملحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف افتتحت اجللسة يف الساعة العارشة صباحًا، بناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من رئيس هذه املحكمة برقم ٣٥١٧٠٦٢ يف ١٤٣٥/١/٨هـ، واملقيدة 
بالقيد رقم ٣٥٨٠٨٩٤ يف ١٤٣٥/١/٨هـ، ويف هذه اجللسة حرض )...(  املحكمة  لدى 
الوكالة  بموجب   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  سعودي 
الصادرة له من كتابة عدل حمافظة القطيف برقم ٣٢١٠٠٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ، 
ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه وقد وردتنا إفادة املحرض هبذه املحكمة )...( عىل 
نسخة التبليغ املودعة يف ملف القضية برقم ٣٥١٠٦٥٣٥ يف ١٤٣٥/١/٩هـ، واملتضمنة: 
)عدم وضوح الرسم الكروكي وباالتصال عىل املدعي ال يرد عىل اهلاتف(ا.هـ. لذا رفعت 
اجللسة لتبليغ املدعى عليه مرة ثانية، وتم تأجيل اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
وكالة )...( املذكور سابقًا، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي بموجب السجل املدين 
رقم )...(، الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة له من كتابة عدل حمافظة 
املدعى  إن  عليه:  دعواه  يف  قائاًل  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٥٣٩٧٥٨١ برقم  القطيف 
ملوكيل  مملوكة  وهي  ملكيتها  يدعي  مزرعة  يف   )...( موكيل  ضد  بشكوى  تقدم   )...( عليه 
بموجب صك رشعي، وبعد أكثر من أربع سنوات من اجللسات وإشغال موكيل، إضافة 
عىل ذلك أنه تقدم بعدة شكاوى يف املحكمة العامة يف نفس القضية وقد تم احلكم يف القضية 
برد دعواه، وميز احلكم من حمكمة التمييز بالدمام، أطلب من فضيلتكم جمازاته وفق الئحة 
احلد من الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة، بناًء عىل تعميم صاحب السمو امللكي وزير 
عن  مادي  بتعويض  ومطالبته  ١٤٢٣/٣/٢٧هـ،  يف  ٢/١٤٩٤٨/١٦ش  رقم  الداخلية 
هذه الفرتة التي قضاها موكيل يف شكواه املقامة، بناًء عىل املادة ٢١٧ من نظام اإلجراءات 
اجلزائية، والذي ينص عىل: كل من أصابه رضر نتيجة اهتامه كيدا له احلق يف طلب التعويض 
املدعى عليه وكالة عن  التعويض عرشون ألف ريال، هذه دعواي. هذا وبسؤال  ومقدار 
دعوى املدعي وكالة أجاب بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح، فالدعوى التي 
قمنا بتقديمها يف املحكمة العامة ليست كيدية وإنام بناًء عىل ورقة مبايعة قديمة قبل رشاء 
موكله، وعليه يطالب موكيل باحلق الرشعي ولدينا ما يثبت دعوانا عليهم، وعليه أطلب رد 
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تم رفع اجللسة وتأجيلها. ويف جلسة أخرى حرض  ثم  املدعي وكالة، هذا جوايب.  دعوى 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( اجللسة  يف  حرض  كام  سابقًا،  املذكور   )...( وكالة  املدعي 
السجل املدين رقم )...(، هذا وبسؤال املدعي وكالة عن عدد القضايا التي أقامها املدعى 
عليه عىل موكله بخصوص املزرعة فأجاب قائاًل: هي قضية واحدة حكم فيها الشيخ )...(، 
وكانت متفرعة من عدة قضايا، حيث قدم شكوى لإلمارة عىل أشقاء موكيل، وقدم دعوى 
عند الشيخ )...( عىل أشقاء موكيل فجمعت القضايا عند الشيخ )...(، هكذا أجاب. ثم 
جرى مني االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة العامة بالقطيف الشيخ 
)...( برقم ٣٤٢٦٣٣٧٩ يف ١٤٣٤/٧/٩هـ املرفق صورة منه باملعاملة واملتضمن دعوى 
املدعي )...( ضد )...( يف امللك املسمى )...( الواقع يف )...( بالقطيف، وقد استند املدعي 
عىل ورقة املبايعة التي أنكرها املدعى عليه وعجز املدعي عن إحضار البينة عليها، وحكم 
الشيخ بعد استحقاق املدعي ملا يدعيه، وأفهم املدعي أن له يمني املدعى عليه عىل نفي علمه 
حمكمة  من  احلكم  هذا  صدق  وقد  رغب،  متى  الدعوى  يف  املذكور  النخل  نصف  بتملكه 
القرار رقم ٣٤٣٧١٣٧٠/ق٢/أ ا.هـ. فبناًء عىل ما  االستئناف باملنطقة الرشقية بموجب 
تقدم من الدعوى واإلجابة وما قرره الطرفان، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى املدعي يف 
إليه  املشار  بالصك  لدينا  العامة كيدية، وحيث ثبت  املقامة يف املحكمة  الدعوى  مسألة أن 
كذلك  الصك  يف  ورد  وحيث  واحدة،  قضية  إال  هناك  ليس  بأنه  املدعي  قرره  وما  أعاله، 
قرر  عليها، وحيث  البينة  إحضار  املدعي عجز عن  أن  إال  مبايعة  املدعي عىل ورقة  اعتامد 
الفقهاء عدم تعزير املدعى عليه إذا ثبت أن دعواه ليست كيدية، حيث قال الشيخ حممد بن 
إبراهيم رمحه اهلل يف فتاواه ٣٤٥/١٢ ما نصه: )وعن الثالث والرابع أن املدعي ال يضمن 
وال يعزر إال إذا ثبت أن املدعي يعلم بطالن دعواه وإنام أراد إرضار املدعى عليه(ا.هـ ولو 
عزر كل واحد عىل كل دعوى أقامها مل يستطع إثباهتا لضاعت حقوق الناس، جلميع ما تقدم 
الطرفني  احلكم عىل  وبإعالن  يدعيه،  ملا  استحقاقه  املدعي وعدم  برد دعوى  فقد حكمت 
بالتمييز  وطالب  القناعة  عدم  فقرر  وكالة  املدعي  أما  باحلكم،  القناعة  عليه  املدعى  قرر 
وتقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لذلك، وأفهمته بأن عليه مراجعة املحكمة يوم غٍد الثالثاء 
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١٤٣٥/٤/١٨هـ الستالم صورة من القرار الرشعي، وأن عليه أن يقدم اعرتاضه خالل 
مدة ثالثني يومًا من تاريخ االستالم، وأنه إذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة فإن حقه يف 
طلب التمييز يسقط ويكتسب احلكم القطعية حسب التعليامت ففهم ذلك. وللبيان حرر يف 

١٤٣٥/٤/١٧هـ واهلل املوفق 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 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٥٨٧٢٤ برقم  القطيف 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥/٨٠٨٩٤
اخلاص  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٢١٣٠ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  كيدية،  دعوى  قضية  يف  ضد/)...(  بدعوى/)...( 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

حرريف١٤٣٥/٧/١٦هـ.
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 قلااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٥١١٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٢٩١٢١٩  

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-ااتكلترارفعاتلدعاوىا-ااطمباكفاتألذىاوتلاعويضا-اا
إنكاراتلكيديةا-اادعاوىاخمامفةاتملوضوعا-ااعدماثبوتاكيدياهاا-اارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه؛ طالبة احلكم بكف أذاه عنها بعدم مطالبته 
هلا وإلزامه بالتعويض بمبلغ قدره عرشون ألف ريال، عوضا عن األرضار التي حلقت هبا 
أقر  املدعى عليه  الدعوى عىل  املحكمة، وبعرض  أمام  أقامها ضدها  كيدية  نتيجة دعاوى 
بإقامته لتلك الدعاوى وأنكر أهنا كيدية، ونظرًا ألن تلك الدعاوى موضوعاهتا خمتلفة ومل 
املطالبة بحقه  بأكثر من دعوى يف موضوع واحد، وألن لكل ذي حق  املدعى عليه  يتقدم 
تدعيه  ملا  املدعية  استحقاق  القايض  لدى  يثبت  فلم  لذا  االختصاص،  ذات  اجلهات  لدى 
عىل املدعى عليه لعدم ثبوت كيدية تلك الدعاوى، وحكم برد دعوى املدعية وأخىل سبيل 

املدعى عليه منها، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٩١٤٥٥٤ وتاريخ  ٣٥١٨٥١١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، 
١٤٣٥/٠٣/٢٨هــ ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١١:٠٠(، وفيها حرضت املدعية أصالة/ )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( وحرض حلضورها املدعى عليه أصالة/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وقررت املدعية دعواها قائلة: إن املدعى عليه طليقي ويل منه تسعة أوالد، 
يزال جيري خلفي  بمطالبتي يف قضايا عديدة وصدر عيل هبا أحكام لصاحله وال  قام  وقد 
بدعاواه الكثرية، وهذه الدعاوى دعاوى كيدية، ومنها احلكم رقم )٣٤٢٧٩١١٩( بتاريخ 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ، واحلكم رقم )٣٤٣٠٣٨١٠( بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٣هـ، وقرار احلكم 
يل  مطالبته  بعدم  عني  أذاه  كف  وأطلب  ١٤٣٥/٤/١٩هـ،  بتاريخ   )٣٥٢١٦١٨٥( رقم 
الحقًا، وإلزامه بتعوييض بمبلغ قدره عرشون ألف ريال عوضًا عن إرضاري بمبلغ قدره 
عرشون ألف ريال وجمازاته رشعًا، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب 
قائاًل: صحيح أن املدعى عليها طليقتي ويل منها ما ذكرته من األوالد ولكني مل أقم عليها 
دعاوى كيدية، بل الذي أطالبه حق خالص يل، هكذا أجاب. وبسؤايل للمدعية: هل قام 
برفع أكثر من دعوى يف موضوع واحد؟ أم أن هذه الدعاوى خمتلفة املوضوع؟ أجابت قائلة: 
بل عىل عدة مواضيع، هكذا أجابت. هذا وقد جرى عرض طريف الدعوى عىل جلنة الصلح 
باملحافظة، وقد عادت املعاملة لتعذر اإلصالح بينهام كام يف خطاب الرئيس التنفيذي للجنة 
لألحكام  صورة  أبرزا  ثم   ،)١١( رقم  لفة  باملعاملة  املرفق  املكرمة  مكة  بمنطقة  اإلصالح 
املشار إليها أعاله، وباالطالع عليها وجدت أن األول منها يف اهتام املدعى عليه للمدعية 
للمدعى  ريال   )٢٥٠٠( مبلغ  بدفع  املدعية  بإلزام  صلحًا  الدعوى  انتهت  وقد  بالتزوير، 
أوالدها.  بحضانة   )...( املدعية/  بدعوى  متعلق  فهو  الثاين  الصك  وأما   .)...( عليه/ 
والصك الثالث دعوى إيذاء الغري تقدم هبا املدعى عليه/ )...( عىل املرأة املدعية/ )...(، 
هذه  مثل  رفع  بعدم  عليه  التعهد  وأخذ  املدعي  دعوى  عن  النظر  برصف  القضية  وانتهت 
بحقه  املطالبة  حق  ذي  لكل  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  الدعاوى. 
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لدى اجلهات ذات االختصاص، وبام أن املدعى عليه مل يتقدم بأكثر من دعوى عىل موضوع 
واحد، فلام سبق مل يثبت لدي استحقاق املدعية ملا تدعيه عىل املدعى عليه لعدم ثبوت كيدية 
تلك الدعاوى، ورددت دعوى املدعية وأخليت سبيل املدعى عليه منها، وبذلك حكمت. 
وبعرضه عىل الطرفني قررت املدعية عدم قناعتها باحلكم مع تقديم الئحة اعرتاضية عليه، 
فأفهمتهام باحلضور يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ الستالم نسخة من صك 
فإن  إليه،  املشار  التاريخ  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  مدة  عليه خالل  اعرتاضها  لتقديم  احلكم 
يكون  تقديم الئحة االعرتاض  فإن حقها يف  اعرتاضها عليه خالهلا  تقدم  املدة ومل  مضت 
ساقطا ويكتسب احلكم الصفة القطعية وفقا للامدة رقم )١٧٨( من نظام املرافعات الرشعية 
ولوائحه التنفيذية، كام قرر املدعى عليه قناعته به وجرى النطق باحلكم يف يوم االثنني املوافق 
١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ الساعة )٣٠:١١(، وعىل ذلك جرى التوقيع. وباهلل التوفيق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد.

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 
 ٣٥٩١٤٥٥٤ برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
املرفق هبا الصك رقم ٣٥٢٢٩٦٢٣ وتاريخ١٤٣٥/٥/٢هـ  وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، 
املتضمن  جدة  بمحافظة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
دعوى/ )...( سعودية اجلنسية ضد/ )...( سعودي اجلنسية دعوى كيدية، املحكوم فيه بام 
دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم. 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 قلااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة العيون العامة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٨٣٨٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ رقم القرار:٣٥٣٤٥٥٠٨  

دعوىاكيديةا-ااحقاخاصا-ااسبقاإسامةادعوىاسضائيةا-اارصفاتلنظلاعنهاا-ااإنكارا
تلكيديةا-اعدماثبوهتاا-اارداتلدعوىا.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا احلكم بمجازاته لقاء قيامه برفع دعوى كيدية 
عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  يطالبه،  ملا  استحقاقه  بعدم  حكم  فيها  وصدر  ضده 
بأن دعواه صحيحة وأن احلكم صدر بعدم  الدعوى ضد املدعي، ودفع  لتلك  بإقامته  أقر 
استحقاقه ملا ادعى به ألن البينة مل حترض وحللف املدعى عليه اليمني عىل نفيها، ونظرًا ألن 
تلك الدعوى ال يتحقق فيها معنى الكيدية لكون املدعي فيها مل يكذب نفسه، لذا فقد حكم 
القايض بعدم استحقاق املدعي ملا يطالب به، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

املعاملة  وبناء عىل  العامة،  العيون  رئيس حمكمة   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٨٣٨٦ برقم  لنا  املحالة 
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٣٥٩٣٠٩٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن )...(، بموجب 
حق  وفيها   ٦٧٦ جلد  ١٤٢٢/٣/٦هـ  يف   )...( برقم  العيون  عدل  من  الصادرة  الوكالة 
الدعوى واإلقرار، وادعى ضد احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( قائال يف دعواه: إنني أطالب بمجازاة املدعى عليه لقاء قيامه بتقديم دعوى كيدية 
استحقاقه  بعدم  بالصك رقم ١/١٢٨/٦٥ يف ١٤٣٤/١/٧هـ  فيها  ضد موكيل، وحكم 
حسب  و)...(  و)...(   )...( سيؤدب  بأنه  توعد  أن  سبق  أنه  علام  موكيل،  بتعزير  باملطالبة 
الدعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  املرفق،  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ  يف   ٣٤٢٢٣٠٤٩ رقم  الصك 
عىل املدعى عليه قال: نعم تقدمت بالدعوى املذكورة والدعوى صحيحة ولكن مل حترضين 
بينة عىل الدعوى، وطالبت بأيامن املدعى عليهم وحكم بعدم استحقاقي بمجازاهتم، ولكني 
صادق يف دعواي، هكذا أجاب. فبناء عىل الدعوى واإلجابة، ولكون الدعوى الكيدية ال 
املدعى عليه نفسه يف دعواه، فقد حكمت بعدم  الدعوى، حيث مل يكذب  تتحقق يف هذه 
استحقاق املدعي وكالة ملا يطالب به، وبعرضه عليه قرر املعارضة وطلب االستئناف بعد 
تقديم الالئحة االعرتاضية فأجيب لطلبه، وسلم له نسخة من احلكم يف حينه، وأفهم أن له 
ثالثني يوما لالعرتاض وبعدها يسقط حقه يف االستئناف. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالعيون 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٧/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٣٠٩٢٢ برقم   )...( الشيخ 
املسجل  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٣٠٩٢٢
يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩١٠٤٢ برقم 
قضية كيدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
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وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٨/٦هـ.
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 ٤لااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٤٧٥٦٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٧٠٣ 

دعوىاكيديةا-احقاعاما-اإسلترا-اعدماتتزتناتملدعىاعميها-افحصاسوتهاتلعقميةا-اتقليلا
طبيا-افصاماعقرامزمنا-اإعفاءامناتملقؤوليةاتجلنائيةا-ارداتلدعوى.

عدماأهميةاتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بتقديم دعوى كيدية، وطلب 
تقدم  وأنه  بصحتها  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم 
فيها أشخاصا يف قضية مقتل والده ثم أخذ يتحدث بكالم غري مرتابط وال  بشكوى اهتم 
مفهوم، فتم إحالته إىل املستشفى للتحقق من قواه العقلية، وقد ورد التقرير الطبي النفيس 
املسؤولية  يعفيه من  ذلك  وأن  املزمن،  العقيل  الفصام  بمرض  عليه  املدعى  إصابة  متضمنا 
اجلنائية جتاه ما نسب إليه، ولذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي العام ضد املدعى عليه 

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

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، حاال وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم 
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وتاريخ   ٣٣١٢٦٤١٠٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٧/٦هـ،  بتاريخ   ٣٣٤٤٧٥٦٨
 )...( العام  املدعي  من  العامة  الدعوى  بالئحة  اخلاصة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/٧/٦هـ 
ضد املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، واملتضمنة أنه 
بتاريخ ١٤٣٣/٤/٦هـ تقدم املدعو )...( بدعوى ضد املذكور مفادها: أن املذكور تقدم 
عليه  املدعى  اهتام  إىل  التحقيق  وانتهى  والده،  بمقتل  عالقة  عىل  بأنه  كيدية  بدعوى  ضده 
خمدرات  واستعامل  حيازة  سابقة  وجود  تبني  سوابقه  عن  وبالبحث  كيدية.  دعوى  بتقديم 
له  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  إليه واحلكم عليه  أسند  ما  إثبات  السلطة، ويطلب  وهروب من 
وزاجرة لغريه، )علام بأن احلق اخلاص ما زال قائام(، وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف الئحة 
بشكوى  تقدمت  أنني  أجاب: صحيح  عليه  بعد تالوهتا  العام  املدعي  العامة من  الدعوى 
واهتمت فيها )...( باالشرتاك مع آخرين يف قتل والدي قتل عمد، ثم أخذ يتحدث املدعى 
عليه بكالم غري مرتابط وال مفهوم، واقتىض األمر التحقق من قواه العقلية، لذا جرى رفع 
اجللسة. وبتاريخ ١٤٣٥/٤/١٢هـ حرض املدعي العام واملدعى عليه، وقد وردنا التقرير 
يف   )...( رقم  املنورة  باملدينة  النفسية  والصحة  األمل  جممع  عن  الصادر  النفيس  الطبي 
١٤٣٥/١/٢هـ، املكون من أربع صحائف واملفيد منه ما ورد يف الرأي الطبي والتشخيص 
عىل الصحيفة الرابعة منه ونصه ما ييل: )١/ يعاين املذكور من مرض الفصام العقيل املزمن 
كام تبني من هذاءاته املرضية واهلالوس السمعية وتعتم بصريته واضطراب سلوكه، ومرضه 
مزمن وقابل لالنتكاس ويتطلب العالج لفرتات طويلة. ٢/ التشخيص املذكور أعاله يعفيه 
من املسؤولية اجلنائية جتاه ما نسب إليه من هتمة(. فبناء عىل ما تقدم وما اتضح مؤخرًا عن 
حالة املدعى عليه حسبام ذكره أهل االختصاص يف جممع األمل، من أن التشخيص اخلاص 
فقد حكمت  تقدم  ما  ولكل  إليه،  نسب  ما  اجلنائية جتاه  املسؤولية  من  يعفيه  عليه  باملدعى 
الذي  النفيس  ملرضه  نظرًا  منها؛  سبيله  وإخالء  عليه  املدعى  ضد  العام  املدعي  دعوى  برد 
يعفيه من املسؤولية جتاه هذه القضية. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، 
وقرر املدعي العام املعارضة عىل احلكم بالئحة اعرتاضية وأفهم باملراجعة يوم األحد املوافق 
١٤٣٥/٤/١٦هـ الستالم نسخة من احلكم حتتسب له مدة ثالثني يوما اعتبارا من تارخيه 
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لتقديم الئحته االعرتاضية، فإن انقضت املدة ومل يتقدم بالئحته فإن احلكم يكتسب القطعية 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف.  يف  حقه  ويسقط 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٣١٢٦٤١٠٨ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٠٥٣٨٨ بتاريخ 
القرار  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٩٣٨٩ رقم  الرشعي 
القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم 
يف قضية تقديم دعوى كيدية، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
والئحته االعرتاضية تقرر املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.





�صفة املدعي
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣١٤٤٥٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار:٣٥١٨٦٢٠٢  

صفةا-اكفاأذىاعناوتلدةاتملدعيا-اعدماتوكيمهاالها-ادعوىامناغرياذياصفةا-ارصفا
تلنظل.

دعوىامناغرياذياصفة.

احلجر  طلب  كام  والدته،  عن  أذامها  كفَّ  طالبًا  عليهام  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
العقارات واستخراج كشف حلساباهتا  عىل والدته وإقامته وليًا عليها وإلغاء وقفها ألحد 
املرصفية، ونظرًا ألن مدار الدعوى هو ترصفات املدعى عليهام مع والدهتام، وألن املدعي مل 
ل من والدته يف املطالبة بذلك، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن دعواه إلقامتها من  يوكَّ

غري ذي صفة، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٣٣٦١٨٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ  وتاريخ   ٣٣١٤٤٥٨
١٤٣٣/٠١/٠٥هـ، ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
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٢٢: ٠٨، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض 
و)...(   ،)...( املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عليهام  املدعي  حلضوره 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين )...(، فادعى عليهام بمذكرة طلبت منه تلخيص 
حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة،  قفل  جرى  ذلك  بعد  ذلك،  ففهم  فيها،  جاء  وما  دعواه 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام   ،)...( عليه  واملدعى  املدعي 
الوكالة رقم ٩٣٧١ يف ١٤٣٣/١/٢٩هـ  املدعى عليها )...(، بموجب  )...( وكياًل عن 
رقم اجللد ١١٣٧٧، وبسؤال املدعي عن حترير دعواه أبرز مذكرة جوابية، وطلب رصدها 
فأجيب لطلبه ونصها: )والديت عمرها أكثر من ٨٧ عامًا، أمية ال تقرأ وال تكتب، وتعاين من 
عدة أمراض مزمنة وضعف يف اإلدراك العقيل، إضافًة لعدم قدرهتا عىل احلركة بسبب خلع 
بالكتف وكرٍس بالرجل، فهي مقعدة متامًا، هلا )٤( أوالد و)٧( بنات، اسمح يل فضيلتكم 
حتديد كافة نقاط املعروض واملطلوب تصحيحه، والرأي األتم لسامحتكم: ١ -تم تصحيح 
أوضاع الوالدة بعد وفاة الوالد النظامية بموجب توكيل رشعي يل عن طريق املحكمة رقم 
٨٦٤١٧ بتاريخ ١٣٢٨/١٠/٢٥هـ، وبموجبه تم فتح حساب تقاعد هلا بالبنك )...(، تم 
بعد نقل هذا احلساب حلساب آخر بالفرع النسائي بواسطة االبنة الكربى لوالديت. ٢ -تم 
رشاء شقة متليك مع غرفة سائق لوالديت من ورثها بموجب التوكيل املمنوح يل، وتم التنازل 
هلا بسيارة )...( من ِقبل الورثة من إرث الوالد برًا هبا لتسهيل تنقالهتا. ٣ -تم إلغاء التوكيل 
ِقبل الوالدة وتوكيل االبنة الكربى بتوكيلني أحدمها بشهادة زوج  الرشعي املمنوح يل من 
ابنتها الكربى وإسكاهنا معها  الوالدة من شقتها بواسطة  االبنة وأخيها )...(. ٤ -تم نقل 
شقة  عفش  ونقل  بيع  تم  وثم  السائق،  ترحيل  ثم  ومن  اخلادمة  برتحيل  وقيامها  بيتها،  يف 
الوالدة، ومن ّثم تأجري الشقة وغرفة السائق. ٥ -استغالل السيارة من قبل عائلة االبنة مما 
أدى اإلرضار بالسيارة. ٦ -اعتداء االبنة الكربى عىل أخواهتا وإخواهنا، تم رفع هذا البند 
اإلحالة  باملحكمة ٣٣١٤٣٠٣١ رقم  القيد  رقم  اجلزئية يف ١٤٣٣/١/٢٢هــ  للمحكمة 
والقضية ٣٣٥٥٦٧٠ لدى فضيلة الشيخ )...(. ٧ -قيام االبنة الكربى بوقف شقة الوالدة 
عن طريق املحكمة )مرفق صورة( ٨ -ادعاء الوالدة بأن عليها دينًا ماليًا لالبنة، ويمكن هلذه 
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االبنة استيفاء هذا الدين من تأجري شقتها بعد مماهتا كوهنا ناظرة الوقف يف حال عدم قدرة 
الوالدة من وفاء الدين هلا يف حياهتا، املطلوب تصحيحه والرأي األتم لفضيلتكم: ١ -احلجر 
عىل الوالدة بحكم كرب سنها وضعف إدراكها العقيل للحفاظ عىل أمواهلا الثابتة واملنقولة. 
٢ -والية أحد األبناء الذكور من قبل فضيلتكم عىل الوالدة وإلغاء التوكيل الرشعي املمنوح 
لالبنة الكربى. ٣ -طلب كشف حساب مفصل من البنك )...( حلساب الوالدة من تاريخ 
نقل احلساب للفرع النسائي وحلساب رشكة )...( احلساب الثاين للوالدة، ومعرفة الدين 
الذي عىل الوالدة حسب إفادهتا. ٤ -إلغاء وقف الشقة )كون الوقف أكثر من ثلث املال بل 
كامل ماهلا + كون الوقف للورثة الرشعيني(. ٥ -عودة الوالدة للسكن بشقتها والعيش مع 
ابنتيها املطلقتني. ٦ -مطالبة من قام ببيع عفش الشقة برشاء عفش جديد. ٧ -أخذ تعهد عىل 
االبنة الكربى وزوجها وأبنائها وبناهتا بكف األذى وعدم االعتداء عىل إخواهنا وأخواهتا. 
٨ -إلزام االبنتني املطلقتني بالعيش مع الوالدة بشقتها كون هاتني االبنتني مستفيدتني مع 
والدهتام من املعاش التقاعدي لوالدي الذي يبلغ مبلغ وقدره )٩٥٠٠ريال(. وبعرض ذلك 
عىل وكيل املدعية قدم مذكرة جوابية وهذا نصها: ردا عىل ما جاء بمذكرة املدعي/ )...( 
بإجياز واختصار هو ما ييل: ١( أن والدته بكامل األهلية املعتربة رشعًا واحلمد اهلل ويمكن 
إحضارها إذا طلب فضيلتكم ذلك. ٢( قامت والدته بفسخ وكالته وأعتقد أنه لو كان قام 
بام أوكل إليه ملا قامت والدته بفسخ وكالته. ٣( خروجها من الشقة بسبب مرضها، وملا امتنع 
املدعي إسكان والدته معه ومل يبق أحد معها بالشقة أخذهتا ابنتها املدعى عليها عندها برًا 
التي قامت بالترصف،  هبا، أما السائق والسيارة واخلادمة والشقة ووقفها فإن الوالدة هي 
هذا وعليه أن يسأهلا عن ذلك، وأما طلباته فعليه أن يوجهها لوالدته وجتيب هي عىل ذلك 
إال فيام يتعلق وخيص موكلتي يف أخذ التعهد عليها بكف األذى وعدم االعتداء عىل موكلتي 
مل يصدر منها ما ييسء ألحد منهم، وإذا كان لديه ما يثبت ما يقوله وكان وكياًل عنهم فعليه 
أقام دعوى هبذا اخلصوص لدى املحكمة اجلزئية وهي منظورة  املذكور  بأن  تقديمه، علاًم 
اآلن لدى فضيلة القايض )...(، وقد أحاهلا إىل جلنة الصلح فرفض املدعي الصلح، وحرض 
اثنان من إخوانه وتنازال عن الدعوى، وموكلتي هي التي تطالبه بكف أذاه وإرسال الرسائل 
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باجلـوال التي سبق تقديمها لكم، وإذا يرغب فضيلتكم تزويدكم بغريها فمستعد به، فهو 
حتى اآلن يرسل رسائل مسيئة، ولذلك نطلب رد دعواه وأخذ التعهد عليه بعدم إشغاهلا 
بالدعاوى غري الصحيحة، وحتريض إخوهتا عليها، فهي موظفة وقد أساء لسمعتها يف عملها 
وتطبيق ما يوجبه نظام اإلجراءات اجلزائية فــــي مثل هذه الدعاوى وتعويضها عام سببه 
هلا من أرضار مادية وأدبية بمبلغ سبعني ألف ريال، وحتى اآلن نطلب منكم إلزامه بأخذ 
والدته عنده يف البيت ألنه هو املفروض أن تبقى معه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
)...( أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي ضدي غري صحيح مجلة وتفصياًل، وإذا كان لديه ما يثبت 
فعليه تقديمه، وبعرض ذلك عىل املدعي طلب اإلمهال، ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
وطلب  ومستندات  أوراقًا  أبرز  بينته  عن  املدعي  وبسؤال  و)...(   ،)...( عليهام  واملدعى 
رصدها، ثم رفعت اجللسة للتأمل فيام قدمه املدعي، وجرى تسليم املدعى عليهام نسخة من 
بينته لالطالع واجلواب عليها، ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وبسؤال املدعي عن دعواه 
هل  وبسؤاله  نعم،  قائاًل:  فأجاب  والدهتم  مع  عليهام  املدعى  ترصفات  بسبب  إقامتها  هل 
لديك وكالة عنها فقال: ال، وبتأمل ما تم ضبطه وبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، 
ولكون مدار القضية عن ترصفات املدعى عليها مع والدهتا لذلك كله فقد رصفت النظر 
عن الدعوى إلقامتها من غري ذي صفة، وأخليت سبيل املدعى عليهام، وبذلك حكمت، 
وأفهمت املدعي أن له حق املطالبة إذا كان وكياًل عن والدته، ففهم، وبعرض احلكم عىل 
الطرفني مل يقنع املدعي وطالب باستئنافه بالئحة، فأفهمته بأن مدة االعرتاض هي ثالثون 

يومًا من تاريخ الصك، بعدها يسقط احلق ويكتسب احلكم القطعية.

إلينا املعاملة اخلاصة بدعوى )...( ضد )...( بخطاب رقم ٣٣٣٦١٨٩ يف   ثم وردت 
تاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ واملرشوحة بالرقم ٣٣/٣٦١٨٩ يف ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ واملرفق 
به قرار الدائرة احلقوقية السادسة برقم ٣٤٣٩٠٠٤٩ يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، ونص احلاجة 
منه: »وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها 
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فضيلته  ذكر   - ٢ والصك.  الضبط  يف  املدعي  لدعوى  تكرار  يوجد   - ١ ييل:  ما  ملالحظة 
يف الضبط ص٤ والصك ص٣ بأن املدعي أبرز أوراقًا ومستندات وطلب رصدها وجرى 
تسليم املدعى عليهام نسخة منها لالطالع واجلواب عليها ومل نجد أن فضيلته رصد ذلك من 
بينة املدعي وإجابة املدعى عليهام، عليها فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإكامل الالزم« ا. هـ، 
وأجيب أصحاب الفضيلة عىل امللحوظة األوىل بأنه تم تنسيق الصك بحذف مكرره، كام 
أجيبهم بأن امللحوظة الثانية مل يتم التطرق هلا بناء عىل حيثيات احلكم، وقد تم تنسيق الصك 
حكمت  ما  سوى  لدي  فليس  تقدم  ملا  وتأسيسًا  احلكم،  بناء  يف  هلا  احلاجة  لعدم  بحذفها 
ملحكمة  املعاملة  بعث  قررت  ثم  وسجله،  بالصك  وإحلاقه  بضبطه  أمرت  فقد  وعليه  به، 
االستئناف كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبة وسلم. حترير 

١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة احلقوقيـة السادسة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة االطالُع علـى هذا 
احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة واملسجل 
بعـدد٣٤٢٤٩٨٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( و)...( 
املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـررت 
املوافقـة علـى احلكم بعد اإلجراء األخري جوابًا عىل قرار الدائرة رقم ٣٤٣٩٠٠٤٩ تاريخ 
وصحبـه  آلـه  وعلـى  حممد  نبينا  علـى  اهلل  وصلـى  املوفق،  واهلل  ١٤٣٤/١٢/٢٦هــ، 

وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة برجال أملع

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٠٤٠٤٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨٦٤١  

صفةا-اضلاورعايةاأما-اطمباإلزتماتبنهاابذلكا-اعدماتوكيلاتملدعيا-ادعوىامناغريا
ذياصفةا-ارصفاتلنظلا.

دعوىامناغرياذياصفة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برعاية والدته والعناية هبا، ونظرًا ألن 
تتمتع  املذكورة  املرأة  أن  قررا  الطرفان  وألن  عليه،  املدعى  والدة  عن  وكياًل  ليس  املدعي 
بقواها العقلية، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن سامع الدعوى إلقامتها من غري ذي 

صفة، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة برجال أملع، بناء عىل صحيفة 
يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٨٨٢٨٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  الدعوى 
افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حرض )...(  املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ  الثالثاء 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة رقم 
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٣٤٥٧٠٣٠٥ وتاريخ ١٤٣٤٠٥٠٦ والتي ختول له فيام خيص )املطالبات واملحاكم( وذلك 
يف  قائاًل  عليها -  والرد  الدعاوى  سامع  واملدافعة -  املرافعة  الدعاوى -  وإقامة  املطالبة  يف 
دعواه: إن موكل هذا احلارض هو ابن لشقيقتي )...(، ونظرًا لكوهنا مريضة وهلا مراجعات 
يف املستشفى وحتتاج إىل من يقوم برعايتها والقيام بواجباهتا أطلب إلزام موكل املدعى عليه 
سؤال  منا  فجرى  دعواي،  هذه  بشؤوهنا،  والقيام  هبا  واالعتناء  برعايتها  وإلزامه  بأخذها 
املدعي هل أقامته شقيقته )...( وكياًل عنها للمطالبة بذلك ونحوه، قال: ال، وأطلب إلزام 
املدعى عليه أصالة بام سبق، هكذا أجاب. فبناء عىل ما سبق من الدعوى ولكون املدعى قرر 
أنه ليس وكياًل عن املرأة املدعى عنها فقد حكمت برصف النظر عن سامع الدعوى لقيامها 
من  باحلكم وطلب متكينه  قناعته  قرر عدم  املدعي  ذلك عىل  وبعرض  من غري ذي صفة، 
تقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه وجرى تسليمه صورة من صك احلكم يف نفس اجللسة 
لتقديم اعرتاضه عىل احلكم يف موعد أقصاه ثالثون يومًا من تاريخ اليوم، فقرر فهمه، وعىل 
ذلك جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ.

افتتحت  ١٤٣٤/٦/١٤هـ  املوافق  األربعاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
أوراق،  ثالثة  من  واملكونة  االعرتاضية  الئحته  وقدم   )...( املدعي  حرض  وفيها  اجللسة، 
وجرى االطالع عليها، ومل أجد ما يؤثر فيام حكمت به، وقررت رفع كامل املعاملة ملحكمة 

االستئناف حسب املتبع، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/٦/١٤هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا القايض )...( املنتدب باملحكمة العامة برجال أملع، ويف 
يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٣/٤هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة صباحًا، وفيها حرض 
املدعي وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، كام حرض وكيل املدعى عليه املذكور سابقا، هذا وقد عادت املعاملة من حمكمة 
االستئناف بمنطقة عسري بخطاهبم رقم ٣٤/٢٤٣٥٤٨٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ املرفق 
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األحوال  دائرة  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  يف   ٣٤٣٦١٦٥٦ رقم  املالحظة  قرار  به 
رقم  الدائرة  قرار  عىل  االطالع  )وبعد  نصه:  ما  فيه  وجدت  عليه  وباالطالع  الشخصية، 
٣٤٣٠١٢١٨ يف ١٤٣٤/٨/٢١هـ، وبام أن املالحظات التي بقرار الدائرة تكميلية، فعىل 
فضيلة اخللف أو القائم بعمل املكتب أو من ينيبه رئيس املحكمة اإلجابة عىل املالحظات 
التي بقرار الدائرة، ومن ثم إحلاق ما يستجد بالضبط وصورته والصك وسجله واهلل املوفق( 
وجدت  ١٤٣٤/٨/٢١هـ  يف   ٣٤٣٠١٢١٨ رقم  الدائرة  قرار  إىل  وبالرجوع  هذا  ا.هـ، 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  احلاجة  نص  ما  فيه 
املعاملة لوحظ ماييل/ أواًل/ جاء يف الالئحة االعرتاضية أن أخت املدعي مريضة وخمتلة 
ابنها املدعى عليه وقد ترضرت من ذلك  الرعاية من  الوحدة وعدم  عقليًا وأهنا تعاين من 
طلب  فضيلته  يرى  أال   ،)...( املرأة  من  وكالة  وجود  عدم  عىل  حكمه  فضيلته  بنى  حيث 
املدعى عليه أصالة ملناقشته والتحقق من صحة ما جاء يف دعوى املدعي، وإذا كانت والدته 
مريضة وخمتلة عقليا وال حتسن الترصف يف نفسها فعىل فضيلته أن يقيم وليًا رشعيًا عليها 
يقوم برعايتها وعالجها وحفظ حقوقها ويسعى يف كل ما فيه مصلحتها. ثانيًا/ أن املدعى 
عليه أصالة )...( الذي أقام )...( وكياًل بالوكالة رقم ٣٤٥٧٠٣٠٥ يف ١٤٣٤/٥/٦هـ 
ومل نجد أن املدعى عليه أصالة ال وليًا عىل والدته وال وكياًل رشعيًا، عنها مع أن القضية 
متعلقة بوضع والدته )...( املذكورة، ملالحظة ما ذكر وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته 
وخالصته بالصك وسجله، واهلل املوفق( ا.هـ، هذا وقد متت مناقشة املدعى عليه أصالة عام 
ذكره املدعي يف دعواه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي من أن )...( أم يل فصحيح، وما ذكره 
من أهنا مريضة وخمتلة عقليًا وتعاين من الوحدة فغري صحيح، والصحيح أهنا يف كامل قواها 
العقلية وحتسن الترصف يف نفسها وليست بحاجة لوالية عليها، هكذا أجاب، وبعرض ما 
أجاب به املدعى عليه عىل املدعي أجاب بقوله ما ذكره املدعى عليه من أن املرأة املذكورة 
يف قواها العقلية فصحيح، لكن ما ذكرته يف الئحتي االعرتاضية أقصد منه أن املرأة لدهيا 
مشاكل نفسية وتتعالج، وبذلك حتتاج ملن يقوم باملراجعة هبا والقيام بشؤوهنا، هكذا أجاب، 
بحاجة  ليست  والديت  إن  بقوله:  عليه  املدعى  أجاب  فقد  الثانية  باملالحظة  يتعلق  ما  وأما 
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لوالية ومل توكلني يف هذه القضية ألترافع عنها، هكذا أجاب، وأمرت بإحلاق ذلك بالصك 
وسجله وبعث املعاملة ملحكمة االستئناف الستكامل الزمها حسب املتبع، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٣/٤هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  أملع  برجال  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
٣٥٦٩٠٣٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
املسجل برقم ٣٤٢١٦٢٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد )...( 
وكالة بشأن والية ورعاية عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
بباطنه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، 
وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل قراري الدائرة 
١٤٣٤/١١/١٨هـ  يف   ٣٤٣٦١٦٥٦ ورقم  ١٤٣٤/٨/٢١هـ  يف   ٣٤٣٠١٢١٨ رقم 
تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٢٠٥٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٠٧٩٩ 

صفةا-اردامبمغا-اأتعاباتعقيبا-اعدماإمتاماتلعملا-اتملبمغالغرياتملدعيا-ادعوىامناغريا
ذياصفةا-ارداتلدعوى.

تملوتدا)ق٨ا(او)ق٨ا(او)ق٨ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد مبلغ تسلمه مقابل إصدار جواز سفر 
العمل، ونظرًا ألن املدعي ليس طرفًا يف  أنه مل ينجز ذلك  الرسمية إال  عن طريق اجلهات 
االتفاق املذكور، كام أن املبلغ املدعى به مل يسلم منه للمدعى عليه، وألن املدعي ليس لديه 
وكالة عن دافع املبلغ ختوله مطالبة املدعى عليه به، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن 

الدعوى لعدم الصفة، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٤٢٢٧٨٢٨٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤٢٠٥٧
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١١هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت اجللسة 
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الساعة ٣٠: ١٠ صباحًا، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
املدين رقم )...(  السجل  املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب  )...( بصفته وكياًل عن 
برقم ٣٥٢٢٧٨٤٤ وتاريخ  الثانية بشامل جدة  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  بموجب 
الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع  املطالبة وإقامة  فيها  له  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ، واملخول 
إلخ،   )...( عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أصالة  عليه  املدعى  وحرض 
وبسؤال املدعي وكالة عن دعوى موكله قدم صحيفة دعوى اآليت نصها التايل: »ادعى عيل 
املدعى عليه بأنه أخذ من موكيل مبلغًا وقدره مليون ريال سعودي مقابل إصدار جواز سفر 
استعداده  أبدى  الرسمية، حيث  البدون عن طريق اجلهات  السعوديني  )...( من  للسيد/ 
بذلك، وعليه فقد استلم املبلغ عىل دفعتني مخسامئة ألف ريال، ويف اليوم التايل مخسامئة ألف 
امتنع دون سبب رشعي، هذه  باملبلغ  منه، وعند مطالبتنا  املطلوب  العمل  ينجز  ريال، ومل 
املذكور  عالقة  عن  لدعواه  حتريرًا  وكالة  املدعي  وبسؤال  اجلواب«.ا.هـ،  وأسأله  دعواي 
اسمه يف دعواه )...( بموكله املدعي وعن االتفاق مع املدعى عليه وتارخيه وصفة املدعى 
املذكور  إن  بقوله:  فأجاب  الدعوى  يف  املذكور  املبلغ  تسليم  طريقة  وعن  االتفاق  يف  عليه 
)...( هو موكل ملوكيل، وهو الذي دفع املبلغ املوجود يف الدعوى، وال أذكر تاريخ االتفاق، 
وأما صفة املدعى عليه يف االتفاق فكونه معقبا يعمل يف جمال التعقيب، وأما املبلغ فقد سلم 
نقدًا عىل دفعتني للمدعى عليه، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي وكالة عن االتفاق املذكور 
هل كان موكله طرفًا فيه؟ فأجاب بقوله: إن موكيل ليس طرفًا فيه وإنام املدعو )...( وبسؤال 
املدعي وكالة عن ما يثبت صفة موكله وأنه موكل عن املدعو )...( فأجاب بقوله ال يوجد 
لدي أي وكالة بذلك هكذا أجاب وبناء عىل ما تقدم وبام أن حترير الدعوى الزم هلا وال 
يسار فيها إال بذلك وبام أنه تبني من خالل املرافعة أن املدعي يطالب بعقد اتفاق بني املدعو 
وكالة  املدعي  وأن   ،)...( املدعو  له  الذي سلمه  املبلغ  إعادة  ويطلب  عليه  واملدعى   )...(
عنه  ينتج  مما  الدعوى،  هذه  إقامة  ختوله   )...( املدعو  عن  وكالة  له  ليس  الدعوى  هذه  يف 
ختلف وجود صفة له يف هذه الدعوى، وبام أن البت يف الصفة من املسائل األولية التي ينبغي 
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لذا وبناء عىل ذلك كله  الدعوى،  الصفة رشط لصحة سامع  أن  الدعوى، وبام  نظرها قبل 
فقد قررت رصف النظر عن دعوى املدعي وكالة لعدم الصفة، وبه حكمت، وبعرضه عىل 
املدعي وكالة قرر بقوله: عدم القناعة فجرى إفهامه بام تقتضيه املواد ١٨٥ و١٨٦ و١٨٧ 
من نظام املرافعات الرشعية، ففهم ذلك وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقد جرى مّنا نحن رئيس وأعضاء الدائرة 
الصادر  الصك  هذا  عىل  االطالُع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثالثة  احلقوقية 
العامة بمحافظة جدة املسجل بعدد ٣٥١٥٩٤٠١  باملحكمة  القايض  الشيخ )...(  من فضيلة 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٦هـ املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف مبلغ مايل املحكوم فيه بام دون 
باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم، وباهلل 

تعاىل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٨رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة حمافظة رشورة العامة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٧٤٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٣١٠٢ 

صفةا-اصدتقا-انفقةا-امطالبةاتألباهباماالبناها-اعدماتوكيمهامنهاا-ادعوىامناغرياذيا
صفةا-ارصفاتلنظل.

دعوىامناغرياذياصفة.

مؤخر  ابنته  بتسليم  إلزامه  طالبًا  ابنته  زوج  بصفته  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
الصداق الذي اشرتطته يف عقد النكاح، كام طلب إلزامه بتسليمها نفقة ملدة ماضية، وبسؤال 
املدعي عن صفته يف الدعوى قرر أنه والد زوجة املدعى عليه وله احلق يف املطالبة بحقوق 
وهي  بالزوجة  خاصة  هبا  املدعى  احلقوق  ألن  ونظرًا  عنها،  وكالة  لديه  ليس  أنه  مع  ابنته 
صاحبة احلق يف املطالبة هبا وليس للمدعي صفة يف ذلك، لذا فقد قرر القايض رصف النظر 

عن الدعوى لعدم الصفة، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس حمكمة حمافظة رشورة العامة املساعد، وبناء 
عىل املعاملة املحالة إيل برقم ٣٥٣٧٧٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ املقيدة باملحكمة برقم 
٣٥١٨٢٢٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ 
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السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،١٠  :٤٥ الساعة  اجللسة  افتتحت 
املدين رقم )...( وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وادعى األول قائاًل: إن هذا احلارض معي تزوج بنتي بتاريخ ١٤٢٨/٨/٢هـ عىل مهر قدره 
مخسة وعرشون ألف ريال، منها عرشة آالف ريال مقدم، ومخسة وعرشون ألف ريال مؤخر 
إىل ما بعد العقد، لكنه مل يدفع املبلغ املؤخر ومل يسكنها يف بيت رشعي، وإنام بقيت عندي يف 
املنزل وأنا أرصف عليها ملدة سنتني، ومل يدفع هلا ريااًل واحدًا، فأطلب إلزامه بدفع مؤخر 
الصداق املذكور يف العقد وقدره مخسة عرش ألف ريال، وإلزامه بنفقة سنتني عىل زوجته، 
حيث إين كنت أنفق عىل زوجته، هذه دعواي، فجرى سؤال املدعي هل لديه وكالة رشعية 
من ابنته ختول له الرتافع أمام القضاء للمطالبة بحقوقها الزوجية املذكورة بعاليه فقال: ليس 
لدي وكالة رشعية، ولكني والدها ويل احلق يف طلب حقوق ابنتي، هكذا أجاب، فبناء عىل 
ما تقدم وحيث إن دعوى املهر والنفقة وسكنى البيت خمتصة بالزوجة وهي صاحبة احلق 
املدعي ليس ذا صفة ختول له طلب هذه احلقوق وإنام قدم  الدعوى، وحيث إن  يف طلب 
الدعوى عىل أنه هو صاحب احلق بصفته والدا للمرأة؛ لذلك كله فقد رصفت النظر عن 
دعوى املدعي لعدم صفته يف الدعوى، وبعرض ذلك عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة 
واملدعي عدمها وطلب استئناف احلكم بالئحة اعرتاضية، وأفهم بتعليامت االستئناف. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.

بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة برشورة املساعد الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٨٢٢٤٠وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته 
املسجل برقم ٣٥١٢٧٣٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد )...( 
بشأن مبلغ مايل عىل الصفة املوضحة بالصك واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه، 
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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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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٦٠٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٧هـ رقم القرار:٣٥١١٨٤٧٦  

صفةا-اإحدتثايفاأرضاحكوميةا-اطمباإزتلاها-اعدماوجودارضراخاصا-اتخاصاصا
تجلهاتاتحلكوميةا-ادعوىامناغرياذياصفةا-ارصفاتلنظل.

تملادةا)4(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أرض  يف  أحدثاه  ما  بإزالة  إلزامهام  طالبني  عليهام  املدعى  ضد  دعوامها  املدعيان  أقام 
أنه مل يلحقهام رضر خاص مما  املدعيني قررا  بيضاء عامة وتركها عىل طبيعتها، ونظرًا ألن 
العامة، وألن من  املدعى عليهام، ولوجود دوائر حكومية ختتص بشؤون األرايض  أحدثه 
رشوط قبول الدعوى من املدعي حتقق صفته فيها، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن 
دعوى املدعيني لعدم وجود الصفة يف حقهام، فاعرتض املدعيان، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
برقم ٣٤٤٩٦٠٣٠ وتاريخ  املساعد  العامة بحائل  املحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  املحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ،  برقم ٣٤٢١١٣٢٤٦  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
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ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١١/٢٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضورمها املدعى عليهام )...( سعودي اجلنسية بموجب 
بإصالح  قاما  عليهام  املدعى  إن  دعواه:  يف  األول  وقال  و)...(،   )...( رقم  املدين  السجل 
 ،)...( بجبال  ملنطقة حائل وذلك  التابع   )...( مركز  ترابية يف  وأكوام  وأثل ونخل  شبوك 
خمالفة  ذلك  ويف  للسياحة،  تابعة  وهي  للناس  عامة  منتزهات  وهي  التالع  بتسكري  وقاما 
للتعليامت وفيه رضر عىل الناس، حيث إنه ال يمكن التنزه هبذه األماكن بعد إحداثهم، وأنه 
سبق أن اعرتض املدعي عليهام عىل استخراج حجر اجلرانيت للرشكة )...(، ودارت معاملة 
إثبات ملكيتهم لألرض تبني أهنم ال يملكون هذه األرض،  يف اإلمارة، ولكن بعد طلب 
أطلب إلزام املدعى عليهام بإزالة ما أحدثا يف هذه األرض وترك األرض عىل طبيعتها، هذه 
املدعى عليهام؟  أحدثه  بام  األول: هل عليه رضر خاص  املدعي  ثم جرى سؤال  دعواي، 
فقال: ليس عيل مرضة خاصة، وإنام الرضر عام عىل كل أهل املدينة، حيث إن البلدية تطلب 
أماكن جلعلها منتزهات للناس ويف ذلك تضييق عليهم، ثم قرر املدعي الثاين بقوله: دعواي 
املذكورة أعاله، وبناء عىل  الدعوى  تقدم من  ما  بناء عىل  املدعي األول،  هي نفس دعوى 
إقرار املدعني بأن األرض املدعى هبا أرض عامة للناس، وليس عليهم رضر خاص بإحداث 
وبام  املدعي،  يف  الصفة  حتقق  املدعي  من  الدعوى  قبول  رشوط  من  وألن  عليهام،  املدعى 
أنه يوجد دوائر حكومية خمصصة إلهناء مثل هذه النزاعات يف األرايض العامة وال يشرتط 
باحلدود واألطوال، وذلك  عليها  املتنازع  األرض  مل حيدد  إنه  املدعي، حيث  حترير دعوى 
لعدم قبول الدعوى أصاًل وذلك بموجب املادة الرابعة من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية، هلذا فقد قررت رصف النظر عن دعوى املدعني، وبه حكمت، لعدم وجود الصفة 
بأنه سيجري  فأفهمتهام  قناعتهام بذلك،  املدعني قررا عدم  يف حقهم، وبعرض احلكم عىل 
تسليمهام نسخة من احلكم يف هذا اليوم، وهلام االعرتاض خالل ثالثني يوم من تاريخ هذا 
وباهلل  ذلك  ففهام  القطعية،  احلكم  ويكتسب  االعرتاض  يف  حقهام  يسقط  وبعدها  اليوم، 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ. 
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ختمت اجللسة الساعة التاسعة.

القضايا  لتدقيق  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
احلقوقية بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بحائل املساعد برقم ٣٤٢١١٣٢٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ واملقيدة يف املحكمة 
بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ املرفق هبا الصك رقم ٣٤٣٦٧٩٧١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
الصادر من فضيلة القايض/ )...( اخلاص بدعوى )...( و)...( ضد )...( و)...(، بشأن 
دعوى يف أرض عىل الصفة املوضحة يف الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته من رصف النظر عن 
دعوى املدعيني ملا جاء يف املادة اخلامسة من نظام املرافعات الرشعية واللوائح التنفيذية، مع 
تنبيه فضيلته إىل أنه ينبغي تدوين سجل املدعي عليه )...( يف موضعه، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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 راااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٤٨٧٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٣٦٩٢٦٢  

صفةا-اسقمةاتلكةا-امطالبةاتألمابنصيباتبناهاا-اعدماتوكيمهاامنهاا-ادعوىامناغرياذيا
صفةا-ارداتلدعوى.

تملادةا)قق/ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

تركة  من  ابنتها  نصيب  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
ونظرًا  الدعوى،  يف  املدعية  صفة  بعدم  دفع  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  مورثهم، 
ألن املدعية ليس لدهيا وكالة من ابنتها بتسلم نصيبها من الرتكة كام أهنا ليست ولية عليها، 
وألن الدفع بعدم الصفة جيوز يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم به املحكمة من تلقاء 
نفسها، وألنه ال صفة للمدعية يف الدعوى، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعية لعدم 

الصفة، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٥١٩٤٨٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٦٧٧٣٩٧ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٧/١١هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
وحرض   ،)...( رقم  اإلقامة  حاملة  اجلنسية   ...  )...( املدعية  حرضت  وفيها   ،٠٨  :١٥
حلضورها املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
الثانية بشامل جدة برقم ٣٥٨٢٠٠٠٣  وكياًل عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
املدعية  التي ختوله حق اإلقرار واإلنكار والصلح، وبسؤال  وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ، 
الورثة  حرص  صك  بموجب   )...( والدها  تويف   )...( ابنتي  إن  قائلة:  أفادت  دعواها  عن 
الصادر من املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٣٧٨١٩٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٣هـ، 
واملتضمن وفاة )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٧هـ، وانحصار ورثته يف أوالده البالغني  )...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( ال 
وارث له سواهم. ا.هـ، وقد ترك هلا إرثًا مل يقسم، أطلب إلزام املدعى عليه بإعطائي نصيب 
ابنتي )...( من الرتكة، هذه دعواي، وبعرضها عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: إنه ال 
صفة للمدعية يف هذه الدعوى، والبنت )...( سلمنا نصيبها لشقيقتها )...( وقدره مائتان 
وسبعون ألف وستامئة ريال، هكذا أجاب، وبسؤال املدعية: هل متلكني وكالة عن )...(؟ 
أجابت قائلة: ال، هكذا أجابت، وبسؤاهلا: هل أنت ولية عليها؟ أجابت قائلة: ال، هكذا 
أجابت، كام حرضت )...( ... اجلنسية حاملة اإلقامة رقم )...(، وبسؤاهلا عام ذكره وكيل 
املدعى عليه أجابت قائلة: ما ذكره وكيل املدعى عليه صحيح، وقد استلمت نصيب )...( 
إياه  لتسليمها  ومستعدة  استالمه  رفضت  ألهنا  ريال  وستامئة  ألف  وسبعون  مائتان  وقدره 
متى طلبته، هكذا أجابت، وعند وصول القضية هلذا احلد قررت الفصل يف الدعوى والبت 
فيها، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن احلكم بعدم الصفة جيوز الدفع به يف 
أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم به املحكمة من تلقاء نفسها بناء عىل الفقرة األوىل من 
املادة السادسة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية اجلديد، وبام أنه ال صفة للمدعية يف 
هذه الدعوى، وجلميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى املدعية لعدم الصفة، وبعرضه عىل 
الطرفني قرر املدعى عليه وكالة القناعة، وقررت املدعية عدم القناعة، وطلبت االستئناف، 
فأجيبت لطلبها، وجرى تسليمها نسخة من احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يومًا تبدأ 
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من تاريخ احلكم، وإذا انتهت مدة االعرتاض ومل تتقدم بالالئحة االعرتاضية فيسقط حقها 
وباهلل   ،٠٨  :٤٥ الساعة  اجللسة  وأغلقت  القطعية،  احلكم  ويكتسب  االستئناف  طلب  يف 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٢٩٥١٤٩ برقم  بجدة  العامة 
)...( يف قسمة تركة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة 

عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ااااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٦٦٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٣٦٩٧٦  

صفةا-اعلقانخلا-افلزانصيبامشاعامنها-ادفعاتلرشيكاببيعانصيبها-ادعوىاماعمقةا
بعنياعقارا-اتوجههااعىلاوتضعاتليدا-ادعوىاعىلاغرياذياصفةا-ارصفاتلنظلا-اتلدعوىا

عىلامنابيدهاتلعني.

تملوتدا)55(او)74ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بفرز نصيبها من عرق نخل خلفه 
مورثهام ضمن تركته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قرر أنه باع نصيبه يف عرق النخل 
وأن سهم املدعية ال زال مشاعًا فيه، ونظرًا ألن دعوى الفرز تعد من دعاوى العني التي تقام 
عىل واضع اليد لكون إقرار من ليست العني حتت يده غري ملزم ملن حيوز تلك العني املدعاة 
واحلائز هلا هو الذي يملك أن يقر هبا، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن دعوى املدعية 

لعدم صفة املدعى عليه، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

وبناء  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  املحالة  املعاملة  عىل 



403

وتاريخ   ٣٤٢٠٣٢٦٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤١٦٦٥
١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكياًل 
الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودية   )...( عن 
الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٣٤١٥١٣٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ، 
تبلغ  )...(، وقد  تقرر سامع دعواه ضد  واملرافعة، حيث  واملدافعة  املطالبة  والتي ختوله يف 
املدعى عليه لشخصه حيث وقع عىل نسخة من ورقة تبليغ احلضور للمحكمة وهي مرفقة 
باملعاملة، وبناء عىل املادة )٥٥( من نظام املرافعات سألت املدعي وكالة عن دعواه فقال: إنه 
منذ مخسة وثالثني سنة تقريبًا تويف مورث موكلتي والدها )...(، وقد خلف من بني تركته 
عرق النخل املسمى )...( الواقعة يف طرف قرية )...(، وحدوده وأطواله ومساحته كام ييل: 
شاماًل حيده )...( حاليًا مدفون بطول خط منكرس يبدأ من الغرب للرشق بطول ١٩.١٠مرت، 
ثم يميل قلياًل جنوب رشق بطول ١٦.٤٠ مرتا، ثم يميل شامل رشق بطول ٨.٦٠ مرتا، 
يبدأ  منكرس  خط  بطول  حضار  دوسة  بينهم   ،)...( وقف  ويتمه   )...( وقف  حيده  ورشقًا 
من الشامل للجنوب بطول ٧.٦٥ مرت، ثم يميل قلياًل جنوب غرب بطول ٦.٨٢ مرت، ثم 
ينكرس جنوبًا  ثم  بطول ١٠.٣٨،  يميل جنوب غرب  ثم  بطول ١٣.٠٠ مرت،  يتجه جنوبًا 
بطول ٤.٢٣ مرت، ثم يميل جنوب غرب بطول ٤.٠٠ مرت، ثم يتجه جنوبًا بطول ٢٩.٥٠ 
يبدأ  منكرس  خط  بطول  حضار  دوسة  بينهم   )...( وقف  ويتمه  املسقى  حيده  وجنوبًا  مرت، 
مرت،   ٣.٢٠ بطول  غرب  شامل  ينكرس  ثم  مرتا،   ٨.٦٥ بطول  الغريب  للجنوب  الرشق  من 
ثم ينكرس جنوب غرب بطول ٢.٣٠ مرت، ثم يمتد يف نفس االجتاه بطول ٨.٥٥ مرت، ثم 
يتجه غربًا بطول ١٤.٨٠ مرت، وغربًا حيده احلضار ويتمه مسقى )...( ويتمه طريق عرض 
متوسط ٤.٠٠ مرت بطول خط منكرس يبدأ من اجلنوب للشامل بطول ٦.١٠ مرت ثم ينكرس 
شامل غرب بطول ٧.١٥ مرت، ثم ينكرس شامل رشق بطول ١.٦٠ مرت ثم يميل جهة الشامل 
بطول ٦.٥٥ مرت ثم يتجه شاماًل بطول ١٠.٤٠مرت ثم يميل شامل غرب بطول ١٠.٥٥ مرت 
ثم يميل جهة الشامل بطول ٦.٥٥ مرت ثم يتجه شاماًل بطول ١٠،٤٠مرت، يميل شامل غرب 
بطول  غرب  شامل  يميل  ثم  مرت،   ٦.٥٣ بطول  الشامل  جهة  يميل  ثم  مرت،   ١٠.٥٥ بطول 
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٦.٥٠ مرت، ثم يميل يف نفس االجتاه بطول ٤.٧٥ مرت، ثم ينكرس قلياًل شامل رشق بطول 
٢.٤٥ مرت، ثم يميل جهة الشامل بطول ٧.٧٠ مرت، ثم يميل شامل غرب بطول ٥.١٥ مرت، 
وقد بلغت مساحته ٣٠٥٦.٥٦ مرتا مربعا، وقد استوىل املدعى عليه عىل هذا النخل، ومل 
يعط موكلتي مستحقها من عرق النخل، أطلب إلزام املدعى عليه بإعطاء موكلتي مستحقها 
من عرق النخل، هذه دعواي، فسألت املدعي وكالة: هل لديك صك حرص إرث ملورث 
رفع  وبناء عىل ذلك جرى  القادمة،  اجللسة  لكم يف  فقال: ال، وسوف أحرضه  موكلتك؟ 
اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك 
 ٣٤٢٧٥٨٩٧ برقم  األحساء  بمحافظة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ والتي ختوله يف املطالبة واملرافعة واملدافعة، وبعرض الدعوى 
عليه أجاب قائاًل: إن ما ذكره املدعي وكالة من وفاة )...( مورث موكيل وأنه خلف من بني 
تركته عرق النخل املسمى )...( املذكور حدوده وأطواله ومساحته يف الدعوى صحيح كله، 
وما ذكره املدعي من أن موكيل استوىل عىل هذا النخل ومل يعط موكلته مستحقها من عرق 
النخل فغري صحيح، والصحيح أن هذا النخل كان لـ )...(، فلام تويف آل النخل لورثته من 
بعده وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، فأصبح النخل ثامنية أسهم، اشرتى 
موكيل سهمني وسهم )...( و)...( و)...( وأضافهام لسهميه، فأصبح مستحقه فــي كامل 
عرق النخل ستة أسهم مشاعة، وبقي سهامن مها سهم )...( و)...(، وال يزاالن مشاعني 
يف النخل، وقد قام موكيل ببيع الستة أسهم اململوكة له عىل الرجل )...(، فإن كان للمدعية 
دعوى قسمة فلتتقدم هبا عىل املشرتي )...(، علاًم بأن أصل النخل وقف ال يعرف موكيل 
املدعى  ذكره  ما  قال:  ذلك  املدعي وكالة عن  إجابتي، وبسؤال  من هو حتت واليته، هذه 
عليه وكالة من ملكيته ستة أسهم يف النخل املذكور وأنه باعها عىل املدعو )...( وأن النخل 
صك  عن  املدعي  فسألت  قرر،  هكذا  كله،  صحيح  اآلن  يده  حتت  سهامه  بجميع  كاماًل 
حرص ورثة )...(، فأبرز صك حرص الورثة الصادر من حمكمة اجلفر باألحساء برقم ٣٦ 
وتاريخ ١٣٩٩/٠١/٠٦هـ، ووجدته يتضمن حضور )...( وإهناءه بأن والده )...( تويف 
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وانحرص إرثه الرشعي يف أبنائه )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( ال وارث 
له سواهم، فجرى سؤال املتداعيني: هل الذكور من الورثة عددهم اثنان أو ثالثة رجال؟ 
فقاال: بل هم اثنان، ونظرًا لكون عبارة الصك تدل عىل أن الذكور من الورثة ثالثة رجال 
حيث حسب )...( مرتني مرة بصفته منهيًا واألخرى باسمه، لذا لزم تعديل حرص الورثة، 
فأفهمت املدعي وكالة برضورة تعديل ذلك، فاستعد له ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة 
أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه وكالة، وجرى سؤال املدعي وكالة: هل متكنت 
إليه  املشار  الورثة  تعديل صك حرص  من  أمتكن  مل  فقال:  الورثة؟  تعديل صك حرص  من 
يف اجللسة املاضية، ولن تتقدم موكلتي بطلب تعديل للصك، هكذا قرر، ثم جرى سؤال 
املدعي وكالة عن طلبه الوارد يف دعواه من إعطاء موكلته مستحقها من عرق النخل: هل 
يقصد بذلك قيمة مستحقها أم يقصد بذلك فرز مستحقها من عرق النخل؟ فقال: أقصد 
أن  وبام  الدعوى واإلجابة،  فبعد سامع  قرر،  النخل، هكذا  فرز مستحقها من عرق  بذلك 
املدعي وكالة طلب إعطاء موكلته مستحقها من النخل وقصد بذلك الفرز، وبام أن املدعى 
عليه وكالة أقر ببيع موكله لكامل مستحقه من عرق النخل وأن النخل ليس حتت يد موكله 
اآلن، وقد أقر املدعي وكالة بذلك، وبام أن دعوى الفرز تعترب من دعاوى العني التي تقام 
املدعاة  العني  يده غري ملزم ملن حيوز تلك  العني حتت  إقرار من ليست  إذ  اليد  عىل واضع 
والقانون  الرشيعة  بني  الدعوى  نظرية  كتاب  )ينظر  يقر هبا  أن  يملك  الذي  هلا هو  واحلائز 
للدكتور حممد نعيم ياسني ص ٢٨٩(، ألجل ذلك رصفت النظر عن دعوى املدعي لعدم 
صفة املدعى عليه أصالة يف هذه الدعوى، وبذلك حكمت، وللمدعي وكالة إقامة الدعوى 
عىل واضع اليد لدى املحكمة املختصة، وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر عدم قناعته 
باحلكم، وأنه يرغب يف تقديم الئحة اعرتاض عليه، فأفهمته باملراجعة يوم االثنني املوافق 
١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ لتسليمه نسخة من احلكم، وأن له مدة ثالثني يومًا من التاريخ املحدد 
الستالم نسخة احلكم، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة فإن حقه يف طلب االعرتاض 
عىل احلكم يكون ساقطًا، ويعترب احلكم مكتسبًا للصفة القطعية، ففهم ذلك، أما املدعى عليه 
وكالة فبناء عىل املادة ١٧٤ من نظام املرافعات فال حاجة لعرض احلكم عليه لكون احلكم 
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مل يتضمن إلزام موكله بيشء.

قرار أصحاب  الرشقية وبرفقها  باملنطقة  املعاملة من مقام حمكمة االستئناف  ثم عادت   
وتارخيه   ٣٤٣٢٠٩٧٢ القرار  ورقم  الثانية  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  الفضيلة 
والالئحة  ضبطه  وصــورة  الصك  ))بدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/٩/١٦هـ 
أمورًا  االعرتاضية  الئحته  يف  ذكر  وكالة  املدعي  أن  لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 
مهمة مما يتعني مناقشتها بحضور الطرفني، وإدخال املشرتي يف القضية لالطالع عىل وثائق 
والتحقق من الرشاء وحماولة إهناء القضية، ال سيام وأن املبيع عرق، فعىل فضيلته مالحظة ما 
أشري إليه، وإحلاق ما جيد يف الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها 
واهلل املوفق((، عليه أقول جوابًا عىل مالحظة أصحاب الفضيلة بأنني سبق أن اطلعت عىل 
لرغبة  واستجابة  احلكم،  عىل  يؤثر  ما  وجود  بعدم  عليها  ورشحت  االعرتاضية  الالئحة 
أصحاب الفضيلة جرى إعادة النظر والتأمل يف الالئحة االعرتاضية فلم أجد فيها ما يؤثر 
عىل مناط احلكم، وهو كون املبيع ليس حتت يد املدعى عليه، فال تقام الدعوى ضده، علاًم 
لذا ال  إنني أرفض الصلح، هكذا قرر،  املدعي وكالة فقال:  أنه جرى عرض الصلح عىل 
أزال مستمرًا عىل ما حكمت به، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: إنني ال أزال معرتضًا 
عىل احلكم مكتفيًا بالالئحة االعرتاضية التي سبق أن قدمتها، هذا ما لزم جوابًا عىل مالحظة 
أصحاب وسيجري إعادة املعاملة ملقام حمكمة االستئناف للمواصلة يف تدقيق احلكم، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٧٣٠٥٧/ش٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، والواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٦٠٣٧٢٢ برقم 
القايض هبا الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٢١٢٧٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٤هـ اخلاص 



407

بدعوى )...( ضد/ )...( يف قسمة تركة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه 
مل  ١٤٣٤/٩/١٦هـ  يف  ٣٤٣٢٠٩٧٢/ش٢/ب  رقم  السابق  قرارنا  عىل  جوابًا  بالصك 
نبينا حممد وآله  اهلل عىل  املوفق، وصىل  بعد اإلجراء األخري، واهلل  النقض  ما يوجب  يظهر 

وصحبه. وسلم حرر يف ١٤٣٥/٥/٩هـ.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بوادي جازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٣٥٥٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٢٥٨٠ 

صفةا-اتعويضا-ادعوىاضداعاملا-اترصفهابأملامناجهةاعممها-ادعوىاعىلاغرياذيا
صفةا-ارصفاتلنظل.

دعوىاعىلاغرياذياصفة.ا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتعويضه عن خسارته نتيجة فسخ عقد 
أنقصت من  تلفيات  املدعى عليه من  فيها  أحدثه  ما  بسبب  بالتمليك  منتهي  إجارة سيارة 
أقر بصحتها  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  املدعي،  منزل  من  هلا  أثناء سحبه  قيمتها 
لبنود  فيها طبقًا  يعمل  التي  السيارة  مالكة  الرشكة  بأمر من  السيارة كان  بأن سحب  ودفع 
العقد، وبعد خماطبة الرشكة أفادت بصحة ما جاء يف جواب املدعى عليه، ونظرًا النعدام 
الصفة يف املدعى عليه، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

العامة بوادي جازان، وبناء عىل  أنا )...( رئيس املحكمة  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٣٥٥٤ برقم  املحالة  املعاملة 
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املوافق ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ  الثالثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، ويف   ٣٤٤٨٠٣١٢
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،٠٩  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
لعام   )٣٢( رقم  احلقوق  جملد  اليدوي  الضبط  يف  ضبطه  سبق  ملا  وتتمة   )...( رقم  املدين 
التاسعة،  الساعة  الثانية  اجللسة  افتتحت   )٣٨( صحيفة   )٥( عدد  ١٤٣٣هـ -١٤٣٤هـ 
وفيها حرض املدعي وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
إنه يف ١٤٣٣/٩/٢٥هـ قام املدعى  املدين رقم )...( صادر جازان، وادعى األول قائاًل: 
عليه بالدخول إىل حوش منزيل دون علم مني وال إذن، وقام بأخذ سيارة من نوع )...( صنع 
٢٠١٢م لوحة رقم )...(، املؤجرة عيّل من قبل الرشكة )...( للبيع بالتقسيط، املحدودة إجيارًا 
منتهيا بالتمليك اعتبارا من ١٤٣٣/٤/١٣هـ حتى ١٤٣٦/٣/١هـ بأجرة شهرية قدرها 
ألف ومائة وتسعة وتسعون ريااًل، وعند أخذه هلا وقع له حادث نتج عنه بعض التلفيات، 
بفسخ  فقمت  معيبة،  احلادث  بسبب  أصبحت  السيارة  أن  إال  بإصالحها،  الرشكة  فقامت 
ألف  إدارية قدرها  السيارة رسومًا  عقد اإلجيار، ولكوين قد خرست عند استئجاري هلذه 
ريااًل، ودفعت للرشكة أجرة مخسة أشهر مستحقة وقدرها مخسة آالف وتسعامئة  وستامئة 
ومخسة وتسعون ريااًل، ولكون املدعى عليه هو املتسبب بفسخ العقد، أطلب إلزامه بدفع ما 
خرسته وقدره سبعة آالف ومخسامئة ومخسة وتسعون ريااًل، هذه دعواي، وبعرض دعواه 
عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي من استئجاره للسيارة عىل الصفة التي ذكرها 
وأنه تم فسخ العقد بعد احلادث املذكور صحيح، وصحيح أيضًا أنني قمت بأخذ السيارة 
ارتطمت  إنني  حيث  مقصود،  غري  أنه  إال  التلفيات  بعض  عنه  نتج  اصطدام  يل  وقع  وأنه 
ببيارة رصف صحي، وقد نتج عنه تلفيات يسرية وقعت يف مقدمة السيارة وتم إصالحها 
من قبل الرشكة )...( للتأمني التعاوين، وكان سبب أخذي للسيارة أنني كلفت من الرشكة 
املؤجرة بسحبها وذلك لتأخر املدعي يف دفع قسطني مستحقني عليه، حيث إنني أعمل لدى 
الرشكة ومكلف من قبلها هبذا العمل، وأما ما ذكره املدعي من دخويل حلوش منزله فغري 
صحيح، وإنام أخذت السيارة من خارج احلوش، كام أن ما قام بدفعه هي مبالغ مستحقة عليه 
بموجب العقد، وإن كان له مطالبة فإهنا تتم يف مواجهة الرشكة، لذا فإين أطلب رد دعواه، 
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هكذا أجاب، وبعرضه عىل املدعي قال الصحيح ما ادعيت به، واملدعى عليه مل يكلف من 
قبل الرشكة بسحب السيارة لعدم وجود أي متأخرات كام أفادين بذلك مدير فرع الرشكة 
سعودي   )...( حرض  األثناء  هذه  ويف  طلبه،  عىل  وأرص  أجاب  هكذا  بجازان،  املذكورة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( صادر جازان بصفته وكياًل عن )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
شامل حمافظة جدة رقم ٦١٠٠٣ يف ١٤٣٢/٧/٤هـ بصفته وكياًل عن )...( بصفته مدير 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  املحدودة  والتأجري  بالتقسيط  والبيع  للتطوير   )...( الرشكة 
الدعوى  إقامة وسامع  فيها  له  واملخول  برقم ٥٩٥٩٩ يف ١٤٣٢/٦/٢٩هـ  اإلدارة  نفس 
واملدافعة واملرافعة )...( إلخ، وطلب سامع ما لديه، فأذنت له، فأبرز حمررًا وطلب االطالع 
بأن  بالتقسيط  للبيع  الرشكة )...(  ما نصه: »تشهد  يتضمن  عليه، وباالطالع عليه وجدته 
املوظف )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أحد منسوبيها، ويعمل 
هبا من تاريخ ٢٠١٢/٤/٨م أنه مكلف من قبل الرشكة بسحب السيارات املتأخرة بسداد 
حسب العقد املتفق عليه مع العمالء، وأنه يتم تسليمه صورة االستامرة باإلضافة إىل أصل 
املفاتيح ليقوم بسحب السيارات التي يستوجب سحبها، وذلك بعد تبليغ اجلهات احلكومية 
املختصة والرسمية بذلك، وهذا املشهد منا بذلك لتقديمه إىل من هيمه األمر، ولكم جزيل 
الشكر والعرفان. الرشكة )...( للبيع بالتقسيط التوقيع واخلتم ». انتهى، وقد جرى إرفاقه 
باملعاملة، وبعرضه عىل املدعي قال: إن مدير فرع الرشكة املذكورة بجازان أفادين أن املدعى 
عليه غري مكلف بسحب السيارة لعدم وجود أي متأخرات، وإذا وردت إفادة رسمية من 
الدعوى،  عن  متنازل  فأنا  السيارة  بسحب  الرشكة  قبل  من  مكلف  عليه  املدعى  أن  قبله 
الثالثاء  يوم  ويف  اجللسة،  رفع  جرى  ما سبق  وتأمل  اجللسة  أجاب، والنتهاء وقت  هكذا 
املدعي  حرض  وفيها  التاسعة،  الساعة  الثانية  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٥/٢١هـ 
واملدعى عليه، وقد سبق الكتابة من قبلنا ملدير رشكة )...( للتأجري املحدودة بخطابنا رقم 
تارخيه،  إفادة حتى  تردنا  ومل  باملعاملة،  واملرفق صورته  ٣٤٨٥١٥٣١ يف ١٤٣٤/٤/٨هـ 
لذا  بالنفي،  فأجابا  ما يضيفانه يف هذه اجللسة؟  املدعي واملدعى عليه: هل لدهيام  وبسؤال 
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الثالثة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ  األحد  يوم  ويف  اجللسة.  رفع  جرى 
الساعة التاسعة، وفيها حرض املدعي واملدعى عليه وقد سبق الكتابة من قبلنا ملدير رشكة 
صورته  واملرفق  ١٤٣٤/٤/٨هـ  يف   ٣٤٨٥١٥٣١ رقم  بخطابنا  املحدودة  للتأجري   )...(
باملعاملة ومل تردنا إفادة حتى تارخيه، وبسؤال املدعي واملدعى عليه هل لدهيام ما يضيفانه يف 
هذه اجللسة فأجابا بالنفي؛ لذا جرى رفع اجللسة ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١١/٩هـ 
افتتحت اجللسة الرابعة الساعة التاسعة والنصف، وفيها حرض املدعي واملدعى عليه قبل 
وقبل  طارئ،  ظرف  لوجود  آخر  موعدًا  إعطاءه  املدعي  طلب  وقد  ساعة،  بنصف  املوعد 
بذلك املدعى عليه، لذا جرى رفع اجللسة. ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/١/٢هـ افتتحت 
فرع  مدير  إفادة  وردتنا  وقد  عليه،  املدعى  حلضوره  وحرض  املدعي،  حرض  وفيها  اجللسة، 
رشكة )...( للبيع بالتقسيط بجازان بخطاهبم رقم ٢٠١٣/١ يف ١٤٣٤/٥/١هـ ونصها: 
»فضيلة رئيس املحكمة العامة بوادي جازان حفظه اهلل، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
وبعد، ردًا عىل خطابكم رقم ٣٤٨٥١٥٣١ املؤرخ يف ١٤٣٤/٠٤/٠٨ بشأن إفادتنا عن 
سحب السيارة من نوع )...( موديل ٢٠١٢ باللوحة رقم )...(، نفيد سعادتكم علاًم بأنه قد 
تم تكليف الزميل/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( والصادرة من 
أحوال مكة من قبل مرشفه املبارش الزميل/ )...( بسحب السيارة من املستأجر بعدما رفض 
وحسب  ١١٩٩ريال  مبلغ  وقتها  عليه  مستحق  كان  حيث  عليه  املستحق  سداد  املستأجر 
املستأجر،  إىل  الرجوع  دون  السيارة  سحب  يتم  التأخري  حالة  يف  بأنه  العقد  عليه  ينص  ما 
 )...( الرشكة  والتقدير،  االحرتام  وافر  بقبول  وتفضلوا  الرشكة،  املتبعة يف  السياسة  وهذه 
للبيع بالتقسيط مدير فرع جازان )...( ». انتهى بنصه، وبعرضها عىل املدعي أجاب قائاًل: 
السيارة ولكن مل تفوضه بدخول حوش  املدعى عليه بسحب  صحيح أن الرشكة فوضت 
منزيل لسحب السيارة، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفني هل لدهيام ما يضيفانه فأجابا بالنفي، 
عليه وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وما تضمنته إفادة مدير فرع رشكة )...( للبيع 
املدعي،  سيارة  بسحب  قبلهم  من  مفوض  عليه  املدعى  أن  واملتضمنة  بجازان  بالتقسيط 
ونظرًا ملا هو مقرر لدى أهل العلم من اشرتاط أن يكون املدعى عليه ذي صفة يف الدعوى 
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وهذا مل يتحقق يف هذه القضية لكونه مفوضًا من قبل الرشكة، وقد قرر املدعي يف اجللسة 
املنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٦هـ أنه يف حال ورود إفادة رسمية من قبل مدير فرع الرشكة 
فقد  لذا  الدعوى؛  متنازل عن  فإنه  السيارة  املدعى عليه بسحب  تكليف  تتضمن  املذكورة 
رصفت النظر عن دعوى املدعي، وأخليت سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى بعينها، وبه 
حكمت، وبعرضه عىل الطرفني قنع به املدعى عليه ومل يقنع به املدعي، واستعد لتقديم الئحة 
اعرتاضية، فأفهم بمراجعة املحكمة يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/١/١١هـ الساعة العارشة 
الستالم نسخة من صك احلكم، له من بعد استالمه للنسخة أو التاريخ املرضوب له - أهيام 
قبل - أو تاريخ صدوره إن تأخر عن ذلك ثالثون يومًا يقدم خالهلا الئحته االعرتاضية ؛ 
فإن مل يفعل يسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم الصفة القطعية، وتم إقفال اجللسة 
الساعة التاسعة وللبيان حرر، واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/١/٢هـ.

احلقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
املرفق  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٣١٧٠ برقم   )...( الشيخ/  جازان  بوادي 
اخلاص  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٦٢٤١ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( بشأن مبلغ مايل املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بالصك 
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٧١٥٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٦٤٨ 

صفةا-ابيعاعقارا-اتغليلاباملدعيا-اطمباإبطالاتلعقدا-ادفعابالوساطةايفاتلبيعا-ادعوىا
عىلاغرياذياصفةا-اتوجههااعىلاتلبائعا-ارداتلدعوى.

دعوىاعىلاغرياذياصفة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إبطال عقد بيع قطعة أرض ورد الثمن املسلم 
عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  البيع،  يف  غش  لوجود  خسارته  عن  وتعويض  للبائع 
قرر أنه جمرد وسيط يف البيع وقد سلم الثمن املدفوع للبائع فضاًل عن أن عقد البيع مل يتم 
توقيعه يف مكتبه فال يكون مسؤواًل عنه، ونظرًا لكون املدعى عليه ليس له صفة يف مواجهته 
بالدعوى، وألن طلبات املدعي إنام تتوجه عىل البائع ال الوسيط، لذا فقد حكم القايض برد 

الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعد وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العاّمة بسكاكا، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بسكاكا 
 ٣٤٨٩١٧٧٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٧١٥٢ برقم 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ فتحت اجللسة، 
وفيها حرض/ )...( سعودي اجلنسية حماٍم بموجب الرتخيص رقم )...( الوكيل عن/ )...( 
فادعى  )...( يف ١٤٣٤/٤/٦هـ،  برقم  كتابة عدل سكاكا  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
ضد احلارض معه يف جملس احلكم/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
العقاري  للمكتب  بالذهاب  قام موكيل  بتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ  إنه  قائاًل يف دعواه ضده: 
املكتب قطعة األرض رقم  للمدعى عليه لرشاء قطعة أرض، فعرض عليه  اململوك   )...(
من  الصادر  بالصك   )...( للمدعو/  واململوكة  سكاكا  بمدينة   )...( رقم  باملخطط   )...(
كتابة عدل سكاكا برقم )...( يف ١٤١٨/٧/١١هـ، وأخربه املكتب أهنا تقع يف خمطط شامل 
)...(، وقد خرج موكيل ملشاهدة األرض برفقة موظف املكتب )...( وبعد معاينة األرض 
عىل الطبيعة اتفق موكيل مع املكتب وعزم عىل رشائها بمبلغ وقدره مائة وعرشون ألف ريال 
)١٢٠٠٠٠(، وقد دفع موكيل للمكتب كامل املبلغ، بعد ذلك وقبل اإلفراغ ذهب موكيل 
ملكتب عقاري آخر للتأكد من األرض، فأفاده املكتب بأهنا ال تقع يف املخطط املذكور، وإنام 
تقع يف قرية )...(، وبعد التحقق من ذلك، وحيث إن املوقع احلقيقي لألرض ال يصل هلذه 
القيمة وليس ملوكيل رغبة فيه، فقد رجع موكيل للمكتب اململوك للمدعى عليه وأخربهم 
بذلك فقالوا: إن املبلغ قد سلم للبائع، وحيث إن املكتب أخطأ يف حتديد األرض، وهذا اخلطأ 
قد أوقع موكيل يف رضر متثل يف اضطراره للقيام ببيع سيارته من نوع )...( موديل )٢٠٠٧( 
بمبلغ مخسة وعرشين ألف ريال )٢٥٠٠٠(، وكان قد اشرتاها قبل يومني من رشائه لألرض 
بمبلغ وقدره ثامنية وثالثون ألف ريال )٣٨٠٠٠( ؛ لكي يسدد قيمة األرض، لذا فإين أطلب 
إبطال عقد البيع، وإلزام املدعى عليه برد الثمن ملوكيل، وإلزام املدعى عليه بتعويض موكيل 
عن الرضر الذي أصابه جراء بيعه سيارته مبلغًا وقدره ثالثة عرش ألف ريال )١٣٠٠٠(، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه 
ضدي من أن املكتب عرض عليه قطعة األرض املذكورة فغري صحيح، وإنام الصحيح أن 
موكل املدعي كان كثريًا ما حيرض عندنا يف املكتب للبحث عن األرايض )اللقطة( كام تسمى، 
يف  املذكورة  القطعة  لعرض   )...( املدعو/  حرض   )...( املوظف  عند  جالسًا  كان  وعندما 
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أهنا يف شامل  أخرب  )...( عن موقع األرض  للصك، وبسؤال  للبيع ومعه صورة  الدعوى 
)...( مما أوهم املوظف املذكور وموكل املدعي، بعد ذلك سام موكل املدعي األرض بمبلغ 
وقدره مائة وعرشون ألف ريال )١٢٠٠٠٠(، ونحن نعلم وموكل املدعي أن األرايض يف 
شامل )...( تصل إىل مبلغ وقدره مائتان ومخسون ألف ريال )٢٥٠٠٠٠(، وبعد أن اتصل 
املوظف بصاحب األرض ليخربه بالسوم قرر صاحب األرض البيع وطلب أخذ عربون من 
موكل املدعي، وقد نصح املوظف البائع بأن القيمة لألرض تعترب قليلة عن األرايض التي يف 
نفس املوقع وأن عليه الصرب لكي تباع بقيمة أكثر، فرفض صاحب األرض النصيحة وطلب 
إكامل إجراءات البيع، ومتت معاينة األرض عىل أهنا شامل )...( وبنفس احلدود واألطوال، 
واتصل يب موكل املدعي يبرشين بأنه اشرتى أرض شامل )...( بسعر رخيص، وقد حصل 
لنا وملوكل املدعي غش وغرر من صاحب األرض بشأن موقعها، فتبني ملوكل املدعي أن 
األرض تقع يف قرية )...( وليس يف خمطط شامل )...(، وقد استعجل ببيع سيارته لدفع قيمة 
اآلخر؛  يغش  أن  واملشرتي حاول  البائع  من  كان كل  احلقيقة  األرض حسب كالمه، ويف 
البائع باملوقع واملشرتي بالقيمة، وكانا مترسعني يف إجراءات البيع مما أربك موظف املكتب، 
وألجل ذلك مل يتم توقيع عقد بينهام يف املكتب، إنام كان املكتب جمرد وسيط، وقد استلمنا 
إن  بموجب سند رصف، وحيث  للبائع  كاملة وسلمناها  قيمة األرض  املدعي  من موكل 
البائع واملشرتي كانا مترسعني يف اإلجراءات ومل يتم إمتام توقيع العقد بينهام يف املكتب، فإن 
املكتب اململوك يل خييل مسؤوليته من هذه األرض، وأطلب رد دعوى املدعي، هذه إجابتي. 
ثم إنه يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/٤هـ فتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة ومل 
حيرض املدعى عليه رغم تبلغه يف اجللسة املاضية ومل يعتذر عن احلضور، وبعرض ما جاء يف 
إجابة املدعى عليه يف اجللسة املاضية عىل املدعي وكالة أجاب بقوله: موكيل مل يقابل صاحب 
للمدعى  اململوك  املكتب  العدل، واإلهيام واخلطأ حصل من  كتابة  إال يف   )...( األرض/ 
عليه، أما كتابة العقد فصحيح أنه مل يكتب عقد يف املكتب، لكن مجيع مقدمات العقد وأركانه 
حصلت يف املكتب، أما الكتابة فهو إجراء شكيل وهو الذي مل حيصل، وما ذكره من أن البائع 
استلم قيمة األرض فصحيح، هذه إجابتي. ثم إنه يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/٣هـ 
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فتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه، وبسؤال املدعي وكالة هل 
لديه ما يرغب يف إضافته أجاب بقوله: ليس لدي ما أرغب يف إضافته. فبعد سامع الدعوى 
واإلجابة واالطالع عىل أوراق املعاملة، وبام أن املدعي وكالة ذكر بأن موكله اشرتى األرض 
رقم )...( باملخطط رقم )...( بمدينة سكاكا واململوكة للمدعو/ )...( عن طريق مكتب/ 
)...( العقاري اململوك للمدعى عليه، وأن املكتب ذكر ملوكله بأن هذه األرض تقع يف خمطط 
بأن  املبايعة علم موكله  إجراء  وبعد  الرشاء،  قبل  الطبيعة  األرض عىل  )...( وعاين  شامل 
األرض ليست هي التي شاهدها عىل الطبيعة وإنام تقع يف قرية )...(، وأن موكله ليس له 
رغبة يف رشاء هذه األرض فهي أقل قيمة مما شاهدها عىل أرض الواقع، وطلب إبطال عقد 
البيع ورد الثمن ملوكله، وتعويض موكله عن الرضر الذي أصابه، وبام أن املدعى عليه أنكر 
عرض األرض املذكورة عىل موكل املدعي، وذكر بأن موكل املدعي كان كثري اجللوس يف 
املكتب للبحث عن األرايض، وعندما حرض صاحب األرض لعرض األرض املذكورة ذكر 
بأهنا تقع يف شامل )...( مما أوهم املوظف وموكل املدعي، ومتت املبايعة بني صاحب األرض 
وموكل املدعي، وأنه مل يتم توقيع عقد يف املكتب، وأن املكتب جمرد وسيط، وأهنم استلموا 
من موكل املدعي قيمة األرض كاملة وسلموها للبائع، وبام أن موكل املدعي صادق عىل 
البائع، واملدعى  أنه مل يتم توقيع عقد يف املكتب، وبام أن طلبات املدعي وكالة تتوجه عىل 
عليه ليس له صفة يف مواجهته بدعوى إبطال العقد ورد القيمة، لذا فقد حكمت برد دعوى 
بأن  وكالة  املدعي  وأفهمت  الدعوى،  من هذه  عليه  املدعى  وأخليت سبيل  وكالة  املدعي 
دعوى موكله تتجه عىل البائع، وبعرضه عىل املدعي وكالة مل يقنع به، وأفهمت املدعي وكالة 
باحلضور يوم غٍد اخلميس الستالم نسخة من احلكم ليقدم اعرتاضه خالل مدة االعرتاض 
وهي ثالثون يومًا من التاريخ املحدد لالستالم، وإذا مل حيرض فسوف يودع الصك يف ملف 
الدعوى ويكون إيداعه جمريًا ملدة االعرتاض، وإذا انتهت املدة ومل يقدم اعرتاضه فإنه يسقط 
حقه يف طلب التمييز، فأبدى فهمه لذلك، وعليه جرى التوقيع، وقررت بعث نسخة من 
املقررة  املدة  خالل  اعرتاضه  ليقدم  احلكم  جلسة  عن  الغائب  عليه  للمدعى  احلكم  صك 
يقدم أحد  إذا مضت مدة االعرتاض ومل  وأنه  التبليغ،  تاريخ  يومًا من  نظامًا وهي ثالثون 
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اعرتاضه فإنه يسقط حقه يف التمييز، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر 
يف ١٤٣٥/١/٣هـ.

حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بسكاكا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  املعاملة  اجلوف عىل  بمنطقة  االستئناف 
برقم ٣٤٨٩١٧٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ املقيدة لدى هذه املحكمة برقم ٣٥٧٠٤٩٩٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ املرفق هبا الصك الصـــادر من فضيلـــة القاضـــــي باملحكمة 
الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٠٤٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هــ اخلاص بدعوى/ )...( وكالة 
ضد/ )...( يف دعوى ببطالن عقد، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
الدائرة  تقرر  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه، 

املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 4اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٤١٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار: ٣٥١٣٣٤٤٣ 

صفةا-ابيعا-اعيبايفاتملبيعا-اطمبافقخاتلعقدا-ادفعابالوساطةايفاتلبيعا-ادعوىاعىلا
غرياذياصفةا-ارصفاتلنظل.

دعوىاعىلاغرياذياصفة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم بفسخ بيع مجل اشرتاه منه لوجود عيب 
البيع ودفع بأنه وسيط بني  فيه وإلزامه برد ثمنه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر 
املتبايعني وليس مالكًا للجمل املباع، وقد أقر املدعي بذلك، ولذا فقد قرر القايض رصف 
النظر عن الدعوى لعدم الصفة يف املدعى عليه، فاعرتض املدعي، 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  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٥٤٤١٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧٦٢٣٢٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٠٣هـ، ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
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٠٠: ٠٨، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى 
عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: 
إنه منذ شهرين تقريبًا من تاريخ اليوم اشرتيت من املدعى عليه مجاًل فحاًل تم له ثامن سنوات 
بثمن قدره سبعة عرش ألف ريال، استلمت اجلمل املذكور من املدعى علية وسلمته الثمن، 
واتضح يل وجود عيب يف اجلمل املذكور والعيب عبارة عن إصابة اجلمل املذكور بمرض 
النزو  يستطيع  ال  اجلمل  أن  هو  املرض  هذا  وعرض  )ذيبة(،  اإلبل  أهل  عرف  يف  يسمى 
عليه  املدعى  إلزام  وأطلب  البيع،  فسخت  املذكور  العيب  وجود  وبسبب  الناقة،  لرضاب 
تسليمي الثمن الذي قدره سبعة عرش ألف ريال، وسأقوم برد املبيع للمدعى عليه، هكذا 
ادعى، وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي غري صحيح، والصحيح أين كنت 
البيع  إليه يف الدعوى حال  بيع اجلمل املذكور بني املدعي ومالك اجلمل املشار  وسيطًا يف 
الدعوى واإلجابة  البيع هو )...(، هكذا أجاب، وبعد سامع  املذكور حال  ومالك اجلمل 
أبلغني حال  عليه  املدعى  قائاًل:  املدعي  فأجاب  عليه  املدعى  به  أجاب  املدعي عام  سألت 
البيع أنه ال يملك اجلمل املذكور، وأنه وسيط يف البيع، ومل يبلغني املدعى عليه باسم مالك 
اجلمل، واستلمت اجلمل املذكور من املدعى عليه وسلمته الثمن، هكذا أجاب، وبناء عىل 
ما تقدم، وبام أن املدعي ذكر أن املدعى عليه أبلغه حال البيع أنه ال يملك اجلمل املذكور، 
برصف  وحكمت  ضده،  الدعوى  هذه  إقامة  يف  له  صفة  ال  عليه  املدعى  أن  يتضح  وهبذا 
النظر عن الدعوى لعدم صفة املدعى عليه يف إقامة هذه الدعوى ضده، وبعد النطق باحلكم 
قناعته،  عليه  املدعى  فقرر  ومواعيدها،  املقررة  االعرتاض  بطرق  أفهمتهام  عليهام  وتالوته 
وقرر املدعي عدم قناعته، وطلب رفعه ملحكمة االستئناف دون مذكرة اعرتاضية، واختتمت 
اجللسة الساعة ٢٥: ٠٨، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٠هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا حممد وعىل  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل 
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املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة الرس بـرقـم ٣٤٢٧٦٢٣٢٤ وتاريخ 
املرفق هبا الصك املسجل بـرقم  إلـيـنـــا برقم ٣٥٤٢٨٧٩  ١٤٣٥/١/١٧هــ؛ املحالـة 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/١١هـ؛  وتاريخ   ٣٥١١٢٦٢١
باملحكمة؛ اخلاص بدعـوى/ )...( ضد/ )...(؛ بشأن املطالبة بإلزام املدعى عليه بتسليم 
فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  مجل؛  قيمة  ريال  ألف  عرش  سبعة  وقدره  مبلغًا  املدعي 
برصف النظر عن الدعوى؛ لعدم صفة املدعى عليه يف إقامة هذه الدعوى ضده؛ عىل النحو 
املصادقة عىل احلكم.  املعاملة قررنا  فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  املفصل 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 5اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحايل عسري

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٤٥٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٦٣٣٢  

بيعا-اأرضا-اعدماتقميلاتملبيعا-اطمبارداتلثمنا-ادفعابالوساطةايفاتلبيعا-اتلعقدامعا
تلدعوىاضدها-ارفضا توجها تلدفعا-ا إسلترهابصحةا تلدعوىا-ا إدخالهايفا ثالثا-ا طلفا

تملدعيا-ارصفاتلنظل.

دعوىاعىلاغرياذياصفة.

أقام املدعى دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن أراض اشرتاها منه إال أنه مل 
يسلمها إليه وعرض عليه أرضًا غريها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر بيعه األرايض 
املذكورة عىل املدعي ودفع بأنه وسيط يف البيع وقد سلم الثمن للبائع، وبعد اطالع القايض عىل 
العقد وجده مربما بني املدعي وطرف ثالث لذا فقد قرر إدخاله ىف الدعوى،وقد حرض املدخل 
وأقر بأنه باع األرايض عىل املدعي ووقع عىل العقد وتسلم قيمتها من املدعى عليه وأنه جمرد 
وسيط بني املدخل واملدعي، فأرص املدعي عىل مطالبة املدعى عليه دون غريه، ولذا فقد حكم 
القايض برصف النظر عن الدعوى وأفهم املدعي أن دعواه تتوجه عىل من باع عليه، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.



422

�صفة املدعى عليه

عسري،  بمحايل  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  عسري  بمحايل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٥٢٥٤٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٢٥٧٠٨٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)...(، وحرض  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  وفيها حرض   ٠٠: ١٠
وادعى   ،)...( رقم  املدين  جل  السِّ بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره 
األول قائال: إنني أطالب املدعى عليه احلارض بمبلغ مخسني ألف ريال )٥٠٠٠٠ ريال(، 
املدعى  قابلت  بـ )...(، وقد  أراٍض يف خمطط يدعى خمطط )...(  ببيع قطع  حيث أومهني 
عليه يف حمايل يف تاريخ ١٤٣٣/١/٥هـ، وبعد أن عرض علينا عرضًا عن املخطط اقتنعنا به 
فاشرتيت عرش قطع وهي ذات األرقام )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
الشأن،  صاحب  هو  وأنه  فيه،  ثقة   )...( بحضور  عقدًا  ووقعت  و)...(،  و)...(  و)...( 
وعندما وقع العقد ذهبت إىل مخيس مشيط حيث أقيم وحولت بعد يومني مخسني ألف ريال 
)٥٠٠٠٠ ريال( قيمة هذه األرايض، ثم بعد فرتة قصرية ذهبت ألطلع عىل حقيقة األمر بعد 
أن داخلني الشك فإذا األمر ومهي ال حقيقة له، وقابلت هذا الشخص، وبعد مماطلة قال يل: 
سأعطيك أرايض يف حمافظة )...( بدال عن األرايض التي تم التعاقد عليها فرفضت؛ ألين مل 
أعد أثق يف كالمه، وألن املدعى عليه هذا الذي جرى االتفاق بيني وبينه عىل رشاء األرض 
وهذا الذي أقنعني، ثم استلم املبلغ مني ال غري، فإين أطلب إلزامه بتسليم هذا املبلغ كامال 
وحاال، يل هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي من أنه اشرتى 
مني االرايض املذكورة يف دعواه فغري صحيح، بل الصحيح أنه اشرتاها من شخص يدعى 
وال  املدعي  املشرتي  من  ال  الوساطة  قيمة  أجد  ومل  املوضوع،  يف  وسيطا  كنت  وإنام   )...(
البائع، وقد حرضت توقيع العقد بصفتي شاهدا عليه، وأنا أطلب إحضار ذلك البائع فهو 
يقيم يف حمايل عسري، علام أن املبلغ الذي يذكر املدعي أين أستلمته قد سلمته للبائع )...(، 
 )...( الصادر من مكتب  العقد  لنا  فأبرز  املعاملة  املربم يف هذه  العقد  املدعي عن  وسألت 
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للعقار برقم ٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/١/٥هـ يتضمن ما ييل: الطرف األول البائع )...( سجل 
)...( وعنوانه  )...( سجل مدين رقم  املشرتي  ثاين  )...( طرف  )...( وعنوانه  مدين رقم 
إكراه وال تغرير  باع برضاه واختياره من غري جرب وال  بأنه  الطرف األول  )...(، فقد قرر 
عىل الطرف الثاين األرايض ذات االرقام )...(، )...(، )...(، )...(، )...(، )...(، )...(، 
)...(، )...(، )...(، الكائنة يف حي خمطط )...( بمدينة )...( بدون حدود وال أطوال وال 
مساحة، وذلك بمبلغ وقدره وبيانه )٥٠٠٠٠ ريال( فقط مخسون ألف ريال فقط ال غري، 
وقد استلم البائع القيمة عدا ونقدا، وقد استلم البائع من القيمة: كامال والباقي ال يشء. 
الطرف األول البائع: )...( توقيعه، الطرف الثاين املشرتي: )...( توقيعه شاهد: )...( توقيعه 
وعليه ختم املكتب، هذا وقد قررت رفع اجللسة إىل يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٦/٩هـ 
لطلب إحضار املدعو/ )...( إلدخاله يف الدعوى. ويف يوم األربعاء الساعة التاسعة والربع 
رقم  املدين  بالسجل  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  الطرفني،  بحضور  اجللسة  افتتحت 
جل املدين رقم )...( بموجب  )...( وكيال عن املدعو/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السِّ
الوكالة رقم ٣٥٤٢١٣٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، املخول فيها )املرافعة واملدافعة وسامع 
الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وطلب اليمني ورده واالمتناع 
عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة واحلرج والتعديل واإلنكار والصلح 
والتنازل وطلب التحكيم وطلب تطبيق املادة ٢٣٠ من نظام املرافعات الرشعية واملطالبة 
بتنفيذ األحكام وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف وطلب 
رد االعتبار وطلب الشفعة وإهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى املحاكم(، 
هذا وبسؤال الوكيل عن الدعوى بعد تالوهتا عليه قال: إن موكيل )...( قد باع األرايض 
املذكورة أرقامها يف عقد البيع املنوه عنه يف الدعوى، وموكيل هو الذي استلم القيمة ووقع 
عىل العقد، وهو مستعد لتسليم املدعي قيمة األرايض يف حال مل ُيصفِّ األرايض له، حيث 
إن عىل األرض مشاكل ونحن نسعى يف تصفيتها وقضيتها لدى حمكمة قنا ولعل ذلك يكون 
وتسويقها،  األرايض  بيع  يف  يتوسط  كان  أنه  إال  له  شأن  فال   )...( عليه  املدعى  أما  قريبا، 
هكذا قال، هذا وبعرض ذلك عىل املدعي قال: أنا ال أعرف إال املدعى عليه احلارض وهو 
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)...( ال أطالب غريه، حيث إنه هو الذي استلم مني وهو الذي أومهني بكل القضية، أريد 
احلكم عليه فقط وال أريد احلكم عىل املدعو )...( ألين مل أره أصال، هكذا قال، فبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه )...( أن يكون هو البائع، وحيث 
ظهر يف عقد البيع أن البائع الفعيل هو )...(، وحيث طلبنا إدخاله وفق النظام فحرض ممثله 
املخول باجلواب فأقر بأن البائع عىل املدعي هو موكله )...(، وأنه هو مستلم القيمة، وأن 
العقد  الوكيل بمسؤولية موكله عن هذا  إقرار  املدعى عليه )...( هو وسيط لذلك، وألن 
ختيل مسؤولية املدعى عليه، وألن املدعي رفض أن حيكم له عىل البائع، فقد رصفت النظر 
عن طلب املدعي ضد املدعى عليه، وأفهمت املدعي أن دعواه عىل من باع عليه وهو الطرف 
الثاين يف العقد، وبه حكمت، هذا وسلمت نسخه من احلكم للمدعي لتقديم مذكرة اعرتاض 
عليه من تاريخ تسلمه يف ثالثني يوما، وأفهمته أن مدة االعرتاض تبدأ من اليوم التايل بتسلم 
نسخة احلكم، وأنه مامل يقدم مذكرة اعرتاضية يف املدة املحددة سقط حق االعرتاض وانتهى 
احلكم بالقطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٦/٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف 
برقم  عسري  بمحايل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة 
القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  ٣٥١٢٥٧٠٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، 
 )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٦/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٢٠٩٩ برقم   )...( باملحكمة/ 
ضد/ )...( يف مبلغ مايل، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة تقرر الدائرة املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٦٢٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٦٣٨ 

بالوساطةا-ا تملبمغا-دفعا ردا تملدةا-اطمبا تساقدتماخادمةا-اعدماإحضارهاايفا وكالةا-ا
توجهاتلدعوىاعىلاتملكابا-ارداتلدعوى.ا

دعوىاعىلاغرياذياصفة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه برد مبلغ قدره ستة عرش ألف ريال قيمة 
عىل  الدعوى  وبعرض  عليه،  املدعى  بوساطة  استقدام  مكتب  طريق  عن  خادمة  استقدام 
املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه وسيط بني املدعي واملكتب وقد اشرتط عليه عدم حتمله 
اخلادمة،  باستقدام  واستعد  إرادته  عن  خارجة  لظروف  التأخري  بأن  وأضاف  للمسؤولية، 
ونظرًا ألن املدعي تعاقد مع مكتب االستقدام وألن املدعى عليه وسيط والدعوى تتوجه 
عىل املكتب فقد حكم القايض برد دعوى املدعي وأفهمه بأن له حق الرجوع عىل من تعاقد 

معه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف،  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
وبناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٥٦٩٦٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
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املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٨٨٣١٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ فتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ١٠ من يوم اخلميس ١٤٣٥/١/١١هـ، وفيها حرض املدعي/ )...(، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: لقد اتفقت مع املدعى عليه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧هـ 
بصفته وسيطًا ملكتب )...( لأليدي العاملة بالبحرين عىل أن يستقدم يل خادمة مقابل مبلغ 
قدره ستة عرش ألف ريال وقد سلمته املبلغ كاماًل عىل أن حيرضها خالل أربعة أشهر كحد 
أقىص، ويف حال انتهاء الوقت قبل إحضارها فيعد العقد الغيًا، ونظرًا النتهاء املهلة دون 
إحضارها فإين أطلب إلزامه بسداد املبلغ املسّلم له كاماًل هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه 
قال: صحيح أين استلمت املبلغ املدعى به من املدعي يف التاريخ املذكور للغرض املذكور 
وذلك بصفتي وسيطًا ملكتب )...( بالبحرين، عىل أال أحتمل شيئًا من املسؤولية، وبالفعل 
كان االتفاق معه عىل أن يتم إحضارها خالل أربعة أشهر، وبعد هناية األشهر األربعة بأسبوع 
جاء يل املدعي وطلب مني إرجاع املبلغ ألنه حمتاج له، فقلت له إن اخلادمة جاهزة ولكنه مل 
يقبل بذلك، علاًم بأن سبب التأخر هو األحداث الواقعة يف البحرين يف ذلك الوقت، هذا 
جوايب، وبسؤال املدعي عن العقد أبرزه ووجدت مثبتًا فيه ما ييل: )إنه يف يوم السبت املوافق 
 )...( حمل  وعنوانه  العاملة،  لأليدي   )...(  - ١ من:  كل  بني  االتفاق  تم   ١٤٣٤/٤/٢٧
بالطرف  بعد  فيام  ويعرف  البحرين  مملكة  املنامة،   )...( ص.ب:   )...( جممع   )...( طريق 
العقد  ا.هـ وبعرض   .)  )...( السيد:   - ٢ )...( )...( ووكيلها.  باسمه  األول وينوب عنه 
عىل الطرفني أقرا مجيعًا بصحته، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث دفع املدعى 
عليه بكونه وسيطًا وال يتحمل شيئًا من املسؤولية، وحيث أقر املدعي بصحة العقد املتضمن 
أن الطرف األول هو: ) )...( لأليدي العاملة بالبحرين(، وملا ذكره أيضًا يف دعواه من أن 
املدعى عليه وسيط، وألن الدعوى تتوجه عىل األصيل وليس عىل وكالئه فقد حكمت برد 
دعوى املدعي وإخالء سبيل املدعى عليه منها، وأفهمته بأن دعواه تتوجه عىل مكتب )...( 
لأليدي العاملة بالبحرين، وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم قناعته ورغبته تقديم الئحة 
اعرتاضية، فجرى إفهامه بتعليامت االستئناف ففهمها، كام أفهمته بأال ينرصف حتى يتسلم 
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صورة من احلكم، وباهلل التوفيق، وقد تم االنتهاء من حتريره يف متام الساعة ٤٥: ١٠.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد،  فقد اطلعنا 
املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف برقم ٣٤٢٨٨٣١٢٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥٥١١٨٥١ برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٢/١٣هـ 
برقم  املسجل   ،)...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
قضية  يف   )...( ضد   )...( بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١١٢٩٢٨
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  احلكم،  عىل  املصادقة  قّررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 

حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 7اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٢٢٨٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٩٢٩٤  

صفةا-اعقدامقاولةا-اإبلتمهامعارشكةا-اعدماإمتامها-امطالبةاموظفايفاتلرشكةا-ادعوىا
عىلاغرياذياصفةا-ارصفاتلنظل.

دعوىاعىلاغرياذياصفة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بإكامل تنفيذ عقد مقاولة مربم بني املدعي 
والرشكة التي يعمل املدعى عليه مديرًا ألحد فروعها، ونظرًا ألن توقيع املدعى عليه عىل 
العقد كان بصفته مديرًا لفرع الرشكة، وألن الدعوى تتوجه عىل الرشكة ال عىل مديرها، لذا 
فقد قرر القايض رصف النظر عن دعوى املدعي وأخىل سبيل املدعى عليه منها، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف برقم ٣٥٦٢٢٨٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٥٦٤٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حرض 
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 )...( معه  احلارض  وادعى عىل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي 
الرشكة  مع  اتفقت  دعواه:  قائاًل يف حترير   )...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   ...
التي يعمل املدعى عليه مديرا هلا يف تاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ عىل عمل )درابزين( حامي 
)٨ مل(  معالج سوكريت سامكة  والزجاج  مادة ستانلس ستيل درجة )٢٠١(  الدرج من 
للمرت  ريال   )٥٣٠( الطويل  املرت  بقيمة   )...( حي  يف  واقعة  فلل  لثالث  مرت(   ٥١( بطول 
أن يكون  الثالث فلل عىل  املؤدي لسطوح  للدرج  اتفقت معه عىل عمل حام  الطويل، كام 
مادة ستانلس ستيل )٢٠١( مع ماصورة )١٦( مل موج البحر الكمية )١٥( مرتا طوليا، 
مادة ستانلس ستيل درجة )٢٠١( قطر )٥٠(  أن يعمل مسكات من  اتفقت معه عىل  كام 
مل الكمية )٨( أمتار للثالث فلل يف مدة )٤٥( يوما من تاريخ العقد وسلمته مبلغًا وقدره 
مخسة عرش ألف ريال )١٥٠٠٠( ريال بموجب شيك مسحوب عىل البنك )...( برقم )...( 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ، ويمثل )٥٠%( من قيمة العقد مقدمًا، وبعد بداية العمل قمت 
بتسليمه مبلغ وقدره مخسة عرش ألف ريال )١٥٠٠٠( بموجب الشيك املسحوب للبنك 
 )...( رشكة  لصالح  حمررين  والشيكني  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  وتاريخ   )...( برقم   )...(
للزخرفة واحلديد، إال أن الرشكة مل تلتزم ببنود العقد ومل تقم بإكامل العمل، وأخذ املدعى 
عليه يامطلني ويتحجج بحجج ومهية، مما دعاين للرفع للمركز الرئيس بالرياض بخطاب 
التأخر واملامطلة وعدم  رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، الذي يتضمن شكواي من 
تنفيذ املواصفات املتفق عليها، ثم ثبت يل فيام بعد أن أجزاء من حامي الدرج عملت من 
مادة احلديد العادي وذلك خالفًا ملا تم االتفاق عليه وفقًا للعقد، ومل أجد جتاوبا من الرشكة 
أن  أو  العمل  وإمتام  عليه  االتفاق  تم  بام  يلتزموا  أن  أطلب  لذا  اآلن؛  حتى  تركيبه  يتم  ومل 
يقوموا بفك احلديد وإرجاع ما سلمتهم من مبالغ، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه عن 
لنا  أبرز  ثم  للفرع،  الطائف وحماسب  لفرع  الرشكة مدير  قائاًل: صفتي يف  الدعوى أجاب 
صورة من العقد املربم بينه وبني الرشكة يتضمن صحة ما ذكره، ثم جرى مداولة بينه وبني 
املتفق  العمل  بتمتري  يقوم  مكتبًا هندسيًا  املدعي  أن حيرض  بينهام عىل  االتفاق  وتم  املدعي، 
عليه، إضافة إىل ما قامت الرشكة بعمله بحضور طرف من الرشكة، وذلك يف يوم األربعاء 
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باسم  شيك  بتحرير  ذلك  بعد  املدعي  ويقوم  العرص،  صالة  بعد  ١٤٣٥/٣/٧هـ  املوافق 
الرشكة يسلم هلم بعد إمتامهم العمل املتفق عليه، هكذا اتفقوا، وطلبوا مهلة إلمتام االتفاق، 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ١١/٣٠، وفيها حرض 
املدعي واملدعى عليه، فجرى سؤاهلام: هل تم االتفاق بني الرشكة واملدعي؟ فقاال: مل يتم 
االتفاق، هكذا أجابا، فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وألن املدعي ذكر أن املدعى 
عليه وقع العقد معه بصفته مديرًا لفرع الرشكة، وعليه فالدعوى ال تتوجه عليه وإنام تتوجه 
عىل الرشكة، لذا كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي، وأخليت سبيل املدعى عليه من 
هذه الدعوى، وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر قناعته به، وأما املدعي 
فقرر اعرتاضه عىل احلكم بالئحة اعرتاضية، فأفهم بالتعليامت ففهم، وبه ختمت اجللسة يف 
آله وصحبه وسلم.  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  الساعة ١٢/٠٠، وباهلل  متام 

حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة احلقوقيـة السادسة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة االطالُع علـى هذا 
احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف املكلف، واملسجل 
بعـدد ٣٥١٨٢٦٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ،املتضمن دعوى )...( ضد )...(، املحكوم 
فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية تقـررت املوافقـة 

علـى احلكم، واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٢٦٥٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥٢٥٦٧  

ثالثا-ادعوىاعىلاغرياذيا تتفاقامعاطلفا إنكارا-ا تعقيبا-ا بأتعابا مطالبةا صفةا-ا
صفةا-ارداتلدعوى.ا

تملادةا)ق7ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه أتعابه مقابل اتفاقه مع زوجة 
الدعوى  متابعة معامالت خاصة هبا والتعقيب عليها، وبعرض  للمدعى عليه عىل  سابقة 
عىل املدعى عليه أقر بأن املرأة املذكورة كانت زوجة له ودفع بأنه مل يتفق مع املدعي عىل أي 
يشء مما جاء يف دعواه ومل يلتزم له بيشء من ذلك، ونظرًا ألن االتفاق عىل العمل املدعى 
بأجرته كان بني املدعي وبني املرأة املذكورة ومل يكن بينه وبني املدعى عليه، لذا فقد حكم 
القايض برد دعوى املدعي إلقامتها عىل غري ذي صفة، فاعرتض املدعي، 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  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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وتاريخ   ٣٥١٢٩٩٦٠٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٢٦٥٥
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ، 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أصالة/  املدعي  حرض  وفيها   ،١٠  :٠٠
)...(، وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة/ )...( ... اجلنسية حامل رخصة إقامة رقم )...(، 
وقرر املدعي دعواه قائال: إن زوجة املدعى عليه/ )...( ... اجلنسية حتمل تأشرية زيارة، وقد 
طلبت مني القيام بتجديد تأشرية الزيارة، وقمت بذلك عدة مرات، وطلبت مني أن أصدر هلا 
إقامة نظامية لتكون برفقة زوجها املدعى عليه احلارض، فطلبت منها األوراق الرسمية، فقامت 
قبل زوجها  من  العدل  كتابة  من  وكالة رسمية صادرة  بتسليمي  بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ 
ختولني إصدار ذلك ومتابعة املعاملة لدى اجلهات ذات العالقة، وقد اتفقت معها عىل أن تكون 
أجريت عىل ذلك مبلغًا قدره مخسة وعرشون ألف ريال، وقمت بتقديم املعاملة وجددت زيارهتا 
عدة مرات ومل تنته معاملة إصدار إقامة هلا مع زوجها حتى اآلن، وأطلب اآلن إلزام املدعى 
عليه احلارض بدفع مبلغ قدره مخسة عرش ألف ريال أجرة أتعايب يف إصدار جتديد الزيارة وقيمة 
علاًم  اجلوازات،  معاملة زوجته ورسوم  ملتابعة  بالفندق  واإلقامة  الطائرة  للسفر عرب  تذاكري 
أجاب  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  بالطالق، هذه دعواي،  بينهام  انتهت  الزوجية  أن 
قائاًل: صحيح أن املرأة/ )...( كانت زوجتي، وقد طلبت مني إبان احلياة الزوجية أن أصدر 
وكالة للمدعي كي يقوم باستخراج رخصة إقامة هلا، وقد قمت بذلك وسلمت الوكالة للمرأة 
)...(، وأنا مل أتفق مع املدعي احلارض عىل يشء ومل ألتزم له بأي يشء ألبتة، وعليه فال يستحق 
بأن  املدعي  وإلقرار  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  أجاب،  هكذا  يشء،  أي  مني 
االتفاق عىل العمل املدعى بأجرته كان بينه وبني املرأة/ )...( ومل يكن بينه وبني املدعى عليه، 
املدعى  سبيل  وأخليت  عليه،  املدعى  عىل  يدعيه  ملا  املدعي  استحقاق  لدي  يثبت  فلم  وعليه 
املدعي إلقامته لدعواه عىل غري ذي صفة، وبه حكمت،  الدعوى، ورددت دعوى  عليه من 
الطرفني  احلكم عىل  وبعرض  باألجرة،  له  التزم  من  دعواه عىل  إقامة  له  أن  املدعي  وأفهمت 
يوم  يف  باحلضور  فأفهمته  عليه،  اعرتاضية  الئحة  تقديم  مع  باحلكم  قناعته  عدم  املدعي  قرر 
الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٦/٢٢هـ الستالم نسخة من صك احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل 
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مدة ثالثني يومًا اعتبارا من التاريخ املشار إليه، فإن مضت املدة ومل يقدم اعرتاضه خالهلا فإن 
حقه يف االعرتاض يكون ساقطًا، ويكتسب احلكم الصفة القطعية وفقا للامدة )١٧٨( من نظام 
املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، كام قرر املدعى عليه قناعته به، وجرى النطق باحلكم يف 
يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ الساعة٣٠: ١٠ صباحًا، وعىل ذلك جرى التوقيع، 

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

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل  الدائرة احلقوقية 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥/١٢٩٩٦٠٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بمحافظة جدة املسجل برقم ٣٥٣٠٥١٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ، املتضمن 
دعوى )...( ضد )...( ... اجلنسية، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية 
آلـه  وعلـى  حممد  نبينا  علـى  اهلل  وصلـى  املوفق،  واهلل  احلكم،  علـى  املوافقـة  تقـررت 

وصحبـه وسلم.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٥٢٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٤١٥٤٣  

تللبحا-ادعوىا باسيا بيعاتلرشيكاهلاا-اطمباتقميلا حتليلادعوىا-ارشتكةايفاأرضا-ا
غرياحملرةا-اعجزاعناحتليلهاا-ارصفاتلنظل.

عدماحتليلاتلدعوى.

بيع  الربح يف  باقي نصيبه من  بتسليمه  إلزامه  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا 
أرض مشرتكة بينهام، وذلك ألن املدعى عليه سلمه نصيبه من ربح بيع األرض ثم اتضح له 
أن نصيبه أكثر من ذلك، ونظرًا ألن الدعوى غري حمررة فقد أفهم املدعي بام يلزم لتحريرها 
فعجز عن ذلك، ولذا فقد قرر القايض رصف النظر عن دعوى املدعي لعدم حترير دعواه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٥٢٠٢ برقم  بالرياض  العامة 
٣٤١٧٤٧١٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
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السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،٠٩  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
املدين رقم )...( بصفته وكياًل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة برقم )...( يف 
١٤٣٤/٠٣/١٧هـ عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
العدل  كاتب  من  الصادرة  ١٤٣٤/٣/٣هـ،  بتاريخ   ١٩٥ رقم  الوكالة  بموجب  وكيل 
بمجلس الشورى، واملوكل هبا من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  باملطالبة  احلارض  للوكيل  واملخول 
والرد عليها واملطالبة بتنفيذ األحكام واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف. انتهى 
مضموهنا، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بصفته وكياًل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية برشق الرياض برقم )...( 
بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
واملخول هلا فيها املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها 
البينات  وإحضار  االستئناف  وطلب  األحكام  عىل  واالعرتاض  األحكام  بتنفيذ  واملطالبة 
قائاًل يف دعواه:  انتهى مضموهنا،  اجللسات.  يلزم حضور  ما  فيها وإهنا  والشهود والطعن 
لقد اشرتك موكيل مع املدعى عليه يف أرض وباعها املدعى عليه بربح، ومل يسلم ملوكيل إال 
١٠٠% من الربح فقط، واألرباح الصحيحة أكثر من ذلك حسب ما اتضح ملوكيل، فطلبت 
إفهامه  تم  كام  حمررة،  غري  دعواه  بأن  فأفهمته  دعواي،  هذه  األرباح،  فرق  بتسليمنا  إلزامه 
بام يلزم لتحريرها، فطلب اإلمهال إلحضار الدعوى حمررة، فأفهمته بأنه سيتم إمهاله إىل 
جلسة الحقة، وإذا مل حيرر دعواه فيها فسيتم رصف النظر عن دعواه لعدم حتريرها، ففهم 
ذلك، ورفعت اجللسة إلمهال املدعي وكالة إىل يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٦/٨هـ الساعة 
)...(، وادعى عىل احلارض معه  املدعي وكالة  املحدد حرض  املوعد  والنصف، ويف  الثامنة 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  حامل   )...( عن  بالوكالة   )...(
كتابة العدل الثانية برشق الرياض برقم ٣٥٤١٩٩٠٤ يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، والتي ختوله 
وتعيني  والتنفيذ  احلجز  وطلب  والتعديل  واجلرح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  باملرافعة 
اخلرباء واملحكمني وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها وطلب االستئناف وااللتامس 
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 )...( مع  االتفاق  تم  لقد  دعواه:  يف  قائاًل  مضموهنا،  انتهى  يلزم.  ما  وإهناء  النظر  وإعادة 
وموكيل عىل دخول رشاكة يف رشاء أرض عىل طريق )...( بسعر ١٣.٦٣ريال للمرت املرفق 
صورة الصك، وتبلغ مساحتها ٤٧٠.٨٥٥ ألف مرت، وتم وضع اتفاق عىل أن يطورها )...( 
النسبة األكرب، وحتسب عىل اجلميع مطورة، وبعد  بسعر ٤٢ رياال للمرت، حيث إنه يملك 
٨ سنوات باع األرض بسعر٧٠ رياال للمرت خام، وربحت األرض قرابة ٤٠٠% أربعامئة 
املشرتي  إحضار  بعدها  فتم  باملائة،  مائة   %١٠٠ أرباحه  أن  موكيل  أفاد  ذلك  وبعد  باملائة، 
لدى حمكمة اخلرج، وأفاد أنه اشرتى األرض بـ ٣٣.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال )ثالثة وثالثني 
ألف   ١٣٧.٧٦٧ عليها  املتفق  أتعابه  بعد   )...( ذمة  يف  ملوكيل  يكون  وهبذا  ريال(،  مليون 
بأن دعواه غري  املدعي وكالة  فأفهمت  نسبة ٢٧٥%، هذه دعواي،  عبارة عن  ريال، وهي 
حمررة، وقد أفهمناه بام يلزم لتحريرها فلم يتمكن، ونظرًا ألن الدعوى ال جيوز السري فيها 
إال بعد حتريرها، لذا فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي وكالة لعدم حترير دعواه، وأفهمته 
بأنه سيتم تسليمه نسخه من صك احلكم حااًل وله االعرتاض عليه خالل ثالثني يومًا من 
يتقدم باعرتاضه خالهلا فإن حقه يف االعرتاض يسقط ويكتسب  اليوم، وإذا مل  تاريخ هذا 
احلكم القطعية، ففهم ذلك، وختمت اجللسة الساعة التاسعة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.

القضايا  لتدقيق  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
احلقوقية بمحكمة االستئناف بمنطقة الرياض عىل املعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيس 
برقم  واملقيدة  برقم ٣٤١٧٤٧١٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  بالرياض  العامة  املحكمة 
باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨هـ،   )...(
 )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  وتاريخ   )...( برقم  املسجل   )...( الشيخ/ 
السجل املدين رقم )...( ضـــــــــد/ )...( بشأن مطالبة مالية عىل النحو املوضح بالصك، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررت الدائرة أنه مل 
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يظهر ما يوجب النقض، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٥٧٠٥٥٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١١٦١٠٦ 

حتليلادعوىا-اااطمباحماسبةاناظلاوسفا-اعدماتعينياذلكاتلوسفا-ادعوىاغرياحملرةا-ا
مهمةاكافيةالاحليلهاا-اعجزاعناذلكا-ارصفاتلنظل.

عدماحتليلاتلدعوى.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه بصفته ناظرًا عىل أوقاف مورثهام طالبًا إلزامه بأن يزوده 
بكشوفات عن تلك األوقاف وأن يسلمه صورًا من صكوكها، كام طلب منعه من الترصف 
يف األوقاف وريعها وتعيني حارس قضائي عليها وتعيني وصيني عىل األوقاف ممن ترى فيهم 
املحكمة الصالحية، وذلك ألن املدعى عليه مل يسلم املدعي وباقي ورثة الواقف أي يشء من 
ريع تلك األوقاف مع كوهنم من مستحقيها، وبسؤال املدعى عليه أنكر وجود أوقاف ملورثهم 
عىل الذرية وقرر أن مجيع أوقافه خريية كام دفع بأن الدعوى غري حمررة وطلب حتريرها ليتمكن 
من حتديد األوقاف حمل الدعوى، ثم جرى إمهال املدعى عليه مدة كافية لتحرير دعواه إال أنه 
عجز عن ذلك، ولذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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يوم  ففي  بعد،  أما  آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  والسالم عىل  والصالة  احلمد هلل وحده 
بناًء  القطيف  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  لدي  السبت ١٤٣٣/١/٢٢هـ 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم ٣٢٥٧٠٥٥ يف ١٤٣٢/١٢/٢هـ، واملقيدة 
ضد   )...( بدعوى  اخلاصة  اجللسة  فتحت  ١٤٣٢/١٢/٢هـ  يف   ٣٢/١٥٤٣٩٥٢ برقم 
)...(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( حال وكالته 
الصادرة  الوكالة  املدين رقم )...(، بموجب  السجل  اجلنسية بموجب  عن )...( سعودي 
حق  احلارض  ختول  التي  ١٤٣٣/١/١٩هـ  يف   ٣٣٣٦٣٨٩ برقم  القطيف  عدل  كتابة  من 
املرافعة واملدافعة واملخاصمة وحضور اجللسات وإقامة وسامع الدعاوى والصلح والتنازل 
والتسوية واإلقرار واإلنكار واجلرح والتعديل وتقديم البينات وسامع الشهود واستجواهبم 
والطعن فيهم واإلجابة وطلب حلف اليمني واملطالبة بكافة احلقوق لدى الغري واستالمها 
نقدًا وبموجب شيكات مصدقة باسمي وللوكيل حق استئناف األحكام ومتييزها والقناعة 
تقاريرهم  ويف  فيهم  والطعن  واملحكمني  اخلرباء  وتعيني  والتظلم  عليها  واالعرتاض  هبا 
وطلب التحكيم لدى أي جهة كانت وطلب منع املعارضة ورفع اليد وإخالء السبيل وطلب 
احلجز بجميع أنواعه وفكه وتقديم اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية بام فيها املادة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  ا.هـ،   .٢٣٠ رقم 
املدين رقم )...( حال وكالته عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم ٣٢٨٤٨٧٧ يف ١٤٣٢/٤/٢٩هـ 
والصلح  واملخاصمة  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  احلارض  التي ختول 
والتنازل والتسوية واإلقرار واإلنكار واستالم احلكم وقبوله واالعرتاض ومتييزه واستالم 
وتسليم األوراق واملستندات وله قبول التحكيم واختيار املحكمني ا.هـ. وادعى األول قائاًل 
يف دعواه: تويف والد موكيل، وخلف من ضمن تركته أوقافًا كثرية، وأوىص بنظارهتا للمدعى 
بتاريخ ١٣٩٢/٩/١٠هـ  إليهم املحكمة اجلعفرية  عليه )...( وألخيه )...(، كام أضافت 
ابن عمهام )...(، وقد تويف كل من )...( املذكور وابن عمه )...(، وصار )...( هو الويص 



442

حترير الدعوى

من  الرغم  عىل  التاريخ،  ذلك  منذ  األوقاف  عن  كشوفات  بأي  الورثة  يزود  ومل  الوحيد، 
عليه،  واحلكم  الدعوى،  هذه  عن  سؤاله  أطلب  للورثة،  األوقاف  تلك  بعض  ريع  كون 
وإلزامه بتسليمي صورة من صكوك مجيع األوقاف اخلاصة )...(، ومنع املدعى عليه من 
تعني  وأن  القضية،  انتهاء  باألوقاف وريعها، وتعيني حارس قضائي عليها حلني  الترصف 
املحكمة وصيني عىل األوقاف من ورثة )...( سواء من الدرجة األوىل أو الثانية ممن ترى فيه 
الصالحية لذلك، هذه دعواي، ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وبعرض دعوى املدعي 
وكالة عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: دعوى املدعي وكالة غري حمررة، فلم يعني تلك 
األوقاف التي فيها ريع للورثة، وأطلب حتريرها حتى أمتكن من اإلجابة عىل الدعوى، هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب قائاًل: أطلب رفع اجللسة وإمهايل لتحرير 
دعواي، وتفصيل األوقاف اخلاصة بالورثة، هكذا أجاب، ويف جلسة أخرى حرض املدعيان 
املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية  السجل  أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
املدعي  طلب  ثم  وكالة،  عليه  واملدعى  وكالة  واملدعي   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
وكالة رفع اجللسة من أجل مراجعة دائرة األوقاف ملعرفة األوقاف اخلاصة بمورث موكليه، 
وإعطاءه موعدًا بعد أكثر من شهر، فأجبته لطلبه، ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة 
بأننا راجعنا  واملدعي وكالة وحرض حلضورمها املدعى عليه وكالة، ثم قال املدعي وكالة: 
دائرة األوقاف ولكن مل نستفد شيئًا سوى جمموعة من األوراق التي أعطونا إياها ونطلب 
االطالع عليها وضمها بأوراق املعاملة، فأجبته إىل طلبه، ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
أصالة واملدعي وكالة وحرض حلضورمها املدعى عليه وكالة. هذا وقد جرى اطالعنا عىل 
األوراق املقدمة من املدعي وكالة ومل أجد فيها ما يفيد يف املوضوع، ثم طلبت من املدعى 
عليه وكالة إحضار صك الوالية عىل األوقاف، فأبرز أصل صك الوالية، وباالطالع عليه 
وجد أنه صادر من دائرة األوقاف واملواريث بالقطيف برقم ١/٣٨٥ يف ١٤٠٦/٨/٣هـ، 
واملتضمن: إقامة )...( و)...( وليني عىل أوقاف والدمها )...( واستمرارية والية )...( عىل 
األوقاف منفردًا بعد وفاة أخيه )...(، ثم طلبت من املدعى عليه وكالة إبالغ موكله من أجل 
احلضور يف اجللسة القادمة فاستعد لذلك، ثم رفعت اجللسة من أجل حضور املدعى عليه 
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املدعى  واملدعي وكالة وحرض حلضورمها  املدعي أصالة  أصالة، ويف جلسة أخرى حرض 
وكالة  وكلني  وقد  حيرض،  مل  فقال:  موكله  عن  وكالة  عليه  املدعى  سألت  ثم  وكالة،  عليه 
خاصة بصفته ناظرًا عىل األوقاف. وبطلبها أبرزها، وباالطالع عليها وجد أهنا صادرة من 
كتابة عدل حمافظة القطيف برقم ٣٤٥٩٩٦٣ يف ١٤٣٤/١/١٧هـ، والتي تتضمن توكيل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته ناظرًا عىل مجيع ما يف الصك 
دائرة األوقاف  الصادر من  بتاريخ ١٤٠٦/٨/١٢هـ  بموجب صك نظارة رقم ١/٣٨٥ 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( القطيف  بمحافظة  واملواريث 
والتي ختوله حق املطالبة وإقامة الدعاوي واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها 
واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل والطعن بتقارير اخلرباء واملحكمني وردهم واستبداهلم 
األحكام وطلب  الرشعية واالعرتاض عىل  املرافعات  نظام  من  املادة ٢٣٠  تطبيق  وطلب 
االستئناف وإهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعوي لدى مجيع املحاكم واالستالم 
والتسليم ا.هـ، ثم قرر املدعى عليه وكالة بأنه ال يوجد أي وقف ذري خيص الورثة، وإنام 
كلها أوقاف خريية، ثم قدم مذكرة وطلب االطالع عليها فأجيب لطلبه، ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي أصالة )...( واملدعي وكالة )...( واملدعى عليه وكالة، ثم جرى عرض ما 
قرره املدعى عليه وكالة من أن األوقاف التي حتت والية موكله كلها أوقاف خريية، وليس 
يعلمون هل هذه األوقاف خريية  إن موكيل ال  فقال:  املدعي وكالة،  فيها وقف ذري عىل 
طلب  ثم  أجاب،  هكذا  ذلك،  ملعرفة  األوقاف  هذه  صكوك  إحضار  ويطلبون  ذرية،  أو 
املدعي أصالة )...( مهلة من أجل حترير الدعوى وإثباهتا، فأفهمته بأنه إذا مل حترر الدعوى 
يف اجللسة القادمة فسيتم قفل باب املرافعة، ويف جلسة أخرى حرض املدعيان أصالة )...( 
و)...( واملدعى عليه وكالة )...( املدون هوياهتم سابقًا، وبسؤال املدعي أصالة )...( عن 
حترير دعواه قال: أنا ال أعرف ما هي العقارات املوقفة وقفًا ذريًا أو خرييًا، ولكن عندي 
قائمة بأسامء العقارات املسجلة باسم مورثنا لدى أمالك الدولة بالقطيف، وأطلب خماطبتهم 
لتحديد املوقف منها وغري املوقف، ثم سلم ورقة فيها أسامء عقارات، وبناء عليه فقد قررت 
الكتابة لوزارة املالية لالستفسار عن ذلك، ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة )...(، كام 
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حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( حال وكالته 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن 
ختوله  والتي  ١٤٣٢/٥/٢٣هـ،  يف   ٣٢١١١٠٩٧ برقم  القطيف  حمافظة  عدل  كتابة  من 
حق املطالبة وإقامة الدعاوي لدى مجيع املحاكم الرشعية والدوائر القضائية وشبه القضائية 
ومكاتب العمل وهيئة التحقيق واالدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وله احلق يف املرافعة 
واملدافعة واملخاصمة والصلح والتنازل والتسوية واإلقرار واإلنكار واستالم احلكم وقبوله 
أو االعرتاض عليه ومتييزه واالستالم والتسليم والتوقيع فيام ذكر ا.هـ، وحال وكالته عن 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
حق  ختوله  والتي  ١٤٣٣/١١/٢٧هـ  يف   ٣٣٤١٩٨٥٢ برقم  القطيف  حمافظة  عدل  كتابة 
املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار 
بتنفيذ  واملطالبة  الرشعية  املرافعات  نظام  من   ٢٣٠ املادة  تطبيق  وطلب  والتنازل  والصلح 
والتامس  االستئناف  وطلب  األحكام  عىل  واالعرتاض  ونفيها  األحكام  وقبول  األحكام 
وإعادة النظر وإهناء ما يلزم وحضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع املحاكم ا.هـ، 
وحرض حلضورمها املدعى عليه وكالة )...( املدون هويته ووكالته سابقًا، هذا وقد قررت 
يف اجللسة السابقة الكتابة لوزارة املالية لالستفسار عن عقارات مورث املدعني املوقفة وقفًا 
خرييًا أو ذريًا، وبعد تأمل تبني يل أنه ال عالقة هلذه اجلهة هبذا املوضوع، وأنه ال حاجة للكتابة 
هلا، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرًا لعدم حترير املدعي دعواه رغم إعطائه 
مهلة كافية تزيد عن السنة وأربعة أشهر، وملا نص عليه أهل العلم من أن الدعوى ال تسمع 
وبه  عليه،  املدعى  سبيل  وأخليت  املدعيني،  دعوى  عن  النظر  رصفت  فقد  لذا  حمررة؛  إال 
حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه وكالة القناعة باحلكم، وأما املدعي 
واستعدا  االستئناف  ملحكمة  رفعه  وطلبا  القناعة،  عدم  قررا  وكالة  واملدعي   )...( أصالة 
بعد  احلكم  نسخة  الستالم  املحكمة  مراجعة  عليهام  بأن  فأفهام  اعرتاضية،  الئحة  بتقديم 
عرشة أيام، وأن هلام ثالثني يومًا بعد االستالم لتقديم اعرتاضهام، وإن مل يتقدما خالهلا فإن 
حقهام يف االعرتاض يسقط ويكتسب احلكم القطعية، ففهام ذلك وأقفلت اجللسة الساعة 
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العارشة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 
يف ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٤/٢١٣٢٠٨٠/ش٢ 
القطيف  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  وتاريخ 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/٨/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٢/١٥٤٣٩٥٢ برقم 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٢٥٠٢٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، اخلاص  القايض هبا 
بام هو  برفع وقف، وقد تضمن الصك حكم فضيلته  املطالبة  بدعوى )...( ضد )...( يف 
مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

حرر يف١٤٣٥/١/١٥هـ.
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 ارااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران رقم 
تارخيها:١٤٣٥ القضية:٣٥١٥٥٢٠٩  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه:١٤٣٥/٠٨/١٧هـ رقم القرار:٣٥٣٥٤٧١٦  

حتليلادعوىا-اممكيةاعقارا-امعارضةاعىلاحجةاتساحكاما-اطمبارفعاتليدا-اعدماحتليلا
تلدعوىا-ارصفاتلنظل.

عدماحتليلاتلدعوى.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا رفع يده عن جزء من عقار، وذلك ألن املدعى 
منه،  نصيبًا  يملك  املدعي  كون  مع  العقار  ذلك  عىل  استحكام  حجة  صك  استخرج  عليه 
فطلب منه القايض حترير دعواه بتحديد نصيبه وبيان سبب متلكه له، فقرر املدعي عدم علمه 
بنصيبه ألن امللك مشاع مل جتر قسمته، كام قرر أنه آل إليه من أبيه باإلرث وإىل والده باإلرث 
من جده ويبني سبب متلك جده لتلك األرض، ونظرًا ألن الدعوى تكون بذلك غري حمررة، 
دعوى  عن  النظر  رصف  القايض  قرر  فقد  لذا  صحتها،  رشوط  من  الدعوى  حترير  وألن 

املدعي لعدم حترير دعواه، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بنجران،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إلينا برقم ٣٥١٥٥٢٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ املقيدة باملحكمة برقم 
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٣٥٧٦٤٩٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
استخرجوا صك حجة  قد  املدعى عليه  )...( ومنهم  إن ورثة  قائاًل يف دعواه:   )...( رقم 
الواقعة يف حي )...( بنجران، وذلك بموجب الصك الصادر من  استحكام عىل األرض 
رئيس هذه املحكمة سابقًا الشيخ )...( برقم ١/٣٠٧ يف ١٤٢٨/٠٣/٠٢هـ، وقد اشتمل 
هذا الصك عىل جزء من أمالك )...( وأنا رشيك معهم يف هذا امللك، أطلب رفع يده عن 
ملكنا، ومساحته ثامنامئة وثامنية أمتار مربعة من اجلهة الرشقية للصك املذكور، هكذا ادعى، 
فطلبت من املدعي حترير دعواه وحتديد نصيبه وسبب متلكه، فأجاب قائاًل: إنني ال أعلم 
نصيبي، حيث إن امللك الذي ادعي به مشاع بني )...(، وهم أكثر من مائتي شخص تقريبًا، 
ومل يقتسموا حتى اآلن لوجود خالفات بينهم، وأما سبب امللك فإن نصيبي قد آل إيلَّ باإلرث 
من والدي وإىل والدي باإلرث من أبيه، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل امللك املدعى به 
إنه غري خاص بجدي؛ حيث إن جدي من ضمن أصحاب  خاص بجده؟ فأجاب قائاًل: 
امللك، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل سبق لوالده أو جده أن أحيا هذه األرض؟ فأجاب 
املذكور  الصك  عليها  استخرج  التي  األرض  أن  أعلمه هو  وما  ذلك،  أعلم عن  قائاًل: ال 
كانت من ضمن الوادي بام فيها نصيبنا، حيث إنه نثق وامتداد مللكنا القديم، هكذا أجاب، 
فطلبت منه حتديد نصيبه وسبب متلكه عدة مرات، فأجاب قائاًل يف كل مرة: ليس سوى ما 
ذكرته، هكذا أجاب، فبناًء عىل ما تقدم، وألن من رشوط صحة الدعوى أن تكون حمررة، 
ومن ذلك ذكر نصيبه وسبب متلكه، ومل يوضح املدعي ذلك، فقد حكمت برصف النظر عن 
دعوى املدعي لعدم حترير دعواه، وبإعالن احلكم قرر املدعي اعرتاضه عىل احلكم بالئحة 
اعرتاضية، وأفهم بأن مدة االعرتاض هي ثالثون يومًا اعتبارًا من تاريخ استالمه احلكم، 
وأمرت بتسليمه نسخة من احلكم حااًل، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.
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احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف 
العامة بنجران/ )...( برقم  الواردة من فضيلة رئيس املحكمة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل 
برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٦٤٩٤٣
مطالبة  يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٦٨٦٧
يف نصيبه يف أرض، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
تقرر الدائرة املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ررااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٢٥٠٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٣٢٧٧٢٩  

حتليلادعوىا-اعدةاطمباتاالارتبطابينهاا-اتماناعاعناحتليلاتلدعوىا-اإرصتراعىلانظلا
مجيعاتلطمباتا-ارصفاتلنظل.

تملوتدا)ا4/ر(او)66(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

 
أقامت املدعية والية دعواها ضد املدعى عليه وقدمت مذكرة اشتملت عىل دعوى غري 
حمررة التحرير الالزم وختمتها بعدة طلبات ال رابط بينها، وقد جرى إفهام املدعية بلزوم 
نظر  طلب  عىل  فأرصت  مستقلة  بدعاوى  املرتابطة  غري  الطلبات  وإفراد  الدعوى  حترير 
الدعوى ومجيع ما يتعلق هبا من طلبات يف دعوى واحدة، ولذا فقد قرر القايض رصف النظر 
عن الدعوى وأفهم املدعية بإقامة دعواها بعد حتريرها وإفراد املطالبات التي ال عالقة هلا 
باالختصاص الوالئي والنوعي للمحكمة، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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٣٥٣٢٥٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٥٩٢٥٣٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، ويف يوم اخلميس بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٤٥: ٠٩ صباحًا للنظر يف دعوى )...( ضد )...(، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( رقم 
بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ الصادرة من  بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٣٥٦١٥٣٥٦ 
كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، واملوكل هبا من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، والتي ختوله حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلنكار 
لتحرير  مهلة  فضيلتكم  من  أطلب  قائلة:  أجابت  دعواها  عن  املدعية  وبسؤال  والصلح، 
دعواي؛ لكون وكييل الرشعي الذي قام بتحرير الدعوى مل يتسن حضوره يف هذه اجللسة، 
فأجبتها إىل طلبها، وعليه فقد جرى رفع اجللسة، ويف جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة 
الوالية  صك  بموجب   )...( عقاًل  القارص  والدهتا  عىل  ولية  بصفتها  مسبقًا  هويتها  املثبتة 
رقم ٣٤٣٦٤٩٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، الصادر من هذه املحكمة، كام حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن املدعية )...( سعودية 
بتاريخ   ٣٥٣٢٨٧٨٩ رقم  وكالة  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة، والتي ختوله حق املرافعة 
واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها طلب اليمني ورده واالمتناع عنه واالعرتاض عىل 
مسبقًا،  ووكالته  هويته  املثبتة  وكالة  عليه  املدعى  حرض  كام  االستئناف،  وطلب  األحكام 
وبسؤال املدعية أصالة عام استمهلت من أجله أبرزت دعواها مطبوعة باحلاسب اآليل عىل 
ورقتني، واملتضمنة ما نصه: »أرفع شكواي إىل فضيلتكم بخصوص موضوع االستيالء عىل 
السن واملتدهورة ذهنيًا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  الطاعنة يف  أموال والديت 
املدين رقم )...(، وذلك من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
والذي لديه وكاالت منا أمكنته عىل هذا االستيالء وهذه الوكاالت البد أن يكون قد حصل 
عليها بطريقة غري صحيحة؛ ألن والديت مريضة ومتدهورة ذهنيًا منذ سنوات، وال يمكن أن 
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تستطيع إعطاء وكاالت ألي أحد، وقد حصلت من املحكمة العامة بجدة بوالية كاملة عىل 
ممتلكات والديت، وقامت املحكمة وكتابة العدل بإلغاء الوكاالت التي لدى املدعى عليه، 
له سوابق إجرامية واآلخر  أمرهم أحدهم  الوكاالت مشكوك يف  املعرفني يف  أن  وبجانب 
هو موظف بكتابة عدل وهو ال يعرف والديت )...(، ويذكر كاتب العدل يف نص الوكالة 
أنه )قد حرضت أمامه )...( (، وهذا احلضور ال يمكن أن يكون، ألن والديت )...( وضعها 
الرسيري مرتد ومتدهورة ذهنيًا وكانت حتبي، وقام هذا الوكيل بإفراغ ممتلكات والديت )...( 
الشاهد ذو  املتوفية )...( باسم أشخاص آخرين، ومن ضمنهم  وممتلكات مورثتها أختها 
ما متلك من ممتلكات  البنكية ومجيع  األموال بحساباهتا  السوابق اإلجرامية، واستوىل عىل 
وعقارات وجموهرات وصكوك وتقارير طبية، وقام باالستيالء عىل اإلجيارات؛ لذا أطلب 
بالتواقيع  فضيلتكم  بتزويد  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  إىل  الكتابة   .١ ييل:  ما  فضيلتكم  من 
بأخذ بصامت  الكتابة إىل رشطة جدة  الوكاالت. ٢.  والبصامت يف سجالهتا اخلاصة هبذه 
)...( ومقارنتها بالبصامت التي لدى كتابة العدل. ٣. الكتابة إىل مصلحة األرايض بوزارة 
الشئون البلدية والقروية بحرص ممتلكات )...( من عقارات وأراض، حيث إن املدعى عليه 
إىل مؤسسة  ممتلكاهتا. ٤.الكتابة  لدينا سجل عن  وليس  الثبوتية  الوثائق  استوىل عىل مجيع 
النقد بخصوص تزويد فضيلتكم عن حسابات والديت البنكية. ٥. إجبار املدعى عليه برفع 
يده عن جتميع اإلجيارات والذي الزال يقوم هبا حتى اليوم. ٦. إجبار املدعى عليه بإرجاع 
مجيع اإلجيارات املستوىل عليها منذ استلم الوكاالت من سنوات تقريبًا. ٧. إجبار املدعى 
للتحقيق  الكتابة للرشطة  ما استوىل عليه من والديت بغري ذي حق. ٨.  بإرجاع مجيع  عليه 
مع املدعى عليه ألن ما قام به رسقة وحتايل عىل شخص معوق ». هكذا ادعت، بعد ذلك 
أفهمت املدعية أصالة واملدعي وكالة برضورة حترير الدعوى؛ لكون الدعوى قد اشتملت 
عىل عدة طلبات ال رابط بينها والدعوى غري حمررة التحرير الالزم، فقررت املدعية أصالة 
واملدعي وكالة بأهنام يرغبان يف النظر يف مجيع الطلبات وذلك نظرًا لكون املدعى عليه أصالة 
فكررت  واخلداع،  احليلة  سبيل  عىل  الالزمة  واملستندات  الصكوك  مجيع  عىل  استوىل  قد 
عليهم طلب حترير الدعوى وإفراد املطالبات التي ال رابط بينها وبني هذه الدعوى بدعاوى 
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يتعلق هبا من  ما  الدعوى ومجيع  نظر هذه  أرّصا عىل طلب  مستقلة ثالث مرات، ولكنهام 
طلبات يف دعوى واحدة كام جاءت يف املذكرة التي قدمتها املدعية أصالة، فبناًء عىل ما سبق 
من الدعوى، وبناًء عىل الفقرة الثانية من املادة احلادية واألربعني من نظام املرافعات الرشعية 
مع يف صحيفة الدعوى بني عّدة طلبات ال رابط بينها«. واملادة  التي نصت عىل ما ييل: »ال جيجُ
السادسة والستني من ذات النظام التي نصت عىل ما ييل: »عىل القايض أن يسأل املدعي عن 
ما هو الزٌم لتحرير دعواه قبل استجواب املدعى عليه وليس له السري فيها قبل ذلك، وإذا 
عجز املدعي عن حتريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القايض برصف النظر عن الدعوى«؛ 
لذا وجلميع ما تقّدم فقد حكمت برصف النظر عن دعوى املدعية أصالة )...( ضد املدعى 
حتريرها  بعد  دعوامها  بإقامة  وكالة  واملدعي  أصالة  املدعية  وأفهمت   ،)...( أصالة  عليه 
وإفراد املطالبات التي ال عالقة هلا باالختصاص الوالئي والنوعي هبذه املحكمة، ففهام ذلك 
وقررا عدم قناعتهام باحلكم، وطلبا رفعه ملحكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية، فأجبتهام 
املعاملة ملحكمة  أوراق  إىل طلبهام، وعليه فقد قررت بعث الصك وصورة ضبطه وكامل 
االستئناف لتدقيق احلكم كاملتبع. جرى النطق باحلكم يف متام الساعة ٠٠: ١٠ صباحًا، وباهلل 

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

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  واملسجل  بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
٣٥٣٠٦٩٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...(، واملحكوم فيه 
املوفق،  املوافقة عىل احلكم، واهلل  تقررت  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  باطنه،  بام دون 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٨٨٨٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١٢٠١٧ 

حتليلادعوىا-اعقدامقاولةا-اتلميلامنزلا-ادعوىاغرياحملرةا-اوجوباحتليلهاا-تماناعا
عناذلكا-ارصفاتلنظل.

تملوتدارسلا)ق6(او)ق6/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

تنفيذ عقد مقاولة ترميم  بإكامل  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعية دعواه ضد  أقام وكيل 
وكيل  من  القايض  طلب  وقد  التنفيذ،  يف  التأخري  عن  موكلته  وتعويض  بينهام  املربم  منزل 
املدعية حترير دعواها ببيان العمل املتعاقد عليه بالتفصيل وبيان العمل املنجز والعمل املتبقي 
وبيان التعويض املطالب به، فقرر وكيل املدعية اكتفاءه بام قدم لكون دعواه حمررة وال حتتاج 
حتريرًا أكثر مما ذكر، ولذا فقد قرر القايض رصف النظر عن دعوى املدعية لعدم حتريرها، 

فاعرتض وكيل املدعية، 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  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٥٠٨٨٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٧٨٧٤٥ وتاريخ 
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١٤٣٤/١١/١١هـ، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،١١  :٣٠
الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  وكياًل 
الصادرة من كتابة عدل حمافظة الرس برقم ٣٤١٥٠٩٩٧١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، 
عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  الوكيل  وختول 
واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود 
والبينات والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عىل 
األحكام وطلب االستئناف وإهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع 
املحاكم مرفقه صورهتا باملعاملة، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/١هـ تعاقدت موكلتي مع 
بناء  الرتميم  ويشمل  بموكلتي  خاص  بيت  برتميم  عليه  املدعى  يقوم  أن  عىل  عليه  املدعى 
ولياسة وبالط ودهان وكهرباء وسباكة وصيانة أبواب ونوافذ ومكيفات بمبلغ قدره مائة 
نهي العمل خالل ستة  ومخسة وعرشون ألف ريال، واشرتطت موكلتي من املدعى عليه أن يجُ
أشهر من تاريخ التعاقد، كام اشرتطت موكلتي عىل املدعى عليه أن يتم حسم مخسامئة ريال 
عن كل يوم تأخري، وبدأ املدعى عليه بالعمل وأنجز أكثر العمل وبقي القليل، استلم املدعى 
العمل  بإكامل  املدعى عليه  إلزام  أطلب  لذا  ريال؛  ألف  مائة  قدره  مبلغًا  عليه من موكلتي 
وتعويض موكلتي عن التأخري، هكذا ادعى، وبعد سامع الدعوى وقبل سؤال املدعى عليه 
عن الدعوى، وبام أن الدعوى غري حمررة وبناء عىل املادة رقم ٦٣ من نظام املرافعات الرشعية 
ونصها: )عىل القايض أن يسأل املدعي عام هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب املدعى 
عليه، وليس له ردها لتحريرها وال السري فيها قبل ذلك( ا.هـ؛ لذا فقد طلبت من املدعي 
وكالة حترير دعواه وذلك ببيان العمل املتعاقد عليه بالتفصيل وبيان العمل املنجز والعمل 
املتبقي وبيان التعويض املطالب به، فأجاب املدعي وكالة بقوله: دعواي حمررة وال حتتاج 
حتريرا أكثر مما ذكر، هكذا أجاب، وبام أن املدعي وكالة امتنع عن حترير دعواه، وبناء عىل 
املادة رقم ١/٦٣ من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية ونصها: )إذا امتنع املدعي 
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عن حترير دعواه أو عجز عنه فعىل القايض أن حيكم برصف النظر عن الدعوى حتى حتريرها 
ويعامل من مل يقنع بتعليامت التمييز( ا.هـ؛ لذا فقد حكمت برصف النظر عن الدعوى حتى 
حتريرها، وبعد النطق باحلكم وتالوته عليهام أفهمتهام بطرق االعرتاض املقررة ومواعيدها، 
يوم االثنني  قناعته، وأفهمته بمراجعتنا  املدعي وكالة عدم  قناعته وقرر  املدعى عليه  فقرر 
املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ الستالم نسخة من صك احلكم وتقديم مذكرة اعرتاضية إىل 
انتهت  وإذا  املحدد لالستالم،  التاريخ  يومًا من  أقصاها ثالثون  املحكمة خالل مدة  إدارة 
القطعية،  احلكم  ويكتسب  يسقط  االستئناف  احلق يف طلب  فإن  باعرتاض  يتقدم  ومل  املدة 

واختتمت اجللسة الساعة ٥٠: ١١ وحرر يف ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.

 ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠١، واملعاملة 
األوىل  احلقوقية  الدائرة  قرار  برفقها  القصيم،  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  عادت  قد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم رقم ٣٥١٣٣٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، نصه 
بعد املقدمة: )لوحظ ما ييل: أوال: أن الالئحة االعرتاضية املقيدة برقم )٣٤/٢٨١٠٤٦٣( 
وفق  ذلك  من  بد  وال  قدمها  ممن  توقع  مل  املدعية  لوكيل  املنسوبة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  يف 
التعليامت. ثانيا: ذكر فضيلته أنه اطلع عىل الالئحة االعرتاضية ومل جيد فيها ما يؤثر عىل ما 
حكم به وهذا فيه نظر، فقد بني املدعي األشياء التي يطالب هبا وهذا نص يف حترير الدعوى 
فعىل فضيلته إجراء الالزم نحوها، علام أنه كثر من فضيلته احلكم برصف النظر عن الدعوى 
لعدم حتريرها، وقد تكون حمررة وفيها نقص يلزم فضيلته مناقشة املدعي عن دعواه حسب 
اخلصومات  إهناء  هو  القضاء  من  األعظم  املقصود  أن  فضيلته  عىل  خيفى  وال  التعليامت، 
وإيصال احلقوق إىل أهلها وقطع النزاع بني اخلصوم، وإجراء فضيلته مغاير ملقصود القضاء، 
ما  الالزم وإحلاق  القضية ملالحظة ذلك وإجراء  باهلل وإكامل الزم  فعىل فضيلته االستعانة 
جيريه يف الضبط وصورته والصك وسجله، ثم إعادة املعاملة الستكامل دراستها واهلل املوفق، 
آله وصحبه وسلم. قايض استئناف )...( قايض استئناف  نبينا حممد وعىل  وصىل اهلل عىل 
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املالحظة األوىل:  الفضيلة  قرار أصحاب  ا.هـ، وأجيب عىل   ))...( استئناف  )...( قايض 
نظام  املادة رقم ١٨٠ من  ما نصت عليه  املحكمة وفق  إدارة  إىل  تقدم  املذكرة االعرتاضية 
املرافعات الرشعية، والذي يطبق ما ورد يف املادة املذكورة هو من قدم إليه االعرتاض، ثم إن 
النموذج املرفق باملذكرة االعرتاضية موقع من مقدمه، ومل يبني أصحاب الفضيلة رأهيم يف 
هذه املالحظة، أما املالحظة الثانية: فاملدعي إذا حرر دعواه بعد صدور احلكم برصف النظر 
المتناعه أو عجزه عن حترير الدعوى فتطبق املادة رقم ٢/٦٣ من نظام املرافعات الرشعية 
أن  القضية، وأجتهد يف  اجتهدت يف هذه  أين  الفضيلة  وأفيد أصحاب  التنفيذية،  ولوائحه 
يكون ما أجريه يف مجيع القضايا املحالة يل وفق األنظمة والتعليامت، وأن يكون حمققًا ملقصود 
وكالة  املدعي  وناقشت  أنظمة،  من  إليه  استندت  ما  إىل  القضية  هذه  يف  وأرشت  القضاء، 
عن الدعوى، وتم تدوين مجيع ذلك يف الضبط والصك؛ لذا مل يظهر يل خالف ما حكمت 
به، وقررت إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف، واختتمت اجللسة الساعة ٤٥: ٠١، ويف 
قد  واملعاملة   ،٠١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ  املوافق  الثالثاء  يوم 
عادت من حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم برفقها قرار الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة 
االستئناف بمنطقة القصيم رقم ٣٥١٧٨٦٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، نصه بعد املقدمة: 
)وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم ٣٥١٣٣٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ 
لوحظ ما ييل: أواًل: ما أجاب به فضيلته عىل املالحظة األوىل غري كاف وال مقنع، وكان عىل 
فضيلته أن ال يقبل الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعي وكالة إال بعد توقيعها منه عمال 
بالفقرة األوىل من الالئحة التنفيذية للامدة )٨٠( من نظام املرافعات الرشعية، وما ذكره ال 
يربر قبوله الالئحة واحلال ما ذكر. ثانيا: املدعي وكالة حرر دعواه حتريرًا كاماًل؛ حسبام ظهر 
من الئحته االعرتاضية، والالئحة مكملة للدعوى، وبام أن النظر يف هذه الدعوى واحلال ما 
ذكر من اختصاص فضيلته؛ حسب الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذية للامدة )٦٣(، فإن عىل 
فضيلته السري يف هذه القضية بحضور الطرفني واحلكم فيها حسب الوجه الرشعي، ومعاملة 
ما  وإحلاق  الالزم  وإجراء  ذلك  ملالحظة  االستئناف  وتعليامت  حسب  باحلكم  يقنع  مل  من 
جيريه يف الضبط وصورته والصك وسجله. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
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وصحبه وسلم قايض استئناف )...( قايض استئناف )...(. رئيس الدائرة د )...(. ( ا.هـ، 
وأجيب عىل املالحظة األوىل من قرار أصحاب الفضيلة: ما أجبت به أرى أنه مقنع، وأرى 
أن ما أجريته مطابق لألنظمة واإلجراءات، أما املالحظة الثانية: الذي يظهر يل أن الدعوى 
إذا حررت بعد صدور احلكم برصف النظر عنه المتناع املدعي أو عجزه عن حتريرها فيتم 
تقديم دعوى حمررة، وحتال إىل القايض الذي أصدر ذلك احلكم أو خلفه بناء عىل املادة رقم 
)٢/٦٣( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، لذا مل يظهر يل خالف ما حكمت 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  الساعة ٤٠: ٠١ وباهلل  به، واختتمت اجللسة 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا حممد وعىل  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل 
املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة الرس بـرقـم )٣٥٨٦٠٧٧١( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٥هــ، املحالـة إلـيـنـــا برقم )٣٥٤٣٠٧١(؛ املرفق هبا الصك املسجل بـرقم 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٧٥٨٦٥(
بإكامل  املطالبة  بشأن   ،)...( ضد/   )...( عن  الوكيل   )...( بدعـوى/  اخلاص  باملحكمة، 
النظر  برصف  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  التأخري،  عن  وتعويض  بيت  ترميم  عمل 
وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد  فيه،  املفصل  النحو  عىل  حتريرها  حتى  الدعوى  عن 
قرارنا  عىل  فضيلته  به  أجاب  ملا  وبدراستنا  املعاملة،  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه 
رقم )٣٥١٧٨٦٠٥( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ قررنا باألكثرية املصادقة عىل ما حكم به 
فضيلة القايض من رصف النظر عن دعوى املدعي حتى حتريرها بعد اإليضاح األخري من 
فضيلته، وإذا حرر املدعي دعواه فإن عىل فضيلته النظر فيها بحضور الطرفني، واحلكم فيها 
حسب الوجه الرشعي ومعاملة من مل يقنع باحلكم حسب تعليامت االستئناف؛ عماًل بام جاء 
باملادة )٢/٦٣( من نظام املرافعات الرشعية، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 4رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٦٥٢٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار:٣٥١٣٩٦٣٣  

كوهناا إثباتا طمبها تملدعيا-ا منا حتليلهاا عميها-ا تملدعىا ألملا سندتتا مقموبةا-ا دعوىا
مقابلاثمنامبيعا-اعدماسامعاتلدعوىاتملقموبةا-ارصفاتلنظل.

مااجاءايفاكشافاتلقناعا)رر/5قا(لا»والاتصحاتلدعوىاتملقموبةابأنايرتتفعاتثناناإىلا
حاكلافقالاأحدمهالاأدعياعىلاهذتاأنهايدعياعرادينارًتامثاًلافاساخمصالهاأنهاالاحقالهاسبلا

فالايقمعامنهاذلكا».

مع  منه سيارات  املدعي  بإثبات رشاء  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
وذلك  رشكة،  أو  معرض  أي  طريق  وعن  وعقودها  والبيع  الرشاء  وتواريخ  أنواعها  بيان 
ألن املدعى عليه تقدم بسندات حررها املدعي ألمره إىل جهة شبه قضائية وادعى أهنا مقابل 
ثمن سيارات، ونظرًا ألن دعوى املدعي من قبيل الدعوى املقلوبة، وألن الدعوى املقلوبة 
ال تسمع، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع، وبناء عىل املعاملة 
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املحالة للمكتب من فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع املساعد برقم ٣٤٥٣٦٥٢٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧٢١٢٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١، وحرض فيها 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس 
احلكم الرشعي )...( قائاًل يف دعواه: إن املدعى عليه قد نصب عيل واستغفلني، حيث إنه 
جاري ويعلم أن لدي ابنًا معاقًا وأبحث عمن يساعدين يف عالجه، وقال إنه يعرف شخصًا 
يف الديوان امللكي، وأخذ مني أوراقًا عىل هذا األساس، وحرض يل بعد املغرب أمام املنزل 
وأنا خارج من الصالة، واستغل عدم وجود نظاريت وأعطاين أوراقًا بيضاء، وقال إنه مسافر 
إىل الرياض وقد حيتاجها من أجل ابني ووقعت عليها، واتضح فيام بعد أهنا سندات؛ أحدها 
التجارة  لوزارة  هبا  وتقدم  ريال،  ألف  ومخسني  مائة  بمبلغ  والثاين  ريال  ألف  مائة  بمبلغ 
وقال بأهنا قيمة سيارات، أطلب إلزامه بإثبات هذه السيارات من حيث األنواع وتواريخ 
الرشاء والبيع وعقودها وعن طريق أي معرض أو رشكة، هكذا ادعى، وبعد سامع الدعوى 
بإلزامها  عليه  املدعى  مطالبته  تضمنت  املدعي  دعوى  ألن  ونظرًا  املعاملة،  عىل  واالطالع 
بإثبات هذه السيارات من حيث األنواع وتواريخ الرشاء والبيع وعقودها وعن طريق أي 
معرض أو رشكة، فهي من قبيل الدعوى املقلوبة، وألن الدعوى املقلوبة ال تسمع يف مثل 
هذه احلال كام قرر ذلك الفقهاء، ومنه ما جاء يف كشاف القناع: »وال تصح الدعوى املقلوبة 
بأن يرتافع اثنان إىل حاكم فقال أحدمها: أدعي عىل هذا أنه يدعي عيل دينارًا مثال فاستخلص 
له أنه ال حق له قبل فال يسمع منه ذلك« ١٩٥/٢٢؛ لذلك فقد رصفت النظر عن دعوى 
املدعي وكالة، وبه حكمت، وبعرضه عىل املدعي وكالة قرر عدم القناعة به، وطلب متييزه 
والرفع ملحكمة االستئناف مستعدًا لتقديم الئحة اعرتاضية، فأجبته لطلبه، وأفهمته بأن عليه 
مراجعة املحكمة خالل عرشة أيام الستالم نسخة من صك احلكم، ومن ثم تقديم الئحته 
التوفيق،  وباهلل  ذلك،  ففهم  لالستالم،  املحدد  التاريخ  من  يوم  ثالثني  خالل  االعرتاضية 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة إلينا من 
املحكمة العامة بينبع برقـم ٣٤٢٧٢١٢٤٣ وتـاريـخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، واملحالة إلينا من 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٦٤٨٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
فقـد جـرى مّنا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
املدينة املنورة االطالع علـى هذا احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٠٤١٢ بعـدد  واملسجل  بينبع،  العامة 
)...( ضد )...( املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة نرى املصادقة علـى احلكم، مع تنبيه فضيلته بذكر السجل املدين 
نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه  للمدعى عليه يف الصك، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى 

وسلم.
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 5رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٨٢٠٤١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار:٣٥٣١٦٩٤٢  

تلشاهدا-اعدماسامعا بأدتئهاا-احقاآلدميا-اعدماجوتزامضارةا تإللزتما شهادةا-اطمبا
تلدعوى.

.ZÃÂÁÀ¿¾]اا-سولهاتعاىللا
را-مااجاءايفاكشافاتلقناعلا»ولواتدعىاسبمهاشهادةاملاتقمعادعوتهاوملايعداعميهاوملاحيمفا
تلشاهداذكلهايفا تلشهادةاليقتاحقًااعىلا أنا تلقايضاباألولاعىلا أنكل..اوتحاجا إذتا

تلفلوعا».

أمام إحدى  بأداء شهادة  إلزامهام  املدعى عليهام طالبًة  املدعية دعواها ضد  الرشكة  أقامت 
املحاكم يف دعوى مقامة من املدعية رشكة أخرى، وذلك ألهنام امتنعا عن ذلك مع كون شهادهتام 
هي البينة الوحيدة للمدعية مما أحلق رضرًا هبا، ونظرًا ألن الدعوى بطلب اإللزام بالشهادة ال 

تسمع، لذا فقد قرر القايض عدم سامع الدعوى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٨٢٠٤١ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٨٢٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، ويف 
يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حرض املدعي 
وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٤٣٩٣٩٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ، 
التنفيذي  املدير  بصفته   )...( عن  وكياًل  بصفته  والصلح  واإلنكار  اإلقرار  حق  ختوله  والتي 
لرشكة )...( املحدودة بعقد التأسيس املوثق من كاتب عدل برقم ٥٧ يف ١٤٢٢/١٠/٢٢هـ، 
الثانية بشامل جدة برقم ٩٥٦٦٧ يف ١٤٣٠/١١/٠٧هـ،  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة 
باملحكمة  اخلصوم  حمرضي  قسم  خطاب  وردنا  وقد  و)...(،   )...( عليهام  املدعى  حيرض  ومل 
من  التبليغ  استالم  تم  )أنه  واملتضمن:  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٩٢٨٤٦ برقم 
ا. هـ، ولتبليغ املدعى عليهام  قبل املوظف )...( يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ( 
مرة أخرى جرى تأجيل اجللسة، ثم يف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( املدون هويته 
ووكالته يف اجللسات السابقة ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه برغم تبلغه عن 
إفادة حمرضي اخلصوم رقم ٣٥٦١١٩٦٦ وتاريخ  التنفيذي )...( حسب  طريق مدير مكتبه 
يفيد  ما  يرد  ينوب عنه ومل  املدعى عليه اآلخر )...( وال من  ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ، ومل حيرض 
تبلغه، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه أجاب قائاًل: إين أطلب املهلة لتحريرها، هكذا أجاب، 
وعليه جرى تأجيل اجللسة. ثم يف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( املدونة هويته ووكالته 
سابقًا، وحرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، ومل حيرض املدعى عليه )...(، ومل يردنا ما يفيد تبلغه، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه 
السعودية،   )...( املحدودة وجمموعة  للتجارة   .)...( االتفاق بني رشكة  بموجب  قائاًل:  أفاد 
قامت رشكة )...( بإسناد بعض األعامل واملهام من الباطن لرشكة )...( املحدودة )املدعية(، 
وقد انتهت الرشكة املدعية من األعامل املكلفة هبا، وقامت بتسلميها لـ )...( )املقاول األول( 
وذلــك بشهادة املدعى عليهام، وحيث إن هناك دعوى مرفوعة بشأن هذه األعامل أمام ديوان 
أمام  املثول  رفضا  أهنام  إال  عليهام،  املدعى  شهادة  سوى  دليل  ثمة  يكن  ومل  بجدة،  املظامل 
املحكمة، مما أوقع الرضر بموكلتي الرشكة املدعية، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم احلكم 
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بإلزام املدعى عليهام بأداء الشهادة، وذلك امتثااًل لقول اهلل تعاىل: )وال تكتموا الشهادة(، 
هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أصالة أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي وكالة 
ال علم يل به، هكذا أجاب، وعند وصول القضية هلذا احلد قررت الفصل يف الدعوى والبت 
يطلب سامع شهادة  املدعي وكالة  أن  وبام  الدعوى واإلجابة،  تقدم من  ما  فبناء عىل  فيها، 
الشاهدين إلثباهتا يف الدعوى املنظورة بديوان املظامل من موكلته ضد رشكة )...( ولقوله 
تعاىل: [¾¿ZÃÂÁÀ، وبام أن الدعوى بطلب الشهادة ال تسمع، قال يف كشاف 
القناع: ))ولو ادعى قبله شهادة مل تسمع دعواه ومل يعد عليه ومل حيلف( إذا أنكر.. واحتج 
القايض باألول عىل أن الشهادة ليست حقًا عىل الشاهد ذكره يف الفروع( ا.هـ، وجلميع ما 
تقدم فقد قررت عدم سامع هذه الدعوى وبه حكمت، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى 
عليه أصالة القناعة، وقرر املدعي وكالة عدم القناعة وطلب االستئناف، فأجيب إىل طلبه، 
وجرى تسليمه نسخة من احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يوما تبدأ من تاريخ احلكم، 
وإذا انتهت مدة االعرتاض ومل يتقدم بالالئحة االعرتاضية فيسقط حقه يف طلب االستئناف 
ويكتسب احلكم القطعية، وأغلقت اجللسة الساعة ١٥: ٠٩، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
 ٣٤/١٤٨٢٥٠٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمحافظة جدة واملسجل بعدد ٣٥٢٤٣٤٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، واملتضمن 
دعوى/ رشكة )...( املحدودة ضد/ )...( و)...( واملحكوم 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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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٦٤٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٣٤٤٨ 

تخاصاصا-اإجارةا-اوحدتتاسكنيةا-اتناهاءامناتنفيذهاا-اطمباتقميمهاا-ادفعابعدما
تالخاصاصا-اوجودارشطاحتكيلا-ارصفاتلنظل.ا

وجودارشطاتلاحكيل.

أقام وكيل املدعني دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبًا إلزامها بتسليم موكليه وحدات 
عىل  الدعوى  وبعرض  تنفيذها،  من  عليها  املدعى  انتهت  أن  بعد  منها  استأجروها  سكنية 
وكيل املدعى عليها دفع بعدم اختصاص املحكمة املكاين؛ ألن مقر موكلته يف مكة وعدم 
النزاع،  حال  يف  التحكيم  إىل  باللجوء  يقيض  العقد  يف  رشط  لوجود  النوعي  اختصاصها 
ونظرًا لوجود رشط التحكيم بني الطرفني يف العقد املربم بينهام، لذا فقد قرر القايض رصف 
املدعي،  فاعرتض  املذكور،  الرشط  لوجود  بنظرها  االختصاص  لعدم  الدعوى  عن  النظر 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٣٣٦٤٧ وتاريخ 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ،  برقم ٣٤١٢٣٦١٩٩  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ 
ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( ومل حيرض وكالته عن الرشكة، وذكر أنه وكيل عن رئيس 
ورفعت  ذلك،  ففهم  الرشكة  عن  وكالة  إحضار  عليه  بأن  إفهامه  فجرى  اإلدارة،  جملس 
اجللسة لذلك، ثم يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض 
العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكالته  معه  وأحرض  أصالة  املدعي 
برقم ١٣٩٩٠٧ يف ١٤٣١/٢/٢٤هـ ووكالته عن )...( و)...(  الرياض  الثانية يف رشق 
و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة الدرعية برقم ٣١٠٦٠٣٠٠٥٥٣٠ 
يف ١٤٣١/٣/٦هـ ووكالته عن )...( و)...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
برقم ١٩٦٥٤ يف ١٤٣١/٣/٣هـ، كام أحرض وكالته عن  الرياض  الثانية بجنوب  العدل 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة املجمعة برقم ٢١١٤٠١٠٠٠٦٥٨ 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكالته  أحرض  كام  ١٤٣١/١١/٥هـ،  يف 
الويل  وبصفته  ١٤٣١/١١/١هـ،  يف   ٣١٠٦٠٣٠١٤٠٣٢ برقم  الدرعية  حمافظة  عدل 
القارصين وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  الرشعي عىل 
يف   ١٢/١٠٠/٥٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب   )...( أوالد 
١٤٢٦/٠٢/٢٠هـ وهم ورثة )...( إضافة إىل )...( و)...( و)...( أوالد )...( و)...( 
بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ١٢/٤٨ يف ١٤٢٦/٢/٢٠هـ 
املتضمن وفاة )...( يف ١٤٢٦/١/٢٩هـ وانحصار إرثه يف زوجاته: )...( و)...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( البالغني:  أوالده  ويف  و)...( 
و)...( والقارصين وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، كام 
حرض )...(، ومل حيرض وكالة عن الرشكة حيث استأجرت يف برج )...( بمكة التابع لرشكة 
)...( املقام عىل أرض وقف )...( البالغ مساحتها ٤٦١٥ م مربع بالقرب من احلرم املكي 
بموجب صك  املكرمة  بمكة   )...( امتداد شارع  تقريبًا عىل  مرت  بمسافة )٥٥٠(  الرشيف 
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استثامر رقم )١٣/١/١٢٣( صادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة، ومؤيد بقرار حمكمة 
التمييز رقم )٢٧٤/ح/١/٢( رشيكًا يف الوحدة السكنية رقم )٧٠١( بمبلغ )٢٤٥٨٠٠( 
ريااًل ونسبتي يف الرشاكة ٣٢٫٧٧% والوحدة السكنية رقم )٧٠٢( بمبلغ )٨٥١٠٠( ريااًل، 
ونسبتي يف الرشاكة ١١٫٣٤%، ومها يف الطابق السابع يف الربج الثالث، والوحدة السكنية 
اخلامس  الطابق  الرشاكة ٣٣٫٣٣% يف  ريااًل ونسبتي يف  بمبلغ )٢٥٠٠٠٠(  رقم )٥١٩( 
يف الربج الثالث، ووكياًل يف اإلجيار عن ورثة )...( عرش وحدات من رقم )٥١٩( إىل رقم 
مدة  وكانت  املرفقة،  الوكاالت  صور  حسب  الثالث  الربج  يف  اخلامس  الطابق  يف   )٥١٨(
تاريخ  وتنتهي يف  تاريخ ١٤٣٣/٣/٣٠هـ  تبدأ من  ثالثة شهور،  إال  اإلجيار عرشين سنة 
تم  وحيث   ،)...( رشكة  من  الصادرة  املرفقة  العقود  صورة  حسب  ١٤٥٢/١٢/٢٩هـ 
االنتهاء من إقامة الربج املذكور أطلب باألصالة عن نفيس وبالوكالة عن موكيل إلزام املدعى 
عليه بتسليمنا الوحدات العقارية اخلاصة بنا املذكورة. وعند وصول القضية هلذا احلد رفعت 
اجللسة لطلب املدعى عليها، ثم لدي أنا )...( القايض املندوب للعمل يف املحكمة العامة 
بالرياض، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٦/٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٩، وفيها 
 )...( حلضوره  وحرض  سابقًا،  ووكالته  هويته  املدون   )...( ووكالة  أصالة  املدعي  حرض 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( بصفته رشيكا 
يف رشكة )...( العقاري املحدودة سجل جتاري رقم )...( بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٣هـ الصادر 
من الرياض، وبموجب عقد التأسيس املصادق عليه من كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة 
والصناعة بتاريخ ١٤٢٨/٩/٧هـ صحيفة رقم ٣٤ عدد ١٥٥٦ جملد رقم ١٩٦ لعام ١٤٢٨ 
بموجب الوكالة رقم ٣٥٦٥٩٥٧٩ بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، وبسؤال املدعى عليه وكالة 
عن جوابه عن الدعوى أجاب قائاًل: أطلب يف هذه اجللسة من فضيلتكم احلكم برد هذه 
الدعوى وعدم سامعها لعيب يف االختصاص النوعي واملكاين، وعدم اختصاص املحكمة 
بصفته   )...( عليه  املدعى  مع  يتعاقد  مل  املذكور  املدعي  أن  أواًل:  لسببني؛  بالرياض  العامة 
الطريق  املكرمة  مكة  ومقرها  واالستثامر  للتطوير   )...( رشكة  مع  تعاقد  وإنام  الشخصية، 
ويمثلها   ،)...( الرقم  ذي  التجارة  وزارة  من  الصادر  التجاري  بالسجل  واملسجلة   )...(
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يف التوقيع )...(، ومن املتقرر لدى فضيلتكم أن للرشكات ذمة مستقلة تتمثل بشخصيتها 
االعتبارية، وال جيوز حتميل موظفيها وممثليها تبعات العقود وااللتزامات إال يف حدود النظام 
الذي تأسست به الرشكة ومن قبل املحكمة املختصة التي ختضع لسلطاهنا املكاين وواليتها 
»تقام  الرشعية  املرافعات  نظام  من  والثالثني  السادسة  للامدة  وفقًا  املكرمة  بمكة  القضائية 
أو املؤسسات  التصفية،  التي يف دور  أو  القائمة،  بالرشكات واجلمعيات  املتعلقة  الدعاوى 
اخلاصة يف املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها مركز إدارهتا، سواًء كانت الدعوى عىل 
الرشكة أو اجلمعية أو املؤسسة، أو من الرشكة أو اجلمعية أو املؤسسة عىل أحد الرشكاء أو 
األعضاء، أومن رشيك أو عضو عىل آخر..«، وبالتايل فإنه ال اختصاص للمحكمة العامة 
بالرياض بنظر هذه القضية طاملا أن الرشكة املتعاقد معها تقيم يف مكة املكرمة. ثانيًا: لقد جاء 
يف البند الرابع عرش من العقد املربم بتاريخ ١٤٣١/٧/١٥هـ بني املدعي املذكور والرشكة 
البائعة للوحدات حمل الدعوى أنه يف حال حدوث أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد ال قدر 
اهلل فيصار إىل حله عن طريق احلل الودي، ويف حال عدم التوصل إىل احلل الودي فيتم حله 
عن طريق التحكيم املعمول به داخل اململكة العربية السعودية. وقد جاء يف املادة احلادية 
عرشة من نظام التحكيم »أنه جيب عىل املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد يف شأنه اتفاق 
حتكيم أن حتكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع يف 
الدعوى«، ولكون املدعى عليه هو ممثل الرشكة املدعى عليه فإنه يقرر متسك الرشكة طرفه 
بحقها يف التحكيم وعدم اختصاص املحكمة العامة بالرياض بنظر هذه الدعوى ابتداء، لذا 
أطلب احلكم برد دعوى املدعي لعدم االختصاص النوعي واملكاين، وإفهام املدعي بذلك 
لألسباب املبينة بعاليه، هكذا أجاب، وبعرضه عىل املدعي احلارض رد قائاًل: أفيدكم أن رشكة 
)...( العقاري املحدودة ذات السجل التجاري رقم )...( املدون يف العقد املوقع بيني وبني 
الرشكة يتبني من خالل موقع وزارة التجارة أن عنوان الرشكة بمدينة الرياض، وأن سجلها 
التجاري الرئييس صادر من مدينة الرياض، وذلك حسب إفادة موقع وزارة التجارة املرفق 
صورة منه، وإن كان املدعى عليه ال زال يرص أن عنوان الرشكة يف مكة بعد التوضيح السابق 
فأطلب الكتابة لوزارة التجارة إلفادتكم بعنوان الرشكة الرئيس وعنوان الفروع األخرى 
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للرشكة، ومع ذلك أطلب رصف النظر عن طلب املدعى عليه واستمرار النظر يف القضية 
املقامة مني ضد رشكة )...( ألهنا من اختصاص املحكمة العامة بالرياض مكانيًا، وإلزام 
البند  أن  كام  وكيلهم،  من  واملستلمة  مني  املقدمة  الدعوى  صحيفة  عىل  بالرد  عليه  املدعى 
الرابع عرش من العقد املوقع من قبل املدعي ورشكة )...( أن املقصود به النزاع بني الطرفني 
حيال للتحكيم ويعمل به لو تم العقد املتفق عليه بني املدعي ورشكة )...(، ولكن العقد مل 
يتم فهو نزاع حدث قبل تنفيذ العقد؛ ألن املدعى عليه مل يسلمنا الوحدات املتفق عليها يف 
العقد، حيث امتنعت رشكة )...( بعد اكتامل بناء الوحدات املؤجرة من تسليمي الوحدات 
بل وتعدت  اجللسة،  تاريخ هذه  تاريخ ١٤٣٣/٣/٣٠هـ حتى  العقد من  املتفق عليها يف 
عليها وقامت باالنتفاع منها بغري وجه رشعي وال نظامي حتى تلفت بنزع امللكية كام يدعي. 
وبناء عىل ذلك أطلب رصف النظر عن طلب املدعى عليها واستمرار النظر يف القضية املقامة 
مني ضد رشكة )...( ألهنا من اختصاص املحكمة العامة وليس من اختصاص التحكيم، 
وإلزام املدعى عليها بالرد عىل صحيفة الدعوى املقدمة مني واملستلمة من وكيلهم، هكذا 
أجاب. ثم عقب ذلك أفهمت املدعى عليه وكالة بإحضار وكالة ختوله عن الرشكة وليست 
املوافق  عن رشيك من الرشكاء، ففهم ذلك، وبناء عليه رفعت اجللسة، ثم يف يوم األحد 
ووكالة  أصالة  املدعي  حرض  وفيها   ١١  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٦/١٣هـ 
واملدون هويته سابقًا وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
مدير  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  الوكيل   )...(
الرشكة يف رشكة )...( املحدودة سجل جتاري رقم )...( بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٣هـ، وقال 
املدعى عليه وكالة: نحن نطالب ما ينفذ العقد، وهو رشط التحكيم ونطلب رصف النظر 
عن الدعوى، هكذا قرر، ثم جرى االطالع عىل العقد املربم فوجد مطابقًا ملا ذكر، وبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة فقد حكمت برصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص 
بنظرها لوجود الرشط املذكور، وبه قضيت، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه وكالة 
القناعة باحلكم، وطلب رفعه ملحكمة  املدعي أصالة ووكالة فقد قرر عدم  أما  به،  القناعة 
االستئناف بالئحة فأجبته لطلبه، وأفهمته بتعليامت االستئناف ففهم ذلك، وانتهت اجللسة 
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الساعة ٣٠: ١١ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 
١٤٣٥/٠٦/١٣هـ

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا احلقوقية 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
بالرياض برقم ٣٤١٢٣٦١٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ املقيدة لدينا برقم ٣٥٢٠٠٦٢٧٢ 
الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ 
)...( املسجل برقم ٣٥٢٧٦٣٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ اخلاص بدعوى/ )...( أصالة 
املوضحة  الصفة  عىل  مايل  مبلغ  بشأن   )...( رشكة  ضد/   )...( ورثة  عن  ووالية  ووكالة 
بنظرها  االختصاص  لعدم  الدعوى  عن  النظر  برصف  فضيلته  حكم  واملتضمن  بالصك، 
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بالعقد،  التحكيم  رشط  لوجود 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واللـه  فضيلته.  أجراه  ما  عىل  املوافقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

حممــد وآلـه وصحبـه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩١٨٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٤٧٣ 

تملحكمةا-ا تخاصاصا بعدما دفعا تلثمنا-ا منا جزءا ردا طمبا عقارا-ا بيعا تخاصاصا-ا
وجودارشطاتلاحكيلا-اعدماتخاصاصاوالئيا-ارصفاتلنظل.

وجودارشطاتلاحكيل.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه برد جزء من مبلغ سلمته له نظري رشاء 
شقة بعد أن اتضح هلا أهنا سلمت املدعى عليه أكثر من ثمن الشقة املتفق عليه، كام طلبت 
اختصاص  بعدم  دفع  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  إليها،  الشقة  ملكية  بنقل  إلزامه 
املحكمة بنظر الدعوى لوجود رشط التحكيم بني الطرفني، وبرد ذلك عىل املدعية صادقت 
الدفع  بينهام وغرضه من هذا  التحكيم  إجراء  عليه رفض  املدعى  أن  الرشط وقررت  عىل 
املامطلة، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه استعد بإجراء حتكيم بني الطرفني، ولذا فقد قرر 
القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص الوالئي، فاعرتضت املدعية، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٥٣٩١٨٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٨٨٨٥٥٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،١٠  :٣٠
الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  وكيال 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  يف   ٣٥١٩٤٩٣٩ برقم  جدة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
ينوب عنها يف املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى، كام حرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكياًل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم 
الدعاوى  وسامع  واملرافعة  املدافعة  يف  عنه  ينوب  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ  يف   ٣٤٨٣٤٧٦٢
واإلنكار والصلح، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه أجاب قائاًل: سبق ملوكلتي أن اشرتت 
الثاين والعائد ملكيته  الربج  السابع عرش من  الطابق  املدعى عليه شقة رقم ٢٣٠١ يف  من 
للمدعى عليه بموجب الصك رقم ٩٤ يف ١٤٢٥/٩/١٦هـ بمبلغ قدره مليونان وستامئة 
ومخسة أربعون ألف ريال عىل دفعات، الدفعة األوىل مبلغ قدره ستامئة وستة وثالثون ألف 
قدره ستامئة وستة  مبلغ  الثانية  والدفعة  بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٤هـ  ريال  ومائتان مخسون 
قدره  مبلغ  الثالثة  والدفعة  ١٤٢٧/٦/٢٤هـ  بتاريخ  ريال  مخسون  ومائتان  ألف  وثالثون 
ستامئة وستة وثالثون ألف ومائتان مخسون ريال بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٤هـ والدفعة الرابعة 
بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ،  ريال  ألف ومائتان مخسون  مبلغ قدره ستامئة وستة وثالثون 
عىل أن يف حالة تم سداد األقساط يف حينها فإن املبلغ اإلمجايل خيصم منه مبلغ قدره مخسة 
وأربعون ألف ريال، وقد حصل تأخري من موكلتي يف سداد الدفعات، وذلك راجع إىل أن 
املدعى عليه توقف يف بناء الربج ملدة سنتني تقريبًا، عىل إثرها قام املدعى عليه ببيع الشقة رقم 
٢٣٠١ لغري موكلتي، وبعد ضغط من موكلتي عىل املدعى عليه أفادنا بوجود رجل اسمه 
قيمة  ريال من  ألف  أربعامئة  قدره  مبلغًا  دفع  متنازل عن شقته رقم ٢/١٧٠١ وقد   )...(
الشقة، فقمنا بكتابة شيك له باملبلغ الذي دفعه وقدره أربعامئة ألف ريال، واستمرت بعدها 
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موكلتي بدفع األقساط حتى دفعتها كلها، إال أنه يف النهاية تبني هلا أهنا دفعت مبلغًا قدره 
مليونان وثامنامئة ألف ريال مليونان وأربعامئة ريال دفعت للمدعى عليه، وأربعامئة دفعت 
ملن تنازل عن الشقة رقم ٢/١٧٠١، فطلبنا من املدعى عليه أن يعيد لنا املبلغ الزائد وقدره 
مائتا ألف ريال فرفض، وادعى بأن املدعو )...( مل يدفع هلم سوى مبلغ مائتي ألف ريال، 
وأما املائتا ألف ريال الباقية فلم يستلموها، وأن )...( أخذها كأرباح مقابل تنازله، وهذا 
الكالم خالف ما ذكروه لنا يف البداية، حيث ذكروا لنا أنه دفع هلم أربعامئة ألف ريال، وأن 
التنازل بدون مقابل، وحيث إن املدعى عليه استلم من موكلتي مبلغًا قدره مليون وثامنامئة 
ألف ريال أطلب إلزامه بإعادة املبلغ الزائد مائتي ألف ريال، وإفراغ الشقة باسم موكلتي، 
هذه دعواي، وبعرضها عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال: أدفع بعدم اختصاص املحكمة 
هكذا  العقد،  من  عرش  احلادية  املادة  حسب  بيننا  حتكيم  رشط  لوجود  الدعوى  هذه  بنظر 
أجاب، وبعرضه عىل املدعي أجاب قائاًل: هذا الرشط صحيح إال أين حاولت مع املدعي أن 
يتم إجراء التحكيم بيننا وأرسلت له خطابًا بذلك إال أنه رفض، وطلبه اآلن التحكيم يدل 
عىل مماطلته، واملبلغ ال شك فيه وال حيتاج إىل حتكيم، هكذا أجاب، وبعرضه عىل املدعى 
مستعد  وموكيل  قبلنا،  من  التحكيم  رفض  تم  أنه  صحيح  غري  قائاًل:  أجاب  وكالة  عليه 
إلجراء التحكيم، وكالم املدعي كالم مرسل ال دليل عليه، هكذا أجاب، وبطلب صورة 
رقم ٢٠٠٨/٢/١١٠١ يف ١٤٢٩/١/٢٨هـ  العقد  من  وكالة صورة  املدعي  أبرز  العقد 
املدعى عليه وكالة صادق عىل  )...(، وبعرضه عىل  املهندس االستشاري  عىل مطبوعات 
صحته، وباالطالع عىل العقد وعىل املادة احلادية عرش منه فوجدهتا تضمنت ما ييل: املادة 
احلادية عرشة: التحكيم خيضع هذا العقد وما يستجد عليه من مالحق معتمدة من الطرفني 
لألنظمة والقوانني املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية، ويف حال نشوب أي نزاع )ال 
سمح اهلل( بخصوص هذا العقد يصار إىل حله بالطرق الودية أواًل، ويف حال تعذر ذلك 
حيال موضوع اخلالف إىل جلنة حتكيم من ثالثة حمكمني، خيتار كل من الطرفني حمكاًم عنه، 
ويتم االتفاق عىل املحكم الثالث من قبل املحكمني اللذين تم اختيارمها، ويف حالة رفض 
فيتم  املرجح  الطرفني اختيار حمكم عنه، أو يف حال فشل املحكمني يف اختيار احلكم  أحد 
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)خالل ١٥ يومًا من إبالغه بوجوب إحالة املوضوع إىل التحكيم( اختيار املحكم بواسطة 
الغرفة التجارية بجدة، وتعترب قرارات جلنة التحكيم هنائية وملزمة لكال الطرفني ودون أن 
يكون ألي طرف من املتنازعني حق االعرتاض.(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
لذا قررت رصف  الطرفني،  بني  املربم  العقد  الطرفني حسب  بني  التحكيم  ولوجود رشط 
النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص الوالئي يف نظر هذه الدعوى وبام سبق حكمت، 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه وكالة القناعة وقرر املدعي وكالة املعارضة وطلب 
والنصف  الواحدة  الساعة  اليوم  احلكم  باستالم نسخة  وأفهم  لطلبه،  فأجيب  االستئناف، 
ظهرًا، وأفهمته أن له حق االعرتاض خالل ثالثني يوم تبدأ من يوم غد فإن مضت املدة ومل 
يقدم الئحته االعرتاضية سقط حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم القطعية وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ

قضاَة  نحن  مّنا  جرى  فقد  وبعد:  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
االطالُع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  اخلامسة  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف 
عىل هذا احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة 
املسجل بعدد٣٥٣٤٤٤٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٦هـ املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( 
املحكوم فيـه بام دون باطن الصك، وبدراسة احلكم وصـورة ضبطـه والئحته االعرتاضية 
تقرر املوافقة عىل احلكم برصف النظر لعدم االختصاص. وباهلل التوفيق، وصلـى اهلل علـى 

نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٦٤٧٧٠٢٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ رقم القرار:٣٥٢٤١٣٣٦  

حتكيلا-اعقداعملا-اإدترةامدرسةا-اخمالفةارشوطاتلعقدا-اوجودارشطاتلاحكيلا-ادفعا
بعدماتالخاصاصا-ارفضاتلدفعا-اصدوراسلتراتملحكمنيا-اإلزتماتلطلفنيابها-احقاتلطعنا

أماماحمكمةاتالسائناف.

اا-تملوتدا)30/ا(او)55/ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
را-تملادةاذتتاتللسلا)ق(امنانظاماتلاحكيل.

الطرفني  النزاع بني  بإجراء حتكيم يف  إلزامه  املدعى عليه، طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
بينهام، كام  املربم  العقد  لبنود  املدعى عليه ملدرسة مملوكة للمدعي طبقًا  إدارة  اتفاقية  حول 
بعدم االختصاص  املدعى عليه دفع  الدعوى عىل  املدرسة، وبعرض  طلب جتميد أرصدة 
النوعي للمحكمة، وطلب إحالة الدعوى للمحكمة التجارية الختصاصها بنظرها، فقرر 
القايض رصف النظر عن هذا الدفع، ونظرًا ألن العقد املربم بني الطرفني تضمن رشط حل 
النزاع عن طريق التحكيم، وألنه سبق بعث حمكمني من قبل املحكمة، وأصدروا قرارهم يف 
موضوع الدعوى؛ لذا فقد حكم القايض بإلزام الطرفني بقرار التحكيم، وأن هلم الطعن فيه 

أمام حمكمة االستئناف، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٢٢٢٨٤٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٣/١٧هـ  وتاريخ   ٦٤٧٧٠٢٢٠
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٣/٠٦/١٥هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٢/٠٣/١٧هـ، 
٠٠: ١١، وفيها حرض املدعي وكالة )...( بصفته وكيال عن )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من الغرفة التجارية بجدة برقم ٨٨ وتاريخ 
١٤٣٢/٤/١٧هـ اجللد ١٧/١٦، وحرض املدعى عليه وكالة )...( بصفته وكيال عن )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بشامل جدة برقم ١٠٠٥٦٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٧هـ، اجللد ١٠١٥٢، وبسؤال 
املدعي عن دعواه قال: )أطلب إمهايل لتحرير دعواي يف اجللسة القادمة(؛ لذا رفعت اجللسة. 
عليه  املدعى  وحرض  سابقا،  وكالته  املرصودة  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة 
 ،١٠١٥٢ اجللد  ١٤٣١/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ١٠٠٥٦٩ برقم  جدة  بشامل  الثانية  العدل 
وقدم املدعي وكالة مذكرة مكونة من صفحتني نصها كاآليت: )إن العالقة بني موكلنا وبني 
املدعى عليه حيكمها اتفاقية عقد إدارة للمدرسة اخلاصة العاملية التي يمتلكها موكلنا باسم 
١٤٣٠/٤/٢٣هـ  بتاريخ  الطرفني  بني  مربمة  للبنات  االبتدائية  للمرحلة   )...( مدرسة 
املوافق ٢٠٠٩/٤/١٩م املرفقة صورة منها )املرفق ذو الرقم ١(؛ حيث خالف املدعى عليه 
رشوط وبنود هذه االتفاقية؛ حيث ينص البند السادس منها عىل أنه )اتفق الطرفان عىل فتح 
الثاين  حساب خاص باسم املدرسة يف أحد املصارف املعمول هبا حمليًا، وحيق فيه للطرف 
قبل  املعتمدة من  السنوية  املالية  اخلطة  السحب وفق  يكون  أن  واإليداع، رشيطة  السحب 
الطرفني(، وعند افتتاح املدرسة قام الطرفان بفتح احلساب ذي الرقم )...( بالبنك )...( إال 
ل  أن املدعى عليه فتح حساًبا آخر خاصا به برقم )...( بالبنك )...( بدون علم موكيل، وحوَّ
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إيرادات املدرسة عليه. نرفق لفضيلتكم صورة من كشف احلسابني )املرفق ذي الرقم ٢(. 
أنه يف حالة نشوء  الطرفان عىل  )اتفق  ينص عىل  االتفاقية  الثاين عرش من  البند  إن  وحيث 
الودية  واملحاوالت  الطرق  تكون  كان  سبب  اهلل -ألي  قدر  ال  العقد -  طريف  بني  خالف 
حلل موضوع النزاع بني الطرفني هي األساس يف التعامل بينهام، ويف حالة تعذر حل النزاع 
بالطرق الودية بينهام خالل مدة ال تزيد عىل أسبوع من تاريخ اخلالف يف تلك احلالة يكون 
التحكيم هو جهة االختصاص للفصل يف ذلك النزاع وفق الرشع واألنظمة املعمول هبا يف 

اململكة العربية السعودية(. 
وبناء عىل ذلك نطلب من فضيلتكم جتميد أرصدة احلسابني؛ حفاظًا عىل حقوق موكيل، 
وإحالة موضوع الدعوى إىل التحكيم وفقًا للتحكيم السعودي، والطلب من املدعى عليه 
باختيار حمكم من طرفه باإلضافة إىل حمكمنا، ومها بدورمها خيتاران حمكاًم مرجحًا، وإكامل 
بقية اإلجراءات األخرى طبقًا للنظام، مع تأكيدنا وطلبنا أن يفصل يف هذا النزاع يف أرسع 

وقت ممكن؛ حرصًا عىل مصلحة الطالب وحسن سري العملية التعليمية(. 
وعليه  القادمة(،  اجللسة  يف  أحرضه  )سوف  قال:  رده  عن  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال 

رفعت اجللسة.
ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة املرصودة وكالته سابقا، وحرض املدعى عليه وكالة 
 )...( عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل 
وقرر   ،١٠١٥٢ اجللد  ١٤٣١/١٢/١٧هـ،  وتاريخ   ١٠٠٥٦٩ برقم  جدة  بشامل  الثانية 
املدعى عليه وكالة بأنه مل يستطع االجتامع بموكله، وأنه يطلب اإلمهال مرة أخرى إلحضار 
بأنه إذا مل يأت  القادمة هكذا قرر ؛ لذا فقد أفهمت املدعى عليه وكالة  اجلواب يف اجللسة 
يف  موكله  بحق  والرشعي  النظامي  اإلجراء  يتخذ  سوف  بأنه  القادمة  اجللسة  يف  باإلجابة 

امتناعه عن اجلواب يف هذه الدعوى، ففهم ذلك، وعليه رفعت اجللسة. 
ثالث  من  مكونة  مذكرة  وكالة  عليه  املدعى  وقدم  الطرفان،  حرض  أخرى  جلسة  ويف 

صفحات اآليت نصها: )نبني لفضيلتكم من حيث املوضوع ما ييل:
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السابع عىل دخول موكلنا رشيكا  البند  العقد املربم بني موكلنا واملدعى نص يف  ١ -أن 
بنسبة ال تزيد عىل ٤٩ %، وال تقل عن ٣٥ %، ويتم سداد قيمة حصة موكلنا يف رأس مال 
الرشكة خصام من حسابه الدائن من صايف أرباح املدرسة، وحيث إن موكلنا مل يكن يتسلم 
قيمة حصته من أرباح املدرسة والتي جتاوزت قيمة حصته املشرتطة يف رأس مال املدرسة 
طيلة املدة السابقة، وقد زادت عىل ما نسبته ٤٥ % من رأس مال الرشكة وفقًا للعقد، فإن 
موكلنا يكون رشيًكا هبذه النسبة نظري ما له من حصة يف رأس املال ونظري مهام اإلدارة املتفق 

عليها. 
٢ -أن موكلنا يمتلك الرتخيص )ترخيص املدرسة( قبل التعاقد مع املدعى، فضاًل عن 
أن هناك أكثر من جهة عرضت مشاركة موكلنا يف حينه، إال أن موكلنا آثر مشاركة املدعى 
ملعرفته السابقة به، وبناًء عليه فإن الرتخيص يمثل القيمة احلقيقية للرشاكة التي ما كانت لتتم 

بدون الرتخيص الذي يملكه موكلنا. 
اتفاقية  وتوقيع  أتعاهبم  عىل  واالتفاق  املحكمني  واختيار  التحكيم  إجراءات  ٣ -أن 
نظام  مقتضيات  وفق  هبا  العمل  يتم  مل  أنه  عن  فضال  علينا،  تعرض  مل  التحكيم  مشارطة 

التحكيم السعودي. 
بناء عىل ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما ييل: 

أ -رصف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص املحكمة العامة نوعيًا بنظرها. 
يف  القائمة  الرشاكة  وإثبات  التحكيم  نظام  وفق  التحكيم  طريق  عن  الدعوى  ب -نظر 

الواقع وتطبيق أحكامها رشعًا ونظامًا. 
باإلشارة إىل املوضوع أعاله نفيد فضيلتكم بأن الدعوى حمل النظر خترج عن اختصاص 

املحكمة العامة لألسباب التالية: 
األمر  جتارية  منشأة  عىل  طرفني  بني  جتاري  خالف  عن  عبارة  الدعوى  موضوع  ١ -أن 
الذي جيعل االختصاص معقودًا للمحكمة التجارية بديوان املظامل، ومؤداه أن إحالة القضية 

إىل التحكيم قد صدر من جهة غري خمتصة. 
٢ -أن عقد املشاركة حمل الدعوى واملربم بني موكلنا واملدعي قد نص يف البند )١٢( عىل 
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أنه يف حال نشوء خالف بني الطرفني فإنه حيل عن طريق التحكيم، األمر الذي جيعل الفصل 
يف موضوع اختصاص املحكمة من عدمه ذا أولوية ورضورة ملحة حتى ال يتكبد الطرفان 
مصاريف وأتعاب حتكيم أمام حمكمة غري خمتصة، ال سيام أن هناك دعوى قائمة ومنظورة 

بالفعل بحكم االختصاص لدى ديوان املظامل بجدة حتت الرقم ٢/٦٤١٤/ق. 
بناًء عىل ما تقدم نطلب من فضيلتكم احلكم بعدم االختصاص النوعي وإحالة الدعوى 
اجللسة  يف  أرد  )سوف  قال:  وكالة  املدعي  عىل  وبعرضه  املختصة(.  التجارية  املحكمة  إىل 

القادمة(، وعليه رفعت اجللسة.
ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وطلب من املدعي وكاله ما استمهل من أجله، فقدم 
الرقم  ذات  وكالة  عليه  املدعى  من  املقدمة  اجلوابية  املذكرة  عىل  ا  )ردًّ نصها:  اآليت  مذكرة 

٢/٦٩٠٥/ق نود أن نوضح لفضيلتكم ما ييل: 
١ -سبق أن ذكرنا بأننا تقدمنا برفع دعوانا يف ديوان املظامل نطلب فيها التحكيم، وذلك 
بعدم  الدائرة  حكمت  وقد  الطرفني،  بني  املوقع  العقد  من  السابع  البند  يف  جاء  ملا  وفقا 
اختصاص ديوان املظامل والئيا بنظر الدعوى. مرفق صورة من احلكم )املرفق ذو الرقم ١(. 
برقم  املظامل  ديوان  يف  دعوى  وجود  من  وكالة  عليه  املدعى  ذكره  ما  بخصوص  ٢ -أما 
٣/٦٤١٤/ق، فإهنم أقاموا هذه، وطلبوا فيها إثبات الرشاكة، وقد حكمت الدائرة بعدم 

جواز نظر الدعوى لوجود رشط التحكيم. مرفق صورة من احلكم )املرفق ذو الرقم٢(. 
يف  املاضية  اجللسة  يف  منه  املقدم  الرد  نفس  قدم  أن  وكالة  عليه  للمدعى  سبق  ٣ -لقد 
جلسة ١٤٣٢/٦/٦هـ. مرفق صورة منه )املرفق ذو الرقم ٣( منذ أكثر من عام لدى فضيلة 
وبناء  عليهم،  ردا  املظامل  ديوان  اختصاص  بعدم  احلكم  لفضيلته  قدمنا  وقد   ،)...( الشيخ 
عىل طلبنا وطلب املدعى عليه التحكيم تم إحالة املعاملة للخرباء إلجراء التحكيم )املرفق 
ذو الرقم ٤(، وقد حرضنا وحرض املدعى عليه لدى مكتب اخلرباء، ورفض املدعى عليه 
وكالة التحكيم بقوله: عدم اختصاص املحكمة العامة، وبناء عىل ذلك أعاد مكتب اخلرباء 
اليه وفقًا  الرجوع  الذي قرر تعيني حمكم للمدعى عليه دون  الشيخ )...(  املعاملة لفضيلة 
 )...( الشيخ  فضيلة  قرار  من  صورة  لفضيلتكم  ومرفق  ذلك،  جييز  الذي  التحكيم  لنظام 
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هبذا اخلصوص )املرفق ذو الرقم ٥(، وبناء عىل قرار فضيلته تم اختيار حمكم من قبلنا وهو 
االطالع  وبعد   ،)...( وهو  اخلرباء  قبل  من  آخر  حمكم  اختيار  وتم   ،)...( الشيخ  املحامي 
ودراسة أوراق القضية وموضوع النزاع من قبلهام صدر قرارمها بنتيجة التحكيم والذي تم 
إيداعه لدى فضيلتكم، ولكل ما سبق ذكره وإلقرار املدعى عليه أمام فضيلتكم وما جاء يف 
حكم ديوان املظامل بأن ملكية املدرسة تعود ملوكلنا فإننا نطلب احلكم بصفة مستعجلة بكف 
الذي  باملدرسة واحلساب اجلديد  املدرسة، وجتميد احلسابات اخلاصة  يد املدعى عليه عن 
انتهى.  والصواب(،  احلق  طريق  عىل  خطاكم  وسدد  اهلل  وفقكم  عليه،  املدعى  بفتحه  قام 

ولالطالع ودراسة ما سبق والتأمل قررت رفع اجللسة.
ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وبدراسة ما سبق وتأمله، وبام أن املدعى عليه وكالة قد 
دفع بعدم اختصاص هذه املحكمة بنظر الدعوى كوهنا من الدعاوى التجارية، ورد املدعي 
وكالة بأنه قد صدر احلكم ذو الرقم ٢/١٨/٢ لعام ١٤٣٢هـ من ديوان املظامل والذي يقيض 
برصف النظر يف الدعوى لعدم االختصاص النوعي، وذكر أيضا بأنه قد صدر احلكم ذو 
بنظر هذه  نوعيا  اإلدارية  املحكمة  اختصاص  بعدم  الرقم ٢٢/د/تج يف ١٤٣٤/٢/٣هـ 
الدعوى، وبناء عىل أن العقد املشار إليه بني الطرفني مل ينص عىل رشاكة الطرفني رصاحة 
مما يوجب إىل خروجه عن حيز نظام الرشكات ومنازعاته ولعموم والية القضاء العام، وبام 
أن الفصل يف االختصاص من املسائل األولية التي ينبغي نظرها قبل البت يف الدعوى بناء 
املطالبة  من  الطرفان  عليه  اتفق  ما  أن  وبام  الرشعية،  املرافعات  نظام  من   ١/٣٠ املادة  عىل 
بالتحكيم بينهام بناء عىل العقد املربم بينهام ال يسوغ نظره إال بعد الفصل يف االختصاص؛ 

وذلك ألن التحكيم إنام يكون حتت نظر املحكمة املختصة؛ لذا فقد قررت:
النظر عام دفع به املدعى عليه وكالة من عدم اختصاص هذه املحكمة بنظر  ١ -رصف 

الدعوى.
٢ -إفهام الطرفني بأن اإلحالة إىل التحكيم ال تكون إال بعد الفصل يف االختصاص.

القناعة، وأمرت برفع  وبذلك كله حكمت، وبعرضه عىل املدعى عليه وكالة قرر عدم 
هذا اإلجراء إىل مقام حمكمة االستئناف، وأعطي للمدعى عليه وكالة صورة من الضبط من 
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أجل تقديم الئحة اعرتاضية يف مدة ثالثني يوما من تاريخ اليوم، ففهم ذلك.
ويف جلسة أخرى حرض املدعى عليه وكالة )...(، وقدم الئحة اعرتاضية مكونة من ثالث 

صفحات، ومل أجد ما يؤثر عىل ما حكمت به؛ لذا أمرت الرفع هبا إىل حمكمة االستئناف.
املدعى  حلضوره  وحرض  أعاله،  املذكور   )...( وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
املعاملة بعد صدورها من حمكمة االستئناف  عليه وكالة )...( املذكور أعاله، وقد عادت 
بمكة املكرمة برقم ٣٤١١٢٦٥٣١ يف ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ مرفقا هبا قرار الدائرة احلقوقية 
الرابعة ذو الرقم ٣٤٢٢٢٣٠٠٠ يف ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ، املتضمن املوافقة عىل اإلفهام؛ لذا 

وحلاجة القضية ملزيد من الدراسة والتأمل جرى رفعها.
ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( احلارض سابقا، وبام أن املدعى عليه وكالة قد 
تبلغ بموعد هذه اجللسة يف اجللسة السابقة يف ١٤٣٤/١١/٢هـ، وبام أن الوكيل يقوم مقام 
األصيل، وبناء عىل ما قررته املادة ١/٥٥ من نظام املرافعات؛ لذا قررت نظر هذه القضية 

غيابيا ضد املدعى عليه )...(.
وبدراسة ما سبق وتصفح أوراق املعاملة وجد خطاب فضيلة القايض السلف ذو الرقم 
إىل  إلحالتها  اخلرباء  قسم  إىل  املعاملة  بعث  املتضمن  ١٤٣٢/٦/٢٧هـ  يف   ٣٢/٢٢٨٤٩
التحكيم حسب العقد البند الثاين عرش، كام وجد خطاب فضيلته ذو الرقم ٣٢/٢٢٨٤٩ 
املرفق وختويل قسم  املدعى عليه وكالة  اعرتاض  الرد عىل  املتضمن  يف ١٤٣٢/٧/٢٤هـ 
اخلرباء بتعيني حمكم للمدعى عليه دون الرجوع إليه، ثم جرى االطالع عىل اخلطاب املوجه 
من  لنا  املوجهني  اخلطابني  إىل  )إشارة  ونصه:   ،)...( مكتب  مطبوعات  عىل  واملحرر  لنا 
رئيس قسم اخلرباء باملحكمة العامة بجدة: األول بدون رقم يف ١٤٣٢/٨/١١هـ واملوجه 
للمحامي )...(. والثاين بدون رقم يف ١٤٣٣/١/٢٣هـ واملوجه للمحامي )...( بخصوص 
النظر يف اخلالف الناشئ بني كلٍّ من )...( و)...( عىل استحقاقات وملكية املدرسة املسامة 
)...(، واملشار إليها يف العقد املربم بني الطرفني بدون رقم يف ١٤٣٠/٤/٢٣هـ، واملقامة 
عىل الفيال الواقعة بحي )...( بجدة واململوكة للمرأة )...(، وقد صدرت رخصة املدرسة 
املذكورة باسم )...(، علام بأنه بموجب العقد املربم بني الطرفني فإن ملكية املدرسة املذكورة 
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لــــ )...( بموجب ما جاء يف التمهيد من هذا العقد؛ فقد جاء فيه ما نصه: )متهيد: حيث 
إن الطرف األول يمتلك مدرسة خاصة عاملية باسم )...( (، والطرف األول يف العقد هو 

)...(، وبدراسة العقد فقد ظهر لنا ما ييل:
١ -املدرسة املذكورة يف العقد هي ملك )...( بموجب ما جاء يف التمهيد من هذا العقد.
ما  بموجب  كاملة  إدارة  يديرها  املدرسة،  مدير  أنه  املدرسة هي  )...( يف هذه  ٢ -صفة 
جاء يف البند الثاين؛ حيث جاء فيه ما نصه: )اتفق الطرفان عىل أن يتوىل الطرف الثاين مجيع 
شؤون املدرسة إداريا وماليا، وله احلق يف التعيني والفصل وحتديد رواتب املوظفني تعليميني 
وإداريني وعامال، واختاذ كافة ما يلزم من إجراءات وجزاءات تقع عىل عاتق أحدهم وفق ما 
تقتضيه مصلحة املدرسة موضوع العقد، كام له مطلق احلرية وكافة الصالحيات املمنوحة من 

صاحب املدرسة التي تعينه عىل إنجازه املهمة املطلوبة منه وفق املتفق عليه هبذه االتفاقية(.
٣ -)...( التزم بإدخال )...( رشيكا معه يف ملكية املدرسة بنسبة مئوية حمددة حسب ما 
جاء يف البند السابع؛ حيث جاء فيه ما نصه: )يلتزم ويقر الطرف األول أمام الطرف الثاين 
يف حالة رغبة الطرف اآلخر بدخوله رشيكًا باملوافقة وكتابة عقد رشاكة جديد بينهام بذلك 
عىل حسب النسبة املدفوعة من رأس املال(؛ وحيث جاء يف البند السادس من هذا العقد ما 
نصه: )اتفق الطرفان عىل فتح حساب خاص باسم املدرسة يف أحد املصارف املعمول هبا 
حمليا، وحيق فيه للطرف الثاين السحب واإليداع، رشيطة أن يكون السحب وفق اخلطة املالية 
السنوية املعتمدة من قبل الطرفني(؛ وحيث ظهر لنا أن )...( مل يلتزم هبذا البند، وقام بفتح 

حساب خاص باسمه فقط مما يعترب إخالال بالعقد، وعليه فإنا نرى ما ييل: 
١ -وقف العمل هبذا العقد.

٢ -تنقل رخصة املدرسة لــ )...( لكونه هو مالك املدرسة.
٣ -إيرادات هذه املدرسة السابقة والالحقة هي ملك لـــ )...(.

٤ -أن )...( غري ملزم بإدخال )...( رشيكا يف ملكية هذه املدرسة.
٥ -يستحق )...( نسبة ٢٥% من األرباح عن الفرتة املاضية فقط( . انتهى.

وملزيد من الدراسة والتأمل رفعت اجللسة.
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ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن العقد 
املوقع بني الطرفني قد تضمن أنه يف حال حصول خالف بني الطرفني بأنه حيل عن طريق 
التحكيم، وبناء عىل ما قررته املادة الثامنة من نظام التحكيم بكون االختصاص بنظر دعوى 
بطالن التحكيم معقودًا ملحكمة االستئناف، وبناء عىل ذلك كله فقد قررت إلزام الطرفني 
بالتحكيم، وأن الطعن يف التحكيم وإجراءاته معقود ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة، وبه 

حكمت.
عدم  وكالة  عليه  املدعى  وقرر  القناعة،  عدم  وكالة  املدعي  قرر  الطرفني  عىل  وبعرضه 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  القناعة، 

١٤٣٥/٠٢/١٢هـ

اطالعنا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  نحن -رئيس 
بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  املكرمة -عىل 
ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٢/١٢هـ  والتاريخ   ٣٥١٤٥١٥١ بالعدد  واملسجل 
)...( واملحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم.
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اجلنسية،   ...  )...( معه  احلارض  عىل  وادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، قائاًل يف دعواه: لقد اشرتكت أنا واملدعى عليه يف شقة 
تقع يف حمافظة )...( حي )...(، وليس لدي معلومات عنها غري ذلك، وال أعلم كم دفعت 
له، وإنام أنا متأكد أن املتبقي من قيمتها هو ١٦٥٠ جنيهًا، وكان ذلك عام ١٤٢٣هـ، ومل يسلم 
يل من أجرهتا شيئًا؛ لذا أطلب إثبات رشاكتي هبذه الشقة، هذه دعواي، لذا وحيث نصت 
الدعاوى  بنظر  ختتص  اململكة  حماكم  أن  عىل  املرافعات  نظام  من  والعرشون  الرابعة  املادة 
التي ترفع عىل السعودي ولو مل يكن له حمل إقامة عام أو خمتار يف اململكة فيام عدا الدعاوى 
العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة ا.هـ، ونظرًا لكون املدعي يطالب بإثبات رشاكته يف هذه 
الشقة، وهذه دعوى تتعلق بعقار خارج اململكة، لذا فقد رصفت النظر عن نظر هذه القضية 
لعدم االختصاص الدويل، وبعرض ذلك عىل املدعي قرر عدم القناعة وطلب متييز احلكم، 
فجرى تسليمه صورة من الصك، وأفهم أن مدة االعرتاض ثالثون يومًا، اعتبارًا من تاريخ 
اليوم ١٤٣٥/٤/١٢هـ، وإذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة يسقط حقه يف االعرتاض 
آله  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  ففهم ذلك، وباهلل  القطعية،  ويكتسب احلكم 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

 ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٥/٢٤هــ افتتحت اجللسة الساعة الثانية، وكانت املعاملة 
قد عادت من حمكمة االستئناف بخطاهبا رقم ٣٥١٢٥٩٧٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
وبرفقها القرار رقم ٣٥٢٣٣٥٥٧ يف ١٤٣٥/٥/٥هـ املتضمن مالحظة أصحاب الفضيلة 
لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  بقوهلم: 
إليها فضيلته جاء  التي أشار  املادة  الشقة. ٢ -  فيه  الذي  البلد  املدعي  ما ييل: ١ - مل حيدد 
ا.هـ، وإجابة عىل ذلك:  السعودي(  واملدعى عليه غري  السعودي  الدعوى عىل  ترفع  فيها 
املدعي  ...، وقد ذكر  تقع يف حمافظة )...( بجمهورية  الشقة  فإن  امللحوظة األوىل  أما عن 
أهنا تقع يف حمافظة )...( كام يف السطر )٤( من الصك، وذكر يف صحيفة دعواه أهنا تقع يف 

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٥٣٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار:٣٥٢٨١٧٦٥  

تخاصاصا-ارشتكةا-اعقاراخارجاتملممكةا-اطمباإثباتاتلرشتكةا-اعدماتخاصاصادويلا-ا
رصفاتلنظل.

تملادةا)5ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات رشاكته له يف عقار يقع خارج اململكة، 
البالد، وألن حماكم  بإثبات رشاكته فيه يقع خارج  العقار الذي يطالب املدعي  ونظرًا ألن 
اململكة غري خمتصة بنظر الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة، لذا فقد قرر القايض 
رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص الدويل، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٤٥٣٢٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٩٤٨٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض )...( سعودي 
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اجلنسية،   ...  )...( معه  احلارض  عىل  وادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، قائاًل يف دعواه: لقد اشرتكت أنا واملدعى عليه يف شقة 
تقع يف حمافظة )...( حي )...(، وليس لدي معلومات عنها غري ذلك، وال أعلم كم دفعت 
له، وإنام أنا متأكد أن املتبقي من قيمتها هو ١٦٥٠ جنيهًا، وكان ذلك عام ١٤٢٣هـ، ومل يسلم 
يل من أجرهتا شيئًا؛ لذا أطلب إثبات رشاكتي هبذه الشقة، هذه دعواي، لذا وحيث نصت 
الدعاوى  بنظر  ختتص  اململكة  حماكم  أن  عىل  املرافعات  نظام  من  والعرشون  الرابعة  املادة 
التي ترفع عىل السعودي ولو مل يكن له حمل إقامة عام أو خمتار يف اململكة فيام عدا الدعاوى 
العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة ا.هـ، ونظرًا لكون املدعي يطالب بإثبات رشاكته يف هذه 
الشقة، وهذه دعوى تتعلق بعقار خارج اململكة، لذا فقد رصفت النظر عن نظر هذه القضية 
لعدم االختصاص الدويل، وبعرض ذلك عىل املدعي قرر عدم القناعة وطلب متييز احلكم، 
فجرى تسليمه صورة من الصك، وأفهم أن مدة االعرتاض ثالثون يومًا، اعتبارًا من تاريخ 
اليوم ١٤٣٥/٤/١٢هـ، وإذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة يسقط حقه يف االعرتاض 
آله  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  ففهم ذلك، وباهلل  القطعية،  ويكتسب احلكم 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

 ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٥/٢٤هــ افتتحت اجللسة الساعة الثانية، وكانت املعاملة 
قد عادت من حمكمة االستئناف بخطاهبا رقم ٣٥١٢٥٩٧٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
وبرفقها القرار رقم ٣٥٢٣٣٥٥٧ يف ١٤٣٥/٥/٥هـ املتضمن مالحظة أصحاب الفضيلة 
لوحظ  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  بقوهلم: 
إليها فضيلته جاء  التي أشار  املادة  الشقة. ٢ -  فيه  الذي  البلد  املدعي  ما ييل: ١ - مل حيدد 
ا.هـ، وإجابة عىل ذلك:  السعودي(  واملدعى عليه غري  السعودي  الدعوى عىل  ترفع  فيها 
املدعي  ...، وقد ذكر  تقع يف حمافظة )...( بجمهورية  الشقة  فإن  امللحوظة األوىل  أما عن 
أهنا تقع يف حمافظة )...( كام يف السطر )٤( من الصك، وذكر يف صحيفة دعواه أهنا تقع يف 
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....، وأما عن امللحوظة الثانية فقد حصل خطأ يف ذكر املادة، والصواب أن املادة هي )٢٥( 
التي ترفع عىل  الدعاوى  بنظر  اململكة  املرافعات، ونصت عىل أن )ختتص حماكم  من نظام 
غري السعودي الذي له حمل إقامة عام أو خمتار يف اململكة، فيام عدا الدعاوى العينية املتعلقة 
بعقار خارج اململكة(ا.هـ، وبه اكتملت اإلجابة، وقررت إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف 
حسب املتبع، واختتمت اجللسة الساعة الثانية والربع، وباهلل التوفيق، وصىل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا احلقوقية 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
بتاريخ  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٥٩٧٣٦ برقم  املكلف  بالرياض 
 )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٦هـ 
ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٤/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٠٦٣٩١ برقم  املسجل 
حكم  املتضمن  بالصك  املوضحة  الصفة  عىل  عقار  يف  رشاكة  إثبات  اجلنسية(   ...(  )...(
دراسة  سبقت  وحيث  الدويل،  االختصاص  لعدم  القضية  هذه  عن  النظر  برصف  فضيلته 
أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك 
وتاريخ   ٣٥٢٣٣٥٥٧ رقم  قرارنا  عىل  بناء  والضبط  بالصك  وأحلقه  القايض  فضيلة  به 
١٤٣٥/٥/٥هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٩٠٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٢٣٣٥٠٢  

تخاصاصا-ادعوىافقخانكاحا-اإساماهااضداغرياسعوديا-احملاإساماهاخارجاتملممكةا-املا
يقبقالهادخوهلاا-اتملدعيةاغرياسعوديةا-اعدماتخاصاصادويلا-ارصفاتلنظل.ا

تملادةا)7ر/ب(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

لغيابه  منه  نكاحها  بفسخ  املدعى عليه طالبة احلكم  املدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
عنها وهجره إياها ملدة طويلة، ونظرًا ألن املدعى عليه يقيم خارج البالد وليس له حمل إقامة 
بنظر  خمتصة  غري  تكون  هذه  واحلال  اململكة  حماكم  وألن  دخوهلا،  له  يسبق  ومل  اململكة  يف 
تلك الدعوى، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص الدويل، 

فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥١١٩٠٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٧٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، ويف 
يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة والنصف صباحًا، 
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وفيها حرضت املرأة )...( … اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( جوازات املدينة 
املنورة، واملعرف هبا من قبل املقيم )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، 
إن  قائلة يف حترير دعواها عليه:  اجلنسية   ...  )...( الغائب عن جملس احلكم  وادعت عىل 
املدعى عليه تزوجني بوالية والدي )...( عىل مهر وقدره عرشة آالف لرية سورية، وقد 
دخل يب وقد مكثت معه عرشين عامًا، وقد أنجبت له عىل فراش الزوجية ستة أوالد، وهم: 
عامًا،  ثالثة وعرشون  اآلن  )...( وعمره  والثاين  عاما،  اآلن سبع وعرشون  )...( وعمره 
)...( وعمره اآلن سبعة عرش  والرابع  )...( وعمره اآلن واحد وعرشون عامًا،  والثالث 
عامًا، واخلامسة )...( وعمرها اآلن ثالثة عرش عامًا، والسادسة )...( وعمرها اآلن إحدى 
الطالق، ولكن  مرارًا وتكرارًا  منه  كثريًا، وقد طلبت  بيننا  عرش عامًا، وقد حصل خالف 
يرفض ذلك ويقول: لن أطلقك وسوف أتركك معلقة طوال احلياة، وسوف أعذبك، وقد 
كرهته كرهًا شديدًا، وأيضًا هو هجرين له أكثر من أربع سنوات، وقد ترضرت من بقائي 
طوال هذه الفرتة عىل هذه احلال، أطلب إثبات ذلك وفسخ نكاحي منه، علاًم أن املدعى عليه 
يقيم يف دولة ... يف مدينة )...(، وليس له حمل إقامة يف اململكة العربية السعودية، ومل يدخل 
هذه البالد أبدًا، هذه دعواي، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى، ونظرًا ملا قررته املدعية من أن 
املدعى عليه مل يدخل هذه البالد ومل يكن له حمل إقامة فيها سابقًا، ونظرًا ملا نصت عليه املادة 
السابعة والعرشون يف الفقرة )ب( من أن حماكم اململكة ختتص بنظر الدعاوى املقامة عىل 
املسلم غري السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو خمتار يف اململكة إذا كانت مقامة من 
الزوجة غري السعودية املقيمة يف اململكة عىل زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان 
الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته يف اخلارج أو كان قد أبعد من أرض اململكة، 
وبام أن مفهوم املادة أن من ليس له مكان إقامة يف اململكة أو مل يدخل البالد أبدًا فال تسمع 
الدعوى وهي خارجة االختصاص الدويل ملحاكم اململكة، جلميع ما ذكر فقد رصفت النظر 
عن دعوى املدعية ضد املدعى عليه لعدم االختصاص الدويل ملحاكم اململكة، هذا ما ظهر 
يل وبه حكمت، وبعرضه عىل املدعية قررت اعرتاضها عىل احلكم بدون الئحة اعرتاضية، 
املتبع  حسب  احلكم  لتدقيق  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  برفع  وأمرت  لطلبها،  فأجيب 
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نظامًا، وبه اختتمت اجللسة يف متام الساعة التاسعة صباحًا، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. 
حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٥٧٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ املحالة إلينا من فضيلة 
فقـد  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥١١٨٨ برقم  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس 
جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة 
االطالُع علـى احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القايض باملحكمة العامة باملدينة 
املنورة واملسجل بعـدد ٣٥١٩٦٧٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ املتضمن دعوى/ )...(، 
ضد/ )...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراســة كامل أوراق املعاملة واحلكم وصـورة 
ضبطـه، تقـررت املصادقة علـى احلكم باألكثرية، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وح��ده،  هلل  احلمد 
إلينا من فضيلة رئيس  القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة 
 ٣٣١٤٥٥٠٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١/٢٢ه�  يف   ٢٣٥٦٥٦٥ برقم  املحكمة 
صباحا  عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٣/٤/١٢ه�  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٣/١/٢٢ه�،  يف 
 )...( حرض  وفيها  املقدسة،  العاصمة  أمانة  ضد   )...( دعوى  يف  للنظر  اجللسة  افتتحت 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره ممثل أمانة العاصمة 
املقدسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب خطاب التفويض 
برقم ٣٢٢٠١٠٨٦٩ يف ١٤٣٢/٤/١٣ه�، وادعى املدعي قائاًل يف دعواه: إن جلنة مرشوع 
توسعة الساحات الشاملية للحرم املكي الرشيف قد نزعت ملكية العقار اململوك يل بموجب 
الصك رقم ١٢/٤/١٣٦ وتاريخ ١٤١٣/٤/١ه� من كتابة عدل مكة املكرمة، والكائن 
العقار ال  فقيمة  قيمته،  بأقل من  العقار  بتقدير  اللجنة  بحي )...( جبل )...(، وقد قامت 
وقد  ريال،  ألف  وعرشون  ثالثة  املرت  اللجنة  قررت  ذلك  ومع  ريال  ألف  ستني  عن  تقل 
 )...( حي  بعقارات   )...( حي  يف  العقارات  بمساواة  األمر  ويل  من  ملكي  مرسوم  صدر 
وذلك من حيث التثمني وإعطائنا تعويضنا قبل هدم عقاراتنا، كام أن املدعى عليها قامت 
بتقدير املساحة املبينة )١٨٠٠.٣١٢( م٢ وهذا التقدير غري صحيح، ما هو ثابت يف ترصيح 
البناء املثبت بإمجايل املساحة املبنية )٢٠٦٤.٦٤(م٢ أي أن املدعى عليها مل حتسب مساحة 
إعادة  التعويض عنها أطلب  تقم برصف  مائتان ومخسة وستون مرت مربع، ومل  )٢٦٥(م٢ 
تقدير األرض اململوكة يل واملنزوع ملكيتها وتعوييض عن قيمة الباقي التي مل يتم احتساهبا 
املقدسة  العاصمة  أمانة  املدعي عىل ممثل  وقدرها ٢٦٥م٢، هذه دعواي، وبعرض دعوى 
أجاب قائاًل: إن أمانة العاصمة املقدسة تدفع بعدم قبول الدعوى شكاًل لسبق نظرها أمام 
الدائرة )...( باملحكمة اإلدارية بمكة املكرمة، وقد صدر ضده حكم ابتدائي، كام أننا ندفع 
بعدم قبول الدعوى شكاًل لرفعها عىل غري ذي صفة، حيث إن املادة ٧٢ من نظام املرافعات 
الرشعية نصت عىل أنه: »الدفع بعدم قبول الدعوى.. النعدام الصفة حتكم به املحكمة من 

 ارااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٦٥٦٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٤ه� رقم القرار:٣٥١٤٨٣٥٩  

هنائيا حكلا صدورا تلاعويضا-ا تقديلا إعادةا طمبا أرضا-ا ممكيةا نزعا تخاصاصا-ا
بشأنها-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصاتلقضاءاتإلدتريا-ارصفاتلنظل.

اا-تملادةا)ر8(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
2ا-تملادةا)24(امنانظامانزعاممكيةاتلعقارتتالممنفعةاتلعامة.

أقام املدعي دعواه ضد أمانة إحدى املناطق طالبًا إلزامها بإعادة تقدير التعويض املقرر 
عن نزع ملكية أرض مملوكة له، كام طلب تعويضه عن مساحة من األرض مل يتم احتساهبا يف 
التقدير، ونظرًا ألن العقار منزوع للمصلحة العامة، وألن االختصاص يف نظر االعرتاضات 
عىل ذلك منعقد للقضاء اإلداري ممثاًل بديوان املظامل طبقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 
إثارة  املظامل فال جيوز  ديوان  الدعوى بحكم هنائي من  الفصل يف هذه  العامة، وألنه سبق 
النزاع بشأهنا أمام جهة قضائية أخرى، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن دعوى املدعي 
لعدم اختصاص املحاكم العامة والئيًا بنظرها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وح��ده،  هلل  احلمد 
إلينا من فضيلة رئيس  القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة 
 ٣٣١٤٥٥٠٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١/٢٢ه�  يف   ٢٣٥٦٥٦٥ برقم  املحكمة 
صباحا  عرشة  احلادية  الساعة  ١٤٣٣/٤/١٢ه�  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٣/١/٢٢ه�،  يف 
 )...( حرض  وفيها  املقدسة،  العاصمة  أمانة  ضد   )...( دعوى  يف  للنظر  اجللسة  افتتحت 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره ممثل أمانة العاصمة 
املقدسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب خطاب التفويض 
برقم ٣٢٢٠١٠٨٦٩ يف ١٤٣٢/٤/١٣ه�، وادعى املدعي قائاًل يف دعواه: إن جلنة مرشوع 
توسعة الساحات الشاملية للحرم املكي الرشيف قد نزعت ملكية العقار اململوك يل بموجب 
الصك رقم ١٢/٤/١٣٦ وتاريخ ١٤١٣/٤/١ه� من كتابة عدل مكة املكرمة، والكائن 
العقار ال  فقيمة  قيمته،  بأقل من  العقار  بتقدير  اللجنة  بحي )...( جبل )...(، وقد قامت 
وقد  ريال،  ألف  وعرشون  ثالثة  املرت  اللجنة  قررت  ذلك  ومع  ريال  ألف  ستني  عن  تقل 
 )...( حي  بعقارات   )...( حي  يف  العقارات  بمساواة  األمر  ويل  من  ملكي  مرسوم  صدر 
وذلك من حيث التثمني وإعطائنا تعويضنا قبل هدم عقاراتنا، كام أن املدعى عليها قامت 
بتقدير املساحة املبينة )١٨٠٠.٣١٢( م٢ وهذا التقدير غري صحيح، ما هو ثابت يف ترصيح 
البناء املثبت بإمجايل املساحة املبنية )٢٠٦٤.٦٤(م٢ أي أن املدعى عليها مل حتسب مساحة 
إعادة  التعويض عنها أطلب  تقم برصف  مائتان ومخسة وستون مرت مربع، ومل  )٢٦٥(م٢ 
تقدير األرض اململوكة يل واملنزوع ملكيتها وتعوييض عن قيمة الباقي التي مل يتم احتساهبا 
املقدسة  العاصمة  أمانة  املدعي عىل ممثل  وقدرها ٢٦٥م٢، هذه دعواي، وبعرض دعوى 
أجاب قائاًل: إن أمانة العاصمة املقدسة تدفع بعدم قبول الدعوى شكاًل لسبق نظرها أمام 
الدائرة )...( باملحكمة اإلدارية بمكة املكرمة، وقد صدر ضده حكم ابتدائي، كام أننا ندفع 
بعدم قبول الدعوى شكاًل لرفعها عىل غري ذي صفة، حيث إن املادة ٧٢ من نظام املرافعات 
الرشعية نصت عىل أنه: »الدفع بعدم قبول الدعوى.. النعدام الصفة حتكم به املحكمة من 
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فقهًا  املستقر عليه  الدعوى(، ومن  فيها  به يف أي مرحلة تكون  الدفع  نفسها، وجيوز  تلقاء 
وقضاًء: أن الدعوى هي حق االلتجاء إىل القضاء حلامية احلق أو املركز القانوين املدعى به، 
ممن  ترفع  بأن  وذلك  احلق،  هذا  لطريف  املوضوعية  الصفة  توافر  لقبوهلا  يلزم  فإنه  ثم  ومن 
يراد االحتجاج عليه هبا، وحيث إن األمانة مل تقم  يدعي استحقاقه هلذه احلامية وضد من 
املكي  للحرم  الشاملية  الساحات  تطوير  جلنة  هي  بذلك  قام  الذي  وإنام  املدعي  عقار  بنزع 
املشار  اللجنة  بأن  املدعي يف صحيفة دعواه  به  استهل  ما  إال  أدل عىل ذلك  الرشيف، وال 
إليها هي من قامت بذلك النزع، هكذا أجاب وقرر، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: إنني 
قد تقدمت بالدعوى يف بداية األمر إىل املحكمة اإلدارية عىل جلنة الساحات، والذي حيرض 
لدى  القضية  قرر، وبسؤاله عن مصري  املقدسة، هكذا  العاصمة  أمانة  املرافعة  يف جلسات 
املحكمة اإلدارية قال: إن املحكمة اإلدارية االبتدائية حكمت يف القضية برصف النظر عن 
دعواي لعدم تقديمي االعرتاض عىل اللجنة يف مدة االعرتاض املقررة، ومل يكتسب القطعية 
بعد القطعية، وأنا يف مهلة االعرتاض عليه، هكذا قرر، عند ذلك طلبت من املدعي إحضار 
صورة من قرار املحكمة اإلدارية لالطالع عليه فاستعد بذلك ورفعت اجللسة لذلك، ثم 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض  العارشة صباحًا  الساعة  إنه يف يوم االثنني ١٤٣٣/٦/٩ه� 
املدعي وحرض حلضوره ممثل أمانة العاصمة املقدسة )...(، وبسؤال املدعي: هل أحرضت 
صورة من قرار املحكمة اإلدارية؟ قال: نعم، وقد أبرز صورة منه، وباالطالع عليه وجدت 
احلكم برقم ١٠/٢/٢٦٧ لعام ١٤٣٢ه�، وهي دعوى مقامة من )...( ضد جلنة تطوير 
الساحات الشاملية للمسجد احلرام، وقد تضمن احلكم يف القضية من قبل املحكمة اإلدارية 
يف مكة املكرمة بعدم قبول الدعوى شكاًل لرفعها بعد امليعاد النظامي ومرفق صورة منه يف 
املعاملة، ومل يتضمن احلكم بعدم اختصاص املحكمة اإلدارية بالنظر يف موضوع الدعوى لو 
قدمت يف امليعاد النظامي، وبمناقشة املدعي عن ذلك قال: إن املحكمة اإلدارية انتهت إىل 
عدم قبول الدعوى شكليًا لعدم اختصاص القضاء اإلداري بنظر هذه الدعوى، وال يوجد 
األصيل  واالختصاص  الوالية  صاحب  العادي  القضاء  أمام  الدعوى  هذه  نظر  من  مانع 
يف نظر الدعاوى بذلك، ونظرًا لكون القضية حمكوم فيها من قبل املحكمة اإلدارية بمكة 
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يف  النظر  استمرار  يف  التوقف  قررت  فقد  لذلك  بعد،  القطعية  يكتسب  مل  واحلكم  املكرمة 
القضية حتى يعلم مصري القضية لدى املحكمة اإلدارية بناء عىل املادة الثالثة والثامنني من 
يوم  ويف  به،  قنع  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  التنفيذية،  ولوائحها  الرشعية  املرافعات  نظام 
اخلميس ١٤٣٥/١/١٨ه� الساعة الثامنة والنصف صباحًا افتتحت اجللسة، وفيها حرض 
املدعي أصالة )...( وطلب استمرار النظر يف القضية لتصديق احلكم برقم ١٠/٢/٢٦٧ 
الدعوى شكاًل  قبول  بعدم  املكرمة  اإلدارية يف مكة  املحكمة  لعام ١٤٣٢ه� والصادر من 
لرفعها بعد امليعاد النظامي من حمكمة االستئناف اإلدارية بمنطقة مكة املكرمة، وقد أبرزه 
ووجدته يتضمن املوافقة عىل احلكم الصادر من املحكمة اإلدارية يف مكة املكرمة بعدم قبول 
الدعوى شكاًل لرفعها بعد امليعاد النظامي، وأن احلكم واجب النفاذ ومرفق صورة منه يف 
املعاملة، ونظرًا ألن العقار حمل الدعوى منزوع للمصلحة العامة لغرض توسعة الساحات 
الشاملية للمسجد احلرام واالختصاص يف نظر القضية لديوان املظامل استنادًا إىل املادة الرابعة 
والعرشين من نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ ١٥ 
وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه� املبلغ بتعميم صاحب السمو امللكي رئيس ديوان رئاسة جملس 
الوزراء الربقي رقم ٨/ب/١٢٦٦٢ وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٧ه� التي تنص عىل أنه: )جيوز 
ألصحاب الشأن التظلم أمام ديوان املظامل من مجيع قرارات اللجان واألجهزة اإلدارية التي 
تتخذ وفقًا هلذا النظام، خالل ستني يومًا من تاريخ إبالغهم بالقرار(، ونظرًا لكون النظر يف 
مسألة االختصاص من األمور األولية يف الدعوى وتكون سابقة بحكم اللزوم عىل النظر يف 
موضوعها لتعلقها بالوالية وألن االختصاص الوالئي من املسائل اجلوهرية التي ال جيوز 
خمالفتها لكوهنا من أمور النظام العام، ونظرًا ملا جاء يف خطاب فضيلة وكيل الوزارة للشؤون 
القضائية برقم ٢٩/١١٥٥٦/١٨ املبني عىل األمر السامي الربقي رقم ١٠٦٢٩/م ب يف 
من  أنه  كام  اجلوهرية،  املسائل  من  الوالئي  االختصاص  أن  املتضمن  ١٤٢٨/١٢/٦ه� 
املستقر فقهًا وقضاًء أنه يف حالة الفصل يف قضية واكتساهبا القطعية أمام جهة قضائية خمتصة 
فال جيوز نظرها أمام جهة قضائية أخرى، وحيث إن النظام وضع ليطبق حيث روعي فيه 
واضحة  املستقرة  القضائية  والقواعد  النظامية  النصوص  وألن  معينة،  ومصالح  اعتبارات 
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يف أنه ال جيوز إثارة النزاع الذي صدر بشأنه قرار قطعي من إحدى اجلهات القضائية ا.ه�، 
لذلك كله وملا سبق، فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي لعدم اختصاص املحاكم العامة 
عدم  قرر  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت،  وبذلك  الدعوى،  هذه  مثل  بنظر  والئيًا 
القناعة وطلب االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، لذلك قررت رفع كامل أوراق املعاملة 
والقرار ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيق احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١٨ه�.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فق�د ج�رى مّنا نح�ن رئيس وأعضاء 
الدائ�رة احلقوقي�ة السادسة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مك�ة املكرم�ة االطالُع عل�ى هذا 
احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة واملسجل 
بع�دد ٣٥١٢١٠٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١ه�، املتضمن دعوى )...( ضد أمانة العاصمة 
املقدسة املحكوم في�ه بام دون باطنه، وبدراس�ة احلكم وص�ورة ضبط�ه والئحته االعرتاضية 
تق�ررت املوافق�ة عل�ى احلكم برصف النظر عن الدعوى، واهلل املوفق، وصل�ى اهلل عل�ى 

نبينا حممد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 2رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٦٢٨٠٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٩/١٦ه� رقم القرار:٣٥٣٨٥٣٥٩  

تخاصاصا-اعقدامقاولةا-اأعاملامصنعّيةا-اتوريداموتدا-اعملاجتاريا-اعدماتخاصاصا
والئيا-اتخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-ارصفاتلنظل.

اا-تملادةارسلا)٧ا/ط(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
2ا-تملادةا)2(امناتملحكمةاتلاجارية.

أقام املدعي دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبًا إلزامها برد ما تسلمته من أموال مقابل 
تنفيذ عقد مقاولة إنشاء مبنى مع توريد املواد مربم بينهام وذلك بعد توقفها عن العمل، ومل 
املدعي  البينة من  غيابيًا، وبطلب  الدعوى ضدها  فتم سامع  املدعى عليها  يمثل  حيرض من 
قدم العقد حمل الدعوى وسندات قبض املبالغ املدعى هبا، ونظرًا إلقرار املدعي بأن الرشكة 
التجارية  الدوائر  ختتص  جتاريًا  العمل  معه  يكون  مما  املواد  مع  املصنعيَّة  باألعامل  تعهدت 
النظر عن  القايض رصف  التجارية، لذا فقد قرر  بنظره طبقًا لنظام املحكمة  املظامل  بديوان 
دعوى املدعي لعدم االختصاص، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٤٣١٥٢٨٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٦ه�  وتاريخ   ٣٤٦٢٨٠٣ برقم 
 )...( حرض  ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه�  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٢/٠٦ه�،  وتاريخ 
جمموعة  عليها  املدعى  حترض  ومل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
)...( واملقاوالت العامة سجل جتاري رقم: )...( وال من ينوب عنها، وقد جرت الكتابة 
املرافعات  نظام  من  رقم ١٧/ط  للامدة  وفقا  اجللسة  بموعد هذه  عليها  املدعى  منا إلبالغ 
الرشعية بموجب كتابنا رقم: ٣٤٢٨٥٧٣٣٧ يف ١٤٣٥/٤/١٩ه� فوردنا اجلواب برقم: 
٤/١/٢٠/٤٣٣٩ يف ١٤٣٥/٦/١٣ه� ونص احلاجة منه: )إشارة لكتاب فضيلتكم رقم 
بموعد  بعاليه  اسمه  املوضح  إبالغ  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٢٤ه�  وتاريخ   ٣٤٢٨٥٧٣٣٧
اجللسة املحددة يوم األربعاء املوافق: ١٤٣٥/٨/٢٧ه� لدى فضيلة القايض/ )...( عليه 
نفيد فضيلتكم بأنه جرى إبالغ املذكور وذلك حسب ما يتضح لفضيلتكم من املرفقات( 
ا.ه�، ثم جرى اطالعنا عىل الورقة املرفقة فوجدنا ما نصه: )االسم )...( العنوان/ جمموعة 
أوراق  لوجود  نظرًا   )...( حي  عمدة  املكرم   )...( حمطة  بجوار  العامة  واملقاوالت   )...(
تطلب حضور املوضح اسمه بعاليه لدى املحكمة العامة بجدة طرف القايض/ )...( وذلك 
يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٨/٢٧ه�، لذا اعتمدوا إبالغ املذكور باملراجعة مع إفهامه يف 
حال عدم املراجعة سوف تطبق بحقه التعليامت مدير مركز رشطة املنزهات توقيع ]هتميش[ 
يعاد مع التحية، تم االتصال عىل اجلوال وتم إبالغه باملوعد وطلب احلضور لدينا ولكن مل 
يراجعنا يف احلضور عمدة )...( املكلف توقيع( ا.ه�، عند ذلك ادعى املدعي قائاًل: إنني 
أملك القطعة رقم: )...( من املخطط التنظيمي رقم )...( بمخطط )...( يف حمافظة اجلموم 
وذلك بموجب الصك رقم )...( يف ١٤٠٠/١/١ه�، وقد اتفقت مع املؤسسة املدعى عليها 
عىل القيام بإنشاء فيال مكونة من دورين وملحق وحوش مصنعي مع املواد وقد تسلمت 
مني املدعى عليها مبلغًا قدره اثنان وأربعون ألف ريال، وقامت بحفر أربع مئة مرت مربع 
بعمق مرت واحد من القطعة حمل النزاع، ثم تركت املؤسسة املدعى عليها العمل، أطلب إلزام 
املؤسسة املدعى عليها برد القيمة املستلمة وقدرها اثنان وأربعون ألف ريال، هكذا ادعى. 
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واملقاوالت   )...( نصه: )جمموعة  عليه وهذا  اطالعنا  أبرز عقدًا جرى  بينته  وبسؤاله عن 
العامة س.ت: )...( بعون اهلل تعاىل، لقد تم االتفاق بني كال من الطرفني الطرف األول: 
جمموعة )...( واملقاوالت العامة ويمثلها يف العمل واستالم الدفعات واخلالصة )...( ... 
اجلنسية بموجب إقامة رقم )...( مصدرها جدة الطرف الثاين: صاحب الفيال )...( وقد 
اتفق الطرفان عىل اآليت: ١� أن يقوم الطرف األول بعمل فيال مكونة من دورين وملحق 
وحوش وخزان الواقعة بمحافظة اجلموم خمطط )...( كمبليت عظم مع املواد. ٢� أن يكون 
العمل حسب املخطط املسلم للطرف األول من قبل الطرف الثاين وأن يكون الشغل حتت 
إرشاف املهندس واملالك. ٣� وأن يكون سعر املرت املسطح ٤٧٠ ريال واخلزان يمرت بالطتني 
بسعر املرت املسطح ٤٧٠ ريال واحلوش يمرت باملرت الطويل سعر املرت ٤٠٠ ريال وأن يكون 
املهندس املرشف بسبب  املالك. ٤� يف حالة عدم استالم  العمل متواصال حسب ظروف 
أخطاء من املقاول أو تأخري يتحمل املقاول سعر كشفية املهندس مع تصليح األخطاء ٤٠٠ 
ريال. ٥� يف حالة وجود تعشيش يف اخلرسانات بسبب عدم استخدام اهلزاز أو رداءة اخلشب 
املقاول عىل حسابه اخلاص.  قبل  يتم تصليحه من  آخر  أي خطأ  أو  األعمدة  ميالن يف   أو 
٦� يتم استخدام خشب جديد لألعمدة ولن يتم االستالم إال من قبل املهندس يف حالة وجود 
خشب تالف. وقد اتفق الطرفان عىل أن تكون الدفعات عىل النحو اآليت: ٤٠٠٠٠ريال عند 
الدور األول  العقد ٢٠٠٠٠ ريال عند عمدان األريض ٢٠٠٠٠ ريال عند عمدان  توقيع 
٣٠٠٠٠ عند سقف الدور األول ٢٠٠٠٠ ريال عند اخلزان ٢٠٠٠٠ ريال عند بداية امليدة 
الدور األول ٢٠٠٠٠  مباين  ريال عند  السقف األريض ٢٠٠٠٠  ريال عند شد   ٢٠٠٠٠
عند بداية السور والباقي يدفع عند انتهاء العمل عظم والتمتري وتنظيف املوقع وأن يكون 
العمل حسب املواصفات املتعارف عليها من حدادة ونجارة وصبات وخالفه. وعىل ذلك 
تم االتفاق وأمرنا ملن يشهد واهلل خري الشاهدين. الطرف األول )...( توقيع الطرف الثاين 
)...( توقيع( ا.ه�، وبسؤال املدعي عن زيادة بينة أبرز سندين جرى اطالعنا عليهام ونص 
احلاجة من األول: )سند قبض )...( التاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤ه� ٣٤٠٠٠ ريال استلمنا من 
املكرم/ )...( مبلغًا قدره أربعة وثالثون ألف ريال ال غري وذلك مقابل الدفعة األوىل مقابل 
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العمل يف العامرة املستلم )...( توقيع( ا.ه�، ونص احلاجة من الثاين: )سند قبض ٣٧٦٥٤ 
التاريخ ١٤٣٣/٤/٢١ه� ٤٥٠٠ ريال استلمنا من املكرم/ )...( مبلغًا قدره أربعة آالف 
ومخسامئة ريال فقط وذلك مقابل الدفعة األوىل من حساب بناء العامرة املستلم )...( توقيع( 
فبناء  أجاب،  هكذا  قدمت،  بام  أكتفي  قائال:  أجاب  بينة  زيادة  عن  املدعي  وبسؤال  ا.ه�، 
عىل ما سلف، وألن املدعي قد أقّر أّن املدعى عليها قد تعهدت باألعامل املصنعّية مع املواد 
فتكون الواقعة � واحلال هذه � معاملة جتارّية ختتص الدوائر التجارّية بديوان املظامل بنظرها 
وفقا للامدة الثانية من املحكمة التجارّية ونص احلاجة منها: )ب. كل مقاولة أو تعهد بتوريد 
أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحرًا أو يتعلق باملحالت واملكاتب 
بني  احلاصلة  والتعهدات  العقود  مجيع  د.  احلراج..  يعني  باملزايدة  البيع  وحمالت  التجارية 
التجار واملتسببني والسامرسة والصيارفة والوكالء بأنواعهم ومجيع املقاوالت املتعلقة بإنشاء 
مبان ونحوها متى كان املقاول متعهدًا بتوريد املؤن واألدوات الالزمة هلا(، لذلك كله فقد 
حكمت برصف النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص النوعي. وبإعالن احلكم قرر 
املدعي معارضته بدون الئحة. عند ذلك أمرت برفع كافة أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف 
لتدقيق احلكم حسب التعليامت. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف: ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه�.

قضاَة  نحن  مّنا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
االطالُع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  اخلامسة  احلقوقية  بالدائرة  االستئناف 
بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  هذا  عىل 
 )...( دعوى/  املتضمن  ١٤٣٥/٨/٢٧ه��،  وتاريخ   ٣٥٣٦٩٨٣٩ بعدد  املسجل  جدة، 
ضد جمموعة )...( واملقاوالت العامة، املحكوم في�ه بام دون باطن الصك، وبدراسة احلكم 
الدعوى لعدم االختصاص.  النظر عن  املوافقة عىل احلكم برصف  تقرر  وص�ورة ضبط�ه 

وباهلل التوفيق، وصل�ى اهلل عل�ى نبينا حممد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 ررااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٥٠٣٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩ه� رقم القرار: ٣٥٣٣٣٧٠٣ 

تخاصاصا-اعقدامقاولةا-اإنشاءامبنىا-اتوريداتملؤنا-اعملاجتاريا-اعدماتخاصاصا
والئيا-اتخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-ارصفاتلنظل.

اا-اتملادةا)٧6(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
تملعملا تلوزرتءارسلا)6اا(اوتاريخا42٥/4/4اهـا 2ا-احمرضاهيئةاتخلربتءابمجمسا

باعميلاوزيلاتلعدلارسلا)را/ت/ر2٥٩(اوتاريخا٠ر/426/2اهـ.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليها طالبني فسخ عقد املقاولة املربم بينهام ورد املقابل 
الذي تسلمته منهم، وإلزامها بتعويضهم لعدم إمتامها ألعامل البناء املتفق عليها يف العقد، 
ونظرًا إلقرار وكيل املدعني بأن الرشكة املدعى عليها تعهدت بتوريد املؤن واألدوات فضاًل 
بالفصل  املظامل  ديوان  العمل جتاريًا حمضًا، والختصاص  يعد معه هذا  املبنى مما  إنشاء  عن 
االختصاص،  لعدم  الدعوى  النظر عن  القايض رصف  قرر  فقد  لذا  التجارية،  القضايا  يف 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٧١٤١٣٦ وتاريخ  ٣٥١٤٥٠٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨ه�، 
اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه�  بتاريخ  اخلميس  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٣/٠٨ه�، 
عن  وكياًل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أصالة عن نفسه وبصفته وكياًل 
العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٢/٢٠ه�  بتاريخ   ٣٥٢٣١٩٩٥ رقم  وكالة  بموجب 
الثانية شامل جدة، واملوكل هبا من )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بموجب  اجلنسية   ... و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية  و)...( 
رخصة اإلقامة رقم )...( و)...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( وبصفته 
وكياًل بموجب وكالة رقم )...( بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠ه� الصادرة من كتابة العدل الثانية 
شامل جدة واملوكل هبا من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
 ٣٥٢٦١٣٣٤ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
حق  ختوله  والتي  جدة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٢/٢٧ه�  بتاريخ 
عليها  املدعى  عليها، ومل حترض  والرد  الدعاوى  واملدافعة وسامع  واملرافعة  الدعاوى  إقامة 
وال من يمثلها رشعًا حلني انتهاء وقت اجللسة، وبسؤال املدعي وكالة عن دعوى موكليه 
التزمت  لقد  القضاء:  جملس  عن  الغائبة  عليها  املدعى  ضد  دعواه  تقرير  يف  قائاًل  ادعى 
املدعى عليها بموجب العقد املؤرخ بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٨ م بأن تقوم هبدم وإزالة البناية 
وتاريخ   )...( رقم  الصك  بموجب  ملوكيل  اململوكة   )...( شارع  عىل   )...( بحي  الواقعة 
١٤١٦/٠١/١٣ه�، عىل أن تقوم املدعى عليها بعملية اهلدم وإزالة املباين القديمة وإنشاء 
عليها  املدعى  تقوم  أن  وعىل  للسيارات،  ومواقف  وملحق  طوابق  سبعة  من  مكونة  عامرة 
بتوريد املؤن ومجيع األدوات واستخراج التصاريح الالزمة إلمتام عملية اهلدم والبناء مقابل 
بتسليم  موكيل  قام  وقد  ريال،  ألف  وثامنامئة  ماليني  ثالثة   ٣٨٠٠٠٠٠ وقدره  إمجايل  مبلغ 
عليها  املدعى  ولكن  ريال،  ألف  وأربعون  ثالثامئة   ٣٤٠٠٠٠ وقدره  مبلغ  عليها  املدعى 
قد قامت باستخراج الرتاخيص الالزمة وعملية اهلدم ومل تقم بإمتام باقي األعامل التي تم 
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االتفاق عليها يف العقد، وقد حاول موكيل معها بالطرق الودية إلكامل البناء أو إرجاع املبالغ 
املستلمة ولكن دون جدوى؛ لذا فإن موكيل يطلبون من فضيلتكم ما ييل: أواًل: احلكم بفسخ 
العقد املؤرخ يف ٢٠١٣/٠٢/٢٨م سند الدعوى وما يرتتب عليه من آثار. ثانيًا: إلزام املدعى 
عليها بأن تودع للمدعيني مبلغ وقدره ٣٤٠٠٠٠ ثالثامئة وأربعون ألف ريال، وهي املبالغ 
التي استلمتها املدعى عليها. ثالثًا: إلزام املدعى عيها بدفع مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة 
ماليني ريال نظري تفويت املنفعة عىل املدعيني من االستفادة باملوقع التجاري حتى اآلن، مع 
إلزامها بدفع مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال نظري أتعاب املحاماة، هكذا، فبناًء عىل 
ما سبق من الدعوى، ولكون النظر والفصل يف موضوع االختصاص والصفة واملصلحة 
املرافعة وله  البدء يف  التأكد منها قبل  ينبغي لناظر القضية  التي  وعدمه من املسائل األولية 
املرافعة،  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  نفسه  تلقاء  من  أحدها  الختالل  النظر  برصف  احلكم 
وذلك استنادًا عىل املادة السادسة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية، وإلقرار املدعي 
وكالة بأن االتفاقية التي حصلت بني موكليه وبني املدعى عليها الغائبة عن جملس القضاء عىل 
أن تقوم املدعى عليها وهي املقاول بتوريد املؤن واألدوات واستخراج التصاريح الالزمة 
ثالثة   ٣٨٠٠٠٠٠ وقدره  مبلغ  مقابل  الدعوى  يف  املوصوفة  واملواقف  العامرة  وبناء  هلدم 
ماليني وثامنامئة ألف ريال، ونظرًا ملا جاء يف تعميم معايل وزير العدل رقم ١٣/ت/٢٥٩٣ 
امللكي رئيس  الذي جاء فيه أن معاليه تلقى برقية صاحب السمو  يف ١٤٢٦/٠٢/٣٠ه� 
ديوان جملس الوزراء رقم ب/٢٢١٢٥ يف ١٤٢٥/٠٢/٠٢ه� املتضمن أن اللجنة العامة 
بمجلس  اخلرباء  هبيئة  املعد  املحرض  يف  إليه  التوصل  تم  ما  عىل  اطلعت  الوزراء  ملجلس 
العدل والتجارة  الوزراء رقم ١١٦ يف ١٤٢٥/٠٤/٠٤ه� بمشاركة مندوبني من وزاريت 
والصناعة وديوان املظامل، املتضمنة توضيح معنى القضايا التجارية األصلية البحتة والقضايا 
التجارية بالتبعية التي هي من اختصاص ديوان املظامل، وأنه تبني للمجتمعني أن من األعامل 
املقاول  كان  متى  ونحوها  مبان  بإنشاء  املتعلقة  املقاوالت  مجيع  املحضة  األصلية  التجارية 
متعهدًا بتوريد املؤن واألدوات الالزمة هلا ا.ه�، لذلك فقد قررت رصف النظر عن دعوى 
املدعني أصالة )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( ومجيعهم أوالد )...( ضد املدعى 
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عليها الغائبة عن جملس القضاء مؤسسة )...( للتجارة واملقاوالت لعدم االختصاص، وأن 
النظر فيها من اختصاص ديوان املظامل حاليًا، وبذلك حكمت، وأمرت بإصدار قرار بذلك، 
وبإعالم احلكم عىل املدعي وكالة قرر عدم القناعة واعرتاضه عىل احلكم بالئحٍة اعرتاضية، 
نسخة  الستالم  صباحًا  والنصف  العارشة  الساعة  متام  يف  اليوم  هذا  يف  باملراجعة  فأفهمته 
استالمه  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  النظامية  املدة  خالل  عليها  لالعرتاض  القرار  من  مصدقة 
هلا، فإن مل يعرتض خالهلا سقط حقه يف االستئناف، واكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، 
وجرى النطق باحلكم يف متام الساعة ٣٠: ٠٨، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه�.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل  الدائرة احلقوقية 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة املكلف برقم ٣٥٧١٤١٣٦ وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  القرار،  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٧/٢٢ه� 
املتضمن  العامة بمحافظة جدة املسجل برقم ٣٥٣١٠٠٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه�، 
دعوى )...( وكالة ضد مؤسسة )...( للتجارة واملقاوالت، وبدراسة القرار وص�ورة ضبط�ه 
والئحته االعرتاضية تق�ررت املوافق�ة عل�ى احلكم برصف النظر لعدم االختصاص، واهلل 

املوفق، وصل�ى اهلل عل�ى نبينا حممد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 4رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٠٨٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٠ه� رقم القرار: ٣٥٢٣٨٠٣٥ 

تلدعوىا ناظلا تخاصاصا وموكمها-ا حماميا بنيا نزتعا حماماةا-ا أتعابا تخاصاصا-ا
تألصميةا-انظلهاالدىاتلقضاءاتإلدتريا-اعدماتخاصاصاوالئيا-ارصفاتلنظل.

تملادةا)26(امنانظاماتملحاماة.

تعاقد  أتعاب حماماة وتعقيب  بتسليمه  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
بعدم  دفع  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  القضايا،  إحدى  يف  متثيله  مقابل  عليها  معه 
اختصاص املحكمة الوالئي لكون النزاع بني حمامي وموكله ناشئا عن دعوى نظرهتا املحكمة 
املحكمة اإلدارية فتكون  الدعوى األصلية هي  التي نظرت  املحكمة  اإلدارية، ونظرًا ألن 
الوالية منعقدة هلا يف نظر دعوى األتعاب، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى 

لعدم االختصاص الوالئي، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٣٠٨٧١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/١٨ه�،  وتاريخ   ٣٤٦٩٢٦٣٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١٨ه� 
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ويف يوم األربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥ه� فتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حرض )...( 
اجلنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
الثانية رشق  العدل  بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
املرافعة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٤/٠٣/١١ه�،  وتاريخ   ٣٤٣٠٤٧٨٨ برقم  الرياض 
اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...( وبصفته  نفسه وبصفته صاحب مؤسسة  باألصالة عن  الذي وكل   )...( رقم  املدين 
صاحب مؤسسة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية رشق الرياض برقم 
واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٤/٠٤/٢٧ه�  وتاريخ   ٣٤٥٢٤٦١٧
واإلنكار والصلح والتنازل، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه قال: إن دعواي هي ما جاء يف 
صحيفة الدعوى، لذا قررت إعطاء صورة من الئحة الدعوى للمدعى عليه وكالة، وطلبت 
منه اإلجابة عليها يف اجللسة القادمة، ورفعت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة 
عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض 
بتاريخ ١٣٩٩/٠٥/٠٧ه�  )...( بصفته صاحب مؤسسة )...( سجل جتاري رقم )...( 
الصادر من الرياض بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية برشق الرياض برقم 
٣٤١٥٤٢٨٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١ه� والتي ختوله حق املرافعة واملدافعة، وبسؤال 
املدعي وكالة عن دعواه قال: )بموجب عقد أتعاب حماماة مؤرخ يف ١٤٣٢/١١/٢٥ه� 
وكل املدعى عليه موكيل عرب وكيله الرشعي لتمثيله يف املرافعة واملدافعة يف الدعوى املقامة 
دوالر   ٤.٢٩٤.١٩٩( وقدره  بمبلغ  ُتطالبه  واملقاوالت  للتجارة   )...( رشكة  من  ضده 
أمريكي( أربعة ماليني ومئتان وأربعة وتسعون ألف ومائة وتسعة وتسعون دوالر، وقد بذل 
املضادة،  الفرعية  واللوائح  واملستندات  املخاطبات  اللوائح وترمجة  اجلهيد يف حترير  اجلهد 
وكرس مجيع موظفي املكتب خلدمة هذه القضية، وبعون اهلل عملنا عىل ختفيض املبالغ التي 
نتائج  بتحقيق  ملزُم  بيننا غري  املربم  األتعاب  أنني وبحسب عقد  اخلصم، رغم  هبا  ُيطالب 
تفاجأُت  فيها  حكم  إلصدار  الدعوى  هتيأت  أن  وبعد  أنه  إال  اجلهد،  ببذل  ولكن  حمددة 
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مني  يطلب  منه مؤرخًا يف ١٤٣٤/١/٢١ه�  ُيسلمني خطابًا رسميًا صادرًا  عليه  باملدعى 
إبداء  ودون  املنفردة  بإرادته  اجللسات  حضوري  وعدم  إليه  امُلشار  العقد  فسخ  رصاحًة 
أسباب أو أن يكون هناك سبب لذلك. وحيث إنه قد تم النص بالبند رقم )٦( من العقد 
امُلشار إليه بأنه ُيعترب انتهاء للنزاع ُيستحق عنده كافة األتعاب )...( الطلب رصاحة أو ضمنًا 
وقف  رصاحة  مني  طلب  قد  عليه  املدعى  إن  وحيث  الدعوى،  إجراءات  يف  السري  وقف 
إليه فمن ثم استحق مؤخر األتعاب  امُلشار  السري يف إجراءات الدعوى بموجب اخلطاب 
عىل  عالوة  ريال(،  ألف  وسبعون  )مخسة  وقدرها  إليه  امُلشار  األتعاب  بعقد  عليها  املتفق 
له عبارة عن ترمجة وثائق  ٌقدمت  مبلغ وقدره ثالثة وثامنون ألف ريال نظري أعامل أخرى 
وأطلب ما ييل: ١ - إنفاذ عقد األتعاب وإلزام املدعى عليه بأن يدفع يل مبلغًا وقدره مخسة 
وسبعون ألف ريال نظري األتعاب املستحقة لديه. ٢ -إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 
الدعوى هذه دعواي وبعرض  املكتب خلدمة  قام هبا  ثالثة وثامنون ألف ريال نظري أعامل 
الدعوى عىل املدعى عليه وكالة أبرز ورقة جاء فيها: )أفيد فضيلتكم بأن اخلالف بني طريف 
من  والعرشين  السادسة  املادة  وقد نصت  واملوكل،  املحامي  بني  الدعوى هو خالف  هذه 
دفعها  وطريقة  املحامي  أتعاب  حتدد  ييل:  ما  عىل  العدل  وزارة  من  الصادر  املحاماة  نظام 
باتفاق يعقده مع موكله، فإذا مل يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق خمتلفا فيه أو باطاًل قدرهتا 
املحكمة التي نظرت يف القضية عند اختالفهام بناء عىل طلب املحامي أو املوكل بام يتناسب 
مع اجلهد الذي بذله املحامي والنفع الذي عاد عىل املوكل، ويطبق هذا احلكم كذلك إذا 
نشأ عن الدعوى األصلية أي دعوى فرعية، وحيث إن املحكمة التي نظرت القضية التي 
اختلف عليها املحامي واملوكل هي املحكمة اإلدارية فإنه يتعني عىل املحامي )...( أن يقيم 
دعواه لدى املحكمة التي نظرة الدعوى، وعليه أطلب من فضيلتكم احلكم يف هذه الدعوى 
بعدم االختصاص ا. ه�، وبعرض ذلك املدعي وكالة قال ما ذكره من أن القضية التي تم 
توكيل موكيل فيها كانت منظورة لدى املحكمة اإلدارية فهذا صحيح ولكن ال عالقة ملوكيل 
فبناء  الدعوى حيث إن دعواه هذه ضد املدعى عليه ملطالبته باألتعاب، هكذا قال،  بتلك 
من  والعرشين  السادسة  املادة  نص  إىل  الرجوع  وبعد  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما   عىل 



510

اخت�صا�ص ديوان املظامل

نظام املحاماة ولكون املحكمة التي نظرت أساس الدعوى هي املحكمة اإلدارية وهذا يعني 
أن الوالية منعقدة هلا يف نظر هذه الدعوى لذا فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي لعدم 
االختصاص الوالئي وحكمت بذلك، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قرر عدم القناعة 
وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف بدون الئحة وأجبته لطلبه. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

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

القضايا احلقوقية  لتمييز  الدائرة اخلامسة  احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض 
املكلف برقم ٣٤٦٩٢٦٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧ه� واملقيدة لدينا برقم ٣٥١٣١٠٣٥٤ 
الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٥ه�  وتاريخ 
)...( برقم ٣٥٢٢١٧٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥ه� اخلاص بدعوى/ )...( وكالة سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ضد/ )...( وكالة بشأن املطالبة بإنفاذ العقد املربم 
بالدعوى واملتضمن حكم فضيلته كام  املوضحة  الصفة  املحاماة عىل  أتعاب  بينهام وتسليم 
هو موضح بالصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 

احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٥رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٨٦٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه� رقم القرار: ٣٥٣٠٩٨٣٣ 

تعمقا رشكاءا-ا تلطلفانا سضائيا-ا حارسا تعينيا طمبا رشتكةا-ا إثباتا تخاصاصا-ا
تلدعوىابرشتكاهلا-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-ارصفاتلنظل.

اا-اتملادةا)٧6/ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.ا
2ا-تملادةا)ر44(امنانظاماتملحكمةاتلاجارية.

رشكات  عدة  يف  رشكاهتم  إثبات  طالبني  عليهم  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
وتصفيتها وتعيني حارس قضائي بحكم مستعجل إىل حني صدور احلكم، وذلك استنادًا 
التفاقية رشاكة وهبة حررت بني مورثهم واملدعى عليه األول، ونظرًا ألن الدعوى تتعلق 
بنزاع بني رشكاء بشأن رشاكتهم التجارية فتكون املحكمة التجارية خمتصة بنظره والفصل 
فيه، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى، فاعرتض وكيل املدعني، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض/املساعد برقم ٣٤١٣٨٦٥٠ 
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وتاريخ   ٣٤٥٩٦٦٣٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٤ه�،  وت��اري��خ 
يف   ٣٣٢٤٠٣٩٣ برقم  املحكمة  من  الصادر  احلكم  هبا  املرفق  ١٤٣٤/٠٣/٠٩ه�، 
وتاريخ   ٣٤٤٢٥٤٤ بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  املنقوض  ١٤٣٣/٥/١٠ه� 
١٤٣٤/٢/٢٠ه�، املتضمن نقض هذا احلكم والتظهري عىل الصك بالنقض وإحالة القضية 
١٤٣٤/٠٥/٠١ه�  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  التعليامت،  وحسب  جديد  من  ينظرها  ملن 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت 
املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض 
الثانية برقم ٨٠١٣ يف ١٤٣١/١/٢٧ه� جلد ١٨٣٦٧ بصفة )...( أصياًل عن نفسه ووكياًل 
عن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، وعن )...( بالوكالة الصادرة 
التي  برقم ٨٣٩١٤ يف ١٤٣٠/١١/٢٩ه� جلد ١٨٢٤٥  الثانية  الرياض  كتابة عدل  من 
ختوله حق املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وإقامة وسامع الدعاوى واإلقرار واإلنكار 
فيهم  والطعن  واستجواهبم  الشهود  وسامع  البينات  وتقديم  وطلب  والتعديل  واجلرح 
واإلجابة واملطالبة بكافة احلقوق لدى الغري واستئناف األحكام واالعرتاض عليها وطلب 
القانونيني  واملحاسبني  واملحكمني  اخلرباء  وتعيني  التحكيم  وطلب  هبا،  والقناعة  متييزها 
هم  املدعي وموكلوه  وموكل  تقاريرهم،  ويف  فيهم  والطعن  القضائي  واحلارس  واملصفني 
 )...( ابنها  من  عائد  إرث  من  خيصها  عام  املتنازلة   )...( الورثة  ومتام   )...( ورثة  بعض 
بموجب الصك رقم ٥٣ يف ١٤١٧/٩/٢٤ه� بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه 
سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤١٧/٩/٢٤ه�،  يف   ١٠/٦٩٠ برقم  املحكمة 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( و)...( أصياًل عن نفسه 
وبواليته اجلربية عىل ابنه القارص )...( املولود عام )...( ه� وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
 ٣١٠ جلد  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  يف   )...( برقم  التجارة  بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  من 
العدل  كاتب  من  الصادرة  بالوكالة   )...( أبناء  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وبوكالته 
 )...( عن  وبوكالته  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  يف   ٣١٠ جلد   )...( برقم  التجارة  بوزارة  املكلف 
و)...( و)...( أبناء )...( بالوكالة رقم )...( يف ١٤٣٣/٦/١٥ه� جلد ٣١٠ الصادرة من 
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كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة، وبوكالته عن )...( و)...( و)...( بنات )...( بالوكالة 
بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة   ٣١٠ جلد  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  يف   )...( رقم 
يف   )...( رقم  بالوكالة   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  وبوكالته  التجارة، 
١٤٣٣/٦/١٥ه� جلد ٣١٠ الصادرة من كاتب العدل بوزارة التجارة، وبوكالته عن )...( 
كاتب  من  الصادرة   ٣١٠ جلد  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  يف   )...( رقم  بالوكالة  و)...(  و)...( 
العدل بوزارة التجارة ومجيع هذه الوكاالت ختول للوكيل احلق يف املطالبة واملدافعة واملرافعة 
وقبوله  والصلح  والتعديل  واجلرح  واإلنكار  واإلقرار  اجللسات  وحضور  واملخاصمة 
وطلب  واإلجابة  البينة  يف  والطعن  واستجواهبم  الشهود  وسامع  البيانات  وتقديم  وطلب 
املظامل  وديوان  الرشعية  املحاكم  أمام  واملثول  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  اليمني  حلف 
املدنية  واحلقوق  اإلمارة  ومقام  ودرجاهتا  أنواعها  بكل  القضائية  واهليئات  اللجان  ومجيع 
االعرتاض  لوائح  وإعداد  ومعارضتها  ونفيها  وقبوهلا  األحكام  واستالم  الرشطة  وأقسام 
واالستئناف وتقديمها، وله حق تعيني اخلرباء واملحاسبني وطلب منع السفر واحلجز ورفعه 
وتقديم اإلنذارات والتبليغات واستالم وتسليم األوراق واملستندات قائاًل يف دعواه عليه: 
)تتلخص دعوى موكيل ورثة )...(، وهم كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( و)...(سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( ضد املدعى عليهم وهم كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( وزوجتيه )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأبنائه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
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اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(.يف أن مورث موكيل وشقيقه املدعى عليه )...( 
رشكاء منذ أكثر من أربعني عامًا مناصفًة يف كل مال مسجل أو مملوك بأسامئهام منقول وغري 
والرشكات  األموال  تلك  من  يتحقق  ما  وكافة  ومؤسساهتام  رشكاهتام  كافة  ويف  منقول، 
تلك  يثبت  اتفاقا  ١٤٠٨/٥/١ه�  بتاريخ  حررا  وقد  وأرباح،  إيرادات  من  واملؤسسات 
الرشاكة مع شموهلا كل ما سوف يسجل أو يمتلك مستقباًل من مال منقول وغري منقول 
بأسامئهام أو أحد من أوالدمها أو بناهتام، وأنه يف حال وفاة أحد الرشكاء أو أحد األبناء أو 
الرشكاء وذلك  ملكية  يبقى يف  املنقولة  املنقولة وغري  الرشكة  أموال  فإن نصيبه من  البنات 
بنسبة استحقاق الورثة من الرشكاء من تركة املتوىف، ويف حال وفاة أحد املورثني )...( أو 
)...( فإن من بقي عىل قيد احلياة منهام يعترب وصيًا ووكياًل عىل أبناء وبنات أخيه القرص، وله 
الصالحيات الكاملة واملطلقة واخلاصة بالويص والوكيل العام، كام تضمن االتفاق أنه ال 
جيوز ألي من الرشكاء ذكورًا وإناثًا االستقالل بامل أو طلب فرز ممتلكاته إال بموافقة )٧٥% 
( من الرشكاء، ويف تاريخ ١٤١٦/٦/١٢ه� حررا بينهام بطوعهام اتفاقية إقرار وهبة، وقد 
ونقود  ومنقول  عقار  من  خمتلفة  أموال  يف  الشيوع  عىل  برشاكتهام  الطرفني  إقرار  تضمنت 
وأسهم وسندات وحصص يف رشكات واملسجلة باسميهام أو باسم أحدمها أو باسم أحد 
األموال  تلك  من  الثلثني  عليه  املدعى  ملكية  تكون  أن  وعىل  واإلناث(،  )الذكور  أبنائهام 
بأنه   )...( عليه  املدعى  من  إقرارًا  االتفاق  تضمن  وقد  منها  الثلث  موكيل  مورث  وملكية 
الثلثان، وجمموعها مشاع  البالغ قدرها  إليها أعاله  املشار  وهب كامل حصته من األموال 
ألبنائه وزوجاته وهم: ابنه )...( وأشقائه وشقيقاته ووالدهتم وابنه )...( وأشقائه وشقيقاته 
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ووالدهتم، كل حسب نصيبه الرشعي، كام تضمن إقرارًا من مورث موكيل بأنه وهب كامل 
حصته من األموال املشار إليها أعاله والبالغ قدرها الثلث من جمموعها مشاع البنه )...( 
وأشقائه وشقيقاته للذكر مثل حظ األنثيني، وقد تضمن اإلقرار أن تلك األموال تظل حتت 
إدارة الطرفني وحتت إرشافهام، بحيث يظل احلال يف شأن هذه األموال عىل ما هو عليه، كام 
تظل حتت إدارة أحد الطرفني يف حالة وفاة اآلخر يشاركه يف ذلك البالغون من األبناء، وأنه 
إذا رغب أحد األبناء يف االستقالل بنشاط أو بوظيفة له واستعمل موارده اخلاصة خارج 
لالتفاقات  إلغاءه  تضمن  وقد  ذلك،  فله  أحدمها  أو  الطرفني  حياة  يف  الرشاكة  هذه  نطاق 
السابقة بني الطرفني، وقد تويف مورث موكيل )...( رمحه اهلل بعد تاريخ ذلك اإلقرار املحرر 
بينه وبني أخيه الشقيق )...( بعرشة أشهر، وحتديدًا بتاريخ ١٤١٧/٩/٢٣ه�، وآلت تلك 
الرشاكة املشاعة ألبنائه وزوجته، كل حسب نصيبه الرشعي، بعد أن تنازلت والدته )...( 
عن نصيبها يف اإلرث ثابت أو منقول وعقارات ورشكات وأسهم ومبالغ مالية وسندات 
بموجب  الرشعي  نصيبه  حسب  كل  )موكيل(،  الورثة  لبقية  الرتكة  من  وغريها  وسيارات 
صك التنازل رقم)٥٣( بتاريخ ١٤١٧/٩/٢٤ه� وأصبح املدعى عليه )...( بموجب ذلك 
اإلقرار وصيًا عىل أموال أخيه وأبنائه ومستأمنًا عىل احلفاظ عليها وتنميتها، وقد كان موكيل 
يف ذلك احلني قرصًا مجيعهم وأصبح يقدم هلم مصاريف شهريه دون أن يطلعهم عىل أمواهلم 
املشاعة يف أمواله وأموال أبنائه وال عىل استثامراهتا وما حتققه من نمو إىل أن عرض املدعى 
تسوية  اتفاقية  مرشوع  سنوات  أربع  قبل  ووالدهتم  وإخوته   )...( موكيل  عىل   )...( عليه 
وإبراء مكونة من مخس صفحات، وقد صادق عىل صحتها املدعى عليهم يف ضبط الدعوى 
)مرفق صورة( للتخارج من الرشاكة، وعىل أن يضاف هلا كل األموال املسجلة باسم مورث 
موكيل، ولكوهنا مل تكن عادلة فقد تقدمنا بالدعوى التي نظرت لدى فضيلة القايض )...( 
واملقيدة برقم )٣١١٤٠٧١( وقد ثبت فيها ما ييل: أواًل: أقر املدعى عليهم وأفصحوا ببعض 
األموال  وهي  صورته(  )مرفق  بيانا  بذلك  وقدموا  موكيل،  وبني  بينهم  الرشاكة  أموال 
التالية: -أرض يف جدة )...( مقدرة قيمتها بستني مليون ريال باسم رشكة )...( -أرض يف 
جدة نصف مواقف )...( مقدرة قيمتها بمليوين ريال باسم )...( حسب البيان، والصحيح 
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أهنا باسم مورث موكيل، إال أن املدعى عليهم أخفوا ذلك يف البيان. -أرض يف مكة مقدرة 
قيمتها بعرشين  املغرب مقدرة  باسم )...( رمحه اهلل -أرض يف  قيمتها بسبعة ماليني ريال 
مليون ريال باسم )...( رمحه اهلل -أرض يف )...( مقدرة قيمتها بخمسة ماليني ريال باسم 
رشكة  باسم  ماليني  بعرشة  قيمته  مقدرة   )...( بالرياض  عامل  اهلل -سكن  رمحه   )...(
رشكة  باسم  ريال  ألف  ومخسامئة  ماليني  بثالثة  قيمتها  مقدرة  بالرياض  )...( -ع��امرة 
)...( -عامرة يف جدة مقدرة قيمتها بثالثة ماليني ومخسامئة ألف ريال باسم )...( -شقة يف 
اإلسكندرية مقدرة قيمتها بثالثة ماليني ومخسامئة ألف ريال باسم )...( -شقة يف القاهرة 
مقدرة قيمتها بمليون ريال باسم )...( رمحه اهلل -فيال يف لبنان مقدرة قيمتها بمليون ومخسامئة 
ألف ريال باسم )...( رمحه اهلل -فيال يف املغرب مقدرة قيمتها بستة ماليني ريال مشاركة مع 
)...( باسم )...( رمحه اهلل -حصص يف رشكة )...( املتحدة مقدرة قيمتها بخمسة ماليني 
ريال  بمليون  قيمتها  مقدرة  واملقاوالت  للتجارة   )...( )...( -مؤسسة  رشكة  باسم  ريال 
باسم )...( ال تعمل حاليًا -حصص يف رشكة )...( مقدرة قيمتها بأربعة ماليني ريال باسم 
)...( ال تعمل حاليا -أسهم يف رشكة فنادق )...( مقدرة قيمتها بخمسة عرش مليون ريال 
باسم )...( ثانيًا: أقر املدعى عليهم بأموال متنوعة من أموال الرشاكة وهي األموال التالية: - 
)املرفق(  موكيل  وبني  بينهم  املشرتكة  امللكية  بيان  يف  عليهم  املدعى  قرر  التي   )...( رشكة 
اندراج عقار أرض )...( بجدة وسكن عامل حي )...( بالرياض وعامرة بالرياض وحصص 
 )...( املدعى عليهم. رشكة  باسم  املسجلة   )...( املتحدة يف أصول رشكة   )...( يف رشكة 
املنبثقة من مدارس )...( املؤسسة يف عام ١٤١٤ه� والتي تم بنائها بواسطة مؤسسة )...( 
للتجارة واملقاوالت والتي حرر املدعى عليه )...( بخط يده بينة تثبت شمول رشاكة موكيل 
معهم لرشكة )...( والتي كان يفاوضهم بموجبها يف تقييم املدارس والتخارج منها، وقد 
صادق املدعى عليهم عىل صحة صدور تلك البينة منهم وذلك يف السطر السابع من الصفحة 
)٨( من احلكم املنقوض. -حصص يف رشكة )...( املسامة رشكة )...( للتموين التي أدرجها 
املدعى عليه )...( يف مرشوع اتفاقية تسوية وإبراء، وصادق عىل صحة صدوره منه يف ضبط 
الدعوى وذلك يف السطر السابع وما بعده من الصفحة )٨( من احلكم، كام صادق عىل أن 
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تلك احلصة مسجلة باسم مورث موكيل حتى مماته وأنه نقل ملكيتها السمه )بشكل خمالف 
لكل الضوابط الرشعية واألنظمة واألعراف( بحجة ملكيته هلا، وذلك يف السطر اخلامس 
والعرشين وما بعده من الصفحة )١٠( من احلكم وقد تبني لنا أنه سجل احلصة باسم ابنه 
 )...( حي  يف  فيال  وثالثون  السجل(!!. -أربع  )مرفق  إقراره  يف  ذكر  ما  بخالف   )...(
بالرياض خمطط )...( القطعة رقم )...( والتي أقر املدعى عليه )...( بأهنا يف ملكه وقد قرر 
الصفحة  بعده من  التاسع عرش وما  السطر  إليه هبة من مورث موكيل وذلك يف  آلت  أهنا 
)١٠(. -برج )...( بمكة املكرمة والذي تضمنه مرشوع اتفاقية تسوية وإبراء والتي صادق 
عليها املدعى عليهم. - أرض طريق )...( بالرياض والتي يبنى عليها مستشفى حاليًا. -الشقة 
املتمثل يف تزوير نقل  الكائنة بلندن. وحيث ثبت تعرض أموال موكيل ورشاكتهم للخطر 
ملكية تلك األموال وتلجئتها وإنكارها، وبذلك ظهرت احلاجة إىل إقامة حارس قضائي 
عىل تلك األموال استنادا للفقرة الرابعة من املادة )٢٣٩( من نظام املرافعات والتي أوجبت 
عىل املحكمة االستجابة لذلك ولو مل يكن هناك خطر حقيقي، فكيف واخلطر احلقيقي عىل 
أموال موكيل حتقق بام ثبت بإقرار املدعى عليه )...( يف الصفحة )١٠( من احلكم املنقوض 
من قيامه بعد وفاة مورث موكيل بالتالعب بامللكية املسجلة باسم مورث موكيل يف رشكة 
وإخفائها  موكيل،  علم  ودون  مزورة  إجراءات  بموجب  ملكيتها  وحتويل  للتموين   )...(
عامدا عن أموال الرشاكة، لذا نطلب احلكم بثبوت رشاكة موكيل املشاعة مع املدعى عليهم 
بحصة الثلث مشاع يف تلك األموال وتعيني حارس قضائي عليها بحكم مستعجل، وتكليفه 
بالتهميش عىل صكوكها وسنداهتا وسجالهتا بذلك وفرز نصيب موكيل منها وتسليمه هلم 
أموال  أموال ملوكيل مشاعة يف  أية  بفرز نصيبهم من  املطالبة  احتفاظ موكيل بحقهم يف  مع 
املدعى عليهم تظهر الحقا واهلل ويل التوفيق( ا.ه� وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه وكالة 
قال: أطلب إمهايل للجواب فأمهلته، ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وبسؤال املدعى عليه 
عام استمهل من أجله أبرز مذكرة نصها اآليت: جوابًا عىل الئحة الدعوى املعدلة واملقدمة يف 
جلسة ١٤٣٤/٥/١ه�، ومع متسكنا بأقوالنا السابقة واملرصودة يف ملف القضية فإن جوابنا 
عليها هو اآليت: أ -جواب املدعى عليهم: أبناء وزوجات )...( فيام خيّص األبناء، فلكون 
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االتفاقية الناسخة جاءت بإقرار الطرفني يف اشرتاكهام يف ملكيٍة مشاعة بينهام، فإن ذلك ال 
ينسحب عىل أموال الغري اخلاصة؛ إذ ال صفة للموقعني بالترّصف أو التدّخل يف ملك الغري، 
االتفاقية  من  الرابعة  الفقرة  يف  جاء  كام  اخلاصة،  مواردهم  لألبناء  أن  االتفاقية  أقّرت  بل 
الناسخة من أنه »إذا رغب أحد األبناء االستقالل بنشاط خاص به أو بوظيفة له واستعمل 
موارده اخلاصة خارج نطاق هذه الرشاكة )...( ». كام أن الوالد ال يمكن أن يقرر التنازل عن 
فإنه  الترصف صادر ممن ال يملكه  أو قارصًا، وألن  بالغًا  ابنه للغري، سواء كان االبن  حق 
ساقٌط من أساسه، أما فيام خيّص الزوجات، فلم تتّم اإلشارة يف أي من بنود االتفاقية الناسخة 
إىل وجود أموال ُمسجلة بأسامئهم� وعليه فإن امُلطالبة بإثبات الرشاكة ُمشاعًة يف كل األموال 
املسجلة بأسامئهن ساقٌط من أصله. ب -جواب املدعى عليه: )...( أواًل: االتفاقية املؤرخة 
١٤١٦/٦/١٢ه�  يف  املؤرخة  االتفاقية  بموجب  ُنسخت   )١ )مرفق  ١٤٠٨/٥/١ه�  يف 
املوافق ١٩٩٥/١١/٥م )مرفق ٢( وذلك بناًء عىل ما جاء يف الفقرة التاسعة منها، ونّصها 
»تلغي هذه االتفاقيُة االتفاقيَة السابقة بني الطرفني«، وهو عني ما يقر به وكيل املدعني يف 
االتفاقات  إلغائه  تضمن  )وقد  نصه:  ما  قال  حيث   )١٤ سطر   - ١ رقم  )صفحة  مذكرته 
أن  علاًم  أصله.  من  املنسوخة ساقط  باالتفاقية  التمسك  فإن  الطرفني(، وعليه  بني  السابقة 
وكيل املدعني ملا تبني له عىل وجه اليقني اجلهالة املوجودة يف الوثيقة الناسخة آثار احلديث 
حول الوثيقة املنسوخة والتي تفوق الناسخة يف جهالة مضموهنا. ثانيًا: الرشاكة ال تشمل 
الناسخة ما نّصه  مجيع أموال وممتلكات طريف االتفاقية. حيث ورد يف أّول متهيد االتفاقية 
»حيث إن الطرفني يملكان بالشيوع أموااًل خمتلفة )...( »، وهي تعني أن املراد أهنام يشرتكان 
يف أموال خاصة ال يف كل ماليهام، والبّينة عىل ذلك: أ -ظاهر املعنى اللغوي، لكوهنا جاءت 
نكرة يف سياق اإلثبات وبالتايل فهي ال تفيد استغراق مجيع أموال الطرفني، وال ُيمكن أن 
ُيفهم منها العموم. ب -تعديل النص الوارد يف الفقرة األوىل من االتفاقية املنسوخة، وذلك 
من: »أن كل ما هو مسجل أو مملوك )...( »إىل ما جاء يف متهيد االتفاقية الناسخة »حيث إن 
الطرفني يملكان بالشيوع أموااًل خمتلفة )...( »، وخلت من األلفاظ الدالة عىل العموم ك� 
)كل( و)مجيع(، وهذه بّينة عىل أن إرادة الطرفني ال تتجه إىل شمول مجيع ممتلكاهتم بام ورد 
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وأمالكهام.  أمواهلام  كل  تشمل  ال  اجلديدة  االتفاقية  أن  يعلامن  الطرفني  وأن  االتفاقية،   يف 
ج - ما ورد يف الفقرة أواًل من االتفاقية الناسخة، ونّصه »يقر كل من الطرفني ويعرتف بأن 
املتعاقدين  إرادة  بالشيوع »ما يدل عىل  املقدمة أعاله هي ملك هلام  إليها يف  املشار  األموال 
يف  ورد  بام  ممتلكاهتم  مجيع  شمول  إىل  تتجه  الطرفني  إرادة  كانت  ولو  معينة،  أموال  تنظيم 
االتفاقية - مع عدم تسليمنا بذلك - فإنه ال فائدة من النص عىل »األموال املشار إليها يف 
املقدمة أعاله«، وقد تكرر ذكر األموال املشار إليها يف مخسة مواطن من االتفاقية؛ مما يدل 
عىل عدم إرادة األطراف الشمول املدعى. د -االتفاقية تتحدث عن أموال مملوكة بالشيوع 
بالشيوع.  مملوكة  هي  وأبنائهام  الطرفان  يملكها  التي  األموال  بأن  تقل  ومل  الطرفني،  بني 
بأمواله  منهم  كل  احتفاظ  مع  بينهم  الرشاكات  قيام  التجار  عند  عليه  املتعارف  ه� -من 
بالعموم  االستدالل  سقط  الكل  باتفاق  األموال  بعض  خرج  وإذ  به؛  اخلاصة  وأمالكه 
وأخوات  أخوة  من  القضية  بملف  املرفقة  املكتوبة  و -الشهادات  االتفاقية.  يف  والشمول 
األموال  أن  عىل   )...( االتفاقية  شهود  وأحد  بل  ومعارفهام،  عائلتهام،  وأعيان  الطرفني 
املشرتكة هي بعض األموال التي يملكها الطرفني وليس مجيعها. ز -القول بشمول الرشاكة 
جلميع أموال الطرفني يلزم منه الدور والتسلسل، فبناء عليه كل ما رصف للطرفني من ربح 
صدقت فيه املشاركة مرة أخرى، وهذا ال يمكن أن يقال به. ثالثًا: الرشاكة ال تشمل األموال 
بنود  من  أي  يف  إشارة  هناك  فليس  للعقد،  املفسدة  اجلهالة  وجود  عن  فضاًل  املستقبلية، 
االتفاقية الناسخة لألموال املستقبلية. واالستناد إىل ما ورد يف االتفاقية املنسوخة غري سائغ، 
لكوهنا قد ُنسخت وفق ما تقدم بيانه رابعًا: الرد عىل الفقرة ثانيًا من الئحة الدعوى، واملتعّلقة 
ب� »إقرار املدعى عليهم بأموال متنوعة من أموال الرشاكة«. فيام يتعّلق بإسناد إقرارات إىل 
موكلينا اعتامدًا عىل مسودة مرشوع اتفاقية تسوية وإبراء سابقة، حيث إن هذه املسودة جاءت 
ُمبادرًة من ِقبل موكلينا وصلحًا منهم عىل إنكار، وغنٌي عن البيان، أن مثل هذه االتفاقيات 
ال ُتثبت حقًا وال تنفيه ما مل يرتاىض عليها األطراف، فضاًل عن كل ما سبق فقد تضمنت 
االتفاقية عددًا من املخالفات الرشعية كجهالة حمل العقد والتدخل بالترصف يف أمالك الغري 
واملواريث.  والوصية  اهلبة  أحكام  يف  املخالفات  ذلك  إىل  يضاف  والزوجات،  األبناء  من 
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ولكون  ثانيًا:  املدعني.  دعوى  عن  النظر  رصف  أواًل:  نطلب:  فإننا  تقدم،  ما  عىل  وبناًء 
املطالبات ال تستقيم مع الدعوى الصحيحة، وملا تكّبده املّدعى عليهم من عناء نتيجة هذه 
ماليني  ثالثة   )٣٫٠٠٠٫٠٠٠( وقدرها  املحاماة.  بأتعاب  املّدعني  إلزام  فنطلب  الدعوى 
ريال. وبعرض هذا اجلواب عىل املدعي وكالة أجاب بقوله: أطلب إمهايل إلحضار جوايب 
فأجبته لطلبه. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وأبرز املدعي مذكرة جوابية عىل جواب عىل 
املدعى عليهم يف اإلجابة  أن  السابقة هذا نصها: نجيب فضيلتكم  املدعى عليه يف اجللسة 
املنقوض والتي  السابقة أكدوا متسكهم بام جاء يف إجاباهتم يف الدعوى الصادر هبا احلكم 
كانت منظورة لدى القايض )...(، وهي اإلجابات التي صادقوا فيها عىل عقود الرشاكة، 
وذكروا أن عقد الرشاكة املؤرخ يف عام ١٤١٦ه� نسخ العقد الذي سبقه، واملؤرخ يف عام 
١٤٠٨ه�، ومن ثم ال حمل ملا دفعوا به جمددا حيال تلك العقود التي سبق أن ناقشناها يف 
طيات ضبط حكم الدعوى املنقوض والئحتنا االعرتاضية ويف الئحة دعوانا هذه، ونكتفي 
بذلك منعا لإلطالة سيام أن حمكمة االستئناف ناقشت دفوع الطرفني يف مالحظاهتا وقرارها، 
مؤكدين لفضيلتكم أن ما أجابوا به إنام هو تأكيد ملصادقتهم عىل الدعوى بعد أن أقروا يف 
التي ذكرناها  الرشاكة  أموال  بالكثري من  املنقوض  املثبتة يف ضبط احلكم  السابقة  إجاباهتم 
مفصاًل يف هذه الدعوى ونوردها هنا بإجياز وهي األموال التالية: أواًل: رشكة )...( وحتمل 
السجل التجاري رقم )...( ويندرج حتت أصوهلا الكثري من أموال الرشاكة، ومنها أموال 
كانت باسم مورث موكيل وتم حتويلها إىل أصول تلك الرشكة، وقد صادق املدعى عليهم 
عىل أن أموااًل كانت باسم مورث موكيل هي اآلن ضمن أصول تلك الرشكة مما يؤكد أن 
رشكة )...( جزء من أموال الرشاكة سعى املدعى عليهم لعدم اإلفصاح عنها مضارة ملوكيل. 
التجاري رقم )...(، وهذه الرشكة بدأت  التي حتمل السجل  ثانيًا: رشكة )...( وفروعها 
االتفاقية  بموجب  العمل  وقت  يف  ١٤١٥ه�  عام  يف   )...( مدارس  مسمى  حتت  العمل 
السابقة )لكل طرف النصف من الرشاكة( املحررة بني مورث موكيل املدعى عليهم يف عام 
١٤٠٨ه� التي نسخت باالتفاقية الالحقة )للمدعى عليهم الثلثان وملوكيل الثلث( واملحررة 
بعد تأسيس )...( بعام وحتديدًا يف عام ١٤١٦ه�، وقد صادق املدعى عليه )...( عىل أوراق 
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حررها بخط يده تتعلق بالتخارج مع موكيل من نصيبهم يف رشكة )...( حني تفاوض معهم 
عىل التخارج من الرشاكة إمجاال. ثالثًا: حصة رشاكة مع أبناء )...( يف رشكة )...( للتموين 
وقدرها أربعة ماليني وسبعامئة ألف حصة سجل جتاري رقم )...(، وقد كانت هذه احلصة 
تم  أن هذه احلصة  تفاجأ موكيل  باسم مورث موكيل حتى وفاته )رمحه اهلل(، وقد  مسجلة 
حتويلها إىل اسم أحد املدعى عليهم وهو )...( دون علمهم وبشكل خمالف للرشع والنظام، 
وقد صادق املدعى عليه )...( عىل قيامه بذلك اإلجراء حسب ما أوضحناه فيام تقدم من 
الئحة دعوانا يف اجللسة األوىل، علاًم أنه ذكر أن نقلها السمه بخالف الثابت بسجل الرشكة، 
ويضاف ملا ذكر باقي ما جاء يف الئحة دعوانا من أموال مسجلة بشكل مستقل باسم أحد 
املدعى عليهم أو مورث موكيل علاًم أن بياناهتا وصكوكها حتت يد املدعى عليهم. وإننا نؤكد 
األموال  يف  الثلث  بحصة  موكيل  رشاكة  بثبوت  احلكم  ونطلب  الدعوى،  يف  طلباتنا  عىل 
املحصورة يف هذه الدعوى، وإلزام املدعى عليهم الواردة أسامؤهم يف ضبط الدعوى بتسليم 
موكيل نصيبهم فيها وقدره حصة الثلث مع نامئه وأرباحه التي مل يتسلموها منذ وفاة مورثهم 
عام ١٤١٦ه�، والتهميش بموجب ذلك عىل كافة السجالت والصكوك وتعيني حماسب 
املالية،  وكشوفها  ميزانياهتا  ومراجعة  وتدقيق  احلصة  تلك  أرباح  باحتساب  للقيام  قانوين 
واحتساب نامئها مع احتفاظ موكيل بحقهم يف املطالبة بام يظهر هلم الحقًا من أموال حتت يد 
املدعى عليهم بشكل مبارش أو غري مبارش ا.ه�، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: أطلب 
اخللف  القايض   )...( أنا  لدي  أخرى  جلسة  ويف  لطلبه،  فأجبته  اجلواب  إلحضار  إمهايل 
املوافق  االثنني  ي��وم  ويف  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف  والقايض   )...( للشيخ 
ما  وبعرض  الطرفان  حرض  وفيها   ،١٠.٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤ه� 
سبق ضبطه عليهام صادقا عليه وبسؤال املدعى عليه وكالة عام استمهل من أجله قال: نقرر 
اململوكة  باألموال  إقرارات  املدعني من  ينسبه وكيل  بام  التسليم  بام سبق مع عدم  االكتفاء 
بالشيوع خالفًا للمرفق املقدم يف جلسة ١٤٣١/٧/١٧ه� وجلسة ١٤٣١/١٢/٢ه� هكذا 
عىل  قضائية  حراسة  تعيني  طلب  عىل  تأكيدًا  يتضمن  طلبًا  وكالة  املدعي  أبرز  ثم  أجاب، 
األموال املحصورة يف الدعوى، ثم قرر كل من املدعي وكالة واملدعى عليه وكالة االكتفاء 
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بام سبق ضبطه يف هذه الدعوى وللتأمل ودراسة القضية، ويف جلسة أخرى حرض الطرفان، 
وبعد التأمل والدراسة، وحيث إن بحث االختصاص املتعلق بالوالية القضائية سابق بحكم 
اللزوم قبل اخلوض يف موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتحتم بحثها ابتداًء التصاهلا 
وفقًا  بشأهنا  دفع  يثر  مل  ولو  هلا  التصدي  املختصة  غري  اجلهة  عىل  ويتوجب  العام،  بالنظام 
للفقرة األوىل من املادة )٧٦( من نظام املرافعات الرشعية، وملا كان املدعي وكالة يطالب 
بإثبات حصص موكليه وتصفيتها يف رشكة )...( ويف رشكة )...( املتحدة ويف مؤسسة )...( 
)...( ويف رشكة  )...( ويف رشكة  فنادق  )...( ويف رشكة  واملقاوالت ويف رشكة  للتجارة 
)...( بموجب اتفاقية إقرار وهبة املربمة بني مورث املدعني واملدعى عليه واملؤرخة بتاريخ 
١٤١٦/٦/١٢ه�، واستنادًا عىل املادة ٤٤٣ من نظام املحكمة التجارية التي تنص عىل أن 
من: »القضايا التي حيال أمر النظر فيها إىل املحكمة التجارية وجيرى بالفعل بتها عن طريقها 
رشاكتهم  املرتبطة  الرشكاء  بني  تقع  التي  القضايا  ه� -   )...( هي:  اختصاصها  وضمن 
وتسجيلها«،  تأسيسها  اجلاري  أنواعها  اختالف  عىل  الرشكات  بني  أو  التجارية  باألصول 
وتأسيسًا عىل مجيع ما تقدم فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي وكالة ضد املدعى عليه؛ 
لعدم اختصاص املحكمة والئيًا بنظرها، وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قنع 
به املدعي وكالة، وطلب رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف  به املدعى عليه وكالة ومل يقنع 
فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل مهلة أقصاها 
ثالثون يومًا اعتبارًا من تارخيه، ويكون حقه يف االعرتاض بعدها ساقطًا، ويكتسب احلكم 

القطعية بذلك.

 ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/٣٠ه� افتتحت اجللسة الساعة ٠٩.٠٠ وفيها عادت 
املعاملة من حمكمة االستئناف وبرفقها القرار رقم ٣٥٢٢١٣٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤ه� 
ونص احلاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
لوحظ باألكثرية أن الدعوى يف أصلها من اختصاص فضيلته، فهي أصل املشاركة يف املال 
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من  فالدعوى  التجارية،  الرشكات  تعامالت  يف  الدعوى  وليست  وغريها،  عقارات  من 
اختصاص املحكمة العامة(، وأجيب أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف سلمهم اهلل 
بأن املدعي وكالة يطالب بإثبات رشاكة موكليه مع املدعى عليه يف الرشكات املذكورة، وعليه 
فإن هذه الدعوى من اختصاص القضاء التجاري بموجب املادة ٤٤٣ من نظام املحكمة 
التجارية، وبناء عىل مجيع ما تقدم فإنه مل يظهر يل ما يوجب العدول عام حكمت به. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية املختصة بنظر قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٤٥٩٦٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣ه� املرفق هبا 
 ٣٥١٨٤٠٨٣ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١ه� اخلاص بدعوى/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
األموال  عىل  قضائي  حارس  وإقامة  الرشاكة  إثبات  طلبهم  بشأن   )...( ضد/   )...( رقم 
املدعى فيها، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة 
الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به 
فضيلة القايض وأحلقه بالصك بناء عىل قرارنا رقم ٣٥٢٢١٣٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه� 
تقرر الدائرة باألكثرية املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 6رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٩٤٤٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢١ه� رقم القرار: ٣٥٣٦٢٢٣٦ 

تخاصاصا-ارشتكةا-ابناءاوحدتتاسكنيةا-اطمبافقخاعقدا-اعدماتخاصاصاوالئيا-ا
تخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-رداتلدعوى.

اا-تملوتدا)6٥ا/ر/ب(او)٧٩ا(او)8٧ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
2ا-تملادةا)ر44/هـ(امنانظاماتملحكمةاتلاجارية.
را-تملوتدا)ا(او)2(او)4٠(امنانظاماتلرشكات.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا فسخ عقد رشاكة مربم بينهام إلخالل املدعى 
عليه برشوط العقد، ونظرًا ألن العقد حمل الدعوى يتضمن االتفاق عىل بناء وحدات سكنية 
الدعوى  هذه  بنظر  التجارية  املحكمة  والختصاص  والرشكات،  األفراد  عىل  وتأجريها 
لكوهنا نزاعًا بني رشكاء، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى لعدم االختصاص الوالئي، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بجازان،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   )...( برقم  املكلف  بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه�،  برقم ٣٥١٠٨١١٩٧  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٤/١٣ه�، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠١ه� افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حرض 
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة )...( الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بجازان برقم )...( يف ١٤٣٥/٤/١٠ه�، التي ختول له املرافعة واملدافعة 
وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار، وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، وبسؤال 
املدعي عن دعواه ادعى قائال: لقد وقع موكيل املدعي مع املدعى عليه عقد رشاكة )شقق 
سكنية( تسمى جممع )...( عىل طريق )...( مقابل رشكة )...( بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٩ه�، 
١٤٣١/٥/١ه�،  بتاريخ  الفعيل  العمل  بدأ  حيث  سنوات،  عرش  العقد  مدة  تكون  بحيث 
حيث دفع موكيل مبلغ مائة ومخسني ألف ريال كرأس مال، عىل أن تكون األرباح مناصفة 
بينهم، وعند مطالبة موكيل باألرباح مل يتجاوب املدعى عليه، وأخذ يتهرب من موكيل حتى 
تارخيه، وعليه فإين أطلب إلزامه بإعادة رأس املال الذي دفعه موكيل، كام أطلب إلزامه بدفع 
األرباح خالل تلك املدة اعتبارا من ١٤٣١/٥/١ه� إىل حني انتهاء الدعوى وفسخ العقد، 
هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب قائاًل: صحيح أنه تم عقد الرشاكة بيننا عىل 
ريال سلمتها  ألف  مخسامئة  من  أكثر  دفعت  وقد  سنوات،  عرش  ملدة  سكنية  وحدات  إنشاء 
ملوكل املدعي، وكان هو الذي أرشف عىل املرشوع، كام كان هو الذي يؤجر عىل الغري ويستلم 
اإلجيارات منهم، وقد تعثر املرشوع وكنت أنا الذي يسدد فواتري الكهرباء وأجرة العاملة، كام 
أنني مل أستلم من موكل املدعي مبلغ مائة ومخسني ألف ريال، هذه إجابتي، وبعرض ذلك عىل 
املدعي أجاب قائاًل: إن ما ذكره املدعى عليه من كون موكيل هو الذي يستلم إجيار الوحدات 
السكنية فهذا غري صحيح، وأما بالنسبة من كون موكيل مل يسلم املدعى عليه مبلغ مائة ومخسني 
ألف ريال فأطلب إمهايل بالرجوع إىل موكيل لسؤاله عن ذلك، هذه إجابتي، وحيث احلال ما 
ذكر، ولطلب املدعي وكالة إمهاله للرجوع إىل موكله لسؤاله عن املبلغ املسلم للمدعى عليه، 
ويف جلسة أخرى حرض حلضوره املدعى عليه، وقرر املدعي قائاًل: بخصوص املبلغ املسلم 
فإنني مل أسلمه أي مبلغ، هذه إجابتي، بعد ذلك جرى االطالع عىل الرشاكة ونص احلاجة 
منه )بعد أن أقر األطراف املذكورين أعاله بأهليتهم للتعاقد وهم بكامل قواهم العقلية، وملا 
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للطرفني من خربة يف بناء الوحدات السكنية والتجارية وتأجريها، فقد اتفقوا فيام بينهم عىل 
إنشاء وحدات سكنية رشاكة بينهم يف األرض الواقعة رشق الطريق العام )...( مقابل رشكة 
 ٣٠٠.٠٠٠( وقدره  واألفراد  واملؤسسات  الرشكات  عىل  تأجريها  هو  منه  والغرض   )...(
ألف ريال(، انتهى نص احلاجة، لذا وبناء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع 
املحكمة  نظام  من  املادة )٤٤٣(  من  )ه�(  الفقرة  وبناء عىل  الطرفني  بني  الرشاكة  عىل عقد 
التجارية، وبناء عىل املواد )١( و)٢( و)٤٠( من نظام الرشكات، فقد حكمت برد دعوى 
املدعي لعدم االختصاص الوالئي للمحكمة يف نظرها، وأفهم من له حق االعرتاض بأن له 
التاسعة والسبعني  بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٧ه� استنادًا للامدة  تسلم صورة من صك احلكم 
املرافعات الرشعية، ويف حال عدم االستالم فسيتم إيداع احلكم بملف  املائة من نظام  بعد 
تنازله عن  إبداء  الدعوى، وبذلك تبدأ املدة املقررة نظامًا بتقديم االعرتاض عىل احلكم أو 
فإذا  ب،  الفقرة  الثالثة  الالئحة  املائة  بعد  والستني  اخلامسة  للامدة  استنادًا  االستئناف  طلب 
انقضت املدة املحددة نظامًا ومل يتقدم من له حق االعرتاض بيشء فسيتم التهميش بسقوط 
حق االعرتاض والتدقيق واكتساب احلكم للصفة القطعية وفقًا للامدة السابعة والثامنني بعد 
املائة من نظام املرافعات الرشعية، فأبديا تفهمهام لذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٥ه�.

بمحكمة  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف 
فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧ه�  وتاريخ   ٣٥١٠٨١١٩٧ برقم 
القايض باملحكمة/ )...( برقم ٣٥٣٠٢٨٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥ه� اخلاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...( بشأن فسخ عقد، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة، تقرر الدائرة املوافقة باألكثرية عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٧رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٤١٤٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه� رقم القرار:٣٥٢٣٧٤٩٦  

تخاصاصا والئيا-ا تخاصاصا عدما يفارشكةا-ا نصيبا طمبا رشتكةا-ا تخاصاصا-ا
تلقضاءاتلاجاريا-ارصفاتلنظل.

اا-اتملادةا)٧6/ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
2ا-اتملادتانا)2/ب(او)اا(امنانظاماتملحكمةاتلاجارية.

باعميلاوزيلا تملعملا تلوزرتءارسلا)ا26(اوتاريخا٧ا/اا/ر42اهـا را-اسلتراجممسا
تلعدلارسلا)را/ت/8٩ا2(اوتاريخا424/2/2٥اهـ.

تملعملا تلوزرتءارسلا)6اا(اوتاريخا42٥/4/4اهـا 4ا-احمرضاهيئةاتخلربتءابمجمسا
باعميلاوزيلاتلعدلارسلا)را/ت/ر2٥٩(اوتاريخا٠ر/426/2اهـ.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه مبلغ تصفية رشاكة بينهام يف حمل 
ديكورات، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالرشاكة وأنكر استحقاق املدعي املبلغ 
املدعى به ودفع بعدم إجراء حماسبة بني الطرفني، ونظرًا ألن املدعي يطلب نصيبه يف رشاكة 
بينه وبني املدعى عليه يف حمل بيع ديكورات وهذا يدخل يف األعامل التجارية التي خيتص هبا 
ديوان املظامل، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٥١١٥٩١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٩ه�  وتاريخ   ٣٥١٠٤١٤٥
١٤٣٥/٠٢/١٩ه� ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/١١ه� افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ١٠، وفيها حرض )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( وادعى عىل احلارض 
معه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( قائاًل: لقد اشرتكت مع املدعى عليه يف 
قبل سنة  املحل  الرشاكة وإغالق  بتصفية  قمنا  وقد  الرياض،  مدينة  ديكورات يف  بيع  حمل 
تقريبًا، وبقي يل يف ذمة هذا احلارض معي مخسة ومخسون ألف ريال، أطلب إلزامه بدفعها 
حااًل، هذه دعواي، وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه من 
وثالثني  مائة  دفع  إنه  حيث  صحيح،  فهذا  الرياض  يف  ديكورات  بيع  حمل  يف  اشرتكنا  أننا 
ألف ريال ودفعت أنا مائة وثالثني ألف ريال، وعمل املحل ملدة ثالث سنوات تقريبًا ثم 
أغلق املحل، ومل حتصل بيننا حماسبة رسمية، وبقيت بعض األشياء العالقة وليس يف ذمتي 
أطلبه وليس هو  الذي  أنا  أنني  بيننا  النهائية  التصفية  بعد  بل سيتضح  مبالغ،  أي  للمدعي 
املدعي  إن  وحيث  واإلجابة  الدعوى  من  سبق  ما  عىل  وبناء  إجابتي،  هذه  يطلبني،  الذي 
يطلب نصيبه يف رشاكة بينه وبني املدعى عليه يف حمل بيع ديكورات، وهذا يدخل يف األعامل 
التجارية بناء عىل الفقرة ب من املادة الثانية واملادة احلادية عرش من نظام املحكمة التجارية 
الصادر باملرسوم امللكي رقم ٣٢ وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ه�، وبعد االطالع عىل التعميم رقم 
١٣/ت/٢١٨٩ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٢٥ه� املتضمن املوافقة عىل قرار جملس الوزراء رقم 
٢٦١ وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٧ه� القايض بأن يتوىل ديوان املظامل النظر يف القضايا الناشئة 
عن األعامل التجارية بالتبعية إىل حني إنشاء املحاكم التجارية، وبعد االطالع عىل املحرض 
فيه  املوضح  ١٤٢٥/٤/٤ه�  وتاريخ   ١١٦ رقم  الوزراء  بمجلس  اخلرباء  هيئة  من  املعد 
القضايا التجارية األصلية البحتة والقضايا التجارية بالتبعية واملعمم عىل املحاكم بالتعميم 
الوزاري رقم ١٣/ت/٢٥٩٣ وتاريخ ١٤٢٦/٢/٣٠ه� والذي جاء فيه ما نصه )وتنقسم 
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األعامل التجارية املحضة إىل قسمني ١ - األعامل التجارية املنفردة وهي تلك األعامل التي 
تعترب جتارية ولو وقعت منفردة من شخص ال حيرتف القيام هبا بغض النظر عن صفته سواء 
كان تاجرًا أو غري تاجر ..الخ(، وحيث إن النظر يف االختصاص النوعي يكون يف أي مرحلة 
من مراحل الدعوى كام تنص عىل ذلك املادة ٧٦ -١ من نظام املرافعات الرشعية اجلديد، 
لذا وجلميع ما سبق فقد حكمت برصف النظر عن هذه الدعوى لعدم االختصاص النوعي 
أما  به،  القناعة  املدعى عليه قرر  املظامل، وبعرض احلكم عىل  لكوهنا من اختصاص ديوان 
لطلبه، وأفهم  فأجيب  اعرتاض،  بتقديم الئحة  فقرر معارضته عىل احلكم، ووعد  املدعي 
بمراجعة املحكمة غدًا الستالم نسخة من صك احلكم، وأفهم بأن له تقديم اعرتاضه خالل 
ثالثني يوما، وأنه إذا انتهت هذه املدة ومل يقدم اعرتاضه فإن احلكم يكتسب الصفة القطعية، 
كام جرى إفهامه بأنه إن مل يراجع الستالم نسخة احلكم فإنه سيودع يف ملف الدعوى، ويعد 
إيداعه جمريا ملدة االعرتاض حسب النظام، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/١١ه�. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٥١١٥٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠ه� 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٦٦٨٩٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٨ه� فق�د ج�رى مّنا نح�ن رئيس وأعضاء الدائ�رة احلقوقي�ة األوىل يف حمكمة 
املنورة االطالع عل�ى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(  املدينة  االستئناف بمنطقة 
بع�دد ٣٥٢٠٥٠٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١ه�  املنورة واملسجل  باملدينة  العامة  باملحكمة 
بباطنه،  دون  بام  في�ه  املحكوم  رشاكة  دعوى  يف   )...( ضد/   )...( دعوى/  املتضمن 
وبدراس�ة الصك وص�ورة ضبط�ه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تق�ررت املوافق�ة 

عل�ى احلكم، وباهلل التوفيق وصل�ى اهلل عل�ى نبينا حممد وعل�ى آل�ه وصحب�ه أمجعني.
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 8رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٦٩٥٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ه� رقم القرار: ٣٥٣٠٦٠٢٢ 

تملديلا-اخيانةاتألمانةا-ادفعابعدما تخاصاصا-احماسبةامديلارشكةا-اإخاللابوتجباتا
تخاصاصا تخاصاصاوالئيا-ا عدما تلرشكاتا-ا نظاما عنا تلدعوىا تفلعا تالخاصاصا-ا

تلقضاءاتلاجاريا-ارصفاتلنظل.

اا-اتملادةا)٥ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
2ا-اتملوتدا)6٩(او)٩8(او)68ا(امنانظاماتلرشكات.

فيها  املدعى عليه بصفته مديرًا سابقًا هلا ورشيكًا  املدعية دعواه ضد  أقام وكيل الرشكة 
بواجباته  اإلخالل  طريق  عن  منها  عليها  حتصل  مالية  مبالغ  موكلته  بتسليم  إلزامه  طالبًا 
املدعية،  الرشكة  له  نفذهتا  خاصة  أعامل  تنفيذ  بقيمة  وإلزامه  األمانة،  وخيانة  الوظيفية 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر ما جاء فيها من إخالله بواجباته وخيانته لألمانة 
ودفع بعدم اختصاص املحكمة، ونظرًا ألن النزاع القائم بني الرشكة ومديرها حيكمه نظام 
الرشكات فتختص الدوائر التجارّية بديوان املظامل والئيًا يف الفصل فيه، لذا فقد قرر القايض 
رصف النظر عن دعوى املدعية لعدم االختصاص، فاعرتض وكيل املدعية، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...(، القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ٣٤٢٥٦٩٥٨ 
وتاريخ: ١٤٣٤/٠٦/٠٥ه� املقيدة باملحكمة برقم: ٣٤١٣١٩٣٥٥ وتاريخ:١٤٣٤/٥/٢٩ه�،  
بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( حرض:  ١٤٣٤/١٢/١٧ه�  املوافق:  الثالثاء  يوم  ويف 
السجل املدين رقم )...( الوكيل عن: )...( بصفته مدير الرشكة يف رشكة )...( املحدودة 
يف:   ٣٤٥١٥٤٦٤ رقم:  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٠٤/٢٤ه� واملخول له فيها حق املرافعة واملدافعة والصلح والتنازل. ا. ه�، وحرض 
 )...( عن:  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره: 
يف:   ٣٤٥٥٣٦٧٨ رقم:  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  واملخول  ١٤٣٤/٠٥/٠٤ه� 
والتنازل. ا. ه� وادعى األول قائال: إن املدعى عليه أصالة كان يعمل لدى موكلتي رشكة 
)...( املحدودة اململوكة ل� )...( عىل وظيفة مدير تنفيذي براتب شهري قدره: مخسون ألف 
أيضًا  وهو  ٢٠١٢/١٢/١٩م،  تاريخ:  حتى  ٢٠٠٦/٠٣/١٣م  تاريخ:  من  اعتبارًا  ريال 
رشيك يف )رشكة )...( املباين املحدودة( ومعه ابناه )...( و)...( مالكًا للرشكة، وقد أخّل 
املدعى عليه باألمانة فيام وكل إليه من أعامل، وتفصيل إخالله باألمانة كام ييل: ١� قام )...( 
بتوقيع عقد مع رشكة )...( املباين املحدودة إلنشاء فيال سكنية خاصة يف حمافظة جدة بحي 
)...(، وقامت الرشكة املذكورة بالبدء يف تنفيذ الفيال، ثم قام املدعى عليه أصالة بتوقيع عقد 
بصفته مديرًا تنفيذيًا لرشكة موكلتي مع رشكة )...( املباين املحدودة لتنفيذ أعامل جي آر يس 
واألعامل احلديدية واألملنيوم واخلشب بقيمة قدرها: ثالث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان 
واثنان وتسعون ريااًل فقط ال غري، وقام بتنفيذ األعامل كاملة، مع العلم أن القيمة السوقّية 
للعقد بمبلغ قدره: أربعة ماليني وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة عرش ريااًل. ٢� كام 
احلديد وعددها ستة آالف  أعامل  لتنفيذ   )...( إفريقية  تعاقدت مع رشكة   )...( أن رشكة 
الواقع يف دولة غينيا االستوائية، فقام املدعى  ومئتان وسبعة وثالثني مرتًا لكامل املرشوع 
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عليه بتوقيع عقد نيابة عن موكلتي بالتعاقد مع رشكة )...( لتنفيذ أعامل احلديد بقيمة قدرها: 
مليون وست مئة وستة وثامنون ألفًا وسبعون ريااًل، وقام بتنفيذ األعامل كاملة وتم تصديرها 
أربعة  قدره:  مبلغ  هي  نفذها  التي  األعامل  لكامل  السوقّية  القيمة  أن  العلم  مع  إلفريقيا، 
ماليني وست واثنان ألف ومخس مئة وثامنية عرش رياال. ٣� قام املدعى عليه بتنفيذ أعامل 
مئة  قدرها:  بقيمة  املحدودة  املباين   )...( برشكة  اخلاص  ومكتبه  ملنزله  والديكور  اخلشب 
أن  بام  الرشكة،  حلساب  القيمة  هذه  يورد  ومل  ريااًل،  ومخسة وسبعون  ألفًا  وثالثون  وثامنية 
فروقات  بتسليم  أصالة  عليه  املدعى  إلزام  أطلب  فإين  فقط  العقود  قيمة  تسلمت  موكلتي 
العقدين وقدرها: ستة ماليني وأربع مئة وتسعة وستون ألفا وست مئة وثالثة رياالت، كام 
أطلب إلزام املدعى عليه أصالة بقيمة أعامل اخلشب والديكور ملنزله ومكتبه وقدرها: مئة 
وثامنية وثالثون ألفًا ومخسة وسبعون رياال، هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
وكالة أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي وكالة من أن موكيل كان يعمل لدى موكلته )رشكة )...( 
من  اعتبارًا  ريال  ألف  مخسون  قدره:  شهري  براتب  تنفيذي  مدير  وظيفة  عىل  املحدودة( 
أن  والصحيح  صحيح،  فغري  ٢٠١٢/١٢/١٩م  تاريخ:  حتى  ٢٠٠٦/٠٣/١٣م  تاريخ: 
موكيل مدير تنفيذي للرشكة املدعية براتب قدره مخسون ألف ريال، وهو رشيك فيها أيضًا 
موكيل  أن  وصحيح  الرشكة،  مال  رأس  من   %٣٥ قدرها:  حصة  مقابل  املذكور  بالتاريخ 
وغري  للرشكة،  مالًكا  و)...(   )...( ابناه  ومعه  املحدودة(  املباين   )...( )رشكة  يف  رشيك 
صحيح ما ذكره املدعي وكالة من إخالل موكيل باألمانة، وصحيح أن )...( قام بتوقيع عقد 
مع رشكة )...( املباين املحدودة لرتميم فيال سكنية خاصة يف حمافظة جدة بحي )...( وقامت 
تنفيذيًا  مديرًا  بصفته  العقد  بتوقيع  موكيل  قام  ثم  الفيال،  تنفيذ  يف  بالبدء  املذكورة  الرشكة 
للرشكة املدعية مع رشكة )...( املباين املحدودة لتنفيذ أعامل جي آر يس واألعامل احلديدية 
واألملنيوم واخلشب بقيمة قدرها: ثالث مئة وسبعة وتسعون ألفا ومئتان واثنان وتسعون 
ريااًل فقط ال غري، وصحيح أن الرشكة املدعية قامت بتنفيذ األعامل املطلوبة والقيمة املذكورة 
آنفا هي القيمة احلقيقية للسوق، وغري صحيح إطالقًا أن القيمة السوقّية مبلغ قدره: أربعة 
ماليني وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة عرش ريااًل. وصحيح أن رشكة )...( تعاقدت 
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مع رشكة إفريقية )...( لتنفيذ أعامل احلديد وعددها ستة آالف ومئتني وسبعة وثالثني مرتًا 
من  عقد  بتوقيع  قام  موكيل  أن  وصحيح  االستوائية،  غينيا  بدولة  الواقع  املرشوع  لكامل 
نيابة عن الرشكة املدعية مع رشكة )...( لتنفيذ أعامل احلديد بقيمة قدرها: مليون  الباطن 
بتنفيذ  قامت  املدعية  الرشكة  أن  وصحيح  ريااًل،  وسبعون  ألفًا  وثامنون  وستة  مئة  وست 
للسوق،  القيمة احلقيقية  آنفا هي  املذكورة  األعامل كاملة وتم تصديرها إلفريقيا، والقيمة 
أربعة ماليني وست واثنان ألف  السوقّية هي مبلغ قدره:  القيمة  أن  وغري صحيح إطالقًا 
ومخس مئة وثامنية عرش ريااًل. وغري صحيح أن موكيل قام بتنفيذ أعامل اخلشب والديكور 
املباين املحدودة بقيمة قدرها: مئة وثامنية وثالثون ألفًا  ملنزله ومكتبه اخلاص برشكة )...( 
ومخسة وسبعون ريااًل، والصحيح أن موكيل � أثناء جلوس مصنع خشب الرشكة املدعية 
بدون عمل � قام برشاء اخلشب وكافة املواد والالزمة وسلمها للرشكة املدعية فقامت بأعامل 
طاولة طعام  توريد  تم  أنه  كام  )...(املحدودة،  برشكة  اخلاص  موكيل  ملكتب  فقط  مصنعية 
قيمتها ألفي ريال فقط ملنزل موكيل عام ٢٠٠٦م، وأطلب رد دعوى املدعي وإخالء سبيل 
موكيل منها، هكذا أجاب، وبسؤال املدعي وكالة عن بينته أجاب قائال: أطلب تعميد خبري 
هكذا  تنفيذه،  تم  ما  قيمة  تقدير  ثم  ومن  وحرصها،  والسندات  الفواتري  لدراسة  حماسبي 
أبرزوها وجرى اطالعنا عليها وضمها ألوراق  العقود  النزاع عن  أجاب، وبسؤال طريف 
املعاملة، وأمرت بالكتابة لقسم اخلرباء لتحديد حماسب قانوين حلرص الفواتري واألعامل التي 
نفذهتا الرشكة املدعية يف العقدين املذكورين أعاله، ومن ثم تقدير قيمة العقدين السوقّية 
املدعي وكالة:  املوافق: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه� حرض  االثنني  يوم  العقدين. ويف  توقيع  وقت 
)...(، واملدعى عليه وكالة: )...(، املثبت حضورمها يف جلسة سابقة. وكنا قد كتبنا لقسم 
الرشكة  نفذهتا  التي  واألعامل  الفواتري  حلرص  قانوين  حماسب  لتعيني  املحكمة  هبذه  اخلرباء 
املدعية يف العقدين حمل الدعوى بموجب كتابنا رقم: ٣٤٢٣٠٥٥٧٠ يف: ١٤٣٤/١٢/١٨ه� 
فوردنا اجلواب برقم: ٣٤٢٣٠٥٥٧٠ يف: ١٤٣٥/٤/٢ه� واملتضمن: أنه تم اختيار مكتب 
)...( إلجراء املحاسبة املطلوبة. ا. ه� ثم قرر طرفا النزاع قائلني: إننا قد استلمنا نسخة من 
التقرير ونطلب مهلة للرد عليه، هكذا قررا. ويف يوم األربعاء املوافق: ١٤٣٥/٠٥/١٨ه� 
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حرض املدعي وكالة: )...(، واملدعى عليه وكالة: )...(، املثبت حضورمها يف جلسة سابقة، 
وبسؤال طريف النزاع عام استمهال من أجله قرر املدعى عليه وكالة قائال: قبل إجابتي عن 
التقرير وبيان خلله وعدم موافقته لألصول الفنّية أدفُع بدفٍع شكيّل، وهو عدم اختصاص 
الدعوى، هكذا قرر. عند ذلك قررُت عدم سامع جواب أطراف  بنظر هذه  هذه املحكمة 
النوعي  االختصاص  وبدراسة  وأسبابه.  احلكم  يف  سريد  ملا  املحاسبي؛  التقرير  عىل  النزاع 
أّن  تدعي  الرشكة  أّن  ذلك  ومديرها،  رشكة  بني  قائم  نزاع  الدعوى  هذه  أن  وبام  له،  وتأمُّ
نظام  حيكمه  نزاع  وهو  السوقّية،  قيمتها  من  بأقل  جتارّية  عقودا  ووقع  هبا  أرّض  مديرها 
)جيوز  أنه  عىل  الرشكات  نظام  من  املئة  بعد  والستني  الثامنة  املادة  نّصت  وقد  الرشكات، 
أو يف عقد مستقل دون إخالل بحقهم يف  الرشكة  املعينني يف عقد  املديرين  للرشكاء عزل 
التعويض إذا وقع العزل بغري مربر مقبول أو يف وقت غري الئق، ويسأل املديرين بالتضامن 
هذا  أحكام  خمالفة  بسبب  الغري  أو  الرشكاء  أو  الرشكة  يصيب  الذي  الرضر  تعويض  عن 
النظام أو نصوص عقد الرشكة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء يف أداء عملهم(، كام أن 
هذه الدعوى تعترب � أيضًا � إخالال من مدير الرشكة بواجباته ذلك لكونه وّقع عقودًا بأقل 
من قيمتها السوقّية لرشكة هو رشيك فيها، وقام � أيضًا � بتكليف الرشكة املدعية � ملا كان 
مديرًا هلا � للقيام بأعامل خاصة بمكتبه يف الرشكة التي هو رشيك فيها، ونصت املادة التاسعة 
والستني من النظام املذكور آنفًا عىل أنه )ال جيوز أن يكون لعضو جملس اإلدارة أية مصلحة 
مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم حلساب الرشكة إال برتخيص من اجلمعية 
العامة العادية حيدد كل سنة، ويستثنى من ذلك األعامل التي تتم بطريق املناقصات العامة إذا 
يبلغ  أن  اإلدارة  جملس  عضو  وعىل  األفضل،  العرض  صاحب  اإلدارة  جملس  عضو  كان 
املجلس بامله من مصلحة شخصية يف األعامل والعقود التي تتم حلساب الرشكة، ويثبت هذا 
التبليغ يف حمرض االجتامع وال جيوز للعضو ذي املصلحة االشرتاك يف التصويت عىل القرار 
الذي يصدر يف هذا الشأن، ويبلغ رئيس جملس اإلدارة اجلمعية العامة العادية عند انعقادها 
األعامل والعقود التي يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق هبذا 
نظام  عن  متفرعة   � الّنظر  حمل   � فالدعوى  احلسابات(،  مراقب  من  خاص  تقرير  التبليغ 
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الدوائر  باملرسوم رقم: م/٦ يف: ١٣٨٥/٣/٢٢ه� وختتص  الصادر  الرشكات وتعديالته 
التجارّية بديوان املظامل والئيًا يف الفصل فيها؛ وقد نّصت � أيضًا � املادة اخلامسة والثالثون 
من نظام املرافعات عىل أنه )ختتص املحاكم التجارية بالنظر يف اآليت:.. د � مجيع الدعاوى 
واملخالفات املتعلقة باألنظمة التجارية، وذلك دون إخالل باختصاص ديوان املظامل.. و� 
ه فقد رصفت النظر  ، لذلك كلِّ املنازعات التجارية األخرى( ونظاُم الرشكاِت نظاٌم جتاريٌّ
وبذلك  املختص،  القضاء  قبل  من  لتنظر  النوعّي؛  االختصاص  لعدم  املدعية  دعوى  عن 
وكالة  املدعي  وقرر  باحلكم،  قناعته  وكالة  عليه  املدعى  قرر  احلكم  وبإعالن  حكمت. 
معارضته واستعد بتقديم الئحة اعرتاضّية، فجرى تسليمه نسخة من احلكم، وأفهم بأن له 
احلق يف تقديم اعرتاضه بمدة أقصاها ثالثني يومًا اعتبارًا من تاريخ هذا اليوم، وإذا انتهت 
املدة ومل يقدم اعرتاضه سقط حقه يف االستئناف واكتسب احلكم القطعّية. وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف: ١٤٣٥/٠٥/١٨ه�.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة احلقوقية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة عىل الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بجدة واملسجل بعدد ٣٥٢٤٩٩١٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه� املتضمن دعوى رشكة )...( املحدودة ضد )...( واملحكوم فيه 
بام دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة 

عىل احلكم واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٩رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: دوائر التنفيذ يف املحكمة العامة بجدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٤٦٦٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٤ه� رقم القرار: ٣٥٢٧٧٤٣٢ 

تخاصاصا-اتنفيذاحكلاأجنبيا-اصدورهاسبلانفاذانظاماتلانفيذا-اعدمارسياناتلنظامابأثلا
رجعيا-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصاديوتناتملظاملا-ارصفاتلنظل.

تملادةا)٩8/ا(امنانظاماتلانفيذاوالئحاهاتلانفيذية.

تقدمت طالبة التنفيذ إىل دائرة احلجز والتنفيذ املختصة بطلب تنفيذ حكم أجنبي صادر هلا 
ضد املنفذ ضده بإلزامه بدفع نفقة شهرية هلا، وقد سبق لطالبة التنفيذ التقدم هبذا الطلب إىل 
ديوان املظامل فصدر منه حكم يقيض بعدم اختصاص املحاكم اإلدارية والئيًا بنظر الدعوى 
نظام  نفاذ  قبل  بتنفيذه صدر  املطالب  التنفيذ، ونظرًا لكون احلكم  استنادًا إىل صدور نظام 
التنفيذ، وألن النظام ال يرسي عىل السندات التنفيذية التي نشأت قبل نفاذه، لذا فقد قرر 
قايض التنفيذ رصف النظر عن الطلب لعدم االختصاص، فاعرتضت طالبة التنفيذ، وصدق 

القرار من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم أما بعد، فلدي 
أنا )...( القايض بدائرة التنفيذ )...( باملحكمة العامة بجدة، وبناء عىل املعاملة املحالة من 
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برقم:  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٥/٤/٢٠ه�  يف   ٣٥٢٣٤٦٦٧ برقم  التنفيذ  دوائر  رئيس 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٢٦ه�  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  عليه،  ١٤٣٥/٤/٢٠ه�  يف   )...(
اجللسة بشأن طلب التنفيذ املقدم من )...( املتضمن طلبها تنفيذ احلكم الصادر من املحاكم 
املدعى  إلزام  املتضمن:  تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧ه�  لبنان برقم )...( يف  السنية يف  الرشعية 
عليه )...( بدفع مبلغ قدره أربعامئة ألف لرية لبنانية يف كل شهر نفقة لزوجته املدعية )...( 
ألنواعها الثالثة، وقد سبق لطالبة التنفيذ التقدم هبذا الطلب إىل ديوان املظامل وصدر حكمه 
رقم ١٧٢/د/إ/٩ لعام ١٤٣٥ه� بعدم اختصاص املحاكم اإلدارية والئيًا بنظر الدعوى؛ 
عام  يف  صادر  أنه  وجد  األجنبي  احلكم  عىل  وباالطالع  التنفيذ،  نظام  صدور  إىل  استنادًا 
١٤٣٢ه�. فبناء عىل ما تقدم، ونظرًا لكون مسألة االختصاص من املسائل اجلوهرية التي 
األجنبي  احلكم  وهو  بتنفيذه  املطالب  التنفيذي  السند  ولكون  ابتداء،  منها  التحقق  جيب 
صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ، وملا أن كان األصل يف األنظمة أهنا ال ترسي بأثر رجعي، بل 
تارخيًا لرسيان أحكامه وخصصها  التنفيذية، وحدد  التنفيذ والئحته  نظام  وأكد عىل ذلك 
رصفت  فقد  تقدم  وملا   ،١/٩٨ للامدة  وفقًا  نفاذه  بعد  نشأت  التي  التنفيذية  السندات  يف 
النظر عن طلب التنفيذ لعدم االختصاص، وبذلك حكمت، وأمرت برفع احلكم ملحكمة 
االستئناف لتدقيقه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٥/٢٦ه�.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
دوائر  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف 
١٤٣٥/٦/٦ه�  وتاريخ   ٣٥١١٥٦٩١٢ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  التنفيذ 
املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض يف دوائر التنفيذ باملحكمة العامة بمحافظة جدة 
 )...( املرأة  طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٢٦ه�،  وتاريخ   ٣٥٢٥٧٢١٦ برقم   )...( الشيخ 
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تنفيذ احلكم الصادر من املحاكم السنية يف لبنان يف إلزام املدعى عليه )...( بدفع مبلغ قدره 
أربعامئة ألف لرية لبنانية يف كل شهر نفقة لزوجته، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت 
املوافقة عىل احلكم برصف النظر لعدم االختصاص، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل اله وصحبه وسلم.



اخت�صا�ص الهيئات العمالية

اخت�ضا�ص اللجان �ضبه الق�ضائية
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٠٨٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٣١١٢٣  

هيئةا تخاصاصا والئيا-ا تخاصاصا عدما بلوتتبا-ا مطالبةا عملا-ا عقدا تخاصاصا-ا
تقويةاتخلالفاتاتلعامليةا-ارصفاتلنظل.

باعميلاوزيلا تملعملا وتاريخا٢٨/٢/٦راهـا رسلا)٦٢٩قا/ماب(ا تلقاميا اا-تألملا
تلعدلارسلا)٣ا/ت/٢ر٥/٣٣/ا(اوتاريخا٦ا/٢٩/٣راهـ.

٢ا-تملادةا)٩ا٢(امنانظاماتلعمل.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه رواتب مستحقة له نظري عمله 
حتت كفالته، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه مرتني لغري شخصه فتم سامع الدعوى بغيابه، 
ونظرًا لكون االختصاص من املسائل األولية التي يفصل فيها، ولكون هذه القضية خارجة 
عن اختصاص املحكمة وينعقد االختصاص يف نظرها هليئة تسوية اخلالفات العاملية طبقًا 
لنظام العمل، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمه االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( املالزم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القايض 
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املعاملة  عىل  وبناء  الدعوى،  هذه  بنظر  قبله  من  واملكلف  بالرياض،  العامة  املحكمة  يف 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض/املساعد برقم ٣٤٤٨٠٨٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٣٢٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ، 
١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف 
افتتحت اجللسة الساعة ١٠.٠٠، وفيها حرض املدعي )...( .... اجلنسية بموجب رخصة 
تبلغ  وقد  بعذر،  يتقدم  ومل  عنه،  ينوب  عليه وال من  املدعى  )...(، ومل حيرض  رقم  اإلقامة 
املدعي عام طلب  وبسؤال  السابقة،  اجللسات  كام هو مدون يف ضبط  مرتني  لغري شخصه 
منه يف اجللسة السابقة من حترير دعواه حتريرًا مفصاًل قال: كنت أعمل حتت كفالة املدعى 
عليه رئيسًا حلسابات رشكته )...( براتب وقدره سبعة آالف ريال بموجب تعاقدي معه، 
وكانت فرتة عميل عنده مخس سنوات بدأت منذ توقيع العقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٩م إىل 
٢٠١٠/٥/١٢م، وقد قام املدعى عليه صاحب الرشكة وهو )...( بتصفية الرشكة قبل سنة 
من انتهاء عميل معه، ورحل كثري من املوظفني، وأخذين من مجلة املوظفني ملؤسسته اجلديدة، 
واسمها مؤسسة )...(، وعملت معه فيها السنة األخرية من فرتة عميل بنفس العقد، وكان 
املدعى عليه ال يويف يل راتبي الشهري، فمرة يعطيني ثالثة آالف ريال، وأحيانًا ألفي ريال، 
وأحيانًا ألف ريال، ثم عرض عيل املدعى عليه بموجب خطاب يف تاريخ ٢٠١٠/٥/١٢م 
ختفيض راتبي من سبعة آالف ريال إىل ثالثة أالف ريال فرفضت ذلك بموجب خطايب له 
واملؤرخ ٢٠١٠/٥/١٢م، فطلب مني تسليم عهديت، فسلمتها بموجب حمرض، ثم وعدين 
بتصفية حسابايت منه وإعطائي مستحقايت من رواتب مل توف إيل، والبالغ قدرها بعد الرجوع 
رياال  وثالثون  وستة  ومائتان  ألف  وسبعون  وستة  مئة  وقدره  مبلغًا  الرشكة  يف  حلسابايت 
فقط )١٧٦٫٢٣٦ ريال(، فأخربت املدعى عليه هبذه احلسابات فامطلني ومل يعد يرد عىل 
اتصااليت، أطلب إلزام املدعى عليه بتسليمي مستحقايت آنفة الذكر، علاًم بأنني قد تقدمت 
بدعوى لدى مكتب العمل فرفضت شفهيًا بناء عىل املادة ٢٢٢ من نظام العمل التي نصت 
عىل أنه )ال تقبل أمام اهليئات املنصوص عليها يف هذا النظام أي دعوى تتعلق باملطالبة بحق 
من احلقوق املنصوص عليها يف هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد ميض اثني عرش 
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الدعوى، وإلزام  النظر يف هذه  ا.هـ، فلذلك أطلب  العمل(  انتهاء عالقة  تاريخ  شهرًا من 
املدعى عليه بتسليمي مستحقايت املوضحة يف الدعوى، هذه دعواي، عند هذا احلد وبعد 
فيها،  يفصل  التي  األولية  املسائل  من  النوعي  االختصاص  ولكون  املدعي،  دعوى  تأمل 
ولكون هذه القضية خارجة عن اختصاص هذه املحكمة بناء عىل ما جاء يف األمر السامي 
برقم  الوزاري  بالتعميم  املعمم  ١٤٢٨/٢/٦هـ  وتاريخ  ب(  )١٠٦٢٩/م  برقم  الربقي 
١٣/ت/١/٥/٣٣٤٢ وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦هـ واملؤكد ملا نص عليه نظام العمل يف مادته 
التاسعة عرشة بعد املائتني ونصها: كل هيئة من هذه اهليئات هلا وحدها - دون غريها - حق 
النظر يف مجيع اخلالفات املتعلقة هبذا النظام، وباخلالفات الناشئة عن عقود العمل( ا.هـ، 
لذلك كله فقد رصفت النظر عن هذه الدعوى لعدم االختصاص وبه حكمت، وبعرضه 
عىل املدعي قرر عدم قناعته وطلب استئناف احلكم، لذا جرى إفهامه بأن له مدة ثالثني يومًا 
من تاريخ هذا اليوم لتقديم الئحته االعرتاضية، ويف حال ميض هذه املدة دون تقديم الئحته 
االعرتاضية يسقط حقه يف االستئناف ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بالرياض 
باخلطاب رقم  املكلف  بالرياض  العامة  املحكمة  الواردة هلا من فضيلة رئيس  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٩٩٠٤١٤ برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٣٢٦
من  الصادر  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ   ٣٥١٦٩٢٨٠ رقم  الصك  هبا  املرفق   ١٤٣٥/٤/٥
املالزم القضائي/ )...( املتضمن احلكم يف الدعوى املقامة من/ )...( .... اجلنسية ضد/ 
)...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررت الدائرة 
باألكثرية املصادقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 ارااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٠٤٥٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٦٤٩٦٣  

تخاصاصا-اعقداعملا-امقاحقاتاماليةا-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصاهيئةا
تقويةاتخلالفاتاتلعامليةا-ارصفاتلنظل.

اا-اتملادةا)7٦/ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
٢ا-اتملوتدا)قا٢(او)٩ا٢(او)٢٢٥(امنانظاماتلعمل.ا

باعميلا تملعملا ٦ق/٢ا/٢٨راهـا وتاريخا ب(ا )٦٢٩قا/ما رسلا تلقاميا تألملا ٣ا-ا
وزيلاتلعدلارسلا)٣ا/ت/٢ر٣٣(اوتاريخا٦ا/٣ق/٢٩راهـ.

أقام املدعى دعواه ضد املؤسسة املدعى عليها طالبًا إلزامها بتسليمه باقي مستحقاته عن 
العمل  بنظام  متعلقة  املدعي  بينهام، ونظرًا ألن دعوى  املربم  العمل  لعقد  لدهيا طبقًا  عمله 
والية  عن  وخترج  العاملية  اخلالفات  تسوية  هيئات  اختصاص  من  نظرها  فيكون  وتطبيقه 
املحاكم العامة، وألنه صدر قرار سابق من اهليئة االبتدائية لتسوية اخلالفات العاملية يف ذات 
موضوع الدعوى يتضمن عدم جواز نظر الدعوى، ولعدم جواز إثارة النزاع الذي صدر 
النظر عن دعوى  القايض رصف  قرر  فقد  لذا  أمام جهة قضائية أخرى،  بشأنه  قرار هنائي 
املدعي لعدم االختصاص الوالئي، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٦٩١٤٤٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٠٤٥٨
اجللسة  افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٥/١١هـ  ــواف امل األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ، 
 )...( رقم  اإلقامة  اجلنسية حامل   ...  )...( أصالة  املدعي  وفيها حرض   ،١١ الساعة ٠٠: 
ومل حترض املدعى عليها جمموعة )...(، كام وردنا خطاب قسم حمرضي اخلصوم باملحكمة 
القضية  بأن  املوظف )...(  للموقع وأفاد  االنتقال  تم  )أنه  برقم ٣٥٦٩١٧٧٨ واملتضمن: 
إنني  ا. هـ، وبسؤال املدعي عن دعواه أفاد قائال:  انتهت منذ ثالث سنوات(  املرفوعة قد 
عرشة  وقدره  مبلغًا  عليها  املدعى  ذمة  يف  يل  ترتب  وقد   ،)...( مؤسسة  لدى  أعمل  كنت 
عقد  عن  مرتتبة  وهي  رياالت،  وستة  وسبعامئة  ألف  ومخسون  وثالثة  وثالثامئة  ماليني 
العمل لدى املدعى عليها، أطلب إلزام املدعى عليها بسدادها، هذه دعواي، وبام أن بحث 
االختصاص املتعلق بوالية القضاء مسألة أولية يتحتم بحثها بداءة، ويتوجب عىل املحكمة 
غري املختصة التصدي هلا من تلقاء نفسها دون دفع من أحد أطراف اخلصومة، وذلك كام 
ورد يف الفقرة األوىل من املادة السادسة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية وحيث نص 
نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ٥١( يف ١٤٢٦/٨/٢٣هـ يف املادة )٢١٠( 
عىل أن: )هيئات تسوية اخلالفات العاملية هي: ١. اهليئات االبتدائية لتسوية اخلالفات ٢. 
اهليئة العليا لتسوية اخلالفات( ونصت املادة )٢١٩( منه أن: )كل هيئة من هذه اهليئات هلا 
وحدها - دون غريها - حق النظر يف مجيع اخلالفات املتعلقة هبذا النظام وباخلالفات الناشئة 
عن عقود العمل )...( (، كام نصت املادة )٢٢٥( من ذات النظام عىل أنه ال جيوز ألي من 
الطرفني املتنازعني إثارة النزاع الذي صدر قرار هنائي بشأنه من إحدى اهليئات املنصوص 
إن  وحيث  األخرى،  القضائية  اجلهات  من  غريها  أو  اهليئة  هذه  أمام  الباب  هذا  يف  عليها 
دعوى املدعي متعلقة بنظام العمل وتطبيقه فإهنا بذلك يكون نظرها من اختصاص هيئات 
تسوية اخلالفات العاملية وخترج عن والية املحاكم العامة، وبام أنه قد صدر القرار رقم ٦٣٤ 
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بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ الصادر من اهليئة االبتدائية لتسوية اخلالفات العاملية بمحافظة 
تطبيقا  الدعوى  نظر  جواز  )عدم  نصه:  ما  واملتضمن  الدعوى  موضوع  ذات  يف  جدة 
للامدة )٢٢٢( من نظام العمل( ا.هـ وبناء عىل ما ورد يف التعميم الصادر من وزير العدل 
بالنيابة برقم ١٣/ت/٣٣٤٢ وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ واملبني عىل األمر السامي رقم 
١٠٦٢٩/م ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٠٦هـ واملتضمن ما نصه: )وألن النصوص النظامية 
والقواعد القضائية املستقرة واضحة يف أنه ال جيوز إثارة النزاع الذي صدر بشأنه قرار قطعي 
من إحدى اجلهات القضائية أمام جهة قضائية أخرى إال إذا وجد نص نظامي جييز ذلك، 
نرغب إليكم اإلحاطة بذلك وإكامل الالزم بموجبه(، وجلميع ما تقدم فقد حكمت برصف 
النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص الوالئي، وبعرضه عىل املدعي أصالة قرر عدم 
القناعة وطلب االستئناف فأجيب إىل طلبه، وجرى تسليمه نسخة من احلكم لالعرتاض 
عليه خالل ثالثني يوما تبدأ من تاريخ احلكم وإذا انتهت مدة االعرتاض ومل يتقدم بالالئحة 
اجللسة  القطعية، وأغلقت  فيسقط حقه يف طلب االستئناف ويكتسب احلكم  االعرتاضية 
الساعة ٣٠: ١١ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

الدائرة  مّنا نحـن قضاة  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقـد جـرى 
احلقوقيـة الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكـة املكرمـة االطالُع علـى املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة بجدة املكلف برقم ٣٥/٦٩١٤٤٦ وتاريخ١٤٣٥/٥/١٨هـ 
املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )....( القايض باملحكمة العامة بجدة واملسجل 
ضد  اجلنسية   ...  )....( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٥/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٠٩٠٦ بعـدد 
الصك وصـورة ضبطـه والئحته  وبدراسـة  باطنه،  بام دون  فيـه  املحكوم   ،)...( مؤسسة 
االعرتاضية تقـرر باألكثرية املوافقـة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨١٦١٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٢٩٧٤ 

ناشئةا منازعةا تلاأمنيا-ا مطالبةارشكةا وإصاباتا-ا تمفياتا تخاصاصا-احادثاسريا-ا
عناوثيقةاتأمنيا-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصاجلنةاتلفصلايفاتملنازعاتاتلاأمينيةا-ا

رصفاتلنظل.

تملادةا)0ق(امنانظاماملتسبةارشكاتاتلاأمنياتلاعاوين.

أقام املدعي دعواه ضد إحدى رشكات التأمني، طالبًا إلزامها بتسليمه أرش اجلناية التي 
اآلخر  السائق  أدين  وقد  له،  وقع  سري  حادث  نتيجة  سيارته  قيمة  نقص  وأرش  به  حلقت 
املؤمن لدى املدعى عليها بكامل املسئولية عن احلادث، وبعرض الدعوى عىل وكيل الرشكة 
املدعى عليها دفع بعدم اختصاص املحكمة بنظر الدعوى لكوهنا من اختصاص جلنة الفصل 
يف املنازعات واملخالفات التأمينية طبقًا لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين، ولذا فقد قرر 
القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف. 

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٩٤٤١٩٧ وتاريخ  ٣٤١٨١٦١٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ، 
١٤٣٤/٠٤/١٧هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت اجللسة، وحرض 
فيها املدعي، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل عن 
العدل يف  كاتب  الصادرة من  رقم ٣٤١١٢٧٩٠٤ يف ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  بالوكالة   )...(
وزارة التجارة والصناعة الذي وكل بصفته عن كل من )...( ممثل املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتامعية، و)...( ممثل املؤسسة العامة للتقاعد )...( و)...( و)...( و)...( بصفتهم من 
 )...( رشكة  يف  اإلدارة  جملس  عضو  وبصفته  للتأمني،   )...( الرشكة  إدارة  جملس  أعضاء 
للتأمني، وادعى األول قائاًل: أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه املحررة خطيًا، وفيها أفيدكم أنه 
بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥هـ قدر اهلل عيل حدوث حادث مروري يف طريق جدة الرسيع، اخلط 
الطالع إىل مكة، وفوجئت بخروج سيارة عيل وجها لوجه من اخلط النازل إىل مكة وأنا يف 
صعودي إىل جدة يف اخلط الطالع، وحصل احلادث، وبعدها أتلفت السيارة التابعة يل متامًا، 
وأصبت بكرس يف ذراعي وقدمي، وتم نقيل إىل املستشفى بسبب احلادث، وقام والدي بدفع 
مبلغ وقدره ١١٢٠ ريال ألف ومائه وعرشون ريال إليواء السيارة وسحبها، وبعد ذلك تم 
تقديرها عند شيخ املعارض )...( بمبلغ قبل احلادث وقدره ٧٥٠٠٠ ريااًل مخسة وسبعون 
ألف ريال، وتم بيعها بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال عرشة آالف ريال، وهي من نوع )...( موديل 
)...(، وتم ختطيط احلادث من قبل حوادث جنوب جدة بأن اخلطأ ١٠٠% مئة باملائة عىل 
السائق اآلخر اخلارج عيل يف خطي كام يتضح لفضيلتكم يف ملف احلادث بكامل أوراقه، 
حيث إنه تم بعث ملف احلادث ملقام اإلمارة من قبل احلوادث اجلنوبية، وبعدها إحالة كامل 
امللف للحادث للمحكمة طرف فضيلتكم، حيث إنني أطالب التعويض من رشكة )...( 
املؤمنة عىل السيارة املتسببة يف احلادث املذكور كام ييل: أواًل: أطالب بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ 
مخسة وسبعون ألف ريال قيمة السيارة قبل احلادث وتم بيعها بمبلغ ١٠٠٠٠ عرشة آالف 
بمبلغ وقدره  ثانيًا: أطالب  ليبقى يل مبلغ وقدره ٦٥٠٠٠ مخسة وستون ألف ريال.  ريال 
١١٢٠ ألف ومائة وعرشون ريال ثمن سحب السيارة وإيوائها. ثالثًا: أطالب أرش اجلناية 
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لكرس اليد والقدم حيث إن السيارة التي عملت احلادث مؤمنة من قبل رشكة )...( حسب 
ما يتضح لكم من ملف احلادث كام أسلفت آنف الذكر سابقًا، وحيث إنه تم مماطلتنا من قبل 
الرشكة )...( من مندوهبا ومل حيرض ثالث جلسات إال يف اجللسة الرابعة وقضينا عاما وأربعة 
أشهر، نأمل من اهلل سبحانه وتعاىل ثم من فضيلتكم احلكم يل بام يريض اهلل يف تعوييض بقيمة 
تقدير السيارة وسحبها وأرش اجلناية لكرس اليد والقدم، حيث إنني طالب يف كلية )...( 
وال أتقاىض مكافأة، ووالدي رجل متقاعد، ونحن يف أمس احلاجة للسيارة، وال نستطيع 
بأن نشرتي أخرى، ويل يف فضيلتكم وطيد األمل يف النظر يف دعواي هذه ورسعة احلكم 
فيها، هذه دعواي، وبرده عىل املدعي عليه وكالة أبرز لنا جوابًا مكتوبًا من صفحة واحدة 
ولالطالع عليه ورصده قررت رفع اجللسة، ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وباالطالع 
املدعي  به  تقدم  ما  يتضمن: )ردًا عىل  أنه  املدعى عليه وكالة وجد  املقدم من  عىل اجلواب 
يف اجللسة السابقة، عليه نفيد فضيلتكم علاًم بأن هذا النزاع يتعلق بوثيقة تأمني صادرة من 
موكلتي الرشكة )...( للتأمني، واستنادًا للامدة )العرشين( من نظام مراقبة رشكات التأمني 
تنص  التي  ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ،  بتاريخ  )م/٣٢(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التعاوين 
عىل: »١ - تشكل جلنة ابتدائية )أو أكثر( بقرار من جملس الوزراء من عدد ال يقل عن ثالثة 
مستشارًا  األقل  عىل  أحدهم  يكون  االختصاص،  ذوي  أمكن -من  متفرغني -إن  أعضاء 
يأيت:  فيام  الفصل  وتتوىل  للتجديد،  قابلة  سنوات  ثالث  العضوية  مدة  وتكون   نظاميًا، 
أ - مجيع املنازعات الناشئة عن عقود التأمني، بام فيها التي تقع بني رشكات التأمني وعمالئها 
واملستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بني هذه الرشكات وغريها يف حالة حلوهلا حمل املؤمن 
املادة(، وحيث إن موضوع هذه الدعوى ناشئ عن وثيقة تأمني،  له.«. )مرفق صورة من 
املنازعات  الفصل يف  الدعوى هي جلان  بنظر هذه  بأن اجلهة املختصة  نفيد فضيلتكم  فإننا 
واملخالفات  املنازعات  يف  الفصل  للجان  العامة  األمانة  ومقرها  التأمينية،  واملخالفات 
بإحالة  التكرم  فضيلتكم  من  نأمل  فإننا  السعودي«،وعليه  العريب  النقد  »مؤسسة  التأمينية 
املدعي  وتوجيه  قبلكم  من  شطبها  أو  بعاليه  املذكورة  االختصاص  جهة  إىل  الدعوى  هذه 
ملقر األمانة العامة للفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية - فرع جدة( ا.هـ، فبناء عىل 
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التي  النظر يف االختصاص من املسائل األولية  ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إن 
ينبغي الفصل هبا قبل السري يف موضوع الدعوى، وحيث إن ويل األمر قد نّظم نظر الدعاوى 
املتعلقة برشكة التأمني، وبعد االطالع عىل املادة العرشين من نظام مراقبة رشكات التأمني 
التعاوين؛ لذا فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص، وهي من اختصاص 
جلنة الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية، وبذلك حكمت، وبعرضه عىل الطرفني قرر 
املدعى عليه وكالة القناعة واملدعي عدمها، وطلب تدقيق احلكم برفعه ملحكمة االستئناف 
التوفيق،  وباهلل  املتبع.  حسب  االستئناف  ملحكمة  احلكم  رفع  قررت  وعليه  الئحة،  بدون 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة اجلزائية 
إىل  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة،  بمكة  االستئناف  بمحكمة  السادسة 
 )٣٤٩٤٤١٩٧( رقم  بجده  املكلف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  بكتاب  املحكمة  هذه 
وتاريخ   )٣٥٢٣٧٧٥٢( برقم  الصادر  الصك  عىل  املشتملة  )١٤٣٥/٥/١٨هـ(  وتاريخ 
املتضمن  بجدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  )١٤٣٥/٥/٩هـ( 
الصك  وبدراسة  جناية،  وأرش  سيارة  قيمة  يف  للتأمني   )...( ضد/رشكة   )...( دعوى/ 
وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء، وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، ويف يوم  املعاملة  عىل 
وفيها  صباحًا،  عرشة  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ  األحد 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
العدل الثانية بربيدة برقم ٢٩٧٠٤ يف ١٤٣٣/٥/٢٩هـ جلد ٥٥٣٩ املخول له فيها حق 
إقامة الدعوى ضد رشكة الكهرباء بخصوص األرضار يف مزرعة املوكل الناجتة من مرور 
خط األبراج الواصل بني القصيم وحائل، واملطالبة بأجرة املثل عن استعامل الرشكة ملسار 
الدعاوى  وٌإقامة  واملرافعة  واملدافعة  واملخاصمة  املطالبة  حق  وللوكيل  األبراج،  خط 
وقبول  والرفع  واإلنكار  البينة  وإقامة  االعرتاضية  الالئحة  وتقديم  عليها  والرد  وحتريرها 
ضد  فادعى  التعويضات،  بجميع  واملطالبة  متييزه  وطلب  عليه  واالعرتاض  ونفيه  احلكم 
احلارض معه يف جملس احلكم الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( الوكيل الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
وكياًل بموجب الوكالة رقم ٢٢٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض واملوكل هبا من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
للمدعى   )...( ووكالة  للكهرباء،  السعودية  الرشكة  إدارة  جملس  أعضاء  بصفتهم  و)...( 
وتاريخ   ٣٤٤٥٥٦٤٧ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  احلارض  عليه 
١٤٣٤/٤/١٤هـ، ثم أبرز املدعي الئحة دعواه وقد جاء فيها ما نصه: أشري إىل الدعوى 
املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ يف ١٤٣٤/٥/٥هـ التي قدمتها نيابة عن موكيل/ 
)...( ضد رشكة الكهرباء التي طلبت فيها تعويض موكيل بأجرة املثل عن استعامهلا جلزء من 
تاريخ  حتى  ١٤١٩/٢/٤هـ  يف  الكهربائي  التيار  مسار  وضع  تاريخ  من  مزرعته 

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٦٩٤٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٥٧٨٣٦ 

طمبا بالعقارا-ا تالنافاعا منعا تلكهلبائيا-ا لمايارا مقارا إسامةا تعويضا-ا تخاصاصا-ا
تلكهلباءا-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصاجلنةا نزتعاناشئاعناصناعةا تملثلا-ا أجلةا

فضامنازعاتاصناعةاتلكهلباءا-ارداتلدعوى.

اا-تملادتانا)2ق/أ(او)٨٧ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
2ا-تملادتانا)ا(او)قا/2(امنانظاماتلكهلباء.

قا-تملادتانا)20(او)ا2(امناتلالئحةاتلانفيذيةالنظاماتلكهلباء.
را-اتملادةا)ا(امناسوتعداوإجلتءتتاجلنةافضامنازعاتاصناعةاتلكهلباء.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها الرشكة السعودية للكهرباء طالبًا إلزامها بتعويضه 
تاريخ  من  الفرتة  مزرعته خالل  ملكيته من  نزعت  الذي  للجزء  استعامهلا  املثل عن  بأجرة 
وبعرض  امللكية،  نزع  عن  التعويض  تسليمه  تاريخ  وحتى  الكهربائي  التيار  مسار  وضع 
ليست  وهى  ضدها  إلقامتها  الدعوى  قبول  بعدم  دفع  عليها  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى 
ذات صفة، ونظرًا ألن املدعي يطالب بالتعويض عن استغالل عقاره وما حلق به من أرضار 
نشأت بسبب أعامل املدعى عليها، وألن هذا النزاع ختتص بنظره جلنة فض منازعات صناعة 
الكهرباء، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى لعدم االختصاص الوالئي، فاعرتض املدعي، 
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وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء، وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، ويف يوم  عىل املعاملة 
وفيها  صباحًا،  عرشة  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ  األحد 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
العدل الثانية بربيدة برقم ٢٩٧٠٤ يف ١٤٣٣/٥/٢٩هـ جلد ٥٥٣٩ املخول له فيها حق 
إقامة الدعوى ضد رشكة الكهرباء بخصوص األرضار يف مزرعة املوكل الناجتة من مرور 
خط األبراج الواصل بني القصيم وحائل، واملطالبة بأجرة املثل عن استعامل الرشكة ملسار 
الدعاوى  وٌإقامة  واملرافعة  واملدافعة  واملخاصمة  املطالبة  حق  وللوكيل  األبراج،  خط 
وقبول  والرفع  واإلنكار  البينة  وإقامة  االعرتاضية  الالئحة  وتقديم  عليها  والرد  وحتريرها 
ضد  فادعى  التعويضات،  بجميع  واملطالبة  متييزه  وطلب  عليه  واالعرتاض  ونفيه  احلكم 
احلارض معه يف جملس احلكم الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( الوكيل الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
وكياًل بموجب الوكالة رقم ٢٢٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض واملوكل هبا من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
للمدعى   )...( ووكالة  للكهرباء،  السعودية  الرشكة  إدارة  جملس  أعضاء  بصفتهم  و)...( 
وتاريخ   ٣٤٤٥٥٦٤٧ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  احلارض  عليه 
١٤٣٤/٤/١٤هـ، ثم أبرز املدعي الئحة دعواه وقد جاء فيها ما نصه: أشري إىل الدعوى 
املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ يف ١٤٣٤/٥/٥هـ التي قدمتها نيابة عن موكيل/ 
)...( ضد رشكة الكهرباء التي طلبت فيها تعويض موكيل بأجرة املثل عن استعامهلا جلزء من 
تاريخ  حتى  ١٤١٩/٢/٤هـ  يف  الكهربائي  التيار  مسار  وضع  تاريخ  من  مزرعته 
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اقتطعته الرشكة  الذي  التعويض عن اجلزء  تاريخ استالمه شيك  ١٤٢٩/٣/٢١هـ، وهو 
من مزرعته. وموضوع الدعوى كام ييل: يملك موكيل األرض الزراعية الواقعة يف بلدة )...( 
التابعة ملحافظة عيون اجلواء بموجب حجة االستحكام رقم ٢٣ وتاريخ ١٤١٧/٤/١٨هـ، 
مسار  »بإقامة  عليها  »املدعى  للكهرباء  السعودية  الرشكة  قامت  ١٤١٩/٢/٤هـ  بتاريخ 
التيار الكهربائي داخل مزرعة موكيل مما أدى إىل اقتطاع مساحة قدرها ٥٠.٦٢٥.٠٧ م٢. 
صدر قرار معايل وزير املياه والكهرباء رقم )...( وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٧هـ القايض بنزع 
ملكية األرايض الواقعة يف مسار اخلط الكهربائي جهد ٣٨٠ ك ف الواصل بني املحطة رقم 
٩٠١٠ الواقعة يف القصيم واملحطة رقم ٩٠٣٠ الواقعة يف حائل لصالح الرشكة السعودية 
املذكور،  املسار  التي خيرتقها  املزارع  للكهرباء بعرض )٧٠( م، ومزرعة موكيل من ضمن 
ومشغول جزء منها بأبراج التيار الكهربائي. تقدم موكيل لفرع الرشكة السعودية للكهرباء 
بمسار  مزرعته  من  املشغول  اجلزء  عن  له  املقدر  التعويض  رصف  بطلب  القصيم  بمنطقة 
له  املقدر  التعويض  له  ورصفت  م٢،   )٠٧.٦٢٥.٥٠( مساحته  البالغة  الكهربائي  التيار 
للرشكة  اجلزء  ذلك  موكيل  إفراغ  عند  ١٤٢٩/٣/٢١هـ  بتاريخ  التعويض  شيك  وسلمته 
بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عيون اجلواء برقم ٢٩/٢١ يف ١٤٢٩/٣/٢١هـ 
املهمش بموجبه عىل حجة االستحكام املشار إليها. وحيث كفل نظام نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت عىل العقار الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ ١٥ وتاريخ 
١٤٢٤/٣/١١هـ التعويض بأجرة املثل عن املدة التي بني اإلخالء وتسلم التعويض حيث 
نصت الفقرة رقم )٣( من املادة السابعة عرشة عىل: ] يف كل احلاالت إذا أخرجت اجلهة 
صاحبة املرشوع مالك العقار من عقاره أو منعته من االنتفاع به قبل تسلم التعويض سواء 
كان بصورة استثنائية أو غريها فيعطى أجرة املثل عن املدة التي بني اإلخالء وتسلم التعويض 
رشكة  إلزام  فضيلتكم  من  أطلب  لذا   .] بسببه  التعويض  رصف  تأخري  سبب  يكن  مل  ما 
البالغ  مزرعته  نزعته من  الذي  للجزء  استعامهلا  املثل عن  بأجرة  بتعويض موكيل  الكهرباء 
يف  الكهربائي  التيار  مسار  وضع  تاريخ  من  الفرتة  خالل  م٢،   ٥٠.٦٢٥.٠٧ مساحته 
واهلل  ١٤٢٩/٣/٢١هـ.  يف  التعويض  شيك  تسليمه  تاريخ  وحتى  ١٤١٩/٢/٤هـ، 
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ممثل  عليه  املدعى  عىل  وبعرضها  وكالة،  املدعي  دعوى  الئحة  تضمنته  ما  هذا  حيفظكم. 
الرشكة السعودية للكهرباء أجاب بقوله: إن لدي مذكرة جوابية عن دعوى املدعي وكالة 
ما  املقدمة  بعد  فيها  أبرزه، فوجد  ما  وأطلب رصدها، هكذا أجاب، فجرى االطالع عىل 
نظر  يف  األولية  املسائل  من  إن  أصليًا:  بالتايل:  ترد  للكهرباء  السعودية  الرشكة  فإن  نصه:  
من  به  احلكم  املدعي  يطلب  فيام  عليه  املدعى  صفة  يف  التمعن  الغري  ضد  املقامة  الدعاوى 
خالل مطالبه، وبتطبيق هذا املبدأ عىل وقائع هذه الدعوى، يظهر جليًا أن املدعي أقام دعواه 
عىل غري ذي صفة، ذلك أن من رشوط قبول الدعوى، أن يكون موضوعها ادعاء بحق أو 
بمركز نظامي معتدى عليه أو مهدد باالعتداء عليه، وهنا ترفع الدعوى حلامية هذا احلق أو 
املركز، والبد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا احلق أو املركز النظامي عىل من اعتدى عليه أو 
هدد باالعتداء عليه حيث تكتمل عنارص قبول الدعوى وهي الصفة واملصلحة، وحيث مل 
حيدد املدعي عالقته بالرشكة ووجه اخلطأ احلاصل منها وعالقتها بموضوع النزاع، وهذا ما 
مل يتحقق يف الدعوى، حيث إن الرشكة السعودية للكهرباء دورها تطبيق قرار النزع الصادر 
من وزير املياه والكهرباء رقم )...( وتاريخ )...( من حيث تشكيل اللجان وتبليغ صاحب 
الشأن ودفع مستحقاته، وهذا ما قامت به الرشكة التي ليس بيدها قرار اللجنة، وإنام هي 
أحد املشاركني فيها فقط. وإدارة املرفق العام فقط، حسب ما نص عليه قرار جملس الوزراء 
املرفق  إدارة  الرشكات  أن دور  ـ ويتضمن  ثالثًا  املادة -  رقم ٣١ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٥هـ 
وإصدار القرار يكون من الوزير املختص. )نحن بصدد قرار جلنة التقدير وليس قرار النزع(، 
الوزراء(  )قرار جملس  للنظام وليس ألداة إصداره  يكون  أن  االستناد  ينبغي عند  وكذلك 
أن:  عىل  تنص  الفقهية  القاعدة  فإن  ـ  املثل  بأجرة  ـ  باملطالبة  يتعلق  فيام  أ.  أواًل:  احتياطيًا: 
»األجر والضامن ال جيتمعان، ومعنى ذلك أن وجوب األجر ال جيتمع مع وجوب الضامن 
مطلقًا، فإما يسقط األجر مقابل الضامن، وإما يبقى األجر وال يلزمه الضامن - واألصل يف 
هذا أن كل موضع ال يصري ضامنا فاألجر واجب، ويف كل موضع يصري ضامنًا فال أجر 
وعماًل  املثل  أجرة  هو  واألجر  النزاع  حمل  لألرض  املثل  قيمة  هو  هذا  يف  والضامن  ـ  عليه 
وتطبيقًا للقاعدة الفقهية املذكورة فإن موكلتي سبق أن استجابت للمدعي يف تعويضه عن 
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من   ٣ الفقرة/  عىل  املدعي  استناد  بأن  النظر  الرشكة  تسرتعي  ب.  أرضه.  عن  املثل  قيمة 
ألن  النزاع  حالة  عىل  ينطبق  ال  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  نظام  من   ١٧ املادة/ 
املدعي يطالب بأجرة املثل ما بني تاريخ وضع مسار الكهرباء وتاريخ صدور قرار النزع فمن 
سياق وسباق النص املذكور )تراجع فقرة١، ٢من املادة ١٧( يتبني أن اإلخالء املقصود هو 
املادة  نص  حسب  اللجنة  وقوف  وقت  العقار  قيمة  فيه  روعي  الذي  التقدير  بعد  الذي 
املرشوع  صاحبة  اجلهة  ذمة  يف  التقدير  قيمة  استقرت  فإذا  نفسه  النظام  من  العارشة/٢ -أ 
وأخرجت صاحب العقار من عقاره أو حرمته من االنتفاع به هنا أوجب النظام تقدير أجرة 
املثل ألن اجلهة تكون قد جارت عليه بحرمانه من ملكه دون دفع مقابله، فيسوغ له نظاًما 
استحقاق أجرة املثل. وكل هذه األمور مل يقدم املدعي أي مستندات بشأهنا أو دفوع تثبت 
تطبيقه هلا األمر الذي تطلب معه الرشكة رصف النظر عن مطالب تفتقر ألي سند رشعي أو 
نظامي يدعمها وعليه فإن الرشكة السعودية للكهرباء تدفع بـ - أصليًا - بعدم قبول الدعوى 
إلقامتها ضدها وهي ليست ذي صفة بام يدعيه املدعي واحتياطيا برصف النظر عن دعوى 
الفتقارها للسند الرشعي والنظامي عىل التفصيل املقدم رشحه واهلل حيفظكم. هذا ما أبرزه 
املدعى عليه ممثل الرشكة السعودية للكهرباء، وبعرضه عىل املدعي وكالة قرر بقوله: إنني 
أطلب مهلة يف رد ما دفع به ممثل رشكة الكهرباء، هكذا قرر، فبناء عليه، وإلمهال املدعي 
وكالة جرى رفع اجللسة، ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/٨/٢هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض 
القضية وتأمل ما  الكهرباء، وبعد دراسة  املدعي وكالًة واملدعى عليه ممثل رشكة  الطرفان 
جاء فيها، وبعد االطالع عىل ما لدى الطرفني، يتبني أن غاية ما هيدف إليه املدعي وكالًة يف 
دعواه هذه هو احلكم له بالتعويض بأجرة املثل عن إشغال جزء من عقار موكله بام قامت به 
كان  وملا  املسار،  هذا  يف  أبراج  وإقامة  فيه  كهربائي  تيار  مسار  إنشاء  من  عليها  املدعى 
االختصاص الوالئي يف نظر الدعوى هو من املسائل التي يتعني عىل القايض بحثها والفصل 
فيها يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو مل يكن ذلك بناًء عىل طلب أطراف النزاع؛ لتعلق 
ذلك  عامة ومستند  لتحقيق مصلحة  متقرر  للدولة، وألنه  العام  بالنظام  االختصاص  هذا 
هذه  قبول  كان  وملا  القضائية  واللجان  املحاكم  الختصاصات  املوضحة  النظامية  املواد 
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الدعوى ابتداًء إنام تم استنادًا للفقرة )أ( من املادة )٣٢( من نظام املرافعات الرشعية التي 
املتعلقة  العينية  الدعاوى  مجيع  يف  النظر  اخلصوص  وجه  عىل  العامة  للمحاكم  أن  قررت 
بالعقار وليست هذه الدعوى التي نحن بصددها منها، كام أنه بتأمل ما قررته الفقرة )٢( من 
املادة )١٣( من نظام الكهرباء الصادر باملرسوم امللكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠هـ 
والشكاوى  املنازعات  يف  بالفصل  املنازعات  فض  جلنة  اختصاص  أوضحت  والتي 
أنه  نفسه  النظام  من  األوىل  املادة  يف  جاء  وقد  الكهرباء،  صناعة  يف  تنشأ  التي  واملخالفات 
يقصد بصناعة الكهرباء اخلدمات الكهربائية التي يقوم هبا األشخاص وتشمل إنتاج الطاقة 
ـ  الرابع  )الفرع   )٢١  .٢٠( املادتني  يف  جاء  ما  بتأمل  أنه  كام  وتوزيعها،  ونقلها  الكهربائية 
الكهرباء  تنظيم  هيئة  بمهام  اخلاصة  الكهرباء  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  الثالث(  الفصل 
التي أوضحت ما يتعلق بحق املرخص هلم يف األنشطة الكهربائية بنزع ملكية األرايض وحق 
الدخول يف العقارات، كام بينت املادة )١( من قواعد وإجراءات جلنة فض منازعات صناعة 
أو  الكهرباء  نظام  تطبيق  عن  تنشأ  التي  الدعاوى  يف  بالفصل  اللجنة  اختصاص  الكهرباء 
التي تدخل يف اختصاص  الدعوى هي من ضمن الصور  أو لوائحهام، وهذه  اهليئة  تنظيم 
بالتعويض عن استغالل  الثابت هنا أن املدعي وكالًة يطالب املدعى عليها  إذ  اللجنة  هذه 
املدعى عليها ويطلب احلكم عليها  أعامل  عقار موكله وما حلقه من أرضار نشأت بسبب 
بذلك وليست دعواه يف استحقاق أو ملكية يف عني العقار حتى تكون مشمولًة يف الفقرة )أ( 
بمقتىض  كله وعمال  فلذلك  هلا سابقًا  املشار  الرشعية  املرافعات  نظام  من  املادة )٣٢(  من 
اللجان  واختصاصات  العام  القضاء  بني  االستقالل  ملبدأ  واستنادًا  القضائي  االختصاص 
شبه القضائية، وملا كانت والية القايض إنام تستمد من ويل األمر فقد حكمت برد دعوى 
يف   ٣٤١١٠٢٤٩١ برقم  املقيدة  الكهرباء  رشكة  عليها  املدعى  ضد   )...( وكالًة  املدعي 
١٤٣٤/٥/٥هـ لعدم االختصاص، هذا ما حكمت به، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي 
وكالة عدم القناعة وطلب التمييز بالئحة اعرتاضية، فأفهمته بمراجعة املحكمة يوم األحد 
القادم بإذن اهلل املوافق ١٤٣٤/٨/٧هـ الستالم نسخة احلكم، وتقديم اعرتاضه عليه خالل 
املدة املقررة لالعرتاض وقدرها ثالثون يومًا من التاريخ املحدد لالستالم، فإن مضت دون 
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القطعية، ففهم ذلك، وأما  الصفة  التمييز، واكتسب احلكم  تقديم اعرتاض سقط حقه يف 
وكيل رشكة الكهرباء )...( فقد قرر قناعته باحلكم.

العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف 
صباحًا، وكنت تلقيت خطاب فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم رقم 
األوىل  احلقوقية  الدائرة  قرار  به  مرفقا  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٦٠١٢٥
نصه:  ما  املقدمة  بعد  فيه  جاء  الذي  ١٤٣٤/١١/٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤٧٤٧٧ رقم 
بأجرة  يطالب  املدعي  أن  لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة 
عن  وذلك  للرشكة  أفرغه  الذي  الكهرباء  رشكة  إنشاءات  فيه  املوجود  للجزء  املثل 
املدة السابقة إلفراغه هلا من تاريخ وضع يدها عليه حتى إفراغه للرشكة؛ فهو يطالب 
بمبلغ مايل عىل الصفة املوضحة يف دعواه مستندًا إىل ما جاء يف البند الثالث من املادة 
عىل  املؤقت  اليد  ووضع  العامة  للمنفعة  العقار  ملكية  نزع  نظام  من  عرشة  السابعة 
العقار الصادر به املرسوم امللكي رقم )م/ ١٥( يف ١٤٢٤/٣/١٥هـ املرفقة صورته 
باملعاملة، ونظرًا ألن مطالبة املدعي بمبلغ مايل وما للمحاكم من والية عامة يف إهناء 
القضايا؛ لذا تقرر الدائرة أن عىل فضيلة القايض االستعانة باهلل والرجوع عام أجراه يف 
هذه القضية والسري فيها واحلكم هبا بحضور الطرفني حسب الوجه الرشعي، ومعاملة 
من مل يقنع باحلكم حسب تعليامت االستئناف. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
الدائرة  رئيس   )...( استئناف  قايض   )...( استئناف  قايض  وسلم  وصحبه  آله  وعىل 
)...( تواقيعهم وأختامهم(. وبناًء عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل بأنه مع 
تقديري ملا ذكروه فإنني سبق أن بّينت رأيي يف عدم اختصاص املحكمة يف نظر هذه 
الدعوى والفصل فيها ومستند ذلك واجلهة املختصة، وال يمكن أن يتم للقايض نظر 
دعوى هي خارج اختصاصه ومن ضمن اختصاص اللجان شبه القضائية؛ ألن هذه 
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اللجان أصبحت خمتصة يف نظر موضوع النزاع ومشّكلة بمقتىض مرسوم ملكي، وما 
ذكره أصحاب الفضيلة من كون املحاكم صاحبة والية عامة يف نظر القضايا والفصل 
فيها فهذا صحيح عدا ما استثني بنظام، وهذه الدعوى هي مما تم استثناؤه بموجب 
نظام الكهرباء الصادر باملرسوم امللكي م/٥٦ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠هـ، ولذلك 
الصك وسجله وإعادة  ما استجد يف  به، وسيجري إحلاق  فال زلت عىل ما حكمت 
املعاملة إىل حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم حسب املادة ١٨٧ من نظام املرافعات 
الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/٢٩هـ
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا حممد وعىل  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل 
نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس املحكمة العامة بعيون اجلواء الشيخ/ )...( بـرقـم )٣٤/٢٣٦٠١٢٥( 
الصك  هبا  املرفق  )٣٤٤٦٢٣٣٧(؛  برقم  إلـيـنـــا  املحالـة  ١٤٣٥/٢/١٤هــ؛  وتاريخ 
اخلاص  فضيلته؛  من  الصادر  ١٤٣٤/٨/٣هــ؛  وتاريخ   )٣٤٢٨٧٩٧١( بـرقم  املسجل 
الرشكة  إدارة  جملس  أعضاء  عن  الوكيل   )...( ضد/   )...( عن  وكياًل   )...( بدعـوى/ 
السعودية للكهرباء؛ بشـأن املطالبة بأجرة املثل عن استعامهلا جلزء من مزرعته، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته برد دعوى املدعي؛ لعدم االختصاص؛ عىل النحو املفصل فيه، وقد 
سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، وبدراستنا ملا 
أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم )٣٤٣٤٧٤٧٧( فــــي ١٤٣٤/١١/٣هـ متت املصادقة 
عىل هذا احلكم بعد اإليضاح األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٢٩٩٥٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٧١٩١٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  وكالة  املدعي  وفيها حرض   ،١٠  :٣٠
)...( بوكالته عن )...( بموجب الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ الصادرة 
اجللسات،  واملدافعة وحضور  املرافعة  له حق  املخولة  بجنوب جدة  الثانية  كتابة عدل  من 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( عن  بوكالته 
الوكالة  إدارة رشكة )...( املرصفية لالستثامر بموجب  و)...( بصفتهم من أعضاء جملس 
رقم ٧١٩٩ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٤هـ الصادرة من كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة 
والصناعة املخولة له حق املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات، وادعى املدعي وكالة بقوله: 
٢٠٠٦م  موديل   )...( سيارة  املرصفية   )...( رشكة  عليها  املدعى  من  موكلتي  استأجرت 
من  ابتداء  ريال  وتسعون  وأربعامئة وسبعة  ألف  قدرها  بأجرة شهرية  بالتمليك  منتٍه  إجيار 
سداد  يف  موكلتي  تأخرت  وقد  ١٤٣٢/٠٧/٢٤هـ،  يف  وتنتهي  ١٤٢٧/٠٨/٢٢هـ 
موكلتي  دفعت  ثم  سنة،  ملدة  عندهم  وبقيت  السيارة،  بسحب  فقاموا  سنة،  ملدة  األقساط 
كامل املبلغ، ورفضت استالم السيارة لوجود تلفيات فيها، أطلب احلكم عىل املدعى عليها 
فيها، هذه دعواي، وبعرض  التي  تعويض موكلتي عن اإلصالحات  أو  السيارة  بإصالح 
عىل  اطالعنا  وبعد  أعاله،  املوضوع  إىل  أشري  بقوله:  أجاب  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك 
الئحة دعوى املدعي، نفيد فضيلتكم أن هذا العقد ُيعد من األعامل املرصفية حيث إنه عقد 
عن  خترج  الدعوى  هذه  فإن  وبالتايل  لالستثامر،  املرصفية   )...( ورشكة  املدعي  بني  إجيار 
السامي  باألمر  األمر  ويل  أصدره  ما  إىل  استنادًا  وذلك  والئيًا،  العامة  املحكمة  اختصاص 
املنازعات  الكريم رقم ٨/٧٢٩ وتاريخ ١٤٠٧/٠٧/١٠هـ اخلاص بتشكيل جلنة تسوية 

 ررااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٩٥٩١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٠٣٢٥ 

تخاصاصا-اتعويضا-اتمفياتاسيارةا-اإجارةامناهيةابالامميكا-ارشكةامرصفيةا-انزتعا
معاعميلا-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصاجلنةاتقويةاتملنازعاتاتملرصفيةا-ارصفا

تلنظل.

اا-نظاماملتسبةاتلبنوك.
٢ا-تألملاتلقاميارسلا)ر/٠اا(اوتاريخا٠٩/٩/٢راهـ.

3ا-تألملاتلقاميارسلا)٥٩٧٩/ا٢٩٥(اوتاريخا٨ا/٢٧/٧راهـ.

أقام وكيل املدعية دعواه ضد الرشكة املدعى عليها طالبًا إلزامها بإصالح سيارة استأجرهتا 
موكلته منها إجارة منتهية بالتمليك، أو إلزامها بتعويض موكلته عن التلفيات التي أحدثتها 
املدعى عليها دفع  الدعوى عىل وكيل  أثناء سحبها هلا، وبعرض  السيارة  املدعى عليها يف 
بعدم اختصاص املحكمة بنظر الدعوى لكون موكلته متارس عماًل مرصفيًا، والعقد املربم 
بني الطرفني ُيعد من األعامل املرصفية، ونظرًا ألن اخلالفات التي تنشأ بني البنوك وعمالئها 
عن  النظر  رصف  القايض  قرر  فقد  لذا  املرصفية،  املنازعات  تسوية  جلنة  بنظرها  ختتص 

الدعوى، فاعرتض وكيل املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٢٩٩٥٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٧١٩١٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  وكالة  املدعي  وفيها حرض   ،١٠  :٣٠
)...( بوكالته عن )...( بموجب الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ الصادرة 
اجللسات،  واملدافعة وحضور  املرافعة  له حق  املخولة  بجنوب جدة  الثانية  كتابة عدل  من 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيال  بصفته   )...( عن  بوكالته 
الوكالة  إدارة رشكة )...( املرصفية لالستثامر بموجب  و)...( بصفتهم من أعضاء جملس 
رقم ٧١٩٩ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٤هـ الصادرة من كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة 
والصناعة املخولة له حق املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات، وادعى املدعي وكالة بقوله: 
٢٠٠٦م  موديل   )...( سيارة  املرصفية   )...( رشكة  عليها  املدعى  من  موكلتي  استأجرت 
من  ابتداء  ريال  وتسعون  وأربعامئة وسبعة  ألف  قدرها  بأجرة شهرية  بالتمليك  منتٍه  إجيار 
سداد  يف  موكلتي  تأخرت  وقد  ١٤٣٢/٠٧/٢٤هـ،  يف  وتنتهي  ١٤٢٧/٠٨/٢٢هـ 
موكلتي  دفعت  ثم  سنة،  ملدة  عندهم  وبقيت  السيارة،  بسحب  فقاموا  سنة،  ملدة  األقساط 
كامل املبلغ، ورفضت استالم السيارة لوجود تلفيات فيها، أطلب احلكم عىل املدعى عليها 
فيها، هذه دعواي، وبعرض  التي  تعويض موكلتي عن اإلصالحات  أو  السيارة  بإصالح 
عىل  اطالعنا  وبعد  أعاله،  املوضوع  إىل  أشري  بقوله:  أجاب  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك 
الئحة دعوى املدعي، نفيد فضيلتكم أن هذا العقد ُيعد من األعامل املرصفية حيث إنه عقد 
عن  خترج  الدعوى  هذه  فإن  وبالتايل  لالستثامر،  املرصفية   )...( ورشكة  املدعي  بني  إجيار 
السامي  باألمر  األمر  ويل  أصدره  ما  إىل  استنادًا  وذلك  والئيًا،  العامة  املحكمة  اختصاص 
املنازعات  الكريم رقم ٨/٧٢٩ وتاريخ ١٤٠٧/٠٧/١٠هـ اخلاص بتشكيل جلنة تسوية 
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املرصفية وحتديد اختصاصها، وقرص اختصاصها عىل نظر املنازعات ذات الصبغة املرصفية. 
العدل لكافة املحاكم  القضائي ملعايل وزير  التعميم  السامي صدر اآليت: ١(  وإنفاذًا لألمر 
رقم  الكريم  السامي  األمر  صدر   )٢ ١٤٠٧/٠٧/٢٨هـ.  وتاريخ  ١٢٨/١٢ت  رقم 
من  وغريه  تقدم  ما  ومجيع  العدل.  وزير  معايل  إىل  ١٤٠٩/٠١/٠٢هـ  وتاريخ   ٤/١١٠
القرارات واألحكام يفرس ويؤكد توجه األمر السامي الكريم املشار إليه بعدم اختصاص 
الرشعية  املحاكم  اختصاص  وعدم  املرصفية  املنازعات  يف  بالنظر  والئيًا  الرشعية  املحاكم 
البنوك وذلك يعود إىل أن االختصاص الوالئي من املسائل اجلوهرية  والئيًا بنظر دعاوى 
تلقاء  القضية من  به حاكم  التي يقيض  العام  النظام  أمور  التي ال جيوز خمالفتها لكوهنا من 
نفسه وحيكم بعدم سامع الدعوى ولو مل يطلبه اخلصوم. وتأسيسًا عىل ما تقدم نطلب من 
فضيلتكم رد دعوى املدعي لعدم االختصاص استنادًا إىل املواد )٧١ -٧٢ -٧٣( من نظام 
املرافعات الرشعية، لألسباب واحلجج املبينة أعاله، هكذا أجاب، وألجل التأمل يف القضية 
رفعت اجللسة، ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( وحرض حلضوره املدعى عليه 
وكالة )...( املذكورين أعاله، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن اجلهة املدعى 
عليها دفعت بعدم اختصاص املحاكم النوعي يف نظر هذه الدعوى، وبام أن التعليامت املبلغة 
للمحاكم تنص عىل أن اخلالفات التي تنشأ بني البنوك وعمالئها ختتص بنظرها جلنة تسوية 
امللكي رقم م/ ٥ وتاريخ  باملرسوم  الصادر  البنوك  نظام مراقبة  املنازعات املرصفية ومنها 
١٤٢٦/٦/٢٢هـ واألمر السامي رقم ١١٠/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٩/٢هـ القايض بتحديد 
اختصاص اللجنة املرصفية، وبام أن الدعاوى املستثناة بأنظمة ال يسوغ للمحاكم الرشعية 
نظرها وذلك بناء عىل األمر السامي الكريم رقم ٢٩٥١/٥٩٧٩ وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٨هـ 
ألن االختصاص الوالئي يف املسائل اجلوهرية التي ال جيوز خمالفتها لكوهنا من أمور النظام 
 )...( رشكة  عليها  املدعى  ضد  املدعي  دعوى  عن  النظر  برصف  حكمت  فقد  لذا  العام، 
املرصفية لالستثامر، وبعرض احلكم عىل املتداعيني قرر املدعى عليه وكالة قناعته باحلكم، 
املدة  االعرتاضية خالل  الالئحة  بتقديم  واستعد  باحلكم،  قناعته  املدعي وكالة عدم  وقرر 
النظامية وهي ثالثون يومًا منذ استالمه نسخة من احلكم، فإن انتهت املدة النظامية ومل يقدم 
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املدعي وكالة اعرتاضه عىل احلكم فإن حقه يف االعرتاض يسقط ويكتسب احلكم القطعية، 
وقد استلم املدعي وكالة نسخة من احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالُع عىل  الدائرة احلقوقية 
 ٣٤/١٥٧١٩١٨ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٨/٢٨هـ  وتاريخ 
باملحكمة العامة بمحافظة جدة املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ املتضمن 
ضبطـه  وصـورة  الصك  وبدراسة  لالستثامر،  املرصفية   )...( رشكة  ضد/   )...( دعوى/ 
املوفق،  واهلل  االختصاص.  بعدم  احلكم  علـى  املوافقـة  تقـررت  االعرتاضية  والئحته 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٠٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٩٠٤ 

تخاصاصا-اتعويضاعنارضرا-اسضيةاإعالميةا-اعدماتخاصاصاوالئيا-اتخاصاصا
جلنةاتملخالفةاتإلعالميةا-ارصفاتلنظل.

اا-تملادةا)2(امنانظاماتملطبوعاتاوتلنرش.
2ا-تألملاتملمكيارسلا)أ/2٣(اوتاريخاق2/ق٣2/٠راهـ.

أقام املدعي دعواه ضد املؤسسة املدعى عليها طالبًا إلزامها برد مبالغ سلمها هلا مقابل 
تصوير ونرش حلقات تلفزيونية وذلك لعدم تنفيذها االتفاق املربم بني الطرفني، كام طلب 
ونظرًا  ذلك،  نتيجة  به  حلقت  التي  والنفسية  االجتامعية  األرضار  عن  بتعويضه  إلزامها 
الثقافة واإلعالم طبقًا لنظام  اللجنة االبتدائية يف وزارة  ألن الدعوى داخلة يف اختصاص 
املطبوعات والنرش، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص، 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٣٣٠٤ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠١/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٦٢٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ويف 
يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨ للنظر يف دعوى 
العامة وفيها حرض املدعي )...( سعودي  )...( ضد )...( للدعاية واإلعالن والعالقات 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( بصفتها صاحبة مؤسسة )...( للدعاية واإلعالن والعالقات العامة سجل 
جتاري رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٥هـ بموجب الوكالة رقم ٣٥١٤٣٠٧١ وتاريخ 
املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها )...(  التي ختوله حق  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ 
إلخ، قائاًل يف تقرير دعواه ضد املدعي عليه وكالة احلارض يف جملس القضاء: إنه يف تاريخ 
وثالثني  أربعة  ونرش  تصوير  عىل  عليه  املدعى  موكلة  مع  االتفاق  تم  ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ 
حلقة تلفزيونية لـ )...( بتكلفة ٧٥٠ سبعامئة ومخسني ألف ريال، وقد تعّهدْت املدعى عليها 
باختيار مواقع للتصوير وتسويق العمل واحلصول عىل رعاٍة للربنامج، ولكن املدعى عليها مل 
تلتزم بإصدار امللحق اإللزامي بتفاصيل أماكن وأوقات التصوير، كام مل تستخرج التصاريح 
احللقة  عىل  مشاهدة  ألف  مئة   ١٠٠ من  أكثر  بتزوير  قامت  كام  بالتصوير،  للقيام  الالزمة 
الرتوجيية األوىل عىل موقع )...(، كام قامت موكلة املدعى عليه بخداعي شفهيًا بأن التصوير 
وقدرها  املدفوعة  املبالغ  بإعادة مجيع  عليها  املدعى  إلزام  أطلب  و)...(،   )...( سيكون يف 
٦٤٢٥٠٠ ستامئة واثنني وأربعني ألفًا ومخسامئة ريال، كام أطلب إلزامها بدفع مبلغ وقدره 
هكذا  يب،  حلقت  التي  والنفسية  االجتامعية  لألرضار  كتعويض  ريال  مليون   ١٠٠٠٠٠٠
النظر يف االختصاص من املسائل اجلوهرية  ادعى، فبناء عىل ما سبق من الدعوى وبام أن 
التي ال جيوز إغفاهلا لتعلقها بالنظام العام وبناء عىل األمر امللكي الكريم رقم أ/٢٣ وتاريخ 
باملرسوم  الصادر  والنرش  املطبوعات  نظام  بعض  بتعديل  القايض  ١٤٣٢/٠٥/٢٥هـ 
أو  ابتدائية وجلنة  تشكيل جلنة  ذلك  وتاريخ ١٤٢١/٠٩/٠٣هـ ومن  رقم م/٣٢  امللكي 
أكثر استئنافية للنظر يف خمالفات نظام املطبوعات والنرش، وبام أن األمر امللكي املشار إليه 
أعاله قد أحلق القضايا اإلعالمية باملستثناة من اختصاص القضاء العام وأهنا من اختصاص 
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وزارة الثقافة واإلعالم، وبناء عىل املادة الثانية من نظام املطبوعات والنرش والتي حددت 
فيها فقد رصفت  املدعي داخلة  النظام، ونظرًا لكون دعوى  النشاطات اخلاضعة ألحكام 
النظر عن دعوى املدعي )...( ضد املدعى عليها )...( للدعاية واإلعالن والعالقات العامة 
الثقافة  بوزارة  املختصة  اللجنة  اختصاص  من  الدعوى  يف  النظر  وأن  االختصاص،  لعدم 
واإلعالم، وبه حكمت وأمرت بإصدار قرار بذلك وبإعالن احلكم عىل املدعي أصالة قرر 
فقد  اعرتاضية، وعليه  بدون الئحٍة  االستئناف  اعرتاضه عىل احلكم وطلب رفعه ملحكمة 
قررت رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب التعليامت، وقد 
جرى النطق باحلكم يف متام الساعة ٠٠: ٠٩ صباحًا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة احلقوقية الثالثة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
بمحافظة جدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ:  الصادر من فضيلة  الرشعي  القرار 
واملسجل بعدد ٣٥١٦٧٠٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هــ واملتضمن دعوى: )...( ضد: 
عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم   )....(
احلكم برصف النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣٨٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٩٩٨٥٧٧ وتاريخ 
افتتحت اجللسة وفيها  ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، 
الرتخيص  بموجب  )...( حماٍم  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  حرض 
الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(   )...( عن  وكياًل  ١٤٢٣/٠٩/١٤هـ  وتاريخ   )...( رقم 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٦٥٠ والتاريخ ١٤٢٦/٠١/٠٤هـ اجللد 
٣٧٧٥، واملخول له فيها )املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وتقديم البيانات واملذكرات 
والتبليغ والتبلغ وطلب حلف اليمني وسامعها وردها واإلقرار واإلنكار والصلح والتحكيم 
وإنكار اخلطوط واألختام واإلمضاءات والطعن فيها بالتزوير وطلب تعيني اخلرباء وردهم 
والتمييز  واالستئناف  املعارضة  وتقرير  واملالحظات  األقوال  وإبداء  أمامهم  واحلضور 
والتامس إعادة النظر واستالم الصكوك وتنفيذ األحكام وفسخ الوكاالت والقيام بجميع 
الرسمية  اجلهات  مجيع  أمام  عنا  نيابة  والتوقيع  لصاحلنا،  مناسبة  يروهنا  التي  اإلجراءات 
املصالح  وكافة  الوزارات  مجيع  أمام  متثيلنا  يف  احلق  وهلم  والتسليم  واالستالم  واألهلية، 
احلكومية والدوائر الرسمية واألهلية يف كل ما ذكر أعاله، والتوقيع نيابة عنا وهلم حق توكيل 
الوكالة أو بعضها(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  الغري يف مثل هذه 
الثانية بشامل  املدين رقم )...( وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
وإقامة  )املطالبة  فيها  له  واملخول  ١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  والتاريخ   ٣٤٢٥٨٠١٧ برقم  جدة 
الدعاوى -املرافعة واملدافعة - سامع الدعاوى والرد عليها -لدى املحاكم الرشعية -لدى 
وشعبة  اإلمارة  مراجعة  األمنية[  ]اجلهات  خيص  وفيام  املظامل( -  )ديوان  اإلدارية  املحاكم 
وزارة  ومراجعة  التعقيب  بخصوص  الرشطة  مراكز  مراجعة  احلقوقية -  األحكام  تنفيذ 
املدين  والدفاع  واخلارجية  واالستقدام  والعمل  واجلوازات  التجارية  والغرف  التجارة 
العدل  وكتابة  واملياه  والكهرباء  والبلدية  واملرور واالتصاالت والرشطة  والدخل  والزكاة 

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٦٧١٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٩٨٢٤ 

تخاصاصا-اهبةا-اعقارامقبوضا-اوفاةاتلوتهبا-اطمبانقلاممكياها-امطالبةامصفيا
تلرتكةا-ادفعاتملصفيابعدماتالخاصاصا-اسبقاصدوراحكلا-اسقمةاتلكةاوتعينيامصفا-ا

دعوىاناشئةاعنها-اتخاصاصامصدراتحلكلا-احتققاتلادتفعا-ارصفاتلنظل.

اا-تملادةا)ا٧(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.ا
تمللتفعاتا لنظاما تلانفيذيةا تلالئحةا منا و)ر٢/٧/أ(ا و)ا٢/٧(ا )اا/٧(ا ٢ا-تملوتدا

تلرشعية.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه بصفته مصفي تركة مورثهم طالبني إلزامه بإفراغ 
عقار من تركة والدهم لصاحلهم بدعوى أن والدهم وهبه هلم حال حياته، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بعدم اختصاص القايض بنظرها لكوهنا ناشئة عن حكم 
سابق بقسمة الرتكة وتعيينه مصفيًا هلا وحارسًا قضائيًا عليها فيكون القايض مصدر ذلك 
احلكم خمتصًا بنظر هذه الدعوى لكون العقار املدعى به جزء من الرتكة، وبعد حتقق التدافع 
الرتكة ومتعلقة هبا وبمهام  مقامة ضد مصفي  الدعوى  القضائيتني، ولكون  الدائرتني  بني 
املصفي، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.



575

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٣٨٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٩٩٨٥٧٧ وتاريخ 
افتتحت اجللسة وفيها  ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، 
الرتخيص  بموجب  )...( حماٍم  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  حرض 
الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(   )...( عن  وكياًل  ١٤٢٣/٠٩/١٤هـ  وتاريخ   )...( رقم 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٦٥٠ والتاريخ ١٤٢٦/٠١/٠٤هـ اجللد 
٣٧٧٥، واملخول له فيها )املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وتقديم البيانات واملذكرات 
والتبليغ والتبلغ وطلب حلف اليمني وسامعها وردها واإلقرار واإلنكار والصلح والتحكيم 
وإنكار اخلطوط واألختام واإلمضاءات والطعن فيها بالتزوير وطلب تعيني اخلرباء وردهم 
والتمييز  واالستئناف  املعارضة  وتقرير  واملالحظات  األقوال  وإبداء  أمامهم  واحلضور 
والتامس إعادة النظر واستالم الصكوك وتنفيذ األحكام وفسخ الوكاالت والقيام بجميع 
الرسمية  اجلهات  مجيع  أمام  عنا  نيابة  والتوقيع  لصاحلنا،  مناسبة  يروهنا  التي  اإلجراءات 
املصالح  وكافة  الوزارات  مجيع  أمام  متثيلنا  يف  احلق  وهلم  والتسليم  واالستالم  واألهلية، 
احلكومية والدوائر الرسمية واألهلية يف كل ما ذكر أعاله، والتوقيع نيابة عنا وهلم حق توكيل 
الوكالة أو بعضها(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  الغري يف مثل هذه 
الثانية بشامل  املدين رقم )...( وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
وإقامة  )املطالبة  فيها  له  واملخول  ١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  والتاريخ   ٣٤٢٥٨٠١٧ برقم  جدة 
الدعاوى -املرافعة واملدافعة - سامع الدعاوى والرد عليها -لدى املحاكم الرشعية -لدى 
وشعبة  اإلمارة  مراجعة  األمنية[  ]اجلهات  خيص  وفيام  املظامل( -  )ديوان  اإلدارية  املحاكم 
وزارة  ومراجعة  التعقيب  بخصوص  الرشطة  مراكز  مراجعة  احلقوقية -  األحكام  تنفيذ 
املدين  والدفاع  واخلارجية  واالستقدام  والعمل  واجلوازات  التجارية  والغرف  التجارة 
العدل  وكتابة  واملياه  والكهرباء  والبلدية  واملرور واالتصاالت والرشطة  والدخل  والزكاة 
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وصندوق التنمية العقاري والصناعي وبنك التسليف واملطارات - مراجعة مجيع اجلهات 
ذات العالقة وإهناء مجيع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيام يتطلب ذلك(، وبسؤال املدعي 
عن دعواه أجاب قائال: أدعي عىل مصفي تركة مورث موكيل املحاسب القانوين )...( بأن 
موكيل سبق لوالدهم حال حياته أن وهبهم املدرسة اململوكة له، والكائنة بجدة حي )...( 
املعروفة باسم مدرسة )...( وسبق ملوكيل أن تقدموا للمصفي إلفراغ صك املدرسة هلم إال 
أنه رفض ذلك علاًم أن موكيل قبضوا اهلبة وحازوها ويترصفون فيها ترصف املالك يف ملكه 
بإفراغ  إلزام املصفي  من حني حياة والدهم وحتى تارخيه، ولكل ذلك فإن موكيل يطالب 
الصك باسمهم، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائاًل: إن ملوكيل 
دعوى لدى فضيلة الشيخ )...( القايض يف هذه املحكمة بقسمة الرتكة وصدر هبا الصك 
رقم ١٢/٧٠٩/١٠١ والتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٨هـ واملتضمن تعيني موكيل )...( حارسًا 
قضائيًا ومصفيًا للرتكة، وهذه الدعوى مقامة من بعض الورثة ضد املصفي عىل املدرسة التي 
هي جزء من الرتكة موضوع النظر فيها إقرار هبة املورث من عدمه، فأطلب إحالة الدعوى 
الناحية  القايض يف هذه املحكمة )...( الرتباطها هبا، هكذا أجاب، وأما من  لدى فضيلة 
املوضوعية فإن بعض موكيل ينكرون هبة مورثهم املدرسة للمدعني، هكذا أجاب، لذا وبناء 
)االرتباط يف  التنفيذية ونصها:  الرشعية والئحته  املرافعات  نظام  من  املادة )٢/٧١(  عىل 
هذه املادة هو: اتصال الدعوى الالحقة بالسابقة يف املوضوع أو السبب وال يلزم احتادمها 
يف املقدار.(، وألن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى الصادر هبا صك من فضيلة الشيخ )...( 
وألن هذه الدعوى مرفوعة يف مواجهة املصفي املعني بموجب احلكم الصادر من فضيلته 
واخلالفات عىل الرتكة يف مثل هذه احلالة ناشئة، وهي من اختصاص فضيلته وبناء عىل املادة 
اخلميس  يوم  أخرى  جلسة  ويف  فضيلته،  إىل  الدعوى  بعث  سيتم  النظام  ذات  من   ٧/١١
املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة احلارض يف اجللسة 
السابقة ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، ومل يظهر تبلغه وألن املدعني سبق أن صدر هلم 
الصك رقم ١٢/٧٠٩/١٠١ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٨هـ من فضيلة الشيخ )...( القايض 
يف هذه املحكمة القايض بتعيني )...( حارسًا قضائيًا عىل تركة مورث املدعني، ونظرًا إىل أن 
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املدعي وكالة يطالب بمحاسبة احلارس القضائي، وألهنا دعوى ناشئة عن الدعوى املقيدة 
لدى فضيلة الشيخ )...( برقم ٢٧٦٢٣٠٥ وتاريخ ١٤٢٧/٠٩/٠٢هـ والصادر هبا الصك 
املشار إليه لذا، وبناء عىل املادة ٧/١١ من نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية، فقد 
جرى منا بعث املعاملة لفضيلة مصدر احلكم السابق لنشوئها عن ذات القضية بكتابنا رقم 
٣٤١٩٩٨٥٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ، فوردنا كتاب فضيلته رشحًا عىل كتابنا املشار 
إليه واملتضمن )باالطالع عىل صحيفة الدعوى ظهر أهنا مطالبة بطلب إفراغ العقار املتمثل 
الدعوى  هذه  إن  وحيث  بذلك،  الورثة  وإلزام  الدعوى  صحيفة  يف  املذكورة  املدرسة  يف 
ليست دعوى حماسبة مصٍف وليس هلا عالقة بالصك الصادر منا برقم ١٢/٧٠٩/١٠١ 
يف ١٤٢٨/١١/٢٨هـ(، وبعد النظر يف أوراق املعاملة تبني أن الدعوى هلا ارتباط واحتاد يف 
السبب وهذه املعاملة ناشئة عن احلكم الصادر من فضيلته وألن ما جاء يف الئحة الدعوى 
ليس إلزام الورثة بإفراغ العقار، وإنام هي إلزام املصفي بإفراغ العقار وألن من مهام املصفي 
الواردة يف احلكم الصادر من فضيلته املخاصمة واملدافعة واملرافعة عن الرتكة العائدة هلم 
من مورثهم لذا وبناء عىل الالئحة املعمول هبا رقم )٧/١١( والالئحة )٢/٧١( من نظام 
املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية التي تنص )أن االرتباط يف املادة هو اتصال الدعوى 
الالحقة بالسابقة يف املوضوع أو السبب وال يلزم احتادمها يف املقدار(، وحلصول التدافع بيني 
وبني فضيلته فقد قررت رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص وأهنا من اختصاص 
الشيخ )...( القايض يف هذه املحكمة، كام قررت بعث املعاملة إىل حمكمة االستئناف بعد 
أعاله  إليه  املشار  النظام  من  هبا )٢/٧٤/أ(  املعمول  الالئحة  بناء عىل  بذلك  قرار  صدور 
يبلغ  وسوف  به،  العمل  جيب  االستئناف  حمكمة  من  يصدر  وما  التنازع  هذا  يف  للفصل 
اخلصوم بذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاَة 
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املعاملة  السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل  الدائرة احلقوقية 
وتاريخ   ٣٤١٩٩٨٥٧٧ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ 
املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٢٢٥٦ برقم  املسجل  جدة  بمحافظة  العامة 
دعوى )...( وكالة ضد )...( وكالة، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه، تقـررت املوافقـة 
نبينا حممد  اهلل علـى  املوفق، وصلـى  لعدم االختصاص، واهلل  النظر  علـى احلكم برصف 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٧رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل:املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٣٣٦٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٤٧١١٣  

خمفها-ا أوا تلصكا مصدرا تخاصاصا تساحكاما-ا حجةا وتكميلا تعديلا تخاصاصا-ا
حتققاتلادتفعا-اعدماتخاصاصانوعيا-ارصفاتلنظل.

تملوتدا)٧8(او)ا٧ا(او)٧3ا(او)8ا3/٢(او)0ر٢/ا(او)٢ر٢(امنانظاماتمللتفعاتا
تلرشعية.

األرض  مساحة  بإثبات  ملكية  صك  وتكميل  تعديل  احلكومية  اجلهات  إحدى  طلبت 
الطلب  أحيل  وقد  الطبيعة،  عىل  ومطابقتها  بالصك  أطواهلا  وصف  صحة  من  والتحقق 
يف  أخرى  قضائية  دائرة  من  صادر  أنه  اتضح  امللكية  صك  عىل  اطالعه  وبعد  القايض  إىل 
نفس املحكمة، فتم بعث الطلب إليها بحكم االختصاص إال أن قايض الدائرة رأى عدم 
القضائيتني، ونظرًا ألن  الدائرتني  التدافع بني  اختصاصه يف نظر ذلك اإلهناء، وبعد حتقق 
االختصاص يف تعديل الصك وتكميله يكون ملصدره أو خلفه تابعًا لضبط القضية نفسها، 
لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن اإلهناء لعدم االختصاص النوعي، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٥٣٣٦٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٧٢٨٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
واملبنية عىل خطاب سعادة مدير عام مرشوع مياه األمطار وترصيف السيول بمحافظة جدة 
برقم ١٠٠/١١١٣/١٢٣٠ يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ املتضمن طلبه وصف حدود وأطوال 
املختزلة  املساحة  بعد خصم  الصك  يتم ذكرها يف  مل  التي  املتبقية  للمساحة  الصك  أضالع 
لصالح الرشكة السعودية للكهرباء. ٢ -التحقق من صحة وصف طول الضلع الغريب نظرًا 
لعدم تطابقه مع حدود الطبيعة، وحتى يتم احلصول عىل املساحة املدونة بالصك عند رسم 
وتنزيل حدود الصك عىل الطبيعة، والتهميش عىل الصك بالتعديل يف الصك الصادر من 
اليوم  هذا  ففي  عليه  ١٤٢٢/١٠/١٦هـ،  وتاريخ   )١٣/٣٧١/١٥( برقم  املحكمة  هذه 
املعاملة،  الساعة، وقد جرى تصفح  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  األربعاء 
فوجدت الصك املطلوب تعديله صادرًا من املكتب القضائي رقم )...(، فأعدت املعاملة 
إىل فضيلة رئيس املحكمة باخلطاب رقم ٣٥٢٢٧٢٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٥هـ املتضمن 
طلبه إحالة املعاملة إىل مصدر الصك أو خلفه، ثم أعيدت إلينا باخلطاب رقم ٣٥٢٢٧٢٨٥ 
يف ١٤٣٥/٤/١١هـ املتضمن إعادة املعاملة، لذا فقد حتقق لدي التدافع، وملا جاء يف املادة 
الثانية واألربعني بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية التي تنص عىل العمل به منذ نرشه يف 
اجلريدة الرسمية، وملا جاء يف الفقرة األوىل من املادة األربعني بعد املئتني من نظام املرافعات 
الرشعية التي تنص عىل استمرار العمل باللوائح املعمول هبا حاليًا مما ال خيالف هذا النظام، 
وملا جاء يف الفقرة الثالثة من املادة الثامنة عرشة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية التي 
املادتني  تنص عىل رسيان أحكام تصحيح األحكام وتفسريها عىل اإلهناءات، وملا جاء يف 
احلادية والسبعني بعد املئة والثالثة والسبعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، وملا جاء 
يف الفقرة األوىل والثانية والرابعة من الئحة املادة الثامنة والستني بعد املئة من نظام املرافعات 
السابق التي تنص عىل أن يكون تصحيح األخطاء تابعًا لضبط القضية نفسها وأن يقوم به 
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مصدر الصك إن كان عىل رأس العمل أو مشمولة بواليته أو خلفه، وملا جاء يف املادة الثامنة 
الطلب،  هذا  عن  النظر  رصفت  فقد  كله  فلذلك  الرشعية،  املرافعات  نظام  من  والسبعني 
وقررت أنه من اختصاص فضيلة مصدر الصك أو خلفه، وبه حكمت، وقررت نظم قرار 
بذلك، ورفع املعاملة بكامل أوراقها إىل حمكمة االستئناف؛ عماًل بالفقرة الثانية من الالئحة 
املادة الرابعة والسبعني من نظام املرافعات السابق، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق   )...( بإهناء/  اخلاصة  املعاملة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢١٧٦٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، وبدراسة  باملحكمة 
القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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 8رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٩٣٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٢٦٤٣ 

تخاصاصا-اسبقاإسامةادعوىاكيديةا-اعدماصحاهاا-ارصفاتلنظلاعنهاا-اطمباتعزيلا
نوعيا-ا تخاصاصا عدما تلادتفعا-ا حتققا تألصميةا-ا تلدعوىا ناظلا تخاصاصا تملدعيا-ا

رصفاتلنظل.

تملوتدا)5/3ا-اق(او)را(او)٧8/ا/ج(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعيان دعوامها ضد املدعى عليها طالبني احلكم بتعزيرها وتعويضهام عن األرضار 
املادية واملعنوية التي حلقت هبام نتيجة إقامة املدعى عليها لدعوى كيدية انتهت برصف النظر 
عنها لعدم صحتها، ونظرًا ألن املطالبة بالتعويض عن الرضر الناشئ من الدعاوى الصورية 
أو الكيدية ختتص به الدائرة ناظرة الدعوى األصلية، وألنه قد حتقق تدافع االختصاص بني 
الدائرتني القضائيتني، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم اختصاصه هبا، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املنورة،  باملدينة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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٣٥٣٣٩٣٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٦٦١١٥٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٧/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٢٦: ١٠ املتعلقة بدعوى )...( ضد )...(، وبالنظر يف أوراق املعاملة تبني أن ناظر القضية 
األصل فضيلة القايض )...(، وقد رشح عليها فضيلة مساعد رئيس املحكمة بإحالتها إىل 
يوم  ويف  باألصل،  القضية  ناظر  إىل  املعاملة  بإعادة  أمرت  فقد  لذا  باألصل؛  القضية  ناظر 
 )...( حرض  وفيها   ٠٩  :٣٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ  املوافق  األحد 
سعودي   )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفة األخري وكياًل عن )...(، و)...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( التي وكلته بالوكالة رقم ٣٥٧١٥٦٩٦ وتاريخ 
برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة  وذلك  ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
٣٥٩٤٧٠٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، ومل حترض املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية 
باخلطاب  اخلصوم  حمرضي  من  اإلفادة  وردت  الذي   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
الدعوى  سامع  قررت  ثم  زوجها،  التبليغ  استلم  حيث  تبلغت،  أهنا   ٣٥١٦٦١١٥٤ رقم 
غيابيًا؛ ألن التبليغ كان ألحد الساكنني معها وهو زوجها استنادًا للامدة رقم )١٤( من نظام 
املرافعات الرشعية، ثم ادعى املدعي وكالة قائاًل: إن املدعى عليها قد تقدمت بدعوى إىل 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة ضدي وضد موكلتي بأننا استخرجنا تقريرًا طبيًا البنها )...( 
بطريقة غري رسمية، وبدون طلب من املحكمة، وأننا قمنا بالتشهري فيه بأنه مريض، وذلك 
يف القضية املرفوعة لدى مكتب فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة 
وإنني أنا استخرجت تقريرًا مزورًا للزواج من اخلارج؛ ألن ابنتها )...( التي كانت زوجتي 
النظر عن دعواها ضدي وموكلتي لعدم  مريضة، وطلبت جمازاتنا عىل ذلك، وتم رصف 
صحتها، وقد صدق احلكم من حمكمة االستئناف باملدينة املنورة بالقرار رقم ٣٥١٧٨٩٤٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ، وأنا أطلب باألصالة عن نفيس وعن موكلتي تعزيرها؛ ألن هذه 
دعوى كيدية، كام أطالب بالتعويض عن األرضار املادية واملعنوية التي حلقتنا جراء الدعوى 
الكيدية، هذه دعواي ودعوى موكلتي، ثم جرى االطالع عىل الصك الذكور فوجدته برقم 
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٣٥١٠٩٧٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ ووجدت أن مصدر الصك هو فضيلة الشيخ )...( 
القايض هبذه املحكمة الذي ال زال عىل رأس العمل، وقد حكم به أثناء قيامه بعمل فضيلة 
الشيخ )...( القايض هبذه املحكمة سابقًا، والذي خلفه اآلن فضيلة الشيخ )...(، وقد سبق 
إىل  فأعدهتا  باإلحالة رقم ٣٥٣٣٩٣٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ،  املعاملة  إيل  أن أحيلت 
خلف  فضيلة  بأن  فضيلته  إيل  فأعادها  خلفه،  أو  ناظرها  لفضيلة  إلحالتها  الرئيس  فضيلة 
املقتىض  إجراء  مني  وطلب  أعادها  قد   )...( الشيخ  فضيلة  وهو  املعاملة  إليه  أحيلت  من 
النظامي حياهلا بخطابه رقم ٣٥١٦٦١١٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ، عليه فإن النظر يف 
االختصاص هو من أول ما جيب النظر فيه والفصل فيه، وقد جاء يف املادة رقم )٥/٣( من 
املطالبة  الكيدية  الدعاوى  أو  الصورية  الدعاوى  يف  للمترضر  أن  الرشعية  املرافعات  نظام 
الدائرة نفسها، وقد  بالتعويض عام حلقه من رضر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة لدى 
نصت املادة رقم )٦/٣( أيضًا عىل احلكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع احلكم 
برفض الدعوى إن أمكن، واملراد هنا بالدائرة القايض أو خلفه حيث إن الدائرة تشمل ذلك، 
كام أن املراد بالدائرة هو القايض وإن كان فردًا، وهذا املعنى هو املؤكد عليه من نص املادة رقم 
)٨/٤( من نظام املرافعات القديم، التي تنص عىل أن الذي يقرر التعزير يف القضايا الكيدية 
هو حاكم القضية أو خلفه بعد احلكم برد الدعوى واكتساب احلكم القطعية، وألجل ذلك 
املادة  الدائرة املختصة استنادًا إىل  الرئيس إلحالتها إىل  املعاملة إىل فضيلة  فقد قمت ببعث 
رقم )١/٧٨/ج( من نظام املرافعات اجلديد، ولكن أعادها فضيلته، ونظرًا ألن التدافع قد 
حصل، واستنادًا للامدة آنفة الذكر واملادة رقم )٣( ولوائحها التنفيذية، فقد حكمت برصف 
حمكمة  إىل  وجوبًا  رفعه  وقررت  هبا،  الدائرة  هذه  اختصاص  لعدم  القضية  هذه  عن  النظر 
االستئناف للفصل يف ذلك؛ استنادًا للامدة السابقة وهي )١/٧٨/ج(، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ.

املعاملة  عىل  فبناء  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
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وتاريخ   ٣٥١٦٦١١٥٤ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
برقم  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  واملحالة  ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ 
الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٦٦٨٧٢
اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع عىل احلكم الصادر من 
بعدد ٣٥٣٢٨٧٢٨ يف  باملدينة واملسجل  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة 
١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ املتضمن دعوى )...( ضد )...( يف دعوى إيذاء الغري املحكوم فيه بام 
دون بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم، وصىل اهلل 

وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢١٠٧١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار:٣٥١٣١٥٠٣  

تخاصاصا-اإسامةاناظلاوسفا-احكلاسابقابإسامةاناظلا-اتأسيتامدةاتلنظارةا-اتناهاؤهاا-ا
تلقابقا-اعدماتخاصاصامصدرها-احتققا ترتباطهاباحلكلا إسامةاناظلاجديدا-اعدما طمبا

تلادتفعا-ارصفاتلنظل.

اا-تملادةا)ر٧(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.
٢ا-سلتراتملجمساتألعىلالمقضاءارسلا)5/3٢ا/0ا8ا(ايفاق/0ا/3٢راهـاتملعملا
باعميلامعايلارئيساتملجمساتألعىلالمقضاءارسلا)٢0٢/ت(ايفاق0/٢ا/3٢راهـ.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل أحد األوقاف طالبًا إقامة جملس نظارة جديد للوقف بعد 
بإقامة  قىض  الذي  احلكم  عن  مستقاًل  طلبًا  يعد  ذلك  ولكون  السابقني،  ار  النظَّ مدة  انتهاء 
ار السابقني ملدة حمددة فقد أحاله القايض مصدر احلكم للدائرة اإلهنائية املختصة للنظر  النظَّ
لكون  باإلهناء  السابق  احلكم  اختصاص مصدر  املتضمن  كتاهبا  رفق  اإلهناء  فأعادت  فيه، 
ار السابقني حمددة فتنتهي  ار السابقني، ونظرًا لكون مدة النظَّ ار جدد يعد عزاًل للنظَّ إقامة نظَّ
واليتهم بانتهائها دون حاجة لعزهلم مما يعد معه الطلب إهناء جديدًا جمردًا ال يرتبط باحلكم 
السابق وختتص بنظره الدوائر اإلهنائية، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن اإلهناء لعدم 

االختصاص، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢١٠٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
١٤٣٥/٠١/١٦هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٩٤٣٣
افتتحت اجللسة الساعة ٢٠: ٠٩ للنظر يف اإلهناء املقدم من الناظر املرشوط لوقف )...( بشأن 
طلبه املدون عىل لفة )٢٣( املتضمن: طلبه إقامة جملس نظارة للوقف بعد إجراء االنتخاب 
للمجلس اجلديد، واملحال إلينا إحالة مقصودة برقم ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ يف ١٤٣٤/١١/١١هـ، 
وبام أن طلب املنهي هو إقامة جملس نظارة جديد؛ ولعدم االختصاص، فقد جرى بعثها مني 
لرئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة بالكتاب رقم ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ يف ١٤٣٤/١١/١٣هـ 
املتضمن: )وحيث إن الطلب يتضمن إقامة ناظرين منضمني للناظر املرشوط ويعترب هذا 
الطلب إهناًء جديدًا جمردًا فيحال حسب التوزيع؛ لكون ال عالقة للقايض اخللف بذلك( 
املحكمة  هبذه   )...( اإلهنائية  الدائرة  قايض  لفضيلة  التوزيع  حسب  إحالتها  فجرى  ا.هـ. 
فأعادها  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  يف   ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ رقم  اإلحالة  بمذكرة   )...( الشيخ/ 
فضيلته بالكتاب رقم ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ املتضمن )وبعد االطالع عىل 
أن فضيلته  الشيخ )...( رقم ١٨/٥/٥٠ يف ١٤٣٠/٤/٢٩هـ وجد  الصادر من  الصك 
أقام ثالثة نظار ومخسة مرشفني ملدة مؤقتة وهي أربع سنوات، وبام أن إقامة الناظر هي عزل 
الناظر  إقامة  يف  اخللف  اختصاص  من  فتكون  التوقيت،  انتهاء  عند  السابقني  للنظار  أيضًا 
بدل من النظار الذين عزهلم سلفه، وذلك حسب املواد )١٠/٣٢( )٤/٢٤٦( )٥/٢٤٦( 
)٦/٢٦٤( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه(ا.هـ. فبناًء عىل ما تقدم، وحيث إن مسألة 
املنهي ذلك،  التحقق منها ولو مل يطلب  التي جيب  املسائل اجلوهرية  االختصاص هي من 
واليتهم  تنتهي،  الوكيل  مدة  بتحديد  أشبه  حمددة  السابقني  للنظار  النظارة  مدة  إن  وحيث 
بانتهاء املدة املحددة وال حيتاج إىل عزهلم؛ ألن ترصفاهتم حينئذ غري نافذة، كام أن النظارة 
إقامة  أن  عىل  جاٍر  املحكمة  هذه  يف  العمل  أن  كام  بحدها،  تتقيد  أن  فوجب  بوقت  مقيدة 
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الناظر بعد وفاة الناظر أو فقده أهليته حتال حسب التوزيع وال حتال ملصدر الصك أو خلفه، 
وهذه القضية من جنسها والتفريق بينهام تفريق بني متامثلني، كام أنه لو سلمنا لفضيلته بأن 
إقامة الناظر املؤقت هو عزل له عند انتهاء مدته، فإنه ال يسلم له اختصاص اخللف بإقامة 
الناظر بدل من النظار الذين عزهلم سلفه؛ كونه مل ُيذكر يف أحد املواد املشار إليها يف كتاب 
وإجراء  بمدة  النظارة  أن حتديد  لذلك  يدل عىل ذلك. يضاف  ما  فضيلته وال يف جمموعها 
االنتخابات للنظار واملرشفني كان بطلب من املنهني أنفسهم، فهم الذين طلبوا نظارة مؤقتة 
وحمددة بزمن كام جاء يف الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة الكربى 
املستحقني  أحد  أقامها  دعوى  بعد  ١٤١٤/٧/٢٣هـ  يف   ٦/١٠/٦٧ رقم  املكرمة  بمكة 
انتهت باتفاق مع نظار الوقف وموافقة أغلبية املستحقني، كان مما تضمنه الصك: )تكون 
مدة الناظرين املنتخبني أربع سنوات(، كام أن العمل يف هذه املحكمة منذ أكثر من ثالثني 
سنة عىل عدم اختصاص اخللف بإقامة النظار، إذ لو صح ذلك لكان ذلك من اختصاص 
خلف الشيخ )...( أو خلف الشيخ )...(؛ إذ إن الصكوك املنظمة لنظارة الوقف صادرة 
منهم كام يتضح من مرفقات املعاملة، كام أن قبول القايض السلف لنظر هذا اإلهناء وإصداره 
الصك رقم ١٨/٥/٥٠ يف ١٤٣٠/٤/٢٩هـ -لو صح وسلم به؛ إذ ليس يف األوراق ما 
للنزاع مقررًا لالختصاص يف  منهيًا  قراٌر من حمكمة االستئناف  يدل عىل ذلك، ومل يصدر 
ما  هو  ذلك  يف  الالزم  بل  نظريه،  قبوله  يف  اخللف  للقايض  ملزمًا  ليس  فإنه  القضية،  هذه 
نص عليه نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية من حتديد اختصاص القايض اخللف، 
وحيث إن طلب إقامة جملس نظارة جديد يعد إهناًء جديدًا ال عالقة له بام سبق أن صدر 
من فضيلة القايض السلف، كام أن قرار املجلس األعىل للقضاء رقم ١٨١٠/١٥/٣٢ يف 
يف  ٢٠٢/ت  رقم  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  معايل  بتعميم  املبلغ  ١٤٣٢/١٠/٩هـ 
عموم  هلا  جعل  قد  املحكمة  هذه  يف  اإلهنائية  الدوائر  الفتتاح  املنظم  ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ 
النظر يف اإلثباتات اإلهنائية، وهذا اإلهناء ليس بشاذ عنها فثبت دخول ذلك يف اختصاصها 
وهو من أحيلت إليه حسب التوزيع الدائرة اإلهنائية )...( يف هذه املحكمة، وحيث إن مجيع 
حمل  النظار  بإقامة  خلفًا  قاضيًا  بوصفي  اختصايص  عدم  عىل  واضحة  داللة  يدل  سبق  ما 
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اإلهناء، واستنادًا عىل املادة الرابعة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، 
وأن  االختصاص،  لعدم  اإلهناء  النظر عن هذا  فقد رصفت  فيها،  الوارد  التدافع  ولتحقق 
بذلك،  قرار  بإصدار  وأمرت  قضيت،  وبه   ،)...( الشيخ  فضيلة  اختصاص  من  فيه  النظر 
ورفعه ملحكمة االستئناف للفصل يف ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٩٩٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١١٦٩٣٦ وتاريخ 
نظارة  جملس  إقامة   )...( وقف  عىل  الناظر   )...( طلب  املتضمن  ١٤٣٥/١/١٦هـ، 
النظر لعدم  املوافقة عىل احلكم برصف  للوقف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت 

االختصاص، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 50ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: دوائر التنفيذ يف املحكمة العامة بجدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٢٨٠٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٠٥٥٦٥ 

تخاصاصا-ادعوىاإعقارا-اسنداتنفيذيا-اصدورهاسبلانفاذانظاماتلانفيذا-اتخاصاصا
سايضاتملوضوعا-اعدماتخاصاصاسايضاتلانفيذا-حتققاتلادتفعا-ارصفاتلنظل.

اا-اتملادةا)ر٧(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.
٢ا-اتملوتدا)٧٧(او)٧ق(او)8ق/ا(امنانظاماتلانفيذاوالئحاهاتلانفيذية.

3ا-اتعميلاوزيلاتلعدلارسلا)3ا/ت/اق8ر(اوتاريخا٧ا/ر0/ر3راهـ.
را-اسلتراوزيلاتلعدلارسلا)٢ق8ق(اوتاريخا٧ا/ر0/ر3راهـ.

املدعي من عدمه،  إثبات إعسار  للنظر يف  لدائرة احلجز والتنفيذ  أحيلت دعوى إعسار 
ونظرًا ألن الدعوى خارج اختصاص قايض التنفيذ لكوهنا ناشئة عن سند تنفيذي صادر قبل 
تاريخ نفاذ نظام التنفيذ فقد تم إحالتها إىل حمكمة املوضوع املختصة للنظر فيها إال أن قايض 
املوضوع رأى عدم اختصاصه بنظرها أيضًا ألن قايض التنفيذ خيتص بنظر دعوى اإلعسار 
مطلقًا، ونظرًا ألن قايض املوضوع خيتص بنظر دعاوى اإلعسار الناشئة عن سندات تنفيذية 
الدعوى لعدم  النظر عن  التنفيذ رصف  لذا فقد قرر قايض  التنفيذ،  نفاذ نظام  صادرة قبل 

اختصاصه هبا، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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العامة  املحكمة  يف  التنفيذ  دوائر  يف  القايض   )...( أنا/  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  يف  والتنفيذ  احلجز  دوائر  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بجدة، 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٦٢٨٠٣ برقم  بجدة  العامة 
٣٤٢٣٦٨٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ، 
افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨، للنظر يف املعاملة املتعلقة بدعوى إعسار/ )...( سعودي 
حمافظة  رشطة  مدير  سعادة  خطاب  عىل  املبنية   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
جدة رقم ٢/٤/٢٠/٣٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ املتضمن التوجيه حيال استمرار 
نظام  من   )٢٣١( املادة  وفق  يلزم  ما  وإكامل  رساحه  إطالق  أو   )...( املوقوف/  سجن 
فقد جرى  عليه،  اإلعسار  بحجة  قرر عجزه  التنفيذية، حيث  الرشعية والئحته  املرافعات 
الكتابة لسعادة مدير حمافظة جدة بخطابنا رقم ٣٤٢٣٦٨٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ 
حتال  لذا  ١٤٣٤/٤/٢٠هـ،  قبل  صادرة  تنفيذية  سندات  تتضمن  املعاملة  أن  املتضمن 
وردنا  ثم  ا.هـ.  ولوائحهام  التنفيذ  ونظام  الرشعية  املرافعات  لنظام  وفقًا  العامة  للمحكمة 
خطاب قائد مهام رشطة حمافظة جدة برقم ٢/٤/٢٠/٦٤٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ 
برفقه خطاب فضيلة القايض باملحكمة العامة بجدة/ )...( برقم ٣٤٢٥٧٤١٨٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٣هـ املتضمن بأن قايض التنفيذ خمتص بنظر دعاوى اإلعسار مطلقًا اعتبارًا 
من تاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ بناء عىل املادة الثالثة واملادة السابعة والسبعني من نظام التنفيذ 
وما بعدها من مواد وأن الفقرة األوىل من الئحة املادة الثامنة والتسعني من نظام التنفيذ قد 
خالفت مواد نظام التنفيذ بام ال جيوز هلا ذلك، وأهنا مل تتطرق لدعاوى اإلعسار التي نشأت 
عن السند التنفيذي علاًم بأن املادة )٢٣١( من نظام املرافعات الرشعية قد تم إلغاؤها بموجب 
نظام التنفيذ يف مادته )٩٦( منه لذا آمل إعادهتا لسعادته ليتم بعثها إىل دوائر التنفيذ إلحالتها 
لقايض التنفيذ املختص، حيث تم سلخ الوالية يف نظر دعاوى اإلعسار القديمة واجلديدة 
من  تقدم  ما  عىل  فبناء  ا.هـ.  ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  املوضوع  قايض  من 
التدافع بيني وبني فضيلة القايض باملحكمة العامة، وحيث إن ما دفع به فضيلته باختصاص 
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قايض التنفيذ بنظر دعاوى اإلعسار مطلقًا اعتبارًا من تاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ بناء عىل 
املادة الثالثة والسابعة والسبعني من نظام التنفيذ وما بعدها من مواد خمالف ملا ورد يف املادة 
السابعة والسبعني من نظام التنفيذ ونصها: )إذا مل يف املدين بالدين وادعى اإلعسار ينظر 
قايض التنفيذ يف إثبات إعساره بعد استكامل إجراءات اإلفصاح عن األموال واالستجواب 
والتتبع وفقًا ألحكام هذا النظام )...( إلخ(، وحيث إن من أحكام نظام التنفيذ ما ورد يف 
املادة السابعة والتسعني من نظام التنفيذ ونصها: )يصدر الوزير الالئحة خالل مائة وثامنني 
يومًا من تاريخ صدور النظام ويعمل هبا بعد نفاذه(. واملادة الثامنة والتسعني من نظام التنفيذ 
ونصها: )يعمل هبذا النظام بعد ميض مائة وثامنني يومًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية(، 
واستنادًا إىل تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٤٨٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ املتضمن 
وأن  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  بتاريخ   ٤٤٢٥ العدد  يف  القرى  أم  جريدة  يف  التنفيذ  نظام  نرش 
العمل بنظام التنفيذ سوف يبدأ -بمشيئة اهلل تعاىل - اعتبارًا من تاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، 
واستنادًا إىل قرار وزير العدل رقم ٩٨٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ املتضمن املوافقة عىل 
الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وحيث نصت الفقرة األوىل من الئحة املادة الثامنة والتسعني 
من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية عىل أنه: )ترسي أحكام هذا النظام عىل السندات التنفيذية 
بدعوى  املتعلقة  التنفيذية  السندات  مجيع  نشوء  تاريخ  إن  وحيث  نفاذه(،  بعد  نشأت  التي 
املادة  بأن  فضيلته  ذكره  ما  إن  وحيث  ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ،  قبل   )...( اإلعسار/  مدعي 
)٢٣١( املتعلقة باإلعسار واملذكورة يف نظام املرافعات الرشعية ملغاة بإطالق غري متوجه؛ 
ألن من رشوط اإللغاء أو النسخ العلم بتاريخ الناسخ، وحيث إن تاريخ النسخ يبدأ عىل 
السندات التنفيذية الناشئة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ فام قبله مل يتطرق إليه النسخ، واألصل 
بقاء ما كان عىل ما كان حتى يأيت ما يغريه، وحيث إن املغري - بكرس الياء - بالتاريخ املذكور 
فإن املادة احلادية والثالثني بعد املائتني من نظام املرافعات الرشعية ترسي اعتبارًا من تاريخ 
العمل هبا بموجب املرسوم امللكي رقم )م/٢١( وتاريخ ١٤٢١/٠٥/٢٠هـ عىل الوقائع 
التي تتم يف ظلها وحتى إلغائها بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، فإذا حلت حمل املادة )٢٣١( 
املحدد  الوقت  املادة ترسي من  فإن هذه  نظامية أخرى،  مادة  الرشعية  املرافعات  نظام  من 
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لنفاذها وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، ويقف رسيان املادة )٢٣١( من نظام املرافعات 
الرشعية من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من املادتني، وذلك حسب 
منطوق الفقرة األوىل من الئحة املادة الثامنة والتسعني من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية 
ومفهومها، ولو صح احتجاج فضيلته بأن املادة )٢٣١( من نظام املرافعات الرشعية ملغاة 
الفقرة  يف  جاء  ما  تطبيق  عدم  منه  للزم  التنفيذ  نظام  من  والتسعني  السادسة  للامدة  استنادًا 
األوىل من الئحة املادة الثامنة والتسعني من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية عىل أي إجراء، 
احلقوق  إدارات  قبل  من  النظام  نفاذ  قبل  الصادرة  التنفيذية  السندات  بتنفيذ  القيام  فيه  بام 
تعميم  صدر  وقد  التنفيذ  بنظام  امللغاة  املرافعات  نظام  مواد  عىل  مستند  العمل  هذا  لكون 
صاحب السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة رقم ٦٣٢٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ 
االتفاق  وجرى  الداخلية،  ووزارة  العدل  وزارة  يف  املختصني  من  اجتامع  عقد  جرى  بأنه 
عىل استمرار جهات التنفيذ بإمارات املناطق واملحافظات واملراكز والرشط بالعمل بنظام 
املرافعات الرشعية فيام يتعلق بسندات التنفيذ التي صدرت قبل رسيان نظام التنفيذ أي ما 
قبل ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، حيث نظام التنفيذ يرسي عىل السندات التنفيذية املنصوص عليها 
التنفيذ  نظام  من   )١/٩٨( املادة  تضمنه  ما  وهو  نفاذه  بعد  صدرت  التي  التاسعة  املادة  يف 
احلجز  لشؤون  العدل  وزارة  وكيل  فضيلة  خطاب  إىل  واستنادًا  ا.هـ.  التنفيذية  والئحته 
والتنفيذ برقم ٣٤٢٤٨٧١٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ املتضمن ما نصه: )نفيدكم بأنه 
استنادًا للامدة السابعة والتسعني من نظام التنفيذ وملا نصت عليه الالئحة )١/٩٨( ونصها: 
أي  نظر  نفاذه(، وألن  بعد  نشأت  التي  التنفيذية  السندات  النظام عىل  )ترسي أحكام هذا 
دعوى إلعسار البد أن تكون ناشئة عن سند تنفيذي صدر بإلزام مدعي اإلعسار بالوفاء 
به فدعوى اإلعسار ملحقه بسندها التنفيذي وناشئة عنه فيشمله ما ورد يف املادة )١/٩٨(؛ 
التنفيذ  نظام  نفاذ  قبل  صدر  تنفيذي  سند  أي  عن  الناشئة  اإلعسار  دعوى  نظر  يكون  لذا 
يف ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ من اختصاص قضاء املوضوع ا.هـ. لذلك كله رصفت النظر عن 
املحكمة  املوضوع يف  اختصاص فضيلة قايض  االختصاص وقررت  لعدم   )...( دعوى/ 
العامة بجدة بنظرها وبه حكمت، واستنادًا إىل املادة الرابعة والسبعني من نظام املرافعات 
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الرشعية والئحته التنفيذية قررت رفعها ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وباهلل التوفيق، 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: نحن قضاَة االستئناف بالدائرة 
هذا  عىل  االطالُع  مّنا  جرى  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  اخلامسة  احلقوقية 
بعدد  املسجل  بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم 
٣٤٣٧٨١٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ املتضمن دعوى إعسار/ )...(، املحكوم فيـه 
بام دون باطن الصك، وبدراسة احلكم وصـورة ضبطـه تقـرر املوافقـة علـى احلكم برصف 
النظر عن الدعوى لعدم االختصاص، وباهلل التوفيق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا5ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: دوائر التنفيذ يف املحكمة العامة بجدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦١٧٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٢٧٣ 

تخاصاصا-امنازعةاتنفيذا-اشيكا-اتعميقاتلوفاءابهاعىلارشطا-اعدماتسايفاءارشوطا
صحةاتلشيكا-اسلتراسابقابانفيذها-اإلغاءاسلتراتلانفيذا-اعدماتخاصاصانوعيا-اتخاصاصا

سضاءاتملوضوع.

تملادةا)اق/ب(امنانظاماتألورتقاتلاجارية.

تقدم طالب التنفيذ إىل دائرة احلجز والتنفيذ املختصة طالبًا تنفيذ ورقة جتارية عبارة عن 
قيمة  بدفع  املنفذ ضده  أمر  يتضمن  قرارًا قضائيًا  التنفيذ  فأصدر قايض  شيك حمرر ألمره، 
الشيك وقرارًا آخر يتضمن تطبيق العقوبات عىل املنفذ ضده، وبعد تأمل القايض للشيك 
حمل التنفيذ وجده معلقا عىل رشط بوفاء مبلغ معني من النقود مما جيعله غري مستوف للرشوط 
النظامية لصحة الشيكات، ولذا فقد قرر القايض إيقاف إجراءات التنفيذ وإلغاء العقوبات 
الصادرة بحق املنفذ ضده، وأفهم طالب التنفيذ أن له التقدم لدى املحكمة العامة بموضوع 
الشيك لعدم اختصاص قضاء التنفيذ به، فاعرتض طالب التنفيذ، وصدق القرار من حمكمة 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف دوائر التنفيذ يف املحكمة العامة بجدة، 
وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس دوائر احلجز والتنفيذ يف املحكمة العامة بجدة 
برقم ٣٥٦١٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٣٠٠٣٩ وتاريخ 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  املقام  التنفيذ  طلب  يف  للنظر  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
السجل املدين رقم )...( ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بشأن 
تنفيذ شيك، ويف يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٥: ١٠، 
عن  وكياًل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ٣٥٩١٤٩٤ وتاريخ 
احلجز  وطلب  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  ختوله  والتي  ١٤٣٥/١/١٨هـ، 
والتنفيذ وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها ..إلخ، وباالطالع عىل أوراق املعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٥٧٩ برقم  للتنفيذ  الشامل  النظام  يف  الصادر  القضائي  قرارنا  هبا  وجدت 
ريال،  مليون  مائة  قدره  مبلغ  بدفع   )...( ضده  املنفذ  أمر  املتضمن  ١٤٣٥/١/١١هـ، 
وتاريخ   ٣٥٣٥٤٦ برقم  للتنفيذ  الشامل  بالنظام  الصادر  القضائي  قرارنا  وجدت  كام 
١٤٣٥/٢/٨هـ املتضمن تطبيق العقوبات عىل املنفذ ضده بناء عىل املادة السادسة واألربعني 
من نظام التنفيذ ولوائحه، وبتأمل السند التنفيذي املقدم من طالب التنفيذ الذي هو عبارة 
عن شيك مسحوب عىل البنك )...( برقم ٠٠٠٠٣٧ وتاريخ ٢٠١٣/٥/١٤م املحرر يف 
جدة واملتضمن ما نصه: )ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر األستاذ )...( مائة مليون ريال 
فقط ال غري، عربون وسعي قيمة أبراج )...( مرشوط بالبيع بقيمة مليار وسبعامئة ومخسون 
مليون ريال( ا.هـ، وجدت أن الشيك املذكور معلق عىل رشط بوفاء مبلغ معني من النقود، 
الشيك،  بصحة  املتعلقة  الرشوط  عىل  التجارية  األوراق  نظام  من   )٩١( املادة  نصت  وقد 
ومنها ما جاء يف فقرة )ب( ما نصه: )أمر غري معلق عىل رشط بوفاء مبلغ معني من النقود(، 
وبام أن الشيك غري مستوف للرشوط النظامية، لذا قررت إيقاف التنفيذ وإلغاء العقوبات 
الصادرة منا بخصوص هذا الشيك، وأفهمت طالب التنفيذ بالتقدم لدى املحكمة العامة 
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لعدم االختصاص، وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل طالب التنفيذ وكالة قرر عدم قناعته 
باحلكم، وطالب بتدقيق احلكم واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، وأفهم بأنه له مدة قدرها 
ثالثون يوما لتقديم اعرتاضه، اعتبارًا من التاريخ املحدد الستالم نسخة احلكم، وإذا مضت 
املدة املحددة لالعرتاض ومل يقدم الئحته فيها سقط حقه يف االستئناف، واكتسب احلكم 
إقفال  الساعة ١١.٣٠، وتم  اليوم  القطعية، وحدد موعد تسليم صورة نسخة احلكم هذا 
اجللسة الساعة ١١.١٠ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة احلقوقية الرابعة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة عىل القرار 
القضائي الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض يف دوائر التنفيذ يف املحكمة العامة بجدة 
برقم ٣٥١٥٨٠٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ، املتضمن طلب التنفيذ املقام من )...( ضد 
وباهلل  املوافقة عليه  تقررت  االعرتاضية،  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة   ،)...(

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





االخت�صا�ص املكاين
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٨٦٠٦٧ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٣٩٠١٥٤  

موتفقةا تملدعيا-ا بمدا يفا تلدعوىا إسامةا تلعقدا-ا يفا باملالا-ارشطا كفالةا ا تخاصاصا-ا
تملكفولاا-ااعدمالزوماتلرشطالمكفيلا-اعدماتخاصاصامكاينا-ارصفاتلنظل.

عدماتالخاصاصاتملكاين.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه ثمن كمية من التمور كان املدعى 
عليه كفل طرفًا ثالثًا يف أداء ثمنها، وقد وردت إفادة اجلهة املختصة متضمنة أن املدعى عليه 
يقيم خارج نطاق اختصاص املحكمة املكاين، فأرص املدعي عىل سامع الدعوى ضد خصمه 
نزاع  أي  بنظر  املختصة  بلده هي  أن تكون حمكمة  املدعى عليه  لكونه اشرتط عىل مكفول 
كفيله ال  يلزم  عليه وال  الرشط حجة قارصة  ذلك  املكفول عىل  موافقة  ونظرًا ألن  بينهام، 
سيام وأن الكفالة عقد تربع يف أصله، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم 

االختصاص املكاين، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بتبوك،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٣٣٨٦٠٦٧ برقم  بتبوك  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ،  برقم ٣٣١٠٦٧٥٣٣  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ 
ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حرض 
 )...( عن  وكياًل  بصفته  ١٤٣٤/٣/٢٨هـ  بتاريخ   ٨٥ رقم  بالوكالة   )...( وكالة  املدعي 
أو ضده  منه  املقامة  الدعاوى  كافة  )...( يف  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  سعودي 
يف مجيع القضايا التي يوكل فيها وله حق املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخاصمة وإحضار 
البينة وسامعها واجلرح والتعديل وطلب اليمني واإلقرار واإلنكار وطلب التميز والقناعة 
الصادرة من كتابة  بتاريخ١٤٢٩/٦/١٢هـ  الوكالة رقم ١٦٧٦٣  ثم أحرض  وباألحكام، 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( توكيل  املتضمنة  بتبوك  الثانية  العدل 
البينات وسامعها واجلرح  )...( ولألخري فيها حق املرافعة واملدافعة واملخاصمة وإحضار 
اليد  والتعديل والتحليف واملصاحلة واملخالصة واإلبراء واإلنكار وطلب املعارضة ورفع 
وإخالء السبيل وقسمة الرتايض وقسمة اإلفراز والتمييز والقناعة باألحكام ورفضها، وقد 
املتضمنة  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ  بتاريخ   ١٣٤٠٥٠٢٨ برقم  تبوك  رشطة  مدير  إفادة  وردتنا 
بلد  تقام يف  الدعوى  أن  املدعي  فأفهمت  املدعى عليه يسكن يف حمافظة مخيس مشيط،  أن 
املدعى عليه، فأرص عىل سامع دعواه، وطلب احلكم فيها فادعى قائاًل: لقد كان بني املدعي 
أصالة وبني املدعو )...( عقد يلتزم فيه الثاين لألول بتوزيع التمور للمصنع التابع للمدعي، 
فاستلم كمية من التمور قيمتها مائة واثنان ومخسون ألفًا وست مائة وسبعة ومخسون ريااًل، 
ومل يدفع منها شيئًا، وقد كفله يف هذا املبلغ املدعى عليه، أطلب إلزامه بدفعها، هذه دعواي، 
ثم أبرز أصل إقرار عىل ورقة بيضاء املتضمن إقرار املدعو )...( بأن يف ذمته لـ)...( مبلغ 
وقدره مائة واثنان ومخسون ألفا وست مائة وسبعة ومخسون رياال، كام يتضمن إقراره أنه 
تبوك هي املختصة، كام يكون  قانونية، وتكون حمكمة  السداد خيضع ملساءلة  يف حالة عدم 
اإلعالن يف اجلريدة مثابة إعالن كاٍف يل وقد كفله املدعى عليه ونص كفالته أكفل املذكور 
كفالة غرم وأداء عن كل ما يرتتب عليه للدائن وذلك يف حال عدم التزامه بالسداد مذيل 
بتوقيع املدعو )...( وبصمة إهبامه وتوقيع الكفيل )...( وبصمة إهبامه فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى وألن الدعوى تقام يف بلد املدعى عليه وملا جاء يف إفادة مدير رشطة تبوك املرصود 
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أعاله، وألن اإلقرار املذكور حجة قارصة عىل من أقر به، وال يدخل يف ذلك الكفيل ألن 
كفالته حمصورة عىل املبلغ حمل اإلقرار، وألن الكفالة عقد تربع، لذا كله قد قررت رصف 
النظر عن دعوى املدعي، وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر اعرتاضه عىل 
احلكم، فتم تسليمه نسخة منه وتم إفهامه بتعليامت االستئناف، واختتمت اجللسة يف متام 
الساعة ٣٠: ٩ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة 
احلقوقية األوىل يف حمكمة االستئناف بتبوك عىل املعاملة الواردة من املحكمة العامة بتبوك 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٣١٠٦٧٥٣٣ برقم 
اخلاص  ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٣٢٥٦ برقم  اهلل -  وفقه   - )...( الشيخ/ 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( وبدراسة الصك وصورة ضبطه واملذكرة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة تقرر املصادقة عىل احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٩٤٥٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١١هـ رقم القرار:٣٥٢٠٤٨٤٨  

تخاصاصا-اجعالةا-اطمباعمولةاحتصيلا-ادفعابعدماتالخاصاصاتملكاينا-اإبدتؤهاسبلا
أيادفاعايفاتلدعوىا-ارصفاتلنظل.

تملوتدا)4ق(او)ا7(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املرصف املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه قيمة عمولته عىل حتصيل 
ديون معدومة للمرصف، وبعرض الدعوى عىل وكيل املدعى عليه دفع بعدم االختصاص 
التابعة له خارج  القانونية  إدارة املرصف ومقر اإلدارة  املكاين للمحكمة لكون مقر جملس 
نطاق اختصاص املحكمة املكاين، ونظرًا ألن املدعى عليه دفع بعدم االختصاص املكاين يف 
أول جلسة وقبل اجلواب عن الدعوى، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم 

االختصاص املكاين، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة باخلرب، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٤٥٨ برقم  املكلف  باخلرب 
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١٤٣٤/٧/١٥هـ  املوافق  السبت  يوم  ويف  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢١٤٧٧٣
افتتحت اجللسة الساعة ١١:٠٠، وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  الرشعي  الوكيل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل 
بالرقم ٢٨٣٤٣  الثانية  الدمام  الصادرة من كتابة عدل  بالوكالة  املدين رقم )...(،  السجل 
يف ١٤٣٢/٦/٧هـ جلد ٩٤٣٢، التي ختوله املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخاصمة وإقامة 
االعرتاضات  وتقديم  والتنازل  والصلح  فيها  والبت  ونفيها  األحكام  وقبول  الدعاوى 
ومتييز  عليها  واالعرتاض  هبا  والقناعة  األحكام  واستئناف  ورده  اليمني  حلف  وطلب 
سعودي   )...( وكالة  عليه  املدعى  معه  احلارض  عىل  وادعى  التحكيم،  وطلب  األحكام 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته الوكيل الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته رئيس جملس إدارة البنك )...( بالوكالة الصادرة 
١٤٣٣/٢/١٦هـ  يف   ٩٦٩ بالرقم  والصناعة  التجارة  وزارة  يف  املكلف  العدل  كاتب  من 
القيمة  ودفع  الثمن  واستالم  والتنازل  والصلح  واملدافعة  املرافعة  ختوله  التي  جلد٢٧٧، 
واستالم الوثائق والصكوك والتوقيع وكالة خاصة قائاًل يف دعواه: إن موكيل عمل رئيسا 
ملجلس إدارة البنك )...( ملدة ١٨سنة، واتفق موكيل مع أعضاء جملس إدارة املدعى عليه 
الذي كان يرتأسه يف أول اجتامع له عىل رضورة حتصيل الديون املعدومة له عند الغري، وقد 
بالتحصيل،  يقوم  ملن   %٢٥ نسبتها  حوافز  وضع  مع  الديون  لتحصيل  خطة  موكيل  وضع 
ومتكن موكيل من حتصيل مبلغ ١٨٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال كانت معدمة، وبعد إهناء خدمات 
اتفق  له الحقًا، كام  أن يرصف  البنك وافق عىل  أن  إال  فيام حصله،  بعمولته  موكيل طالب 
الطرفان أن يرصف خمصص سنوي بناًء عىل طلب املدعى عليه وتقدر ب٥٠٠.٠٠٠ ريال، 
أطلب إلزام البنك )...( املدعى عليه بسداد مبلغ ٤٦.٢٥٠.٠٠٠ ريال ملوكيل قيمة عمولته 
باقي  بدفع  عليه  املدعى  إلزام   - ٢ معدومة  ديون  ١٨٥.٠٠٠.٠٠٠ريال  مبلغ  حتصيل  يف 
املبلغ املتبقي له والبالغ قدره ٧٠٠٠٠٠٠ ريال، وبعرض دعوى املدعي وكالة عىل املدعى 
عليه وكالة أجاب قائاًل: إنني أطلب رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص املكاين 
لسببني؛ أواًل: مقر جملس إدارة البنك يف مدينة الرياض والنظام األسايس للبنك ينص عىل 
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أن مقر اإلدارة العامة يف الرياض، والسبب الثاين: أن مقر اإلدارة القانونية يف الرياض وأنا 
مدير اإلدارة القانونية، ومقر عميل بالرياض، هكذا أجاب، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة املتضمنة برصف النظر لعدم االختصاص املكاين، وحيث دفع املدعى عليه وكالة 
والسبعني من  احلادية  املادة  وبناًء عىل  األوىل، وذلك  اجللسة  املكاين يف  االختصاص  بعدم 
الرياض،  للبنك مقرها  العامة  القانونية واإلدارة  اإلدارة  أن  الرشعية، وبام  املرافعات  نظام 
دعوى  عن  النظر  برصف  حكمت  فقد  الرشعية،  املرافعات  نظام  من   ٣٤ املادة  عىل  وبناًء 
الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  املكاين،  االختصاص  لعدم  )...(؛  البنك  ضد   )...( املدعي 
قنع به املدعى عليه وكالة، ومل يقنع املدعي وكالة، وقرر تقديم الئحته االعرتاضية، فأفهم 
خالل  االعرتاضية  الئحته  وتقديم  احلكم،  من  نسخة  االستالم  أيام  ثالثة  بعد  باملراجعة 
ثالثني يوما من تاريخ نظم الصك، وأنه إن مل يتقدم بيشء خالل املدة املشار إليها فإن حقه يف 
االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية ففهم ذلك وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٧/١٥هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
نحن قضاة الدائرة احلقوقية األوىل يف حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥١٩٤٦٩٣ برقم  املساعد  اخلرب  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥/١/١٧هـ، واملقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٣٠٨٩٥١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
يف   )...( البنك  ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٨٥٠١
قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك 
ولبيانه  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 

حرر يف ١٤٣٥/٤/١٠هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 4رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٠٢٩٠ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٩٢٢٧ 

إساماها ناظلاوسفا-ا تلقطعيةا-اعزلا تلصفةا تكاقابها إهناءا-ا معارضةاعىلا تخاصاصا-ا
تملدعىا بمدا حمكمةا تخاصاصا تإلهناءا-ا عنا مقاقمةا دعوىا تملكاينا-ا تالخاصاصا خارجا

عميها-ارصفاتلنظل.

تملوتدارسلا)٦ق(او)٨اق/ر(او)ارق/ق(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

عن  عزله  طالبني  الوقف  ناظر  ضد  وقف  مستحقي  بصفتهم  دعواهم  املدعون  أقام 
املحكمة  اختصاص  نطاق  خارج  يقيم  عليه  املدعى  بأن  املدعني  وكيل  قرر  وقد  النظارة، 
املكاين، فجرى بعث املعاملة إىل املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها سكن املدعى عليه، 
مصدره،  هو  النظارة  صك  عىل  املعارضة  بنظر  املختص  وأن  االختصاص  لعدم  فأعيدت 
بنظرها  ختتص  مستقلة  دعوى  هي  القطعية  اكتسابه  بعد  اإلهناء  عىل  املعارضة  ألن  ونظرًا 
حمكمة بلد املدعى عليه، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص 

املكاين، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٣٦٠٢٩٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢٤٦٤١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ، 
 )...( دعوى  بنظر  اخلاصة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ  األربعاء  يوم  ويف 
أصالة عن نفسه وبوكالته عن بقية مستحقي الوقف ضد املدعى عليه )...(، والذي يطالب 
فيه املدعي بعزل املدعى عليه عن نظارة وقف )...(، الذي عني ناظرًا له بموجب الصك 
النظر يف  إن  برقم ٩/١٠/١٥٩ يف ١٤٢٨/٨/١٤هـ، وحيث  املحكمة  الصادر من هذه 
االختصاص النوعي واملكاين مقدم عىل نظر املوضوع، فقد جرى سؤال املدعي وكالة عن 
مقر إقامة املدعى عليه، فقرر بأن املدعى عليه يسكن يف حمافظة جدة حسب اإلقرار املدون 
لفة رقم ١٧، فجرى بعثها للمحكمة العامة بجدة لكوهنا من اختصاصهم بناء عىل املادة رقم 
٣٤ من نظام املرافعات السابق واملادة ٣٦ من نظام املرافعات اجلديد، وذلك بخطابنا رقم 
٣٥٤٢٤٦٤١ يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، فأعيد لنا بخطاب فضيلة رئيس املحكمة العامة بجدة 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ ومرفق به خطاب فضيلة القايض )...( املتضمن ما نصه: وحيث 
إن صك النظارة املرفق باملعاملة صورة منه صادر من املكتب القضائي )...( باملحكمة العامة 
بمكة املكرمة برقم ٩/١٠/١٥٩ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٤هـ، والقايض بام نصه )فقد أقمت 
)...( ناظرًا عىل الوقف(، وحيث نصت املادة ٢٤٠ من نظام املرافعات الرشعية عىل ما نص 
احلاجة منه: )عىل أن يستمر العمل باللوائح املعمول هبا حاليًا بام ال يتعارض مع هذا النظام 
إىل أن تصدر تلك اللوائح( كام نصت الالئحة السادسة من املادة ٢٤٦ من نظام املرافعات 
الرشعية عىل ما نصه: )املعارضة عىل النظارة بعد صدور صكها تنظرها املحكمة مصدرة 
الصك، ويكون نظرها من قبل مصدر الصك إذا كان عىل رأس العمل يف املحكمة نفسها 
الصك  مصدر  للقايض  منعقد  الدعوى  هذه  نظر  يف  االختصاص  فإن  عليه  فخلفه(،  وإال 
إن كان عىل رأس العمل يف املحكمة نفسها، وإال فخلفه، عليه آمل من فضيلتكم االطالع 
وبعث املعاملة إىل املحكمة العامة بمكة املكرمة إلحالتها إىل املكتب القضائي )...( لدهيم( 
ا.هـ، وحيث إن املادة رقم ٥/٢١٨ من نظام املرافعات نصت عىل أن املعارضة عىل اإلهناء 
لألحكام  وفقا  األوىل  الدرجة  ملحكمة  ترفع  مستقلة  بدعوى  يكون  القطعية  اكتساب  بعد 
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العامة لالختصاص النوعي واملكاين املبينة يف هذا النظام، وهذا نص قاطع يف هذه املسألة، 
وأما ما ذكره فضيلة الشيخ من عدم صدور اللوائح فقد صدرت وبدأ العمل هبا اعتبارا من 
١٤٣٥/٥/١٩هـ، وأما ما ذكره من أن املادة رقم ٢٤٦ من النظام القديم فهي حممولة عىل 
ما إذا كان املدعي واملدعى عليه يقيامن يف نفس البلد الذي أصدر صك النظارة، وذلك ألن 
األصل أن الدعوى تقام يف بلد املدعى عليه حسب املادة ٣٤، ويؤيد ذلك ما ذكرته املادة 
٢/٢٥١ بأن املعارضة عىل حجة االستحكام بعد خروجها واكتساهبا القطعية تعترب دعوى 
املدعي  دعوى  عن  النظر  رصف  قررت  فقد  كله  لذلك  عليه،  املدعى  بلد  يف  تقام  مستقلة 
عليه،  املدعى  إقامة  نطاقها  يف  يقع  التي  املحكمة  اختصاص  من  وأهنا  االختصاص،  لعدم 
وسيتم رفع هذا احلكم ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى اطالعنا نحن 
عىل  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة  احلقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
القرار القضائي الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم 
٣٥٢٩٠٧٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ املتضمن دعوى )...( )أصالة ووكالة( ضد )...( 
احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  واملحكوم 
برصف النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص، وأهنا من اختصاص املحكمة التي يقع 
يف نطاقها إقامة املدعى عليه وذلك استنادًا للامدة ٢/١٠ من نظام املرافعات الرشعية السابق 
واملادة ٣٤ من نفس النظام، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



الفهر�س



610

الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
مظاهرات

مشاركة يف مسريات جنائز لإلثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٤٥١٢٩٠٠١٠٢7 ١٣16

مشاركة يف مسريات جنائز لإلثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٥١٥٢٣7٤١٠٢8 ١٣1١٣

١٣1١٩ ٣٥١٥78٥٤١٠٢٩خروج عن طاعة ويل األمر بمسريات مناهضة 

١٣1٢٥ ٣٤٥٥٠٢٥6١٠٣٠مشاركة يف جتمهر أمام جهات رسمية

١٣1٢٩ ٣٤٥٥7868١٠٣١تكرار مشاركة يف جتمهر أمام جهات أمنية

١٣1٣7 ٣٥١٤٩7٣6١٠٣٢اشرتاك يف كتابة الفتة حتريضية
اجتار بالبرش

١٣1٤٢ ٣٤١٥٩8٤٠١٠٣٣ادعاء اجتار بالبرش بإجبار األرسة عىل التسول

١٣1٤6 ٣٤٢٩6٩٢٢١٠٣٤ادعاء اجتار بالبرش عرب إقامة عالقة حمرمة

١٣1٥٠ ٣٤٤٣7٤٤٤١٠٣٥ادعاء باجتار استغالهلن للعمل خادمات

اجلنائي  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
إزعاج سلطات

إزعاج السلطات ببالغ كاذب بالتهديد بسالح 
ناري

٣٤٤٤٥88٥١٠٣6 ١٣1٥6

إزعاج السلطات ببالغ كاذب بالتعرض إلطالق 
نار

٣٥١6٥١7٣١٠٣7 ١٣16٠

إزعاج السلطات ببالغ كاذب بالتعرض 
للخطف والرسقة

٣٥١787٣٥١٠٣8 ١٣16٥

١٣16٩ ٣٥٣٠6٥٩١٠٣٩إزعاج السلطات بشكوى كيدية ضد خصم
تسرت عىل الغري

١٣176 ٣٥١١٢٤٣١٠٤٠تسرت عىل خادمة متهمة بالرسقة وهتريبها

١٣18٠ ٣٥١68٤7١٠٤١تسرت عىل جاٍن بتسليم نفسه للتضليل

١٣186 ٣٥٢87٩٣١٠٤٢ادعاء تسرت عىل جناة متهمني بإطالق النار

١٣18٩ ٣٥١٠٢١٢6١٠٤٣تسرت عىل قاتل

١٣1٩7 ٣٥٢٥6١٤٩١٠٤٤إيواء جناة متهمني بالقتل والتسرت عليهم
انتحال شخصية

١٣1١٠٤ ٣٥٥7٠٩١٠٤٥ادعاء انتحال صفة رجل السلطة العامة

١٣1١٠8 ٣٥6٣٤6١٠٤6انتحال عسكري شخصية شقيقه للسفر
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
إيذاء الغري

١٣1١١٢ ٣٤٤6٥٥7٤١٠٤7ادعاء باهتام بالرسقة

١٣1١١٥ ٣٤٤٠٩7٥8١٠٤8اهتام عرب رسائل جوال بالرسقة

١٣1١١8 ٣٤٣٤٠7١7١٠٤٩اهتام بالتزوير والرشوة

١٣1١٢١ ٣٥٢7٢٥٤٠١٠٥٠ادعاء باهتام بالتزوير

١٣1١٢٤ ٣٤٤٢٤١٩٩١٠٥١ادعاء بشهادة زور

١٣1١٢٩ ٣٤٥٢١٠8٠١٠٥٢اهتام بتغييب فتاة

١٣1١٣٣ ٣٤6١٥8٩١٠٥٣اهتام بإقامة عالقات حمرمة

١٣1١٤٣ ٣٥٩١88٤١٠٥٤ادعاء باهتام باالستيالء عىل أموال قرص

اهتام بتصوير مستندات خاصة لدى جهة 
حكومية

٣٥٣١٣٣8١٣ ١٠٥٥1١٤7

١٣1١٥٠ ٣٥٣7٣67٣١٠٥6تشويه سمعة بقصيدة شعرية

تشويه سمعة بإعالن صحفي بالتحذير من 
التعامل

٣٤١8٥٤8١٠٥7 ١٣1١٥٤

ادعاء إرسال رسائل قذف وشتم وهتديد بتشويه 
سمعة

٣٤٣٥٩٩٥١١٠٥8 ١٣1١6١

١٣1١66 ٣٤٤67٣٢6١٠٥٩ادعاء بتشويه سمعة بالنقل تأديبيًا

١٣1١6٩ ٣٤١٣٥٠٢٣١٠6٠هتديد مريض عقيل آلخر بحفر قربه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣1١7٣ ٣٤١٩١٥٩٥١٠6١هتديد بالقتل يف حال غضب

١٣1١77 ٣٥٢٥8٢٠١٠6٢هتديد ورمي نفايات أمام اجلار

١٣1١8١ ٣٥٩٥٤١٠١٠6٣ادعاء بالتهديد بالرضب

١٣1١88 ٣٤٣٥٤٢6١٠6٤ترويع مطلقته وحماولة فتح الباب بالقوة

١٣1١٩7 ٣٥٣٩٤٩8١٠6٥رضب ابن جار بغرض تأديبه

١٣1٢٠٠ ٣٤٥١٩٣٩٢١٠66ادعاء بإحراق سيارة

١٣1٢٠٣ ٣٥٢6٠66٥١٠67اإلساءة لوزير عرب برقيات

ادعاء حتريض عىل اإليذاء واإلزعاج وترسيب 
املعلومات

٣٤١٤7١٥٥١٠68 ١٣1٢٠6

١٣1٢١٠ ٣٥7٢٤٢8١٠6٩ادعاء بكتابة عىل جدران وتكسري أنابيب

١٣1٢١٣ ٣٥٢٥٣٢١٠١٠7٠ادعاء بتحريض األبناء عىل السب والشتم
تفحيط

ادعاء تفحيط للمرة الثالثة وطلب السجن 
واملصادرة

٣٥١١٥7١١٠7١٣ ١1٢١8

١٣1٢٢٢ ٣٥٩876٢١٠7٢تفحيط للمرة الثالثة وطلب مصادرة السيارة
انتهاك حرمة منزل

١٣1٢٢6 ٣٥٩8٤٠6١٠7٣انتهاك حرمة منزل بقصد الرسقة

١٣1٢٣٠ ٣٤٤٢٤٥٤٣١٠7٤رشوع يف انتهاك حرمة منزل وإشهار سالح
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣1٢٣٣ ٣٤٢٥٤8٤6١٠7٥انتهاك حرمة منزل بقصد هتريب خادمة

١٣1٢٣7 ٣٥٥٥٤١١٠76انتهاك حرمة منزل من حدث دون سن التكليف

١٣1٢٤٠ ٣٤٤٣٢787١٠77انتهاك حرمة منزل خللوة بامرأة

١٣1٢٤٤ ٣٥٤٤٣٢٤١٠78انتهاك حرمة منزل وفعل مقدمات الزنا بخادمة

١٣1٢٤7 ٣٥٥68٠١٠7٩انتهاك حرمة منزل وهتديد امرأة بسكني

١٣1٢٥٢ ٣٥7١٠٩٤١٠8٠دخول منزل واالختباء داخل فناء النساء

١٣1٢٥7 ٣٥7٠٠٩6١٠8١دخول منزل بالقوة ألخذ قريبه الطفل

١٣1٢6٢ ٣٥٩7٤٢٠١٠8٢دخول منزل بدعوى إكامل مكاملة هاتفية
جرائم معلوماتية

١٣1٢68 ٣٥٢١٠١٢١٠8٣قذف عرب الربيد اإللكرتوين

١٣1٢7٣ ٣٤٢١٣١66١٠8٤تشهري بوجود حرشات يف أكل قاعة احتفاالت

حيازة وبيع أفالم إباحية وختزينها وإعداد ما من 
شأنه املساس بالقيم الدينية واآلداب العامة

٣٤٥٤٢٩١٩١٠8١٣ ٥1٢8٢

١٣1٢86 ٣٤٥٣77٥٤١٠86حيازة مقاطع وصور خليعة يف جهاز جوال

١٣1٢٩٠ ٣٤٥٥6٠٣٢١٠87حيازة مقاطع وصور خليعة يف جهاز جوال

١٣1٢٩٥ ٣٥١6٥٩٣٢١٠88تصوير فتاة ونرش صورها وحيازة ومواد إباحية
   استغالل الرقية

١٣1٣٠٠ ٣٤٤١٣١7١١٠8٩استغالل الرقية الرشعية يف التغرير بالنساء 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
شكاوى ودعاوى كيدية

١٣1٣١٤ ٣٣٣8٤7٩٣١٠٩٠بالغ بإساءة معاملة خادمة وتعاطي خمدرات

١٣1٤١٩ ٣٥٢٤٩٥١١٠٩١ادعاء بتقديم شكوى كيدية ضد رجل أمن

١٣1٣٢٣ ٣٤٥٢٩٥١٩١٠٩٢اهتام بشكوى كيدية ضد إمام مسجد

١٣1٣٢٩ ٣٤77١٥٠١٠٩٣التقدم للرشطة ببالغ كاذب وإزعاج السلطات

١٣1٣٣٥ ٣٤١١٢٤٠١٠٩٤شكوى تتضمن اهتامًا بالتهديد والتلفظ

١٣1٣٤٠ ٣٥٢٢٣٩٣٠١٠٩٥ادعاء بكيدية شكوى باهتام حيازة صك

١٣1٣٤٤ ٣٤٣٤٠7١7١٠٩6اهتام بالتزوير والرشوة

١٣1٣٤7 ٣٤٣٤٤6٩7١٠٩7ادعاء باهتام يف مشاركة يف مضاربة

١٣1٣٥٢ ٣٤٣6١٠١١١٠٩8اهتام ملوظف بالغياب أمام جهة عمله

١٣1٣٥8 ٣٤٤٢٢٤٢٤١٠٩٩ادعاء باهتام باستغالل النفوذ الوظيفي

١٣1٣6٢ ٣٤٥٥87٣٠١١٠٠ادعاء بكيدية دعاوى رفعت إرضارًا باملدعي

١٣1٢6٥ ٣٥١7٠6٢١١٠١ادعاء بكيدية دعوى

ادعاء بكيدية دعاوى رفعت من رجل ضد 
مطلقته

٣٥١8٥١١8١٣ ١١٠٢1٣6٩

١٣1٣7٢ ٣٥١88٣86١١٠٣ادعاء كيدية دعوى ردت بحلف املدعى عليه

١٣1٣7٥ ٣٣٤٤7٥68١١٠٤شكوى باهتام بالقتل من مريض بالفصام العقيل



616

الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
صفة املدعي

١٣1٣8٠ ٣٣١٤٤٥8١١٠٥دعوى كف األذى عن والدته دون وكالة

١٣1٣8٥ ٣٤٢٠٤٠٤٤١١٠6دعوى إلزام برعاية امرأة دون وكالة

١٣1٣8٩ ٣٤٤٤٢٠٥7١١٠7دعوى إعادة مبلغ مايل دون وكالة

١٣1٣٩٢ ٣٥٣77٤٣١١٠8دعوى األب بصداق ابنته دون وكالة

١٣1٣٩٥ ٣٤٤٩6٠٣٠١١٠٩دعوى بام ختتص به جهة حكومية

١٣1٣٩8 ٣٥١٩٤877١١١٠دعوى أم بنصيب ابنتها يف تركة دون وكالة
صفة املدعى عليه

١٣1٤٠٢ ٣٤٤١66٥١١١١الدعوى عىل من ليست العني بيده

١٣1٤٠8 ٣٤٩٣٥٥٤١١١٢الدعوى عىل الوكيل دون األصيل

١٣1٤١٣ ٣٤١67١٥٢١١١٣الدعوى عىل الوسيط دون البائع

١٣1٤١8 ٣٤٥٤٤١٠8١١١٤الدعوى عىل الوسيط دون البائع

١٣1٤٢١ ٣٥٢٥٤٥٤٢١١١٥الدعوى عىل الوسيط دون البائع

١٣1٤٢٥ ٣٤٥6٩6٢٣١١١6الدعوى عىل وسيط استقدام

١٣1٤٢8 ٣٥6٢٢8٠١١١7الدعوى عىل مدير رشكة دون الرشكة

�رشوط الدعوى واالخت�صا�ص
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٣1٤٣١ ٣٥٢6٢6٥٥١١١8الدعوى عىل زوج يف عقد أبرم مع زوجته
حترير الدعوى

١٣1٤٣6 ٣٤٣٣٥٢٠٢١١١٩عدم حترير الربح املطالب به يف رشكة

١٣1٤٤٠ ٣٢٥7٠٥٥6١١٢٠عدم تعيني الوقف املدعى باالستحقاق فيه

عدم تعيني اجلزء من األرض املطالب برفع اليد 
عنه

١٣ ٣٥١٥٥٢٠٩١١٢١1٤٤6

اجلمع بني طلبات ال رابط بينها وعدم حترير 
املطالبة

١٣ ٣٥٣٢٥٠٠٢١١٢٢1٤٤٩

١٣1٤٥٣ ٣٤٥٠888٥١١٢٣عدم حتديد نطاق العمل املتعاقد عليه

١٣1٤٥8 ٣٤٥٣6٥٢٣١١٢٤دعوى مقلوبة باملطالبة بإثبات سبب السندات

١٣1٤6١ ٣٤٢8٢٠٤١١١٢٥إلزام شاهد بأداء الشهادة
االختصاص الوالئي/ رشط التحكيم

١٣1٤66 ٣٤٢٣٣6٤7١١٢6إعادة وحدات سكنية

١٣1٤7٢ ٣٥٣٩١88٢١١٢7رد مبلغ مقابل وحدة سكنية

١٣1٤76 6٤77٠٢٢٠١١٢8نزاع يف إدارة مدارس دولية
االختصاص الدويل

١٣1٤86 ٣٤٢٤٥٣٢6١١٢٩إثبات رشاكة يف عقار خارج اململكة

١٣1٤8٩ ٣٥١١٩٠٤١١٣٠دعوى فسخ نكاح ضد أجنبي مل يدخل اململكة
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
اختصاص ديوان املظامل

١٣1٤٩٤ ٣٣٥6٥6٥١١٣١إعادة تقدير تعويض نزع ملكية

١٣1٤٩٩ ٣٤6٢8٠٣١١٣٢رد أموال يف عقد توريد

١٣1٥٠٣ ٣٥١٤٥٠٣٤١١٣٣عقد مقاولة

١٣1٥٠7 ٣٤١٣٠87١١١٣٤أتعاب حماماة يف قضية أمام املحكمة اإلدارية

١٣1٥١١ ٣٤١٣86٥٠١١٣٥إثبات رشاكة وتعيني حارس قضائي

١٣1٥٢٤ ٣٥٢١٩٤٤٤١١٣6فسخ رشاكة

١٣1٥٢7 ٣٥١٠٤١٤٥١١٣7حماسبة رشيك

١٣1٥٣٠ ٣٤٢٥6٩٥8١١٣8حماسبة مدير رشكة

١٣1٥٣6 ٣٥٢٣٤667١١٣٩تنفيذ حكم أجنبي سابق لصدور نظام التنفيذ
اهليئات العاملية

١٣1٥٤٠ ٣٤٤8٠86١١٤٠دفع رواتب ناشئة عن عقد عمل

١٣1٥٤٣ ٣٥١٤٠٤٥8١١٤١مستحقات عاملية
اللجان التأمينية

١٣1٥٤8 ٣٤١8١6١٢١١٤٢إلزام رشكة تأمني بأرش حادث
جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣1٥٥٤ ٣٤٢٠6٩٤٥١١٤٣طلب بأجرة مثل عن مسار تيار كهربائي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
اللجنة املرصفية

١٣1٥6٤ ٣٤٢٩٩٥٩١١١٤٤مطالبة متعلقة بعقد إجيار متوييل
اللجنة اإلعالمية

١٣1٥7٠ ٣٥٣٣٠٤١١٤٥مطالبة متعلقة بتصوير ونرش حلقات تلفزيونية
االختصاص النوعي

١٣1٥7٤ ٣٤٣867١8١١٤6اختصاص الدائرة القضائية مصدرة احلكم

١٣1٥7٩ ٣٥٥٣٣6٤١١٤7اختصاص الدائرة القضائية مصدرة صك العقار

اختصاص الدائرة القضائية مصدرة احلكم يف 
نظر الدعوى الكيدية

٣٥٣٣٩٣7١١١٤8 ١٣1٥8٢

اختصاص الدائرة اإلهنائية لعدم ارتباطه بحكم 
سابق

٣٥٢١٠7١٣ ١١١٤٩1٥86

إثبات إعسار ناشئ عن سند سابق لصدور 
النظام

٣٤٤6٢8١٣ ٠٣١١٥٠1٥٩٠

١٣1٥٩٥ 6١78٣٥١١٥١سند غري تنفيذي - شيك معلق عىل رشط
االختصاص املكاين

١٣16٠٠ ٣٣٣86٠67١١٥٢مطالبة كفيل خارج حمل إقامته

١٣16٠٣ ٣٤٢٢٩٤٥8١١٥٣مطالبة بعموالت حتصيل ديون ضد مرصف

١٣16٠6 ٣٥٣6٠٢٩٠١١٥٤عزل ناظر وقف
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1١ ١٥بيع

1١ ٤١٣قرض

1١ ٤7٩رهن

1٢ ٥ضامن

1٢ ٢7١رد مبلغ 

1٢ ٣٠٩كفالة

1٢ ٣6٣حوالة

1٢ ٣7٣صلح

1٢ ٤٠١وكالة

1٣ ٥رشكة

1٣ ١٣٩اإلجارة

1٣ ٣6٩مقاولة

1٤ 67شفعة

1٤ 7٥وديعة

1٤ 8٩جعالة

1٤ ٩٥سمرسة

1٤ ١٢7أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٤ ١٤7هبة وعطية

1٤ ١٩١إعسار

1٤ ٢77عقار

1٤ ٣٩٣إخالء عقار

1٥ ٥استطراق

1٥ ٢٣إهناءات عقار

1٥ ١٤١اسرتداد حيازة

1٥ ١8١تسليم مستندات

1٥ ٢١٥مطالبة بيت املال

1٥ ٢6٥منع رضر وإزالته

1٥ ٣٣١منازعة تنفيذ

1٥ ٣٥7حجز حتفظي
أحوال شخصية

16 ٥مواريث

16 ١6١إهناءات املواريث

16 ٢٢٥وقف

17 ٥إهناءات الوقف

17 ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

17 ٣٣٥إهناءات الوصية

17 ٤٠١والية

18 ٥إهناءات الوالية

18 ١7٣نكاح

18 ١8١عضل

18 ٢6٣صداق

18 ٣٣١جهاز الزوجية

18 ٣٣٩خلع

18 ٣٤٩طالق

1٩ ٥فسخ النكاح

1٩ ١6١انقياد

1٩ ٢٠١لعان

1٩ ٢١١نسب

1٩ ٢٤١نفقة

1٩ ٢8٣حضانة

1٩ ٣8٩زيارة
جنائي

1١٠ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١٠ ٥قتل

1١٠ 8٩إثبات مسؤولية

1١٠ ١١٥دية

1١٠ ٢7٥اعتداء

1١٠ ٤١7االعتداء عىل العرض

1١٠ ٤١7زنا

1١٠ ٤8١دعارة وقوادة

1١١ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

1١١ 6٩حترش

1١١ ٩٩ابتزاز

1١١ ١٤٣تغييب فتاة

1١١ ١٥7استدراج وخطف

1١١ ٢٠٥قذف وسب وشتم

1١١ ٣٤٥مسكر

1١١ ٤٤١خمدرات

1١١ ٤٤١هتريب

1١١ ٤٩٩ترويج

1١١ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١١ ٥٥٥تعاطي

1١٢ ٥حيازة

1١٢ ١١٥نقل

1١٢ ١٤١رسقة

1١٢ ٣١٥سحر

1١٢ ٣7٩ردة

1١٢ ٣٩٣اعتداء عىل املال

1١٢ ٣٩٣إتالف ممتلكات

1١٢ ٤٥٥خيانة أمانة

1١٢ ٥١٣غسل أموال

1١٢ ٥١٩نصب واحتيال

1١٢ ٥٣١شهادة زور

1١٢ ٥٤٥عقوق

1١٢ ٥٥٩عمل وقت الصالة

1١٢ ٥67جماهرة بإفطار

1١٣ ٥مظاهرات

1١٣ ٤١اجتار بالبرش

1١٣ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١٣ 7٥تسرت عىل الغري

1١٣ ١٠٣انتحال شخصية

1١٣ ١١١إيذاء الغري

1١٣ ٢١7تفحيط

1١٣ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

1١٣ ٢67جرائم معلوماتية

1١٣ ٢٩٩   استغالل الرقية

1١٣ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

1١٣ ٣7٩صفة املدعي

1١٣ ٤٠١صفة املدعى عليه

1١٣ ٤٣٥حترير الدعوى

1١٣ ٤6٥االختصاص الوالئي 

1١٣ ٤6٥رشط التحكيم

1١٣ ٤8٥االختصاص الدويل

1١٣ ٤٩٣اختصاص ديوان املظامل

1١٣ ٥٣٩اهليئات العاملية

1١٣ ٥٤7اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١٣ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

1١٣ ٥6٣اللجنة املرصفية

1١٣ ٥6٩اللجنة اإلعالمية

1١٣ ٥7٣االختصاص النوعي

1١٣ ٥٩٩االختصاص املكاين






