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: 34185137    تاريُخه: 1434/4/10هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 15402  َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34249031  تاريُخه: 1434/6/24هـ

أرُش إصابــاٍت ومصاريــُف َســفٍر- انقــاُب أتوبيــٍس وحــدوُث إصابــاٍت- 
ــائِق-  - كفالــٌة حضوريــٌة للسَّ اإلدانــُة الكاملــُة للســائِق مبوجــِب َصــكٍّ
اإلصابــاِت  بــأرِش  )الكفيــل(  عليــِه  َعــى  املدَّ ُمطالبــُة  ــائِق-  السَّ هــروُب 
عــَوى-  الدَّ عَلــى  َعــى عليــِه  املدَّ للِعــاِج- مصادَقــُة  ــفِر  السَّ ومصاريــِف 
ِر  ــجاِج- انقــاُب الكفالــِة احلضوريــِة إلــى غرميــٍة حــاَل تعــذُّ تقديــُر الشِّ

ِر.  َعــى عليــِه بدفــِع املبلــِغ املقــدَّ إحضــاِر املكفــوِل- إلــزاُم املدَّ

م: »الزعيُم غارٌم«. )1(قوُل النبيِّ صلَّى اهلُل عليِه وسلَّ
ــا قــرَرُه الُفقهــاُء ِمــن أنَّ الكَفالــَة احُلضوريــَة تنقلــُب إلــى غرميــٍة  )2( َم
ــر  ــَع أْو َغي ــى أِو امتن ــأِن اختَف ــِل ب ــى الكفي َر إحضــاُر املكفــوِل عَل إَذا تعــذَّ

ذلــَك. )حاشــية الــروض املربــع 113/5(.
ِد الضمنــاِء  ْيــِن يف حالــِة تعــدُّ )3( َمــا قــرَرُه الُفقهــاُء ِمــن أنَّ لصاحــِب الدَّ
ُمطالبــَة َمــن شــاَء منُهــم مجتمعــَن أْو منفرديــَن. )كشــاف القنــاع 

.)230/8

أثنــاَء ركوِبهمــا يف حافلــٍة  بــأنَّ موكلَتْيــِه  املدعيتــْنِ  َعــى وكيــُل  ادَّ
عــَوى وقــَع عليِهــم حــادٌث مــروريٌّ  ــائُق املشــاُر إليــِه يف الدَّ يقوُدهــا السَّ



6

َب يف إصابــِة موكلتْيــِه باإلصابــِة  جنــَم عنــُه انقــاُب احلافلــِة َمــا تســبَّ
ــائُق بنســبِة 100% مــَن  ِر أرُشــها مَبــا جــاَء يف دعــواُه، وَقــد ُأديــَن السَّ املقــدَّ
َعــى عليــِه مــَع آخريــَن كَفالــًة ُحضوريــًة،  اخلطــِأ يف احلــادِث، فكفَلــُه املدَّ
ــه؛ لــَذا فَقــد  ــى مكاِن نــوا مــَن االســِتدالِل عَل ــْم يتمكَّ ــوا عنــُه فل ثــمَّ بحُث
َعــى عليــِه بتســليِم موكلتْيــِه أرَش إصابِتهمــا ومصاريــَف  طلــَب إلــزاَم املدَّ
عــَوى، ُجملــًة وتفصيــًا،  َعــى عليــِه مَبــا جــاَء يف الدَّ العــاج، أقــرَّ املدَّ
ِر  ــجاِج باحملكمــِة، مــَن املقــرَّ ِر الشِّ اطلعــِت احملكمــُة علــى تقديــِر ُمقــدِّ
إَذا  إلــى غرميــٍة  ِفقًهــا أنَّ الكفالــَة احُلضوريــَة تنقلــُب عَلــى الكفيــِل 
ِد الضمنــاِء  ْيــِن يف حالــِة تعــدُّ َر إحضــاُر املكفــوِل، وأنَّ لَصاحــِب الدَّ تعــذَّ
َعــى عليــِه بدفــِع  ــم، قضــِت احملكمــُة بإلــزاِم املدَّ ــَة َمــن شــاَء منُه ُمطالب
، كَمــا ألزَمْتــه بدفــِع املبلــِغ املطالــِب بــِه يف  أرِش إصابــاِت املدعيتــْنِ
ــفِر إلنهــاِء إجــراءاِت األرِش والِعــاِج، قنــَع  عــَوى نظيــَر مصاريــِف السَّ الدَّ
َعــى عليــِه باحُلكــِم، رفــَع احُلكــم لتدقيِقــه ِمــن محكمــِة  ِعــي واملدَّ املدَّ
االســتئناِف لوُجــوِد َقاِصــٍر، قــررْت محكمــُة االســتئناِف املوافقــَة عَلــى 

احُلْكــِم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...... القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة 
املنــورة، بنــاًء علــى املعاملــة املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 3058804 
وتاريــخ 1430/11/08هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة باملدينــة املنــورة برقــم 15402 وتاريــخ 1430/11/8ه عليــه. ففــي 
هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1433/7/26هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة وفيهــا لــم يحضــر املدعــي ......... وال من ميثله ولم يحضر املدعى 
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عليهــم وال مــن ميثلهــم ونظــًرا النتهــاء الوقــت احملــدد للنظــر يف الدعــوى؛ 
لــذا فقــد جــرى شــطبها للمــرة األولــى ورفعــت اجللســة.. ويف جلســة أخــرى 
ــًة ... مصــري اجلنســية مبوجــب جــواز الســفر رقــم  حضــر املدعــي وكال
ــا علــى ...  36257 بصفتــه وكيــًا عــن كل وعــن ....... بصفتــه وصّيً
ــة برقــم 1845  ــة مصــر العربي ــة الصــادرة عــن جمهوري مبوجــب الوكال
وتاريــخ 2009/7/22م واملصــدق عليهــا مــن اجلهــات املختصــة، وحضــر 
حلضــوره ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة ذات الرقــم ........ 
بصفتــه وكيــًا عــن املدعــى عليــه ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة عــدل الثانيــة 
غــرب مكــة املكرمــة رقــم 320305002449 وتاريــخ 1430/11/26هـ 
وســماعها  البينــات  وتقــدمي  اجللســات  حضــور  حــق  لــه  تخــّول  والتــي 
واإلقــرار واإلنــكار والتنــازل والصلــح، ثــم قــرر املدعــي وكالــًة قائــًا: 
إن دعــواي هــي علــى املدعــى عليــه أصالــًة فقــط وبســؤاله عــن دعــواه 
ادعــى قائــًا: لقــد وقــع حــادث انقــاب بــاص قيــادة املدعــو ...... نتــج عــن 
احلــادث إصابــة موكلــّي بإصابــات متفرقــة، وقــد أديــن الســائق بنســبة 
100% باحلــادث، وذلــك مبوجــب صــك اإلدانــة الصــادر عــن محكمــة 
محافظــة خيبــر العامــة برقــم 1/20ق/1 وتاريــخ 1429/5/15هـــ قــدر 
أرشــها مــن قبــل ُمقــدر الشــجاج باحملكمــة مببلــغ قــدره مائــة وعشــرون 
ــة وتســعة  ــغ ثاثمائ ــااًل تخــص ........، ومبل ألفــًا وســبعمائة وخمســون ري
وخمســون ألــف ريــال تخــص أرش إصابــة ........، وقــد كان مــن ضمــن 
كفــاء الســائق بالكفالــة احلضوريــة املدعــى عليــه املذكــور أعــاه، 
وحيــث إن موكلــي ال يعرفــون مــكان املتســبب باحلــادث فإنهــم يطالبون 
إلــزام املدعــى عليــه بتســليمهم كامــل أرش إصابــات موكلــّي مببلــغ 



8

وقــدره أربعمائــة وتســعة وســبعون ألًفــا وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال 
ومبلــغ قــدره ثاثــون ألــف ريــال مناصفــة للمدعيتــن مصاريــف ســفرهم 
وبعــرض  دعــواي.  هــذه  األرش؛  تقديــر  إجــراءات  إلنهــاء  وعاجهــم 
دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه وكالــًة صــادق علــى مــا جــاء فيهــا 
املرفــق  الشــرعي  القــرار  علــى  االطــاع  جــرى  ثــم  وتفصيــًا،  جملــًة 
الصــادر عــن محكمــة محافظــة خيبــر العامــة برقــم 1/20ق/1 وتاريــخ 
1430/05/15هـــ فوجــد يتضمــن إدانــة الســائق ........ باحلــادث بنســبة 
ــر مقــدر الشــجاج باحملكمــة  ــى تقدي 100%، كمــا جــرى االطــاع عل
العامــة باملدينــة املنــورة بخطابه رقــم 3137719 وتاريخ 1433/12/29هـ 
فوجــد يتضمــن )أنــه باالطــاع علــى التقاريــر الطبيــة تبــن لــي مــا يلــي: 
بالنســبة للمصابــة / 1- ورد يف التقريــر أن املصابــة تعرضــت إلــى إصابــة 
متعــددة  وكدمــات  ووذمــة  باجلمجمــة  كســر  مــع  بالــرأس  شــديدة 
بالدمــاغ نتــج عنــه فقــدان لعــدد مــن املنافــع ممــا يــدل أن اإلصابــة وصلــت 
إلــى الدمــاغ ولكــن لــم يصحبهــا إيضــاح فإنــي أســقط أرش املوضحــة 
وهــو خمســة عشــر ألــف ريــال، وبذلــك فإنــي أعطيهــا الباقــي مــن ثلــث 
ــال 2- ضعــف عضــات  ــون ألــف ري ــة الدامغــة وأرشــها خمســة وثمان دي
الطــرف العلــوي األميــن تقــدر نســبة العجــز 25% وأرشــها ســبعة وثاثــون 
ألفــًا وخمســمائة ريــال . 3- ضعــف الطــرف الســفلي األميــن تقــدر نســبة 
العجــز 20% وأرشــها ثاثــون ألــف ريــال . 4- نســبة العجــز لكســور 
اجلمجمــة 5% وأرشــها خمســة عشــر ألــف ريــال . 5- نســبة العجــز للصــرع 
5% وأرشــها خمســة عشــر ألــف ريــال . 6- عــدم إمســاك البــول %50 
وأرشــها مائــة وخمســون ألــف ريــال . 7- عــدم إمســاك الغائــط %50 
وأرشــها مائــة وخمســون ألــف ريــال . 8- فقــدان ملنفعــة الــكام وتقــدر 
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نســبة العجز 25% وأرشــها خمســة وســبعون ألف ريال . 9- ضعف شــديد 
باإلبصــار يف العينــن وتقــدر نســبة العجــز 50% وأرشــها مائــة وخمســون 
ألــف ريــال . 10- جــرح قطعــي بفــروة الــرأس وكشــوط تقــدر أرشــها 
عشــرة آالف وخمســمائة ريــال . ويبلــغ مجموعهــا ســبعمائة وثمانيــة عشــر 
ألــف ريــال، وحيــث إن ديــة املــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل فيمــا زاد 
عــن الثلــث فــإن مجمــوع مــا تســتحقه املصابــة ثاثمائــة وتســعة وخمســون 
ألــف ريــال وبالنســبة للمصابــة كالتالــي: 1- بتــر ملقــدم القــدم اليمنــى 
نتيجــة هــرس متهتــك بالقــدم تقــدر أرشــها مبائــة وخمســن ألــف ريــال. 
2- ســر عظــم الكعبــرة اليســرى تقــدر أرشــها بســتة آالف ريــال. 3- 
نســبة العجــز لكســر عظــم الكعبــرة اليســرى 8% تقــدر أرشــها باثنــي 
عشــر ألــف ريــال. 4- كســر الضلــع الرابــع واخلامــس تقــدر أرشــها بســتة 
آالف ريــال . 5- نســبة العجــز لكســر الضلــع الرابــع واخلامــس 8% اثنــا 
عشــر ألــف ريــال. 6- كســر الترقــوة اليمنــى تقــدر أرشــها بثاثــة آالف 
ريــال . 7- نســبة العجــز لكســر الترقــوة اليمنــى 6% تقــدر أرشــها بتســعة 
آالف ريــال. 8- ندبــة علــى اجلفــن العلــوي تقــدر أرشــها بألــف وخمســمائة 
ريــال. 9- ندبــات متعــددة بالســاق اليســرى تقــدر أرشــها بألفــي ومائتــن 
ــدر  ــرى 2% تقـ ــااًل . 10- نســبة التشــوه الدائــم للســاق اليسـ وخمســن ري
أرشــها بثـــاثة آالف ريــال. 11- ندبــات متعــددة بالفخــذ األميــن تقــدر 
أرشــها بألفــن ومائتــن وخمســن ريــااًل .  12- نســبة التشــوه الدائــم 
للفخــذ األميــن 1% تقــدر أرشــها بألــف وخمســمائة ريــال 13- ندبــات 
متعــددة بالفخــذ األيســر تقــدر أرشــها بألفــن ومائتــن وخمســن ريــااًل. 
14- نســبة التشــوه الدائــم بالفخــذ األيســــر 1% تقــــدر أرشــها بألــــف 
وخمسمـــائــــة ريــال . 15- ندبــات متعــددة بالــذراع اليســـرى تقـــدر أرشــها 
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للــذراع  الدائــم  التشــوه  نســبة   -16 ريــااًل.  ومائتــن وخمســن  بألفــن 
اليســرى 1% تقــدر أرشــها بألــف وخمســمائة ريــال . 17- ندبــات متعــددة 
باجلهــة اليســرى مــن الوجــه وأعلــى احلاجــب األيســر واألنــف تقــدر أرشــها 
بأربعــة آالف وخمســمائة ريــال . 18- نســبة التشــوه الدائــم لندبــة باجلهــة 
اليســرى مــن الوجــه وندبــة أعلــى احلاجــب األيســر واألنــف 1% تقــدر 
أرشــها بألــف وخمســمائة ريــال . 19- ندبــات بالصــدر ناحيــة الظهــر 
تقــدر أرشــها بأربعــة آالف وخمســمائة ريــال . 20- نســبة العجــز لندبــات 
ــغ مجموعهــا  ــال . ويبل ــة الظهــر 5% خمســة عشــر ألــف ري بالصــدر ناحي
مائتــن وواحــد وأربعــن ألفــًا وخمســمائة ريــال، وحيــث إن ديــة املــرأة 
علــى النصــف مــن ديــة الرجــل فيمــا زاد عــن الثلــث فــإن مجمــوع مــا 
تســتحقه املصابــة ......... مائــة وعشــرين ألفــًا وســبعمائة وخمســن ريــااًل( 
ــة ومــا قــرره الطرفــان  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل ا.هـــ، فبن
ومــا جــاء يف صــك اإلدانــة ومــا جــاء يف تقريــر مقــدر الشــجاج وملــا قــرره 
تعــذر  إذا  غراميــة  إلــى  تنقلــب  احلضوريــة  الكفالــة  أن  مــن  الفقهــاء 
إحضــار املكفــول علــى الكفيــل بــأن اختفــى أو امتنــع أو غيــر ذلــك 
لعمــوم قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »الزعيــم غــارم« )حاشــية الــروض 
املربــع 113/5(، وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن لصاحــب الديــن يف حالــة 
تعــدد الضمنــاء مطالبــة مــن شــاء منهــم مجتمعــن أو منفرديــن )كشــاف 
القنــاع 230/8(، ونظــًرا لكــون املدعــي وكالــًة قــرر أنــه يطالــب يف 
هــذه الدعــوى املدعــى عليــه أصالــًة منفــرًدا بكامــل أرش اإلصابــات 
وقيمــة املصروفــات مــن ســفر وعــاج إلنهــاء تقديــر األرش؛ ألجــل ذلــك 
كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه أصالــًة بدفــع أرش إصابــات 
املدعيتــن أصالــًة وقدرهــا ثاثمائة وتســعة وخمســون ألف ريال للمدعية 
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أصالــًة ودفــع مبلــغ وقــدره مائــة وعشــرون ألفــًا وســبعمائة وخمســون ريااًل 
ــغ قــدره ثاثــون ألــف ريــال تقســم  للمدعيــة أصالــًة، وكذلــك دفــع مبل
بــن املدعيتــن مصاريــف ســفرهما مــن مصــر للســعودية إلنهــاء إجراءات 
ــى الطرفــن قــررا القناعــة وســيتم  االرش والعــاج وبعــرض احلكــم عل
رفــع هــذا اإلجــراء حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه لوجــود قاصــر، وبــاهلل 
التوفيــق حــرر يف 1434/4/9هـــ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد،  وحــده  هلل  احلمــد 
باملدينــة املنــورة القائــم بعمــل الشــيخ، ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافــق 
1434/08/13هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
وتاريــخ   34185137 رقــم  بخطابهــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف 
1434/4/10ه مرفًقــا بــه قــرار الدائــرة اجلزائيــة األولــى رقم 34249031 
ــى  ــى الصــك املتضمــن املوافقــة عل وتاريــخ 1434/06/24هـــ املظهــر عل
احلكــم؛ لــذا جــرى إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق. ُحــرر يف 1434/08/13هـــ، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34202179  تاريُخه: 30 /1434/4هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى:  311666   َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34304391  تاريُخه: 1434/8/24هـ

أرُش إصابٍة- املطالبُة بأرِش إصاباٍت نتيجَة سقوٍط ِمن لعبٍة ترفيهيٍة- 
َعــى عليَهــا بــأرِش اإلصابــاِت- عجــُز املدعيــِة عــِن  ُمطالبــة الشــركِة املدَّ
لــِح بــَن  ُر الصُّ اإلثبــاِت- تقديــُر اإلصابــاِت عــن طريــِق أهــِل اخلبــرِة- تعــذُّ
- شــهادُة أَخــواِت املدعيــِة- َضمــاُن األجيــِر املشــترِك - إلــزاُم  رفــنِ الطَّ
ِر- حــقُّ ســماِع ميــِن  َعــى عليَهــا بدفــِع أرِش اإلصابــِة املقــدَّ الشــركِة املدَّ

املدعيــِة للشــركِة مَتــى شــاَءت.

رعيُة: الُغرُم بالغنِم. )1( الَقاِعدُة الشَّ
)2( األجيُر املشترُك يُده يُد ضماٍن ال َيد أمانٍة.

الترفيهيــِة  األلعــاِب  إحــَدى  يف  ركوِبهــا  أثنــاَء  هــا  بأنَّ املدعيــُة  عــِت  ادَّ
َعــى عليَهــا حــدَث َخلــٌل فيَهــا نتــَج عنــُه ســقوُطها  اململوكــِة للشــركِة املدَّ
َب يف إصابِتهــا باإلصابــاِت املذكــورِة يف  خــوِر ممــا تســبَّ وارتطاُمهــا بالصُّ
َعــى عليَهــا بتســليِمها أرَش إصابِتهــا  دعواَهــا؛ لــَذا فَقــد طلَبــْت إلــزاَم املدَّ
ــا جــاَء يف  ــا مَب ــى عليَه َع ــُل املدَّ ــَد تقديِرهــا مــَن احملكمــِة. أقــرَّ وكي بع
عــَوى ودفــَع بــأنَّ ســبَب ذلــَك أنَّ املدعيــَة لــْم تُقــْم بربــِط احلــزاِم اخلــاصِّ  الدَّ
ــى قــراِر  ــجاِج، وعَل ِر الشِّ ــِر مقــدِّ ــى تقدي ــِة، اطلعــِت احملكمــُة عل باللُّعب
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قســِم اخلبــراِء فيَهــا، كَمــا ســمَعْت شــهادَة أخــواِت املدعيــِة، طلبــِت 
َعــى عليَهــا تقــدمَي إثبــاٍت عَلــى مــا دفــَع بــِه  احملكمــةُ مــن وكيــِل املدَّ
ــُه ال بينــَة لديــِه ســَوى شــهادِة العاملــَن لــَدى موكلِتــه، كَمــا  فقــرَر أنَّ
ُلــه حــقَّ طلــِب اليمــِن، األصــُل يف األجيــِر  تــي بيــِده ال تخوِّ أنَّ الوكالــَة الَّ
املشــترِك أنَّ يــَدُه َيــُد ضَمــاٍن ال َيــد أمانــٍة ، لــذا قضــِت احملكمــُة بإلــزاِم 
ِر  َعــى عليَهــا بدفــِع أرِش التســبُِّب يف جنايــِة اخلطــِأ املقــدَّ الشــركِة املدَّ
ــى  ــجاِج للُمدعيــِة، وأنَّ للشــركِة ســماَع ميــِن املدعيــِة مَت ِر الشِّ ِمــن ُمقــدِّ
َعــى عليَها،قررْت  شــاَءت، قنعــِت املدعيــُة باحُلكــِم، وعاَرَضــْت عليــِه املدَّ
َعــى عليَهــا ميــَن  محكمــُة االســتئناِف املوافقــَة عَلــى احُلكــِم، طلبــِت املدَّ
ْتهــا طبــَق َمــا ُطلــَب ِمنهــا. املدعيــِة بعــَد اكتســاِب احُلكــِم القطعيــَة فأدَّ

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد، ففــي 
ــا ........ القاضــي  ــدي أن ــة فل ــوم األربعــاء 1432/2/8هـــ الســاعة الثامن ي
الدعــوى  لنظــر  األولــى  اجللســة  فتحــت  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة 
 ......................................... شــركة  ضــد   .... مــن  املرفوعــة  احلقوقيــة 
بطلــب التعويــض عــن اإلصابــة، وذلــك حســب اإلحالــة الــواردة لــي مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة برقــم 311666 يف 1431/12/28هـــ 
اجلنســية مبوجــب  مينــي  والدهــا  بهــا  وعــرف  املدعيــة  وفيهــا حضــرت 
201وتاريــخ  رقــم  الوكالــة  حســب  عنهــا  رقــم....  اإلقامــة  رخصــة 
1432/1/1هـــ جلــد4881 الصــادرة عــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة 
واإلقــرار  اجللســات  وحضــور  واملرافعــة  املدافعــة  يف  حقــه  املتضمنــة 
واإلنــكار وطلــب األميــان .ا.هـــ وادعــت علــى احلاضــر معهــا .... ســعودي 
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.......... أصالــة عــن  ........... وكيــًا عــن  اجلنســية ســجله املدنــي رقــم 
نفســه وبصفتــه الوكيــل عــن . ......... وبصفتهــم جميًعــا شــركاء يف 
شــركة ........... لاســتثمار والســياحة واملوثــق عقدهــا مــن كتابــة عــدل 
ــد رقــم 2 برقــم 2/59صحيفــة  ــى بســجل الشــركات جل الطائــف األول
148-170 يف 1420/1/25هـــ واملســجلة بالســجل التجــاري الصــادر عن 
1420/10/18هـــ  يف   .............. برقــم  والصناعــة  التجــارة  وزارة  فــرع 
 8/27 رقــم  اجللــد  مــن  8/1يف1430/5/11هـــ  رقــم  بالوكالــة  وذلــك 
والصــادرة عــن كتابــة العــدل الثانيــة بالطائــف حســب الوكالــة رقــم 
461وتاريــخ 1430/6/1هـــ جلــد49 الصــادر عــن كاتب العــدل املكلف 
مــن مجلــس الشــورى املتضمنــة حقــه يف املدافعــة واملرافعــة وحضــور 
اجللســات وإحضــار الشــهود وتقــدمي البيانــات .ا.هـــ قائلــة يف دعواهــا إننــي 
قمــت بالتنــزه يف منتــزه ........ وقــد قمــت بركــوب عربــة التوبجــان وأثنــاء 
التزلــج بالعربــة حــدث خلــل يف العربــة نتــج عنــه خروجــي وقــذيف خــارج 
ــى الصخــور املجــاورة  ــًرا وارتطمــت عل املســار مبقــدار خمســة عشــر مت
للمتنــزه، ونتــج عــن ذلــك إصابتــي بكســور يف الفــك الســفلي ممــا أدى 
إلــى ســقوط أســناني الســفلية وكذلــك العلويــة، وكســور يف األنــف 
ويف الوجــه، وكذلــك تشــوهات جســيمة بكامــل الوجــه، وكســر يف 
اجلمجمــة مــع نزيــف حــاد وإصابــات متفرقــة يف الــذراع واجلســم؛ لــذا 
أطلــب تقديرهــا وإلــزام الشــركة بهــا؛ هــذه دعــواي. وقــدم والدهــا ورقــة 
محــررة عــن الدعــوى جــرى إرفاقهــا باملعاملــة وبطلــب اجلــواب مــن املدعــى 
عليــه وكالــًة أجــاب بقولــه مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا مــن ركوبهــا 
ذلــك  فهــذا صحيــح، لكــن كان  منهــا  وســقوطها  التوبجــان  عربــة 
بســبب عــدم ربطهــا حلــزام األمــان؛ هــذه إجابتــي. كمــا قــدم املدعــى 
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باملعاملــة  إرفاقهــا  جــرى  الدعــوى  عــن  محــررة  إجابــة  وكالــًة  عليــه 
وبعرضهــا علــى املدعيــة قالــت مــا ذكرتــه يف دعــواي هــو الصحيــح وقــد 
ــة مــن املدعــى  كنــت رابطــة حلــزام األمــان؛ هــذه إجابتــي. وبطلــب البين
عليــه وكالــًة قــال: لــديَّ بينــة وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة. 
عليــه جــرى تزويــد املدعــى عليــه وكالــًة بنســخة مــن الورقــة التــي قدمهــا 
املدعــي وكالــًة، كمــا جــرى تزويــد املدعيــة بنســخة مــن اإلجابــة التــي 
ــًة. عليــه رفعــت اجللســة للكتابــة ملستشــفى  قدمهــا املدعــى عليــه وكال
امللــك عبدالعزيــز التخصصــي لإلفــادة بتقريــر نهائــي عــن حالــة املدعيــة 
العجــز. وحتــى الكتابــة  مــن جلنــة طبية،متضمًنــا اإلصابــات ونســبة 
وورود اإلجابــة رفعــت اجللســة. ثــم إنــه يف يــوم اإلثنــن 1432/04/30هـــ 
الســاعة العاشــرة والنصــف فتحــت اجللســة، وفيهــا حضــرت املدعيــة 
كمــا حضــر املدعــي وكالــًة وهــو املعــرف بهــا، كمــا حضــر املدعــى 
عليــه وكالــًة، كمــا وردنــا خطــاب مديــر برنامــج مستشــفى امللــك 
برقــم  احملكمــة  بهــذه  واملقيــد   بالطائــف  التخصصــي  عبدالعزيــز 
رقــم  الطبــي  التقريــر  بــه  مرفًقــا  1432/2/28هـــ  يف   32/182652
ــى  49/489/ع/47ط يف 1432/02/26هـــ املتضمــن: بعــد الفحــص عل
املريضــة تبــن أن اإلصابــات التــي تعرضــت لهــا لــم ميــض عليهــا املــدة 
ــا بعــد ســنة مــن  ــم نســبة العجــز، وينصــح بإعــادة تقييمه الازمــة لتقيي
إجــراء آخــر عمليــة جراحيــة ترميميــة .ا.هـــ وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت: 
أطلــب اإلمهــال لإلجابــة عــن التقريــر الطبــي؛ هــذه إجابتــي. عليــه أجبُتهــا 
لطلبهــا، ثــم إنــه يف يــوم الثاثــاء 1432/5/15هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــرت املدعيــة كمــا حضــر املدعــي وكالــًة وهــو املعــرف باملدعيــة، 
وحضــر حلضورهــم املدعــى عليــه وكالــًة، وبطلــب اجلــواب مــن املدعيــة 
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تقديــر  أطلــب  بقولهــا  أجابــت  املاضيــة  اجللســة  يف  عنــه  ســئلت  عمــا 
اإلصابــات يف احلالــة الراهنــة، وأتنــازل عــن ســريان اجلنايــة؛ هــذه إجابتي. 
عليــه قــررت الكتابــة ملستشــفى امللــك عبدالعزيــز التخصصــي لإلفــادة 
عــن اإلصابــات الراهنــة وتقديــر نســبة العجــز؛ حتــى يتــم تقديرهــا شــرًعا 
ولــو لــم يحصــل الشــفاء التــام بعــد.. وحتــى الكتابــة وورود اإلجابــة رفعت 
التاســعة  الســاعة  1433/7/15هـــ  الثاثــاء  يــوم  يف  إنــه  ثــم  اجللســة. 
والنصــف فلــدي أنــا ....... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف والقائــم 
بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع عشــر فتحــت اجللســة، وفيهــا حضــرت 
املدعيــة كمــا حضــر املدعــي وكالــًة وهــو املعــرف بهــا، كمــا حضــر 
املدعــى عليــه وكالــًة وقــد ســبق وأن وردتنــا التقاريــر الطبيــة فجــرى 
بعثهــا لقســم اخلبــراء لتقديــر أرش اإلصابــات فوردنــا خطــاب رئيــس 
قســم اخلبــراء رقــم  33/290058يف 1433/4/3هـــ مرفًقــا بــه القــرار 
رقــم 33/290058 يف 1433/4/3هـــ ونــص احلاجــة منــه قــدرت أرش 
اإلصابــات كالتالــي: أواًل: نزيــف بســيط فــوق األم اجلافيــة قــدر مببلــغ 
وقــدره )6000ســتة آالف ريــال( حكومــة. ثانًيــا: شــرخ بقــاع اجلمجمــة 
قــدر مببلــغ وقــدره )30000 ثاثــون ألــف ريــال( مقــدر شــرًعا. ثالًثــا: ندبــة 
بالناحيــة اليســرى مــن اجلبهــة قــدرت مببلــغ وقــدره)3000 ثاثــة آالف 
ريــال( حكومــة. رابًعــا: ندبتــان باألنــف قــدرت مببلــغ وقدره)6000ســتة 
آالف ريــال( حكومــة. خامًســا: ندبتــان بوســط والناحيــة اليمنــى مــن 
الشــفة الســفلية قــدرت مببلــغ وقــدره )6000ســتة آالف ريــال( حكومــة. 
سادًســا: تأثــر الذاكــرة بنســبة10%قدرت مببلــغ وقــدره )30000 ثاثون 
ألــف ريــال( حكومــة. ســابًعا: تأثــر حاســة الشــم بنســبة  10%قــدرت 
ألــف ريــال( حكومــة. ثامًنــا: فقــدان  مببلــغ وقــدره )30000 ثاثــون 
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أســنان الفــك العلــوي وعددهــا )4( أدى إلــى نســبة عجــز قدرهــا %8 
قــدرت مببلــغ وقــدره )60000ســتون ألــف ريــال( مقــدرة شــرًعا. تاســًعا: 
فقــدان ســن بالفــك الســفلي وقــدر مببلــغ وقــدره )15000خمســة عشــر 
الســنخي يف  العظــم  مقــدر شــرًعا. عاشــًرا: كســور يف  ريــال(  ألــف 
الفكــن العلــوي والســفلي قــدرت مببلــغ وقــدره )90000 تســعون ألــف 
ريــال( مقــدرة شــرعًا. احلــادي عشــر: اهتــزاز بثاثــة أســنان أماميــة بالفــك 
الســفلي قــدر مببلــغ وقــدره )9000تســعة آالف ريــال( حكومــة؛ وبهــذا 
يكــون مجمــوع أرش هــذه اإلصابــات مبلــغ وقــدره  285000 مئتــان 
اإلصابــات  هــذه  أرش  ريــال وكــون مجمــوع  ألــف  وثمانــون  وخمســة 
جتــاوز ثلــث الديــة واملصابــة أنثــى نرجــع إلــى نصــف املبلــغ ويكــون 
)142500 مائــة واثنــان وأربعــون ألًفــا وخمســمائة ريــال فقــط ال غيــر(
واللـــه املوفق. ا.هـ..  وبعرضـــه علــــى الطرفن، قررت املدعية القناعة به 
أمــا املدعــى عليــه وكالــًة فـقــــرر عــدم القناعــة بــه وطلــب نســخة مــن 
التقاريــر الطبيــة لعرضهــا علــى الشــركة موكلتــي؛ هــذه إجابتــي عليــه 
جــرى تســليمه نســخة مــن التقاريــر الطبيــة وعليــه رفعــت اجللســة. ثــم إنــه 
يف يــــوم األربعـــــاء الـمـوافــــق 1433/11/03هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
ــا مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف والقائــم  00 : 08 لــدي أن
بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع عشــر وفيهــا حضــرت املدعيــة وعــرف 
بهــا والدهــا، كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــًة وأحضــرت معهــا كًا 
ــا  ــة اجلنســية إقامــة رقــم ........ وبســؤالها عــن عمرهــا وعمله مــن .... ميني
وصلــة قرابتهــا باملتداعيــن ومحــل إقامتهــا قالــت: أنــا مــن مواليــد عــام 
1402هـــ وليــس لــدي عمــل واملدعيــة أختــي وأقيــم مــع والــدي بالطائــف... 
عــن عمرهــا وعملهــا وصلــة  وبســؤالها   .... رقــم  إقامــة  اجلنســية  مينيــة 
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قرابتهــا باملتداعيــن ومحــل إقامتهــا قالــت أنــا مــن مواليــد عــام 1408هـــ 
وليــس لــدي عمــل واملدعيــة أختــي وأقيــم مــع والــدي بالطائــف مينيــة 
ــا  ــة قرابته ــا وصل اجلنســية إقامــة رقــم .... وبســؤالها عــن عمرهــا وعمله
باملتداعيــن ومحــل إقامتهــا قالــت أنــا مــن مواليــد عــام 1412هـــ وليــس 
لــدي عمــل واملدعيــة أختــي وأقيــم مــع والــدي بالطائــف مينيــة اجلنســية 
إقامــة رقــم .... وبســؤالها عــن عمرهــا وعملهــا وصلــة قرابتهــا باملتداعيــن 
ــد عــام 1415هـــ وليــس لــدي عمــل  ــا مــن موالي ومحــل إقامتهــا قالــت أن
واملدعيــة أختــي وأقيــم مــع والــدي بالطائــف وعــرف بهــن والدهــن مينــي 
اجلنســية إقامــة رقــم ..... وبســؤالهن عمــا لديهــن مــن شــهادة شــهدت كل 
واحــدة منهــن علــى حــدة بقولهــا: نشــهد هلل تعالــى بــأن أختــي ..... صعــدت 
ــة ........ الســياحية وكانــت رابطــة حــزام األمــان  ــة التوبيجــان بقري عرب
ثــم ســقطت منهــا هــذه شــهادتنا. وبســؤال املدعيــة هــل لديــك زيــادة بينــة 
قالــت هنــاك أنــاس مــن جماعتنــا كانــوا حاضريــن وهــم اآلن يف اليمــن 
هذه إجابتي عليه رفعت اجللســة ثم إنه يف يوم األربعاء 1433/12/29هـ 
رئيــس  أنــا مســاعد  لــدي  والنــص   الثامنــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
احملكمــة العامــة بالطائــف والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع 
عشــر وفيهــا حضــرت املدعيــة، وعــرف بهــا والدهــا كمــا حضــر املدعى 
عليه وكالًة كما وردنا خطاب رئيس قسم اخلبراء رقم  331652495 
يف   331652495 رقــم  القــرار  بــه  مرفًقــا  1433/11/28هـــ  يف 
1433/11/28هـــ املتضمــن: حضــر منــدوب الدفــاع املدنــي بالطائــف 
وحضــر منــدوب الشــركة وكذلــك حضــرت بصحبــة والدهــا فجــرى 
)لعبــة   ........ يف  الواقــع  احلــادث  وقــوع  ومحــل  اللعبــة  علــى  االطــاع 
التوبيجــان( والــذي هــي عبــارة عــن عربــات علــى مســاري احلديــد حتــرك 
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التحكــم  طريــق  عــن  النــزول  حالــة  ويف  بالكهربــاء  الصعــود  يف 
الشــخصي بفرامــل يدويــة عنــد رفــع األيــدي عــن الفرامــل اليدويــة )أذرع  
ــا، ثــم جــرى ســؤال الفتــاة والتــي تبلــغ مــن  التحكــم( يتــم وقوفهــا تلقائّيً
ــا ســبعًا وعشــرين ســنة، وعنــد وقــوع احلــادث كان عمرهــا  العمــر حالّيً
خمــس وعشــرين ســنة وحيــث أشــارت الفتــاة إلــى إحــدى العربــات إال 
أنهــا ذكــرت أن العربــة التــي ركبتهــا كانــت ســليمة وال أعلــم عمــا إذا 
كان هنــاك خلــل يف داخــل العربــة ال أعرفــه أمــا احلــزام فقــد مت ربطــه 
مــن قبــل املســؤول عــن تشــغيل العربــات حيــث كان بصحبتــي طفــل 
يدعــى )ابــن أختهــا( وقــد مت ربــط احلــزام لــه أيًضــا ثــم قمــت بوضــع يــدي 
علــى الــذراع األميــن واأليســر ودفتيــه إلــى األمــام بيــدي فأخــذت مســارها 
احملــدد إال أنــه عنــد املنعطــف األخيــر لــم أشــعر بنفســي إال ســاقطة علــى  
األرض أمــا الطفــل فأنــا يف حينهــا كنــت مرميــة علــى األرض ولــم أِع 
ــه وحيــث األمــر مــا  ــاة، وعلي ــه الفت ــر الطفــل هــذا مــا ذكرت عــن مصي
ذكــر فــإن اللجنــة تــرى أنــه بــراءة للذمــة وحترًيــا للصــواب االطــاع علــى 
التقريــر املتخــذ مــن ِقبــل اجلهــات املختصــة يف حــن وقــوع احلــادث حتــى 
يتــم االطــاع علــى مــا ورد يف ذلــك التقريــر ومــن ثــم يكمــل الــازم ا.هـــ 
عليــه، فقــد أجبتهــم لطلبهــم وقــررت إعــادة أوراق املعاملــة لقســم اخلبــراء 
ثــم إنــه يف يــوم الســبت املوافــق 1434/03/28هـ افتتحت اجللســة الســاعة 
التاســعة والربــع لــدي أنــا مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف 
والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع عشــر، وفيهــا حضــرت املدعية 
ــا  ــًة كمــا وردن وعــرف بهــا والدهــا، كمــا حضــر املدعــى عليــه وكال
قــرار مكتــب الصلــح رقــم 331652495 يف 1434/3/22هـــ املتضمــن: 
ومنــدوب  والدهــا  برفقــه  املدعيــة  مــن  كل  الدعــوى  طــريف  حضــر 
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بدفــع  الشــركة  منــدوب  الصلــح واســتعد  الشــركة وجــرى محاولــة 
ثاثــن ألــف ريــال وإنهــاء القضيــة، وبعرضــه علــى املدعيــة رفضــت هــذا 
ــة  ــرة يف العــاج لكونهــا أجنبي ــغ كبي وأفــادت بأنهــا قــد خســرت مبال
وباالطــاع علــى تقريــر الدفــاع املدنــي املرفــق وجــد أنــه مت عملــه بعــد يــوم 
مــن احلــادث لتأخــر البــاغ وهــذا مــا أكدتــه أيًضــا املدعيــة، وظهــر مــن 
احملضــر املشــترك بتاريــخ 1431/8/30هـــ لفــة 7 أنــه ال يوجــد خطــورة 
مــن اللعبــة يف حالــة التقيــد بعــدم فــك أحزمــة األمــان إال أنــه ذكــرت 
املدعيــة بأنهــا ال تــدري هــل مت إحــكام احلــزام مــن ِقبــل املســؤول أم ال 
ولــم تشــعر إال وهــي تســقط يف آخــر ملــف للعبــة هــذا مــا ظهــر للهيئــة ا.هـــ 
وبعرضــه علــى الطرفــن صادقــا عليــه ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
وكالــًة هــل لديكــم بينــة علــى أن املدعيــة قامــت بفــك احلــزام، قــال 
بينتــي هــم العمــال املشــرفون علــى اللعبــة وهــم حتــت كفالــة موكلــي؛ 
هــذه إجابتــي ثــم ســألت املدعيــة هــل أنــت مســتعدة ببــذل اليمــن علــى 
أنــك لــم تقومــي بفــك احلــزام بنفســك قالــت أنــا مســتعدة بذلــك متــى مــا 
طلــب منــي هــذه إجابتــي، وباالطــاع علــى وكالــة املدعــى عليــه وكالــًة 
ــًة تخولــه طلــب  لــم أجدهــا تخولــه طلــب اليمــن فأفهــم بإحضــار وكال
اليمــن فاســتعد بذلــك وإال ســيتم الفصــل يف الدعــوى مــع االحتفــاظ 
بحــق موكليــه يف ســماع اليمــن متــى شــاءوا ففهــم ذلــك عليــه رفعــت 
اجللســة. ثــم إنــه يف يــوم  األحــد املوافــق 1434/04/28هـــ افتتحت اجللســة 
الســاعة الثامنــة والنصــف لــدي أنــا مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
بالطائــف والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع عشــر وفيهــا حضرت 
املدعيــة وعــرف بهــا والدهــا كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــًة وبســؤاله 
عمــا طلــب منــه يف اجللســة املاضيــة قــال إننــي لــم أســتطع إحضارهــا 
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ــة وبعــد  حيــث إن الشــركاء كثيــرون وال يجتمعــون إال يف فتــرات قليل
ســماع الدعــوى واإلجابــة وملــا جــاء يف محاضــر اللجــان املشــكلة بأمــر 
البينــة  احلــق وال تقتصــر علــى  يبــن  مــا  البينــة هــي  احملكمــة ،وألن 
ــة  ــه ببين بشــهادة الشــهود ولعجــز املدعــى عليهــا عــن إثبــات مــا دفعــت ب
موصلــة، وحلرمــة دمــاء املســلمن، وللقاعــدة الشــرعية )الغــرم بالغنــم(، 
وألن املدعــى عليهــا يف حكــم األجيــر املشــترك واألصــل فيــه أن يــده يــد 
ضمــان ال يــد أمانــة كمــا نــص عليــه فقهــاء الصحابــة رضــي اهلل عنهــم، 
وألن وكيــل املدعــى عليهــا احلاضــر ليــس لديــه التوكيــل يف ســماع 
اليمــن وجــرى إعــذاره يف اجللســة املاضيــة جلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت 
بإلــزام الشــركة املدعــى عليهــا بدفــع مبلــغ قــدره مائــة واثنــان وأربعــون 
ألًفــا وخمســمائة ريــال للمدعيــة أصالــًة أرش التســبب يف جنايــة اخلطــأ، 
وللشــركة ســماع ميــن املدعيــة متــى شــاءت. وبعرضــه علــى املدعيــة 
القناعــة  عــدم  فقــرر  وكالــًة  عليــه  املدعــى  أمــا  بــه  القناعــة  قــررت 
العاشــرة  الســاعة  1434/4/29هـــ  اإلثنــن  يــوم  باملراجعــة  فأفهمتــه 
بــه فاســتعد بذلــك وبــاهلل التوفيــق،  الســتام نســخة احلكــم وأعلــم 
يف  ُحــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/4/28ه الساعة التاسعة .
ثــم إنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1434/10/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا  لــدي  والنصــف  الثامنــة 
رئيــس  بخطــاب  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وفيهــا 
برقــم 33290058  محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة املكلــف 
رقــم  الثالثــة  احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار  بــه  مرفًقــا  1434/9/7هـــ  يف 
34304391 يف 1434/8/24هـــ املــدون علــى ظهــر الصــك واملتضمــن: 
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)وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا املوافقــة 
ــاهلل التوفيــق،  ــى احلكــم( ا.هـــ وأمــرت بإحلاقــه بصكــه وســجله وب عل
يف  ُحــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

التاســعة. الســاعة  1434/10/25ه 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/11/25هـــ  الثاثــاء  يــوم  يف  إنــه  ثــم 
الســاعة 45 : 09 وفيهــا حضــرت املدعيــة وعــرف بهــا والدهــا، كمــا 
حضــر املدعــى عليــه وكالــًة .... ســعودي اجلنســية ســجله املدنــي رقــم ... 
وكيــًا عــن .... بالوكالــة رقــم 34713255 يف 1434/6/5هـــ الصــادرة 
عــن كتابــة العــدل الثانيــة بالطائــف بوكالتــه عــن ... املتضمــن )طلــب 
اليمــن ورده واالمتنــاع عنــه( ا.هـــ، وقــد وردنــا االســتدعاء املقــدم مــن 
وكيــل شــركة الطائــف لاســتثمار والســياحة املقيــد بهــذه احملكمــة 
برقــم 342168645 يف 1434/9/13هـــ املتضمــن طلــب ســماع اليمــن 
مــن املدعيــة ا.هـــ ومبــا أنــه جــاء يف حكــم فضيلــة ســلفنا بعــد حكمــه 
للمدعيــة مــا نصــه )وللشــركة ســماع ميــن املدعيــة متــى شــاءت( ا.هـــ،  
وباالطــاع علــى صــك احلكــم وجــد ضمنــه مــا نصــه )ثــم ســألت املدعيــة 
احلــزام  بفــك  تقومــي  لــم  أنــك  اليمــن علــى  ببــذل  أنــت مســتعدة  هــل 
بنفســك قالــت أنــا مســتعدة بذلــك متــى مــا طلــب منــي( ا.هـــ  عليــه حلفــت 
املدعيــة قائلــة بعــد تخويفهــا مبغبــة اليمــن )واهلل العظيــم أن العامــل 
هــو مــن ربــط لــي حــزام األمــان أثنــاء ركوبــي عربــة التوبجــان يف منتــزه 
........ الســياحي ولــم أفــك احلــزام واهلل العظيــم( وحيــث حلفــت املدعيــة 
علــى وفــق مــا طلــب منهــا فضيلــة ســلفنا بطلــب وكيــل الشــركة وقــد 
صــادق أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف علــى احلكــم بالتهميــش 
املذكــور أعــاه. عليــه فيكــون احلكــم قــد اكتســب القطعيــة وبــاهلل 
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التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 
يف 1434/11/25ه الســاعة العاشــرة.

ثــم إنــه يف يــوم  األربعــاء املوافق1435/01/03هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 
ومت  والدهــا  بهــا  وعــرف  املدعيــة  حضــرت  وفيهــا  والربــع  التاســعة 
تســليمها الشــيك املســحوب علــى البنــك ..... التجــاري  رقــم 399329 
ألــف  وأربعــون  واثنــان  مائــة  قــدره  مبلــغ  وفيــه  1434/12/26هـــ  يف 
وخمســمائة ريــال ســعودي ألمــر الــوارد برفقــه خطــاب مديــر الشــؤون 
التنفيذيــة لشــركة ........ واملقيــد بهــذه احملكمــة برقــم 351225 يف 
1434/1/1هـــ وقــررت املدعيــة بقولهــا لقــد اســتلمت الشــيك املرصــود 
أعــاه ولــم يبــق يف ذمــة احملكــوم عليهــا لــي شــيء بخصــوص هــذه 
ــة .........  الدعــوى، هــذا مــا لــدي وعليــه فقــد ثبــت لــدي اســتام املدعي
املبلــغ احملكــوم بــه وقــدره مائــة واثنــان وأربعــون ألــف وخمســمائة ريــال 
ســعودي مــن املدعــى عليهــا شــركة ....... وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه 
آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل 

وســلم. ُحــرر يف 1435/1/3هـــ الســاعة التاســعة والنصــف.
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: 34245891  تاريُخه: 1434/6/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 3257689   َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34275742  تاريُخه: 1434/7/23هـ

ــائِق-  ِة إصابــاٍت لَقاِصــر- هــروُب السَّ َب يف عــدَّ أرُش إصابــاٍت- حــاِدٌث تســبَّ
ِعــي-  للمدَّ الطبــيِّ  قريــِر  التَّ إيجابيــُة  ــائِق-  للسَّ املــروِر  تقريــِر  إدانــُة 
ــاِمي بَســماِع  ــاِم السَّ ــاِت- إْذُن املَق ــُة بيــِت املــاِل بدفــِع أرِش اإلصاب ُمطالب
ِر  ــجاِج- إلــزاُم بيــِت املــاِل بدفــِع املبلــِغ املقــدَّ ِر الشِّ عــَوى- تقريــُر ُمقــدِّ الدَّ

َعــى عليــِه. للمدَّ

ما أورده القاضي من تسبيب يف حكمه .

ــُه  َض حلــادٍث مــروريٍّ نتــَج عن ــى عليــِه تعــرَّ ــًة بــأنَّ املوَل ِعــي والي َعــى املدَّ ادَّ
ِة إصابــاٍت، وَقــد أديــَن ســائُق الســيارِة بنســبِة 75% مــَن اخلطــِأ إالَّ  عــدَّ
ــُه هــرَب وال ُيعلــُم َعــن مكاِنــه؛ لــَذا فَقــد طلــَب احلكــَم عَلــى بيــِت  أنَّ
مــاِل املســلمَن بتســليِمه َمــا ُيقاِبــُل النســبَة املقــررَة عَلــى الســائِق مــن 
عــَوى، اطلعــِت  أرِش اإلصابــِة. أقــرَّ منــدوُب وزارِة املاليــِة مَبــا جــاَء يف الدَّ
ــِر املــروِر،  عــَوى، وتقري ــاِمي بَســماِع الدَّ ــاِم السَّ ــى إذِن املَق احملكمــةُ عَل
ــجاِج  ِر الشِّ ، وتقريــِر ُمقــدِّ وإقــراِر القناعــِة بالنســبِة، والتَّقريــِر الطبــيِّ
َم بإلــزاِم بيــِت املــاِل  ، قضــِت احملكمــُة بنــاًء عَلــى َمــا تقــدَّ باحملكمــةِ
ــائِق ِمــن أرِش  ِعــي َمــا ُيقاِبــُل النســبَة املقــررَة عَلــى السَّ بــأْن يدفــَع للمدَّ
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عــَوى باحُلكــِم، وُرفــَع احلكــُم لتدقيِقــه حســَب  اإلصابــِة، قنــَع طرَفــا الدَّ
التعليمــاِت، قــررْت محكمــُة االســتئناِف املوافقــَة عَلــى احلكــِم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد.. فلــدّي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بنجــران 
وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بنجــران برقــم 3257689 وتاريــخ 1432/02/27هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 32179276 وتاريــخ 1432/02/27 هـــ، ففــي يــوم األحــد املوافــق 
1434/06/18هـــ حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
ــا علــى أخيــه ...... مبوجــب صــك الواليــة الصــادر عــن  رقــم ... بصفتــه ولّيً
هــذه احملكمــة برقــم 4/66 وتاريــخ 1421/10/19هـــ واملتضمنة إقامته 
ــا علــى أخيــه ولــه املطالبــة بحقوقــه لــدى الدوائــر احلكوميــة، وحضر  ولّيً
ــة بطاقــة أحــوال رقــم .... مبوجــب اخلطــاب  ــدوب وزارة املالي حلضــوره من
ــا مــن مديــر عــام فــرع الــوزارة املاليــة مبنطقــة جنــران برقــم  الــوارد إلين
3536/1100 يف 1433/1/23هـــ، واملتضمــن املوافقــة علــى تكليفــه 
علــى ســماع املطالبــة بــأرش إصابــة املدعــو، وادعــى األول يف دعــواه 
قائــًا إنــه يف تاريــخ 1420/3/27هـــ وعلــى طريــق تقاطــع املنتشــر مــع 
ثــار اصطــدم أخــي وهــو راكــب مــع ســيارة املدعــو بســيارة املدعــو ..... 
ــه هــل هــو حــي أو ميــت،  ــم عن باكســتاني اجلنســية وقــد هــرب وال نعل
وقــد صــدر األمــر الســامي برقــم 6153/م ب يف 1431/8/19هـــ بــاإلذن 
بســماع دعوانــا يف املطالبــة بــأرش اإلصابــات يف مواجهــة منــدوب بيــت 
املــال، وقــد أديــن الطــرف اآلخــر مــن احلــادث املدعــو ....... بنســبة خمســة 
وســبعن باملائــة؛ وذلــك مبوجــب تقريــر املــرور وقــد قــدرت اإلصابــات مــن 
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مقــدر الشــجاج لديكــم يف هــذه احملكمــة مببلــغ وقــدره ســتمائة وســتة 
ــل  ــى بيــت املــال بدفــع مــا يقاب ــب احلكــم عل ــال، أطل وعشــرون ألــف ري
النســبة املقــررة علــى املدعــو بواقــع نســبة 75%، وذلــك مببلــغ وقــدره 
ــا وخمســمائة ريــال. هــذه دعــواي وبعــرض  أربعمائــة وتســعة وســتون ألًف
املــال احلاضــر أجــاب قائــًا: مــا ذكــره  بيــت  الدعــوى علــى منــدوب 
املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح جملــًة وتفصيــًا، هكــذا أجــاب. وقــد 
جــرى االطــاع علــى األمر الســامي برقــم 6153/م ب يف 1431/8/19هـ 
الصــادر عــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء و املتضمــن املوافقــة على اإلذن 
بســماع الدعــوى ا.هـــ، وقــد جــرى االطــاع علــى تقريــر املــرور املرفــق 
باملعاملــة علــى لفــة رقــم )1( مــن الصحيفــة رقــم )12( املتضمــن مــا يلــي 
أواًل: تقــع مســؤولية احلــادث علــى الســائق ... باكســتاني اجلنســية بواقــع 
75%؛ وذلــك لألســباب التاليــة: 1- عــدم احلــرص واليقظــة أثنــاء القيــادة. 
2- دخولــه يف اخلــط وانحرافــه جهــة اليســار دون التأكــد مــن خلــو 
الطريــق. 3- كونــه الســبب يف احلــادث بعــد قضــاء اهلل وقــدره. ثانًيــا: 
تقــع باقــي املســؤولية علــى ....... بواقــع 25%؛ وذلــك لألســباب التاليــة: 
1- الســرعة العاليــة التــي كان يســير عليهــا قبــل وقــوع احلــادث. 2- عــدم 
احلــرص واليقظــة أثنــاء القيــادة ا.هـــ. وقــد جــرى االطاع على قــرار قناعة 
املدعــو ...بالنســبة املقــررة عليــه بواقــع 75% وكــذا إقــرار قناعــة بالنســبة 
املقــررة عليــه بواقــع 25% واملصدقــة شــرًعا علــى لفــة: 1( صحيفــة )13( 
)14(، كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر الطبــي رقــم 2/34203/م 
يف 1432/9/21هـــ واملتضمــن التقريــر الطبــي عــن حالــة املدعــو نتيجــة 
احلــادث املــروري الــذي وقــع بتاريــخ 1420/3/27هـــ ونتــج عنــه إصابــات 
شــديدة بالــرأس، مــع وجــود نزيــف وكدمــات باملــخ يعانــي مــن شــلل 
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رعــاش بالســفلية األميــن واأليســر، يعتمــد علــى كرســي متحــرك ال 
يســتطيع العنايــة بنفســه والعجــز الدائــم ا.هـــ، كمــا جــرى االطــاع 
علــى تقريــر مقــدر الشــجاج باحملكمــة باخلطــاب رقــم 321580016 يف 

1432/12/18هـــ 
يف   32709236 رقــم  اخلطــاب  علــى  )بنــاًء  يلــي  مــا  واملتضمــن 
1432/6/14هـــ بشــأن تقريــر إصابــات املدعــو/... أفيــد فضيلتكــم، 
النحــو  علــى  املذكــور  إصابــات  تقريــر  مت  بأنــه  اهلل،  حفظكــم 
التالــي: 1- شــلل بالطرفــن الســفلين يقــدر مببلــغ ثاثمائــة ألــف ريــال. 
2-كســر بعظمــة احللــق األميــن يقــدر مببلــغ ســتة آالف ريــال. 3- نســبة 
ريــال.  ألــف  وثمانــن  مائتــان  تقــدر مببلــغ  الـــ%80  تفــوق  باملــخ  العجــز 
4-فقــدان الســن ) 25,45 ( تقــدر مببلــغ ثاثــن ألًفــا؛ حيــث إنــه يف كل 
ســن خمســة أباعــر، ويقــدر البعيــر بثاثــة آالف ريــال، أمــا بالنســبة 
للســن )46( فــا توجــد أي معلومــات تفيــد مــا كانــت قــد فقــدت بســبب 
احلــادث أم ال، وبذلــك يصبــح مجمــوع تقديــر اإلصابــات )ســتمائة وســتة 
وعشــرين ألــف ريــال( ا.هـــ. فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، 
وملــا جــاء يف األمــر الســامي املشــار إليــه املتضمــن املوافقــة علــى اإلذن 
بســماع الدعــوى، ومــا تضمنــه تقريــر املــرور للحــادث والنســبة املقــررة 
واملصدقــة إقراراتهــم بالقناعــة شــرًعا، وملــا جــاء يف التقريــر الطبــي 
املشــار إليــه، وملــا جــاء يف تقريــر مقــدر الشــجاج، وجلميــع مــا تقــدم فقــد 
ــا وقــدره أربعمائــة  حكمــت بإلــزام بيــت املــال بــأن يدفــع للمدعــي مبلًغ
وتســعة وســتون ألًفــا وخمســمائة ريــال. وبإعــان احلكــم، قــرر الطرفــان 
القناعــة باحلكــم وقــررت رفــع املعاملــة لاســتئناف حســب التعليمــات 
آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل 
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وســلم. ُحــرر يف 1434/6/18هـــ.
ــى مــن ال نبــي بعــده.. أمــا بعــد،  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/12/29هـــ افتتحــت اجللســة عنــد 
االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة  عــادت  وقــد  الســاعة 10 صباًحــا 
مبنطقة عســير برقم 341728171 وتاريخ 1434/08/03هـ، وبرفقتها 
القــرار الصــادر عــن الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة برقــم 34275742 وتاريــخ 
1434/07/23هـــ، ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق، وصلــى اهلل 
ــى آلــه وصحبــه وســلم.. قاضــي اســتئناف  ــا محمــد وعل ــى نبين وســلم عل
ختمــه وتوقيعــه.. قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه. رئيــس الدائــرة 
........ ختمــه وتوقيعــه(، وحتــى ال يخفــى جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق، 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 

1434/12/29هـ.
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: 3416746  تاريُخه: 1434/1/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32139241

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34374710 تاريخه: 1434/12/1هـ

إصابــات  يف  تســبب  حــادث  مفقــودة-  منافــع  وديــات  إصابــات  أروش 
التقريــر  إيجابيــة  الدعــوى-  علــى  عليــه  املدعــى  مصادقــة  وعجــز- 
الطبــي للمدعــي- تقديــر شــجاج- املســئولية كاملــة علــى الســائق 
)ابــن املدعــى عليــه(- تعــذر الصلــح بــن الطرفــن- إلــزام املدعــى عليــه 

بدفــع املبلــغ املقــدر للمدعــى عليــه .

ابــن قدامــة يف الشــرح الكبيــر مــع اإلنصــاف )75/26(: »وألنــه  قــول 
مقــر علــى نفســه باجلنايــة املوجبــة للمــال فصــح إقــراره كمــا لــو أقــر 

بإتــاف مــال«.

ــه  ــاء قيادت ــه أثن ــأن املدعــى علي ــه ب ــى ابن ــا عل ــه ولي ادعــى املدعــي بصفت
للســيارة املوصوفــة يف الدعــوى كان ابنــه مرافقــا لــه فحصــل لهمــا 
حــادث مــروري نتــج عنــه انقــاب الســيارة ممــا تســبب يف إصابــة ابنــه 
ــات املذكــورة يف الدعــوى، وقــد أديــن املدعــى عليــه بكامــل  باإلصاب
نســبة اخلطــأ عــن هــذا احلــادث، ولــذا فقــد طلــب احلكــم علــى املدعــى 
أقــر وكيــل  التــي فقدهــا،  املنافــع  وديــات  بــأروش اإلصابــات  عليــه 
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى وطلــب تكويــن جلنــة طبيــة لدراســة 
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وضــع املريــض كمــا طلــب تكليــف إدارة املــرور بإعــداد تقريــر احلادث، 
صرفــت احملكمــة النظــر عــن طلــب وكيــل املدعــى عليــه تكويــن جلنــة 
طبيــة اكتفــاء بالتقريــر الطبــي املرفــق كمــا قــررت تكليــف إدارة 
املــرور بتكويــن جلنــة مكونــة مــن ثــاث ضبــاط مــن ذوي االختصــاص 
ــر مفصــل عــن احلــادث ونســبة اخلطــأ، اطلعــت احملكمــة  إلعــداد تقري
علــى محضــر جلنــة احلــوادث كمــا اطلعــت علــى تقديــر مقــدر الشــجاج 
باحملكمــة، وكيــل املدعــى عليــه أقــر بتســبب موكلــه يف اإلصابــات 
الاحقــة بابــن املدعــي وتقريــر اللجنــة املشــكلة يف املــرور حملتــه كامل 
املســئولية عــن احلــادث، املدعــي واليــة تنازل عن جــزء من األرش وتكفل 
بــه لــو طالــب بــه مســتحق، قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بــأن 
يدفــع للمدعــي أرش اإلصابــة التــي تســبب بهــا بعــد خصــم املبلــغ الــذي 
تنــازل عنــه املدعــي واليــة، قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى 

عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
وتاريــخ   32139241 برقــم  املســاعد  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة 
1432/04/24هـ املقيدة باحملكمة برقم  32437438 وتاريخ  1432/4/24هـ 
ـ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/06/21هــ
........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ بصفتــه وليــًا علــى ابنه لقصوره 
العقلــي مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة باملهــد 
برقــم ........  يف 1431/5/19هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه ........ ســعودي 
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الوكالــة  مبوجــب  ابنــه  عــن  بالوكالــة   ........ رقــم  املدنــي  بالســجل 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 21204 يف 
1432/4/8هـــ املخــول لــه فيهــا حــق إقامــة الدعــاوى واملدافعــة واملرافعــة 
وطلــب حلــف اليمــن والصلــح والتنــازل قائــا يف دعــواه : إنــه بتاريــخ 
1429/1/1هـــ كان ابنــي ..... مرافقــًا البــن املدعــى عليــه يف الســيارة 
عليــه  للمدعــى  اململوكــة   ...... رقــم  لوحــة  1992م  موديــل   ..... نــوع 
بالوكالــة وقيــادة ابنــه املدعــى عليــه باألصالــة فحصــل حــادث انقــاب 
الســيارة علــى الطريــق الدائــري الثالــث قــرب حــي ........ باملدينــة املنــورة 
نتــج عــن احلــادث إصابــات بليغــه بابنــي صــدر بهــا التقريــر الطبــي النهائــي 
رقــم 88/6/145/ق يف 1433/3/30هـــ واملوقــع مــن استشــاري جراحــة 
دكتــور  البوليــة  املســالك  واستشــاري  الدكتــور  واألعصــاب  املــخ 
واملصــادق عليــه مــن مديــر عــام مستشــفى امللــك فهــد باملدينــة املنــورة 
الدكتــور وهــي ـ اضطــراب يف القــوى وامللــكات العقليــة بنســبة %100 
- تنفــس بواســطة أنبوبــة رغاميــة بنســبة 40% - أنبــوب تغذيــة معــدي 
بنســبة 30% - معتمــد علــى اآلخريــن بنســبة 50% - نوبــات الصــرع %50 
وشــلل رباعــي تصلبــي 100% وكســر يف اجلمجمــة 10% وبالتالــي تكــون 
مســتجيب  غيــر  املريــض  حاليــًا   ،  %380 هــي  الكلــي  العجــز  نســبة 
للمؤثــرات اخلارجيــة لديــة فتحــة تنفــس رغاميــة ، يفتــح عينيــه تلقائيــًا ، 
أطرافــه متصلبــة يتغــذى عــن طريــق أنبــوب معــدي لديــه تشــنجات معممة 
بوليــة  للســيطرة عليهــا يســتعمل قســطرة  إلــى عــاج مســتمر  يحتــاج 
بشــكل دائــم ، وقــد أديــن مــوكل املدعــى عليــه مبســؤولية احلــادث 
مــن  الصــادر  الشــرعي  القــرار  مبوجــب  باملائــة  مائــة   %100 بنســبة 
احملكمــة اجلزئيــة باملدينــة املنــورة رقــم 8/119 يف 1429/3/29هـــ لــذا 
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أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بديــة وأروش إصابــات ابنــي وكذلــك 
ديــة املنافــع التــي فقدهــا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه صــادق علــى 
ــب  ــع مــا ذكــره املدعــي وقــال إن احلــادث وقــع قضــاء وقــدرًا وأطل جمي
االطــاع علــى التقريــر الطبــي وأفيدكــم يف اجللســة القادمــة فأجيــب 
لذلــك وكنــا قــد كتبنــا ملقــدر الشــجاج باحملكمــة لاطــاع علــى 
التقريــر الطبــي وتقديــر ديــة وأروش اإلصابــات واملنافــع التــي فقدهــا 
ــه رقــم  ــا جواب ــر الطبــي املذكــور فوردن ــى ضــوء التقري ــن املدعــي عل اب
33623399 وتاريــخ 1433/4/13هـــ الــذي جــاء فيــه مــا نصــه ) انــه جرى 
االطــاع علــى التقريــر الطبــي وتبــن مــا يلــي : 1- إصابــة شــديدة باملــخ 
مــع وجــود كســر باجلمجمــة ووذمــة وكدمــات متعــددة بالدمــاغ أرى أن 
مســماها الشــرعي دامغــة وتقــدر إرشــها مبائــة ألــف ريــال . 2- نســبة 
العجــز لاضطــراب يف القــوة وامللــكات العقليــة 100% تقــدر ارشــها 
ثاثمائــة ألــف ريــال . 3- نســبة العجــز بالتنفــس بواســطة أنبوبــة رغاميــة 
40% تقــدر أرشــها مائــة وعشــرون ألــف ريــال . 4- نســبة العجــز الشــلل 
الرباعــي التصلبــي يشــمل فقــدان منفعــة املشــي ومنفعــة اليديــن %100 
تقــدر أرشــهما ســتمائة ألــف ريــال . 5- نســبة العجــز لكســر اجلمجمــة 
10% تقــدر أرشــها ثاثــون ألــف ريــال . 6- عــدم التحكــم بالبــول تقــدر 
أرشــها ثاثمائــة ألــف ريــال . 7- نســبة العجــز ألنبــوب تغذيــة معــدي %30 
وحيــث أن هــذه النســبة خــاف واقــع املريــض ألن املريــض مصــاب بشــلل 
رباعــي وفاقــد عقلــه وأيضــا يف غيبوبــة فإنــي أرى أنــه يســتحق أرش 
مــا  فــإن مجمــوع  وبذلــك  األكل  منفعــة  لفقــده  ريــال  ألــف  ثاثمائــة 
ــال هــذا  يســتحقه املصــاب ........... مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ري
مــا أراه( ورفعــت اجللســة لطلــب املدعــى عليــه االطــاع علــى التقريــر 
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الطبــي املذكــور واإلفــادة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وحضــر 
مبوجــب  عــن  بالوكالــة   ........ رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي   ........
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 
33141426 يف 1433/6/29هـــ املخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
ــح وقــال املدعــى عليــه إن هــذه هــي أول جلســة أحضــر  واإلقــرار والصل
فيهــا وأطلــب مهلــة لاطــاع والــرد يف اجللســة القادمــة ويف جلســة أخــرى 
ــل املدعــى  ــة وقــال وكي ــه بالوكال حضــر املدعــي وحضــر املدعــى علي
عليــه إن موكلــي لــم يخطــئ يف احلــادث لكــون ابــن املدعــي لــم يربــط 
حــزام األمــان حســب إفــادة موكلــي وتقريــر املــرور لــم يــن علــى أســباب 
مقنعــة والتقريــر الطبــي لــم يبــن حالــة التحســن التــي طــرأت علــى ابــن 
املدعــي ومت نقــل املصــاب ابــن املدعــي مــن مستشــفى امللــك فهــد باملدينــة 
إلــى مستشــفى املهــد وإمكانيــة أقــل فلمــا ســاءت حالتــه مت  املنــورة 
إعادتــه إلــى مستشــفى امللــك فهــد باملدينــة املنــورة لــذا فــإن موكلــي 
يرفــض هــذا التقريــر ويطلــب تكويــن جلنــة طبيــة لدراســة ملــف املريــض 
وبيــان وضعــه الصحــي ونســبة حتســنه ومخاطبــة إدارة املــرور املدينــة 
إلعــداد تقريــر مســبب عــن احلــادث هكــذا قــرر وقــدم مذكــرة شــارحة 
إلجابتــه أرفقــت مبلــف القضيــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إن 
املدعــى عليــه مقــر باخلطــأ ووكيلــه قــد اعتــرف يف اجللســة األولــى بخطــأ 
ــر الطبــي صــدر مــن مستشــفى وجهــة رســمية وقدحــه  ــه والتقري موكل
الــذي ذكــر مــردود عليــه وحالتــه واضحــة لــكل مــن رآه وبعــرض ذلــك 
ذلــك  عــن  موكلــي  أراجــع  ســوف  قــال  وكالــة  عليــه  املدعــى  علــى 
وباالطــاع علــى تقريــر املــرور عــن احلــادث وجدتــه موقــع مــن قبــل ضابــط 
ــة  ــن جلن ــة إدارة املــرور لتكوي ــاب االحتيــاط مخاطب واحــد ورأيــت مــن ب
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مكونــة مــن ثــاث ضبــاط مــن ذوي االختصــاص إلعــداد تقريــر مفصــل 
ــة  عــن احلــادث ونســبة اخلطــأ ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي باألصال
وحضــر املدعــى عليــه بالوكالــة وقــد وردنــا اجلــواب مــن إدارة مــرور 
منطقــة املدينــة املنــورة برقــم 1/3937/7/7 يف 1433/8/13هـــ وبرفقــة 
محضــر جلنــة احلــوادث بشــعبة حــوادث الســير والــذي جــاء فيــه : ) يف 
حوالــي الســاعة العاشــرة صباحــا مــن يــوم األربعــاء 1433/8/7هـــ جــرى 
اجتمــاع جلنــة احلــوادث مبــرور املدينــة املنــورة وباالطــاع علــى ملــف حــادث 
انقــاب الســيارة قيــادة جــرى االطــاع علــى محضــر املعاينــة ورســم 
كروكــي ومــا ورد يف إفــادة أطــراف احلــادث اتضــح لنــا أن املســؤولية 
يف احلــادث تقــع بنســبة 100% علــى الســائق وذلــك لاعتبــارات املشــار 
ــق املوضحــة يف مســؤولية احلــادث واملعــد  ــف التحقي ــا مســبقا يف مل إليه
مــن قبــل ضابــط القضيــة وبذلــك تضــم هــذا احملضــر . ضابــط حتقيــق 
املــازم أول ........ ضابــط حتقيــق ...... ضابــط حتقيــق ...... وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال اطلــب مهلــة للــرد عليــه ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي ........ وحضــر املدعــى عليــه بالوكالــة وقــدم مذكــرة 
اعتــراض علــى تقديــر املــرور نســبة اخلطــأ بواقــع 100% مائــة باملائــة علــى 
موكلــه لعــدم شــرح أســباب احلــادث بوضــوح وطلــب اســتدعاء أطــراف 
احلــادث والشــهود ملناقشــتهم وقــال إن أخ موكلــي  كان مرافقــًا ألخيــه 
احلــادث  عــن  لســؤاله  حضــوره  ونطلــب  احلــادث  أثنــاء  املدعــي  وابــن 
وبالرجــوع إلــى ملــف القضيــة وجــدت أنــه مت اســتدعاؤه مــن قبــل شــعبة 
حــوادث الســير باملــرور وجــرى ســؤاله عــن كيفيــة وقــوع احلــادث ثــم 
صــدر تقريــر نســبة اخلطــأ مــن قبــل اللجنــة املختصــة باملــرور وهــي جهــة 
اخلبــرة واملســئولة عــن تقديــر نســبة اخلطــأ وأصــدرت تقريرهــا املشــار 
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إليــه بتحميــل مــوكل املدعــى عليــه بالوكالــة كامــل مســئولية احلــادث 
لــذا مت رفــض طلــب املدعــى عليــه بالوكالــة كمــا أبرز املدعــي مذكرة 
ذكــر فيهــا أنــه لــم ينقــل ابنــه مــن مستشــفى امللــك فهــد باملدينــة املنــورة 
ــرة احلــج ملــدة  ــة خــال فت ــر عــام الشــئون الصحي ــل نقــل بأمــر مــن مدي ب
شــهر وأرفــق بــه صــور مكاتبــات بهــذا الشــأن تــدل علــى صحــة مــا ذكر 
ــرد عليهــا ويف جلســة  ــه الــذي وعــد بال وســلم منهــا نســخة للمدعــى علي
أخــرى حضــر املدعــي وحضــر وكيــل املدعــى عليــه ..... وكان املدعــى 
عليــه وكالــة قــد قــدم مذكــرة تعقيبيــه علــى جــواب املدعــي ذكــر فيها 
أن مــا ذكــره املدعــي مــن أنــه مت إخــراج ابنــه مــن مستشــفى امللــك فهــد 
مؤقتــًا إلــى مستشــفى احلناكيــة بســبب طــوارئ احلــج غيــر صحيــح بــل 
إنــه بعــد إعادتــه ملستشــفى امللــك فهــد طلــب والــده املدعــي بتحويلــه إلــى 
مستشــفى املهــد ممــا أدى إلــى تدهــور صحتــه ألنــه ال يوجــد فيــه قســم 
جراحــة مــخ وأعصــاب واخلطــاب الــذي قدمــه املدعــي هــو صــورة خطــاب 
ويوضــح اخلطــاب أن املريــض كان مبستشــفى ........ اســتمر منومــًا يف 
مستشــفى ........ بعــد انتهــاء احلــج بفتــرة طويلــة وقد مت إرجاعه ملستشــفى 
امللــك فهــد بعــد أكثــر مــن عــام ونصــف وعليــه نأمــل الكتابــة ملديــر 
قطــاع املهــد الصحــي ملعرفــة املــدة التــي قضاهــا املريــض مبستشــفى 
........ كمــا نطلــب الكتابــة ملديــر عام الشــئون الصحية للطب العاجي 
ملعرفــة ســبب نقلــه مــن مستشــفى امللــك فهــد إلــى مستشــفى املهــد وقــال 
إن موكلــي غيــر مقتنــع بتقريــر املــرور لعــدم بيــان األســباب التــي بنــى 
مــا ذكــره يف مذكرتــه  آخــر  إلــى  بشــكل مفصــل  النتيجــة  عليهــا 
املرفقــة وقــال إن موكلــه غيــر مقتنــع بتقديــر مقــدر الشــجاج ألنــه تقديــر 
مبالــغ فيــه وقــال إننــا خــال الفتــرة املاضيــة ســعينا يف الصلــح وتوســط 
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ريــال  ألــف  ثمامنائــة  إنــه ســيدفع  وقــال موكلنــا  ذلــك  اخليــر يف  أهــل 
ــال وبعــرض  ــي ألــف ري ــون ومائت ــى ملي للمدعــي إال أن املدعــي أصــر عل
ذلــك علــى املدعــي قــال مــا ذكرتــه مــن حيث تنقــل ابني يف املستشــفيات 
هــو الصحيــح وصحيــح أنــه كانــت هنــاك مســاعي للصلــح وخصمــت 
ــغ  ــال مــن مقــدار املبل ــغ خمســمائة وخمســن ألــف ري للمدعــى عليــه مبل
الــذي قــدره مقــدر الشــجاج البالــغ مليــون وســبعمائة وخمســن ألــف ريــال 
لــو طالــب  ريــال  ألــف  واخلمســن  اخلمســمائة  مبلــغ  دفــع  وأنــا أضمــن 
مســتحق لذلــك علمــا أن ابنــي املذكــور لــم يتــزوج وإننــي قــد أنفقــت 
عليــه حتــى اآلن مــا يقــارب خمســمائة ألــف ريــال هكــذا رد وبنــاء عليــه 
وحيــث أن تقريــر املستشــفى لــم يذكــر أن ابــن املدعــي لــم يحصــل لــه أي 
ــى مستشــفى وعــاج املريــض  ــه مــن مستشــفى إل مضاعفــات جــراء نقل
ــة ال يتهــم املستشــفى بالتفريــط فيهــا اال  ــه أصــول ومعرفــة طبي ــه ل ونقل
بدليــل لــذا صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــى عليــه مخاطبة املستشــفيات 
يف ذلــك واالكتفــاء مبــا ورد يف التقريــر الطبــي املرفــق ، فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث اعتــرف الوكيــل األول للمدعــى 
عليــه بتســبب موكلــه يف اإلصابــات الاحقــة بابــن املدعــي ومســئوليته 
الكاملــة عــن ذلــك واســتنادًا إلــى تقريــر اللجنــة املشــكلة يف املــرور 
والتــي حملــت املدعــى عليــه أصالــة كامــل مســئولية احلــادث بنســبة 
100% واســتنادًا إلــى القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة 
باملدينــة املنــورة رقــم 8/119 يف 1429/3/29هـــ املتضمــن احلكــم علــى 
املدعــى عليــه أصالــة بكامــل مســئولية احلــادث بواقــع 100% بنــاء علــى 
اعتــراف املدعــى عليــه وقناعتــه بتلــك النســبة واســتنادًا إلــى تقديــر مقدر 
الشــجاج املذكــور وحيــث تنــازل املدعــي عــن خمســمائة وخمســن ألــف 
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ريــال وتكفــل بهــا لــو طالــب بهــا أحــد مســتحق قــال ابــن قدامــه يف 
الشــرح الكبيــر مــع االنصــاف 75/26 )وألنــه مقــر علــى نفســه باجلنايــة 
لــو أقــر بإتــاف مــال( ملــا تقــدم  املوجبــة للمــال فصــح إقــراره كمــا 
حكمــت علــى املدعــى عليــه أصالــة بــأن يدفــع للمدعــي مبلــغ مليــون 
ومائتــي ألــف ريــال مقابــل دعــواه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
املدعــي القناعــة أمــا املدعــى عليــه فلــم يقنــع وطلــب االســتئناف فأجيــب 
لطلبــه وأفهــم أن عليــه احلضــور يــوم غــد االثنــن الســتام صــورة صــك 
احلكــم لتقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا فــإن لــم يقــدم اعتراضــه 
خالهــا فسيســقط حقــه يف االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف 1434/1/18هـ
احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
ففــي يــوم الســبت املوافــق 1424/7/29ه عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف مــع قــرار ماحظــة أصحــاب الفضيلــة قضاة الدائــرة اجلزائية 
السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 34210011 
وتاريــخ 1434/5/8هـــ واملتضمــن : )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
حاكمهــا  لفضيلــة  إعادتهــا  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه 
ملاحظــة أنــه لــم يوضــح القاضــي أن التقريــر الطبــي الــذي اعتمــد عليــه 
مقــدر الشــجاج يف تقديــر أروش اجلنايــة أنــه تقريــر طبــي نهائــي ولــم 
يوضــح فيــه أنــه ســوف تتحســن إصابتــه أو بعضهــا وتبــرؤ متامــًا إلعــادة 
النظــر ، واهلل املوفــق ( ، ثــم جــرت الكتابــة ملستشــفى امللــك فهــد 
مبنطقــة املدينــة املنــورة برقــم 342223659 وتاريــخ 1434/9/21هـــ، 
1434/10/25هـــ  يف  88/6/521/ق  رقــم  باخلطــاب  جوابهــم  فوردنــا 
واملتضمــن: )املريــض تعــرض إلصابــة شــديدة باملخ بتاريــخ 1429/1/1هـ 
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ممــا نتــج عنهــا غيبوبــة عولــج علــى أثرهــا يف العنايــة املركــزة علــى جهــاز 
التنفــس الصناعــي وأدويــة لعــاج وذمــة مخيــه شــديدة وكدمــات نزفيــه 
متعــددة باملــخ واملريــض حاليــا يف حالــة نباتيــة وســوف تســتمر حالتــه 
علــى مــا هــي عليــه لبقيــة حياتــه فهــو غيــر مســتجيب للمؤثــرات اخلارجيــة 
يفتــح عينيــه تلقائيــا مــع أطــراف متصلبــة وقســطرة بوليــة دائمــة وفتحــة 
تنفــس رغامــي وتغذيــة عــن طريــق فتحــة جــدار املعــدة( ، وبنــاء عليــه لــم 
يظهــر مــا يؤثــر علــى احلكــم وســوف تعــاد إلصحــاب الفضيلــة قضــاة 
االســتئناف للتدقيــق حســب التعليمــات وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/2هـــ .
احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: 
اجللســة  افتتحــت  1435/1/17هـــ  املوافــق  األربعــاء  اليــوم  هــذا  ففــي 
وكانــت املعاملــة وردت لنــا مــن محكمــة االســتئناف باخلطــاب رقــم 
34652039 يف 1435/1/10هـــ واملرفــق بهــا القــرار رقــم 34374710 
يف 1434/12/1هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلاقــه 
حتــى ال يخفــى ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وســلم . حــرر يف 1435/1/17هـــ .
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: 34215006 تاريُخه: 1434/5/18هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3431760

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34261691 تاريخه: 1434/10/13هـ

أرش اصابــة  - حــادث مــروري-  إقــرار املدعــى عليــه - قائــد الســيارة 
مســؤول عنهــا - املباشــر ضامــن ولــو لــم يكــن متعديــًا - تقديــر اإلصابــة 
عــن طريــق مقــدر الشــجاج - احلكــم بتســليم املدعــى عليــه للمدعــي 

املبلــغ املقــدر لــه لقــاء اإلصابــات التــي تســبب بهــا املدعــى عليــه . 

1-قــال يف كشــاف القنــاع ) 320/9-322 ( :) وإن كانــت البهيمــة يف يــد 
إنســان كالســائق املتصــرف فيهــا ، والقائــد املتصــرف فيهــا ، والراكــب 
والراكــب  والقائــد  الســائق  مــن  ، ســواء كان كل  فيهــا  املتصــرف 
املتصــرف فيهــا مالــكًا أو غاصبــًا أو مســتأجرًا أو مســتعيرًا أو موصــى لــه 
باملنفعــة أو مرتهنــًا ،ضمــن مــا جنــت يدهــا أو فمهــا ، أي جنايــة يدهــا أو 
فمهــا ، أو وطئهــا برجلهــا المــا نفحــت بهــا ، أي برجلهــا ملــا روى ســعيد 
مرفوعــًا ) الرجــل جبــار ( ويف روايــة أبــي هريــرة ) رجــل العجمــاء جبــار( 

فــدل علــى وجــوب الضمــان يف جنايــة غيرهــا ( . 
2- مــا قــرره الفقهــاء أن املباشــر ضامــن ولــو لــم يكــن متعديــًا .  ينظــر : 

الذخيــرة للقــرايف ) 259/8(
3- قــرار مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي يف القــرار رقــم 71 بشــأن 

حــوادث الســير .
4- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية  .
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ادعــى املدعــي بــأن املدعــي عليــه صدمــه بســيارته ونتــج عــن هــذا احلــادث 
باملســؤولية عــن  املــرور املدعــى عليــه  أدان  بــه ، وقــد  عــدة إصابــات 
احلــادث بنســبة 100 % وطلــب تقديــر هــذه اإلصابــات وإلــزام املدعــى 
علــى  املدعــي  دعــوى  بعــرض  اإلصابــات،  هــذه  عــن  بتعويضــه  عليــه 
املدعــى عليــه صــادق علــى مــا جــاء بدعــواه حيــث إن الســيارة اختلــت 
أثنــاء ســيرها وقامــت بصــدم املدعــي وقــرر أنــه ال مانع من تســليم املدعي 
املبلــغ املقــدر لــه، مت االطــاع علــى تقريــر املــرور ، والتقريــر الطبــي ، 
ثــم جــرت الكتابــة إلــى مقــدر الشــجاج لتقديــر اإلصابــات التــي حلقــت 
باملجنــي عليــه املدعــي ، فقــدرت مببلــغ وقــدره 162.00 ألــف ريــال، 
قــرر الفقهــاء أن املباشــر ضامــن ولــو لــم يكــن متعديــًا ، وألن قائــد 
ــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي  الســيارة مســؤول عنهــا، احلكــم بإل
املبلــغ املقــدر لــه نظيــر اإلصابــات التــي تســبب بهــا املدعــى عليــه، تخلــف 
املدعــى عليــه عــن جلســة احلكــم مــع تبلغــه بهــا فأصبــح احلكــم بحقــه 
حضوريــًا، مت تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم لتقــدمي معارضتــه خــال املــدة 
النظاميــة، قــرر املدعــي قناعتــه باحلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة 
االســتئناف، جــرى التظهيــر علــى الصــك مــن قبــل قاضــي دائــرة احلجــز 

والتنفيــذ بتســليم املبلــغ احملكــوم بــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بنجــران حضــر املدعــي  .......  مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقم  
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....... ، وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه  ....... حامــل الســجل املدنــي رقــم  
....... ، وقــد ادعــى املدعــي قائــًا يف دعــواه: إنــه بتأريخ 1433/11/20هـ 
وعنــد حوالــي الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا وبينمــا أنــا واقــف بجــوار 
طريــق ........ علــى التــراب الــذي بجــوار الطريــق حيــث أن الطريــق ال 
يوجــد فيــه رصيــف للمشــاة، وبينــي وبــن اإلزفلــت حوالــي ثاثــة أو أربعــة 
أمتــار، وبينمــا أنــا كذلــك إذ خرجــت علــي ســيارة بقيــادة املدعــى عليه، 
وصدمتنــي، ونتــج عــن هــذا احلــادث عــدة إصابــات فينــي منهــا كســرين 
يف الرجــل اليمنــى وكذلــك بتــر رجلــي اليســري، باإلضافــة إلــى عــدة 
إصابــات أخــرى. وقــد رأى املــرور إدانــة املدعــى عليــه باملســؤولية عن هذا 
ــات  ــر هــذه اإلصاب ــب تقدي ــة )100%(. وأطل ــة يف املائ احلــادث بنســبة مائ
واحلكــم علــى املدعــى عليــه بتعويضــي عنهــا بدفــع املبلــغ الــذي تقــدره 
احملكمــة. هكــذا ادعــى. وبعــرض دعــواه علــى املدعــى عليــه أجــاب 
دعــواه كلــه صحيــح جملــة  عليــه يف  املدعــى  مــا ذكــره  إن  بقولــه: 
وتفصيــًا، وأنــا كنــت أقــود ســيارتي علــى الطريــق املذكــور بســرعة 
تقــارب املائــة كيلومتــر يف الســاعة ثــم اختــل تــوازن الســيارة وقامــت 
بالــدوران واالنحــراف خــارج الطريــق ثــم اصطدمــت ســيارتي باملدعــي 
وهــو واقــف خــارج الطريــق. وأمــا مــا يطلبــه املدعــي فأنــا مســتعد بســداده 
إن شــاء اهلل. هكــذا قــرر. وقــد جــرى منــي الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة 
فوجدت خطاب مدير إدارة مرور جنران رقم ) ....... ( يف 1434/1/13هـ. 
واملتضمــن وقــوع حــادث دهــس مــن املدعــى عليــه ضــد املدعــي، وأنــه نتــج 
عــن احلــادث إصابــات باملدعــى عليــه، وأنــه نســبة اإلدانــة حــددت علــى 
ــر  ــى التقري ــه بنســبة )100%(. أ.ه. كمــا جــرى إطاعــي عل املدعــى علي
الطبــي النهائــي الصــادر مــن مستشــفى امللــك خالــد بنجــران رقــم ) .......( 
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يف 1434/1/6هـــ، واملرفــق باملعاملــة علــى اللفــة رقــم )9( واملتضمــن مــا 
نصــه: )االســم:  ....... ....أدخــل املستشــفى بتأريــخ 1433/11/22هـــ، 
ويعانــي مــن كســر بعظمــة الفخــذ األميــن وعظمــة الرضفــة اليمنــى وخلــع 
يف الركبــة اليســرى مــع إصابــة باألوعيــة الدمويــة بالفخــذ األيســر ومت 
عمــل الفحوصــات الازمــة، ومت عاجــة بتثبيــت كســر عظمــة الفخــذ 
األميــن جراحيــًا، وعمــل بتــر فــوق الركبــة اليســرى. وأعطــي العــاج 
الــازم وتقــرر خروجــه يف 1433/12/21هـــ، ومنحــه إجــازة مرضيــة 
وتوقيــع.  ختــم   .  ....... د.   عظــام  طبيــب  1433/12/21هـــ.  مــن  شــهر 
املديــر الطبــي د.  ....... . ختــم وتوقيــع. مديــر مستشــفى ...د.  ....... ختــم 
وتوقيــع. كمــا جــرى اطاعــي علــى تقريــر مخطــط احلــادث واملرفــق 
باملعاملــة علــى اللفــة رقــم )7( والــذي يبــن وقــوع حــادث الدهــس خــارج 
الطريــق كمــا هــو مرســوم فيــه. فعليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد قــررت 
الكتابــة إلــى مقــدر الشــجاج باحملكمــة لتقديــر اإلصابــات التــي حلقــت 
باملجنــي عليــه. وقــررت رفــع اجللســة لذلــك وتأجيلهــا ويف جلســة أخــرى 
لــدي أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة بنجــران حضــر املدعــي 
ــه رغــم تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة لشــخصه،  ــم يحضــر املدعــى علي ول
حيــث حضــر يف اجللســة املاضيــة وتبلــغ بهــذا املوعــد. وقــد وردنــي خطــاب 
مقــدر الشــجاج باحملكمــة رقــم 34413775 وتاريــخ 1434/02/18هـــ 
واملتضمــن مــا نصــه: )نفيــد فضيلتكــم أنــه مت تقديــر اإلصابــات علــى 
النحــو التالــي : 1- كســر بالفخــذ األميــن يقــدر مببلــغ ســتة آالف ريــال. 
2-كســر بعظمــة الرضفــه اليمنــى يقــدر مببلــغ ســتة آالف ريــال. 3-بتــر 
فــوق الركبــة اليســرى يقــدر مببلــغ مائــة وخمســون ألــف ريــال. وبذلــك 
يصبــح مجمــوع التقديــر )مائــة واثنــان وســتون ألــف ريــال (.أ.هـــ. وبعــرض 
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مضمونــه علــى املدعــي قــرر قناعتــه مبــا ورد فيــه. فعليــه وبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي، وإقــراره بأنــه صــدم املدعــي بســيارته أثنــاء وقــوف املدعــي 
خــارج الطريــق، ومــا جــاء يف خطــاب مديــر إدارة مــرور جنــران املنــوه 
عنــه بعاليــه، ومــا جــاء يف التقريــر الطبــي النهائــي املذكــور أعــاه، ومــا 
جــاء يف خطــاب مقــدر الشــجاج باحملكمــة املذكــور أعــاه، وألن قائــد 
الســيارة مســؤول عنهــا، قــال يف كشــاف القنــاع )320/9-322(: »)وإن 
كانــت البهيمــة يف يــد إنســان كالســائق( املتصــرف فيهــا )والقائــد( 
مــن  ســواء كان( كل  فيهــا  املتصــرف  )والراكــب  فيهــا  املتصــرف 
أو  غاصبــا  أو  )مالــكا  فيهــا  املتصــرف  والراكــب  والقائــد  الســائق 
أو مرتهنــا  باملنفعــة(  لــه  أو موصــى  أو مســتعيرا  أو مســتأجرا  أجيــرا 
ــة يدهــا أو فمهــا )أو وطئهــا  )ضمــن مــا جنــت يدهــا أو فمهــا( أي: جناي
برجلهــا ال مــا نفحــت بهــا( أي: برجلهــا ملــا روى ســعيد مرفوعــا ؟الرجــل 
جبــار؟. ويف روايــة أبــي هريــرة ؟رجــل العجمــاء جبــار؟ فــدل علــى وجــوب
الضمــان يف جنايــة غيرهــا...«. أ.هـــ. وألن قائــد الســيارة املدعــى عليــه 
باشــر صــدم املدعــي بســيارته، وقــد قــرر الفقهــاء أن املباشــر ضامــن 
ــرة للقــرايف )259/8(. وهــذا مــا  ــًا، ينظــر: الذخي ــم يكــن متعدي ــو ل ول
رقــم: 71  القــرار  الدولــي يف  اإلســامي  الفقــه  قــرره مجلــس مجمــع 
بشــأن حــوادث الســير. وملــا جــاء يف املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية، فقــد حكمــت حضوريــًا على املدعــى عليه الغائب  
....... حامــل الســجل املدنــي رقــم  ....... بــأن يدفــع للمدعــي أصالــًة مبلغــًا 
قــدره مائــة واثنــان وســتون ألــف ريــال. وبعــرض احلكــم علــى املدعــي 
قــرر قناعتــه بــه. وقــررت تبليــغ املدعــى عليــه بهــذا احلكــم وذلــك لتقــدمي 
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معارضتــه عليــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ تبلغــه باحلكــم. وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/05/18هـــ.
املوافق1435/01/29هـــ  اإلثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة و الربــع و فيهــا وردنــي خطــاب فضيلــة 
قاضــي دائــرة احلجــز و التنفيــذ الثانيــة بنجــران برقــم 35297475 يف 
1435/1/28 و برفقــه الصــك الصــادر مــن ســلفنا برقــم 34215006 يف 
1434/5/18 و قــد جــرى التظهيــر عليــه مــن قبــل قاضــي دائــرة احلجــز 
و التنفيــذ الثانيــة بنجــران بالتنفيــذ و لئــا يخفــى جــرى البيــان. و كان 
ختــام هــذه اجللســة الســاعة الثامنــة و الثلــث. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1435/01/29هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بنجــران املكلــف الشــيخ 
.............. برقــم 34152856 وتاريــخ  6/19/ 1434هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصادر من فضيلـــته برقم 34215006 وتاريخ  1434/5/18هـ  اخلاص 
بدعــوى املدعــي العــام ومدعــي احلــق اخلــاص /  ....... ـ مينــي اجلنســية ـ 
ضـــــــــــد /  ....... يف قضيــة ) حــادث مــروري ( علــى الصفــة املوضحــة يف 
الصــك املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
ــة تقــررت  الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعامل
املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 3452286  تاريُخه: 1434/3/1هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3459262

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34179619/ج1/األولى تاريخه: 1434/4/6هـ

أرش إصابــة- دهــس بســيارة - تســبب يف إصابــة قاصــر- مطالبــة الولــي 
علــى  عليــه  املدعــى  مصادقــة   - األرش  قيمــة  بســداد  عليــه  املدعــى 
الدعــوى- إيجابيــة التقريــر الطبــي للمدعــي- تقريــر شــجاج- الصلــح 

بــن الطرفــن- احلكــم بصحــة الصلــح ولزومــه للطرفــن.

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ــه  ــأن املدعــى علي ــه ب ــه املجنــي علي ــى ابن ــا عل ــه ولي ادعــى املدعــي بصفت
فنتــج  وعدوانــا  عمــدا  بالســيارة  بصدمــه  قــام  ثــم  ابنــه  مــع  تضــارب 
بابنــه كمــا فقــد عــددًا مــن منافــع األعضــاء  عــن الصــدم إصابــات 
ــر أرش  ــب تقدي ــذا فقــد طل ــة يف دعــواه، ول ــا وهــي مفصل ــًا وجزئي كلي
اإلصابــات التــي ليــس فيهــا ديــة وإلــزام املدعــى عليــه بتســليمها لــه مــع 
املدعــي  ابــن  بأنــه صــدم  املدعــى عليــه  أقــر  بقيــة اإلصابــات،  ديــات 
وتســبب فيمــا حلقــه مــن إصابــات وأنكــر أن يكــون ذلــك علــى ســبيل 
العمديــة، اطلعــت احملكمــة علــى التقريــر الطبــي اخلــاص بإصابــات ابــن 
املدعــي كمــا اطلعــت علــى قــرار جلنــة مقــدري الشــجاج باحملكمــة، 
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اصطلــح املدعــى عليــه مــع املدعــي علــى أن يســلمه املبلــغ املقــدر مــن 
التصــرف،  مــن جائــزي  الصلــح صــدر  الشــجاج،  مقــدري  جلنــة  قبــل 
وقــررت  للطرفــن  ولزومــه  الصلــح  هــذا  بصحــة  احملكمــة  قضــت 
ــق بقاصــر، قــررت محكمــة  ــه يتعل رفعــه حملكمــة االســتئناف لكون

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
 ........ حضــر  املوافق1434/02/30هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  بالريــاض 
،بصفتــه   )........( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
هــذه احملكمــة  مــن  الصــادر  الواليــة  ابنــه مبوجــب صــك  علــى  وليــا 
علــى  وادعــى  1432/1/9هـــ  يف  برقــم:304015621139320011 
احلاضــر معــه ........ حامــل الســجل املدنــي: )........(، قائــًا يف دعــواه: 
بالريــاض حضــر املدعــى   ........ بتاريــخ 1430/2/21هـــ ويف حــي  إنــه 
أحــد  بينهمــا  وفــرق  وليــه  أنــا  الــذي   ........ ابنــي  مــع  وتضــارب  عليــه 
األشــخاص فقــال: املدعــى عليــه البنــي ذابحــك ذابحــك، ثــم ركــب 
املدعــى عليــه ســيارته نــوع )........( وذهــب ثــم عكــس اجتــاه الســير يف 
الطريــق الــذي يوجــد فيــه رصيــف يف وســطه ورجــع إلــى املــكان الــذي 
كان واقفــا فيــه ابنــي وصــدم املدعــى عليــه ابنــي عمــدا وعدوانــا ثــم 
هــرب املدعــى عليــه ونتــج عــن الصــدم اصابــات بابنــي وهــي عبــارة عــن 
فتحــة يف عظــام اجلمجمــة وفتحــة رغاميــة يف العنــق وشــلل تــام باألطــراف 
ــراز كمــا فقــد القــدرة  ــول والب ــة والســفلية وعــدم التحكــم بالب العلوي
اجلنســية وتأثــرت قدرتــه علــى الــكام وأصبــح ال مييــز األجســام بكلتــا 
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ــى متييــز األصــوات كمــا  ــع كمــا تأثــرت القــدرة عل ــر البل العينــن وتأث
فقــد عقلــه و أصيــب بقرحــة معديــة وتأثــرت كفــاءة الرئــة ،وقــد طالبــت 
بالقصــاص مــن املدعــى عليــه فــردت دعــواي بالصــك الصــادر مــن هــذه 
أرش  تقديــر  وأطلــب  برقــم:3285379 يف 1432/4/29هـــ  احملكمــة 
اإلصابــات التــي ليــس فيهــا ديــة وإلــزام املدعــى عليــه بتســليمها لــي مــع 
ــه قــال:  ــات هــذه دعــواي، وباســتجواب املدعــى علي ــة اإلصاب ــات بقي دي
مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أننــي صدمــت ابنــه  ممــا أدى إلــى 
إصابتــه باإلصابــات املذكــورة يف الدعــوى فصحيــح ومــا ذكــره مــن أن 
ذلــك كان عمــدا وعدوانــا وأننــي قلــت لــه قبــل حصــول الصــدم )ذابحــك 
ذابحــك( فغيــر صحيــح، هكــذا أجــاب، فجــرى اطاعــي علــى التقريــر 
الطبــي الصــادر مــن مجمــع الريــاض الطبــي برقــم 41/3/23469 يف 
1431/07/20هـــ اخلــاص باإلصابــات التــي حلقــت بـــ ........ واملرفــق علــى 
اللفتــن 55 و 56 مــن املعاملــة فوجدتــه تضمــن مــا نصــه » بالكشــف 
الطبي على املذكور تبن أنه مريض ويعاني من: 1.كســور بالكاحل 
األميــن ونســبة عجزهــا ثاثــة باملئــة مــن اجلســم 2.كســور بالكاحــل 
األيســر ونســبة عجزهــا أربعــة يف املئــة مــن اجلســم 3.آثــار فتحــة يف عظــام 
اجلمجمــة ونســبة عجزهــا ثاثــة يف املئــة مــن اجلســم 4.فتحــة رغاميــة يف 
العنــق ونســبة عجزهــا خمســة عشــر يف املئــة مــن اجلســم 5.كســر بعظــام 
ــة  ــة ونســبة عجزهــا ثماني ــى مــع حتــدد يف حركــة الركب الســاق اليمن
يف املئــة مــن اجلســم 6. شــلل األطــراف العلويــة ونســبة عجزهــا مئــة يف 
املئــة مــن اجلســم 7.شــلل األطــراف الســفلية ونســبة عجزهــا مئــة يف املئــة 
ــة مــن  مــن اجلســم 8. عــدم التحكــم بالبــول ونســبة عجزهــا مئــة يف املئ
اجلســم 9.عــدم التحكــم بالبــراز ونســبة عجزهــا مئــة يف املئــة مــن اجلســم 



48

10. فقــد القــدرة علــى االنتصــاب وفقــد القــدرة اجلنســية ونســبة عجزهــا 
مئــة يف املئــة مــن اجلســم 11.تأثــر القــدرة علــى الــكام ونســبة عجزهــا 
خمســة وثاثــون يف املئــة مــن اجلســم 12.عــدم القــدرة علــى متييــز األجســام 
بكلتــا العينــن ونســبة عجزهــا مئــة يف املئــة مــن اجلســم 13. تأثــر البلــع 
ونســبة عجزهــا أربعــون يف املئــة مــن اجلســم 14. تأثــر القــدرة علــى متييــز 
األصــوات ونســبة عجزهــا ثمانيــة وعشــرون يف املئــة مــن اجلســم 15.تأثــر 
شــديد للقــوى العقليــة ) ذاكــرة ـ تركيــز ...( ونســبة عجزهــا مئــة يف 
املئــة مــن اجلســم 16. حــدوث قرحــة معويــة ونســبة عجزهــا أربعــة عشــر 
يف املئــة مــن اجلســم 17.تأثــر كفــاءة الرئتــن ونســبة عجزهــا خمســة 
عشــر يف املئــة مــن اجلســم علمــا بــأن هــذه النســب متــت بنــاء علــى التقاريــر 
ــة  ــة املرفقــة مــن احملكمــة اجلزئي ــة املرفقــة كمــا جــاء يف اإلحال الطبي
)31/60752 يف 7/2 ( واحلالــة مســتقرة علــى الوضــع الســابق ذكــره 
حتــى اآلن » كمــا جــرى اطاعــي علــى قــرار جلنــة مقــدري الشــجاج بهــذه 
مــا  فيــه  برقــم: 33/908 يف 1433/12/28هـــ ، فوجــدت  احملكمــة 
نصــه )بعــد االطــاع علــى املعاملــة ومراجعــة التقريــر الطبــي ومبشــاهدة 
املصــاب فقــد تبــن وجــود آثــار فتحــة يف عظــام اجلمجمــة قدرناهــا دامغــة 
ــث  ــاال وثل ــة وثاثــن ري ــة وثاثــن ألفــا وثاث ــة وثاث مقــدرة شــرعا مبائ
الريــال فتحــة رغاميــة يف العنــق ونســبة عجزهــا خمســة عشــر باملائــة 
مــن اجلســم قدرنــاه بســتن ألــف ريــال حكومــة وشــلل تــام باألطــراف 
باألطــراف  تــام  وشــلل  شــرعا  ريــال  ألــف  بأربعمائــة  قدرنــاه  العلويــة 
الســفلية قدرنــاه بأربعمائــة ألــف ريــال شــرعا وعــدم التحكــم بالبــول 
بنســبة عجــز مائــة يف املائــة قدرنــاه بأربعمائــة ألــف ريــال شــرعا وعــدم 
التحكــم بالبــراز ونســبة العجــز مائــة يف املائــة قدرنــاه بأربعمائــة ألــف 
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ريــال شــرعا وفقــد للقــدرة اجلنســية بنســبة العجــز مائــة يف املائــة مــن 
اجلســم قدرنــاه بأربعمائــة ألــف ريــال شــرعا وتأثــر القــدرة علــى الــكام 
ونســبة العجــز خمــس وثاثــن باملائــة مــن اجلســم قدرنــاه مبائــة وأربعــن 
ألــف ريــال حكومــة وعــدم القــدرة علــى متييــز األجســام بكلتــا العينــن 
ونســبة العجــز مائــة يف املائــة قدرنــاه بأربعمائــة ألــف ريــال شــرعا وتأثــر 
البلــع ونســبة العجــز أربعــن باملائــة مــن اجلســم قدرنــاه مائــة وســتن 
ألــف ريــال حكومــة وتأثــر القــدرة علــى متييــز األصــوات ونســبة العجــز 
ثمانيــة وعشــرين باملائــة مــن اجلســم قدرنــاه مبائــة واثنــي عشــر ألــف 
ريــال حكومــة وتأثــر جديــد للقــوى العقليــة ونســبة العجــز مائــة باملائــة 
ــة ونســبة  ــة ألــف ريــال شــرعا وقرحــة معدي ــاه بأربعمائ مــن اجلســم قدرن
العجــز أربعــة عشــر باملائــة مــن اجلســم قدرناهــا بســتة وخمســن ألــف 
ريــال حكومــة وتأثــر كفــاءة الرئــة ونســبة العجــز خمســة عشــر باملائــة 
مــن اجلســم قدرنــاه بســتن ألــف ريــال( ا هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال: ال مانــع لــدي مــن تســليم املدعــي املبلــغ املذكــور يف القــرار 
جلنــة مقــدري الشــجاج رغبــة منــي يف إنهــاء القضيــة هكــذا أجــاب، ثــم 
اصطلــح الطرفــان علــى أن يســلم املدعــى عليــه للمدعــي ثاثــة مايــن 
ريــاال  وثاثــن  وثاثــة  وثاثمائــة  ألفــا  وعشــرين  وواحــد  وخمســمائة 
وثاثــا وثاثــن هللــة هكــذا اصطلحــا، ولصــدور هــذا الصلــح مــن 
ــى  ــح عل ــه لألصــول الشــرعية ولكــون الصل ــزي التصــرف وملوافقت جائ
ديــات  املقــدر وعلــى أســاس  املبلــغ  العمديــة مت علــى كامــل  إنــكار 
العمــد لــذا فقــد حكمــت بصحتــه ولزومــه للطرفــن وقنعــا بــه ،وقــررت 
رفــع هــذا الصلــح حملكمــة االســتئناف لكونــه يتعلــق بقاصــر، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 
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يف 1434/2/30هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم الســبت املوافــق 1434/05/04هـ فتحت 
اجللســة الســاعة 11:15 وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وقــد 
همــش علــى ظهــر الصــك مبــا نصــه )تظهيــرات الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض، احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا 
علــى هــذا القــرار رقــم 34253415 وتاريــخ 1434/04/06هـ الصادر من 
فضيلــة الشــيخ / ........ وأصدرنــا القــرار رقــم 34179619/ج1/األولــى 
وتاريــخ 1434/04/06هـــ املتضمــن أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب املاحظــة، 
وبــاهلل التوفيــق . قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعه قاضي اســتئناف 
........ ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ........ ختمــه وتوقيعــه.( وكان ختــام 
هــذه اجللســة الســاعة 11:30 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/05/04هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض ويف يــوم األحــد املوافق 
1434/08/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة وفيهــا حضــر ........ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ وحضــر حلضــوره 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ بصفتــه األخ 
الشــقيق للمدعــى عليــه والــذي قــرر قائــًا: لقد حكم علــى أخي املدعي 
ــة مايــن وخمســمائة وواحــد وعشــرون ألفــًا  ــغ قــدره ثاث احلاضــر مببل
وثاثمائــة وثاثــة وثاثــون ريــااًل وثاثــة وثاثــون هللــة، وقــد أحضــرت 
شــيكًا لســداده هكــذا قــرر ، ثــم أبــرز لنــا الشــيك املســحوب علــى 
ثاثــة  وقــدره  مببلــغ  1434/08/28هـــ  527710 يف  برقــم   ........ بنــك 
مايــن وخمســمائة وواحــد وعشــرون ألــف ريــال ســعودي ال غيــر ، وهــو 
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باســم رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض ، فجــرى تســليمه للمدعــي بعد 
التظهيــر عليــه بتجييــره لصاحلــه ، وقــرر املدعــي بأنــه ليــس لــه وال البنــه 
مطالبــة فيمــا يخــص هــذه الدعوى وأنه متنازل عــن املبلغ املتبقي هكذا 
قــرر ، لــذا ثبــت لــدي اســتام املدعــي للمبلــغ املذكــور وتنازلــه عــن بقيــة 
ــام  ــى الصــك وســجله، وكان خت ــغ ، وأمــرت بالتهميــش بذلــك عل املبل
هــذه اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف ، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/28هـــ
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: 33184397  تاريُخه: 1433/4/11هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 32312687  َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34190519 تاريُخه: 1434/1/2هـ 

َب يف إصابــٍة- واليــٌة عَلــى َقاِصــٍر  أرُش إصابــٍة- تصــاُدُم ســيارتِن تســبَّ
ــِر  عقــًا- تقديــُر ِشــجاٍج- إعــادُة تقديــِر ديــاٍت وأروِش اجلنايــاِت بعــَد تغيُّ
عــَوى- حفــُظ مــاِل الَقاصــِر يف بيــِت املــاِل-  ِمقــداِر الدَيــِة- ثبــوُت الدَّ

. حكــٌم حضــوريٌّ

رعيِة. ُة )55( ِمن ِنظاِم املـُرافعاِت الشَّ )1( املادَّ
اِمي َرْقُم 43108 وتاِريخ 1432/10/2هـ. )2( األمُر السَّ

اِنــي  َعــى عليــِه الثَّ ــا علــى ابِنــه بــأنَّ املدَّ ِعــي بصفِتــه ولّيً َعــى وكيــُل املدَّ ادَّ
عــَوى كاَن ابــُن موكِلــه مرافًقــا  أثنــاَء قيادِتــه للســيارِة املوصوفــِة يف الدَّ
اِني نتَج  َعــى عليــِه الثَّ لــُه؛ فوَقــَع لهَمــا حــادُث تصــاُدٍم مــَع ســيارٍة بقيــادِة املدَّ
عــَوى، وَقــد ُأديــَن  عنــُه إصابــُة ابــِن موكِلــه باإلصابــاِت املذكــورِة يف الدَّ
انــي مَبــا  ــِه الثَّ َعــى علي ــَن املدَّ ــِه األوُل مَبــا نســبُته 75%، وُأدي َعــى علي املدَّ
نســبُته 25% مــَن اخلطــِأ َعــن هــَذا احلادِث؛ لَذا فَقد طلــَب تقديَر اإلصاباِت 
َعــى عليهَمــا بدفــِع أرِشــها لــُه، أقــرَّ  تــي حِلَقــْت بابــِن موكِلــه، وإلــزاَم املدَّ الَّ
َعــى عليــِه  عــَوى فيَمــا لــْم يحضــِر املدَّ اِنــي مَبــا جــاَء يف الدَّ َعــى عليــِه الثَّ املدَّ
ــُه ُتبلــَغ مبوعــِد اجللســِة، اطلعــِت احملكمــُة عَلــى محضــِر  األوُل مــَع أنَّ
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ِمــي احلكومــاِت، وقــررِت الكتابــَة  اللجنــِة املروريــِة، ومحضــِر جلنــِة مقوِّ
ــجاِج إلعــادِة تقديــِر الدَيــاِت حســَب التقديــِر اجلديــِد،  ِر الشِّ إلــى ُمقــدِّ
يدفــَع ُكلُّ  بــأْن  َعــى عليهَمــا  املدَّ بإلــزاِم  ــا  قضــِت احملكمــُة ُحضورّيً
تــي تســبَبا بَهــا حســَب  ِعــي نصيَبــُه ِمــن أرِش اإلصابــِة الَّ واحــٍد منُهمــا للمدَّ
النســبِة املقــررِة عليهَمــا، وقــررْت حفــَظ املبلــِغ يف حســاِب احملكمــِة 
املوحــِد للَقاصريــَن، قــررْت محكمــُة االســتئناِف املوافقــَة عَلــى احُلْكــِم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باألحســاء حضــر.... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ....بالوكالــة عــن 
... مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة عــدل  ــا علــى  بصفتــه ولّيً
عفيــف برقــم 2280/44 بتاريــخ 1430/2/13هـــ وحضــر حلضــوره .... 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .... و..... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .... 
وبســؤال املدعــي عــن دعــواه تبــن أن دعــواه غيــر محــررة، ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي وكالــًة كمــا حضــر املدعــى عليــه .... ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه الثانــي، وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــًا إنــه يف 
يــوم الثاثــاء املوافــق 1429/4/23هـ كان ابــن موكلي راكًبا بصحبة 
املدعــى عليــه يف ســيارته نــوع ........ صنــع ســنة 1997م وأثنــاء ســيرهم 
يف طريــق ........ وقــع حــادث تصــادم بــن ســيارة ........ وكانــت بقيادتــه 
ــه، وقــد  ــادة املدعــى علي ــع ســنة 2006م بقي ــوع ........ صن ــن ســيارة ن وب
أديــن املدعــى عليــه األول باخلطــأ بنســبة 75% وأديــن املدعــى عليــه الثانــي 
باخلطــأ بنســبة 25% وقــد نتــج عــن احلــادث إصابــات يف ابــن موكلــي 
املدعــى عليــه إصابــات بليغــة يف رأســه وباقــي أجــزاء جســمه، أطلــب 
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تقديــر اإلصابــات والتــي حلقــت بــه وإلــزام املدعــى عليهمــا بدفــع أرش 
اإلصابــات؛ هــذه دعــواي. وبعــرض الدعــوى علــى املدعــي عليــه قــال مــا 
ذكــره املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح، ومــا ذكــر مــن تقديــر اخلطــأ 
علــيَّ بنســبة 25% مــن قبــل املــرور صحيــح، وأنــا مقتنــع بــه وليــس لــدي 
ــى محضــر  أي اعتــراض عليــه؛ هكــذا أجــاب. وقــد جــرى االطــاع عل
جلنــة مقومــي احلكومــات باحملكمــة العامــة بالريــاض رقــم 356/32 
وتاريــخ 1432/5/29هـــ لفــة 9 املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه: )وبعــد 
االطــاع علــى املعاملــة ومراجعــة التقريــر الطبــي ومبشــاهدة املصــاب 
فقــد تبــن ثقــب يف اجلمجمــة قدرنــاه دامغــة مقــدرة شــرًعا بثلــث الديــة 
الريــال  وثلــث  ريــااًل  وثاثــن  وثاثــة  وثاثمائــة  ألفــًا  وثاثــن  بثاثــة 
)333331/3( شــرًعا، وآثــار نــدب جراحيــة علــى البطــن ونســبة العجــز 
ــاه بألفــي ريــال )2000( حكومــة خــذل األطــراف  2% مــن اجلســم قدرن
العلويــة ونســبة العجــز 65% مــن اجلســم قدرنــاه بخمســة وســتن ألــف ريال 
العجــز %58  الســفلية ونســبة  )65000( حكومــة، وخــذل األطــراف 
ــال حكومــة، وتيبســات  ــة وخمســن ألــف ري ــاه بثماني مــن اجلســم قدرن
مفصليــة شــديدة ونســبة العجــز 38% مــن اجلســم قدرنــاه بثمانيــة وثاثــن 
ألــف ريــال )38000( حكومــة، وفقــدان التحكــم بالبول ونســبة العجز 
100% قدرنــاه مبئــة ألــف ريــال )100000( شــرًعا، وعــدم التحكــم 
 )100000( ريــال  ألــف  مبئــة  قدرنــاه   %100 العجــز  ونســبة  بالبــراز 
شــرًعا، وفقــدان القــدرة اجلنســية ونســبة العجــز 100% قدرنــاه مبئــة 
ونســبة  والتركيــز  اإلدراك  وتأثــر  شــرًعا،   )100000( ريــال  ألــف 
العجــز 35% مــن اجلســم وقدرنــاه بخمســة وثاثــن ألــف ريــال )35000( 
حكومــة، ونوبــات تشــنجية ونســبة العجــز 14% مــن اجلســم قدرناهــا 
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بأربعــة عشــر ألــف ريــال )14000( حكومــة .ا.هـــ، كمــا جــرى االطــاع 
ــة باألحســاء رقــم  ــى القــرار الشــرعي الصــادر عــن احملكمــة اجلزئي عل
1001/ض8/68 وتاريــخ 1431/3/25هـــ املتضمــن إدانــة املدعــى عليــه 
بنســبة 75% وإدانــة املدعــى عليــه بنســبة 25% جتــاه احلــادث، كمــا جــرى 
ــة الدائمــة رقــم 2177/م  ــة املروري ــى محضــر اجتمــاع اللجن االطــاع عل
ض1وتاريــخ 1429/7/6هـــ لفــة 28 املتضمــن إدانــة قائــد املركبة الثانية 
باخلطــأ بنســبة 75%؛ وذلــك لألســباب التاليــة 1- االنحــراف املفاجئ دون 
التأكــد مــن خلــو الطريــق. 2- عــدم أخــذ احليطــة واحلــذر أثنــاء القيــادة، 
بنســبة 25%؛ وذلــك لألســباب  باخلطــأ  وُيــدان قائــد املركبــة األولــى 
التاليــة: 1- مباشــرة الصــدم مبقدمــة الســيارة. 2- وعــدم تفاديــه وقــوع 
احلــادث، وكانــت قــد جــرت الكتابــة إلــى مقــدر الشــجاج يف هــذه 
احملكمــة برقــم 32954831 وتاريــخ 1433/3/13ه لإلفــادة عــن الديــة 
وتاريــخ   32954831 برقــم  اجلــواب  فوردنــا  اجلديــد،  التقديــر  حســب 
1433/3/22هـــ املتضمــن أن الديــات بالتقديــر اجلديــد تكــون مليونــًا 
وســتمائة وخمســة وثاثــن ألــف وتســعمائة وتســعة وتســعن ريــااًل وتســعة 
هلــات 1,635,999,9 ثــم جــرى االطــاع علــى صــك الواليــة الصــادر 
عــن هــذه احملكمــة رقــم 5/10 وتاريــخ 1430/1/21هـــ املتضمــن إقامــة 
ــة الصــادرة عــن  ــى الوكال ــه، كمــا جــرى االطــاع عل ــى ابن ــا عل .. ولي
كتابــة عــدل عفيــف رقــم 2280/44 وتاريــخ 1430/2/13هـــ املتضمنــة 
ــا علــى ابنــه مبوجــب صــك  وكالــة املدعــي احلاضــر عــن بصفتــه ولّيً
الواليــة رقــم 5/10 وتاريــخ 1430/1/21هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة، وحيــث أديــن املدعــى عليــه األول باخلطــأ بنســبة  
75%، وأديــن املدعــى عليــه الثانــي باخلطــأ بنســبة 25% وصــادق علــى 
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صحــة حتديــد النســبة، وألن املدعــى عليــه قــد حضــر اجللســة األولــى 
ــى األمــر الســامي  ــاًء عل ــم يحضــر، وبن ــَغ مبوعــد اجللســة بعدهــا ول وُتبل
الكــرمي رقــم 43108 وتاريــخ 1432/10/2هـــ املتضمــن زيــادة ديــة اخلطــأ 
وأن هــذا التقديــر يســري علــى كل حالــة لــم يحكــم فيهــا قبــل العمــل 
بــه فقــد قــررت مــا يلــي: أواًل/ إلــزام املدعــى عليــه األول بدفــع مبلــغ 
وقــدره مليــون ومائتــان وســتة وعشــرون ألًفــا وتســعمائة وتســعة وتســعون 
ثانًيــا/  للمدعــي أصالــًة.  واثنتــان وتســعون هللــة 1226999.92  ريــااًل 
إلــزام املدعــى عليــه الثانــي بدفــع مبلــغ وقــدره أربعمائــة وثمانيــة آالف 
وتســعمائة وتســعة وتســعون ريــااًل وســبعة وتســعون هللــة408999.97 
للمدعــي أصالــًة املذكــور، وبــه حكمــت. وبنــاًء علــى املــادة اخلامســة 
واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فــإن احلكــم يف حــق املدعــى 
ــا وســيتم تســليم املدعــى عليهمــا نســخة مــن احلكــم  عليهمــا يعــد حضورّيً
ــخ تبليغهمــا  ــا مــن تاري ــة خــال ثاثــن يوًم لتقــدمي الئحتهمــا االعتراضي
احلكــم  ويكتســب  االعتــراض،  يف  حقهمــا  يســقط  وإال  باحلكــم 
القطعيــة إن لــم يتقدمــا بشــيء وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1433/4/11هـــ.
املوافق1433/08/04هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد،  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 10:45 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب اخلطــاب رقــم 33/1045249 
وتاريــخ 1433/7/20هـــ مرفًقــا بهــا قــرار دائــرة األحــوال الشــخصية 
األولــى رقــم 33340245 وتاريــخ 1433/7/14هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة 
مــا نصــه: )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي: أواًل/ جــاء يف أول الصــك أن احلاضــر 
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بالوكالــة عــن ... وهــذا غيــر صحيــح لكــون املذكــور مولــى عليــه 
ويتعــن  1430/1/21هـــ،  وتاريــخ   5/10 رقــم  الواليــة  صــك  مبوجــب 
ــا/ لــم يبــن فضيلــة القاضــي يف الصــك  تصحيــح مــا يلــزم يف ذلــك. ثانًي
صفــة قصــور املولــى عليــه؛ هــل هــو قصــور عقلــي أو غيــره. وال بــد مــن 
ذلــك فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا أشــير إليــه وإحلــاق مــا يجــد يف الصــك 
وضبطــه وســجله، ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا( ا.هـــ وجواًبــا 
علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة يف املاحظــة األولــى/ فــإن صحــة 
ــا علــى ابنــه مبوجــب  الوكالــة أن احلاضــر بالوكالــة عــن ... بصفتــه ولّيً
ــخ  ــة عــدل عفيــف رقــم 2280/44 وتاري ــة الصــادرة عهــن كتاب الوكال
1430/2/13هـــ، وجــرى تصحيــح ذلــك يف الصــك وضبطــه وســجله. 
ــا كمــا  ــا علــى املاحظــة الثانيــة/ فــإن املولــى عليــه قاصــر عقلّيً وجواًب
1430/1/21هـــ  وتاريــخ   5/10 رقــم  الواليــة  صــك  يف  موضــح  هــو 
ــا علــى أصحــاب الفضيلــة، وبــاهلل  املرفــق باملعاملــة، هــذا مــا لــزم جواًب
التوفيــق،  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 

1433/8/4هـــ. يف 
 احلمــد هلل وحــده وبعــد، وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية باخلطاب رقــم 331532825 وتاريخ 1433/10/09هـ 
مرفًقــا بهــا قــرار دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى رقــم 3341393 
وتاريــخ 1433/09/17هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه: )وباالطــاع 
علــى مــا أجــراه فضيلــة القاضــي جواًبــا علــى قــرار الدائــرة املشــار إليــه، 
لوحــظ أن مــا أحلقــه فضيلــة القاضــي بالصــك جواًبــا علــى قــرار الدائــرة 
املشــار إليــه لــم يتــم إحلاقــه يف ضبــط القضيــة، ويتعــن إكمــال مــا 
ــى ماحظــة  ــا عل ــة إلكمــال الزمهــا( ا. ه، وجواًب ــم إعــادة املعامل ــزم ث يل
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أصحــاب الفضيلــة فــإن اجلــواب علــى ماحظــة أصحاب الفضيلــة الواردة 
يف القــرار رقــم 33340245 /ش1/ب يف تاريــخ 1433/07/14هـــ كان 
قــد جــرى إحلاقــه يف الصــك وضبــط القضيــة يف اجللســة املفتتحــة يف 
يــوم األحــد املوافــق 1433/08/04هـــ كمــا هــو مبــن يف صــورة صحيفــة 
الضبــط املصدقــة رقــم 83 مــن مجلــد الضبــط رقــم 10/13 حقوقــي 
املرفقــة باملعاملــة هــذا مــا لــزم جواًبــا علــى أصحــاب الفضيلــة وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 

يف 1433/10/15هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبوجــب اخلطــاب رقــم 331848113 وتاريــخ 1433/12/26هـــ مرفًقــا 
بهــا قــرار دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى رقــم 33466202 وتاريــخ 
1433/11/27ه املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه: )وباالطــاع علــى مــا 
ــه لوحــظ  ــرة املشــار إلي ــى قــرار الدائ ــا عل ــة القاضــي جواًب أجــراه فضيل
ــه األول  ــزم املدعــى علي ــه أل ــه جــاء يف مــا قــرره فضيلت ــي: أواًل/ أن مــا يل
والثانــي بتســليم املبلــغ احملكــوم بــه للمدعي أصالــًة، وهذا محل نظر ملا 
تقضــي بــه التعليمــات مــن حفــظ مبالــغ القاصريــن يف حســاب احملكمــة 
املوحــد للقاصريــن واألوقــاف واملعتوهــن. ثانًيــا/ أن محــل بيــان املســتند 
يف نظــر الدعــوى مــع غيــاب املدعــى عليــه قبــل ســماعها ال بعــده ليكــون 
مســتنًدا يف صحــة ســماعها ملاحظــة ذلــك مســتقبًا. ثالًثــا/ مــا جــاء يف 
جــواب فضيلتــه علــى قــرار الدائــرة األخيــر بــأن مــا أحلقــه فضيلتــه جواًبــا 
علــى قــرار الدائــرة كان قــد جــرى إحلاقــه يف الصــك وضبــط القضيــة 
يف جلســة يــوم األحــد 1433/8/4هـــ فيــه إيهــام إذ لــم يبــن فضيلتــه أنــه 
جــرى إكمــال الــازم حيــال مــا جــاء يف املاحظــة؛ إذ إنــه إذا كان قــد 
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أحلــق مــا جــرت اإلشــارة إليــه كمــا ذكــره فضيلتــه فإن ذلــك غير كاٍف 
يف حــال عــدم اشــتمال الصــورة الضوئيــة املرفقــة باملعاملــة عليــه واملتعــن 
يف اإلجابــة بعــد إحلــاق ذلــك بصــورة الضبــط الضوئيــة املرفقــة اإلشــارة 
إلــى أنــه مت إكمــال الــازم ملاحظــة ذلــك مســتقبًا، فعلــى فضيلتــه 
ماحظــة مــا أشــير إليــه وإحلــاق مــا يجــد يف الصــك وضبطــه وســجله، 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا( ا.هـــ، ولوجاهــة مــا ذكــره 
أصحــاب الفضيلــة يف املاحظــة األولــى فقــد قــررت حفــظ املبلــغ يف 
حســاب احملكمــة املوحــد للقاصريــن واألوقــاف واملعتوهــن مبصــرف 
.... وســيتم ماحظــة مــا جــاء يف أصحــاب الفضيلــة الثانيــة مســتقبًا 
ــم  ــى يت ــم اتخــاذ أي إجــراء حت ــم يت ــة فــإن ل ــا عــن املاحظــة الثالث وجواًب
اإلشــارة إلــى أنــه مت إكمــال الــازم ومــا جــاء يف املاحظــة يف القــرار 
الســابق مــن أنــه لــم يتــم إحلــاق اجلــواب يف ضبــط القضيــة غيــر صحيــح، 
وبعــد الرجــوع إلــى املعاملــة متــت اإلجابــة علــى أصحــاب الفضيلــة بــأن 
اجلــواب علــى املاحظــة املذكــورة مرفــق بضبــط القضيــة وذلــك حســب 
ــة،  ــد الضبــط رقــم 10/13املرفقــة باملعامل الصحيفــة رقــم 83 مــن مجل
وبــاهلل  اهلل،  وفقهــم  الفضيلــة،  أصحــاب  علــى  جواًبــا  لــزم  مــا  هــذا 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 

يف 1434/2/2هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد مت تصديــق احلكم من محكمة االســتئناف 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  رقــم 34190519 وصلــى اهلل  بالقــرار 

وصحبــه وســلم.
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: 33414920  تاريُخه: 1433/9/18هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 33294168  َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34606/ق2  تاريُخه: 1434/1/3هـ

َعــى  َب يف إصابــِة َقاصــٍر- ُمطالبــُة املدَّ أرُش إصابــٍة- دهــٌس بســيارٍة تســبَّ
عــَوى  الدَّ عَلــى  عليــِه  َعــى  املدَّ ُمصادقــُة  األرِش-  قيمــِة  بســداِد  عليــِه 
ِعــي-  قريــِر الطبــيِّ للمدَّ ودفِعــه بالعجــِز َعــن ســداِد املبلــِغ- إيجابيــُة التَّ
تقديــُر ِشــجاٍج- إثبــاُت اإلعســاِر ال يكــوُن إالَّ بعــَد ثبــوِت احلقــوِق- ثبــوُت 

ِر. َعــى عليــِه بتســليِم أرِش اإلصابــِة املقــدَّ عَوى-إلــزاُم املدَّ الدَّ

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ــِه  ــى علي َع ــأنَّ املدَّ ــِه ب ــي علي ــِه املجِن ــى ابن ــا عل ــه ولّيً ِعــي بصفِت ــى املدَّ َع ادَّ
َــن خلَفــُه فنتــَج  قــاَم بدهِســه بالســيارِة أثنــاَء رجوِعــه بَهــا دوَن النَّظــِر ملـ
َعــى عليــِه  لــٌة يف دعــَواُه، وَقــد ُأديــَن املدَّ َعــن ذلــَك إصابــاٌت بابِنــه ُمفصَّ
بكامــِل نســبِة اخلطــِأ يف احلــادِث؛ لــَذا فَقــد طلــَب احُلكــم عليــِه بتســليِمه 
َعــى عليــِه  ــجاِج، أقــرَّ املدَّ ِري الشِّ رِة مــن ِقبــل ُمقــدِّ أرَش اإلصابــاِت املقــدَّ
ــُه دفــَع بعجــِزه َعــن تســليِم  عــَوى، ُجملــًة وتفصيــًا، إالَّ أنَّ مَبــا جــاَء يف الدَّ
ــى التَّقريــِر الطبــيِّ النِّهائــيِّ  ِعــي، اطلعــِت احملكمــُة عَل هــَذا املبلــِغ للمدَّ
ِر  ُمقــدِّ تقديــِر  عَلــى  اطلَعــْت  كَمــا  ِعــي،  املدَّ ابــِن  بإصابــاِت  اخلــاصِّ 
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عــَوى وَمــا دفــَع  َعــى عليــِه أقــرَّ مَبــا جــاَء يف الدَّ ــجاِج باحملكمــِة، املدَّ الشِّ
بــِه مــَن اإلعســاِر غيــُر مؤثــٍر؛ إْذ إثبــاُت اإلعســاِر ال يكــوُن إالَّ بعــَد ثبــوِت 
َعــى عليــِه بتســليِم أرِش اإلصابــِة  احلقــوِق، قضــِت احملكمــُة بإلــزاِم املدَّ
َعــى عليــِه عَلــى  ِعــي، عــارَض املدَّ ــجاِج البــِن املدَّ ِر الشِّ ِر ِمــن ُمقــدِّ املقــدَّ

ــى احُلكــِم. احُلكــِم، قــررْت محكمــُة االســتئناِف املصاَدقــَة عَل

احلمد هلل وحده والصاة والسام على َمْن ال نبي بعده، وبعد.. فلديَّ أنا 
........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة 
إلينــا مــن صاحــب الفضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باألحســاء مبوجــب 
خطــاب فضيلتــه رقم33691909وتاريخ1433/04/25هـــ واملقيــدة بهــذه 
إلينــا  واحملالــة  وتاريــخ 1433/4/27هـــ  برقــم 33799075  احملكمــة 
مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 33294168 وتاريــخ 1433/04/27هـــ ويف 
يــوم اإلثنــن 1433/09/18هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة احلاديــة 
عشــرة والنصــف، وفيهــا حضــر .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي )....( وادعــى علــى احلاضــر معــه ..... باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة الصــادرة عــن جــوازات الهفــوف برقــم )...( قائــًا يف 
دعــواه: إن هــذا احلاضــر كان يقــود ســيارة مــن نــوع ........ ويقــوم بإيصــال 
ــى لهجــرة ........، وقــد قــام بالرجــوع بالســيارة دون النظــر ملــن  املــاء احمللَّ
ــا ممــا  ــي وعمــره ســت ســنوات تقريًب ــى دهــس ابن ــه إل خلفــه ممــا أدى ب
أدى إلــى إصابتــه بكســر يف احلــوض وبجــرح يف الركبــة وجــرح يف 
ــه بنســبة %28  الظهــر ويف الســاعد األميــن وقــد قــدرت نســبة العجــز في
وقــد قــدرت اإلصابــات مــن ِقبــل مقــدري الشــجاج مببلــغ قــدره اثنــان 



62

وأربعــون ألًفــا وســبعمائة وخمســون ريــااًل، وحيــث إن املدعــى عليــه هــو 
املتســبب يف احلــادث بنســبة مائــة باملائــة فأطلــب احلكــم عليــه باملبلــغ 
املذكــور؛ هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعي أجاب 
بواســطة املترجــم ... هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة 
عــن جــوازات الهفــوف برقــم )....( فأجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــي يف 
دعــواه مــن وقــوع حادثــة الدهــس البنــه املذكــور واإلصابــات املذكورة، 
وأرش اجلنايــة وتســببي بالنســبة الكاملــة كل ذلــك صحيــح، لكننــي 
ال أســتطيع دفــع هــذا املبلــغ علًمــا بأننــي قمــُت بإســعاف الطفــل؛ هكــذا 
أعلــم عــن حالــه شــيًئا؛  قــال: ال  املدعــي  ذلــك علــى  وبعــرض  أجــاب. 
هكــذا قــرر. ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة، ومنهــا 
الطبيــة احملليــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  النهائــي  الطبــي  التقريــر  أصــل 
وتاريــخ   41/27/4/14904 برقــم  بالهفــوف  فهــد  امللــك  مبستشــفى 
1432/11/28هـــ املتضمــن أن املواطــن ... مصــاب بـــ: 1/ كســر احلــوض 
عظــم احِلــق25% وقــد متَّ شــفاؤها 2/ جــرح بازلــة خلــف الركبــة اليمنــى 
باضعــة  جــرح   /4  . الظهر10ســم2  وســط  حارصــة  3/جــرح  6ســم2. 
يف الســاعد األميــن بطــول 15سم*1ســم =15ســم2 ، املجموع31ســم2 
ونســبة العجــز3% لكافــة اجلــروح ومجمــوع العجــز الكلــي28% . أعضــاء 
ــة: د. ........ استشــاري جراحــة عامــة، د. ........ استشــاري  ــة الطبي اللجن
ا.هـــ،  التأهيــل  طــب  استشــاري   ........ د.  واألعصــاب،  املــخ  باطنيــة 
كمــا جــرى االطــاع علــى تقديــر مقــدر الشــجاج باحملكمــة العامــة 
باألحســاء ذي الرقــم 321583989 والتاريــخ 1432/12/20هـــ املتضمــن 
مــا نصــه: »بعــد االطــاع علــى التقريــر الطبــي النهائــي ُوجــد يف الطفــل 
عــدة إصابــات، أواًل: لديــه كســر يف احلــوض وفيــه عجــز25% فيكــون 
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ــا: جــرح  ــال . ثانًي ــال 37500 ري ــا وخمســمائة ري ــون ألًف ــه ســبعة وثاث في
خلــف الركبــة اليمنــى فيــه ألــف وخمســمائة ريــال .ثالًثــا: جــرح يف وســط 
الظهــر فيــه ســبعمائة وخمســون ريــااًل 750ريــااًل . رابًعــا: جــرح باضعــة يف 
الســاعد األميــن يكــون فيــه ثاثــة آالف ريــال، فيكــون املجمــوع اثنــن 
وأربعــن ألًفــا وســبعمائة وخمســن ريــااًل، ومذيــل بتوقيــع مقــدر الشــجاج 
ا.هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، ومبــا أنَّ املدعــى عليــه 
ــه هــو املتســبب باحلــادث بالنســبة الكاملــة وأنــه  أقــرَّ بدعــوى املدعــي وأنَّ
قانــع مبــا ورد يف قــرار مقــدر الشــجاج، ودفــع بأنــه غيــر قــادر علــى دفــع 
املبلــغ، ومبــا أنَّ مــا دفــع بــه غيــر مؤثــر إذ إثبــات اإلعســار ال يكــون إال 
بعــد ثبــوت احلقــوق؛ لــذا كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه ... بدفــع مبلــغ 
قــدره اثنــان وأربعــون ألًفــا وســبعمائة وخمســون ريــااًل للمدعــي، وبــه 
حكمــُت. وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه بواســطة املترجــم، قــرر 
عــدم قناعتــه بــه وطلــب رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة، وأقفلــت اجللســة الســاعة الثالثة. 
ــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. ُحــرر  وصلَّ

1433/9/18ه.  يف 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد، ففــي 
يــوم الثاثــاء 1433/11/16هـــ فتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن 
محكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية مبوجب خطاب فضيلة رئيســها 
ذي الرقــم 331760468 والتاريــخ 1433/11/02هـــ مرفًقــا بهــا قــرار 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة رقــم 33434367 
ــه: وبدراســة القــرار وصــورة  وتاريــخ 1433/10/22هـــ املتضمــن مــا نصُّ
ضبطــه وأوراق املعاملــة فقــد لوحــظ أن فضيلتــه حكــم باملبلــغ للمدعــي 
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مــع أن املصــاب هــو ابنــه القاصــر، فعلــى فضيلــة القاضــي ماحظــة 
مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم نحــوه واهلل املوفــق عليــه أجيــب ألصحــاب 
الفضيلــة بــأن احلكــم إمنــا هــو البــن املدعــي القاصــر وقــد وقــع احلكــم 
لوالــده ســهًوا. وعليــه، فقــد رجعــت عمــا حكمــت بــه ســابًقا، وألزمــت 
املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره اثنــان وأربعون ألًفا وســبعمائة وخمســون 
ريــااًل وبــه حكمــت، وأمــرت بالتهميــش علــى الصــك مبــا طــرأ عليه ومن 
ثــم رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم، 
وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــًرا، وصلــى اهلل وســّلم علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حتريــًرا يف 1433/11/16هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد، ففــي 
يــوم األحــد 1434/01/18هـــ فتحــت اجللســة الثالثــة الســاعة الواحــدة 
والنصــف ظهــًرا وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
 332141980 الرقــم  ذي  رئيســها  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  الشــرقية 
ــة قضــاة  ــا بهــا قــرار أصحــاب الفضيل والتاريــخ 1434/01/10هـــ مرفًق
وتاريــخ 1434/01/03هـــ  رقــم 34606/ق2  الثانيــة  الدائــرة احلقوقيــة 
ــة،  ــه: وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل املتضمــن مــا نصُّ
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق. قاضــي اســتئناف ......... 
ختمــه وتوقيعــه، قاضــي اســتئناف ...... ختمــه وتوقيعــه، رئيــس الدائــرة 
املــادة  إلــى  اســتناًدا  ذلــك  إثبــات  وجــرى  ا.هـــ،  وتوقيعــه  ختمــه   .....
نبينــا محمــد  علــى  وســّلم  اجللســة ، وصلــى اهلل  وأقفلــت   ،)3/188(

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حتريــًرا يف 1434/01/18هـــ .
اجلزئيــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد،  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة مــن مديــر  ــا املعامل باألحســاء فتحــت اجللســة الرابعــة وقــد عــادت إلين
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شــعبة تنفيــذ األحــكام برقــم 5139 تاريــخ 1434/03/04هـــ واملقيــدة 
 033987 رقــم  الشــيك  بهــا  واملرفــق   33799075 برقــم  باحملكمــة 
وتاريــخ 1434/03/03هـــ املســحوب علــى البنــك ........ مببلــغ25000( ( 
ريــال وحضــر لــدي املدعــي واليــة ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
إننــي  قائــًا:  وقــرر  أعــاه  الشــيك املذكــور  )........( وجــرى تســليمه 
ــغ احملكــوم لــي بــه هكــذا قــرر، وعليــه جــرى  متنــازل عــن باقــي املبل
وأقفلــت  عليــه،  طــرأ  مبــا  علــى صكــه  بالتهميــش  وأمــرت  التوقيــع 
اجللســة الســاعة الواحــدة والربــع، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف تاريــخ 1434/03/08هـــ .
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: 3410235  تاريُخه: 1434/1/12هـ       كِّ َرْقُم الصَّ
عوى: 33492631 َرْقُم الدَّ

َقراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف:  
َرْقُم 34189757 تاريُخه: 1434/4/16هـ

قريــِر  التَّ إيجابيــُة  إصابــٍة-  يف  َب  وتســبَّ ارٍة  ســيَّ اْنقــاُب  ِإصابــٍة-  َأْرُش 
َعــى عليــِه بتســليِم نصــِف  ِعي-تقديــُر ِشــَجاٍج- إلــزاُم املدَّ الطبــيِّ للمدَّ

ِعــي. ِر للمدَّ اأَلرِش املـُــقدَّ

احلكــَم  فــإنَّ  ُب  واملتســبِّ املباشــُر  اجتمــَع  ))إَذا  الفقهيــة:  الَقاِعــدُة   -1
املباشــِر((،  إلــى  ُيضــاُف 

ْد((. 2- الَقاعدُة الفقهية: ))املباشُر ضاِمٌن وإْن لْم يتعمَّ

َعــى عليــِه وقــَع  ارًة بقيــادِة املدَّ ــه ســيَّ ــُه يف أثنــاِء ركوِب ِعــي بأنَّ َعــى املدَّ ادَّ
َب  تســبَّ َمــا  وهــَو  املرَكبــِة،  انقــاُب  ُمــروريٌّ جنــَم عنــُه  لهَمــا حــاِدٌث 
َعــى عليــِه  يف إصابِتــه باإلصابــِة املوصوفــِة يف دعــَواُه، وَقــد ُأديــَن املدَّ
َعــى عليــِه  بنســبِة 50% مــَن اخلطــِأ يف احلــاِدِث؛ لــَذا فَقــد طلــَب إلــزاَم املدَّ
عــَوى، ُجملــًة  َعــى عليــِه مبــا جــاَء يف الدَّ بتســليِمه أرَش إصابِتــه- أقــرَّ املدَّ
وَتْفصيــًا، واطلعــِت احملكمــُة عَلــى التَّقريــِر الطبــيِّ اخلــاصِّ بإصابــِة 
َعى  ــجاِج باحملكمــِة.. املدَّ ِر الشِّ ِعــي، كَمــا اطلَعــْت عَلــى َتقديــِر ُمقــدِّ املدَّ
ــْد- قضــِت  عــَوى، واملباشــُر ضاِمــٌن وإْن لــْم يتعمَّ عليــِه أقــرَّ مبــا جــاَء يف الدَّ
ِر ِمــن  َعــى عليــِه بتســليِم نصــِف َأرِش اإلصابــِة املقــدَّ احملكمــةُ بإلــزاِم املدَّ
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َعــى عليــِه عَلــى احُلكــِم،  ِعــي واملدَّ ِعــي، عــاَرَض املدَّ ــجاِج للمدَّ ِر الشِّ ُمقــدِّ
ُــصادقَة عَلــى احُلكــِم. وقــررْت محكمــُة االســتئناِف املـ

القضائــي يف احملكمــة  املــازم  أنــا  فلــديَّ  وبعــد،  وحــده  احلمــد هلل 
اجلزئيــة باألحســاء يف املكتــب القضائــي الســادس، وبنــاًء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن رئيــس احملكمــة اجلزئيــة باألحســاء برقــم 33492631 
1433/7/28ه،ـ  يف   33142396 برقــم  واملقيــدة  1433/7/28هـــ  يف 
وبنــاًء علــى اعتمــادي ِقبــل فضيلــة الشــيخ / ...... القاضــي باحملكمــة 
اجلزئيــة مبحافظــة األحســاء لنظــر هــذه القضيــة.. أنــه يف يــوم اإلثنــن 
1434/1/12هــــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة التاســعة والربع 
صباًحــا، وفيهــا حضــر املدعــي .... باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
الصــادرة عــن جنــران برقــم ... وحضــر حلضــوره.... مينــي اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات حرميــاء برقــم .... وحضــر حلضورهمــا 
املترجــم ... هنــدي مبوجــب اإلقامــة رقــم )...( وبســؤال املدعــي بواســطة 
حوالــي  ويف  1432/12/24ه  بتاريــخ  إنــه  قــال  دعــواه،  عــن  املترجــم 
الســاعة السادســة وخمــس وأربعــن دقيقــة صباًحــا وقــع حــادث انقــاب 
علــى طريــق الريــاض تقاطــع ........ ملركبــة مــن نــوع ........ بكــب إنتــاج 
ــه هــذا احلاضــر معــي  ــادة املدعــى علي )2008م( رقــم اللوحــة ).......( بقي
وكنــت أنــا برفقتــه، وجنــَم عــن حــادث انقــاب مركبــة املدعــى عليــه 
إصابتي بكســر يف الفخذ األيســر الثلث املتوســط وكســر يف املشــيطة 
الرابعــة لليــد اليســرى، وحيــث إن املدعــى عليــه ُأديــن بنســبة 50%؛ لــذا 
ــى  ــي. هــذه دعــواي، وبعــرض ذلــك عل ــب إلزامــه بدفــع أرش إصابت أطل
املدعــى عليــه قــال إن مــا ذكــره املدعــي مــن مرافقتــه لــي وركوبــه معــي 
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يف ســيارتي املوصوفــة يف الدعــوى ووقــوع حــادث االنقــاب مبركبتــي، 
ذلــك كلــه صحيــح، وأنــا متســبب يف احلادث بنســبة 50%؛ هكذا أجاب 
فتــم اطاعــي علــى القــرار الشــرعي الصــادر عــن احملكمــة اجلزائيــة 
)إدانــة  ويتضمــن  يف1433/6/9هـــ،   )33289284( برقــم  باألحســاء 
املدعــى عليــه جتــاه حــادث االنقــاب املذكــور بنســبة 50% للحــق العــام( 
ا.هـــــ، كمــا مت اطاعــي علــى التقريــر الطبــي الصــادر عــن مستشــفى 
امللك فهد باألحساء برقم 41/27/4/14795 يف 1433/11/8هـ املرفق 
يف املعاملــة علــى اللفــة رقــم )92( واملتضمــن )إصابــة املدعــي بكســر 
بالفخــذ األيســر الثلــث املتوســط نســبة العجــز تقديريــا 30% وكســر 
املشــيطة الرابعــة لليــد اليســرى نســبة العجــز تقديريــا 2% مجمــوع نســب 
العجــز التقديــري 32%. أعضــاء اللجنــة الطبيــة احملليــة استشــاري عظــام 
د. ..... استشاري طب التأهيل د. .... رئيس اللجنة الطبية احمللية د.......(
ا.هـــ، كمــا متــت الكتابــة ملقــدر الشــجاج لتقديــر أرش إصابــة املدعــي 
مبوجــب خطابنــا رقــم 331505157 يف 1433/8/21هـــ وقــد ورد اجلواب 
برقــم )....( يف 1433/11/29هـــ واملتضمــن )إصابــة املدعــي بكســر 
بالفخــذ األيســر الثلــث األوســط وعجــزه 30% فيــه خمســة وأربعــون ألــف 
ريــال، وأيًضــا كســر يف املشــيطة الرابعــة اليســرى فيــه ثاثــة آالف 
ريــال فيكــون مجموعــه ثمانيــة وأربعــن ألــف ريال(ا.هـــ، وبعرضــه علــى 
املدعــي قــال أنــا مقتنــع بهــذا التقديــر. أمــا املدعــى عليــه فقــرر املعارضــة 
عليــه. فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، وحيــث أقــر املدعــى 
عليــه بوقــوع حــادث االنقــاب املوصــوف يف الدعــوى ومرافقــة املدعــي 
وركوبــه مــع املدعــى عليــه يف ســيارته، وحيــث أديــن املدعــى عليــه يف 
القــرار الشــرعي بنســبة 50% وللقاعــدة الشــرعية ))إذا اجتمــع املباشــر 
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إلــى املباشــر(( وللقاعــدة: ))املباشــر  واملتســبب فــإن احلكــم يضــاف 
)ص135(،  جنيــم  البــن  والنظائــر  األشــباه  يتعمــد((  لــم  وإن  ضامــن 
وشــرح القواعــد الفقهيــة ألحمــد الزرقــا)447-453(، واملدخــل الفقهــي 
العــام ملصطفــى الزرقــا )1045/2-1047(. وبعــد االطــاع علــى القــرار 
الشــرعي والتقريــر الطبــي وخطــاب مقــدر الشــجاج؛ لذلــك كلــه فقــد 
ثبــت لــدّي أن بذمــة املدعــى عليــه للمدعــي مبلًغــا وقــدره أربعــة وعشــرون 
ألــف ريــال أرش اإلصابــات يلــزم املدعــى عليــه دفعهــا للمدعــي ومبــا 
ــى احلكــم،  ــه عل ــى املدعــي قــرر معارضت ســبق حكمــت. وبعرضــه عل
كمــا قــرر املدعــى عليــه املعارضــة عليــه وأفهمتهمــا مبراجعــة احملكمــة 
بعــد عشــرة أيــام الســتام صــورة مــن احلكــم .واختتمــت اجللســة يف متــام 
العاشــرة صباحــًا وللبيــان ُحــرر يف 1434/1/12هـــ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
احلمــد هلل وحــده، ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/5/28هـــــ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة يف الدعــوى املقدمــة مــن ..... يف 
دعــوى أرش جنايــة فيمــا دون ثلــث الديــة، وفيهــا حضــر املدعــي ....... 
باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة عــن جنــران برقــم ).....( 
ــك ........ برقــم )034550(  ــى البن وجــرى تســليمه الشــيك املســحوب عل
يف 1434/5/25هـــ مببلــغ وقــدره أربعــة وعشــرون ألــف ريــال، وقــرر 
قائــًا إنــي بتســليمي لهــذا الشــيك ال أطالــب املدعــى عليــه بخصــوص 
هــذه الدعــوى بــأي شــيء فأثبــت ذلــك. وللبيــان ُحــرر يف 1434/5/28هـــ 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34189757 وتاريــخ: 	 

1434/4/16هـ



70

: 34274115 تاريُخه: 1434/7/19هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 34317863 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق ِمن محكمِة االستئناِف: 
34346840  تاريُخه: 1434/11/2هـ

ِعــي بإقامــِة  َب يف إصابــٍة- ُمطالبــُة املدَّ أرُش إصابــٍة- طعــٌن بســكٍن تســبَّ
َعــى عليــِه بالبعــِض  ــجِن وأرِش اإلصابــِة- إقــراُر املدَّ حــدِّ احَلرابــِة والسِّ
وإنــكاِر البعــِض- شــهادُة الشــهوِد- االســِتعانُة بأهــِل اخلبــرِة لتقديــِر 
إلــزاُم   - ــُه حــقٌّ خــاصٌّ احَلرابــِة- ألنَّ املطالبــِة بحــدِّ  َردُّ  األرِش-  قيمــِة 

َعــى عليــِه بدفــِع أرِش اإلصابــِة. املدَّ

(، )ال ُيقبــُل الرجــوُع عــِن اإلقــراِر  َــن أقــرَّ ــرعّيُة: )ال ُعــذَر ملـ )1(القواعــُد الشَّ
يف حقــوِق اآلدميــَن(، )املــرُء ُمؤاَخــٌذ بإقــراِره(.

م: »وَمــن ُقتــَل لــُه َقتيــٌل فهــَو بخيــِر  ــى اهلُل عليــِه وســلَّ )2(قــوُل النبــيِّ صلَّ
ــا أْن ُيَقــاد«. ــا أْن ُيــودي وإمَّ النظرْيــِن إمَّ

)3(َمــا ذكــَرُه ابــُن عثيمــن -رحَمــُه اهلُل- يف كتاِبــه )املنتَقــى مــن فرائــد 
ــا إْن كانــِت اجلنايــُة عمــًدا فهــِذه إْن أوجبــْت  الفوائــد( ص )164(: »وأمَّ

ِقصاًصــا أْو دَيــًة ُمقــدرًة أْو حكومــة... إلــخ«.

َعــى عليــِه دخــَل بيــَت موكِلــه وقــاَم بطعِنــه  ِعــي بــأنَّ املدَّ َعــى وكيــُل املدَّ ادَّ
ٍة طعنتــِن نافذتــِن إحَداُهمــا يف بطِنــه واأُلخــَرى يف ظهــِره؛  بســكٍن حــادَّ
َعــى عليــِه وســجَنه عشــَر  لــَذا فَقــد طلــَب إقامــَة حــدِّ احَلرابــِة عَلــى املدَّ
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َعــى عليــِه بــأنَّ موكَلــه  ســنواٍت وإلزاَمــه بــأرِش اجلنايــِة، أقــرَّ وكيــُل املدَّ
ِعــي يف بطِنــه وأنكــَر أْن يكــوَن َقــد طعَنــُه يف ظهــِره، كَمــا  طعــَن املدَّ
لعــِت احملكمــُة عَلــى شــهادِة الشــهوِد وعَلــى إقراِر  أنكــَر دخوَلــُه بيَتــُه. اطَّ
ِر  ــِر ُمقــدِّ ــى تقدي ــام، وعَل ــادِر يف احلــقِّ الَع ــِه يف احُلكــِم الصَّ ــى علي َع املدَّ
ِعــي طعنــًة يف بطِنــه، كَمــا أقــرَّ  َعــى عليــِه أقــرَّ بطعــِن املدَّ ــجاِج، املدَّ الشِّ
جــوَع عــِن  بطعِنــه يف ظهــرِه، وإنــكاُره لذلــَك الحًقــا ال ُيقبــُل؛ ألنَّ الرُّ
ِعــي طلــَب إقامــَة  اإلقــراِر يف حقــوِق اآلدميــَن غيــُر مقبــوٍل، وكيــُل املدَّ
َعــى عليــِه وذلــَك غيــُر َوجيــٍه؛ ألنَّ هــذِه الطلبــاِت  حــدِّ احَلرابــِة وســجَن املدَّ
. قضــِت احملكمــُة بإلــزاِم  مــَن احلــقِّ الَعــام وقــِد انتَهــى بُحكــٍم نهائــيٍّ
ِر  ــل ُمقــدِّ ــن ِقب َر ِم ـُـقدَّ ــِة املـ ــي أرَش اجلناي ِع ــأْن يســلَِّم للمدَّ ــِه ب ــى علي َع املدَّ
َعــى عليــِه باحُلكــِم  ِعــي، قنــَع املدَّ ــجاِج. وورَدْت باِقــي طلبــاِت املدَّ الشِّ
ِعــي، قــررْت محكمــُة االســتئناِف املوافقــَة عَلــى احُلكــِم. وعــارَض املدَّ

احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ:   34317863 برقــم:  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ:    341661934 برقــم:  باحملكمــة  املقيــدة  1434/07/10هـــ 
1434/07/10هـــ واملنقوضــة مــن محكمة االســتئناف مبكة املكرمة 
بالقــرار رقــم: 34/239/845 يف: 1434/6/13هـــ فإنــه يف يــوم األربعــاء 
املوافق 1434/7/19ه حضر ... سعودي اجلنسية مبوجب الهوية الوطنية 
رقــم........ الوكيــل عــن........ بصفتــه وكيــًا عــن ... مبوجــب الوكالــة 
3376 يف:  رقــم:  جــدة  بجنــوب  الثانيــة  العــدل  عــن كتابــة  الصــادرة 
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1433/1/23هـــ واملخــّول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وإقامة وســماع 
الدعــوى واســتئناف األحــكام واالعتــراض عليهــا والقناعــة بهــا. ا. هـــ، 
وحضــر حلضــوره ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم........ 
الوكيــل عــن........ بصفتــه وكيــًا عــن........ مبوجــب الوكالــة الصادرة 
عــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة رقــم: 34919429 يف 1434/7/15هـــ 
واملخــّول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــوى والــرد عليهــا 
واإلقــرار واإلنــكار والطعــن يف البينــات. ا.هـــ، وادعــى األول قائــًا: إن 
املدعــى عليــه قــام بطعــن موكلــي بتاريــخ: 1432/04/06هـــ فقــد دخــل 
بيــت موكلــي حتــى وصــل إلــى غرفــة نومــه وهــو نائــم يف فراشــه فقــام 
ــه واألخــرى  ــه بســكن حــادة طعنتــن نافذتــن إحداهمــا يف بطن بطعن
ــر  ــي فاضــت روحــه إث ــه أن موكل يف ظهــره، وبعــد أن ظــن املدعــى علي
طعنتــه فــّر مــن منــزل موكلــي، ثــم ُنقــل موكلــي إلــى املستشــفى لتلقــي 
العــاج فســّلمه اهلل مــن املــوت، ومبــا أن املدعــى عليــه طعــن موكلــي يف 
مقتــٍل قاصــًدا إزهــاق روحــه بعــد أن اقتحــم منزلــه قهــًرا، فإنــي أطلــب 
ثانًيــا: ســجن  يلــي، أواًل: إقامــة حــّد احلرابــة علــى املدعــى عليــه.  مــا 
املدعــى عليــه عشــر ســنوات. ثالًثــا: إلــزام املدعــى عليــه بــأرش اجلنايــة، 
هكــذا ادعــى. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــًا: 
مــا ذكــره املدعــي وكالــة عــن أن موكلــي قــام بتاريــخ 1432/4/6هـــ 
بطعــن موكلــه فصحيــح، فقــد طعنتــه بســكن حــادة يف بطنــه فقــط 
أمــا الطعنــة الثانيــة فغيــر صحيحــة، ولــم يقتحــم منــزل املدعــي أصالــة 
بــل إنــه دعانــى موكلــي لبيتــه ـ إثــر مشــكلة بينــه وبــن زوجتــه التــي 
هــي ابنــة املدعــي أصالــة ـ حملاولــة الصلــح، واحتــدم النقــاش بينهــم فقــام 
املدعــي أصالــة بضــرب موكلــي فأخــذ موكلــي ســكيًنا وطعنــه طعنــة 
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واحــدة يف بطنــه دفاًعــا عــن نفســه، وأطلــب رد دعــوى املدعــي وإخــاء 
ســبيلي منهــا، هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه أجــاب 
قائًا: بينتي شــهادة الشــهود املثبتة يف الصك املنقوض، هكذا أجاب. 
فجــرى اطاعنــا عليهــا وهــذا نصهــا: )أحضــر املدعــي وكالــة للشــهادة 
وأدائهــا كّاً مــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........ 
وهــو مــن مواليــد عــام: 1371هـــ ومتقاعــد مــن ........، وهــو واملدعــي مــن 
نفــس القبيلــة، وشــهد قائــًا: أشــهد بــاهلل العظيــم أنــه يف صبــاح يــوم 
االعتــداء قرابــة الســاعة الثالثــة والنصــف تقريًبــا وردنــي اتصــال مــن 
املدعــى عليــه يخبرنــي فيــه بــأن املدعــي منعــه مــن زوجتــه فأفهمتــه بعــدم 
عاقتــي باألمــر، فاتصــل مــرة أخــرى وقــال لــي: ســأفقدك .... )املدعــي( 
ثــم أغلــق الهاتــف، ويف وقــت الضحــى علمــت باعتــداء املدعــى عليــه علــى 
املدعــي، هكــذا شــهد. و]أحضــر[ ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم... وهــو مــن مواليــد عــام: 1405هـــ ويعمــل يف شــركة ...، 
وهــو واملدعــي مــن نفــس القبيلــة، وشــهد قائــًا: أشــهد بــاهلل العظيــم أنــه 
ــا والشــاهد الثالــث  ــوم اجلمعــة بعــد صــاة الفجــر كنــت أن ــاح ي يف صب
ا وحضــر املدعــى عليــه بســيارة ........ ومعــه رجــان، ودخــل املدعــى  ســوّيً
عليــه بيــت املدعــي وبيــده حديــدة لــم أســتطع متييزهــا فســألنا مــن يف 
الســيارة عــن ســبب قدومهــم فلــم يجيبونــا، ثــم ســمعنا صراًخــا مــن داخل 
منــزل املدعــي فســارعنا نحــوه، وإذا باملدعــي ملطــخ بالدمــاء واملدعــى 
عليــه هــرب دون أن نــراه كمــا هــرب الرجــان بســيارتهما، هكــذا 
شــهد. و]أحضــر[ ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... 
وهــو مــن مواليــد عــام: 1407هـــ ويعمــل يف ........، وهــو جــار للمدعــي، 
وشــهد قائــًا: أشــهد بــاهلل العظيــم أنــه يف صبــاح يــوم اجلمعــة بعــد صــاة 



74

ا وحضــر املدعــى عليــه بســيارة  الفجــر كنــت أنــا والشــاهد الثانــي ســوّيً
ــدة  ــده حدي ــت املدعــي وبي ــه بي ........ ومعــه رجــان، ودخــل املدعــى علي
لــم أســتطع متييزهــا فســألنا مــن يف الســيارة عــن ســبب قدومهــم فلــم 
يجيبونــا، ثــم ســمعنا صراًخــا مــن داخــل منــزل املدعــي فســارعنا نحــوه، 
وإذا باملدعــي ملطــخ بالدمــاء واملدعــى عليــه هــرب دون أن نــراه كمــا 

هــرب الرجــان بســيارتهما، هكــذا شــهد(. ا. هـــ.
ــًا:  ــًة أجــاب قائ ــى املدعــى عليــه وكال وبعــرض الشــهود وشــهادتهم عل
بالنســبة للشــهود فهــم مســتورو احلــال، وأمــا شــهادتهم فغيــر صحيحــة، 
هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعــي وكالــًة عــن زيــادة بينــة أجــاب قائــًا: 
الصــك الصــادر علــى املدعــى عليــه يف احلــق العــام مــن احملكمــة اجلزائّيــة 
بجــدة رقــم: 11/05/ج يف: 1432/12/3هـــ فقــد تضمــن إقــرار املدعــى 
أيًضــا، هكــذا  بقيامــه بطعــن موكلــي يف بطنــه ويف ظهــره   عليــه 
أجــاب. وباالطــاع علــى احلكــم املرفــق علــى لفــة رقــم: 17 وجدنــا أن 
املدعــي أصالــًة  منــزل  دخــل  عليــه  املدعــى  أن  العــام يذكــر  املدعــي 
وطعنــه بســكن طعنــات، إحداهمــا: يف بطنــه، واألخــرى: يف ظهــره 
وهــو مــا تســبب يف إصابتــه، وقــد أجــاب املدعــى عليــه بصحــة دعــوى 
املدعــي العــام جملــًة وتفصيــًا. ا. هـــ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــًا: قــد ذكــر ذلــك موكلــي حتــت اإلكــراه، هكــذا أجــاب. 
وبســؤال املدعــي وكالــًة عــن زيــادة بينــة أجــاب قائــًا: بينتــي مــا يف 
أوراق املعاملــة، هكــذا أجــاب. فجــرى اطاعنــا علــى أوراق املعاملــة 
فوجدنــا أن مصــدر احلكــم املنقــوض قــد كتــب لقســم اخلبــراء لتقديــر 
فــورد  1433/5/9هـــ  يف:   33508783 رقــم:  كتابــه  مبوجــب  األرش 
اجلــواب وهــو مرفــق باملعاملــة علــى لفــة رقــم: 50 ونــص احلاجــة منــه: 
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)اتضــح لنــا تقديــر أرش اجلــرح الطعنــي بالبطــن مقــدر شــرًعا بثلــث 
الديــة العمــد، وتقــدر مببلــغ: مائــة وثاثــة وثاثــن ألًفــا وثاثمائــة وثاثــة 
وثاثــن ريــااًل وثاثــة وثاثــن هللــة(. ا. هـــ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــًا: موكلــي موافــق علــى هــذا التقديــر، هكــذا أجــاب. 
كمــا جــرت الكتابــة مــن فضيلــة مصــدر احلكــم املنقــوض لقســم 
ــه رقــم: 33508783  ــة الظهــر مبوجــب كتاب ــر أرش طعن ــراء لتقدي اخلب
يف: 1433/9/18هـــ فــورد اجلــواب وهــو مرفــق باملعاملــة علــى لفــة رقــم: 
63 ونــص احلاجــة منــه: )وجــود إصابــة ثانيــة وهــي جــرح طعنــي بطــول 
5ســم فــوق منطقــة لــوح الكتــف األيســر باجتــاه منتصــف الظهــر وقريــب 
ــة بالشــريان وعــدم وجــود  مــن األبهــر الصــدري بــدون حــدوث أي إصاب
أي اســترواح هوائــي، أدى اجلــرح فقــط إلــى قطــع بالعضــات وإجــراء 
خياطــة طبيــة للجــرح، عليــه نفيــد فضيلتكــم بأنــه اتضــح أن أرش هــذه 
اإلصابــة تقــدر حكومــة مببلــغ تســعة آالف ريــال(. ا. هـــ وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: موكلــي موافــق علــى هــذا التقديــر، 
ــاًء علــى مــا ســلف، وألن املدعــى عليــه أقــّر بقيامــه  هكــذا أجــاب. فبن
بطعــن املدعــي أصالــًة طعنــة واحــدة يف بطنــه، وأنكــر قيامــه بطعنــه 
ثانيــة يف ظهــره وكــذا أنكــر دخولــه ملنزلــه، وأقــام املدعــي  طعنــًة 
وكالــًة بينــة تؤيــد دعــواه، وهــي: إقــرار املدعــى عليــه املثبــت على الصك 
الصــادر عــن احملكمــة اجلزائّيــة مبحافظــة جــدة رقــم: 11/05/ج يف 
1432/12/3هـــ واملتضمــن: أن املدعــي العــام يذكــر أن املدعــى عليــه 
دخــل منــزل املدعــي أصالــة وطعنــه بســكن طعنــات، إحداهمــا: يف 
بطنــه، واألخــرى: يف ظهــره ممــا تســبب يف إصابتــه، وقــد أقــّر املدعــى 
عليــه بصحــة دعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــًا. ا. هـــ وألنــه ال عــذر 
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ملــن أقــّر، بــل ال إنــه ال يقبــل الرجــوع عــن اإلقــرار يف حقــوق اآلدميــن، 
وللقاعــدة الشــرعّية: )املــرء مؤاخــذ بإقــراره(، واستئناًســا مبــا جــاء يف 
ــًة طالــب بإقامــة  شــهادة الشــهود املرصــودة أعــاه، وألن املدعــي وكال
حــّد احلرابــة وبتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن مــدة عشــر ســنوات، وطلبــه 
إقامــة احلــدـ  علــى فــرض حتقــق شــروطهـ  وكــذا التعزيــر بالســجن طلــب 
ــات مــن احلــق العــام وقــد انتهــى احلــق العــام  ــه؛ ألن هــذه الطلب ــر وجي غي
مبوجــب احلكــم املنــّوه عنــه أعــاه، واألصــل أن القضيــة إذا فصــل فيهــا 
فــا يعــاد نظرهــا مــرة أخــرى، أمــا احلــق اخلــاص فليــس لــه إال القصــاص 
أو التعويــض، والقصــاص ال يســتحقه؛ ألن املدعــي وكالــًة لــم يطلبــه، 
وعلــى فــرض طلبــه فــإن شــروط القصــاص لــم تتحقــق، ينضــاف لذلــك 
أن احلكــم باجلــزاء يف احلــق اخلــاص إمنــا يّتجــه مبــا ليــس فيــه قصــاص 
وال ديــة كاللطمــة ومــا يف حكمهــا، أمــا مــا فيــه قصــاص أو ديــة فــا 
جــزاء يف احلــق اخلــاص؛ لعمــوم قــول ـ صلــى اهلل عليــه وســلم ـ: )ومــن قتــل 
لــه قتيــل فهــو بخيــر النظريــن إمــا أن يــودي وإمــا أن يقــاد(، فجعــل ـ عليــه 
الصــاة والســام ـ اخليــرة بــن العفــو أو القصــاص ولــم يذكــر جــزاء، 
كمــا أن الفقهــاء لــم يذكــروا تخييــر املجنــي عليــه بــن حقــه يف التعزيــر 
أو األرش يف اجلراحــات، ويؤيــد مــا قررتــه مــا ذكــره العامــة محمــد بــن 
صالــح بــن عثيمــن ـ رحمــه اهلل ـ يف كتابــه املنتقــى مــن فرائــد الفوائــد 
ص164: )وأمــا إن كانــت اجلنايــة عمــًدا فهــذه إن أوجبــت قصاًصــا 
أو ديــة مقــدرة أو حكومــة فليــس فيهــا ســوى مــا توجبــه اجلنايــة، وال 
يضمــن اجلانــي ســوى ذلــك ألن الشــارع أوجــب ذلــك يف مقابلــة مــا فــات 
مــن عضــو أو منفعة(.ا.هـــ وألن الطعنــة التــي يف بطــن املدعــي أصالــًة 
قــّدرت علــى أنهــا جائفــة ـ حســب القــرار املرصــود أعــاه، واجلائفــة فيهــا 
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ــة  ــة وثاث ــا وثاثمائ ــون ألًف ــة وثاث ــة وثاث ــة العمــد وقدرهــا: مئ ــث دي ثل
وثاثــون ريــااًل وثاثــة وثاثــون هللــة. وألن الطعنــة التــي يف ظهــر املدعــي 
أصالــًة قــّدرت مــن مقــدري الشــجاج ـ حســب القــرار املرصــود أعــاه ـ 
ــه فقــد أعلمــت  بأنهــا حكومــة وقدرهــا: تســعة آالف ريــال؛ لذلــك كل
املدعــي وكالــًة بــأن موكلــه ال يســتحق ســوى أرش اجلنايــة، ورددت 
ــا  ــًة مبلًغ ــه: أن يســلِّم للمدعــي أصال باقــي طلباتــه، وأمــرت املدعــى علي
قــدره: مئــة واثنــان وأربعــون ألًفــا وثاثمائــة وثاثــة وثاثــون ريــااًل وثاثــة 
وثاثــون هللــة، وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه باحلكــم، أمــا املدعــي وكالــًة فقــرر عــدم القناعــة واســتعّد 
بتقــدمي الئحــة اعتراضّيــة، فجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم، وأفهمتــه 
ــا اعتبــاًرا مــن هــذا  بــأن لــه احلــق يف تقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يوًم
اليــوم، وإذا انتهــت املــّدة احملــددة ولــم يقــدم الئحتــه ســقط حّقــه يف 
ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق، وصل ــة. وب ــراض واكتســب احلكــم القطعّي االعت
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف: 1434/07/9هـــ.
احلمــد هلل وحــده، وبعــد.. ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/11/18هـــ 
الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
احلاجــة  ونــص  رقــم: 34346840 يف 1434/11/2ه،  الثالثــة  اجلزائيــة 
ــة تقــررت  ــه االعتراضي ــه: )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت من
املوافقــة علــى احلكــم(. ا. هـــ. وللبيــان جــرى إثباتــه، وأمــرت بإحلــاق ذلــك 
علــى الصــك والســجل، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف: 1434/11/18هـــ.
املوافق1434/11/24هـــ  اإلثنــن  يــوم  ويف  وبعــد..  وحــده  هلل  احلمــد 
حضــر املدعــي وكالــًة ... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــًة املثبــت 
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حضورهمــا يف جلســة ســابقة، ثــم ســلم املدعــى عليــه وكالــًة املبلــغ 
احملكــوم بــه للمدعــي، وذلــك مبوجــب الشــيك املصــريف املســحوب 
مائــة  وقــدره  1434/11/23هـــ  يف   244474 برقــم   ... مصــرف  علــى 
واثنــان وأربعــون ألًفــا وثاثمائــة وأربعــة وثاثــون ريــااًل ألمــر، ثــم قــرر 
بــه  احملكــوم  املبلــغ  كامــل  اســتلمت  لقــد  قائــًا:  وكالــًة  املدعــي 
ملوكلــي بباطــن هــذا الصــك، ولــم تعــد لــي أي مطالبــة فيمــا يخــص 
هــذه الدعــوى، هكــذا قــرر فجــرى منــا االطــاع علــى وكالــة املدعــي 
فوجدناهــا تخّولــه حــق االســتام، وبنــاًء عليــه ثبــت لــدي هــذا اإلقــرار 
وبذلــك تصبــح الدعــوى منتهيــة. وللبيــان جــرى إثباتــه وأمــرت بإحلــاق 
ذلــك علــى الصــك والســجل. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/11/24هـــ.
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: 34231206 تاريُخه: 1434/6/20هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 344423

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34386020 تاريخه: 1434/12/24هـ

مطالبــة بيــت املــال- مطالبــة املدعــي بتســليم مبلــغ فســخ نــكاح مــودع 
بيــت املــال- مطالبــة املتداخــل باملبلــغ بحجــة أنــه مقابــل أتعــاب- حلــف 
املدعــي اليمــن علــى عــدم اإلتفــاق علــى التداخــل- عــدم ثبــوت بينــة 

املتداخــل- إقــرار بيــت املــال باملبلــغ- احلكــم بدفــع املبلــغ للمدعــي .

1. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن حلــف علــى ميــن وهــو فيــه 
فاجــر ليقتطــع بــه مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضبــان(.

2. املــادة الســابعة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والفقــرة احلاديــة عشــر 
مــن الائحــة التنفيذيــة.

3. املــادة 181 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والفقــرة 1مــن الائحــة 
التنفيذيــة.

4. املادة رقم 179 من نظام املرافعات الشرعية.

أقــام رجــل دعــوى علــى بيــت املــال يطالــب عــوض اخللــع الــذي أودعتــه 
زوجتــه الســابقة يف بيــت املــال مقابــل طاقها-جــرت الكتابــة لبيــت 
املــال لاستفســار عــن املبلــغ املــودع ورد خطــاب بوجــود املبلــغ املذكــور 
باســم املدعــي وأقــر منــدوب بيــت املــال بوجــود مبلــغ اخللــع وقــرر أنــه ال 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة .......... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
هـــ   1434/01/04 وتاريــخ  املســاعد  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
املقيــدة باحملكمــة  وتاريــخ 1434/1/14هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق 
الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   .......... حضــر  1434/05/05هـــ 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  عــن مبوجــب  الوكيــل   .......... رقــم  الوطنيــة 
واملخــول  املنــورة يف 1433/12/25هـــ  باملدينــة  الثانيــة  العــدل  كتابــة 
ــه فيهــا حــق اقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة واالقــرار واالنــكار  ل
ــر بيــت مــال  ــه مدي ــراء وحضــر حلضــوره، بصفت ــازل واالب ــح والتن والصل

مانــع لديــه مــن تســليم املبلــغ إذا صــدر بذلــك حكــم شــرعي وأثنــاء 
نظــر احملكمــة لهــذه الدعــوى تقــدم شــخص يدعــى أنــه كان وكيــا 
للمدعــي يف دعــوى  اخللــع الــذي أودع ثمنــه يف بيــت املــال وأنــه اتفــق مــع 
املدعــى علــى أن يكــون ثمــن اخللــع للوكيــل مقابــل أتعابــه وأجــرة لعملــه 
ــك الدعــوى، أنكــر املدعــي دعــوى املتداخــل فطلبــت احملكمــة  يف تل
ــى  ــه ميــن املدعــي عل ــي فأفهــم أن ل ــة ل ــة فقــال ال بين مــن املتداخــل البين
نفــي مــا ادعــاه فطلــب اليمــن فحلــف املدعــي ولــم يحضــر املتداخــل 
فأســقطت احملكمــة حقــه يف ســماع اليمــن ألنــه تبلــغ يف موعــد أداءهــا 
ولــم يحضــر وإلقــرار بيــت املــال بوجــود املبلــغ لصالــح املدعــي ولعــدم 
البينــة للمتداخــل علــى أن املبلــغ املدعــى بــه لــه وليمــن املدعــي علــى نفــي 
دعــوى املتداخــل لــذا فقــد حكمــت احملكمــة علــى بيــت املــال بدفــع 

ــغ املدعــى بــه، قنــع املدعــى عليــه، صــدق احلكــم . املبل
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احملكمــة العامــة بجــدة، وادعــى األول قائــا انــه مت ايــداع شــيك باســم 
موكلــي مــن قبــل املــرأة وذلــك مقابــل عــوض اخللــع أطلــب الــزام بيــت 
املــال باحملكمــة العامــة بجــدة بتســليم مبلغــا ملوكلــي هكــذا ادعــى 
وبعــرض ذلــك أجــاب قائــا كل مــا ذكــره املدعــي وكالــة صحيــح وال 
مانــع مــن تســليم املدعــي أصالــة كامــل املبلــغ املذكــور اذا صدر حكم 
علــى بيــت املــال بتســليمه هكــذا أجــاب وقــد جــرت الكتابــة منــا لبيــت 
بجــدة مبوجــب كتابنــا يف 1434/1/11هـــ  العامــة  املــال باحملكمــة 
املبلــغ املذكــور فوردنــا اجلــواب يف 1434/1/18هـــ  لاستفســار عــن 
ــد بيــت املــال  ــه حتــت ي ــه نفيــد فضيلتكــم بأن ــه: )علي ونــص احلاجــة من
مبلــغ  فســخ نــكاح واملودعــة مــن املــرأة حيــث مت ايــداع املبلــغ بحســاب 
بيــت املــال لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مبوجــب منــوذج االيــداع 
يف 1433/7/29هـ ومت اصدار ايصال االستام يف 1433/8/4هـورصد 
ــد ذلــك حضــر ســعودي اجلنســية  ــة( ا.هـــ عن ــر املالي ــغ اعــاه بالدفات املبل
مبوجــب الهويــة الوطنيــة وقــرر قائــا: أن ســبب املبلــغ املدعــى بــه الــذي 
ذكــره املدعــي وكالــة يف هــذه الدعــوى عــوض خلــع مــن زوجــة املدعــي 
أصالــة وهــو كامــل املهــر الــذي ســلمه لهــا وقــد ترافعــت انــا يف قضيــة 
اخللــع واتفقــت مــع املدعــي أصالــة أن أجــور اتعابــي هــي عــوض اخللــع مــن 
زوجتــه ... وقــدره خمســون الــف ريــال، وقــد تكلفــت يف هــذه القضيــة 
تكاليــف ماليــة باهضــه مــن أجــرة ســكن وســفر وأجــور معقبــن وغيــر 
ذلــك، أطلــب اثبــات أن املبلــغ املدعــى بــه قيمــة أتعابــي يف قضيــة اخللــع 
مــع زوجــة املدعــي أصالــة والــزام بيــت املــال بتســليمه لــي هكــذا قــرر 
وبنــاء علــى املــادة اخلامســة والســبعون فقــد اذنــت بدخولــه يف الدعــوى 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــا: ادفــع بدفــع شــكلي 
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وهــو أن مــكان اقامــة املدعــي أصالــة يف املدينــة النبويــة وإذا كان 
يطالــب بأتعــاب محامــاة فاملتداخــل يف هــذه الدعــوى يقيــم دعــواه يف 
احملكمــة العامــة باملدينــة هكــذا أجــاب. عنــد ذلــك أفهمــت املتداخــل 
مــا ذكــره  قائــا:  فأجــاب  املتداخــل  دعــوى  علــى موضــوع  باإلجابــة 
املتداخــل أصالــة غيــر صحيــح، فلــم يترافــع عــن موكلــي يف قضيــة 
اخللــع ولــم يتفــق معــه علــى أي مبلــغ، وأطلــب رد دعــوى املتداخــل وإخــاء 
بينتــه  عــن  أصالــة  التداخــل  وبســؤال  أجــاب.  منهــا، هكــذا  ســبيلي 
أجــاب قائــا: ليــس لــدي بينــة وأطلــب ميــن املدعــي أصالــة علــى نفــي 
دعــواي، هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب 
قائــا: موكلــي مســتعد بــأداء اليمــن، وأطلــب اســتخاف احملكمــة 
العامــة باملدينــة لســماع ميــن موكلــي، هكــذا أجــاب. عنــد ذلــك قــررت 
اســتخاف رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة أو مــن ينيــب لســماع 
ميــن املدعــي أصالــة بحضــور املتداخــل أصالــة بهــذه الصيغــة: )أقســم 
بــاهلل العظيــم أننــي لــم أتفــق مــع املتداخــل: أن يترافــع عنــي يف قضيــة 
اخللــع مــع زوجتــي ســابقا ..... ولــم أتفــق معــه أن األتعــاب يف هــذه القضيــة.
ويف يــوم اإلثنــن املوافــق: 1434/06/05هـــ حضــر املدعــي وكالــة ، 
وحضــر حلضــوره ،  بصفتــه مديــر بيــت مــال احملكمــة العامــة، املثبــت 
حضورهمــا يف جلســة ســابقة، كمــا حضــر املدعــي أصالــة..........، 
املتداخــل  يحضــر  ولــم  اإلقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  بريطانــي 
أصالــة.......... ، وال مــن ينــوب عنــه رغــم تبليغــه مبوعــد هــذه اجللســة 
ثــم جــرى منــا عــرض  حســب توقيعــه علــى ضبــط اجللســة الســابقة، 
اليمــن علــى املدعــي أصالــة بعــد تذكيــره بخطرهــا وبقــول النبــي ـ 
صلــى اهلل عليــه وســلم ـ : )مــن حلــف علــى ميــن هــو فيهــا فاجــر ليقتطــع 
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مســلم،  رواه  غضبــان(  عليــه  وهــو  اهلل  لقــي  مســلم  امــرئ  مــال  بهــا 
ــم أننــي  ــه فحلــف قائــا: )أقســم بــاهلل العظي فاســتعد باحللــف فأذنــت ل
لــم أتفــق مــع املتداخــل يف هــذه الدعــوى: أن يترافــع عنــي يف قضيــة 
أتفــق معــه أن األتعــاب يف هــذه القضيــة(،  اخللــع مــع زوجتــي ســابقا 
هكــذا حلــف. فبنــاء علــى مــا ســلف، وألن املتداخــل يف هــذه الدعــوى 
ــا ـ  ــا ـ مــع علمــه به قــد تغيــب عــن اجللســة بعــد علمــه بهــا، وتخلفــه عنه
يســقط حقــه يف ســماع اليمــن، وألنــه ال بينــة للمتداخــل يف دعــواه، وألن 
املدعــي أصالــة قــد حلــف علــى نفــي دعــوى املتداخــل يف هــذه الدعــوى، 
وبنــاء علــى إفــادة بيــت املــال يف 1434/1/18هـــ املرصــودة يف اجللســة 
ــغ وقــدره خمســون  ــة: )أنــه حتــت يــد بيــت املــال مبل الســابقة، واملتضمن
الــف ريــال فســخ نــكاح واملودعــة مــن املــرأة(. ا. هـــ لذلــك كلــه فقــد 
بتســليم مبلغــا  العامــة مبحافظــة جــدة  املــال باحملكمــة  بيــت  أمــرت 
املدعــي  قــرر  وبإعــان احلكــم  وبذلــك قضيــت.   ، أصالــة:  للمدعــي 
أصالــة ومديــر بيــت املــال قناعتهمــا باحلكــم، أمــا املتداخــل أصالــة 
ــب االســتئناف خــال ثاثــن  ــه االعتــراض بطل ــغ باحلكــم ول ســوف يبل
ــارًا مــن تاريــخ تبليغــه بنســخة احلكــم، وإذا تأخــر عــن هــذه  يومــًا اعتب
املــّدة ـ مــع تبلغــه لشــخصه بنســخة احلكــم ســقط حقــه يف االعتــراض 
ــة ألن احلكــم علــى بيــت  بطلــب االســتئناف واكتســب احلكــم القطعّي
املــال ـ يف هــذه الواقعــة ـ ال يســتأنف وفقــا للمــادة التاســعة والســبعون 
ــغ املتداخــل يف هــذه  بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية، وإذا تبلَّ
م اعتراضــه رفــع احلكــم االســتئناف  الدعــوى لغيــر شــخصه ولــم يقــدِّ
مــن دون اعتــراض. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/06/05هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثاثاء املوافــق 1434/10/06هـ عادت 
احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة 
اخلامســة يف 1434/9/6هـ ونص احلاجة منه: )وبدراســة احلكم وصورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر اعــادة املعاملــة إلــى ناظرهــا ملاحظة 
أن فضيلتــه لــم يطلــع علــى صــك احلكــم وهــل اكتســب القطعيــة أم ال 
قبــل احلكــم للمدعــي بتســليمه املبلــغ املذكــور مــن بيــت املــال والتأكــد 
مــن أن نظــر هــذه القضيــة مــن اختصاصــه أم ال اعمــاال للمــادة 7/11 
املــادة  واعمــال  التنفيذيــة  ولوائحهــا  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن 
1/181 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ومــا ذكــره 
يف شــرحه علــى الائحــة االعتراضيــة مــن قلــة ورق الضبــط غيــر وجيــه 
ــة مــا ينبغــي مناقشــته  ــه االعتراضي كمــا أن املعتــرض ذكــر يف الئحت
ــة( ا.هـــ  ــازم نحــوه وخاصــة الفقــرة الثاني بحضــور الطرفــن واجــراء ال
عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل فأقــول جــرى اطاعــي علــى 
صــك احلكــم الصــادر مــن ســلفي يف 1433/7/28هـــ واملتضمــن: فســخ 
نــكاح املدعيــة وقــد انتهــى احلكــم بقناعــة الطرفــن علمــا بأننــا اطلعنــا 
عليــه ســابقا وســقط رصــده ســهوا وأمــا عــن إعمــال املــادة 1/181 مــن 
نظــام املرافعــات فقــد أجبــت عنهــا يف ضبــط القضيــة. أمــا عــن الفقــرة 
حــن  موعــد  بتحديــد  أمــرت  فقــد  اإلعتراضيــة  الائحــة  مــن  الثانيــة 
حضــر  1434/11/10هـــ  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  ويف  املدعــي.  مراجعــة 
املدعــي وكالــة: املثبــت حضــوره يف جلســة ســابقة، ولــم يحضــر منــدوب 
بيــت املــال باحملكمــة العاملــة ـ وهــو قانــع باحلكــم املثبــت يف اجللســة 
الســابقة، ولــم يحضــر املتداخــل أصالــة: وال مــن ينــوب عنــه رغــم تبلغــه 
مبوعــد هــذه اجللســة حســب احملضــر املرفــق باملعاملــة، ثــم قــرر املدعــي 
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وكالــة قائــا: إن املتداخــل أصالــة يريــد مضــارة موكلــي ومماطلتــه 
عــن اســتيفاء حقــه، وقــد وعدنــي مــرار أن يحضــر للمحكمــة ألجــل 
اإلجابــة علــى قــرار محكمــة االســتئناف املرصــود يف جلســة ســابقة 
بــدون موعــد لكنــه يخلفنــي، هكــذا قــرر. ونظــرا ألن الفقــرة الثانيــة 
مــن الئحــة اعتــراض املتداخــل تضمنــت أنــه لديــه شــاهد، ونظــرا ألن 
عــدم حضــوره يعــد مماطلــة ولــددا وتشويشــا، ونظــرا ألن العــرف جــار 
أن مــن لديــه بينــة ال يتخلــف عــن مجلــس احلكــم، لذلــك كلــه فإنــي مــا 
زلــت بــاق علــى مــا حكمــت بــه وأجريتــه. وللبيــان جــرى إثباتــه، وأمــرت 
بإحلــاق ذلــك علــى الصــك والســجل ومــن ثــم رفــع كافــة أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف حســب التعليمــات. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/11/10هـ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد، ففــي يــوم األحــد املوافــق: 1435/01/28هـــ 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف وبرفقها قــرار الدائرة احلقوقية 
اخلامســة يف: 1434/12/24هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد 
ــى  ــه وأمــرت بإحلــاق ذلــك عل ــان جــرى اثبات ــر( .ا.هـــ وللبي االجــراء األخي
الصــك والســجل  . وبــاهلل التوفيــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1435/1/28هـــ.
احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ نحــن 
قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــاُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
.......... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة تاريــخ  مــن فضيلــة الشــيخ 
1434/6/5هـــ املتضمــن دعــوى ضــد بيــت املــال باحملكمــة العامــة، 
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احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم وصـــورة 
ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة تقـــرر املوافقـــة علـــى احلكــم بعــد االجــراء 
االخير وباهلل التوفيق وصلـــى اهلل علـــى نبينا محمد وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

وســلم.
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: 34214049 تاريُخه: 1434/5/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3418342

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34386020 تاريخه: 1434/12/24هـ

مطالبــة بيــت املــال - مطالبــة ورثــة لبيــت املــال بدفــع ديــة- وفــاة املــورث 
نتيجــة حــادث مــروري- إدانــة التحقيقــات قائــد الســيارة املتســبب يف 
احلــادث- املتســبب يف احلــادث مجهــول- موافقــة املقــام الســامي علــى 

ســماع الدعــوى ضــد بيــت املــال- إلــزام بيــت املــال بدفــع الديــة .

1-قــول علــى رضــي اهلل عنــه لعمــر رضــي اهلل عنــه يــا أميــر املؤمنــن) ال 
يعطــل دم امــرئ مســلم فــإن علمــت قاتلــه وإال فأعطــه مــن بيــت املــال(

2_ قــول الفقهــاء )إن مــن هلــك بفعــل نفســه وفعــل صاحبــه فيهــدر 
فعــل نفســه( الشــرح الكبيــر 336/25

3-قــول الفقهــاء )امليــت يف زحمــة كجمعــة وطــواف فيفــدى مــن بيــت 
املــال إلــخ ...(كشــاف القنــاع 482/13

انــه يف حالــة ثبــوت الوفــاة بســبب جنايــة ادمــي  4-ماقــرره الفقهــاء 
مجهــول فــإن الضمــان يكــون يف بيت املال (شــرح منتهــى اإلرادات 136/6

5- املادة 179، واملادة 39 من نظام املرافعات الشرعية 

أقــام وكيــل ورثــة دعــوى علــى ممثــل بيــت املــال يطالبــه بديــة مــورث 
موكليــه الــذي تــويف يف حــادث دهــس بســيارة أثبــت التحقيقــات إدانــة 
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ــة وقائــد الســيارة املتســبب  قائــد الســيارة بنســبة خمســه وســبعن باملائ
بالوفــاة مختفــي وطلــب إلــزام بيــت مــال املســلمن بدفــع خمــس وســبعن 
باملائــة مــن الدية-صــدرت املوافقــة الســامية يف ســماع الدعــوى وعليــه 
أجــاب مديــر بيــت املــال بأنــه ال مانــع لــدى بيــت املــال مــن دفــع الديــه نظــرا 
لعــدم معرفــة اجلانــي -نظــرا الن نســبة اخلطــأ يف احلــادث املذكور خمســة 
وســبعون باملائــة ونظــرا ملــا قــرره الفقهــاء ان مــن هلــك بفعــل نفســه وفعــل 
صاحبــه فيهــدر فعــل نفســه- وان  الوفــاة بســبب جنايــة مجهــول فــإن 
الضمــان يكــون يف بيــت املــال- ونظــرا  ملوافقــة املقــام الســامي لــذا 
حكمــت احملكمــة الــزام بيــت املــال بدفــع خمســه وســبعن باملائــة مــن 

لديــة لورثــة املتوفــى   - اعتــرض مديــر بيــت املــال - صــدق احلكــم .

العامــة  احملكمــة  رئيــس   .......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
1434/01/11هـــ  بتاريــخ  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاًء  مبحافظــة 
األحــد  يــوم  ففــي  1434/01/11هـــ  بتاريــخ  باحملكمــة  املقيــدة 
صباحــا   10  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/01/11هـــ 
وفيهــا .......... حضــر هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة رقــم ...... 
تنتهــي بتاريــخ 1434/6/19هـــ بالوكالــة عــن حامــل الرقــم االنتخابــي 
الهندي ..... 300557/051/07 و حامل رخصة القيادة الهندية مبوجب 
الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل مقاطعــة بــاالكاد واليــة كيــراال 
بالهنــد برقــم  وتاريــخ 16/ مايــو/2010م واملخولــة له مبراجعة احملكمة 
الســتام ديــة املتوفــى واســتام أي تعويضــات أخــرى تخــص املتوفــى ... 
الــخ املصدقــة مــن فــرع وزارة اخلارجيــة برقــم 25 وتاريــخ 1431/6/2هـــ 
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بتاريــخ  جــازان  مبنطقــة  العــدل  وزارة  فــرع  مــن  املصدقــة  وكذلــك 
1433/11/9هـــ وموكلــي املدعــي أصالــه همــا ورثــة ............ املتوفــى 
بتاريــخ 1431/5/25هـــ والدتــه و والــده مبوجــب الوكالــة املشــار إليهــا 
أعــاه وحضــر حلضــوره ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
ممثــل بيــت املــال بفــرع وزارة املاليــة مبنطقــة مبوجــب خطــاب التكليــف 
الصــادر مــن مديــر عــام فــرع وزارة املاليــة املكلــف يف 1434/1/11هـــ 
وقــد صــدر األمــر الســامي رقــم 14323/م ب وتاريــخ 1433/5/2هـــ 
باملوافقــة علــى ســماع دعــوى املطالبــة بالديــة يف مواجهــة منــدوب عــن 
بيــت املــال وفقــا لألمــر الســامي رقــم 13400 وتاريــخ 1402/6/6هـــ 
وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أنــه بتاريــخ 1431/5/25هـــ حصــل ملــورث 
ــه وقــد أدانــت التحقيقــات قائــد  ــي حــادث دهــس جنــم عــن وفات موكل
الســيارة املتســببة بالدهــس بنســبة خمســة وســبعن باملائــة ولــم يعــرف 
املتســبب بوفــاة مــورث موكلــي حتــى تاريخــه لــذا أطلــب إلــزام بيــت مــال 
املســلمن بدفــع الديــة ملوكلــي وقدرهــا مائتــان وخمســة وعشــرون ألــف 
ريــال هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا 
بنــاء علــى صــدور املوافقــة الســامية برقــم 14323 يف 1433/2/2هـــ عــن 
ســماع الدعــوى فــا مانــع مــن دفــع الديــة من بيــت املال نظرا لعــدم معرفة 
اجلانــي هكــذا أجــاب ويف يــوم الســبت 1433/1/24هـــ الســاعة التاســعة 
والنصــف صباحــا افتتحــت اجللســة الثانيــة وفيهــا حضر الطرفــان، فبناء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة ونظــرا لكــون نســبة اخلطــأ علــى 
املدهــوس خمســة وعشــرون باملائــة ونظــرا ملــا قــرره الفقهــاء أن مــن هلــك 
ــاع  ــه فيهــدر فعــل نفســه انظــر كشــاف القن بفعــل نفســه وفعــل صاحب
هــذه  الديــة يف  لكــون  ونظــرا  الكبيــر 336/25  والشــرح   325/13



92

احلالــة مائتــان وخمســة وعشــرون الــف ريــال ونظــرا ملــا قــرره الفقهــاء أن 
يف حالــة ثبــوت الوفــاة بســبب جنايــة آدمــي مجهــول فــإن الضمــان يكــون 
يف بيــت املــال فقــد جــاء يف شــرح منتهــى االيــرادات 136/6 )كميــت يف 
زحمــة كجمعــة وطــواف فيفــدى مــن بيــت املــال نصــا واحتــج مبــا روي 
ــل رجــل يف  ــه مــا روى ســعيد يف ســننه عــن قــال قت ــي ومن عــن عمــر وعل
زحــام النــاس بعرفــة فجــاء أهلــه إلــى عمــر فقــال بينتكــم علــى مــن قتلــه 
فقــال علــي يــا أميــر املؤمنــن ال يطــل دم أمــرئ مســلم فــإن علمــت قاتلــه 
وإال فأعطيتــه مــن بيــت املــال ( أ هـــو أنظــر كذلــك كشــاف القنــاع 
482/13 ونظــرا ملوافقــة املقــام الســامي علــى ســماع هــذه الدعــوى لــذا 
فقــد أمــرت بــأن يدفــع بيــت املــال بــوزارة املاليــة لورثــة ........ مبلــغ وقــدره 
مائتــان وخمســة وعشــرون الــف ريــال ألمــه مبلــغ وقــدره خمســة وســبعون 
الــف ريــال ولوالــده مبلــغ وقــدره مائــة وخمســون الــف ريــال وبــه حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم املعارضــة وأمــرت برفــع 
اســتنادا  إلــى محكمــة اإلســتئناف مبنطقــة عســير  املعاملــة  كامــل 
للمــادة التاســعة والســبعون بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
واهلل املوفــق وقــد اغلقــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/24هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم األربعــاء 1434/4/17هـــ افتتحــت اجللســة 
الثالثــة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد 
جــرى منــا رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وقــد أعيــدت إلينــا 
مــن رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 34404378 يف 
1434/8/11هـــ واملقيــدة باحملكمــة يف 1434/3/17هـــ واملرفــق بهــا 
قــرار املاحظــة يف 1434/2/26هـــ الصــادر مــن قضــاة الدائــرة الثالثــة 
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لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير ونصــه 
بعــد املقدمــة )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر 
إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي أوال: الدعــوى غيــر محــرره 
وال بــد أن تكــون محــرره وتتضمــن وصفــا لواقعــة احلــادث املذكــور 
ومكانهــا مــن واقــع املعاملــة ويذكــر املدعــي مســتنده مبــا يطالــب 
بــه عمــا للمــادة 39/و مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ثانيــا: ذكــر 
فضيلتــه أن موكلــي املدعــي همــا ورثــة املتــويف وباالطــاع علــى املعاملــة 
لــم جنــد أنــه أرفــق صــورة مــن حصــر اإلرث يوضــح ذلــك وال بــد مــن 
ارفــاق صــورة مــن حصــر اإلرث باملعاملــة تكــون مصدقــة ثالثــا: لــم 
جنــد أن فضيلتــه اطلــع علــى محضــر االنتقــال واملعاينــة املتعلــق باحلــادث 
املذكــور يف املعاملــة والــذي يوضــح صفــة واقعــة احلــادث ومســئوليته 
وكذلــك خطابــات وافــادات اجلهــات املختصــة بشــأن البحــث والتحــري 
عــن املتســبب يف دهــس مــورث موكلــي املدعــي وضبــط ذلــك وعرضــه 
علــى الطرفــن وأخــذ جوابهمــا عليــه رابعــا: لــم جنــد أن فضيلتــه اســتعان 
يصــادق  لــم  خامســا:  ومطالبتــه  املدعــي  دعــوى  ســماع  يف  مبترجــم 
فضيلتــه علــى صــورة الوكالــة املرفقــة مبطابقتهــا ألصلهــا ويتحقــق مــن 
أنهــا تخــول للوكيــل حــق املطالبــة بالديــة سادســا: التحقــق مــن تاريــخ 
انتهــاء إقامــة املنتهــي وكالــة املذكــور بالصــك الواقــع صورتهــا املرفقــة 
بــاإلذن يف  باملعاملــة ســابعا: ورد يف الصــك أن تاريــخ األمــر الســامي 
ســماع هــذه الدعــوى 1433/2/2هـــ والبــد مــن التحقــق مــن ذلــك مــن 
واقــع األمــر الســامي املرفــق باملعاملــة ثامنــا: لــم يعــرض احلكــم علــى 
املدعــي وكالــة وتؤخــذ قناعتــه بــه، تاســعا: تصحيــح الكلمــات املشــار 
حتتهــا بقلــم الرصــاص فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر واكمــال 
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الــازم واهلل املوفــق ( أ.هـــ وجنيــب أصحــاب الفضيلة وفقهم اهلل ملا يحبه 
ويرضــاه أمــا بخصــوص املاحظــة االولــى أنــه يطلــب مــن املدعــي حتريــر 
الدعــوى فادعــى وهــو يحســن التحــدث باللغــة العربيــة قائــا انــه بتاريــخ 
1431/5/25هـــ حصــل علــى مــورث موكلــي وهــو حــادث يف الطريــق 
بــن قريــة ومحافظــة وقــد تــويف بســببها مبوجــب شــهادة الوفــاة الصــادرة 
مــن أحــوال وتاريــخ 1431/6/1هـــ وقــد أدانــت التحقيقــات قائــد الســيارة 
املتســببة بالدهــس بنســبة خمســة وســبعون باملائــة ولــم يعــرف مــن هــو 
حتــى تاريخــه ونظــرا لكونــه قــد صــدرت موافقــة املقــام الســامي علــى 
ســماع الدعــوى ضــد بيــت املــال لكــون املتســبب يف احلــادث مجهــول لــذا 
أطلــب إلــزام بيــت املــال بدفــع الديــة ملوكلــي وقدرهــا مائتــان وخمســة 
الثانيــة  املاحظــة  امــا بخصــوص  دعــواي  هــذه  ريــال  الــف  وعشــرون 
فصــد صــدر توكيــل شــرعي املرفــق صورتــه باملعاملــة واملصــادق عليــه 
مــن وزارة اخلارجيــة والعــدل وقــد تضمــن أن موكلــي املدعــي همــا الورثــة 
علــى  يخفــى  وال  بالوكالــة  الشــاهدين  بشــهادة  للمتــويف  الشــرعين 
أصحــاب الفضيلــة أن االجــراءات يف الهنــد تختلــف علــى بلدنــا واألصــل 
إذا اســتكملت احلــد األدنــى مــن متطلباتنــا  الوثائــق الرســمية  قبــول 
تيســيرا علــى املســلمن أمــا بخصــوص املاحظــة الثاثــة فقــد جــرى منــا 
ــا  ــه مل ــر التحقيقــات ووجــد مطابت ــة بدفت ــى محضــر االنتقــال واملعاين عل
ــى صــورة  ــا االطــاع عل ــة وكذلــك قــد جــرى من ذكــره املدعــي وكال
تعميــم ســعادة مديــر قســم املــرور مبحافظــة صامطــة  يف 1431/5/25هـ 
بخصــوص حــادث دهــس املقيــم ......... وطلــب البحــث والتحــري عــن 
جيــب صالــون أو شــاص مصنــدق يكــون بــه صدمــة يف املقدمــة باجلهــة 
اليمنــى وكذلــك قــد جــرى منــا االطــاع علــى خطــاب محافــظ صامطــة 
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يف 1431/6/3هـــ تضمــن تكثيــف البحــث عــن املتســبب يف دهــس حتــى 
يتــم القبــض عليــه، وكذلــك خطــاب ســعادة وكيــل إمــارة جــازان رقــم 
6182 يف 1431/2/9هـــ املتضمــن توســيع دائــرة البحــث والتحــري عــن 
الهــارب يف دهــس وكذلــك تعميــم مديــر شــعبة محافظــة املكلــف برقــم 
1/14/3577/7 يف 1432/8/5هـ بخصوص مواصلة البحث والتحري 
يف املتســبب بدهــس .......... وبعرضــه علــى الطرفيــن أجابــا بقولهمــا 
ليــس لدينــا أي اضافــة بخصوصــه فهــو كايف يف البحــث هكــذا أجابــا 
أمــا مــا يخــص املاحظــة الرابعــة فــإن املدعــي وكالــة يحســن التحــدث 
باللغــة العربيــة وقــد ذكــر أنــه يقيــم باململكــة منــذ عشــر ســنوات أمــا 
األســاس  الوكالــة  أرســلت  قــد  فإنــه  اخلامســة  املاحظــة  يخــص  مــا 
باملعاملــة ســابقا وقــد جــرى منــا ارفــاق صــوره مصدقــة مــن الوكالــة 
والوكالــة تخــول املدعــي اســتام الديــة كمــا ذكــر ســابقا فمــن بــاب 
أولــى املطالبــة بهــا وال يخفــى علــى أصحــاب الفضيلــة جهــل كثيــر مــن 
النــاس بالصيــغ املطلوبــة ويفهــم مــن الوكالــة هــو أخــذ حقهــم واألصــل 
التيســير علــى املســلمن وأمــا مــا يخــص املاحظــة السادســة فنجيــب 
أصحــاب لفضيلــة بــأن هــذه الصــورة قدميــة  يف بدايــة منشــأ املعاملــة لــدى 
اجلهــات وقــد ارفقــت صــورة حديثــه مــن رخصــة اإلقامــة للمدعــي وكالــة 
ــخ 1434/6/19هـــ كمــا ذكــر يف الصــك أمــا مــا يخــص  تنتهــي بتاري
ــه  ــه قــد ذكــر يف الصــك 1433/2/2هـــ وصحت املاحظــة الســابعة فأن
ــه أمــا مــا يخــص  ــه عنــد نقل ــم يتضــح ل 1433/3/3هـــ ولعــل الكاتــب ل
املاحظــة الثامنــة فقــد ذكــر املدعــي وكالــة قناعتــه باحلكــم ولــم يتــم 
عــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة وتأخــذ قناعتــه لكونــه قدحكــم 
لــه بجميــع طلباتــه فــا ثمــرة مــن قناعتــه واعتراضــه حســب التعليمــات 
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أمــا مــا يخــص املاحظــة التاســعة فقــد جــرى اكمــال الــازم حيالهــا 
وأمــرت بإحلــاق مــا ســبق يف صكــه وســجله واهلل املوفــق وقــد اغلقــت 

اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا حــرر يف 1434/4/17هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/04هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي   .........
الســاعة الواحــدة ظهــرا وبنــاء علــى أن ناظــر القضيــة نقــل عــن احملكمــة 
ومكتبــه شــاغل حاليــا فقــد جــرى االطــاع علــى املعاملــة بعــد ورودهــا 
مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير يف 1434/05/28هـــ مشــتملة 
علــى قــرار التصديــق رقــم  يف 1434/5/15هـــ ونــص احلاجــة منــه مــا يلي: 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه واحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه 
بنــاًء علــى قرارنــا وتاريــخ 1434/2/26ه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق(  أ . هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه وأمــرت 
بإحلــاق هــذا بالضبــط حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/4هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بصامطــة الشــيخ / .......... 
وتاريــخ 1434/4/29هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلـــته وتاريــخ 
1434/2/8هـ اخلاص بدعوى ورثة.......... -هندي اجلنســية- ضــــد..........
بيــت املــال بفــرع وزارة املاليــة بجــازان يف قضيــة )حــادث مــروري( علــى 
ــه مبــا هــو مــدون  الصفــة املوضحــة يف الصــك املتضمــن حكــم فضيلت
ومفصــل فيــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وحيــث 



97

ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا 
أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا 79( 
وتاريــخ 1434/2/26هـــ . تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 
األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 3427561  تاريُخه: 1434/2/3هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3453148

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34241417 تاريخه: 1434/6/14هـ

دعــوى ضــد بيــت املــال- مطالبــة أمــن بيــت املــال بتســليم مبلــغ مالــي 
بــرأي  اســتعانة  املدعــن- شــراء عقــار لقاصــر-  الدولــة لصالــح  مــن 
اخلبــراء- ســداد الديــون مقــدم علــى حقــوق الورثــة - ثبــوت الدعــوى - 
وجــوب تزكيــة الشــهود - رعايــة الدولــة ألســر الشــهداء - إمتــام عقــد 

البيــع أمــام احملكمــة صونــا حلقــوق القصــر.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة املســتقر 
عليهــا يف تســبيب احلكــم .

ادعــى املدعــون أن الدولــة قــد أودعــت يف بيــت مــال احملكمــة املبلــغ 
املذكــور يف الدعــوى لصالــح أســرة مورثهــم لتأمــن منــزل وســداد ديونــه 
وأنهــم وجــدوا منــزاًل مناســبًا ويرغبــون شــرائه، لــذا طلبــوا إلــزام بيــت 
مــال احملكمــة بتســليمهم املبلــغ املذكــور ليقومــوا بتســليمه لصاحــب 
املنــزل- أقــر أمــن بيــت مــال احملكمــة بإيــداع املبلــغ املذكــور لصالــح 
قضائــي  حكــم  صــدر  إذا  لهــم  تســليمه  مــن  مانــع  ال  وأنــه  املدعــن 
بذلــك- قــرر املدعــون بأنــه ال يوجــد ديــون علــى املــورث وأنهــم ســيتحملون 
ســدادها لــو وجــدت- حتققــت احملكمــة مــن وجــود غبطــة ومصلحــة 
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للقاصريــن مــن الورثــة يف شــراء املنــزل املذكــور لهــم واطلعــت علــى 
املســتندات الازمــة للســير يف الدعــوى- قضــت احملكمــة بإلــزام بيــت 
املــال باحملكمــة بدفــع املبلــغ املذكــور لصالــح الورثــة املدعــن ويســلم 
ملالــك املنــزل- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم بعــد 

ــر. االجــراء األخي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي باحملكمــة العامــة بأبــو 
عريــش وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بأبــو عريــش برقــم 3453148 وتاريــخ 1434/02/02 هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1434/02/02 وتاريــخ   34263523 برقــم  باحملكمــة 
الســبت املوافق1434/02/02هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متام الســاعة 
الثانيــة عشــر والنصــف وفيهــا حضــرت .....  ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... الصــادر مــن أحــوال صامطــة أصالــة عــن نفســها 
وبالواليــة عــن ..... و ..... و ..... ..... و ..... و ..... مبوجــب صــك الواليــة رقــم 
10 و تاريــخ 1432/11/20هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة باحلــرث 
كمــا حضــرت..... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
..... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... و..... ســعودية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... و..... ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... و املعــرف بهــم مــن قبــل ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... الصــادر مــن أحــوال صامطــة وحضــر 
حلضورهــم أمــن بيــت املــال باحملكمــة.....  ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... وقــرروا يف دعواهــم قائلــن إن مورثنــا .....  تــويف 
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بتاريخ 1432/2/28هـ و أنحصر إرثه يف زوجته ..... ويف أوالده البالغن 
وهــم .....و .....و ..... و..... ويف القاصريــن وهــم .....و ..... و..... و..... و..... 
مبوجــب صــك حصــر الورثــة رقم 3/9 وتاريــخ 1432/3/2هـ الصادر من 
احملكمــة العامــة مبحافظــة صامطــة وقــد صــدرت توجيهــات صاحــب 
الســمو امللكــي مســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون األمنيــة مبســاعدة 
أســرة الشــهيد ..... بتأمــن منــزل وســداد ديونــه مببلــغ وقــدره مليــون 
وثاثمائــة ألــف ريالـــ1300000 وقــد جــرى البحــث عــن منــزل مــن أجــل 
ــا ألــف  ــغ وقــدره مليــون ومائت شــرائه ووجــد مبحافظــة أبــو عريــش مببل
ــزام  ــب إل ــغ يف بيــت مــال احملكمــة أطل ــال 1200000 وقــد أودع املبل ري
بيــت مــال احملكمــة بتســليمنا مبلــغ وقــدره مليــون ومائتــا ألــف ريــال 
1200000 لتســليمه لصاحــب املنــزل املشــترى هكــذا ادعــوا عقــب ذلــك 
طلبــت مــن املدعيــات صــك حصــر الورثــة وصــك الواليــة فأبــرزن صــك 
حصــر الورثــة رقــم 3/9 و تاريــخ 1432/3/2هـــ الصــادر مــن احملكمــة 
العامــة بصامطــة و املتضمــن وفــاة . و انحصــار إرثــه يف زوجتــه ..... ويف 
أوالده البالغــن وهــم ..... و ..... و .......... و..... ويف القاصريــن وهــم ..... و 
..... ......و.... و.....و.....   وصــك الواليــة رقــم 10 وتاريــخ 1432/11/20هـــ 
وليــة    ..... إقامــة  و املتضمــن  باحلــرث  العامــة  مــن احملكمــة  الصــادر 
باالطــاع عليــه  و   ..... و   ..... و   ..... و   ..... و   ..... القصــر  أوالدهــا  علــى 
وجدتــه طبقــا ملــا ذكــر وبعــرض دعــوى املدعيــات علــى أمــن بيــت املــال 
باحملكمــة أجــاب قائــا مــا ذكرتــه املدعيــات مــن إيــداع مبلــغ وقــدره 
مليــون وثاثمائــة الــف ريالـــ1300000 فصحيــح وذلــك مبوجــب الســند 
رقــم 2/589347 و تاريــخ 1433/5/26هـــ و احلــاوي مبلــغ وقــدره مليــون 
 873418 رقــم  الشــيكن  مبوجــب  ريالـــ1300000  ألــف  وثاثمائــة 
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وال   ..... املتوفــى  لورثــة  العائــد  و  1433/5/21هـــ  وتاريــخ   873419 و 
مانــع لــدي مــن تســليم املبلــغ بعــد صــدور حكــم بذلــك علــى بيــت املــال 
هكــذا أجــاب عقــب ذلــك جــرى االطــاع خطــاب مديــر عــام الشــؤون 
العســكرية رقــم 47105 وتاريــخ 1433/4/26هـــ و املوجــه إلــى رئيــس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة أبــو عريــش املتضمــن آمــل مــن فضيلتكــم 
التكــرم بســداد الديــون التــي يف ذمــة الشــهيد ويف حــال عــدم وجــود 
ديــون علــى الشــهيد يأخــذ إقــرار بذلــك ويتــم تأمــن ســكن ألســرة 
الشــهيد و تســجيله باســم زوجة الشــهيد ..... و أبنائه ..... و.....  و.....  و.....  
ــى الصــك  ــى أن يهمــش عل و.....  و.....  ..... و.....  و.....و.....  بالتســاوي عل
بعــدم بيــع املنــزل حتــى بلــوغ القصــر ســن الرشــد و تزويدنــا بنســخه مــن 
ملكيــة املنــزل عليــه جــرى ســؤال املدعيــات هــل يوجــد علــى مورثكــم 
ــة ال يوجــد عليــه  املتوفــى أي ديــون فأجابــت كل واحــدة مبفردهــا قائل
أي ديــون ويف حــال ظهــور ذلــك نتحمــل ســدادها وقــد مت أخــذ إقــرار 
بذلــك عليهــم مرفــق باملعاملــة هكــذا أجابــت كل واحــده مبفردهــا 
يرغبــون يف شــرائه  الذيــن  املنــزل  عــن  املدعيــات  ذلــك ســألت  عقــب 
فأجــن قائــات أن املنــزل يقــع يف محافظــة أبــو عريــش شــمال  للشــقق 
املفروشــة و اململــوك ل..... مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل 
أبــو عريــش برقــم 105 وتاريــخ 1408/6/14هـــ جلــد 41 صحيفــة رقــم 
ــال 1200000 هكــذا  ــف ري ــا أل ــون و مائت ــغ وقــدره ملي 155-156 مببل
أجــن عليــه فقــد حضــرت .....  ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ..... واملعــرف بهــا مــن قبــل زوجهــا س..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... الصــادر مــن أحــوال جــازان و بســؤالها عمــا 
ذكــرت املدعيــات أجابــت قائلــة أنــه مت االتفــاق مــع ورثــة ..... علــى بيــع 
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املنــزل عليهــم مببلــغ وقــدره مليــون و مائتــا ألــف ريــال 1200000 وال مانــع 
لــدي مــن بيعــه عليهــم هكــذا أجابــت عقــب ذلــك جــرى عقــد البيــع يف 
مجلــس احلكــم بقــول أنــا ف.....  بعــت املنــزل اململــوك لــي بالصــك رقــم 
105 و وتاريــخ 1408/6/14هـــ جلــد 41 صحيفــة رقــم 155-156 مببلــغ 
وقــدره مليــون و مائتــا ألــف ريــال 1200000 علــى ورثــة ..... و حصــل 
القبــول مــن املدعيــات بقولهــن قبلنــا هــذا البيــع و رضينــا بــه وقــد اطلعنــا 
وشــاهدنا املنــزل املذكــور و كان ذلــك بحضــور و شــهادة .....  ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... الصــادر مــن أحــوال ..... و ..... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي ..... الصــادر مــن أحــوال ..... 
ذلــك جــرى ســؤال البائعــة عــن صــك املنــزل فأبــرزت الصــك رقــم 105 
وتاريــخ 1408/6/14هـــ واحلــاوي لقطعــة األرض رقــم 5 مــن مخطــط 
أرضــه املعتمــد واحلــدود و األطــوال و املســاحة كالتالــي شــماال القطعــة 
رقــم 3 و طــول الضلــع 21 متــر جنوبــا شــارع مقتــرح عــرض 10 متــر 
وطــول الضلــع 18 شــرقا شــارع عــرض 10 متــر و طــول الضلــع 13,5 ثــم 
ــر و  ــع 16.5 مت ــا القطعــة رقــم 4 وطــول الضل ــر غرب ــي بطــول 4 مت ينحن
ــر وجــرى  ــر و نصــف املت ــة وأربعــون مت ــة 340,5 ثاثمائ املســاحة الكلي
و  برقــم 134/879/ج  اجلــواب  فــورد  الصــك  االستفســار عــن ســامة 
تاريــخ 1433/7/22هـــ و املتضمــن أن الصــك ســليم و مطابــق لســجله 
باحملكمــة  النظــر  لهيئــة  الكتابــة  جــرى  كمــا  املفعــول  وســاري 
باخلطــاب رقــم 2/2362 وتاريــخ 1433/7/29هـــ لاستفســار هــل يف 
شــرائه مبلــغ وقــدره مليــون ومائتــا ألــف ريــال غبطــة و مصلحــه للقصــر 
فوردنــا جوابهــم باخلطــاب رقــم 156/هـــ يف 1433/8/4هـــ واملتضمــن أنــه 
مت الوقــوف علــى املنــزل الواقــع باحلــي .......... مبحافظــة أبــو عريــش وهــو 
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ــى خمــس شــقق  ــوي عل ــن وملحــق حتت ــارة عــن عمــاره ســكنية دوري عب
ومحاطــة بســور مــن جميــع اجلهــات وقيمــة الشــراء مببلــغ وقــدره مليــون 
ومائتــا ألــف ريــال بــه غبطــة ومصلحــه للقصــر ويجــود بالســكن جميــع 
اخلدمــات مــن كهربــاء ومــاء و خافــه أ.هـــ كمــا جــرت الكتابــة ملديــر 
عــام الشــؤون العســكرية بــوزارة الداخليــة باخلطــاب رقــم 331983767 
وتاريــخ 1433/11/10هـــ لإلفــادة عــن باقــي املبلغ فورد اجلــواب باخلطاب 
رقــم 3411 وتاريــخ 1434/1/7هـــ و املتضمــن أنــه بعــد تأمــن املنــزل بنــاء 
علــى البرقيــة الســابقة بعــث املبلــغ املتبقــي بشــيك باســم اإلدارة العامــة 
ــاء  ــوزارة فبن ــل اجلهــة املختصــة بال ــم توزيعــه مــن قب ــة ليت للنفقــات األمني
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة ومبــا أن املدعيــات طلــن إلــزام 
أمــن بيــت املــال باحملكمــة بتســليم مبلــغ وقــدره مليــون ومائتــا ألــف ريال 
لصاحلهــم مقابــل شــراء املنــزل مــن البائعــة ف.....  و مبــا أن أمــن بيــت 
املــال أقــر بوجــود املبلــغ ببيــت مــال احملكمــة وال مانــع لديــه مــن تســليمه 
بعــد صــدور حكــم عليــه و مبــا أن البائعــة قــد حضــرت و مت إجــراء عقــد 
البيــع مبجلــس احلكــم علــى مبلــغ وقــدره مليــون ومائتــا ألــف ريــال و بعــد 
االطــاع علــى صــك حصــر الورثــة وصــك الواليــة وصــك ملكيــة العقــار 
املــدون بعاليــه و خطــاب هيئــة النظــر و خطــاب مديــر عــام الشــؤون 
العســكرية بــوزارة الداخليــة وطلبــه بعــث باقــي املبلــغ باســم اإلدارة 
العامــة للنفقــات األمنيــة لذلــك كلــه و لــكل مــا تقــدم فقــد ألزمــت 
أمــن بيــت املــال باحملكمــة ..... أوال بدفــع مبلــغ وقــدره مليــون مائتــا 
ألــف ريــال لصالــح ورثــة .....  و يســلم للبائعــة ..... ثانيــا دفــع مبلــغ وقــدره 
مائــة ألــف ريــال لــإلدارة العامــة للنفقــات األمنيــة وأمــرت بالتهميــش علــى 
صــك املنــزل بانتقــال امللكيــة ل..... و ..... و..... و..... و..... .....و ..... و.....و 
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..... و.....  أبنــاء ..... بالتســاوي وعــدم بيــع املنــزل حتــى بلــوغ القصــر ســن 
الرشــد وبــه حكمــت و بعــرض احلكــم علــى املدعيــات قــررن القناعــة 
ــه  ــة علي ــه وقــرر أمــن بيــت املــال عــدم القناعــة بــدون الئحــة اعتراضي ب
ــة إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيــق  أمــرت برفــع كامــل أوراق املعامل
احلكــم و حتــى ال يخفــى جــرى تدوينــه و بــاهلل التوفيــق و أقفلــت اجللســة 
يف متــام الســاعة الواحــدة و خمســة وأربعــون دقيقــة وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/2/2هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....  القاضــي باحملكمــة العامــة بأبــو 
عريــش ففــي يــوم الســبت املوافــق1434/03/28 هـــ افتتحــت اجللســة 
الثانيــة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر و النصــف وفيها حضــرت املدعيات 
و املعــرف بهــن املثبــت هوياتهــم يف اجللســة األولــى بنــاء علــى املعاملــة 
وتاريــخ   34348433 برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  إلينــا  الــواردة 
1434/3/10هـــ و املرفــق بهــا قــرار املاحظــة رقــم 3454869 وتاريــخ 
1434/3/3هـــ و املتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه و أوراق 
املعاملــة لوحــظ مــا يلــي لــم يطلــب فضيلــة ناظــر القضيــة بينــة مــن أهــل 
اخلبــرة تشــهد بــأن يف شــراء الــدار املوصوفــة بالصــك غبطــه ومصلحــة 
يســتجد  مــا  إحلــاق  و  مــا ذكــر  فلماحظــة  ذلــك  مــن  والبــد  للقصــر 
بالضبــط وصورتــه وخاصتــه بالصــك وســجله و اهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم دائــرة األحــوال الشــخصية و 
األوقــاف و الوصايــا والقصــار وبيــوت املــال قاضــي اســتئناف ..... ختمــه 
و توقيعــه قاضــي اســتئناف ..... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ..... ختمــه 
وتوقيعــه أ.هـــ عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلة نفعني اهلل بعلمهم أنه جرى 
إحضــار كا مــن ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
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الصــادر أحــوال أبــو عريــش وبســؤاله عــن عمــره و عملــه ومحــل إقامتــه 
وصلــة قرابتــه باملدعــن أجــاب قائــًا عمــري ثاثــة وخمســون عامــًا و 
أعمــل صاحــب مكتــب عقــار ومــن ســكان أبــو عريــش وال توجــد بينــي 
وبــن املدعــن أي صلــة قرابــة كمــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... الصــادر مــن أحــوال أبــو عريــش وبســؤاله عــن 
عمــره و عملــه ومحــل إقامتــه وصلــة قرابتــه باملدعــن أجــاب قائــًا عمري 
واحــد وأربعــون عامــًا وأعمــل موظــف يف وزارة العــدل وصاحــب مكتــب 
عقــار وأســكن محافظــة أبــو عريــش وال يوجــد بينــي وبــن املدعــن أي 
صلــة قرابــة وبســؤال كل واحــد منهمــا مبفــرده هــل يف شــراء الــدار 
املوصوفــة بالصــك غبطــه ومصلحــة للقصــر أم ال أجــاب كل واحــد 
بعاليــة  املذكــور  املنــزل  شــراء  يف  يوجــد  نعــم  قائــا  مبفــرده  منهمــا 
مصلحــة و غبطــه للقصــر هكــذا أجــاب كل واحــد منهمــا مبفــرده 
عليــه أمــرت بإحلــاق ذلــك علــى الصــك وســجله وصــورة الضبــط و أمــرت 
بإعــادة كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكم 
و بــاهلل التوفيــق وحتــى ال يخفــى جــرى تدوينــه و أقفلــت اجللســة يف متــام 

الســاعة الثانيــة عشــر و صلــى اهلل وســلم حــرر يف 28/03/1434هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
فلــدي أنــا ..... القاضــي باحملكمــة العامــة بأبــو عريــش ففــي يــوم األحــد 
املوافق1434/05/12هـــ افتتحــت اجللســة الثالثــة يف متــام الســاعة احلاديــة 
عشــر والنصــف بنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلينا من محكمة االســتئناف 
مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 34875185 وتاريخ1434/5/1هـــ 
واملقيــدة باحملكمــة برقــم 34875185 وتاريخ 1434/5/8هـ واملرفق به 
قــرار املاحظــة الصــادر مــن دائــرة األحوال الشــخصية رقــم 34194860 
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وتاريــخ 1434/4/22هـــ واملتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
أن فضيلتــه طلــب تزكيــة  لــم جنــد  يلــي  مــا  لوحــظ  املعاملــة  وأوراق 
الشــاهدين والبــد مــن ذلــك فلماحظــة مــا ذكــر وإحلــاق مــا يســتجد 
يف الضبــط وصورتــه وملخصــه بالصــك وســجله واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم دائــرة األحــوال الشــخصية 
واألوقــاف والقصــار وبيــوت املــال قاضــي اســتئناف ..... ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف ..... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ..... ختمــه وتوقيعــه 
القرائــن مــن  عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة نفعنــي اهلل بعلمهــم أن 
ــه مــا يحقــق الغبطــة  ــراء جــاء في شــهادة الشــاهدين وخطــاب قســم اخلب
ــة الشــاهدين فقــد حضــر  ــة تزكي ــب أصحــاب الفضيل واملصلحــة ولطل
كا مــن ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... الصــادر 
مــن أحــوال أبــو عريــش و..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
ــو عريــش وبســؤال كل واحــد مبفــرده  رقــم ..... الصــادر مــن أحــوال أب
الشــهادة  مرضيــي  عدلــن  الشــاهدين  قائــا  أجــاب  الشــاهدين  عــن 
هكــذا أجــاب كل واحــد مبفــرده عليــه أمــرت بإحلــاق ذلــك بالصــك 
وســجله وإعــادة كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف وأقفلــت 
اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر وحتــى ال يخفــى جــرى تدوينــه 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف /121434/05هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34241417 وتاريــخ 	 
1434/6/14هـ .
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: 34227320 تاريُخه: 1434/5/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3456138

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34388622 تاريخه: 1434/12/25هـ

مطالبــة بيــت املــال- نــزع ملكيــة عقــار لتوســعة احلــرم- إيــداع قيمــة 
املــال  إقــرار بيــت  املــال باملبلــغ-  املــال- مطالبــة بيــت  تعويــض ببيــت 

بحيازتــه املبلــغ- إلــزام بيــت املــال بتســليم املبلــغ للمدعــن .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

أقــام رجــل دعــوى يطالــب بيــت املــال بنصيــب موكليــه مــن العقــار املنزوع 
لصالــح توســعة الســاحة الشــمالية للحــرم - أقــر مندوب بيــت املال بوجود 
مــال مــودع يف بيــت املــال لصالــح مــورث املدعــن وأنــه ال مانــع لــدى بيــت 
املــال مــن دفعــه ملســتحقه إذا ثبــت لــدى احملكمــة اســتحقاق املدعــي 
بــه اطلعــت احملكمــة علــى كافــة األوراق واملســتندات  مبــا يطالــب 
والصكــوك فثبــت لديهــا اســتحقاق املدعــي ملــا يطالــب بــه فحكمــت 
علــى بيــت املــال بتســليم املدعــي حقــوق موكليــه والن احلكــم علــى بيــت 

املــال رفــع هــذا اإلجــراء حملكمــة االســتئناف وصــدق احلكــم.
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احملكمــة  يف  القاضــي   .......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/03هـــ  وتاريــخ  برقــم  العامــة 
مــن  كل  عــن  وكيــا  بصفتــه  حضــر  1434/02/03هـــ  وتاريــخ 
واملســتكملة للتصديقــات الرســمية مــن فــــــــــرع وزارة اخلارجيــة برقــــــم 
يف 1433/7/1هـــ ومــن فــــــــرع وزارة العـــــــدل مبكــــة املكرمــــــــة يف 
ــة ...... مبوجــب  ــه وكيــا وهــم ورث 1433/7/1ه بصفتهــم أوالد وبصفت
صــك حصــر االرث يف 12 اغســطس 2010م والصــادر مــن رئيــس ناحيــة 
بوكيتكتشــيل بجمهوريــة اندونيســيا وذلــك بالوكالــة يف 8 أغســطس 
2011م والصــادرة مــن كتابــة عــدل أريانــي كومــا إلســاري بجمهوريــة 
اندونيســيا واملســتكملة للتصديقــات الرســمية مــن فــرع وزارة اخلارجيــة 
مبكــة يف 1433/7/14هـــ ومــن فــرع وزارة العــدل مبكــة املكرمــة 
والتســليم  واالســتام  املتابعــة  حــق  لــه  واملخولــة  1433/7/12هـــ  يف 
الــخ وادعــى قائــا انــه كان مــن اجلــاري يف العقــار الواقــع يف الفلــق 
واحملــدود شــمااًل ملــك وجنوبــًا ســكة نافــذة و شــرقًا جــاء فــارغ ومتــام 
احلــد الرحبــة العامــة وغربــًا ســكة غيــر نافــذة والواقــع بحــي الششــة 
مبكــة وقــد نــزع هــذا العقــار لصالــح توســعة الســاحات الشــمالية للحــرم 
وعــوض عنــه ثــم تــويف وانحصــر ارثــه يف زوجتــه ويف ابنتــه لــه مــن زوجتــه 
املطلقــة منــه حــال حياتــه ويف أخيــه الشــقيق وذلــك مبوجــب صــك حصــر 
اإلرث  يف 1407/6/2هـــ الصــادر مــن هــذه احملكمــة ثــم تــويف وانحصــر 
ارثــه يف زوجتــه ويف أوالده منهــا وذلــك مبوجــب صــك حصــر اإلرث يف 
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2 ابريــل 2012م والصــادر مــن كاتــب عــدل أريانــي كومــا إلســاري ثــم 
توفيــت وانحصــر ارثهــا وذلــك مبوجــب صــك حصــر اإلرث  يف 2 ابريــل 
2012م والصــادر مــن كاتــب عــدل أريانــي كومــا إلســاري بجمهوريــة 
تــويف وانحصــر إرثــه يف زوجتــه وذلــك مبوجــب صــك  ثــم  اندونيســيا 
ــة  ــة بوكيــت كتشــيل بجمهوري حصــر اإلرث الصــادر مــن رئيــس ناحي
اندونيســيا يف 12 أغســطس 2010م وقــد أزيــل العقــار املذكــور ويخــص 
موكلــي مــن التعويــض .... أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليمها 
لــي واســأله اجلــواب هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال مــا 
ذكــره املدعــي وكالــه يف دعــواه أن املبلــغ املذكــور مــودع يف بيــت 
مــال احملكمــة فهــذا صحيــح وقــد مت إيداعــه بنــاء علــى خطــاب رئيــس 
كتابــة العــدل األولــى مبكــة املكرمــة  يف 1432/2/21هـــ لصالــح 
الغائــب ..... باعتبــار أنــه غائــب وليــس متوفــى وإذا اتضــح لكــم وفاتــه 
ــة أو لوكيلهــم إذا  ــع لــدى بيــت املــال مــن تســليمه للورث ــه فــا مان وورثت
صــدر حكــم مــن احملكمــة بذلــك هكــذا أجــاب ثــم اطلعــت علــى 
الصــك فوجدتــه كمــا ذكــر املدعــي يتضمــن .... يف 1406/11/27هـــ 
صــك  علــى  اطلعــت  كمــا  املدعــي  ذكرهــم  فيمــن  إرثــه  وانحصــار 
وزارة  فــرع  مــن  الرســمية  للتصديقــات  واملســتكمل  اإلرث  حصــر 
اخلارجيــة مبكــة يف 1433/7/1هـــ ومــن فــرع وزارة العــدل مبكــة يف 
1433/7/1هـــ ومــن ســفارة اململكــة العربيــة الســعودية يف جاكرتــا يف 
1433/6/2هـــ وصــك حصــر اإلرث يف 2 ابريــل 2012م واملســتكمل 
للتصديقــات الرســمية مــن فــرع وزارة اخلارجيــة مبكــة يف 1433/7/1هـ 
ومــن فــرع وزارة العــدل مبكــة يف 1433/7/1هـــ ومــن ســفارة اململكــة 
العربيــة الســعودية يف جاكرتــا يف 1433/6/2هـــ والصــك حلصــر ورثــة 
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مــن  الرســمية  للتصديقــات  واملســتكمل  2010م  أغســطس   12 يف 
العــدل  وزارة  فــرع  ومــن  1433/7/14هـــ  30 يف  اخلارجيــة  وزارة  فــرع 
مبكــة  يف 1433/7/12هـــ ومــن ســفارة اململكــة العربيــة الســعودية 
يف جاكرتــا  يف 1431/11/10هـــ ثــم اطلعــت علــى ايصــال االســتام يف 
1432/3/19هـــ الصــادر مــن بيــت املــال بهــذه احملكمــة لصالــح الغائــب 
بنــاء علــى خطــاب رئيــس كتابــة العــدل األولى مبكــة يف 1432/2/21ه 
وبعــد النظــر يف الدعــوى واإلجابــة ومــا تضمنــه إقــرار املدعــى عليــه 
أن بيــت املــال يف هــذه احملكمــة يف حوزتــه املبلــغ املدعــى بــه ونظــرا 
ملــا ثبــت شــرعا تــويف و مــن ضمــن ورثتــه أخــوه الشــقيق وهــو املدعــى 
بنصيبــه ونظــرا ملــا أفــادت بــه كتابــة العــدل أن املبلــغ املرصــود ونظــرا 
لثبــوت وفاتــه وانحصــار إرثــه فيمــن ذكــر بعاليــه وألن بيــت املــال جهــة 
ــه ظهــر لهــذا الغائــب  حافظــة ألمــوال الغيــب واملفقوديــن واملتوفــن وألن
وارث مبوجــب الصكــوك املشــار إليهــا وهــم املــدون فلــذا يجــب شــرعا 
علــى بيــت املــال تســليم املدعــن هــذا املبلــغ النتقالــه إليهــم بــاإلرث لذلــك 
كلــه فقــد حكمــت علــى بيــت املــال بهــذه احملكمــة بتســليم املدعــن 
املبلــغ احملفــوظ لديــه لصالــح مــورث املدعــن وبعرضــه علــى منــدوب بيت 
املــال قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف دون الئحــة 
فأجبتــه لطلبــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/5/27هـــ. ــه وصحب آل
1434/11/11هـــ  الثاثــاء  اليــوم  هــذا  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
يف  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وفيهــا  اجللســة  فتحــت 
أنــه  واملتضمــن  1434/9/17هـــ  يف  القــرار  وبرفقهــا  1434/10/7هـــ 
بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر ماحظــة 
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مــا يلــي : 1- القضيــة ســبق نظرهــا من فضيلــة القاضي مبكة املكرمة 
مبوجــب الصــك يف 1433/8/5هـــ وانتهــت بنقــض احلكــم مــن محكمــة 
االســتئناف يف 1434/1/4هـــ علــى أن حتــال لقــاض آخــر مــع مراعــاة 
مــا جــاء يف قــرارات محكمــة االســتئناف ولــم يشــر فضيلتــه لذلــك يف 
ضبــط القضيــة وال يف الصــك ولــم يــراع مــا جــاء يف قــرارات محكمــة 
االســتئناف 2- لــم يطلــب مــن املدعــي اثبــات متلــك املتــويف املذكــور 
لهــذا العقــار ومقــدار التعويــض والبــد مــن ذلــك قبــل احلكــم علــى بيــت 
املــال 3- لــم يوضــح نصيــب كل وارث واهلل املوفــق وعليــه أجيــب بانــه 
ــة الشــيخ بهــذه احملكمــة بالصــك  ســبق نظــر هــذه الدعــوى مــن فضيل
املذكــور ونقــض مبوجــب قــرار محكمــة االســتئناف املشــار إليــه وأمــا 
مراعــاة مــا جــاء يف قــرار محكمــة االســتئناف فغيــر الزم مالــم يقنــع بــه 
ناظــر القضيــة علمــا أننــي طلبــت صــك التملــك وأجلــت النظــر واحلكــم 
لذلــك ورصــدت مضمونــه وهــو ضمــن أهــم ماحظــات الدائــرة علــى 
احلكــم املنقــوض وأزيــد بيانــا هنــا أنــه جــرى اطاعــي علــى صــك العقــار 
املنــزوع فوجدتــه يف 1393/6/14هـــ الصــادر مــن كاتــب عــدل مكــة 
فوجدتــه كمــا جــاء يف دعــوى املدعــي ســوى وقــد أقحــم يف ضمــن دعــواه 
أنــه واقــع يف الششــه وهــذا ســهو والصــواب مــا ذكــره يف أول دعــواه 
أنــه واقــع يف الفلــق وأيضــا فقــد رصــدت حصــر وأمــا مقــدار التعويــض 
فقــد ذكرتــه يف ضمــن إجابــة مديــر بيــت املــال أنــه يخــص وأمــا قســمة 
املبلــغ بــن الورثــة فلــم يطلبــه املدعــي ومعلــوم أن القاضــي إمنــا يتبــع دعــوى 
املدعــي وال يخــرج يف النظــر عنهــا ثــم إن قســمة املبلــغ ال تخضــع للنظــر 
القضائــي مــا لــم تدخلهــا اخلصومــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/11هـــ.
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هـــ  الثاثاءاملوافــق1435/01/16  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11.30 وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
1434/12/25هـــ  يف  القــرار  وبرفقهــا  1435/1/4هـــ  يف  االســتئناف 
اإلجــراء  بعــد  احلكــم  علــى  املوافقــة  باألكثريــة  املوافقــة  واملتضمــن 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  اهلل  التوفيــق ،وصلــى  وبــاهلل  األخيــر. 

. حــرر يف   1435/1/16هـــ. وصحبــه وســلم 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم الثاثــاء 1435/1/30هـــ فتحــت 
1435/1/30هـــ  يف  املــال   بيــت  مديــر  خطــاب  وردنــا  وفيهــا  اجللســة 
واملتضمــن مــا نصــه: نرفــق لكــم الشــيك يف 1435/1/30هـــ الصــادر 
مــن فــرع مؤسســة النقــد مبكــة مقابــل للشــيك الصــادر مــن بيــت املــال  
يف 1435/1/29هـــ ألمــر الوكيــل .... وذلــك لقــاء املبلــغ املــودع لصالــح. 
مــع أصــل الصــك الصــادر مــن فضيلتــك يف 1434/5/29هـــ ونأمــل مــن 
فضيلتكــم التكــرم بإعادتــه إلينــا حلفظــه بعــد إكمــال الــازم أ.هـــ 
لــذا فقــد جــرى تســليم الشــيك املذكــور لوكيــل وســوف يهمــش علــى 

صكــه وســجله مبوجبــه وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1435/1/30هـــ
احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد: نحــن 
قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــاُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ.......... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  
احملكــوم  ضــد.....  دعــوى..........  املتضمــن  1434/5/29هـــ  وتاريــخ 
فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم وصـــورة ضبطـــه تقـــرر 
باألكثريــة املوافقـــة علـــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر  . وبــاهلل التوفيق 

وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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: 34190721 تاريُخه: 1434/4/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33103300  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34205479 تاريخه: 1434/5/5هـ

مطالبــة بيــت املــال - مطالبــة ورثــة بيــت املــال ببيع عقار باملــزاد العلني- 
بيــت املــال أحــد الورثــة- موافقــة اجلهــات احلكوميــة علــى البيــع باملــزاد 
العلنــي لكــون أحــد الورثــة جهــة حكوميــة - احلكــم ببيــع العقــار باملــزاد 

العلنــي وقســمة الثمــن بــن الورثــة حســب الفريضــة الشــرعية . 

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

أقــام الورثــة دعــوى علــى بيــت املــال إللزامــه ببيــع عقــار ال ينقســم مبــزاد 
علنــي ألن بيــت املــال أحــد الورثــة حيــث توفيــت املــرأة التــي كانــت متلــك 
ــه  العقــار وانحصــر إرثهــا يف زوجهــا وابنتيهــا مبوجــب صــك حصــر ورث
صــادر مــن احملكمــة ثــم تــويف زوجهــا وانحصــر إرثــه يف بيــت املــال وذلــك 
مبوجــب صــك صــادر مــن احملكمــة حضــر املدعــى عليــه منــدوب بيــت 
املــال وأقــر بصحــة الدعــوى وقــرر بأنــه ال مانــع لديــه مــن بيــع العقــار 
إذا وافقــت اجلهــات الرســمية- اطلعــت احملكمــة علــى صــك امللكيــة 
وصكــوك حصــر الورثــة فوجدتهــا مطابقــة ملــا جــاء يف الدعــوى- قــررت 
احملكمــة الكتابــة للجهــات الرســمية لإلفــادة عــن موافقتهــا علــى بيــع 
العقــار فــورد األمــر الســامي باملوافقــة علــى البيــع مبــزاد علنــي وقســمة 
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الثمــن بــن الورثــة حســب الفريضــة الشــرعية- حكمــت احملكمــة ببيــع 
العقــار مبــزاد علنــي وقســمة ثمنــه بــن الورثــة ومــن ضمنهــم بيــت املــال 

رفــع هــذا اإلجــراء حملكمــة االســتئناف وجــرى تصديقــه .     

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1433/02/09 هـــ املقيــدة باحملكمــة  وتاريــخ 1433/02/09هـــ 
الثانيــة يف  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  بالوكالــة  بوكالتــه  حضــر 
واملرافعــة  الدعــاوي  وســماع  إقامــة  تخولــه  والتــي  1430/3/26هـــ 
واملدافعــة والبيــع واإلفــراغ واســتام الثمــن ... ادعــى علــى احلاضــر معــه 
مديــر بيــت املــال قائــا يف دعــواه عليــه إن مورثــة موكلــي كانــت متلــك 
واملــذروع  بنــي عامــر واحملــدود  حــارة  املعابــدة  الواقــع مبحلــة  العقــار 
مبوجــب الصــك الصــادر مــن احملكمــة الكبــرى يف 14395/5/3هـــ 
وقــد توفيــت منــذ ثاثــن ســنة وأنحصــر إرثهــا يف زوجهــا ويف بنتيهــا 
ال وارث لهــا ســواهم ،وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن 
احملكمــة العامــة  يف 1430/3/5هـــ ثــم تــويف يف عــام 1409هـــ وأنحصــر 
إرثــه يف بيــت املــال وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن 
احملكمــة العامــة برقــم 3/100/224 يف 1430/7/29هـــ وألن العقــار 
ال ينقســم بــن الورثــة فأطلــب احلكــم ببيعــه باملــزاد العلنــي هــذه دعــواي 
ــة أجــاب قائــا إن  ــر بيــت املــال عــن دعــوى املدعــي وكال وبســؤال مدي
بيــت املــال هــو وارث مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن احملكمــة 
العامــة يف 1430/7/29هـــ وهــو ورث الربــع مــن تركــة زوجتــه املتوفــاة 
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قبلــه مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة يف 
1430/3/5هـــ والتــي خلفــت العقــار الواقــع باملعابــدة حــارة ..... واحملــدود 
واملــذروع مبوجــب صــك التملــك الصــادر مــن احملكمــة الكبــرى يف 
ــع العقــار باملــزاد العلنــي  ــة ببي ــب املدعــي وكال 1395/5/3هـــ وأمــا طل
فأطلــب إمهالــي للرجــوع إلــى مرجعــي وإلحضــار اإلجابــة هــذه إجابتــي 
فطلبــت مــن املدعــي وكالــة صــك التملــك فطلــب إمهالــه ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة كمــا حضــر منــدوب بيــت املــال 
باحملكمــة وجــرى االطــاع علــى صــك التملــك فوجدتــه صــادر مــن 
متلــك لكامــل  ثبــوت  ويتضمــن  هــذه احملكمــة يف 1395/05/03هـــ 
احملــدود أرضــا وبنــاًء الواقــع مبحلــة املعابــدة حــارة ..... واحملــدود شــرقا 
ملــك وغربــا الســكة النافــذة وبهــا البــاب وشــمااًل ملــك وجنوبــا ملــك، 
واملــذروع شــماال بطــول عشــرة أمتــار وأربعــون ســنتمترا والضلــع اجلنوبــي 
مختلــف يبــدأ مــن الشــرق بأربعــة أمتــار وخمســن ســنتمترا ثــم ينعطــف 
إلــي اجلنــوب مبتــر واحــد وخمســن ســنتمترا ثــم يســتمر إلــي الغــرب 
مبتريــن وســتن ســنتمترا ثــم ينعطــف إلــي اجلنــوب بخمســة وعشــرين 
ســنتمترا،  وســبعن  واحــد  مبتــر  الغــرب  إلــي  يســتمر  ثــم  ســنتمترا 
وســبعن  أمتــار  بأربعــة  اجلنــوب  مــن  يبــدأ  مختلــف  الشــرقي  والضلــع 
ســنتمترا ثــم ينحــرف إلــي الشــمال بخــط منحنــي بقــدر ثاثــة أمتــار 
وســبعن ســنتمترا، والضلــع الغربــي مختلــف يبــدأ مــن الشــمال بســبعة 
ــار وخمســة وثاثــن ســنتمترا ثــم ينحــرف إلــي اجلنــوب مبتــر واحــد  أمت
وســتن ســنتمترا ثــم ينعطــف إلــي الشــرق بعشــرة ســنتمترات ثــم يســتمر 
ــر واحــد وخمســة وســبعن ســنتمترا وعــرض الســكة  ــوب مبت ــى اجلن إل
الغربيــة النافــذة مــن جهــة الشــمال متــران وخمســة وأربعــون ســنتمترا 
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ومــن جهــة اجلنــوب ســبعة أمتــار وتســعون ســنتمترا ،واملســاحة اإلجماليــة 
) 100.32( م2 مائــة متــر مربــع واثنــان وثاثــون باملائــة من املتــر املربــع ا.هـ 
كمــا جــرى اطاعــي علــى صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن احملكمــة 
ــذ  ــاة من ــوت وف ــه يتضمــن ثب ــاض يف 1430/3/5هـــ فوجدت العامــة بالري
ثاثــن عامــا تقريبــا وانحصــار إرثهــا يف زوجهــا ويف ابنتيهــا ويف أختهــا 
ألب ال وارث لهــا ســواهم كمــا جــرى اطاعــي علــى صــك حصــر الورثــة 
الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالريــاض  يف 1430/7/29هـــ فوجدتــه 
يتضمــن ثبــوت وفــاة وانحصــار إرثــه يف بيــت املــال أهـــ وســألت املدعــي 
اســمها يف صــك  الصــك عــن  اســم مورثتهــم يف  اختــاف  عــن ســبب 
حصــر الورثــة فقــال أننــي اطلــب إمهالــي لتصحيــح االســم ،هكــذا 
قــرر ، وحلــن تصحيــح االســم رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي وكالــة كمــا حضــر مديــر بيــت املــال وقــرر املدعــي وكالــة 
قائــا لقــد مت تصحيــح اســم مورثــة موكلــي يف صــك حصــر الورثــة 
وباالطــاع علــى صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
بالريــاض يف 1430/3/5هـــ فوجدتــه قــد أحلــق بــه أن صحــة اســم املتوفــاة 
هــو أهـــ وقــد جــرى االستفســار عــن ســجل صــك امللكيــة بخطابــي يف 
1433/3/15هـــ فــوردت اإلفــادة مــن مديــر الســجات باحملكمــة برقــم 
وبســؤال  أهـــ  لســجله  الصــك  مطابقــة  واملتضمــن  1433/3/20هـــ  يف 
مديــر بيــت املــال عــن إجابتــه علــى طلــب املدعــي وكالــة بيــع العقــار 
باملــزاد العلنــي قــرر قائــا إننــا رفعنــا خطابــا بذلــك إلــى وزارة العــدل 
ولــم تردنــا اإلفــادة حتــى اآلن وأنــا أطلــب إمهالــي، ثــم يف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي وكالــة كمــا حضــر مديــر بيــت املــال باحملكمــة وقــرر 
مديــر بيــت املــال قائــا لقــد مت رفــع اخلطــاب رقــم يف 1431/3/21هـــ 
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املدعــن  طلــب  بخصــوص  العــدل  وزيــر  معالــي  الــى  احملكمــة  مــن 
فــوردت اإلجابــة مــن فضيلــة وكيــل وزارة العــدل برقــم يف1434/3/6هـــ 
وبرفقتهــا برقيــة خــادم احلرمــن الشــريفن يف1434/2/25هـــ املتضمــن 
ــة  ــى برقي ــى بيــع العقــار وفقــا للتعليمــات إ.هـــ وباالطــاع عل املوافقــة عل
خــادم احلرمــن الشــريفن املرفقــة وجــدت هــذا نصهــا ) معالــي وزيــر 
علــى  اطلعنــا  وبعــد:  وبركاتــه  اهلل  ورحمــة  عليكــم  الســام  العــدل 
خطــاب الــوزارة يف 1433/6/9هـــ بخصــوص الدعــوى املقامــة مــن ضــد 
بيــت املــال بشــأن العقــار الواقــع يف حــي  العائــد ة ملكيتــه للمتوفــاة 
مبوجــب حجــة االســتحكام الصــادرة مــن احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة بالصــك هـــ البالغــة مســاحته )100/32م2( مائــة متــر مربــع 
واثنــن وثاثــن يف املائــة مــن املتــر املربــع وحيــث ان بيــت املــال يــرث مــع 
ورثــة املتوفــاة الربــع يف كامــل العقــار لقــاء نصيــب زوجهــا املتــويف الــذي 
ال يوجــد لــه وارث ســوى بيــت املــال مبوجــب صــك حصــر اإلرث الصــادر 
مــن احملكمــة العامــة بالريــاض يف 1430/7/29هـــ وتطلــب املدعيــة يف 
دعواهــا بيــع العقــار باملــزاد العلنــي ليأخــذ كل وارث نصيبــه وتطلــب 
ــه ال  ــع العقــار املذكــور نخبركــم بأن ــال اإلذن ببي ــه حي ــوزارة التوجي ال
مانــع مــن بيــع العقــار مــدار البحــث وفقــا للتعليمــات(، وقــرر مديــر بيــت 
املــال قائــا حيــث صــدرت املوافقــة علــى بيــع العقــار باملــزاد العلنــي فــان 
إدارة بيــت املــال موافقــة علــى ذلــك إذا كان يف البيــع غبطــة ومصلحــة 
هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــاع 
علــى صكــوك امللكيــة وحصــر الورثــة ولصــدور املوافقــة علــى بيــع 
العلنــي  باملــزاد  بعاليــة  املذكــور  العقــار  ببيــع  فقــد حكمــت  العقــار 
ــة حســب الفريضــة الشــرعية وبعــرض احلكــم  ــه بــن الورث وقســمة ثمن
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علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة وقــرر مديــر بيــت املــال عــدم 
القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة، 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/4/16هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده .. وبعــد ،ثــم 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بشــرح فضيلــة الرئيــس يف 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  خطــاب  علــى  1434/5/28هـــ 
برقــم يف 1434/5/25هـــ برفقهــا قــرار التصديــق مبوجــب القــرار يف 
1434/5/5هـــ وهــذا نصــه :- احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول 
ــرة األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائ
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة جرى 
منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة وتاريــخ 1434/4/21هـــ املشــتملة علــى الصــك وتاريــخ 
1434/4/17هـــالصادر مــن فضيلــة الشــيخ.......... القاضــي باحملكمــة 
يف  املذكــور  العقــار  ببيــع  وكالــة  للمنهــي  اإلذن  املتضمــن  العامــة 
االنهــاء، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ، 
ــم  ــع ، قاضــي اســتئناف .......... خت ــم وتوقي قاضــي اســتئناف .......... خت
وتوقيــع ، رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/7هـــ .
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية  لألحــوال  األولــى 
املــال يف محكمــة االســتئناف جــرى منــا االطــاع املعاملــة الــواردة إلينــا 
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شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة وتاريــخ 1434/4/21هـــ 
فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/4/17هـــ  وتاريــخ  الصــك  علــى  املشــتملة 
الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة اإلذن للمنهــي وكالــة ببيــع العقــار 
املذكــور يف اإلنهــاء وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم.
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: 34314669 تاريُخه: 1434/9/8هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33141773

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34367263  تاريخه: 1434/11/24هـ

مطالبــه بيــت املــال- املطالبــة برفــع اليــد عــن عقار مملوك ملــورث املدعي 
وتســليمه وأجرتــه إليــه- تقــدمي املدعــي صــك يؤيــد دعــواه- إيجابيــة 
قــرار هيئــة النظــر للمدعــي- موافقــة بيــت املــال علــى تســليم العقــار 
وأجرتــه للمدعــن حــال ثبــوت احلــق - إلــزام بيــت املــال برفــع يــده عــن 

العقــار وتســليمه وأجرتــه للمدعــن .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه . 

أقــام وكيــل ورثــة دعــوى علــى بيــت املــال يطالبــه برفــع يــده التــي وضعهــا 
علــى عقــار لينتقــل إلــى موكليــه بــاإلرث وتســليم العقار وأجرتــه املاضية 
إليهــم - قــرر املدعــى عليــه منــدوب بيــت املال موافقته على تســليم العقار 
قــدم املدعــي  لــدى احملكمــة اســتحقاق املدعــن-  ثبــت  إذا  وأجرتــه 
ــة وبعــد اطــاع احملكمــة عليهــا تبــن  ــك وحصــر الورث صكــوك التمل
أنهــا مطابقــة ملــا يدعــي بــه املدعــي فكتبــت احملكمــة لهيئــة النظــر 
للوقــوف علــى العقــار وتطبيــق الصــك عليــه بحضــور الطرفــن وقــد 
قــررت هيئــة النظــر أن الصــك مطابــق للواقــع لــذا حكمــت احملكمــة 
ــه  ــال عــن العقــار املذكــور يف الدعــوى وتســليم أجرت ــت امل ــد بي برفــع ي
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للمدعــن لــم يقنــع مديــر بيــت املــال يف احلكــم فتــم رفعــه إلــى محكمــة 
االســتئناف ومت تصديقــه .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنا من فضيلة رئيس احملكمة العامة وتاريخ 
1433/02/24هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1433/02/24هـــ 
ففــي يــوم اإلثنــن املوافق1433/04/12هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضر 
.......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي .......... بصفتــه وكيــا 
الثانيــة باملدينــة  عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
ــة لــه املرافعــة واملدافعــة والصلــح وعــن  برقــم يف 1432/3/30هـــ املخول
ــة املنــورة  ــة العــدل الثانيــة باملدين ــة الصــادرة مــن كتاب مبوجــب الوكال
املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار والصلــح  لــه  املخولــة  يف 1432/3/30هـــ 
والتنــازل وعــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
مبكــة املكرمــة برقــم يف 1431/1/18هـــ وعــن و و مبوجــب الوكالــة 
ــة  ــة برقــم يف 1428/4/25هـــ املخول ــة العــدل الثاني الصــادرة مــن كتاب
لــه املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار يف 1431/1/13هـــ املخولــة لــه املرافعــة 
واملدافعــة واإلقــرار والصلــح وعــن أصالــة عــن نفســها وبواليتهــا عــن 
أصالــة عــن نفســها وبواليتهــا علــى أبنائهــا القصــر مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة برقــم يف 1427/7/1هـــ املخولــة لــه 
املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار وحضــر حلضــوره مدير بيت املــال باحملكمة 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه ادعــى بقولــه إن مورثــة موكلــي 
ــة ..... واململوكــة بالصــك  خلفــت مــن ضمــن تركتهــا القطعــة الكائن
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الصــادر مــن هــذه احملكمــة يف 1386/5/11هـــ واملقــام عليهــا عمــارة 
وحدودهــا بحســب الصــك شــرقا دار وغربــا الشــارع وبــه البــاب وواجهــة 
الــدار وأطوالهــا مــن الشــمال إلــى اجلنــوب ممــا يلــي الغــرب ثاثــة أمتــار ثم 
ينعطــف إلــى جهــة الشــرق بقــدر متــر واحــد وخمســة عشــر ســنتم يســتمر 
ــم  ــر واحــد وســتن ســم ث ــوب بقــدر مت ــة اجلن ــى جه ــي إل يف الطــول الغرب
ينعطــف إلــى جهــة الشــرق بقــدر متــر واحــد وعشــرين ســم ثــم يســتمر يف 
الطــول الغربــي إلــى جهــة اجلنــوب بقــدر ثاثــة أمتــار وثاثــن ســم وممــا 
يلــي الشــرق ســتة أمتــار وخمســة وســبعون ســم وعرضــا مــن الشــرق إلــى 
الغــرب ممــا يلــي اجلنــوب ســبعة أمتــار وســبعون ســم وممــا يلــي الشــمال 
عشــرة أمتــار وســتون ســم ومجمــوع مســاحته ســبعة وســتون متــرا مربعــا 
وأربعــة وأربعــون باملائــة مــن املتــر املربــع وقــد وضــع بيــت املــال باحملكمــة 
يــده علــى هــذا العقــار وقــام بتأجيــره وهــو يســتلم أجرتــه حتــى اآلن أطلــب 
احلكــم عليــه برفــع يــده عــن العقــار وتســليمه ملوكلــي وإلزامــه بتســليم 
اإليجــارات الســابقة ملوكلــي هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه 
طلــب اإلمهــال لإلجابــة فأجبتــه لطلبــه كمــا طلبــت مــن املدعــي إحضــار 
صكــوك حصــر اإلرث فاســتعد بذلــك وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة 
أخــرى حضــر فيهــا الطرفــان وبســؤال املدعــي عــن صكــوك حصــر 
أبــرز الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة يف 1388/10/8هـــ  اإلرث 
وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن وفــاة بتاريــخ 1388/8/4هـــ وانحصــار 
إرثهــا يف بناتهــا كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة يف 
1396/6/21هـــ وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن ثبــوت وفــاة .......... تاريــخ 
1396/5/10هـــ وانحصــار إرثهــا يف زوجهــا ويف أوالدهــا املرزوقــن منــه 
وهــم كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة  
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ــخ  ــوت وفــاة بتاري ــه وجــد يتضمــن ثب يف 1432/1/19هـــ وباالطــاع علي
  .......... وأوالد   .......... و  أوالدهــا  يف  إرثهــا  وانحصــار  1431/4/6هـــ 
وأوالد .......... كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
يف 1424/11/26هـــ وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن ثبــوت وفــاة بتاريــخ 
 .......... و   .......... و   .......... و  أوالده  يف  إرثــه  وانحصــار  1424/11/3ه 
أوالده  حــال حياتــه ويف  املتوفــاة  زوجتــه  مــن  لــه  واملرزوقــن   .......... و 
أيضــا املرزوقــن لــه مــن مطلقتــه كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 11/30/28 يف 1420/7/14هـــ وباالطــاع عليــه وجــد 
ــه يف  ــخ 1420/6/15هـــ وانحصــار إرث ــوت وفــاة .......... بتاري يتضمــن ثب
والــده ويف زوجتــه ويف أوالده منهــا والبالغــن والقاصريــن كمــا أبــرز 
وباالطــاع  1425/2/14هـــ  يف  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  الصــك 
عليــه وجــد يتضمــن ثبــوت وفــاة .......... بتاريــخ 1415/7/11هـــ وانحصار 
إرثهــا يف أوالدهــا البالغــن املتوفــى قبلهــا كمــا أبــرز الصــك الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة يف 1425/2/6هـــ وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن 
ــزر الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 24  ثبــوت وفــاة كمــا أب
يف 1425/2/9هـــ وباالطــاع عليــه وجــد أنــه يتضمــن ثبــوت وفــاة بتاريــخ 
1402/4/25هـــ وانحصــار إرثهــا يف والدتهــا ويف اخوتهــا األشــقاء كل 
مــن كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 12/170 
يف 1397/8/3هـــ وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن ثبــوت وفــاة بتاريــخ 
1397/6/24هـــ وانحصــر إرثــه الشــرعي يف زوجتــه الباقيــة يف عصمــة 
نكاحــه إلــى حــن وفاتــه ويف أوالده منهــا وهــم البالغــون القاصــران 
وبســؤال املدعــى عليــه عمــا اســتمهل مــن أجلــه قــال إنــه مت البحــث عــن 
ــم جنــده نظــرا لكــون  ــى اآلن ل ــال للعقــار وحت ــت امل مســتند اســتام بي
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ــة  ــب إعطائــي مهل ــي أربعــن ســنة وأطل ــه حوال االســتام قــد مضــى علي
أخــرى لإلجابــة فأجيــب لطلبــه وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى 
حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــى عليــه عمــا اســتمهل مــن أجلــه قــال إنــه 
بعــد البحــث وجــد أن املبالــغ التــي مت اســتامها مــن قبــل بيــت املــال مائــة 
وثاثــون ألفــا وتســعمائة وأربعــة وســتون ريــاال وعشــرون هللــة أمــا ســند 
ــه  ــر علي ــم نعث ــه مــرارا ول اســتام بيــت املــال للعقــار فقــد مت البحــث عن
علمــا أن االســم املســجل لدينــا مالكــة العقــار هــو كمــا هــو مذكــور 
يف صــك امللكيــة كمــا أن املســتأجر للعقــار هــو مــن ضمــن الورثــة 
وكبيــر يف الســن وأطلــب حضــوره لســماع مــا لديــه هكــذا أجــاب 
وبــرد ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال ال علــم لــي مبقــدار املبالــغ املســتلمة 
ــغ املذكــور وأمــا اختــاف االســم بــن الصــك  ــي راضــون باملبل وموكل
ــه وأمــا مــا ذكــره عــن  ــي ب ومــا هــو لــدى بيــت املــال فــا عاقــة ملوكل
املســتأجر فصحيــح وأنــا مســتعد بإحضــاره متــى طلبتــم هكــذا أجــاب 
وعنــد وصــول القضيــة إلــى هــذا احلــد وملزيــد مــن التحقــق فقــد قــررت 
رفــع اجللســة للكتابــة لهيئــة النظــر باحملكمــة للوقــوف علــى العقــار 
املذكــور بحضــور ممثــل للطرفــن وتطبيــق الصــك عليــه واإلفــادة عــن 

مطابقتــه مــن عدمــه وتأجلــت اجللســة حتــى ورود اجلــواب.
ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة خلــف 
ــة رئيــس احملكمــة  يف  ــى خطــاب فضيل ــاء عل ــة الشــيخ .......... بن فضيل
للقضــاء  األعلــى  املجلــس  رئيــس  قــرار  املبنــي علــى  1434/04/27هـــ 
ــى للقضــاء  ــى قــرار املجلــس األعل رقــم يف 1434/04/23هـــ واملبنــي عل
رقــم  يف 1434/4/13هـــ عليــه افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه أصالــة وبتــاوة مــا مت ضبطــه ســابقا عليهمــا 
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صادقــا عليــه ثــم طلبــت مــن املدعــي وكالــة احضــار صكــوك وكاالتــه 
وصكــوك حصــر اإلرث علــى مــا ذكــر ســابقا عليــه رفعــت اجللســة ويف 
جلســة أخــرى حضــر فيهــا املدعــي وكالــة كمــا حضــر مديــر بيــت 
املــال وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه أبــرز صكــوك 
وباالطــاع  ســابقا  املذكــورة  الــوكاالت  وصكــوك  اإلرث  حصــر 
عليهــا وجدتهــا مطابقــة ملــا ذكــر كمــا وردنــا يف هــذه اجللســة قــرار 
ــة النظــر يف 1434/05/19هـــ واملتضمــن مــا نصــه )جــرى الوقــوف  هيئ
بالطبيعــة علــى املوقــع محــل النــزاع بحضــور الطرفــن وبرفقــة عمــدة 
حــي املســفلة ومعرفــن منتخبــن مــن قبلــه وجــرى أخــذ تعريفهــم املرفــق 
ذكــره  مــا  ومبقارنــة  1386/5/11هـــ  يف   10/15 رقــم  الصــك  علــى 
املعرفــن باحلــدود املذكــورة بالصــك واحلــدود مبوجــب الطبيعــة تبــن 
مطابقــة الصــك املذكــور علــى العقــار محــل الدعــوى اخلــاص بورثــة .... 
وجــرى إعــداد الرفــع املســاحي املرفــق املعــد واملعتمــد مــن قبــل مكتــب 
.... لاستشــارات الهندســية ( وبعــرض مــا جــاء يف قــرار هيئــة النظــر على 
مديــر بيــت املــال احلاضــر أجــاب قائــا إن بيــت املال يضع يــده على العقار 
املذكــور يف قــرار هيئــة النظــر وال أعلــم عــن مطابقــة الصــك لــه من عدم 
ذلــك كمــا يضــع يــده علــى مبلــغ وقــدره مائــة وثاثــون ألفــا وتســعمائة 
وأربعــة وســتون ريــاال وعشــرون هللــة متثــل أجــرة هــذا العقــار حتــى تاريــخ 
1433/01/22هـــ وال مانــع لــدى بيــت املــال مــن تســليم العقــار املذكــور 
وأجرتــه املذكــورة للمدعيــن أصالــة متــى مــا ثبــت اســتحقاقهم كمــا 
جــرى االطــاع علــى صــك امللكيــة املشــار إليــه يف الدعــوى فوجدتــه 
يتضمــن مــا ذكــر ســابقا كمــا جــرى االستفســار عنــه مبوجــب خطابنــا 
رقــم يف 1433/5/22هـــ فوردنــا جــواب مديــر الســجات باحملكمــة 
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املتضمــن ) ال يوجــد علــى ســجل الصــورة الضوئيــة املرفقــة ســوى مــا 
أحلــق عليــه ( فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا جــاء يف 
قــرار هيئــة النظــر وملــا جــاء يف إقــرار كل مــن املدعيــان جلميــع مــا ســبق 
ــى بيــت املــال برفــع يــده عــن العقــار املذكــور يف الدعــوى  حكمــت عل
ــا وتســعمائة  ــون ألف ــة وثاث ــغ قدرهــا مائ ــه البال وتســليمه وتســليم أجرت
ــى  ــة للمدعيــن وبعــرض احلكــم عل ــاال وعشــرون هلل وأربعــة وســتون ري
الطرفــن قنــع بــه املدعــي وكالــة ولــم يقنــع بــه املدعــى عليــه بــدون الئحــة 
اعتراضيــة عليــه أمــرت برفــع كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل لتمييــز احلكــم حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/08/24 هـــ.
املوافــق 1434/12/26هـــ  يــوم اخلميــس  وبعــد ففــي  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــي املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف يف 
ــا القــرار رقــم  يف 1434/11/24هـــ ونــص  1434/12/18هـــ مرفقــا به
احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة 
وختمــه  توقيعــه   .......... اســتئناف  قاضــي  املوفــق  واهلل  احلكــم  علــى 
قاضــي اســتئناف .......... توقيعــه وختمــه رئيــس الدائــرة .......... توقيعــه 
وختمــه( لــذا جــرى حتريــره حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/12/26هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة برقــم وتاريــخ 1434/10/18هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ .......... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
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املكرمــة وتاريــخ 1434/9/8هـــ ، املتضمــن دعــوى وكالــة ضــد بيــت 
املــال، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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: 341325 تاريُخه: 1434/1/3هـ       كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33305874  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34203439 تاريخه: 1434/5/1هـ

مطالبــة بيــت املــال- قيــام املدعــي بوضــع بضاعــة لــدى شــركة مقابــل 
قيــام الشــركة ببيــع البضاعــة بنســبة ربــح- هــروب أصحــاب الشــركة 
وتــرك البضاعــة داخــل احملــات- أخــذ بيــت املــال البضاعــة تنفيــذًا 
حلكــم- مطالبــة املدعــي بيــت املــال بتســليمه البضاعــة- شــهادة الشــهود 

العــدول- إلــزام بيــت املــال بتســليم البضاعــة للمدعــي .

1-قوله صلى اهلل عليه وسلم)ال ضرر وال ضرار(
2-قاعدة الضرر يزال ويرفع

الائحــة  مــن   8 الفقــرة  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  76مــن  3-املــادة 
يــة لتنفيذ ا

أقــام رجــل دعــوى علــى بيــت املــال يطالبــه بتســليم البضاعــة عبــارة عــن 
أقمشــة نســائية وديكــور خشــبي وضــع بيــت املــال يــده عليهــا مبوجــب 
صــك مكتســب للقطعيــة يتضمــن احلكــم بفتــح احملــات التــي توجــد 
بهــا البضاعــة وجــرد محتوياتهــا وحفظهــا وبيــع مــا يخشــى تلفــه، صــادق 
املدعــى عليــه علــى وجــود املنقــوالت لــدى بيــت املــال وال يعلــم مــن هــو 
مســتحقها وقــرر أنــه إذا ثبــت لــدى احملكمــة أنهــا للمدعــي فــا مانــع 
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البينــة مــن املدعــي، أحضــر شــهودًا  لــه، بطلــب  لديــه مــن تســليمها 
شــهدوا بصحــة دعــوى املدعــى ومت تزكيــة الشــهود، كمــا جــرى اطاع 
احملكمــة علــى الصكــوك ومحاضــر اجلــرد اخلاصــة بالبضاعة فوجدت 
مطابقــة ملــا يدعــي بــه املدعــي وحيــث قــرر مديــر بيــت املــال أن البضاعــة 
موجــودة لديــه وشــهدت البينــة بذلــك لــذا حكمــت احملكمــة علــى بيــت 
املــال بتســليم املدعــى بضاعتــه، اعتــرض املدعــى عليــه، صــدق احلكــم.

احلمــد اهلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .......... القاضــي باحملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة والقائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ .......... وبناء على املعاملة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
وتاريــخ   .......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/05/02هـــ  وتاريــخ 
اجللســة  افتتحــت  1433/06/14هـــ  الســبت  يــوم  يف  1433/05/02هـــ 
الســاعة 20 : 11 وفيهــا حضــر .......... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
.......... بصفتــه وكيــًا عــن .......... ســعودي مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة برقــم .......... يف 1432/10/16هـــ جلــد 3550 
وحضــر حلضــوره .......... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .......... وبســؤال 
املدعــي عــن دعــواه قــال لقــد قــام موكلــي بوضــع بضاعتــه وهــي عبــارة 
عــن أقمشــة نســائية باملوقــع باإلضافــة إلــى تخشــيبة ديكــور مقابــل 
أن تقــوم الشــركة ببيــع البضاعــة مقابــل نســبة 30% مــن الربــح وفعــا 
ــع بعــض األقمشــة إال أن الشــركة املدعــى عليهــا  قامــت الشــركة ببي
ــر والبضاعــة  ــى أث ــر لهــم عل ــم يعث شــركة ..... قــد تركــوا احملــات ول
املذكــورة وغيرهــا ال تــزال يف محــل الشــركة الواقــع يف ........ وقــد 
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صــدر صــك مــن ....  يف 1431/7/8هـــ وصــدق مــن محكمــة االســتئناف 
بفتــح  عليهــا  املدعــى  علــى  احلكــم  يتضمــن  1432/2/6هـــ  يف  برقــم 
احملــات وجــرد محتوياتهــا وحفظهــا وبيــع مــا  هــذه احملكمــة يخشــى 
العامــة يف  املــال يف احملكمــة  بيــت  لــدى  حاليــًا  البضاعــة  وإن  تلفــه 
أطلــب إلزامهــم بتســليمي البضاعــة وهــي عبــارة عــن أقمشــة نســائية 
وديكــور خشــبي هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
ــه يوجــد منقــوالت  ــح حيــث أن ــر صحي مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غي
كثيــرة غيرهــا مت جردهــا مبوجــب محضــر اســتام املنقــوالت برقــم 
.......... يف 1432/08/29هـــ تنفيــذًا للصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
...... يف 1431/7/8هـــ وال نعلــم عــن صحــة دعــوى املدعــي فيمــا يدعــي 
بــه لكونهــا حفظــت لــدى بيــت املــال باســم الشــركة املدعــى عليهــا بنــاء 
علــى الصــك املذكــور ولكــن إذا ثبــت لــدى فضيلتكــم أن لــه حــق فيما 
يدعــي بــه فــا مانــع مــن تســليمه بعــد صــدور احلكــم الشــرعي مــن ذلــك 
وتصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف وأمــا بالنســبة للديكــورات 
الثابتــة فلــم تســتلم مــن قبــل بيــت املــال مبوجــب احملضــر املعــد مــن قبــل 
مندوبيهــا رقــم بــدون بتاريــخ 1432/2/29هـــ املبنــي علــى مشــهد مديــر 
بــدون  رقــم  املشــاريع  وإمنــاء  إدارة  بشــركة  والتســويق  املبيعــات  عــام 
وتاريــخ 1432/07/05هـــ املرفــق صورتــه املتضمــن مــن إن املكيفــات 
والســلم الكهربائــي وجميــع التجهيــزات واألنــوار والديكــورات الثابتــة 
املوجــودة باحملــات تعتبــر حــق للطــرف األول )املؤجــر( وتــؤل ملكيتهــا 
إليــه كمــا مت االتفــاق عليــه مبوجــب عقــد اإليجــار هــذه إجابتــي ثــم 
رفعــت اجللســة ويف جلســة الحقــه لــدي أنــا  القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وفيهــا حضــر املدعــي وكالــه كمــا حضــر منــدوب بيــت املــال وبســؤال 
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املدعــي عــن بينتــه قــال لقــد أحضــرت بينتــي وهــم شــهود أطلــب ســماع مــا 
لديهــم ثــم حضــر  ]وشــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــًا أشــهد بــأن 
املدعــي قــد اســتأجر مــن الشــركة املدعــى عليها ........ مــن محلهم الذي 
اســتأجروه يف أبــراج البيــت بجــوار احلــرم وذلــك لبيــع أقمشــة نســائية مــع 
وضعهــم للديكــور علــى أن تكــون األربــاح ثاثــن باملائــة للمدعى عليها 
وقــد تركــت الشــركة املوقــع وأقفلــت احملــل وبداخلــه البضاعــة وال 
يوجــد أقمشــة نســائية غيرهــا يف املوقــع هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد ثــم عدل 
الشــهود مــن قبــل مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة ومينــي اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث قــرر مديــر 
بيــت املــال مــن أن املوجــودات لديــه هــي البضاعــة فقــط دون الديكــور 
وخــاف هــو ملــا جــاء يف شــهادة الشــهود املعدلــن التعديــل الشــرعي وملــا 
جــاء يف قــرار محكمــة االســتئناف رقــم يف 1433/3/12هـــ واملتضمــن 
أن للمدعــي أن يقيــم دعــوى ضــد بيــت املــال وملــا تضمنــه الصــك املشــار 
لــه أعــاه مــن احلكــم بالبيــع وجــرد احملتويات....الــخ وملــا روي عــن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال )ال ضــرر وال ضــرار ( أخرجــه مالــك 
وأحمــد والدارقطنــي ولــه طــرق يشــد بعضهــا بعضــًا وألن الضــرر يــزال 
ويرفــع لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى بيــت املــال بتســليم املدعــي 
بضاعتــه وهــي األقمشــة النســائية املوجــودة يف املوقــع املذكــور أعاه يف 
دعــواه واحملفوظــة لــدى بيــت املــال وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع 
بــه املدعــي ولــم يقنــع مديــر بيــت املــال وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
ــى املــادة 8/76 مــن  ــاًء عل لتدقيقــه بــدون الئحــة وعليــه أمــرت برفعــه بن
نظــام املرافعــات الشــرعية وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه حــرر يف 1434/01/03هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/4/21ه افتتحــت اجللســة الســاعة 09:20 
املكرمــة  مبكــة  اإلســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وفيهــا 
وبرفقهــا قــرار املاحظــة يف 1434/01/19هـــ املتضمن وبدراســة الصك 
وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلتــه ملاحظــة مــا يلــي: 
1- اإلطــاع علــى محضــر اســتام املنقــوالت ورصــد مضمونــه وأخــذ 
مــا لــدى طــريف القضيــة عنــه 2- اإلشــارة إلــى تعميــد منــدوب بيــت املــال 
3- اإلطــاع علــى عقــد اإليجــار املبــرم بــن املدعــي وشــركة بــال ورصــد 
مضمونــه 4- البــد أن تكــون الدعــوى محــررة التحريــر الشــرعي الــذي 
يعلــم مبوجبــه املدعــى فيــه قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
اســتئناف موافــق علــى احلكــم ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه 
وتوقيعــه وجواًبــا علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة وفقنــي اهلل وإياهــم 
لــكل خيــر أقــول لقــد جــرى اإلطــاع علــى عقــد اإليجــار املبــرم بــن 
الطرفــن ومرفــق صــورة منــه يف أوراق املعاملــة وقــد جــرت الكتابــة 
ملديــر بيــت املــال فوردنــا خطابهــم  يف 1434/4/20هـــ ونصــه ]إشــارة إلى 
كتــاب فضيلتكــم رقــم 34/842527يف 1434/4/7هـــ بشــأن الدعــوى 
ــي مت جردهــا  ــدى فضيلتكــم مــن املدعــي ضــد املنقــوالت الت املقامــة ل
مــن قبلنــا يف احملــل الكائــن يف أبــراج البيــت مبكــة املكرمــة املؤجــر 
مــن قبــل شــركة علــى شــركة الغائبــة والصــادر فيهــا الصــك رقــم يف 
1434/1/4هـــ وطلــب فضيلتكــم إجــراء مــا يلــزم حيــال قــرار محكمــة 
عليــه  ...الــخ  1434/1/19هـــ  يف  برقــم  صورتــه  املرفــق  اإلســتئناف 
نفيدكــم بأنــه مت جردهــا مســبًقا جــرد إجمالــي مبوجــب اجلــرد رقــم 
7/470 يف 1432/8/29هـــ املرفــق صورتــه بنــاء علــى الصــك الصــادر 
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مــن فضيلــة القاضــي بهــذه احملكمــة ســابًقا الشــيخ يف 1431/7/8هـــ 
املتضمــن احلكــم بفتــح احملــل وجــرد مــا فيــه مــن احملتويــات وحفظهــا يف 
ببيــت املــال وبيــع مــا يخشــى تلفــه وحفــظ قيمتــه حلــن مراجعــة صاحبــه 
ولكــون املدعــي يدعــي باألقمشــة عليــه فقــد جــرى بعــث مندوبــي بيــت 
املــال بحضــور املدعــي وكالــة املذكــورة أســماؤهم يف احملضــر املرفــق 
حلصــر عــدد األقمشــة املدعــى بهــا فوجــد أن عددهــا )751( ســبعمائة 
وواحــد وخمســون لفــة قمــاش فقــط مبوجــب احملضــر املرفــق وأنهــا 
الزالــت حتــت يــد بيــت املــال حتــى تاريخــه [ ومرفــق بــه محضــر هــذا 
نصــه ] احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى خيــر خلــق اهلل 
أجمعــن أمــا بعــد فإنــه يف يــوم الســبت املوافــق 1434/4/13هـــ ويف متــام 
الســاعة التاســعة صباًحــا مت فتــح املســتودع املســتأجر مــن قبــل شــركة 
حلفــظ مخلفــات وذلــك حلصــر وعــد مــا يخــص املدعــي وكالــة مبوجــب 
الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  يف 1432/10/16هـــ 
وقــد مت فتــح املشــروع بحضــور كل مــن مندوبــي بيــت املــال ومنــدوب 
القاضــي  فضيلــة  خطــاب  علــى  بنــاء  الشــرعي  والوكيــل  و  شــركة 
يف 1434/4/7هـــ وحفًظــا للواقــع جــرى اعــداد هــذا احملضــر وبــاهلل 
التوفيــق علًمــا بــأن نتيجــة هــذا العــد هــي 751 لفــة قمــاش واهلل ولــي 
التوفيــق[ ومرفــق بــه أيًضــا صــورة مــن محضــر اســتام املنقــوالت اخلــاص 
بشــركة... وعليــه فلــم يظهــر لــي مــا يوجــب العــدول عمــا حكمــت بــه 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/04/21هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
افتتحــت اجللســة  املوافــق1434/05/19 هـــ  يــوم األحــد  الشــيخ  خلــف 
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الســاعة 10.15 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
قــرار التصديــق وتاريــخ 1434/05/01هـــ املتضمــن وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والئحتهــا االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف لــي وجهــة 
نظــر ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه حــرر يف 1434/05/19هـــ.
احلمد هلل وحده وبعد لدي أنا .......... القاضي باحملكمة العامة مبكة 
املوافق1434/07/15هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  الشــيخ   خلــف  املكرمــة 
افتتحــت اجللســة الســاعة 10.15بنــاء علــى اخلطــاب الــوارد إلينــا مــن 
مديــر بيــت املــال يف 1434/06/04هـــ املتضمــن أنــه قــد حضــر لــدى بيــت 
املــال الوكيــل ..... وقــرر تســليمه جميــع مــا يخــص موكلــه الــذي مت 
جردهــا مبوجــب محضــر اجلــرد يف 1432/08/29هـــ عليــه فقــد أمــرت 
بإحلاقــه يف الصــك وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه حــرر يف 1434/07/15هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة وتاريــخ 1434/4/23ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
1434/1/4هـــ،  وتاريــخ  العامــة   باحملكمــة  القاضــي   ......... الشــيخ 
املتضمــن دعــوى ضــد ..........، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 3453084 تاريُخه: 1434/3/2هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33674845

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34204336 تاريخه: 1434/5/4هـ

والــده  مبلــغ  بتســليم  املــال  بيــت  يطالــب  ولــي  املــال-  بيــت  مطالبــة 
الشــاهدين  شــهادة  الطبــي-  التقريــر  اخلبــراء-  قســم  رأي  لعاجــه- 
املعدلــن- إلــزام بيــت املــال برفــع يــده عــن املبلــغ وتســليمه للمدعــي مــع 

تقــدمي بيــان بأوجــه الصــرف .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه . 

أقــام ولــي دعــوى علــى بيــت املــال يطالبــه برفــع يــده عــن مبلــغ مــودع يف 
بيــت املــال يخــص والــده القاصــر عقــًا وذلــك للقيــام بعاجــه، صــادق 
مديــر بيــت املــال علــى وجــود املبلــغ يف بيــت املــال، اطلعــت احملكمــة 
علــى صــك الواليــة كمــا جــرى الكتابــة لقســم اخلبــراء بأخــذ الــرأي 
للعــاج  املبلــغ  صــرف  يــرون  أنهــم  فقــرروا  املدعــى  بــه  يطالــب  فيمــا 
اطــاع  بيانــا موثقــا بصرفــه، كمــا جــرى  املدعــى  ان يحضــر  علــى 
احملكمــة علــى التقريــر الطبــي املثبــت ملــرض والــد املدعــي، كمــا 
طلبــت احملكمــة البينــة علــى أن والــده مريــض ويحتــاج للعــاج فأحضــر 
ــه للعــاج وجــرى تعديــل  املدعــى شــاهدين شــهدا مبــرض والــده وحاجت
الشــهود وبنــاء علــى إقــرار مديــر بيــت املــال بوجــود املبلــغ وبنــاء علــى 
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التقريــر الطبــي ورأي اخلبــراء وشــهادة الشــاهدين، ثبــت لــدى احملكمــة 
ــذا ألزمــت احملكمــة برفــع  ــد املدعــي مريــض وبحاجــة للعــاج ل أن وال
يــد بيــت املــال عــن املبلــغ الــذي للقاصــر وتســليمه للولــي املدعــى ليصرفــه 
ــع  ــم يقتن ــع مــا يصرفــه، ل ــا بجمي ــا تفصيلي ــى عاجــه وأن يقــدم بيان عل

املدعــى عليــه، صــدق احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1433/11/24هـــ املقيــدة باحملكمة يف 1433/11/24هـ حضر 
الولــي علــى   .......... .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
والــده مبوجــب صــك الواليــة يف 1427/5/24 هـــ الصــادر مــن محكمــة 
محافظــة .......... وادعــى علــى مديــر بيــت املــال قائــا بأنــه يوجــد لوالــدي 
مبلــغ مائــة وخمســة وثمانــن الــف ريــال لــدى ادارة بيــت املــال وأن والــدي 
بحاجــة إلــى عاجــه يف املستشــفيات داخــل اململكــة وقــد يحتــاج األمــر 
إلــى عاجــه خــارج اململكــة لــذا أطلــب احلكــم علــى مديــر بيــت املــال 
بدفــع املبلــغ املذكــور لــي ليتســنى لــي عــاج والــدي منــه هكــذا ادعــي 
مــن  املقدمــة  الدعــوى  علــى  املــال  بيــت  مديــر  شــرح  علــى  وباالطــاع 
املدعــي املتضمــن انــه يوجــد لــدى بيــت املــال مبلــغ مائــة وخمســة وثمانــن 
الــف ريــال لصالــح 0 ثــم جــرى االطــاع علــى صــك الواليــة الصــادر مــن 
محكمــة محافظــة خيبــر يف 1427/5/24 هـــ املتضمــن ان يعانــي مــن 
الشــيخوخة وضعــف بيــده وال يســتجيب لألســئلة وعــدم القــدرة علــى 
املشــي بســبب جلطــات ســابقه يف املــخ ويحتــاج الــى مــن يرعــى شــئونه 
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ورعايتــه واقــام احلاكــم الشــرعي ابنــه وليــا عليــه يرعــى أمــوره و يحافــظ 
علــى مصاحلــه ولــه احلــق يف البيــع والشــراء واالســتام والتســليم.  ثــم 
جــرى االطــاع علــى قــرار قســم اخلبــراء باحملكمــة العامــة برقــم  يف 
1434/1/12هـــ املتضمــن أنهــم يــرون صــرف مبلــغ خمســن الــف ريــال 
مــن املبلــغ املذكــور للمدعــي علــى أن يحضــر بيــان بصرفهــا علــى والــده 
ومــا يحتــاج إليــه ويكــون هــذا البيــان موثقــا مــن الورثــة أو بعضهــم ثــم 
خ يف 1434/1/7هـــ  رقــم ق ت  الطبــي  التقريــر  علــى  االطــاع  جــرى 
الصــادر مــن مستشــفى خيبــر العــام املتضمــن يعانــي مــن ارتفــاع ضغــط 
الــدم وشــلل نصفــي أيســر وعــدم القــدرة علــى الــكام واملشــي نتيجــة 
جلطــة ســابقه.أ.هـ ثــم طلبــت مــن املدعــي البينــة علــى أن والــده مريــض 
ويحتــاج الــى عــاج فأحضــر كا مــن ســعودي ســعودي وشــهد كل 
واحــد منهمــا مبفــرده قائــا اشــهد هلل تعالــى بــأن....... مريــض ومصــاب 
بشــلل نصفــي ايســر وانــه بحاجــه للعــاج هكذا أشــهد ثم جــرت تزكية 
الشــاهدين وفــق األصــول الشــرعية مــن قبــل كل مــن ســعودي و ســعودي 
وشــهد كل واحــد منهمــا قائــا اشــهد هلل تعالــى بــان  املذكوريــن أهــل 
ديانــة وأمانــه وهمــا عــدالن مقبــوال الشــهادة هكــذا اشــهد .وبنــاء علــى 
الدعــوى واإلجابــة وعلــى خطــاب مديــر بيــت املــال وبنــاء علــى القــرار 
الطبــي الصــادر مــن مستشــفى خيبــر العــام وعلــى قــرار قســم اخلبــراء 
باحملكمــة وبنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــن التعديــل الشــرعي 
فقــد ثبــت لــدي مريــض وأنــه بحاجــه الــى العــاج لــذا فقــد الزمــت مديــر 
بيــت املــال باحملكمــة العامــة باملدينــة برفــع يــده عــن املبلــغ الــذي ..... 
ريــال  الــف  وثمانــون  وخمســة  مائــة  ومقــداره  لديــه  املؤمــن  املذكــور 
وتســليمه للولــي عليــه ابنــه ..... ليصرفــه علــى عــاج والــده ســواء داخــل 
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اململكــة أو خارجهــا وأفهمــت بــأن عليــه أن يقــدم بيانــا تفصيليــا بجميــع 
ــك  ــر بيــت املــال ذل ــه حكمــت وأفهمــت مدي ــده وب ــى وال مــا يصرفــه عل
ــدون الئحــة  ــب رفعــه حملكمــة االســتئناف ب فقــرر عــدم املعارضــة وطل
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي لتدقيقــه  . وب

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/2هـــ.
مت رفــع صــك احلكــم حملكمة االســتئناف عــاد مصدقا بقرار محكمة 
فقــد  نصــه  وهــذا  1434/5/4هـــ  يف   34204336 رقــم  االســتئناف 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف االطــاع علــى 
ــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة برقــم  الصــك الصــادر مــن فضيل
يف 1434/3/2هـــ املتضمــن دعــوى ضــد مديــر بيــت املــال يف مبلــغ مالــي 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــي احلكــم . قاضــي 
اســتئناف.......... قاضــي اســتئناف.......... رئيــس الدائــرة ........... وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1434/5/19هـــ.
بنــاًء علــى خطــاب مديــر بيــت املال باحملكمة العامــة ر يف 1434/6/6هـ 
املتضمــن انــه مت تســليم مبلــغ مائــه وخمســة وثمانــن ألف ريــال احملكوم 
بهــا مبوجــب الصــك رقــم يف 1434/3/2 هـــ وذلــك مبوجــب الشــيك رقــم  
يف 1434/6/6 هـــ وســجل بتقاريــر االوقــاف والقصــر جلــد 7 صحيفــة4 
وطلبــه التهميــش علــى الصــك والســجل وللمعلوميــة جــرى اثبــات ذلــك.... 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/6/10هـــ.
فقــد  وبعــد   ، بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  هلل  احلمــد 
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جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
مكــة املكرمــة االطــاع علــى الصــك الصــادر من فضيلــة الشــيخ.......... 
دعــوى..........  املتضمــن  1434/3/2هـــ  وتاريــخ  باحملكمــة  القاضــي 
ضــد.......... مديــر بيــت املــال يف مبلــغ مالــي وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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: 34194906 تاريُخه: 1434/4/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34120483

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34307547 تاريخه: 1434/8/28هـ

مطالبــة بيــت املــال- مطالبــة ولــي باســتام مبلــغ مــودع ببيــت املــال 
علــى  املــال  بيــت  وتنميتــه- مصادقــة  عليــه  لإلنفــاق  قاصــر  لصالــح 
الدعــوى واالســتعداد لتســليم املبلــغ حــال صــدور حكــم بذلــك- رأي 

قســم اخلبــراء- إلــزام بيــت املــال بتســليم املبلــغ للمدعــي .

الائحــة  مــن  ب  والفقــرة  املرافعــات  نظــام  مــن   179 رقــم  املــادة   -1
التنفيذيــة ولوائحهــا  النظــام  نفــس  مــن   187 واملــادة  التنفيذيــة 

2- املادة 195 من نظام اإلجراءات اجلزائية
3- ما ذكره القاضي يف أسباب احلكم 

 أقــام ولــي دعــوى علــى بيــت املــال يطالبــه بتســليم مبلــغ خــاص بقاصــر 
اودع يف بيــت املــال، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــى وقــرر 
أنــه ال مانــع لديــه مــن تســليم املدعــى املبلــغ إذا صــدر حكــم يلــزم بيــت 
املــال بذلــك، اطلعــت احملكمــة علــى صــك حصــر الورثــة وعلــى صــك 
الواليــة وعلــى الصــك الــذي مبوجبــه أودع مــال القاصــر يف بيــت املــال، 
ثــم ســألت احملكمــة املدعــي عــن ســبب طلبــه ملــال القاصــر فذكــر أنــه 
يريــد تنميــة املــال وصرفــه علــى القاصــر مــن ريعــه فكتبــت احملكمــة 
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لقســم اخلبــراء ألخــذ رأيهــم يف طلــب املدعــي فــرأوا أن تســليم مبلــغ 
القاصــر لوليــه لتنميتــه أفضــل مــن بقائــه يف بيــت املــال، وبنــاء علــى قــرار 
قســم اخلبــراء وبنــاء علــى املــادة 179 والفقــرة ب مــن الائحــة التنفيذيــة 
لــذا حكمــت احملكمــة علــى بيــت املــال بتســليم املبلــغ للولــي وأفهمتــه 
بــأن يقــدم بيانــا تفصيليــا مبــا يصــرف علــى القاصــر، اعتــرض املدعــى 

عليــه وصــدق احلكــم.

ــا  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، والصَّ
ــة يف .......... ، القائــم  بعــد: فلــديَّ أنــا .......... ، القاضــي باحملكمــة العامَّ
حضــر  نفســها.  باحملكمــة  القاضــي   ، ــيخ..........  الشَّ فضيلــة  بعمــل 
ِة بصفتــه ولًيا على أخيــه املواطن..........  املواطــن.......... ، ُســعوديُّ اجلنســيَّ
ادر من هذه احملكمة  ِة . مبوجب إعام »الوالية« الصَّ ، ُسعوديُّ اجلنسيَّ
ِة  عى على احلاضر معه..........، ُســعوديِّ اجلنســيَّ يف 1426/05/27هـ. وادَّ
مبوجــب .......... ، بصفتــه مديــر بيــت املــال يف هــذه احملكمــة. قائــًا 
عــواه: ســبق أنَّ قمــت ــــ بصفتــي وكيــًا عــن ورثــة املواطــن..........  يف دَّ
.......... مببلــٍغ قــدره مليــون  ة«، الواقعــة يف  ــكنيَّ ــــ ببيــع »العمــارة السَّ
ادر من هذه احملكمة  )1,000,000( رياٍل، و ذلك مبوجب اإلعام الصَّ
يف 1431/03/16هـــ، و قــد متَّ إيــداع مبلــغ قــدره تســعٌة و ســبعون ألــف 
و خمســمائٍة وخمســٍة و أربعــون ريــااًل و خمســون )79,545/50( هللــة 
إلــى بيــت مــال هــذه احملكمــة لصالــح القاصــر.......... ، و ذلــك مبوجــب 
اخلطــاب يف 1431/04/26هـــ، ومبوجــب إيصــال »اســتام النُّقــود« رقــم 
ــي ولــٌي علــى أخــي »....«  )8/655889( يف 1431/04/26هـــ، ومبــا أنَّ
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أرغــُب يف اســتام ذلــك املبلــغ املــودع، وقــدره تســعٌة وســبعون ألــف و 
خمســمائٍة و خمســٍة و أربعــون ريــااًل و خمســون هللــة )79,545/50(؛ 
عــوى،  عــى عليــه ــــ مديــر بيــت املــال ــــ عــن هــذه الدَّ لــذا أطلــب ســؤال املدَّ
ــه، و قــدره تســعٌة وســبعون  عــى ب ــغ املدَّ و إلزامــه بتســليمي كامــل املبل
ألــف وخمســمائٍة وخمســٍة وأربعــون ريــااًل وخمســون هللــة )79,545/50( 
عــى عليــه ــــ مديــر بيــت  حــااًل، هــذه دعــواي. و بعــرض ذلــك علــى املدَّ
عــي أصالــًة ووكالــًة يف دعــواه كلُّــه  ـــ أجــاب بقولــه: مــا ذكــره املدَّ املــالـ 
صحيــٌح جملــًة و تفصيــًا، فقــد متَّ إيــداع مبلــٍغ قــدره تســعٌة وســبعون 
ألــف و خمســمائٍة و خمســٍة و أربعــون ريــااًل و خمســون )79,545/50( 
هللــًة إلــى بيــت مــال هــذه احملكمــة لصالــح املواطــن..........، و ذلــك 
»اســتام  إيصــال  و مبوجــب  اخلطــاب يف 1431/04/26هـــ،  مبوجــب 
قــود« رقــم )8/655889( يف 1431/04/26هـــ، و ال مانــع لــديَّ مــن  النُّ
عــى بــه ــــ املــودع لدينــا ــــ، و قــدره تســعٌة  عــي كامــل املبلــغ املدَّ تســليم املدَّ
و ســبعون ألــف وخمســمائٍة و خمســٍة و أربعــون ريــااًل وخمســون هللــة 
)79,545/50( ، متــى صــدر حكــٌم ُيلــِزُم بيــت املــال بذلــك، هكــذا 
اتهــا مــا ذكــره  ــاع علــى أوراق املعاملــة، فُوِجــَد بطيَّ أجــاب. فجــرى االطِّ
عــوى، و تفصيلهــا كمــا يلــي/  عــي، و هــي مطابقــٌة ملــا ُذكــر يف الدَّ املدَّ
ــادر مــن هــذه احملكمــة  اًل: إعــام »إثبــات الوفــاة و حصــر الورثــة« الصَّ أوَّ
»وفــاة..........،  ــن:  املتضمِّ و  1412/09/06هـــ،  يف   )16/116( برقــم 
بتاريــخ 1412/06/25هـــ، و انحصــار إرثــه يف زوجتــه.......... و يف أوالده 
ــاع علــى إعــام  كلٍّ مــن.......... ال وارث لــه ســواهم« ا.هـــ. ثانًيــا: االطِّ
ن:  ــادر مــن هــذه احملكمــة )يف 1421/05/08هــــ، و املتضمِّ الواليــة الصَّ
ــا: القــرار  ــه القاصــر« ا.هـــ. ثالًث ــى أخي ــا عل »إقامــة املواطــن..........، و لّيً
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رة )8(  ــة باملدينــة املنــوَّ ــادر مــن احملكمــة العامَّ ــرعيُّ القطعــيُّ الصَّ الشَّ
ــن: »اإلذن ببيــع العمــارة ــــ املوصوفــة يف  يف 1431/3/16هـــ،(( واملتضمِّ
ــٍغ قــدره مليــون )1,000,000( ريــاٍل، و تســليم نصيــب  عــوى ــــ، مببل الدَّ
القاصريــن »....« و »....« و هــو مبلــٌغ قــدره مائــة و تســعٌة و خمســون ألــف 
و واحـ)1(ـــد و تســعون )159,091( ريــااًل« ا.هـــ. رابًعــا: خطــاب مديــر 
ــن: »اســتام  بيــت مــال هــذه احملكمــة، يف 1434/03/14هـــ، و املتضمِّ
بيــت مــال هــذه احملكمــة مبلًغــا قــدره تســعٌة وســبعون ألــف وخمســمائٍة 
وخمســٍة وأربعــون ريــااًل وخمســون هللــة )79,545/50( ، وذلــك مبوجــب 
اإليصــال  يف 1431/04/26هـــ، و هــي مــا يخــصُّ املواطــن .............، 
ــى تاريخــه« ا.هـــ. فجــرى ســؤال املدعــي عــن  ومــا زال املبلــغ موجــوًدا حتَّ
عــى بــه فأجــاب بقولــه: لكــي أعمــل علــى  ــــ املدَّ ســبب طلبــه للمبلــغ 
. لــذا فقــد  تنميتــه للقاصــر، والصــرف مــن ريعهــا عليــه، هــذا مــا لــديَّ
جــرى الكتابــة لقســم اخُلبــراء بهــذه احملكمــة باخلطــاب )..........( يف 
عــي مــن تنميــة للمــال، فوردنــا  1434/03/18هـــ؛ لتقديــر مــا ذكــره املدَّ
اجلــواب منهــم باخلطــاب رقــم )34/684267( يف 1434/03/24هـــ ونــصُّ 
احلاجــة منــه: » نفيدكــم بــأنَّ الولــي علــى القاصــر أفــاد يف طلبــه املرفــق 
أن بقــاء املبلــغ يف بيــت املــال ليــس فيــه مصلحــة للقاصــر، و أن املصلحــة 
ــرف  تكــون يف إخــراج هــذا املبلــغ، و البيــع والشــراء فيــه وتنميتــه و الصَّ
علــى القاصــر مــن ريعــه أفضــل لــه؛ لــذا نــرى ــــ والــرأي لفضيلتكــم ــــإن 
كان األمــر كمــا ذكــر الولــي، فــإنَّ إخراجــه أفضــل« ا.هـــ القائــم 
عــى  عــي ادَّ م؛ و مبــا أنَّ املدَّ بعمــل رئيــس قســم اخُلبــراء. فبنــاًء علــى مــا تقــدَّ
عــى عليــه ــــ مديــر بيــت املــال ــــ بدفــع  اَم املدَّ عــى بــه، و طلــب إلــزَّ مبــا ادَّ
عــى بــه، و املــودع لــدى بيــت مــال هــذه احملكمــة، و قــدره  املبلــغ املدَّ
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تســعٌة وســبعون ألــف و خمســمائٍة وخمســٍة وأربعــون ريــااًل وخمســون 
عــى عليــه ــــ مديــر بيــت املــال ــــ صــادق  هللــة )79,545/50(؛ ومبــا أنَّ املدَّ
عــي كامــل  علــى دعــواه علــى اإلجمــال و التَّفصيــل، واســتعدَّ بتســليم املدَّ
املبلــغ املــودع لــدى بيــت مــال هــذه احملكمــة متــى صــدر حكــٌم يقضــي 
بإلزامــه بذلــك؛ و ملــا رآه قســم اخلبــراء مــن كــون صــرف املــال لتنميتــه 
ــت عليــه املــادة )179( فقــرة )ب( مــن نظــام املرافعــات  أفضــل، وملــا نصَّ
ــادر يف مبلــٍغ أودعــه أحــد األشــخاص  أنَّ احُلكــم الصَّ ة مــن  ــرعيَّ الشَّ
لصالــح شــخٍص آخــٍر أو ورثتــه، فليــس علــى احملكمة متييزه ما لم يكن 
لــه معارضــٌة يف ذلــك؛ و مبــا أنَّ اجلهــة املودعــِة للمبلــِغ  ع، أو مــن ميثِّ للمــودِّ
عــي ــــ حْســبما يظهــر مــن  عــى بــه ليــس لهــا معارضــٌة يف تســليمه للمدَّ املدَّ
عــى عليــه  أوراق املعاملــة ــــ؛ و جلميــع مــا َســَلَف، فقــد حكمــُت بإلــزام املدَّ
عــى  عــي كامــل املبلــغ املدَّ -بيــت مــال هــذه احملكمــة- بــأن يدفــع للمدَّ
بــه، وقــدره تســعٌة وســبعون ألــف وخمســمائٍة وخمســٍة وأربعــون ريــااًل 
عــي أالَّ يتصــرفَّ  وخمســون هللــة )79,545/50( حــااًل، وأفهمــُت املدَّ
م  ــادر والــوارد، وأن يقــدِّ بشــيٍء مــن مــال القاصــر إالَّ بقيــده وكتابــة الصَّ
ا مبــا قــام بــه جتــاه أمــوال وحقــوق القاصر-املذكــور-،  بياًنــا ســنوّيً
وأوصيتــه بتقــوى اهلل -جــلَّ جالــه- يف واليتــه، وبإعــان احُلكــم علــى 
عــى عليــه، و طلــب رفــع احُلكــم  عــي، ولــم يقنــع املدَّ املتداعيــن، قنــع املدَّ
ــة، فُأجيــب  إلــى محكمــة االســتئناف، واســتعدَّ بتقــدمي الئحــٍة اعتراضيَّ
لطلبــه، و ُأفهــم بــأنَّ لــه اســتام نســخٍة مــن إعــام احُلكــم يف هــذا اليــوم 
ــه متــى مضــى ثاثــون )30( يوًمــا مــن اليــوم  ــبت 1434/4/20هـــ، وأنَّ السَّ
ــه  ــة، فــإنَّ حقَّ اريــخ، ولــم ُيســلِّم الئحتــه االعتراضيَّ الــذي يلــي هــذا التَّ
احُلكــم، وصــورة ضبطــه  إعــام  وأنَّ  يف طلــب االســتئناف يســقط، 



145

مشــفوًعا باملعاملــة ســوف ُيرفــع إلــى محكمــة االســتئناف ــــ بــإذن اهلل ــــ 
َر  ــة، ففهــم ذلــك، وُحــرِّ ة )195( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيَّ عمــًا باملــادَّ
نــا  ــى اهلل و ســلَّم علــى نبيِّ يف 1434/04/20هـــ، و بــاهلل التَّوفيــق، و صلَّ

ــٍد، و علــى آلــه و صحبــه أجمعــن. محمَّ
ــا بعــد:  ــيَّ بعــده أمَّ ــى مــن ال نب ــام عل ــاة والسَّ احلمــد هلل وحــده، والصَّ
مــة  امُلكرَّ ــة  مبكَّ االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد 
يف  احملكمــة  بأســاس  ــدت  وُقيِّ 1434/6/27هـــ،  يف  باخلطــاب 
ــة.......... القضيَّ ــي  منِّ ــادر  الصَّ اإلعــام  بهــا  1434/07/03هـ،مرفًقــا 
ائــرة  ــادر مــن الدَّ يف 1434/04/22هـــ، واملاحــظ عليــه بالقــرار الصَّ
ــار،  القصَّ و  الوصايــا،  و  واألوقــاف،  ة،  ــخصيَّ الشَّ لألحــوال  انيــة  الثَّ
منــه  احلاجــة  نــصُّ  مــا  ــن  واملتضمِّ املــال، يف 1434/6/21ه،،  وبيــوت 
ر إعادتهــا لفضيلــة  مــا يلــي »بدراســة اإلعــام، وصــورة ضبطــه، تقــرَّ
ر عــدم  عــى عليــه ــــ منــدوب بيــت املــال ــــ قــرَّ حاكمهــا؛ ملاحظــة أن املدَّ
القناعــة، واســتعدَّ بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة، ولــم جندهــا مرفقــًة، ولــم 
ــا ذكــر  يوضــح ســبًبا لعــدم إرفاقهــا، و ال بــد مــن ذلــك« ا.هـــ. و ُيجــاب عمَّ
عــى  املدَّ و فيهــا حضــر  فتــح اجللســة،  ــه جــرى  بأنَّ الفضيلــة  أصحــاب 
عــى  عليــه مديــر بيــت املــال بهــذه احملكمــة ..........، فجــرى ســؤال املدَّ
ــة؟؛ فأجــاب بقولــه:  عليــه عــن ســبب عــدم إرفاقــه لائحتــه االعتراضيَّ
نــي لــم أرغــب بتقــدمي  رُت االعتــراض علــى احُلكــم، و لكنَّ نــي قــد قــرَّ أنَّ
ــٍة، و قــد جــرى تدويــن ذلــك ســهًوا مــن قبــل الكاتــب،  الئحــٍة اعتراضيَّ
يلــه مبــا ُذكــر بعاليــه،  رت رفــع اإلعــام ــــ بعــد تذيِّ هكــذا أجــاب. و قــرَّ
وإحلاقــه بســجلِّه ــــ مــع صــورة ضبطــه، مشــفوًعا بكامــل أوراق املعاملــة 
ة )187( مــن نظــام  إلــى محكمــة االســتئناف؛ لتدقيقــه، و عمــًا باملــادَّ
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ر يف 1434/8/6هـــ  ــة، و ُحــرِّ ة، و لوائحــه التَّنفيذيَّ ــرعيَّ املرافعــات الشَّ
ــٍد، وعلــى آلــه  نــا محمَّ و بــاهلل التَّوفيــق، وصلَّــى اهلل و ســلَّم علــى نبيِّ

وصحبــه أجمعــن.
ــا بعــد:  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده، أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
مة باخلطاب  ــة امُلكرَّ فقــد عــادت املعاملــة من محكمة االســتئناف مبكَّ
ــدت بأســاس احملكمــة  رقــم )34/632434( يف 1434/9/6هـــ، و ُقيِّ
اإلعــام  بهــا  مرفًقــا  1434/09/15هـــ،  يف   )34/632434( برقــم 
ــادر مــن املكتــب العشــرين برقــم )34194906( يف 1434/4/22ه،  الصَّ
ة،  ــخصيَّ انيــة لألحــوال الشَّ ائــرة الثَّ ــادر مــن الدَّ ق بالقــرار الصَّ واملصــدَّ
ــار، وبيــوت املــال، برقــم )34307547(  واألوقــاف، والوصايــا، والقصَّ
ــن مــا نــصُّ احلاجــة منــه مــا يلــي »بدراســة  يف 1434/08/28هـــ، و املتضمِّ
ر املوافقــة علــى احُلكــم بعــد اإلجــراء  اإلعــام، و صــورة ضبطــه، تقــرَّ
ــى  ــاهلل التَّوفيــق، و صلَّ ر يف 1434/09/23هـــ، و ب ــرِّ ــر« ا.هـــ. و ُح األخي

ــٍد، و علــى آلــه وصحبــه أجمعــن. نــا محمَّ م علــى نبيِّ اهلل و ســلَّ
ــا بعــد:  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ، أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
فبنــاًء علــى اخلطــاُب الــوارد إلينــا مــن بيــت املــال يف هــذه احملكمــة، 
تســليم  »متَّ  منــه:  احلاجــة  نــصُّ  مــا  ــن  املتضمِّ و  يف 1434/10/22هـــ، 
عــي املواطــن..........، مبلًغــا قــدره تســعٌة وســبعون ألًفــا وخمســمائٍة  املدَّ
مبوجــب   ،)79,545/50( هللــة  وخمســون  ريــااًل  وأربعــون  وخمســٌة 
بتقاريــر األوقــاف  ل  .......... يف 1434/09/24هـــ، وســجِّ ــيك رقــم  الشِّ
ة  والقصــر واملعتوهــن، جلــد )7(، صحيفــة )18(« ا.هـــ. وعمــًا باملــادَّ
َر  ُحــرِّ ــة  التَّنفيذيَّ ولوائحــه  ة  ــرعيَّ الشَّ املرافعــات  نظــام  مــن   )12/202(
نــا  ــى اهلل وســلَّم علــى نبيِّ يف 1434/10/29هـــ، و بــاهلل التَّوفيــق، و صلَّ
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ــٍد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. محمَّ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد : فقــد جــرى منــا 
ــا  ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة 
القاضــي  الشــيخ..........  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  علــى  االطــاع 
باحملكمــة العامــة  وتاريــخ 1434/4/22هـــ املتضمــن دعــوى ضــد.......... 
بيــت املــال ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم بعــد االجــراء االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 345654 تاريخه:1434/01/07هـ  
رقم الدعوى: 347834 

قرار التصديق  من محكمة االستئناف:  
3427297 تاريخه: 1434/2/2هـ

زنــا - زنــا غيــر محصــن - حــد زنــا غيــر احملصــن- إقــرار بالزنــا وانتهــاك 
حرمــة املنــزل- تعزيــر بالســجن واجللــد والتوصيــة باإلبعــاد

حديــث عبــادة يف صحيــح مســلم أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال 
)خــذوا عنــي خــذوا عنــي قــد جعــل اهلل لهــن ســبيًا البكــر بالبكــر جلــد 

مائــة وتغريــب عــام والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم(.

ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه بانتهاكــه حرمــة املنــزل  وفعــل 
فاحشــة الزنــا باخلادمــة إثــر بــاٍغ تقــدم بــه أحــد املواطنــن إلــى اجلهــات 
املختصــة مبلغــًا عــن دخــول املدعــى عليــه ملنزلــه وفعــل فاحشــة الزنــا 
بخادمتــه وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليــه بحــد الزنــا غيــر احملصــن 
وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء انتهاكــه حلرمــة املنــزل، بعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه صادق عليها، وبســؤاله عن اإليــاج، أجاب أنه 
أولــج مقدمــة ذكــره يف دبرهــا مــن اخللــف وغيبــه فيــه، فجــرى تكــرار 
الســؤال عليــه أربعــًا وأجــاب مبــا أجــاب بــه، وبســؤاله عــن إحصانــه 
أجــاب بأنــه غيــر محصــن وإلقــرار املدعــى عليــه بفعلــه الفاحشــة يف 
اخلادمــة بإياجــه حلشــفة آلتــه يف دبرهــا وإلقــراره أربــع مــرات وإلقــراره 
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بانتهــاك حرمــة املنــزل ولتحقــق شــروط وجــوب حــد الزنــا وهــي أن يطــأ 
يف الفــرج قبــًا كان أو دبــرًا وأقــل مــا يطــأ بــه أن يغيــب حشــفته يف فــرج 
وأن تنتفــي الشــبهة وثبــوت الزنــا بشــهادة أو بإقــرار أربعــًا يف مجلــس أو 
مجالــس مــن بالــغ عاقــل يصــرح بذكــر حقيقــة الــوطء، بنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد زنــا غيــر احملصــن علــى املدعــى 
عليــه وذلــك بجلــده مائــة جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا وتغريبــه مــدة عــام 
وتعزيــره بســجنه مــدة ثمانيــة أشــهر وجلــده تســعن جلــدة النتهاكــه 
العقوبــة  تنفيــذ  بعــد  البــاد  مــن  بإبعــاده  التوصيــة  مــع  املنــزل  حرمــة 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن اعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب 
اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى عليــه وبعــد رفــع 

ــه. احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

احلمــدهلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالقطيف 
ــة الرئيــس برقــم 347834 يف  بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــي مــن فضيل
1434/1/5هـــ والــواردة بكتــاب رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام 
مبحافظــة القطيــف بكتابــه ذي الرقــم ه ق58/2/4 يف 1434/1/5هـــ 
حضــر املدعــي العــام .............. مبوجــب كتــاب التكليــف رقــم هـــ ق 
...مينــي  معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى  1431/9/15هـــ  يف   2156/2/4
بتاريــخ  أنــه  حيــث   )......( رقــم  البديلــة  البطاقــة  مبوجــب  اجلنســية 
عــن  مبلغــًا  ...إلــى مركــز شــرطة صفــوى   / تقــدم  1433/11/25هـــ 
ــا باخلادمــة/ ... )مت فــرز  ــه وفعــل فاحشــة الزن ــه ملنزل دخــول املدعــى علي
الدمــام  بإصاحيــة  موقوفــة  لكونهــا  اخلادمــة  بشــأن  مســتقلة  أوراق 
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إلــى مستشــفى  القبــض عليهمــا ومت إحالتهمــا  النســاء( وألقــي  قســم 
القطيــف للكشــف عليهــا ولــم تــرد النتيجــة حتــى تاريخــه وباالطــاع 
علــى هاتفــي كل مــن املدعــى عليــه واخلادمــة تبــن ورود اتصــال بينهمــا 
ومبعاينــة املوقــع لوحظــت آثــار دمــاء وآثــار كســر جهــاز رســيفر مثبــت 
باجلــدار والــذي يدعــي املبلــغ بأنــه قــد ارتطــم رأس املدعــى عليــه بــه عنــد 
محاولتــه الهــرب وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر أنــه يف يــوم اخلميــس 
املوافــق 1433/11/25هـــ وعنــد قرابــة الســاعة العاشــرة مســاء خرجــت 
اخلادمــة مــن املنــزل لرمــي القمامــة فشــاهدها وكان  يعمــل يف بوفيــه 
يف ذات العمــارة التــي تســكن بهــا اخلادمــة وأعطاهــا رقــم هاتفــه يف 
ورقــه فعــادت للدخــول للمنــزل ثــم خرجــت وأعطتــه رقــم هاتفهــا ثــم 
عــادت للدخــول للمنــزل مــرة أخــرى وبعــد ذلــك حصــل بينهمــا اتصــاالت 
هاتفيــة وطلبــت منــه احلضــور للمنــزل وعنــد حضــوره للمنــزل اتصــل علــى 
اخلادمــة وفتحــت لــه بــاب احلــوش اخللفــي للشــقة ثــم أدخلتــه وذهبــت بــه 
ــا  ــه مــن نفســها وفعــل بهــا فاحشــة الزن ــم مكنت ــى غرفتهــا اخلاصــة ث إل
وبعــد ذلــك دخــل صاحــب املنــزل واجتــه إلــى غرفــة اخلادمــة ووجدهــا 
عاريــة و شــاهده وبيــده فانيلتــه فأمســك بــه هــو وشــقيقه بعــد محاولتــه 
الهــرب وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيه االتهــام للمدعى عليــه بانتهاكه 
حرمــة املنــزل  وفعــل فاحشــة الزنــا باخلادمــة وبالبحــث عمــا إذا كان لــه 
ســوابق لــم تــرد حتــى تاريخــه وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باالتــي: أواًل: بحــد الزنــا 
غيــر احملصــن لقــاء قيامــه فعــل فاحشــة الزنــا - ثانيــًا: بعقوبــة تعزيريــة 
لقــاء انتهاكــه حلرمــة املنــزل - هــذا مــا ادعــى بــه وبعرضــه علــى املدعــى 
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عليــه وبســؤاله عنــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
ــه  ــذي تســكن في ــزل ال ــا باخلادمــة يف املن ضــدي مــن فعــل فاحشــة الزن
وانتهاكــي حلرمتــه صحيــح هــذا مــا أجــاب بــه وبســؤاله عــن كيفيــة 
فعلــه وهــل أولــج آلتــه فيهــا أجــاب قائــًا لقــد أوجلــت مقدمــة ذكــري يف 
دبرهــا مــن اخللــف وغيبتــه فيــه هــذا مــا أجــاب بــه وجــرى تكــرار الســؤال 
عليــه أربعــًا وأجــاب مبــا أجــاب بــه وبســؤاله عــن إحصانــه مــن عدمــه بــأن 
هــل ســبق لــه النــكاح أجــاب قائــًا إنــه لــم يســبق لــي النــكاح هــذا مــا 
أجــاب بــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى 
عليــه بفعلــه الفاحشــة يف اخلادمــة بإياجــه حلشــفة آلتــه يف دبرهــا وألنــه 
أقــر بــه أربعــًا وإلقــراره بانتهــاك حرمــة املنــزل ولتحقــق شــروط وجــوب 
حــد الزنــا وهــي عنــد األصحــاب رحمهــم اهلل أن يطــأ يف الفــرج قبــًا 
كان أو دبــرًا وأقــل مــا يطــأ بــه أن يغيــب حشــفته يف فــرج وأن تنتفــي 
الشــبهة وثبــوت الزنــا بشــهادة أو بإقــرار أربعــًا يف مجلــس أو مجالــس مــن 
بالــغ عاقــل يصــرح بذكــر حقيقــة الــوطء وحلديــث عبــادة يف صحيــح 
مســلم أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال )خــذوا عنــي خــذوا عنــي 
قــد جعــل اهلل لهــن ســبيًا البكــر بالبكــر جلــد مائــة وتغريــب عــام 
والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم( لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي 
ــه بإيــاج حشــفته  ــا يف دبــر أجنبيــة عن فعــل املدعــى عليــه لفاحشــة الزن
وتغييبهــا فيــه وهــو غيــر محصــن وانتهاكــه حلرمــة املنــزل وقــررت أواًل 
جلــد املدعــى عليــه مائــة جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا وتغريبــه مــدة عــام حــدًا 
للزنا - ثانيًا: ســجنه مدة ثمانية أشــهر يحتســب منها مدة إيقافه بســبب 
هــذه القضيــة وجلــده تســعن جلــدة النتهاكــه حرمــة املنــزل مفرقــة علــى 
دفعتــن كل دفعــة عــدد خمســة وأربعــن جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى 
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مــدة أســبوعن مــع مراعــاة التفريــق بــن جلــد احلــد والتعزيــر، ومبا ذكر 
حكمــت وأوصيــت بإبعــاده مــن البــاد بعــد تنفيــذ العقوبة وبعد اســتيفاء 
مالــه ومــا عليــه مــن حقــوق وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن اعتــرض 
عليــه املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع 
بــه املدعــى عليــه وســيتم بعــث كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 1434/1/7هـــ وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . 
احلمــدهلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالدمــام بكتــاب فضيلــة رئيســها رقــم 34181780 يف 1434/2/17هـــ  
املقيــدة يف هــذه احملكمــة 34434704 يف 1434/2/20هـــ  واحملالــة 
مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا إعــام احلكــم الصــادر منــي برقــم ..... يف 
1434/1/7هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
الثانيــة رقــم ..... يف 1434/2/2هـــ  ونصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه واوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1434/2/2هـــ قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه قاضي اســتئناف م...غ 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ وللبيــان حــرر يف 
1434/2/23هـــ  وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

أجمعــن....
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1433/05/25هـ  رقم الصك: 33268227 تاريخه: 
رقم الدعوى: 3367474

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
343602 تاريخه: 1434/1/5هـ

زنــا - زنــا احملصــن - قبــول الرجــوع عــن االعتــراف يف احلــدود - احلــدود 
تــدرأ بالشــبهات - عــدم قبــول الرجــوع عــن االعتــراف يف التعزيــرات - 

ثبــوت - تعزيــر بالســجن واجللــد والتشــهير . 

1. )قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار يف احلــدود وهو مذهــب جمهور الفقهاء( 
)كشاف القناع 61/14، الشرح الكبير 207/26(.

2. إنَّ حقــوق اهلل تعالــى التــي ال ُتــدَرأ بالشــبَهِة ال ُيقَبــُل فيهــا الرجــوع 
عــن اإلقــرار بــا ِخــاف، والتعازيــُر مــن احلقــوق التــي ال ُتــدَرأ بالشــبَهِة 
فــا ُيقَبــل فيــه الرجــوع عــن اإلقــرار. )املغنــي 95/5، حاشــية ابــن عابدين 

. )60/4

إدعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه  بارتــكاب فاحشــة الزنــا 
وهــو محصــن، يطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد زنــا 
احملصــن. حيــث إن شــرطة الدمــام تلقــت باغــًا مــن املنــاوب مبجمــع 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  ســقطت  امــرأة  إحضــار  عــن  الطبــي  الدمــام 
1431/7/25هـــ  مــن نافــذة الشــقة التــي تســكن بهــا بالــدور الثالــث 
وباالنتقــال  بالدمــام    ................... حــي  يف  الواقعــة  العمائــر  بأحــد 
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الفــوري أتضــح بــأن املــرأة تدعــى/........ وجــد بهــا إصابــات بليغــة ويف 
حالــة إغمــاء ومنومــة بالعنايــة املركــزة وقــد تعــذر اســتجوابها. وبســماع 
أقــوال والــد الفتــاة ووالدتهــا ذكــرا أن ســبب وفاتهــا هــو زوجهــا املدعــى 
عليــه. وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بــأّن لــه عاقــة ســابقة بزوجتــه ... 
قبــل الــزواج بهــا حيــث زنــى بهــا وهــو محصــن أكثــر مــن مــرة  - أنكــر 
املدعــى عليــه فعــل فاحشــة الزنــا وإمنــا هــي زوجتــه تــزوج بهــا بواليــة 
والدهــا ولكــن العقــد رســميا مت بعــد ســنة ثــم ولــدت بولــد بعــد العقــد 
ــا لظنــه أن العقــد ال يصــح إال  بثاثــة أيــام واعترافــه بأنــه فعــل بهــا الزن
بعــد تســجيله رســميًا - بنــاًء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بــرد 
دعــوى املدعــي العــام بإقامــة حــد الزانــي احملصــن علــى املدعــى عليــه 
ودرء احلــد عنــه وتتوجــه عليــه التهمــة القويــة يف ذلــك. وتعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن ملــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ القبــض عليــه وجلــده 
خمســمائة جلــدة علــى دفعــات متســاوية كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن 
كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام، قــرر الطرفــان عــدم القناعــة وطلبــا 

االســتئناف بائحــة ، ُصــدر احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــد وبعــد لدينــا 
نحــن قضــاة احملكمــة العامــة بالدمــام كل مــن: ... و....و.... القائــم بعمل 
املكتــب القضائــي العاشــر فتحــت اجللســة متام الســاعة الثامنــة والنصف 
ــة احملالــة مــن  صباحــا مــن يــوم االثنــن 1433/2/8هـــ بنــاًء علــى املعامل
فضيلــة الرئيــس برقــم ..... واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم .... وتاريــخ 
عــى علــى احلاضــر معــه  25/ 1433/1هـــ وبهــا حضــر املدعــي العــام وادَّ
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.... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... قائــًا يف دعــواه 
عليــه : لقــد تلقــت شــرطة الدمــام باغــًا مــن املنــاوب مبجمــع الدمــام 
الطبــي عــن إحضــار امــرأة ســقطت يــوم األربعــاء املوافــق 1431/7/25هـ 
التــي تســكن بهــا بالــدور الثالــث بأحــد العمائــر  مــن نافــذة الشــقة 
الواقعــة يف حــي ...................بالدمــام  وباالنتقــال الفــوري أتضــح بــأن 
املــرأة تدعــى/... 22ســنة ســعودية اجلنســية وجــد بهــا إصابــات بليغــة ويف 
حالــة إغمــاء و منومــة بالعنايــة املركــزة وقــد تعــذر اســتجوابها. وبســماع 
أقــوال والــد الفتــاة ووالدتهــا ذكــرا أن ســبب وفاتهــا هــو زوجهــا املدعــى 
عليــه. وباســتجواب املدعــى عليــه أنكــر التهمــة املنســوبة إليــه وقــال 
بأنــه متــزوج مــن ... منــذ ســنة وكانــت تقيــم عنــد أهلهــا ألنــه متــزوج 
مــن ثانيــة وال يســتطيع فتــح شــقة أخــرى وكان يزورهــا يف بيــت أهلهــا 
بحضــرة أمهــا ولــم تــأت شــقته إال قبــل احلادثــة بأربعــة أيــام. وبإعــادة 
اســتجوابه أقــر أّن لــه عاقــة ســابقة بزوجتــه قبــل الــزواج بهــا حيــث زنــى 
بهــا وهــو محصــن أكثــر مــن مــرة ؛ وذكــر أّن بينــه وبــن أهــل زوجتــه ... 
مشــاكل عديــدة بســبب تســترهم علــى ابنتهــم يف تنقاتهــا ؛ وأضــاف أّن 
لديــه شــكوك بنســبة ابنــه مــن ... إليــه ؛ كونــه متــزوج قبــل ... بخمــس 
ســنوات ومــع ذلــك لــم ينجــب ؛ كمــا أقــر أّنــه كان متغيبــًا عــن العمــل 
وقــت وقــوع احلــادث )حفظــت الدعــوى بشــأن قضيــة القتــل لعــدم كفايــة 
... بارتــكاب  األدلــة( وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه 
فاحشــة الزنــا وهــو محصــن، وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
ــًا:  ــه عــن الدعــوى أجــاب قائ ــا احملصــن. وبســؤال املدعــى علي بحــد زن
أطلــب إمهالــي جلســة أخــرى للجــواب عــن الدعــوى ويف جلســة أخــرى 
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مبشــاركة فضيلــة القاضــي ... حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ويف 
هــذه اجللســة جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى فأجــاب قائــًا: مــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيح وذلــك أنَّ زوجتي ... عقدت 
عليهــا بتاريــخ 1430/1/6هـــ مبوجــب عقــد النــكاح الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم ...... يف 1430/1/6هـــ وكانــت ثمــة عاقــة بينــي وبينها 
م خلطبتهــا حيــث كانــت بيننــا مهاتفــات كل يومــن تقريبــًا  قبــل التقــدُّ
وأهاتفهــا ملــا يقــرب مــن ســاعة والــذي حصــل أنــه بعــد هــذه العاقــة 
ذهبــت إلــى بيــت والدهــا يف شــهر محــرم مــن عــام 1429هـــ مــع مجموعــة 
مــن أهلــي وأحلحــُت عليــه فقــال لــي: »زوجتــك إياهــا خــاص مــا عنــدي 
مانــع« وســلمت لــه حينهــا ثاثــة آالف ريــال وبعدها أصبحــت آتي إليها يف 
بيــت والدهــا وأخــرج معهــا وجامعتهــا أكثــر مــن مــرة وحملــت منــي وبعــد 
ســنة تقريبــًا عقــدت عليهــا رســميًا عــن طريــق املــأذون الشــرعي وكان 
ذلــك بتاريــخ 1430/1/6هـــ ثــم ولــدت ابنــي .. بعــد ثاثــة أيــام تقريبــًا 
مــن العقــد الرســمي. هــذا مــا حصــل. فاعتــرايف لــدى هيئــة التحقيــق 
بأنــي فعلــت الفاحشــة بهــا أكثــر مــن مــرة صحيــح ولكــن هــذا لظنــي 
أن العقــد ال يتــم إال بعــد حضــور املــأذون الشــرعي وبعــد عقــدي عليهــا 
رســميًا ســكنت معــي يف شــقة، ثــم يف يــوم األربعــاء 1431/7/25هـــ 
حصلــت واقعــة ســقوطها مــن الشــقة إلــى الــدور األرضــي ممــا أدى إلــى 
وفاتهــا علــى نحــو التفاصيــل التــي أوردهــا املدعــي العــام يف دعــواه لــذا 
. هــذه  ــيَّ فــا يســتحق املدعــي العــام علــى دعــواه شــيئًا وال ســبيل لــه عل
إجابتــي. وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة قــال املدعــي العــام الصحيــح مــا 
ذكرتــه وال صحــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه ولــديَّ البينــة علــى ذلــك وهــي 
مــا يف أوراق املعاملــة. بعدهــا جــرى االطــاع علــى اللفــة رقــم )218( وقــد 
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تضمــن محضــر إعــادة اســتجواب مــن قبــل دائــرة التحقيــق يف قضايــا 
النفــس بهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام وقــد تضمــن مــا نصــه: » بصفتــي 
أنــا احملقــق .... محقــق أول بدائــرة التحقيــق يف قضايــا النفــس يف يــوم 

األربعــاء 1432/3/13هـــ
مت إحضــار املتهــم .... وبإعــادة اســتجوابه بشــأن طبيعــة العاقــة بينه وبن 
زوجتــه ... قبــل العقــد عليهــا أقــرَّ بأنــه اختلــى بهــا مــرة واحــدة يف بدايــة 
تعرفــه عليهــا يف مجمــع ...................بكورنيــش الدمــام حيــث كان 
يتمشــى برفقتهــا، وأقــر أنــه قــام بتقبيــل ومفاخــذة ... قبــل زواجــه منهــا.
اهـــ. توقيــع املتهــم .... كاتــب الضبــط. .... احملقــق أول .... احملقــق .....اهـــ. 
ــه ومــا  ــه قــال: هــذا احملضــر قــد وقعــت علي ــى املدعــى علي وبعرضــه عل
تضمنــه كلــه صحيــح عــدا أننــي فاخذتهــا وكانــت هــذه احلادثــة قبــل 
نحــو مــن ثمــان ســنوات.اهـ. كمــا جــرى االطــاع علــى صــورة مــن وثيقــة 
ُــَشار إلــى رقمــه وتاريخــه يف جــواب املدعــى عليــه كمــا  عقــد الــزواج املـ
يف اللفــة رقــم )10( مــن الطــرد .اهـــ. كمــا جــرى االطــاع علــى التحقيــق 
مــع املدعــى عليــه املعــد مــن قبــل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام املرفــق 
باملعاملــة لفــة رقــم )109( املعــد يف يــوم اخلميــس 1431/9/30هـــ وقــد 
تضمــن مــا نصــه: »س: متــى تزوجــت ... ؟ ج: منــذ ســنة تقريبــًا. س: وهــل 
كنــت علــى وفــاق معهــا ؟ ج: حدثــت عاقــة بينــي وبينهــا قبــل الــزواج 
وتقدمــت لهــا ولكــن أهلهــا رفضــوا ومــن ثــم تزوجــت بأخــرى، وظلــت 
عاقتــي معهــا حيــث كانــت تزورنــي يف املنــزل، ومــن ثــم تزوجتهــا كــي 
أصحــح عاقتــي بهــا. س: كيــف تزوجتهــا رغــم أن أهلهــا رفضــوا ســابقًا 
؟ ج: ألنهــا حملــت وخوفــًا مــن اهلل ذهبــت وتقدمــت لهــا وتزوجتها.اهـــ. 
وبعرضــه عليــه قــال: هــذا الــكام قــد بصمــت عليــه بطوعــي واختيــاري 
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ولكــن الصحيــح مــا ذكرتــه يف جوابي.اهـــ. كمــا جــرى االطــاع علــى 
التحقيــق مــع املدعــى عليــه مــن قبــل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )198( وقــد تضمــن مــا نصــه: » س: أنــت متهــم 
ــل  ــى املدعــوة ... ؟ ج: قب ــى تعرفــت عل ــح. س: مت ــر صحي ــى ؟ ج: غي بالزن
ثمــان ســنوات. س: كيــف تعرفــت عليهــا ؟ ج: قبــل ثمــان ســنوات تقريبــًا 
ال أذكــر بالضبــط. س: هــل حصــل بينكمــا أي معاشــرة جنســية قبــل 
عقــد الــزواج ؟ ج: ال. س: كيــف حــدث حملهــا إذن. ج: ال أعلــم لكونــي 
أشــك أنــي عقيــم واحتمــال أن يكــون احلمــل مــن غيــري. س: ملــاذا هــذا 
الشــك ؟ ج: ألنــي متــزوج مــن زوجتــي األولــى ... منــذ خمــس ســنوات ولــم 
يحصــل بيننــا حمــل وزوجتــي األولــى قامــت بالكشــف الطبــي علــى 
نفســها وكانــت ســليمة وطبيعيــة وأمــا أنــا فلــم أكشــف حتــى اآلن.اهـــ. 
وبعرضــه عليــه قــال:  هــذا الــكام قــد بصمــت عليــه بطوعــي واختيــاري 
ولكــن الصحيــح مــا ذكرتــه يف جوابــي ســابقًا.اهـ. ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ويف هــذه اجللســة قــال املدعــي العــام 
لــدي زيــادة بينــة علــى مــا ذكــرت وهــي محضــر االســتجواب مــع املدعــى 
عليــه املرفــق مــع طــرد املعاملــة لفــة رقــم )250( أطلــب االطــاع عليه.ا.هـــ. 
بعدهــا جــرى االطــاع عليــه وقــد تضمــن التحقيــق مــع املدعــى عليــه مــن 
قبــل احملقــق .... محقــق أول بدائــرة التحقيــق يف قضايــا النفــس يــوم 
الثاثــاء 1432/5/15هـــ وممــا جــاء يف التحقيــق مــا نصــه: » س وضــح 
كيــف تعرفــت علــى زوجتــك ... قبــل الــزواج بهــا؟ ج: قبــل ســبع ســنوات 
تقريبــا ذهبــت إلــى مطعــم ...................وهنــاك تعرفــت عليهــا، وحدثــت 
عاقــة معهــا عــن طريــق الهاتــف بعــد ذلــك حصــل أول لقــاء بينــي وإياهــا 
بســيارتي اخلاصــة، ثــم قابلتهــا مبنــزل عمهــا بحــي ...................بجــوار 
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املدرســة ... الســاعة الثالثــة صباحــا، حيــث اختليــت بهــا داخــل غرفــة 
بنــت عمهــا وهنــاك حصــل بيننــا مقدمــات جنســية مــن تقبيــل ومفاخــذة، 
وبعــد ذلــك بســنة تقريبــا تقدمــت خلطبتهــا، إال أنــه لــم تتــم اخلطبــة بســبب 
خاف بن أمها ووالدها وقالوا لي بنرد عليك بعد أسبوعن، وما ردوا 
علــي، فتزوجــت مــن )...( واســتمرت عاقتــي ب... رغــم عــدم ارتباطــي 
بهــا شــرعا، ثــم بعــد ذلــك حصــل حمــل بســبب معاشــرتي اجلنســية ل...، 
ــة ابنتهــا وأن  ــي وطلبــت أن أعيــد الكــرة يف خطب فاتصلــت والدتهــا عل
أنتهــز هــذه الفرصــة، فتقدمــت مــرة  أخــرى للــزواج بهــا فوافــق والدهــا 
وعنــد كتابــة العقــد طلــب والدهــا ثمانــن ألــف مقــدم وكذلــك مؤخــر 
الأذكــر مقــداره بالتحديــد، فلــم تتــم اخلطبــة، وبعــد عــدة محــاوالت 
وافــق والدهــا مبهــر وقــدره ثمانيــة عشــرة ألــف ريــال مقــدم، ومؤخــر 
خمســة عشــر ألفــا، ودفعــت ثاثــة آالف فقــط ومت عقــد النــكاح، ولــم 
أمتكــن مــن إســكانها إال قبــل ســقوطها بأربعــة أيــام فقــط. س: ... ؟ ج: 
كثيــر، ال أذكــر بالتحديــد. س: هــل مارســت مــع زوجتــك ... املمارســة 
اجلنســية التــي ذكرتهــا ســابقًا قبــل الــزواج منهــا كمــا يجامــع الرجــل 

زوجتــه ؟ ج: نعــم.
أقــوال  لديــك  هــل  نعــم. س:  ج:  ؟  األولــى  مــن  الــزواج  بعــد  س: حتــى 
أخــرى ؟ ج: أنــا لــم أفعــل هــذه األفعــال مــع ... إال أنــي أحبهــا وكنــت 
راغبــًا الــزواج بهــا، وقــد تبــت إلــى اهلل وقمــت بتصحيــح عاقتــي بهــا 
ــع. ــع. املتهــم .... التوقي وتزوجتهــا زواجــًا شــرعيًا. احملقــق أول. .... التوقي
اهـــ. وبعرضــه عليــه: قــال هــذا لقــد وقعــت علــى هــذا التحقيــق بطوعــي 
واختيــاري ولكــن الصحيــح مــا ذكرتــه ســابقًا.اهـ. ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه. ويف هــذه اجللســة قــال املدعــي العام: 
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ــم جــرى ســؤال املدعــى  ــة ســوى مــا ذكرت.اهـــ. ث ــادة بين ــدي زي ليــس ل
عليــه هــل لديــك بينــة علــى مــا دفعــت بــه مــن كــون مجامعتــك مــع املــرأة 
... إمنــا كان بعــد أن قــال لــك والدهــا: » زوجتــك إياهــا خــاص ». فقــال: 
أطلــب إحضــار والــد الفتاة.اهـــ. ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه كمــا حضــر يف هــذه اجللســة والــد الفتــاة املجنــي عليهــا 
وهــو .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... وبســؤاله 
عمــا َدفــَع بــه املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن 
العقــد غيــر الرســمي هــذا غيــر صحيــح فلــم يتــم العقــد علــى ابنتــي علــى 
النحــو الــذي وصفــه والــذي حصــل أننــي حــن علمــت بحمــل البنــت قمــت 
بالتعميــم وعمــل باغــات عليــه لــدى اجلهــات الرســمية فحضــر إلينــا 
قبــل والدتهــا بثاثــة أيــام ومت إجــراء عقــد النــكاح ثــم ولــدت بعــد ذلــك 
فأنــا لــم أجلــس معــه قبــل العقــد الرســمي املــؤرخ يف 1430/1/6هـــ أبــدًا 
ــك إياهــا  ــه زوجت ــم أقــل ل ــال ول ــة آالف ري ــك ثاث ــل ذل ــي قب ــم يســلم ل ول
خــاص هــذا مــا حصل.اهـــ. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال: 
إن والــد الفتــاة بينــي وبينــه عــداوة لكونــه يتهمنــي بقتــل ابنتــه وليــس 
م مــن دعــوى  لــديَّ بينــة علــى مــا دفعــت بــه ســابقًا.اهـ. فبنــاًء علــى مــا تقــدَّ
املدعــي العــام املتضمنــة اعتــراف املدعــى عليــه بفعــل فاحشــة الزنــا وهــو 
محصــن ويطلــب إقامــة حــد الزانــي احملصــن عليــه وجــواب املدعــى عليــه 
ــه مت العقد  املتضمــن مصادقتــه علــى االعتــراف بفعــل الفاحشــة ودفــع بأنَّ
مــع املــرأة ... بأركانــه وشــروطه ولكنــه لــم يوثــق رســميًا عــن طريــق 
ــه لــم يقــدم  املــأذون وأنــه كان يظــن أن العقــد ال يتــم إال باملــأذون ومبــا أنَّ
بينــة علــى هــذا الدفــع الســيما وأنَّ والــد الفتــاة أنكــر ذلــك ومــن ناحيــة 
أخــرى فــإنَّ هــذا الدفــع يعتريــه عــدة أمــور جتعلــه ضعيفــًا وهــي اآلتــي: 
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أواًل/ أن املدعــى عليــه اعتــرف أنــه فعــل الفاحشــة، وهــذا املصطلــح ال 
ــره يف جوابــه  يخفــى معنــاه علــى مــا كان يف بــاد اإلســام، ومــا َفسَّ
مــن ظنــه أن العقــد ال يتــم إال رســميًا لــم يتعــرض لــه البتــة يف جميــع 
ملفــات التحقيــق. ثانيــًا/ مــا ذكــره املدعــى عليــه يف اللفــة رقــم )109( 
مــن أن زواجــه باملــرأة ... كان بســبب حملهــا منــه وخوفــًا مــن اهلل ذهبــت 
ــه يف  ــًا/ مــن الواضــح جــدًا اضطــراب املدعــى علي ــا. ثالث وتقــدم خلطبته
اجلــواب حيــث ذكــر يف اللفــة رقــم )198( أنــه يشــك يف نســبة ابنــه الــذي 
حملتــه ...؛ لكونــه يشــك يف كونــه عقيمــًا. بينمــا ذكــر يف إقــراره 
علــى اللفــة رقــم )250( أنــه اختلــى ب... قبــل التقــدم خلطبتهــا وحصــل 
ح أنــه مــارس معهــا مــا  بينهمــا معاشــرة جنســية مــرات كثيــرة وصــرَّ
ميــارس الرجــل مــع زوجتــه فحملــت منــه ثــم بعــد ذلــك تقــدم خلطبتهــا وأنــه 
يتــوب إلــى اهلل ممــا فعــل. وجميــع هــذه اإلقــرارات والتحقيقــات صــاَدق 
عليهــا املدعــى عليــه يف جلســات الترافــع. فتلــك إقــرارات صريحــة بفعــل 
فاحشــة الزنــا ومبــا أّنــه رجــع عــن إقــراره والرجــوع مقبــول ويــدرأ عنهمــا 
احلــدَّ عنــد جمهــور الفقهــاء )كشــاف القنــاع 61/14، الشــرح الكبيــر 
207/26(. وبنــاًء علــى مــا تضمنــه إقــرار املدعــى عليــه بطوعــه واختيــاره 
مــن قيامــه بتقبيــل ومفاخــذة املــرأة ... قبــل العقــد عليهــا كمــا يف اللفــة 
رقــم )218( ومصادقتــه علــى ذلــك عــدا املفاخــذة ومبــا أنَّ هــذا يعتبــر 
ر أهــل العلــم َأنَّ حقــوق اهلل تعالــى التــي ال  رجوعــًا عــن اإلقــرار وقــد قــرَّ
ُتــدَرأ بالشــبَهِة ال ُيقَبــُل فيهــا الرجــوع عــن اإلقــرار بــا ِخــاف، والتعازيــُر 
مــن احلقــوق التــي ال ُتــدَرأ بالشــبَهِة فــا ُيقَبــل فيــه الرجــوع عــن اإلقــرار. 
)املغنــي 95/5، حاشــية ابــن عابديــن 60/4(. ومبــا أنَّ فاحشــة الزنــا مــن 
الســبع املوبقــات ومؤذنــة بخطــر جســيم علــى املجتمعــات املســلمة وفيهــا 
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إهــدار ملقصــد حفــظ العــرض والنســل التــي جــاء الشــرع بهمــا، الســيما 
ت عاقتــه باملــرأة ... بعــد زواجــه  وأنَّ املدعــى عليــه محصــن حيــث اســتمرَّ
مــن امرأتــه ..... وهــذا يســتدعي زيــادة يف تعزيــره وردعــه لذلــك كلــه 

فقــد قررنــا اآلتــي:
أواًل/ رددنــا دعــوى املدعــي العــام بإقامــة حــد الزانــي احملصــن علــى 
املدعــى عليــه ودرأنــاه عنــه وتتوجــه إليــه التهمــة القويــة يف ذلــك. ثانيــًا/ 
ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه مبفاخــذة وتقبيــل امــرأة ال متــت لــه بصلــة 
شــرعية وإقامــة عاقــة محرمــة معهــا. ثالثــًا/ قررنــا تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن ملــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ القبــض عليــه وجلــده 
خمســمائة جلــدة علــى دفعــات متســاوية كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن 
كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام علــى أن تنفــذ ثــاث دفعــات مــن دفعــات 
اجللــد أمــام جامــع ...... بالدمــام مقابــل البوابــة الشــمالية. وبذلــك كلــه 
حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى املدعــى العــام واملدعــى عليــه قــررا عــدم 
القناعــة وطلبــا رفــع كافــة أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 
ــة فأفهــم كل واحــد منهمــا باملراجعــة خــال عشــرة  بائحــة اعتراضي
أيــام الســتام نســخة احلكــم لتقــدمي االعتــراض عليــه يف مــدة أقصاهــا 
ثاثــون يومــًا فــإذا مضــت ولــم يعتــرض ســقط حقــه يف االعتراض وســيتم 
الئحــة  بــدون  االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  أوراق  كافــة  رفــع 
وكانــت ســاعة النطــق باحلكــم متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ظهــرا. وبــاهلل التوفيــق وصل

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/5/24هـــ.
ــة  ــرة اجلزائـيـ ــضاة الدائــ ــا نحــن قـ احلمــدهلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعن
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
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املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
برقــم 33/176200 وتاريــخ 1433/9/24هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم 33/1776962/خ1 وتاريــخ 1433/10/10هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الشــرعي ذو الرقــم ....... والتاريــخ 1433/5/25هـــ الصــادر مــن أصحــاب 
الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ / ....والشــيخ / ....والشــيخ / ....
اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام  ضــد / .... ....  يف قضيــة فاحشــة زنــا 
وقــد تضمــن القــرار حكــم  أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم حــرر يف  1434/1/5هــــــــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
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1434/6/21هـ  رقم الصك : 34248330 تاريخه 
 رقم الدعوى: 3494397 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34380448 تاريخه: 1434/12/18هـ

ــاة عــن  ــا لغيــر محصــن- تغييــب فت ــا غيــر احملصــن- حــد الزن ــا - زن زن
منــزل أهلهــا- الرجــوع عــن احلكــم بحــد زنــا غيــر احملصــن - الرجوع عن 

إقرارهــا بالزنــا - احلــدود تــدرأ بالشــبهات - تعزيــر بالســجن واجللــد.

1. قــول اهلل تعالــى )الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــٍد منهمــا مائــة 
جلــدة( ]النــور: 2[.

مــا  بالشــبهات  احلــدود  »ادرؤوا   : وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   .2
 . » ســتطعتم ا

مــا جــاء يف كتــاب عمــر رضــي اهلل عنــه: »وال مينعنــك قضــاٌء   .3
قــدمي«. احلــق  فــإن  نفســك  فيــه  تراجــع  أن  باألمــس  قضيتــه 

4.  القاعــدة الفقهيــة: إقــرار اإلنســان علــى نفســه مقبــول. ينظــر: الــدر 
املنثــور للســيوطي .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهما)امــرأة ورجــل غيــر محصنــن( 
عليهــا  املدعــى  وقيــام  الزنــا  فاحشــة  فعــل  و  محرمــة  عاقــة  بإقامــة 
تغيبهــا  بالتســبب يف  املدعــى عليــه  وقيــام  ذويهــا  منــزل  عــن  بالتغيــب 
وإيوائهــا طيلــة فتــرة تغيبهــا، واالعتــداء عليهــا بالضــرب وذلــك بعدمــا مت 
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القبــض علــى املدعــى عليــه إثــر بــاٍغ مــن شــقيق املدعــى عليهــا املتضمــن 
تغيــب شــقيقته عــن املنــزل وعودتهــا إليــه برفقــة املدعــى عليــه الثانــي، 
وصــدر بحقهــا التقريــر الطبــي املتضمــن وجــود كدمــة بالوجــه و جتمــع 
دمــوي حــول العــن اليســرى ومــدة الشــفاء ســبعة أيــام وطلــب املدعــي 
العــام احلكــم عليهمــا بحــد زنــا غيــر احملصــن و احلكــم عليهمــا بعقوبــة 
تعزيريــة  لقــاء عاقتهمــا احملرمــة ببعضهمــا، وتغيــب املدعــى عليهــا عــن 
ذويهــا وتســبب األول يف ذلــك، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى 
ــة وتفصيــا، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت  عليهمــا صادقــا عليهــا جمل
احملكمــة بإقامــة حــد زنــا غيــر احملصــن علــى املدعــى عليــه بجلــده مائــة 
جلــدة دفعــة واحــدة وتغريــب عــام وتعزيــره لقــاء تغييبــه للفتــاة بجلــده 
ســتن جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات، إقامــة حــد زنــا غيــر احملصــن 
ــدة دفعــة واحــدة وتغريبهــا عــام،  ــى املدعــى عليهــا وجلدهــا مائــة جل عل
وتعزيرهــا لقــاء عاقتهــا احملرمــة والتغيــب عــن منــزل ذويهــا بجلدهــا 
املدعــى  علــى  احلكــم  بعــرض  دفعتــن،  علــى  مفرقــة  جلــدة  ســبعن 
عليــه قــرر القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام عــدم االعتــراض 
املدعــى عليهــا الئحتهــا  املدعــى عليهــا االعتــراض  وقدمــت  وقــررت 
االعتراضيــة، ورجعــت فيهــا عــن إقرارهــا وذكــرت أن فعــل الفاحشــة 
كان باإلكــراه- وألن احلــدود تــدرأ بالشــبهات مت الرجــوع عــن احلكــم 
علــى املدعــى عليهــا ســابقًا بحــد الزنــا ومت احلكــم بتعزيرها لقــاء خلوتها 
الغيــر شــرعيه وعاقتهــا بأجنبــي ال ميــت لهــا بصلــة بســجنها مــدة شــهرين 
ــى  ــى ثــاث دفعــات وبعــرض ذلــك عل ــدة مفرقــة عل وجلدهــا تســعن جل
املدعــى عليهــا قــررت قناعتهــا باحلكــم وبعرضــه علــى املدعــي العــام 
قــرر االعتــراض بائحــة وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 
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املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا ...القاضي يف احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 3494397 وتاريــخ 1434/02/26 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34486512 وتاريــخ 1434/02/26هـــ ففــي 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/03/16 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 09  
ــة  ــى احلاضــر معــه ......نيجيري وفيهــا حضــر املدعــي العــام ... وادعــى عل
اجلنســية إقامــة رقــم ...و...بالســجل املدنــي رقــم ...قائــًا يف دعــواه عليهمــا 
حيــث أنــه بتاريــخ 1434/1/22هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه الثانــي 
مــن قبــل الدوريــات األمنيــة علــى أثــر تلقيهــم بــاغ مــن املقيــم /...شــقيق 
املدعــى عليهــا يتضمــن تغيــب شــقيقته املدعــى عليهــا عــن املنــزل بتاريــخ 
1434/1/18هـــ وعودتهــا إليهــم يف تاريــخ 1434/1/21هـــ برفقة املدعى 
عليــه التــي ال ميــت لهــا بصلــة أو قرابــة وقــد صــدر بحقهــا التقريــر الطبــي 
رقم ).....( بتاريخ 1434/1/21هـ املتضمن وجود كدمة بالوجه وجتمع 
دمــوي حــول العــن اليســرى مــدة الشــفاء ســبعة أيــام وباســتجواب املدعــى 
عليــه أقــر بإقامــة عاقــة مــع املدعــى عليهــا منــذ ســنة وأقــر باصطحابهــا 
إلــى منزلــه يف محافظــة جــدة و ممارســة فعــل فاحشــة الزنــا مــع املدعــى 
عليهــا أكثــر مــن مــرة كمــا أقــر بضــرب املدعــى عليهــا وإعادتهــا إلــى 
مكــة كونــه الحــظ أنهــا تعانــي مــن حــاالت مــس وباســتجواب  املدعــى 
عليهــا / ...أقــرت بعاقتهــا باملدعــى عليــه واالتصــال به هاتفيًا والتنســيق 
معــه للذهــاب إلــى محافظــة جــدة مبنزلــه و ممارســة فعــل فاحشــة الزنــا 
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برضــا منهــا لوعــده لهــا بالــزواج كمــا ذكــرت أن املدعــى عليــه قــام 
بضربهــا أثــر معاناتهــا مــن حــاالت املــس وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام للمدعــى عليهمــا  ... و ... بإقامــة عاقــة محرمــة و فعــل فاحشــة 
الزنــا وقيــام املدعــى عليهــا بالتغيــب عــن منــزل ذويهــا وقيــام املدعــى عليــه 
بالتسبب يف تغيبها وإيوائها طيلة فترة تغيبها واالعتداء عليها بالضرب. 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:1- مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه ص 
)1-2( لفــة )10( 2 - مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليهــا ص)3 - 4( لفــة 
)10( - 3- محضــر القبــض املنــوه عنــه واملرفــق لفــة )2( وحيــث أن مــا 
قــام بــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا الشــرعية فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا - لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم 
عليهمــا بحــد الزنــا غيــر احملصــن واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة  لقاء 
عاقتهمــا احملرمــة ببعضهمــا وتغيــب املدعــى عليهــا عــن ذويهــا وتســبب 
األول يف ذلــك علمــا بــأن احلــق اخلــاص اليــزال قائمــًا وبســؤال املدعــى 
عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
أعــاه صحيــح كلــه جملــة وتفصيــًا هــذه إجابتــي فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه ومبــا أن إقــرار اإلنســان 
علــى نفســه مقبــول والــدر املنثــور للســيوطي 126/2 ولقــول اهلل تعالــى 
)الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــٍد منهمــا مائــة جلــدة( اآليــة ســورة 
النــور لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد تقــرر لــي مــا يلــي أواًل: ثبــت لــدي إدانــة 
ــه مــن دعــوى املدعــي العــام بإقامــة عاقــة  ــه مبــا أســند إلي املدعــى علي
محرمــة وفعــل فاحشــة الزنــا وقيــام املدعــى عليــه بالتســبب يف تغيبهــا 
وإيوائهــا فتــرة تغيبهــا واالعتــداء عليهــا بالضــرب - ثانيــًا: قــررت جلــده 
مائــة جلــده دفعــة واحــدة وتغريــب عــام حــد الزنــا - ثالثــًا: قــررت تعزيــره 
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لقــاء تغيبــه للفتــاة بجلــده ســتون مفرقــة علــى ثــاث دفعــات كل دفعــة 
عشــرون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وأجلــت احلكــم 
ــه حكمــت  ــى املدعــى عليهــا حلــن القبــض عليهــا - ومبــا ســبق كل عل
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم كمــا قــرر 
املدعــي العــام عــدم االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
ســيدنا محمــد حــرر يف 1434/3/16هـــ ويف هــذا اليــوم املوافــق األربعــاء 
املوافــق 1434/6/21هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10:00 وفيهــا حضرت 
املدعــى عليهــا ...نيجيريــة اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم ... برفقــة معرفهــا 
...وبســؤال  ... نيجيــري اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم  الشــرعي أبوهــا 
املدعــى عليهــا عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه أعــاه صحيــح كلــه جملــة وتفصيــًا وأنــا نادمــة أشــد 
النــدم علــى مــا بــدر منــي هكــذا أجابــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليهــا ومبــا أن اإلقــرار حجــة شــرعية 
علــى املقــر - لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهــا مبــا أســند إليهــا 
مــن دعــوى املدعــي العــام بإقامــة عاقــة محرمــة وفعــل فاحشــة الزنــا 
وقيــام املدعــى عليهــا بالتغيــب عــن منــزل ذويهــا وقــررت مايلــي أواًل قررت 
ــدة دفعــة  ــة جل ــى املدعــى عليهــا وذلــك بجلدهــا مائ ــا عل إقامــة حــد الزن
ــًا: قــررت تعزيرهــا لقــاء عاقتهــا احملرمــة  واحــدة وتغريبهــا عــام ، ثاني
التغيــب عــن منــزل ذويهــا بجلدهــا ســبعون جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن 
ــا  ــة وأخــرى أســبوع ومل ــدة بــن كل دفع ــون جل كل دفعــة خمســة وثاث
ــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليهــا قــررت االعتــراض  ســبق كل
بائحــة وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر قناعتــه باحلكــم كمــا جــرى 
تســليمها نســخة مــن احلكــم  .... وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 



172

ســيدنا محمــد حــرر يف 1434/6/21هـــ 
 احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/7/5هـــ 
الئحتهــا   ... املدعيــة  قدمــت  وفيهــا   12:30 الســاعة  اجللســة  افتحــت 
االعتراضيــة واملكونــة مــن صفحــة واحــدة واملتضمنــة مــا نصــه لقــد قــام 
املدعــى عليــه ... باالتصــال علــي وقــام بتهديــدي بنشــر الصــور املوجــودة 
علــى اجلهــاز الــذي قمــت بإعطائــه إيــاه لوضــع بعــض البرامــج اخلاصــة 
باجلهــاز وطلــب منــي احلضــور إليــه إذا أردت احلصــول علــى اجلهــاز دون أي 
مشــاكل فوصــف لــي املــكان فبــادرت بالذهــاب ألخــذ اجلهــاز وليــس 
ــاك قــام بالقبــض  ــت إلــى هن لفعــل الفاحشــة كمــا ذكــر ومــا أن وصل
علــى والتعــدي علــى بالضــرب حاولــت الدفــاع عــن نفســي قــدر املســتطاع 
إلــى أن فقــدت الوعــي والســيطرة وأتانــي وأنــا مكرهة ولــم أكن أعاني 
مــن مــس أو مــرض كمــا ذكــر وكان هــذا هــو ســبب تغيبــي عــن املنــزل 
واهلل علــى مــا أقــول شــهيد وجــرى ســؤال املدعــى عليهــا عــن مــا تدعيــه 
مــن اإلكــراه مــا صفتــه فأجابــت قائلــة بكام عربي مفهــوم بأن املجني 
عليهــا : كانــت لــي معــه عاقــة محرمــة وقــد أعطيتــه جوالــي مــن أجــل 
يضــع برامــج بداخلــه ثــم طلبنــي للمجــيء إليــه لكــي آخــذ جوالــي وليــس 
لفعــل الفاحشــة وفجــأة ألزمنــي بشــدة بالدخــول للمنــزل وضربنــي ضربــًا 
شــديدًا مبرحــًا علــى وجهــي وخلــع مابســي بالقــوة وفعــل بــي الفاحشــة 
ــه مــن شــدة الضــرب هــذه إجابتــي فبنــاء علــى مــا  وأنــا ال أشــعر مــا فعل
تقــدم ممــا ذكــر أعــاه مــن الائحــة االعتراضيــة ومــا ذكرتــه املدعيــة 
مــن اإلكــراه وملــا جــاء يف كتــاب عمــر رضــي اهلل عنــه وال مينعنــك قضاء 
قضيتــه باألمــس أن تراجــع فيــه نفســك فــإن احلــق قــدمي وملــا جــاء عــن 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )ادرؤوا احلــدود به بالشــبهات ما اســتطعتم( 
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- لــذا فقــد عدلــت عمــا حكمــت بــه مــن حــد الزنــا علــى املدعــى عليهــا 
إلــى تعزيرهــا لقــاء خلوتهــا الغيــر شــرعية وعاقتهــا بأجنبــي ال ميــت 
ــا مــدة إيقافهــا يف هــذه  ــة بســجنها مــدة شــهرين محســوبًا منه لهــا بصل
القضيــة وجلدهــا تســعون جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات كل دفعــة 
ثاثــون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام لقــاء الشــبهة وجلميــع 
مــا ســبق كلــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليهــا قــررت قناعتهــا 
باحلكــم وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض بائحــة كمــا 
ــى اهلل وســلم  جــرى تســليمه صــورة مــن احلكــم .. وبــاهلل التوفيــق وصل

علــى ســيدنا محمــد حــرر يف 1434/07/05هـــ  
وبعــد:-    ... اهلل  رســول  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة املســاعد  برقــم 
341482100 وتاريــخ 1434/11/25هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
املكرمــة   اجلزائيــة مبكــة  باحملكمــة  القاضــي   ... الشــيخ/  فضيلــة 
برقــم ....... وتاريــخ 1434/6/21هـــ املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضد... 
والزنــى،  والتغيــب  الهــروب  املتهمــة يف  نيجيريــة اجلنســية(  )العمــر24 
احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن القــرار، وبدراســة القــرار وصورة ضبطه 
والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بحــق املدعــى عليــه 
وكذلــك احلكــم الــذي صــدر بحــق املدعــى عليهــا . واهلل املوفــق  وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 1434/6/16هـ  رقم الصك : 33300169 تاريخه 
رقم الدعوى: 33208270

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
343414 تاريخه: 1434/1/5هـ

زنــا - زنــا احملصــن - الرجــوع عــن اإلقــرار بالزنــا - درء حــد الزنــا بســبب 
اإلكــراه - االبتــزاز علــى العــرض - ثبــوت التعزيــر بالســجن  واجللــد 

واألبعــاد. 

1. الرجــوع عــن االعتــراف مقبــول ويــدرأ عنهمــا احلــدَّ عنــد جمهــور 
الفقهــاء )كشــاف القنــاع 61/14، الشــرح الكبيــر 207/26( .

ــة أهــل العلــم  2. ال يجــب احلــد علــى ُمكَرَهــة علــى الزنــا يف قــول عامَّ
وذلــك ملــا جــاء عــن عبــد اهلل بــن وائــل عــن أبيــه )) أن امــرَأًة اســُتكِرَهت 
على عهد رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم فدرأ عنها احلد ((  وملا ُرِوَي 
عــن عمــر رضــي اهلل عنــه ُأِتــي عمــر بإمــاٍء مــن إمــاء اإلمــارة اســتكَرَهُهنَّ 
غلمــاٌن مــن غلمــان اإلمــارة فضــَرب الغلمــان ولــم يضــرب اإلمــاء. الشــرح 

الكبيــر ) 289/26 (: كشــاف القنــاع )57/14(.

ــا  ــا بفعــل فاحشــة الزن ــا بقيامه ــى املدعــى عليه ــام عل ادعــى املدعــي الع
ممــا تســبب يف حملهــا ووالدتهــا ســفاحًا ويطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا 
واحلكــم عليهــا بحــد الزانــي احملصــن. حيــث إنه مت القبــض على املدعى 
عليهــا مــن قبــل الدوريــات األمنيــة إثــر بــاغ املواطــن/... املتضمــن أنهــا 
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تعمــل خادمــة يف منزلــه وأنهــا ولــدت داخــل املنــزل  ســفاح مــن أشــخاص 
ال يعرفهــم، وبانتقــال رجــال األمــن إلــى منــزل املبلــغ ومــن خــال املعاينــة 
الــوالدة، وقــد  أثــر  مــن  آثــار دمــاء متناثــرة  داخــل املطبــخ عثــر علــى 
ورد التقريــر الطبــي اخلــاص باملدعــى عليهــا املتضمــن أنــه بالكشــف 
فتحــة  بجــوار  الفــرج  جــرح مبنطقــة  وجــد   منزليــة  والدة  بعــد  عليهــا 
البــول ومتــت خياطتــه كمــا اســتخرج بعــض الــدم املتجلــط مــن املهبــل 
وال يوجــد نزيــف وحالتهــا مســتقرة. وباســتجواب املدعــى عليهــا أقــرت 
أنهــا مارســت الزنــا مــع كل مــن ... ) ســعودي اجلنســية ( و... ) ســعودي 
اجلنســية ( و.... )بنجاديشــي اجلنســية( وأنهــم رمبــا مــن تســبب يف حملهــا 
ووالدتهــا ســفاحًا. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام.... بفعــل فاحشــة الزنــا 
ممــا تســبب يف حملهــا ووالدتهــا ســفاحًا - أقــرت املدعــى عليهــا مبــا جــاء 
يف الدعــوى وأنكــرت أن يكــون ذلــك برضائهــا وإمنــا أكرههــا األول 
والثانــي بالقــوة واإلكــراه وأن الثالــث فعــل بهــا ألنــه ســاومها علــى فعــل 

الفاحشــة مــن أجــل تســهيل إجــراءات ســفرها إلــى بادهــا.
َبــة  فبنــاء علــى مــا تقــدم ومبــا أنَّ االبتــزاز علــى العــرض المــرأة متغرِّ
ت  عــن أهلهــا يعتبــر مــن صــور اإلكــراه ومبــا أنَّ املدعــى عليهــا قــد أقــرَّ
طــت املدعــى عليهــا  أنهــا فعلــت ذلــك برضائهــا ثــم رجعــت عنــه. وقــد فرَّ
باحلفــاظ علــى عرضهــا حيــث ُمــوِرس معهــا الفاحشــة أكثــر مــن ســبع 
مــرات وال ريــب أن هــذا تفريــٌط ظاهــر باحملافظــة علــى العــرض الــذي 
هــو مــن أعظــم مقاصــد الشــرع فهــذا التفريــط موجــب للعقوبــة؛ لذلــك 
كلــه فقــد قررنــا اآلتــي: رددنــا دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــا 
عليهــا  املدعــى  وتعزيــر  عنهــا.  ودرأنــاه  احملصــن  الزانــي  حــد  بإقامــة 
بالســجن ملــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ القبــض عليهــا وجلدهــا 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لدينــا 
نحن قضاة احملكمة العامة بالدمام كل من: ... و....و....فتحت اجللســة 
متــام الســاعة الثامنــة والنصــف مــن يــوم االثنــن 1433/4/19هـــ بنــاًء على 
املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم ..... وتاريــخ 1433/03/23هـــ 
وبهــا  1433/03/23هـــ  وتاريــخ   ..... برقــم   احملكمــة  لــدى  واملقيــدة 
حضــر املدعــي العــام وادعــى علــى احلاضــرة معــه .... أندونيســية اجلنســية 
بتاريــخ  إنــه  عليهــا:  دعــواه  قائــًا يف   ... رقــم  إقامــة  رخصــة  مبوجــب 
الدوريــات  قبــل  مــن  املدعــى عليهــا  علــى  القبــض  1433/1/12هـــ مت 
األمنيــة إثــر بــاغ املواطــن/... املتضمــن أنهــا تعمــل خادمــة يف منزلــه 
وأنهــا ولــدت داخــل املنــزل ســفاحًا مــن أشــخاص ال يعرفهــم، وبانتقــال 
ــر  ــخ عث ــة داخــل املطب ــغ ومــن خــال املعاين ــزل املبل ــى من رجــال األمــن إل
علــى آثــار دمــاء متناثــرة مــن أثــر الــوالدة، وقــد ورد التقريــر الطبــي رقــم 
ــه  41/616وتاريــخ 1433/1/15هـــ اخلــاص باملدعــى عليهــا املتضمــن أن
بالكشــف عليهــا بعــد والدة منزليــة وجــد  جــرح مبنطقــة الفــرج بجــوار 
فتحــة البــول ومتــت خياطتــه كمــا اســتخرج بعــض الــدم املتجلــط مــن 
املهبــل وال يوجــد نزيــف وحالتهــا مســتقرة. وباســتجواب املدعــى عليهــا 

مائتــن وخمســن جلــدة علــى دفعــات متســاوية كل دفعــة خمســون جلدة 
وبــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام. وإبعــاد املدعــى عليهــا مــن البــاد 
بعــد اســتيفاء مــا لهــا ومــا عليهــا مــن حقــوق وبعــرض احلكــم علــى طــريف 
الدعــوى قــرر املدعــى العــام االعتــراض بغيــر الئحــة وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.
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أقــرت أنهــا مارســت الزنــا مــع  كل مــن ... ) ســعودي اجلنســية ( و...
)ســعودي اجلنســية ( و...) بنجاديشــي اجلنســية ( وأنهمــا رمبــا مــن تســبب 
يف حملهــا ووالدتهــا ســفاحًا. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام  /... بفعــل 
فاحشــة الزنــا ممــا تســبب يف حملهــا ووالدتهــا ســفاحًا. وحيــث أن مــا أقــد 
مــت عليــه املذكــورة وهــي بكامــل أهليتهــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعا وهــي محصنــة لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا 
واحلكــم عليهــا بحــد الزانــي احملصــن. هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى 
عليهــا أجابــت قائلــة: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه بعضــه صحيــح 
وبعضــه غيــر صحيــح فمــا ذكــره مــن كــون األشــخاص ... و...و...فعــل 
كل واحــٍد منهــم بــي الفاحشــة بإيــاج ذكــره يف فرجــي وأنــي محصنــة 
فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن كــون ذلــك باختيــار منــي فهــذا غيــر 
صحيــح والــذي حصــل أن ... و... ذوا قرابــة بكفيلــي الــذي أســكن معــه 
فأكرهنــي كل واحــٍد منهمــا علــى فعــل الفاحشــة حيــث ميســك الواحــد 
منهمــا بــي بالقــوة ويفعــل الفاحشــة وقــد فعــل املدعــو ... الفاحشــة بــي 
مرتــن أمــا ... فقــد فعــل بــي مــرة واحــدة وأمــا املدعــو ... فقــد ســاومني 
علــى فعــل الفاحشــة مــن أجــل تســهيل إجــراءات ســفري إلــى بــادي 
ففعــل بــي الفاحشــة مــرة واحــدة علمــًا أننــي مطلقــة ولــدي ابــن عمــره 
ســنتان. هــذه إجابتــي. وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة قــال املدعــي العــام 
الصحيــح مــا ذكرتــه وال صحــة ملــا ذكرتــه املدعــى عليهــا ولــدي البينــة 
علــى ذلــك وهــي مــا يف أوراق املعاملــة. أطلــب االطــاع عليها.اهـ.وقــد قــام 
بــدور الترجمــة املتعــاون مــع احملكمــة ... مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
إقامــة رقــم .... ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــا 
ويف هــذه اجللســة جــرى االطــاع علــى ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة 
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لفــة رقــم )5( صفحــة )1( وقــد تضمــن مــا نصــه: » س: هــل تعلمــن ســبب 
القبــض عليــك ؟ ج: نعــم لقيامــي مبمارســة فاحشــة الزنــا مــع عــدد مــن 
األشــخاص ووالدتــي ســفاحًا. س: عندمــا مت فعــل فاحشــة الزنــا بــك 
هــل كان برضــاك أم بالقــوة ؟ ج: برضــاي. س: اذكــري األشــخاص 
اآلخريــن الذيــن مارســوا فاحشــة الزنــا معــك ؟ ج: ... ويدعــى ... اجلنســية 
حيــث مارســت معــه الفاحشــة حوالــي عشــر مــرات وأيضــًا املدعــو ... 
أخــو كفيلــي ... حيــث فعــل الفاحشــة معــي مــرة واحــدة ».بصمــة املدعــى 
املدعــى  علــى  ذلــك  وبعــرض  ....التوقيع.اهـــ.  القضيــة  محقــق  عليهــا. 
عليهــا قالــت: لقــد بصمــت علــى هــذه األجوبــة باختيــاري ولكنــي لــم 
ــه يف جوابي.اهـــ. بعدهــا  ــح مــا ذكرت ــه والصحي ــم مــا تضمن أكــن أعل
جــرى االطــاع علــى إقــرار املدعــى عليهــا املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )2( 
صحيفــة )8( وقــد تضمــن إقرارهــا بــأن املدعــو ... قــد فعــل بهــا الفاحشــة 
ســت مــرات تقريبــًا وأنــه أفــرغ شــهوته بداخلهــا وتســبب يف حملهــا. املقــر 
مبــا فيــه املدعــى عليهــا. البصمــة. وبعرضهــا عليهــا قالــت: هــذا اإلقــرار 
... قرابــة ســت مــرات وجميعهــا يقــوم  صحيــح فقــد فعــل بــي املدعــو 
بإكراهــي علــى ذلــك وليــس كمــا ذكــرت يف اجللســة املاضيــة أنــه فعــل 
مرتــن فقــط وكان يهددنــي بالضــرب لــو أخبــرت أحــدًا عــن ذلك.اهـــ. 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــا. ويف هــذه اجللســة 
قــال املدعــي العــام: ليــس لــديَّ زيــادة بينــة ســوى مــا ذكرت.اهـــ. فبنــاًء 
م مــن دعــوى املدعــي العــام املتضمنــة قيــام املدعــى عليهــا  علــى مــا تقــدَّ
املعتبــرة شــرعًا وجــواب  الزنــا وهــي بكامــل أهليتهــا  بفعــل فاحشــة 
املدعــى عليهــا املتضمــن مصادقتهــا علــى فعــل الفاحشــة مــع أشــخاٍص 
ثاثــة قــاَم كل واحــد منهــم بإيــاج ذكــره يف فرجهــا وأنهــا محصنــة 
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ودفعــت باإلكــراه مــن قبلهــم جميعــًا حيــث أكرههــا كل مــن ... و....
بالقــوة والتهديــد بالضــرب وقــام املدعــو ... بابتزازهــا مــن أجــل تســهيل 
َبــة عــن  إجــراءات ســفرها ومبــا أنَّ االبتــزاز علــى العــرض المــرأة متغرِّ
ت أنهــا  أهلهــا يعتبــر مــن صــور اإلكــراه ومبــا أنَّ املدعــى عليهــا قــد أقــرَّ
فعلــت ذلــك برضاهــا ثــم رجعــت عنــه والرجــوع مقبــول ويــدرأ عنهمــا 
احلــدَّ عنــد جمهــور الفقهــاء )كشــاف القنــاع 61/14، الشــرح الكبيــر 
207/26( وبنــاًء علــى مــا قــرره أهــل العلــم ِمــْن أنَّ امُلكرَهــة ُيــدرأ عنهــا 
احلــد أيضــًا. قــال يف الشــرح الكبيــر ) 289/26 (: » ال يجــب احلــد علــى 
ــة أهــل العلــم » وذلــك ملــا جــاء عــن عبــد  ُمكَرَهــة علــى الزنــا يف قــول عامَّ
اهلل بــن وائــل عــن أبيــه )) أن امــرَأًة اســُتكِرَهت علــى عهــد رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم فــدرأ عنهــا احلــد ((  وملــا ُرِوَي عــن عمــر رضــي اهلل 
عنــه ُأِتــي عمــر بإمــاٍء مــن إمــاء اإلمــارة اســتكَرَهُهنَّ غلمــاٌن مــن غلمــان 
اإلمــارة فضــَرب الغلمــان ولــم يضــرب اإلماء.وينظــر: كشــاف القنــاع 
)57/14(. وبنــاًء علــى أنَّ َدْرَأ احلــد ال يعنــي عــدم تعزيرهــا إْذ إنَّ الفاحشــة 
طــت املدعــى عليهــا باحلفــاظ علــى عرضهــا  مــن أعظــم املوبقــات وقــد فرَّ
حيــث ُمــوِرس معهــا الفاحشــة أكثــر مــن ســبع مــرات وال ريــب أن هــذا 
تفريــٌط ظاهــر باحملافظــة علــى العــرض الــذي هــو مــن أعظــم مقاصــد 
الشــرع فهــذا التفريــط موجــب للعقوبــة؛ لذلــك كلــه فقــد قررنــا اآلتــي: 
أواًل/ رددنــا دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــا بإقامــة حــد الزانــي 
احملصــن ودرأنــاه عنهــا. ثانيــًا/ تعزيــر املدعــى عليهــا بالســجن ملــدة ملــدة 
ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ القبــض عليهــا وجلدهــا مائتــن وخمســن 
جلــدة علــى دفعــات متســاوية كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة 
وأخــرى عشــرة أيــام. ثالثــًا/ إبعــاد املدعــى عليهــا مــن البــاد بعــد اســتيفاء 
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مــا لهــا ومــا عليهــا مــن حقــوق. وبذلــك كلــه حكمنــا، وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فأفهــم بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا 
تبــدأ بعــد مهلــة تنظيــم القــرار خمســة أيــام إذا مضت ولم يقــدم اعتراضه 
ســيجري رفــع كافــة األوراق إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
كمــا قــررت املدعــى عليهــا قناعتهــا باحلكــم وقــد قــام بــدور الترجمــة 
املتعــاون مــع احملكمــة ... املــدون هويتــه ســابقًا وكانــت ســاعة النطــق 
باحلكــم متــام العاشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا م... وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/6/11هـــ.   
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
برقــم ........./33 وتاريــخ 1433/9/24هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
........./33/خ1 وتاريــخ 1433/10/8هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي ذو 
ــة  الرقــم ........ والتاريــخ 1433/6/16هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيل
القضــاة باحملكمــة الشــيخ / .... والشــيخ / .... والشــيخ / .... اخلــاص 
بدعــوى/ املدعــي العــام  ضــد / .... ) اندونيســية اجلنســية (  يف قضيــة 
فاحشــة زنــا وقــد تضمــن القــرار حكــم  أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
نبينــا  علــى  املوفــق وصلــى اهلل  علــى احلكــم  واهلل  املصادقــة  قررنــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/5 هــــــ
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رقم الصك 33380550 تاريخه: 1433/8/14هـ 
رقم الدعوى: 33407255

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34241768 تاريخه: 1434/6/14هـ

زنــا - غيــر محصــن - ابتــزاز - تهديــد بحيــازة جــوال يحتــوي علــى 
صــور عاريــة -  جرائــم معلوماتيــة - ابتــزاز فتــاة مبقابــل مــادي - إقامــة 
حــد الزانــي غيــر محصــن - تعزيــر للشــبهة - تعزيــر بالســجن واجللــد 

ومصــادرة اجلوالــن.

1- قــول اهلل تعالــى » الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة 
جلدة« 

2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » البكــر بالبكــر جلــد مائــة و تغريــب 
عــام«

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه مســلم غيــر محصــن باتهامــه 
برضاهــا  الزنــا  فاحشــة  وفعــل  فتــاة  مــع  محرمــة  بعاقــة  باالرتبــاط 
جــوال  جهــازي  وحيــازة  صورهــا  بنشــر  والدتهــا  وتهديــد  وتهديدهــا 
وذاكــرة إلكترونيــة حتتــوي علــى صــور عاريــة للفتــاة ورســائل تهديــد 
لهــا ولغيرهــا وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه 
والذاكــرة  اجلوالــن  وتعزيــره ومصــادرة  الزانــي غيــر احملصــن  بحــد 
اإللكترونيــة املضبوطــة مــع إتافهــا، مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
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مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إثــر شــكوى مــن 
امــرأة مفادهــا أن املدعــى عليــه علــى عاقــة بابنتهــا وأنــه اســتدرجها 
وفعــل بهــا الفاحشــة وأنــه حــاز صورهــا ويقــوم بتهديدهــا وتهديــد ابنتهــا 
ــاة باإلتفــاق مــع املدعــى  ــه بعــد أن مت التنســيق مــع الفت ومت القبــض علي
عليــه ولقائــه ليتــم القبــض عليــه باجلــرم املشــهود، مت عــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه فأجــاب بــأن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام صحيــح 
باســتثناء التهديــد بنشــر صــور الفتــاة وأضــاف املدعــى عليــه بــأن الفتــاة 
هــي التــي تطلــب التصويــر كمــا أنكــر قيامــه بتهديــد الفتــاة ووالدتهــا، 
ــاة بنشــر صورهــا وفضحهــا  ــد الفت ــى تهدي ــة عل ــه موصل عــدم وجــود بين
واســتدراجها إال ماجــاء يف محضــر القبــض وأقوالــه التــي توجــه التهمــة 
للمدعــى عليــه، صــدر احلكــم بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بفعــل فاحشــة 
وفضحهــا  صورهــا  ونشــر  الفتــاة  بتهديــد  إدانتــه  ثبــوت  وعــدم  الزنــا 
ــدة دفعــة  ــده مائــة جل وابتزازهــا، إقامــة حــد الزانــي غيــر احملصــن بجل
واحــدة وتغريبــه عــن مدينــة الريــاض مــدة عــام وتكــون مســافة التغريــب 
عائــدة للجهــات املختصــة، تعزيــر لقــاء الشــبهة القويــة بتهديــد الفتــاة 
ونشــر صورهــا وهــي عاريــة بســجنه ســتة أشــهر وجلــده خمســن جلــدة 
دفعــة أخــرى ويفصــل بــن جلــد احلــد وجلــد التعزيــر عشــرة أيــام ومصادرة 
جهــازي اجلــوال وذاكــرة اجلــوال و إتافهــا، مت تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
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اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33407255 وتاريــخ 1433/06/16هـــ  املقيــدة 
ففــي  هـــ    1433/06/16 وتاريــخ   331135542 برقــم  باحملكمــة 
يــوم  الثاثــاء املوافق1433/06/24هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 01 : 
12وفيهــا حضــر املدعــي العــام وادعــى علــى / ...... ، 27 ســنة ، ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( غيــر محصــن ، موقــوف 
هـــ  رقــم  توقيــف  ومتديــد  إحالــة  أمــر  مبوجــب  1433/6/5هـــ  بتاريــخ 
ر63519/3/1 وتاريــخ  1433/6/8هـــ اســتنادا للمــادة )112( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة . قائــا يف دعــواه إنــه بتاريــخ 1433/6/5هـــ قبــض 
علــى املذكــور مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر/ 
قيــام  مفادهــا  امــرأة  مــن  مقدمــه  شــكوى  إثــر   ..... هيئــة  مركــز 
املذكــور بربــط العاقــة احملرمــة بابنتهــا واســتدراجها والذهــاب بهــا 
إلــى شــقق مفروشــة وممارســة الفاحشــة معهــا وتهديدهــا بنشــر صورهــا 
والتــي حصــل عليهــا عــن طريــق تصويرهــا وذلــك بعــد رفــض زواجــه بهــا 
وأنــه اتصــل عليهــا وهددهــا بنشــر صــور ابنتهــا وفضحهــا وبالتنســيق 
إليهــا عنــد إحــدى  ابنتهــا جــرى االتفــاق مــع املذكــور للحضــور  مــع 
املشــاغل النســائية ألخذهــا عندهــا مت القبــض عليــه وضبــط معــه علــى 
جهــازي جــوال حتــت مرتبــة الســائق تبــن باالطــاع عليهــا أنهــا حتتــوي 
علــى مجموعــة صــور للفتــاة ورســائل بهــا تهديــد ورســالة تهديــد أخــرى 
ــاة أخــرى ورســائل غراميــة وأرقــام فتيــات كمــا مت ضبــط ذاكــرة  لفت
ممــوري قــام املذكــور بإحضارهــا تبــن أنهــا حتتــوي علــى صــور عاريــة 
للفتــاة وصــور لعورتهــا وباالطــاع علــى التســجيل الصوتــي بــن املذكــور 
وبــن الفتــاة تبــن إقــراره باالتصــال علــى والدهــا لفضحهــا واالتصــال 
ــه حصــل  ــران وأقــر بأن ــد اجلي ــى والدتهــا وهددهــا بنشــر صورهــا عن عل
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علــى مبالــغ ماليــة مــن الفتــاة وأنــه فعــل بهــا الفاحشــة يف عــدة أماكــن 
. بســماع أقــوال املذكــور واســتجوابه اعتــرف بربــط العاقــة احملرمــة 
بابنــة املشــتكية والذهــاب بهــا إلــى شــقق وفنــادق وفعــل الفاحشــة بهــا 
وهــي  عــدة صــور  بتصويرهــا  واعتــرف  مــرات  عــدة  بإيــاج  برضاهــا 
عاريــة وأقــر بتهديدهــا بنشــر صورهــا وتهديــد والدتهــا بنشــر صــور 
ابنتهــا وذلــك بعــد رفضهــم تزويجهــا لــه وأقــر بحيــازة ماضبــط معــه 
مــن جهــازي جــوال وذاكــرة ممــوري . وأســفرت إجــراءات التحقيــق 
عــن اتهامــه بربــط العاقــة احملرمــة بفتــاة وفعــل فاحشــة الزنــا برضاهــا 
وتهديدهــا ووالدتهــا بنشــر صورهــا وحيــازة جهــازي جــوال وذاكــرة 
ممــوري حتتــوي علــى صــور عاريــة للفتــاة ورســائل تهديــد لهــا ولغيرهــا 
واملجــرم مبوجــب نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة الصــادر باملرســوم 

امللكــي رقــم )م/17( وتاريــخ 1428/3/8هـــ.
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1.اعترافــه املــدون علــى الصفحة )1( من 
دفتــر التحقيــق )2( 2.محضــر القبــض املرفــق علــى اللفــة )7( 3.محضــر 
ــى  ــى اللفــة )4-5( 4. محضــر االســتماع املرفــق عل املشــاهدة املرفــق عل
اللفــة )6( . وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق حتــى تاريخــه . 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد الزانــي غيــر 
جهــازي  ومصــادرة   )6( املــادة  مبوجــب  ومعاقبتــه  وتعزيــره  احملصــن 
اجلوالــن وذاكــرة املمــوري املضبوطــة مــع إتافهــا اســتنادا للمــادة )13( 
مــن النظــام املشــار إليــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/06/24هـــ
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه .... - ســعودي بالهويــة 
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رقــم)............( اجــاب بقولــه ماجــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن ربــط 
العاقــة مــع أحــد الفتيــات وممارســة الزنــا معهــا وقيامــي بتصويرهــا 
وهــي غيــر عاريــة فهــذا صحيــح وقــد مارســت الزنــا معهــا برضاهــا 
بإيــاج كامــل حيــث قمــت بإيــاج ذكــري يف فرجهــا وانزلــت خــارج 
رحمهــا ومــا يتعلــق بالتصويــر فالفتــاة هــي التــي كانــت تطلــب منــي 
تصويرهــا وترســل لــي رســائل بصورهــا وهــي عاريــة بــدون مابــس. امــا 
مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن تهديــدي لهــا أو لوالدتهــا فهــذا غيــر 
صحيــح وكل مــا يف األمــر أنــي اتصلــت علــى والدتهــا وقلــت لهــا أنــا 
أنســان أرغــب الــزواج وابنتــك كلمــا أردت اخلطبــة تطلــب منــي إعــادة 
والدهــا  أو ســأكلم  ابنتــك  ان متســكن  فإمــا  والدهــا  مــن  خطبتهــا 
ليتصــرف معهــا هــذا مــا قلتــه لهــا ولــم أهددهــا او أهــدد والدتهــا بنشــر 
صورهــا وال صحــة لوجــود رســائل تهديــد يف أجهــزة اجلــوال العائــدة لــي 
ــم شــابًا آخــر  ــاة اخبرتنــي أنهــا تكل وكل مــا يف االمــر أن شــقيقة الفت
فقمــت بارســال رســالة لهــا تتضمــن  أنــي ال أرضــى بــان عيــال احلــرام 
يلعبــون فيــك. ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن واقعــة الزنــا فاجــاب 
نعــم لقــد قمــت بفعــل فاحشــة الزنــا بالفتــاة وذلــك بايــاج ذكــري يف 
فرجهــا وقمــت باالنــزال خــارج الرحــم. هكــذا اجــاب. ورفعــت اجللســة 
للتأمــل. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر بتاريــخ 

1433/6/24هـــ.
ويف يــوم االثنــن 1433/7/7هـــ افتتحــت اجللســة الثانية الســاعة العاشــرة 
والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وقد 
ــا فأجــاب قائــا لقــد فعلــت  جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن واقعــة الزن
فاحشــة الزنــا بالفتــاة املذكــورة وذلــك بإيــاج ذكــري يف فرجهــا وقمــت 
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ــة  باإلنــزال خــارج الرحــم وكان ذلــك برضاهــا وجــرى ســؤاله مــره ثالث
فاجــاب بنعــم لقــد فعلــت فاحشــة الزنــا بالفتــاة املذكــورة وذلــك بايــاج 
ذكــري يف فرجهــا وقمــت باالنــزال خــارج الرحــم وكان ذلــك برضاهــا 
ثــم جــرى ســؤاله مــرة رابعــة فاجــاب نعــم لقــد فعلــت فاحشــة الزنــا بالفتــاة 
باالنــزال خــارج  وقمــت  بإيــاج ذكــري يف فرجهــا  وذلــك  املذكــورة 
الرحــم وكان ذلــك برضاهــا هكــذا قــرر. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
العــام أجــاب بقولــه أطلــب الرجــوع للمعاملــة لاطــاع علــى مــا يثبــت 
قيــام املدعــى عليــه بتهديــد الفتــاة املذكــورة هكــذا أجــاب. وبالرجــوع 
للمعاملــة وجــد فيهــا محضــر القبــض الصــادر مــن مركــز هيئــة األمــر 
1433/6/5هـــ  بتاريــخ   ............ حــي  املنكــر  عــن  والنهــي  باملعــروف 
ويتضمــن تقــدم والــدة الفتــاة ملركــز الهيئــة بشــكوى ضــد املدعــى عليــه 
بأنــه يقــوم بتهديــد ابنتهــا إن لــم تخــرج معــه وســبق لــه أن أدخلها يف فنادق 
وشــقق مفروشــة وقــام بتصويرهــا وقــد هــدد الفتــاة إن لــم تخــرج معــه 
ســيقوم بنشــر الصــور وتضمــن احملضــر طلــب تســجيل أي مكاملــة يقــوم 
بهــا املدعــى عليــه عنــد اتصالــه بالفتــاة كمــا تضمــن احملضــر إســتدراج 
املدعــى عليــه عــن طريــق الفتــاة بالركــوب معــه مــن أحــد املشــاغل 
النســائية ومت القبــض عليــه وبعــد القبــض عليــه انهــار وطلــب الســتر وأن 
مــا ورد يف الشــكوى صحيــح جملــة وتفصيــا وأفــاد بوجــود ذاكــرة 
هاتــف يف منزلــه وقــام بإحضارهــا عــن طريــق والدتــه وتبــن ان الذاكــرة 
بهــا مجموعــة صــور للفتــاة املشــتكية وهــي عاريــة وشــبه عاريــة وصورها 
الشــخصية كمــا تبــن أن هاتفيــه احملمولــن يحتويــان علــى محادثــات 
ورسائل فيها صيغة التهديد أ هـ. كما وجد يف املعاملة محضر استماع 
مكاملــات مســجلة صــادرة مــن املدعــى عليــه، األولــى تفيــد بانــه اتصــل 
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علــى والدهــا ثمــان مــرات ولــم يــرد وذلــك لغــرض فضحهــا كمــا افــاد 
بانــه اتصــل علــى والدتهــا املشــتكية وهددهــا بنشــر صورهــا للجيــران 
وعلــى بــاب منزلهــا ويف وســائل اإلعــام وأقــر بأنــه كان يتحصــل علــى 
مبالــغ ماليــة مــن مكافئتهــا اجلامعيــة لغــرض عــدم نشــر صورهــا كمــا 
تضمــن احملضــر االطــاع علــى مراســات علــى برنامــج )الواتــس اب( 
وممــا قالــه واهلل لــو مــا تــرد علــي ال تلــوم اال نفســها _ لــو مــا تــردون 
بيصيــر فيكــم مصيبــة _ أ هـــ . ومحضــر القبــض ومحضــر االســتماع 
والنهــي عــن  باملعــروف  االمــر  قبــل عضــوي هيئــة  مــن  موقــع عليهمــا 
املنكــر ............ و............. وبعــرض مــا جــاء يف احملضريــن علــى املدعــى 
عليــه اجــاب بقولــه ال صحــة ملــا جــاء يف احملضريــن مــن قيامــي بتهديــد 
الفتــاة وابتزازهــا وتصويرهــا وهــي عاريــة وال صحــة ملــا جــاء يف احملضــر 
مــن القبــض علــي عنــد احــد املشــاغل النســائية وهــي برفقتــي هكــذا 
اجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام اجــاب بقولــه اطلــب اعطائــي 
مهلــة إلحضــار شــاهدي احملضــر فأجيــب لطلبــه ورفعــت اجللســة الــى 
يــوم االثنــن 1433/7/14هـــ إلحضــار البينــة وجــرى رفــع اجللســة الســاعة 

احلاديــة عشــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
ويف يــوم االثنــن 1433/7/14هـــ  افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة 
ــة  ــب مهل ــم أمتكــن مــن إحضارهــا يف هــذه اجللســة وأطل ــه ل أجــاب بقول
االثنــن  يــوم  إلــى  اجللســة  ورفعــت  لطلبــه  أخــرى إلحضارهــا فأجيــب 

1433/7/21هـــ واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
ويف يــوم االثنــن 1433/7/28هـــ أفتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه الســجن وبســؤال املدعــي العــام عن 
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بينتــه أجــاب بقولــه لــم أمتكــن مــن إحضارهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه عــن اإلحصــان فأجــاب قائــا إننــي غيــر متــزوج 
ولــم يســبق لــي الــزواج مطلقــا وأنــا مــن ســكان مدينــة الريــاض هكــذا 
أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى 
عليــه وحيــث أقــر املدعــى عليــه بقيامــه بفعــل فاحشــة الزنــا بالفتــاة 
املذكــورة يف الدعــوى وذلــك بإيــاج ذكــره يف فرجهــا وكــرر إقــراره 
بذلــك أربــع مــرات وحيــث أنكــر املدعــى عليــه قيامــه بتهديــد الفتــاة 
وابتزازهــا واســتدراجها وتهديدهــا بنشــر صورهــا وفضحهــا وحيــث إن 
مــا جــاء يف محضــر القبــض يــورث الشــبهة جتــاه ذلــك فعليــه فقــد تقــرر 
مــا يلــي : أوال : ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بفعــل فاحشــة الزنــا وذلــك 
بإيــاج ذكــره يف فــرح الفتــاة املذكــورة يف الدعــوى ولقولــه عــز وجــل : 
) الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة جلــدة( وقــول النبــي 
صلــى اهلل وعليــه وســلم )البكــر بالبكــر جلــد مائــة وتغريــب عــام ( 
وإلقــرار املدعــى عليــه بأنــه غيــر محصــن فقــد حكمــت علــى املدعــى 
عليــه بحــد الزانــي الغيــر محصــن وذلــك بجلــده مائــة جلــدة دفعــة واحــدة 
وتغريبــه عــن مدينــة الريــاض ملــدة عــام علــى أن يكــون حتديــد مســافة 
التغريــب عائــد للجهــة املختصــة . ثانيــا : لــم يثبــت لــدي قيــام املدعــى 
ــاة بنشــر صورهــا وفضحهــا وابتزازهــا واســتدراجها  ــد الفت ــه بتهدي علي
إال إن مــا جــاء يف محضــر القبــض ويف أقوالــه مــا يــورث الشــبهة القويــة 
جتــاه ذلــك وقــررت تعزيــره لقــاء الشــبهة ولقــاء اعترافــه باحتــواء جهــازه 
اجلــوال لصــور الفتــاة وهــي عاريــة وذلــك بســجنه ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
إيقافــه وجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة بينهــا وبــن اجللــد الــذي يف 
أوال عشــرة أيــام . ثالثــا : مصــادرة جهــازي اجلــوال املذكورين يف الدعوى 
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وكــذا مصــادرة ذاكــرة اجلــوال وإتافهــا-  وبجميــع ذلــك حكمــت 
وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض مكتفيــا بائحــة الدعــوى 
أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر القناعــة باحلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
ويف يــوم االربعــاء 1434/1/28هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ........ _ ســعودي بالهويــة رقــم ..... 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 
33479331 يف 1433/12/27هـــ ونــص احلاجــة منــه : وبدراســة القــرار 
ــه مــن  ــه فضيلت ــة لوحــظ ان مــا حكــم ب وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
الئحــة  عليــه يف  للمدعــى  املنســوب  اجلــرم  مــع  يتفــق  وال  قليــل  تعزيــر 
الدعــوى وألن هــذا الفعــل تغريــر بالفتيــات عــن طريــق الوعــد بالــزواج 
وإشــاعة الفاحشــة يف املجتمــع واإلعتــداء علــى العــرض واملتعــن تعزيــر 
املدعــى عليــه مبــا يحفــظ األعــراض ووقايــة املجتمــع مــن الفاحشــة. 
وبــاهلل التوفيــق . أ هـــ . فعليــه ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة 
فقــد رجعــت عــن التعزيــر املثبــت يف الفقــرة الثانيــة مــن احلكــم وقــررت 
مائــة  وجلــد  إيقافــه  تاريــخ  مــن  اشــهر  بســجنه عشــرة  وذلــك  تعزيــره 
وخمســن جلــده مفرقــة علــى ثــاث دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة 
بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وبــن هــذا اجللــد واجللــد الــذي يف 
أواًل خمســة عشــر يومــا وبذلــك حكمــت . وبعرضــه علــى املدعــي العــام 
قــرر بأنــه ال زال معترضــا أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر القناعــة باحلكــم 
فأمــرت بإحلــاق ذلــك يف القــرار. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــا محمــد. نبين
احلمــد هلل وحــده أطلــع قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى علــى املعاملــة 
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الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34118392 وتاريــخ 
1434/4/20هـــ   واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي/ ..... 
برقــم ......  وتاريــخ 1433/8/14هـــ واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضد/ 
ــة  ــا وتهديــد  وبعــد التدقيــق يف إجابــة فضيل ......  وموضوعهــا قضيــة زن
ناظــر القضيــة وفقــه اهلل علــى قــرار محكمــة االســتئناف الســابق تقــرر 
املصادقــة علــى احلكــم لعــدم موجــب املاحظــة مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى 
اإلجــراءات  نظــام  مــن  للمــادة 156  وفقــا  العــام  املدعــي  اســم  تدويــن 

ــا محمــد واهلل املوفــق. ــى نبين ــى اهلل عل اجلزائيــة وصل
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رقم الصك: 33300169 تاريخه: 1434/6/16هـ  
رقم الدعوى: 33407633

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
344314 تاريخه: 1434/1/5هـ

 زنــا - خلــوة محرمــة -  إقامــة عاقــة مــع فتــاة -  املدعــى عليــه محصن- 
عــدم ثبــوت اإلدانــة - الشــبهة القويــة مــن موجبــات التعزيــر - تعزيــر 

بالســجن واجللــد وتشــديد العقوبــة.

 حديــث بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده: »أن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم حبــس رجــًا يف تهمــة« أخرجــه أبــو داود والترمــذي وقــال 

حســن صحيــح، كمــا حســنه األلبانــي.

جــرى توجيــه اإلتهــام للمدعــى عليهمــا باإلجتمــاع احملــرم بفتاتن وتوجيه 
وإركابهمــا  »هــارب«  ثالــث  رفــق  لفتاتــن  باحلضــور  لــألول  االتهــام 
الســيارة والذهــاب بهمــا ملــكان بعيــد عــن أنظــار النــاس لغــرض ســيء 
ــه االتهــام للثانــي  ــى الثالــث الهــارب وتوجي وفعــل الفاحشــة والتســتر عل
لغــرض ســيء  بعيــد  إلــى مــكان  الفتاتــن والذهــاب بهمــا  بــإركاب 
والتســتر علــى الثالــث الهــارب ، وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا وإيقــاع 
العقوبــة التعزيريــة لهمــا حيــث تلقــت الشــرطة باغــا مــن شــقيق الفتاتــن 
يتهــم املدعــى عليهمــا بإركابهمــا الســيارة وفعــل الفاحشــة بهمــا فجــرى 
للتحقيــق يف القضيــة واســتجواب أطــراف القضيــة ،  تشــكيل جلنــة 
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بعرضــه علــى املدعــى عليهمــا أنكــرا التهمــة جملــة وتفصيــا كمــا 
ــى  ــة عل ــن الدال ــام القرائ أنكــرا معرفتهمــا بالفتاتــن وبأهلهمــا ، ولقي
اتهــام املدعــى عليهمــا باالجتمــاع احملــرم بالفتاتــن وإركابهمــا الســيارة 
والذهــاب بهمــا ملــكان بعيــد لغــرض ســيء والتســتر علــى الهــارب وفعــل 
املدعــى عليــه األول الفاحشــة بإحداهمــا ، وألن هــذه القرائــن ال ترقــي 
إلــى إثبــات اإلدانــة وإمنــا تقــوي التهمــة للمدعــى عليهمــا التــي يشــرع معهــا 
ــى املدعــى عليــه األول بســجنه  التعزيــر ، قــررت احملكمــة احلكــم عل
خمســة عشــر شــهرا وجلــده مئتــن وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات 
وســجن املدعــى عليــه الثانــي ســنة وجلــده مئتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع 
دفعات ، وكل دفعة يف اجللد خمسون جلدة بن كل دفعة والتي تليها 
عشــرة أيــام ويكــون أمــام مــأل مــن النــاس ويكــون الســجن إبتــداء مــن 
تاريــخ إيقافهمــا ، قــرر املدعــى عليهمــا القناعــة باحلكــم بينمــا اعتــرض 
املدعــي العــام بــدون الئحــة ، عــادت القضيــة مــن محكمــة االســتئناف 
بــأن احلكــم علــى املدعــى عليهمــا قليــل جــدا ، جتاوبــت احملكمــة 
وقــررت رجوعهــا عــن احلكــم الســابق وتعزيــر األول بســجنه عشــرين 
شــهرا وجلــده ثاثمئــة وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ســبع دفعــات كل 
دفعــة خمســون جلــدة وســجن املدعــى عليــه الثانــي خمســة عشــر شــهرا 
وجلــده ثاثمئــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون 
جلــدة ويكــون اجللــد أمــام مــأل مــن النــاس وبــن كل دفعتــن عشــرة 
أيــام ، بعرضــه عليهــم قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا االعتــراض 

بــدون الئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم   وتاريــخ 1433/06/16هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقم   وتاريخ 1433/06/16 هـ  ففي يوم  الثاثاء املوافق1433/06/24 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 38 : 11  وفيهــا قــدم املدعــي العــام ........... 
الئحــة دعــوى ضــد كل مــن / 1-...........، 31 ســنة، ســعودي اجلنســية ، 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) ........... )محصــن ، متعلــم ، يقيــم مبدينــة 
الريــاض ، موقــوف بتاريــخ 1433/5/7هـــ مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم 

...........بتاريــخ 1433/5/10هـ .
2- ...........، 26 ســنة، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  
)...........(  محصــن ، متعلــم ، يقيــم مبدينــة الريــاض ، موقــوف بتاريــخ 
1433/5/7هـــ مبوجــب أمــر التوقيف رقم ...........بتاريخ 1433/5/10هـ 
حيــث  إنــه يف متــام الســاعة الثانيــة والربــع ظهــرًا مــن يــوم اخلميــس املوافــق 
1430/2/3هـــ حضــر ملركــز شــرطة الســليل املواطــن/........... مبلغــًا أن 
شــقيقته ...........أخبرتــه عــن خــروج شــقيقتيه ...........الســاعة الواحــدة 
صباحــًا مــن يــوم اخلميــس املوافــق 1430/2/3هـــ مــع صاحــب ســيارة .... 
ويتهــم األول ...........وشــخص ثانــي اســمه ...........ال يعــرف بقيــة اســمه 
باالختــاء بهمــا وفعــل فاحشــة الزنــا بهــن وبســماع أقــوال ...........أفــادت 
املوافــق  اخلميــس  يــوم  مــن  صباحــًا  الواحــدة  الســاعة  حوالــي  يف  انــه 
1430/2/3هـــ خرجــت مــن املنــزل للبحــث عــن أختهــا ...........فــإذا هــي 
مــع أشــخاص يف املزرعــة وحاولــت التفاهــم معهم وقابلها املدعــو/...........
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ال تعــرف بقيــه اســمه وكان األول مــع أختهــا ...........وقامــت بالــكام 
مع...........وقــام مبســكها بيدهــا وقــال تعالــي نتفاهــم وقامــوا باالبتعــاد 
عــن املنــزل داخــل املزرعــة ثــم قــال األول لــن نذهــب إال وقد ســوينا فيكم 
ــا بهــن حتــت أشــجار النخيــل وهــي تدافــع  ثــم قامــوا بفعــل فاحشــة الزن
عــن نفســها بعــد ذلــك قالــوا إذا مــا تبــون جنيكــم اذهبــوا معنــا لتنــاول 
العشــاء ثــم ركبتــا معهــم علــى ســيارة .... وذهبــوا وطلبــوا العشــاء وقامــوا 
غــرب  وذهبــوا  وأخــذوه  العشــاء  العــام حتــى جهــز  بالشــارع  بالتجــول 
احملافظــة برضاهــا ورضــا أختهــا ...........ثــم قــام كل مــن األول واملدعــو 
/ ...........باالتصــال علــى الثانــي وقابلهــم عنــد محطــة ...........ونزلــوا مــن 
.... وركبــوا يف ســيارة ...........)الثانــي( نــوع .... م.... واجتهــوا إلــى منطقــة 
صحراويــة بالقــرب مــن احملطــة وقامــوا بفعــل فاحشــة الزنــا بهــن دون 
رضاهــن ومــن ثــم إعادتهــن للمنزل وكان الثاني يلبس لباســًا عســكريًا  
وعنــد ســؤالها ملــاذا قمتــم باخلــروج معهمــا وعندكمــا خبــر انهمــا ســوف 
يفعلــون بكمــا الفاحشــة اجابتــا بانهمــا لــم تتوقعــا أن يفعلــوا بهمــا ذلــك 
وبســماع أقــوال ...........أفــادت مبثــل مــا أفــادت بــه ............ وباســتجواب 
...........مــن قبــل اللجنــة املشــكلة بأمــر صاحــب الســمو امللكــي أميــر 
منطقــة الريــاض بالنيابــة رقــم ...........وتاريــخ 1430/6/24هـــ أفــادت 
أنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق 1430/2/2هـــ ويف حوالــي الســاعة الثانيــة 
عشــر ليــًا خرجــت هــي وأختهــا ...........مــن منــزل عمهمــا ...........املجــاور 
ملنزلهــم وملــا كانتــا علــى بعــد حوالــي ثاثــة متــرات هجــم عليهمــا ...........
........... وقــام  رأســها  املســدس يف  ووضــع  ب...........  باإلمســاك  وقــام 
)هارب(باإلمســاك بهــا بالقــوة ثــم اركبوهمــا الســيارة وكان ...........
مــع ...........يف األمــام وهــي مــع ...........يف اخللــف ثــم اجتهــا بهمــا إلــى 
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البــر بالقــرب مــن محطــة ...........ثــم قــام ...........باالتصــال علــى ...........
ثــم حضــر ...........علــى ســيارة .... وكان يلبــس اللبــاس العســكري ثــم 
نــزل ...........بعــد أن كلمــه ...........وقــال لــه تعــال معــي لــك )صهــب(مت 
فتــح البــاب مــن جهــة أختهــا ...........وملــا شــاهدهما ...........تبكيــان قــال 
ل........... ملــاذا حتضرهمــا مــن دون رضاهمــا ثــم انزلهــا ...........بالقــوة 
ــم اركبوهمــا يف ســيارة ...........وتركــوا  ــزل ......................بالقــوة ث وان
الســيارة الصغيــرة )لونهــا أخضــر( يف الطريــق وكان ...........و........... يف 
األمــام وهــي وأختهــا ...........مــع ...........يف اخللــف ثــم اجتهــوا بهــا خلــف 
محطــة ...........بحوالــي أربعــة كيلــو متــرات ثــم انزلهــا معــه وقــام ...........
بإنــزال ...........وفعــل بهــا فاحشــة الزنــا بإيــاج بعــد إن نــزع مابســها 
الفاحشــة  ...........بفعــل  وقــام  بهــا  ...........باإلمســاك  قــام  ثــم  بالقــوة 
بهــا)أي ب...........(بالقــوة ثــم ذهــب ...........ل........... وفعــل بهــا الفاحشــة 
بالقــوة ثــم ركبــوا الســيارة وعــادوا إلــى ســيارة ...........ثــم نزلــت هــي 
...........و...........يف  ...........وذهــب  ســيارة  يف  وذهبــوا  و...........  وأختهــا 
ســيارة ...........ثــم اجتــه بهمــا ...........إلــى مــكان أخــر يف البــر وفعــل 
الفاحشــة ب........... بإيــاج ثــم فعــل بهــا )أي ...........(الفاحشــة بإيــاج 
تخــف  ال  ...........ل...........  وقــال  ...........ب...........  اتصــل  ثــم   ، بالقــوة 
مــن أحــد وملــا شــاهد ...........أقاربهمــا وابنــا عمهمــا وأخوهمــا ...........
يتجادلــون مــع ...........و........... اركبهمــا وأرجعهمــا إلــى البيــت حوالــي 
و...........  ...........و...........  أخواتهمــا  الرابعــة صباحــًا ووجدتــا  الســاعة 

وبنــات عمهمــا ثــم اتصــل ...........علــى الشــرطة وأخبروهــم 
وبســؤالها عمــا ورد يف كام ...........مــن أنهــا هــي التــي خرجــت تبحــث 
عنهــا )عــن ...........(بينمــا تذكــر هــي أنهــا خرجــت مــع ...........يف نفــس 
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الوقــت ، ذكــرت إن كامهــا هــو الصحيــح.
وبســؤالها عــن املــدة التــي مكثتهــا يف منــزل عمهمــا قالــت أنهــا حوالــي 
ــم  ــا الســابقة مــن أنهمــا ل ــا مبــا ورد يف إجابته نصــف ســاعة ومبواجهته
ترجــع إال حوالــي الســاعة الثانيــة عشــر ذكــرت أنهــا تقصــد بعد العشــاء 

بفتــرة.
وبســؤالها حــول مــا ذكــرت ...........مــن أن ...........كان معهــا )...........(

ذكــرت إن ...........كان مــع ............
وبســؤالها حــول مــا ورد يف أقــوال ...........مــن أن ...........و...........اعتــدوا 
بكمــا  ســنذهب  قالــوا  قاومتــا  وملــا  املزرعــة  داخــل  عليهمــا  جنســيًا 
لكــي نتعشــى ثــم ذهبتــا برضاهمــا إلــى ...........وأخــذمت عشــاء أجابــت 
بــأن الصحيــح أنهــا خرجــت مــن منــزل عمهــا واتــى ...........وامســك بهــا 
ــار ثــم هــرب عنهــا ثــم  ــق الن وملــا شــاهد ...........ولــد أخيهــا )...........(أطل
وفعــل  الفاحشــة  بهــا  وفعــل  ...........ب...........  أمســك  ثــم   .... حضــرت 
إلــى  ذهبــوا  ثــم  املزرعــة  بإيــاج يف  ...........(الفاحشــة  )أي  ...........بهــا 
مطعــم ...........وأخــذوا عشــاء وذكــرت إن صاحب املطعم شــاهدهما يف 
الســيارة وبســؤالها ملــاذا لــم تطلبــا النجــدة ذكــرت أن تفكيرهــا ليــس 
معهــا ، ثــم ذهبــو إلــى خلــف محطــة ...........وحصــل مــا ذكــرت ســابقًا 
وذكــرت أن املســافة كانــت حــن فعــل ...........بهــا الفاحشــة حوالــي 
عشــر خطــوات بــن مــكان الفعــل وبــن املنــزل ، وذكــرت أنــه ال يوجــد 
أي تلوثــات منويــة ألن الفعــل كان بإيــاج وذكــرت أن أختهــا ...........
وباســتجواب   . الســيارة  يركبانهمــا  وهمــا  ...........و...........  شــاهدت 
يــوم  مــن  صباحــًا  الواحــدة  الســاعة  حوالــي  يف  أنــه  )...........(أفــادت 
اخلميــس 1430/2/3هـــ رجعــت هــي وأختهــا ...........مــن بيــت عمهــا ثــم 
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خــرج عليهمــا ...........و........... مــن بــن النخيــل وكان مــع ........... ســاح 
مســدس ثــم ســحباهما وأركباهمــا الســيارة بالقــوة ثــم اجتهــا بهمــا إلــى 
محطــة ...........وبالقــرب مــن احملطــة قابلــوا ...........وكان يرتــدي الــزي 
الرســمي بعــد إن اتصــل بــه ........... وقــال ...........ملــاذا حتضرهــم مــن غيــر 
رضاهــم فقــال ...........ال نرجعهــم حتــى نأخــذ حقنــا منهــم ثــم ركبــوا 
ســويًا ســيارة ...........واجتهــوا إلــى منطقــة صحراويــة حوالــي كيلــو إلــى 
كيلــو ونصــف الكيلــو ثــم قــام ...........بإنزالهــا وفعــل بهــا الفاحشــة 
بالقــوة وفــض بكارتهــا وقــام ...........بفعــل الفاحشــة بـــ........... بالقــوة 
ثــم رغبــوا بشــرب املســكر  ...........بفعــل الفاحشــة بهــا بالقــوة  وقــام 
فذهــب ...........و........... وأحضــروا ســيارة ...........واحضــروا املســكر 

وملــا شــاهدوا الدوريــات عــادوا وركبــت هــي وأختهــا مــع 
ان  وذكــرت  ملزرعتهــم  مجــاورة  مزرعــة  يف  ...........وانزلهمــا 
كانــت  وإمنــا  املزرعــة  يف  الفاحشــة  بهمــا  يفعــا  لــم  ...........و........... 

............ مطعــم  إلــى  ذهابهمــا  ونفــت  محاولــة 
وبســؤالها عــن عــدد املــرات التــي فعلــوا بهــا الفاحشــة ذكــرت أن ...........
فعــل بهــا الفاحشــة مرتــن مــرة يف املزرعــة ومــرة يف البــر و........... مــرة 

واحــدة يف البــر.
وبســؤالها عــن التناقــض الــوارد بــن أقوالهــا وبــن أقــوال أختهــا ...........
........... مــرات ذكــرت أن كام  ثــاث  الفعــل مت  ان  التــي ذكــرت 
هــو الصحيــح ثــم أفــادت أنهــم ذهبــوا ملطعــم ...........وشــاهدهم العامــل 
وذكــرت أنهــا ال تعــرف أي عاقــة مميــزة يف أجســاد املتهمــن أو يف 

الســيارة ونفــت وجــود أي تلوثــات منويــة علــى مابســهما .
التناقــض  ...........حيــال  ...........والفتــاة  الفتــاة  بــن  املواجهــة  وبإجــراء 
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الــوارد يف أقوالهــا عنــد ضبــط باغهمــا أصــرت كل واحــد منهمــا علــى 
أقوالهمــا .

وبضبــط بــاغ ...........شــقيق الفتاتــن الثالثــة والرابعــة )...........و...........(
أفــاد أنــه كان نائمــًا يف املنــزل واســتيقظ مــن النــوم الســاعة الثانيــة 
عشــر ليــًا وبعــد ذلــك حضــرت شــقيقته ...........وأخبرتــه إن شــقيقتيهم 
)...........و...........( تعرضتــا للخطــف ثــم خــرج وأثنــاء وقوفــه أمــام بــاب 
...........االنتظــار  طلــب  ...........ثــم  أخيــه  وابــن   ........... حضــر  املنــزل 
نهايــة الشــارع املــؤدي إلــى منزلهــم وبعــد ربــع ســاعة رجــع)أي ...........(
إلــى املنــزل للتأكــد هــل حضــرت شــقيقتاه أم ال واتضــح بأنهمــا لــم 
ــد محطــة ........... ــه شــقيقته ...........بأنهــم عن ــك أبلغت حتضــرا وبعــد ذل
ــق للمحطــة شــاهد دوريــات  وبعــد ذلــك اجتهــوا إلــى احملطــة ويف الطري
أمــن ثــم شــاهد ســيارة ....كحلــي موديــل 2005م تســير بســرعة عاليــة 
قادمــة مــن املــزارع ثــم ســلكت طريــق ...........وكان يلحــق بهــم خمــس 
ســيارات عائــدة ألقاربــه ولــم يســتطيعوا اللحــاق بالســيارة وبعــد ذلــك 

اجتــه للمنــزل وشــاهد شــقيقتيه .
أنــه يف  ...........،23ســنة، شــقيقة الفتاتــن فأفــادت  مت ســماع أقــوال 
حوالــي الســاعة الواحــدة صباحــًا وأثنــاء خروجهــا مــن املنــزل ســمعت 
صــوت شــقيقتها ...........يف املزرعــة وهــي تصــرخ بصــوت عالــي ثــم عــادت 
)أي ...........(إلــى املنــزل وأبلغــت ابــن أخيهــا ...........ثــم اجتــه ...........إلــى 
مصــدر الصــوت ومت إطــاق النــار عليــه ثــم رجــع وهــو خائــف وطلــب 
إبــاغ ...........ثــم انتظــرت حتــى مغــادرة الضيــوف وبعــد مغــادرة الضيــوف 
الســاعة الثانيــة صباحــًا مت إبــاغ ...........الــذي اجتــه إلــى مصــدر الصوت 
ولــم يعثــر عليهــم ثــم اتصلــت بدوريــات ...........وكان اخلــط مفصــول 
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وذكــرت أنهــا شــاهدت الســيارة يف املزرعــة ولــم حتضــر شــقيقتاها إال 
الســاعة الرابعــة صباحــًا وكانــت مابســهم ممتلئــة أتربــه وأوســاخ. مت 
ســماع أقــوال ...........، 18ســنة، )ابــن شــقيق الفتاتــن ...........و...........( 
فأفــاد أنــه عنــد الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف مســاء وعندمــا رجــع مــن 
ســوق ...........وجــد ســيارة .... لونهــا بحــري تقــف بجانــب املقبــرة التــي 
بجانــب مزرعــة جــده ثــم ذهــب إلــى بيــت أعمامــه وســمع صــوت صــراخ 
داخــل املزرعــة مــن قبــل عمتــه ...........وتقــول لشــخص كان ممســك 
بهــا فكنــي ثــم اجتــه لهــم وســمع صــوت إطــاق نــار مــن مســدس كان 
صوتــه خفيفــًا ثــم اجتــه إلــى منزلهــم واخبــر أعمامــه ثــم اجتهــوا إلــى 
محطــة ...........للبحــث عــن عمتيــه ثــم رجعــوا إلــى البيــت ثــم حضــرت 
عمتــاه)...........و...........( حوالــي  الفجــر وأفــاد أنــه هــو مــن أخبــر عمتــه 
...........وذكــر أنــه ال يســتطيع التعــرف علــى األشــخاص وأنــه لــم يشــاهد 
........... أن  الســيارة وذكــر  بإركابهمــا  ويقــوم  بعماتــه  أحــدًا ميســك 
طلبــت منــه أن يحضــروا إخوانــه وذكــر أنــه يوجــد لعماتــه هواتــف وأن 

رقــم هاتــف ....هو)...........(ورقــم .... هــو)...........(
وبإســتجواب املتهــم األول ...........ومواجهتــه بالتهمــة املوجهــة ضــده مــن 
الفتاتــن )...........و........... ذكــر أنــه كان يــوم احلادثــة يف صحــراء تبعــد 
ــوم األربعــاء  ــه ي ــه حيــث خــرج مــن عمل ــد إبل ــو عن شــمال ...........80كيل
املوافــق 1430/2/2هـــ ثــم ذهــب إلــى منزلــه وبعــد الغداء ذهــب هو وأخوة 
...........وأخــوه ...........وابــن أختــه ...........إلــى الصحــراء حيــث ذهــب هــو 
وأخــواه ...........و........... علــى ســيارة .... يقودهــا ...........وتــرك ســيارته .... 
2005م لونهــا بحــري يف ســور منزلــه ب........... وذكــر أنــه نــام الســاعة 
العاشــرة والنصــف مســاء ولــم يســتيقظ إال وقــت صــاة الفجــر ذكــر أنه 
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جلــس يف البــر إلــى مســاء يــوم اخلميــس حيــث رجــع هــو وأخــواه ...........
يف ســيارة ورجــع ...........يف ســيارته ومبواجهتــه بوجــود اتصــاالت صبــاح 
يــوم اخلميــس الســاعة الرابعــة والنصــف فجــرًا مــن هاتفــة رقــم )...........(

أصــر علــى أقوالــه .
...........ومواجهتــه بالتهمــة املواجهــة ضــده  وبإســتجواب املتهــم الثانــي 
مــن الفتاتــن )...........و...........( أفــاد أنــه كان نائمــًا يف منزلهــم وقــت 
احلادثــة واســتيقظ الســاعة الواحــدة صباحــًا واجتــه إلــى مقــر عملــه يف 
نقطــة ...........ووصــل العمــل الســاعة الثامنــة صباحــًا ولديــه شــهود علــى 

ذلــك وهــم ...........و...........
وبضبــط شــهادة ...........أفــاد بــأن األول ...........ذهــب معهــم يــوم األربعــاء 
علــى البــر وعــاد لوحــده مســاء يــوم اخلميــس وجلــس هــو و........... وأخــوه 
...........وذكــر إن ...........نــام معهــم ليلــة اخلميــس ثــم تراجــع عــن أقوالــه 
الســابقة وذكــر أنهــم رجعــوا جميعــًا مســاء اخلميس ليلــة اجلمعة.وبضبط 
...........كان  أن خالــه  ...........(أفــاد  املتهــم  أخــت  ...........)ابــن  شــهادة 
معهــم ليلــة اخلميــس يف البــر وجلســوا جميعــًا إلــى يــوم اجلمعــة ولــم يرجــع 
...........لوحــده بــل جلــس معهــم إلــى يــوم اجلمعــة ومبواجهتــه مبــا ذكــر 
رجعــوا  أنهــم  وذكــر  أقوالــه  عــن  ...........تراجــع  ...........وخالــه  خالــه 

جميعــًا يــوم اخلميــس مســاء .
........... ...........باملتهــم  ابنتــي  ...........و...........  الفتاتــن  مواجهــة  متــت 
وأصــرت الفتاتــان علــى دعواهمــا بينمــا أنكــر املذكــور مــا أســند إليــه .
متــت مواجهــة الفتاتــن ...........و........... باملتهــم ...........وأصــرت الفتاتــان 

علــى دعواهمــا بينمــا أنكــر املذكــور مــا ورد يف أقوالهمــا.
إحضــار  يف  تأخرهمــا  ســبب  ...........و...........عــن  الفتاتــن  ســؤال  مت 
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مابســهما جلهــة التحقيــق ونفيهمــا وجــود أي تلوثــات علــى مابســهما 
أثنــاء اســتجوابهما حيــث لــم يتــم إحضــار املابــس إال بعــد حوالــي عشــرة 
أشــهر مــن الواقعــة فأفادتــا أنهمــا قامتــا بإرســال مابســهما لقريبهمــا يف 
الرياض لتسليمها جلهة التحقيق وذلك لعدم ثقتهما بالعاملن يف شرطة 
محافظــة ...........مت حتريــز املابــس التــي احضرهــا املدعــون وإرســالها 
رقم...........وتاريخ1431/1/20هـــ  خلطــاب  مبوجــب  اجلنائيــة  لألدلــة 
وورد خطابهــم ...........يف 1430/5/3هـــ  املتضمــن التقريــر رقــم........... 
ــدم القياســية رقــم )...........(  ــة ال ــة لعين ــق األمنــاط الوراثي املتضمــن تطاب
 )...........( للعينــات رقــم  الوراثيــة  عائــدة للمدعــو /...........مــع األمنــاط 
ورقــم ...........عينــه مــن جنــس ازرق اللــون عائــدة للمــرأة ...........والصــادر 
ــة ممــا يثبــت أن املدعــو ...........  ــر رقم...........فحــوص وراثي ــا تقري بحقه
........... بأنــه مت  هــو مصــدر تلــك العينتــن كمــا أفــاد التقريــر رقــم 
حتييــد األمنــاط الوراثيــة رقــم )...........( العائــدة ........... ولــم يتبــن حتــى 

إعــداد التقريــر وجــود تطابــق جنائــي مــع أي ســابقة 
...........فأصــر علــى  التقريــر رقــم  ...........بنتيجــة  املتهــم  متــت مواجهــة 

إنــكاره ولــم يبــرر النتيجــة بســبب مقنــع   .
وقــد متــت مخاطبــة مديــر شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي لاستفســار 
عــن االتصــاالت الصــادرة والواردة لألرقــام التاليــة ).........../.........../.....
....../...........(وذلــك مبوجــب اخلطــاب رقــم ...........وتاريــخ 1430/9/2هـ.

متــت مخاطبــة مديــر شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي لاستفســار عــن 
أرقــام االتصــاالت الصــادرة والــواردة لألرقــام ).........../.........../.........
../...........( ومبوجــب اخلطــاب رقم...........وتاريــخ 1430/7/19هـــ وورد 

خطابهــم رقــم ...........وتاريــخ 1430/7/20هـــ .
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اخلطــاب  مبوجــب  الطــرق  ألمــن  اخلاصــة  القــوة  قائــدة  مخاطبــة  متــت 
رقم...........وتاريــخ 1430/8/22هـــ بشــأن طلــب حتديــد وقــت حضــور 
املتهــم ........... للعمــل يــوم اخلميــس املوافق 1430/2/3هـ ووردنا خطابهم 
رقــم ...........وتاريــخ 1432/9/8هـــ واملتضمــن بأنهــم وردهــم خطاب قائد 
الدوريــات امــن طــرق وادي الدواســر رقــم ...........وتاريــخ 1430/8/28هـ 
املتضمــن بــأن املذكــور باشــر عملــه الســاعة الثانية صباحــًا يوم اخلميس 
ــة  ــة ب........... متــت مخاطب املوافــق 1430/2/3هـــ وذلــك بالنقطــة األمني
ــر مركــز شــرطة محافظــة الســليل مبوجــب اخلطــاب رقــم ........... مدي
ــار مــن موقــع  وتاريــخ 1430/11/9هـــ بطلــب اإلفــادة 1- هــل مت رفــع آث
احلادثــة وهــل مت حتريزهــا 2- ورد يف محضــر املعاينــة العثــور علــى شــماغ 
وجزمــة رجاليــة فماهــو مصيرهــا ومــا اإلجــراءات التــي اتخــذت حيالهــا 
3- ورد يف أقــوال املدعــن بأنــه مت ابــاغ دوريــات االمــن عــن احلادثــة 
فمــا صحــة ذلــك وردنــا خطابهــم رقــم ...........وتاريــخ 1430/11/19هـــ 
املتضمــن أنــه وجــد آثــار أقــدام للفتاتــن إحداهــن بحــذاء واألخــرى بغيــر 
حــذا وكذلــك آثــار غيــر واضحــة ألشــخاص آخريــن حيــث أن الفتاتــن 
خرجتــا الســاعة الواحــدة صباحــًا ولــم ينتقــل للموقــع إال الســاعة الرابعــة 
عصــرًا وأمــا بالنســبة للشــماغ فقــد اتضــح أنــه ألحــدى الفتاتــن قامــت 
األشــخاص  علــى  تطبيقــه  فتــم  احلــذاء  وأمــا  املقابلــة  عنــد  بلبســهما 
ــم يتضــح أنهمــا ألحــد منهــم وأمــا  املقبــوض عليهــم مــن قبــل احملقــق ول
بالنســبة إلبــاغ الدوريــات فلــم تبلــغ ولــم يحضــر املدعــون إال الســاعة 
الثانيــة والربــع مــن بعــد ظهــر اليــوم التالــي: وقــد رأت اللجنــة املشــكلة 
للتحقيــق يف القضيــة وجــود وقائــع تدفــع دعــوى اإلكــراه او اخلطــف 
املوجهــة مــن الفتاتــن .... و.... للمتهمــن ...........و...........تتمثــل فيمــا يلــي/
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1-ما ورد يف باغ ...........)شقيق ...........و...........(من أن أخته ...........
أخبرتــه الســاعة الثانيــة مــن صبــاح يــوم اخلميــس املوافــق 1430/2/3هـــ 
قامتــا باخلــروج مــع صاحــب ســيارة .... خضــراء . ولــم يــرد يف البــاغ مــا 

يشــير إلــى وجــود حادثــه إكــراه أو إختطــاف.
التضــارب الــوارد يف أقــوال الفتاتــن عنــد ســماع أقوالهمــا األوليــة لــدى 
مركــز شــرطة ...........وبــن مــا ورد يف أقوالهمــا عنــد اســتجوابهما يف 
حتديــد لقائهمــا باملتهمــن ...........وعــدد مــرات فعــل الفاحشــة ومــكان 

الفعــل.
مطعــم...........  عامــل  أن  مــن  ...........و...........  أقــوال  يف  ورد  2-مــا 
شــاهدهما وقــت ركوبهمــا مــع املتهمــن ومــع ذلك لم تســتنجدا بالعامل.
3-مــا ورد يف نهايــة محضــر اإلنتقــال واملعاينــة مــن أنــه اتضــح لرجــال 
بالرضــا وأن مشــي  أنــه ال يوجــد أي خطــف وأن اخلــروج مت  الضبــط 
األشــخاص إلــى الســيارة كان طبيعيــًا واملــدون علــى الصفحــة رقــم 

رقــم)11(. التحقيــق  ملــف  )10.9(مــن 
تأخــر اإلبــاغ عــن اجلرميــة إلــى ظهــر يــوم اخلميــس الســاعة الثانيــة والربــع 

صباحًا.
أقــوال  مــع  ...........و...........  ...........أخــت  أقــوال  يف  الــوارد  التضــارب 
...........أنهــا  ذكــرت  ...........و...........(حيــث  الفتاتــن  أخ  ...........)ابــن 
ــة بينمــا ذكــر ...........أن هــو مــن أخبــر  هــي مــن أخبــرت ...........باحلادث

............
ــة الســاعة الواحــدة  4-مــا ورد يف كام ...........مــن أنهــا علمــت باحلادث
صباحــًا ولــم تبلــغ ...........إال حــن خــروج الضيــوف الســاعة الواحــدة 

والنصــف وهــذا ينــايف مــع دعــوى االختطــاف.
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5-مــا ورد يف خطــاب مديــر مركــز شــرطة محافظــة ...........مــن أن 
الشــماغ املضبــوط يعــود إلحــدى الفتاتــن قامــت بلبســه عنــد املقابلــة.
6-محضــر االنتقــال واملعاينــة ملطعــم ...........واملتضمــن بــأن املطعــم يقــع 
علــى شــارع وســط احملافظــة ويبعــد عــن طريــق ...........بحوالــي عشــرين 
مترًا .  )مت فرز أوراق مستقلة للثالثة والرابعة الحالتها لفضيلة القاضي 
مســتقلة  أوراق  فــرز  مت  كمــا  الفتيــات  قضايــا  يف  بالنظــر  املكلــف 
الحالتهــا ملركــز شــرطة الســليل للبحــث عــن الهــارب املدعــو/ ........... 
وقــد أســفر التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لــكل مــن ا- ...........2-...........
باالجتمــاع احملــرم بفتاتــن وتوجيــه االتهــام  للمدعو/...........باحلضــور 
للفتاتــن ...........و........... رفــق أخــر )هــارب(  وإركابهمــا  والذهــاب 
الفاحشــة  وفعــل  ســيء  لغــرض  النــاس  عــن  بعيــد  مــكان  إلــى  بهمــا 
والتســتر علــى زميلــه الهــارب  وتوجيــه االتهــام للمدعو/...........بــإركاب 
الفتاتــن ...........و........... والذهــاب بهمــا إلــى مــكان بعيــد عــن النــاس 
لغــرض ســيء والتســتر علــى زميلــه الهــارب  وفقــا لقــرار االتهــام رقــم هـــ 

ر ا/190/3 لعــام 1433هـــ . وذلــك لألدلــة للقرائــن التاليــة
...........املتضمــن تطابــق األمنــاط الوراثيــة  1-مــا ورد يف التقريــر رقــم 
لعينــة الــدم القياســية رقــم )...........( عايــدة للمدعــو /...........مــع األمنــاط 
ازرق  مــن جنــس  ...........عينــه  ورقــم   )...........( رقــم  للعينــات  الوراثيــة 
ــر ...........ممــا يثبــت  ــدة للمــرأة ........... والصــادر بحقهــا تقري ــون عاي الل

أن املدعــو ...........هــو مصــدر تلــك العينتــن .
2-التضــارب الــوارد بــن أقــوال املتهــم ...........وبــن أقــوال الشــهود الذيــن 
وقــوع  ...........ليلــة  خــارج محافظــة  أنــه كان  ليثبــت  معــه  أحضرهــم 

ــة . احلادث
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...........الســاعة  املتهــم  هاتــف  مــن  مجــراه  إتصــاالت  وجــود  3-ثبــوت 
الرابعــة صباحــًا مــع أن يدعــي أنــه كان يف الصحــراء وهاتفــه معــه.
...........و...........  املتهمــن  ...........و...........علــى  الفتاتــن  4-تعــرف 
محضــر  يف  دعواهمــا  يف  املقصــودان  همــا  أنهمــا  علــى  وإصرارهمــا 

قبــل. مــن  شــاهدوهما  أنهمــا  ينفيــان  املتهمــن  أن  رغــم  املواجهــة 
5-مــاورد يف بــاغ ...........)شــقيق ...........و...........مــن أن أختــه ...........
أخبرتــه الســاعة الثانيــة مــن صبــاح يــوم اخلميــس املوافــق 1430/2/3هـــ 
قامتــا باخلــروج مــع صاحــب ســيارة ..... ولــم يــرد يف البــاغ مــا يشــير إلــى 

وجــود حادثــه إكــراه أو اختطــاف.
الفتاتــن  إركاب  مت  اللتــن  الســيارتن  أوصــاف  6-توافــق 
)...........و...........(والــواردة يف أقوالهمــا مــع أوصــاف ســيارتي املتهمــن 

...........و............
7-تطابــق وصــف ســيارة املتهــم .... )....ـــــ لونهــا بحري(مــع مــا ذكــره 

...........و...........(. الفتاتــن  ...........)شــقيق 
8-عــدم حتديــد املتهــم ...........ملكانــه وقــت احلادثــة حيــث أفــاد خطــاب 
رئيــس مركــز انطــاق دوريــة أمــن طــرق ...........أن املذكــور باشــر 
عملــه الســاعة الثانيــة صباحــًا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 1430/2/2هـــ 
بينمــا أفــاد خطــاب قائــد القــوة اخلاصــة ألمــن الطــرق أن املدعــو   باشــر 

عملــه صبــاح يــوم اخلميــس املوافــق 1430/2/3هـــ.
ــى الصفحتــن رقــم  ــة املــدون عل 9-مــا ورد يف محضــر االنتقــال واملعاين

1430/2/3هـــ مــن ملــف التحقيــق رقــم)1(.
10-مــا ورد يف إفــادة الرقيــب أول ...........مــن أن الفتاتن ...........و........... 
ذكرتــا لــه أن ...........واملدعــو ...........حضرتــا بعــد اتفــاق بينهمــا عــن 
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طريــق الهاتــف وغضــب والدتهمــا وتأنيبهــا لهمــا بعــد ســماع ذلــك .
11-إنــكار الفتــاة ...........وجــود أي  رقــم جــوال خــاص بهــا مــع أن أختهــا 
...........وابــن أخيهــا ...........يفيــدان بأنــه يوجــد لهــا رقــم جــوال وببحــث 

ســوابقهم أتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجله عليهــم حتــى تاريخــه .
 وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا 
أســند إليهمــا والتشــديد عليهمــا خلطــورة مــا أقدمــا عليــه وبــاهلل التوفيــق 
و بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا أنكــرا جملــة وتفصيــًا فجــرى 
ســؤالهما هــل تعرفــان الفتاتــن ...........و ...........املذكورتــن يف الدعــوى 
ــا وبينهــم  فقــال ال نعرفهمــا وال نعــرف أهلهمــا وال أقاربهمــا وليــس بينن
ــا فجــرى ســؤالهما مــا  شــيء وال نتهــم أحــدًا بالكيــد لنــا هكــذا أجاب
عملكمــا و أيــن تســكنان فقــال املدعــى عليــه ...........أعمــل موظفــًا يف 
محكمــة ...........و أســكن يف ...........و قــال املدعــى عليــه ...........أعمــل 
جنــدي أول يف مركــز أمــن الطــرق علــى طريــق ...........و أســكن يف 
هجــرة ...........التــي تبعــد عــن ...........ثاثــن كيلومتــر هكــذا أجابــا ثــم 
جــرى ســؤالهما كــم أرقــام جواالتكــم فقــال املدعــى عليــه ...........رقــم 
جوالــي ...........و قــال املدعــى عليــه ...........رقــم جوالــي ...........و لطلــب 
البينــة مــن املدعــي العــام جــرى رفــع اجللســة و أجلــت إلــى يــوم الســبت 
القــادم و أغلقــت اجللســة الســاعة العاشــرة و عليــه جــرى التوقيــع و صلــى 
اهلل و ســلم علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه و صحبــه احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ــوم  ــاض  ففــي ي ــة بالري ــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائي ــدي أن فل
الســبت 1433/07/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة و النصــف 
ظهــرًا وفيهــا  أحضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا مــع آذان الظهــر 



207

مــع طلبهــم الســاعة العاشــرة و قــد قــرر املدعــي العــام أن بينتــه مــا هــو 
مــدون يف أوراق املعاملــة و نظــرًا لضيــق الوقــت و تأمــل أوراق املعاملــة 
جــرى رفــع اجللســة و أجلــت إلــى يــوم األربعــاء القــادم الســاعة العاشــرة و 
أغلقــت اجللســة الســاعة الثانيــة ظهــرَا و عليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/14 هـ 
احملكمــة  يف  القاضــي   ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم   وتاريــخ 1433/06/16 هـــ  املقيــدة 
األحــد  يــوم   ففــي  هـــ    1433/06/16 وتاريــخ  برقــم    باحملكمــة 
املوافــق1433/07/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة و النصــف 
تعرفــان  املدعــى عليهمــا فجــرى ســؤالهما هــل  و فيهــا حضــر  ظهــرًا 
املرأتــن ...........و ...........املذكورتــن يف الدعــوى فقــاال ال نعرفهمــا و 
ليــس بيننــا و بينهمــا شــيء و نحــن متزوجــان ثــم جــرى ســؤال املدعــى 
ــه ...........متــى باشــرت يف مقــر عملــك وقــت احلــادث فقــال الســاعة  علي
الثانيــة صباحــًا مــن يــوم اخلميــس هكــذا أجابــا ثــم جــرى ســؤال املدعــى 
عليــه ...........مــا ســيارتك و مــا لونهــا فقــال ســيارتي .... ....م و مراتبهــا 
حمــراء ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه ...........ذكــرت يف التحقيــق أنــك 
يــوم احلادثــة كنــت داخــًا يف البــر مــع مجموعــة مســافة ثمانــن كيــًا 
و ليــس هنــاك إرســال فقــال صحيــح ثــم عــاد وقــال يوجــد إرســال فــوق 
جبــل هكــذا أجــاب و باالطــاع علــى أوراق املعاملــة ألفيــت قــول الفتــاة 
...........ص 4ملــف ) 1 ( أنهــا خرجــت ولــم تتوقــع أن يعتــدي عليهــا وقــول 
ــا وقــول ........... ــاة ...........ص 6 ملــف ) 1 ( أنــا ذهبنــا معهــم برضان الفت
أنــه بــن مــكان فعــل الفاحشــة بهــا وبــن بيتهــا عشــر خطــوات ص 5 
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ملــف ) 2 ( كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر املعاينــة املــدون علــى ص 
10 ملــف ) 1 ( املتضمــن الوقــوف علــى مــكان الفاحشــة وأنــه لــم يظهــر 
أي خطــف وأن املشــي كان فيــه طبيعيــًا كمــا ألفيــت علــى ص 11 مــن 
ملــف ) 1 ( تنــازل أخــي الفتاتــن ...........عــن البــاغ ثــم تراجــع عــن ذلــك 
وهكــذا ألفيــت علــى ص 12 تنــازل أخوهمــا ...........عــن البــاغ ورجوعــه 
عــن ذلــك و ألن األصــل عــدم اإلكــراه والعتضــاد هــذا األصــل بالظاهــر 
املبنــي علــى القرائــن املتقدمــة ولقيــام القرائــن الدالــة علــى اتهــام املدعــى 
إركابهمــا  و  ...........و...........  بالفتاتــن  احملــرم  باالجتمــاع  عليهمــا 
والذهــاب بهمــا علــى مــكان بعيــد لغــرض ســيء والتســتر علــى الهــارب 
هــي  القرائــن  وتلــك  ب...........  ...........الفاحشــة  عليــه  املدعــى  وفعــل 
مــا ورد يف تقريــر األدلــة اجلنائيــة رقم...........املتضمــن تطابــق األمنــاط 
الوراثيــة لعينــة الــدم القياســية العائــدة للمدعــى عليــه ...........مــع األمنــاط 
الوراثيــة لعينــة مــن جنــس ) جنــز ( أزرق عائــد للمــرأة ...........ممــا يثبــت 
أن املدعــى عليــه ...........هــو مصــدر تلــك العينتــن ومــن القرائــن تطابــق 
مــع  ...........و...........  الفتاتــان  التــي ذكرتهــا  املدعــى عليهــا  أوصــاف 
حقيقــة املدعــى عليهمــا ولــون ســيارتهما ونوعهــا ولوجــود التناقــض بــن 
الشــهود الــذي أحضرهــم املدعــى عليــه ...........إلثبــات تواجــده خــارج 
محافظــة ...........وقــت احلادثــة يف ذكــر رجوعــه مــن البــر حيــث ذكــر 
الشــاهد ...........أنهــم رجعــوا مــع املدعــى عليــه ...........يــوم اجلمعــة ص 11 
ملــف ) 4 ( وذكــر الشــاهد ...........أن رجــوع ...........يــوم اخلميــس ص 
11 ولتناقــض املدعــى عليــه ...........يف ذكــر وجــود اإلرســال يف البــر 
ولوجــود اتصــاالت مــن جوالــه الــذي أقــر بأنــه عائــد ورقمــه ...........يــوم 
2 و 3 / 2 / 1430 هـــ املوافــق 28 / 1 و 29 / 1 / 2009 م كمــا ورد 
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يف محضــر االتصــاالت املرفــق باملعاملــة واملعــد مــن شــعبة التحريــات 
ــم عــاد وأثبــت  ــه إرســال ث ــه يف الصحــراء وال يوجــد لدي بينمــا ذكــر أن
وجــود اإلرســال مــن مــكان مرتفــع ولذكــر الفتاتــن أســم املدعــى عليــه 
...........ولباســه الرســمي الــذي صــادق علــى لبســه إيــاه وقــت احلــادث 
ولوقــوع التعــارض يف تواجــد املدعــى عليــه ...........يف مقــر عملــه يــوم 
األربعــاء 2 / 2 / 1430 هـــ حيــث تضمــن خطــاب قائــد الدوريــات أمــن 
الطــرق وادي الدواســر رقــم 1641 يف 28 / 8 / 1430 هـــ املتضمــن 
مباشــرة املدعــى عليــه .... عملــه الســاعة الثانيــة صباحــًا يــوم اخلميــس 3 
ــه  ــة مفــرق ...........وذلــك مــا صــادق علي / 2 / 1430 هـــ بالنقطــة األمني
املدعــى عليــه ...........يف مجلــس احلكــم بينمــا ورد يف أقوالــه أنــه باشــر 
الســاعة الثانيــة عشــر صباحــًا ولبعــد الفتــرة بــن إرســال مابــس املرأتــن 
ووقــت احلــادث وألن هــذه القرائــن ال ترقــى إلــى إثبــات اإلدانــة يف حــق 
ــي  ــر وحلبــس النب ــا التعزي ــا تقــوي التهمــة ويشــرع به املدعــى عليهمــا وإمن
صلــى اهلل عليــه وســلم رجــًا يف تهمــة رواه أبــو داود وقــال الترمــذي 
حســن صحيــح ولكــون املدعــى عليهمــا محصنــن ولوجــود قرينــة تواجد 
الثالــث الهــارب وهــي مــا جــاء يف أقــوال الفتاتــن التــي طابقــت الواقــع 
غالبــًا وذلــك قرينــة علــى اتهــام املدعــى عليهمــا بالتســتر عليــه فإنــه 
ــة املدعــى عليهمــا مبــا جــاء يف الدعــوى وإمنــا قامــت  ــم يثبــت لــدي إدان ل
القرائــن عليهمــا الدالــة علــى اتهامهمــا باجلرائــم املذكــورة يف الدعــوى 
ــه ...........بســجنه خمســة عشــر  ــى املدعــى علي وحكمــت لقــاء ذلــك عل
شــهرًا وجلــده مائتــي وخمســن جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات وســجن 
املدعــى عليــه ...........ســنة وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات 
والســجن يبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف ودفعــة اجللــد خمســون جلــدة وبــن 
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كل دفعتــن عشــرة أيــام ويكــون اجللــد أمــام النــاس وبعرضــه عليهمــا 
قــرر املدعــى عليهمــا القناعــة و املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم 
األربعــاء  يــوم  باحلكــم يف  النطــق  الدعــوى وكان  بائحــة  مكتفيــًا 
1433/07/16هـــ و أغلقــت اجللســة الســاعة الثانيــة ظهــرًا و عليــه جــرى 
التوقيــع و صلــى اهلل و ســلم علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه و صحبــه . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/11/27 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة التاســعة  و قــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بقــرار 
املاحظــة رقــم ) 33431659 ( يف 1433/10/18هـــ و املتضمــن بعــد 
املقدمــة أنــه » و بدراســة القــرار و صــورة ضبطــه و الائحــة االعتراضّيــة 
و أوراق املعاملــة لوحــظ أن مــا حكــم بــه فضيلتــه مــن تعزيــر يعتبــر 
قليــل ال يتناســب مــع اجلــرم املنســوب لهمــا و التهمــة بحقهمــا وال بــد مــن 
تعزيــر يتحقــق بــه الــردع و الزجــر الســيما مــع تكــرر هــذه اجلرميــة و أنهــا 
ــى مــا  ــًا عل ــى العــرض و اإلخــال باألمــن العــام » و جواب مــن التعــدي عل
الحظــه أصحــاب الفضيلــة فقــد رجعــت عــن حكمــي الســابق ليكــون 
احلكــم بســجن املدعــى عليــه ...........عشــرين شــهرًا و جلــده ثاثمائــة و 
ــدة و  ــدة مفرقــة علــى ســبع دفعــات كل دفعــة خمســون جل خمســن جل
ســجن املدعــى عليــه ........... خمســة عشــر شــهرًا و جلــده ثاثمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة و اجللــد احملكــوم 
بــه أمــام النــاس و بــن كل دفعتــن منــه عشــرة أيــام و بعرضــه عليهمــا 
قــرر املدعــى عليهمــا  اإلعتــراض و املدعــي العــام اإلعتــراض مكتفيــا 
بائحــة الدعــوى  وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد وعلى آله 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/27 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد 
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اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة 
االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزئيــة بالريــاض  برقــم   وتاريــخ 1433/11/29هـــ املرفــق بهــا القــرار 
........... املســجل  الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / 
برقــم    وتاريــخ 1433/7/29هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل 
مــن /1- ........... 2- ........... يف قضيــة اجتمــاع محــرم وفعــل فاحشــة  
علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
ــة القاضــي وأحلقــه  ــة وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيل وأوراق املعامل
بالقــرار وصــورة ضبطــه  وبنــاء علــى قرارنــا رقــم 33431659 وتاريــخ  
ــه  ــه فضيلت ــم يظهــر مــا يوجــب املاحظــة مــع تنبي 18 / 10/ 1433هـــ ل
إلــى جعــل مــا أجــراه يف تاريــخ 1433/11/27هـــ إحلاقــا بالقــرار الســابق 

بنفــس الرقــم وبــاهلل التوفيــق.
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رقم الصك : 33440269 تاريخه: 1433/10/28هـ  
رقم الدعوى: 33409833

رقم قرار التصديق  من محكمة االستئناف: 
348168 تاريخه: 1434/1/11هـ

زنــا - زنــا غيــر محصــن- اإلقــرار - تداخــل احلــدود إذا كانــت مــن جنس 
واحــد - حــد زنــا غيــر احملصــن - التعزيــر بالســجن واجللــد والتعهد .

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًا« َنا ِإنَّ 1.قوله تعالى »َواَل َتْقَرُبوا الزِّ
ْرِض َبْعَد ِإْصَاِحَها {  2.قوله تعالى : }َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن {  3.وقوله تعالى : }َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهللَّ

ْنُهَمــا ِمَئــَة  اِنــي َفاْجِلــُدوا ُكَلّ َواِحــٍد ِمّ اِنَيــُة َوالَزّ 4.قولــه تعالــى :) الَزّ
 ) ِ َجْلــَدٍة َواَل َتْأُخْذُكــم ِبِهَمــا َرْأَفــٌة يِف ِديــِن اهلَلّ

5.قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  : ))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه 
وماُلــُه وعرُضــه((

6. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  : ))َفــِإنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم 
َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم 

َهــَذا (( 
7. قوله صلى اهلل عليه وسلم  »ما خا رجل بامرأة إال كان الشيطان 

ثالثهما«
8. قولــه  صلــى اهلل عليــه وســلم : »ال يخلــون رجــل بامــرأة إال ومعهــا ذو 

محرم« 
ُ َلُهــنَّ  ــي َفَقــْد َجَعــَل اهللَّ 9. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  : )ُخــُذوا َعنِّ
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتوجيــه االتهــام بإقامــة عاقــة 
محرمــة مــع املدعــى عليهــا )غيــر محصنــة( وإركابهــا يف ســيارته لغــرض 
ســيء ، واتهــام املدعــى عليهــا بإقامــة عاقــة محرمــة مــع املدعــى عليــه،  
والتغيــب عــن منــزل ذويهــا واخللــوة معــه وفعــل فاحشــة الزنــا واللــواط 
وطلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه  بعقوبــة تعزيريــة، 
دعــوى  بعــرض  احملصنــة،  غيــر  الزانيــة  بحــد  عليهــا  املدعــى  وعلــى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكرهــا، وبعــرض الدعــوى علــى 
مــة مــع املدعــى عليــه  املدعــى عليهــا صادقــت علــى إقامــة عاقــٍة محرَّ
والتغيــب عــن منــزل أهلهــا واخللــوة معــه وفعــل فاحشــة الزنــا واللــواط 
بإيــاج، حيــث أن املدعــى عليــه األول أنكــر دعــوى املدعــي العــام وال 
ت  بينــه للمدعــي العــام علــى دعــواه وحيــث أن املدعــى عليهــا بكــر وأقــرَّ
مــة مــع املدعــى عليــه األول  بدعــوى املدعــي العــام بإقامــة عاقــٍة محرَّ
والتغيــب عــن منــزل أهلهــا واخللــوة وفعــل فاحشــة الزنــا واللــواط بإيــاج ، 
وألنهــا أقــرت بفعــل اللــواط وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن حــدَّ اللــواط علــى 
البكــر هــو حــد الزانــي البكــر وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن احلــدود إذا 
لــم تقــم فإنهــا تتداخــل إذا كانــت مــن جنــس واحــد لــذا كلــه لــم تثبــت 
مــة مــع املدعــى عليهــا وإركابهــا  إدانــة املدعــى عليــه بإقامــة عاقــٍة محرَّ
يف ســيارته لغــرض ســيٍء ومت احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام بإثبــات 
إدانتــه بذلــك وتعزيــره ألجــل التهمــة بســجنه ثاثــة أشــهر وبجلــده ثمانــون 

ــِب َجْلــُد  يِّ ــُب ِبالثَّ يِّ َســِبيا ، اْلِبْكــُر ِباْلِبْكــِر َجْلــُد ِماَئــٍة َوَتْغِريــُب َعــاٍم ، َوالثَّ
ْجــُم ( ِماَئــٍة َوالرَّ
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن النبــي بعــده وبعــد فلــديَّ أنــا 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــاًء عل ــة باإلحســاء  بن ... القاضــي باحملكمــة اجلزائي
إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة اإلحســاء برقــم هـــ يف 
6650/2/2 وتاريــخ 1433/06/16هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  1433/06/17هـــ  وتاريــخ   331143973
اجللســة  فتحــت  1433/06/17هـــ  وتاريــخ  برقــم33409833  الرئيــس 
األولــى يــوم الســبت 1433/08/10هـــ الســاعة التاســعة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام ... امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجب خطاب 
ــام مبحافظــة اإلحســاء ذي  ــق واإلدعــاء الع ــرة التحقي ســعادة رئيــس دائ
 : قائــًا  دعــواه  وقــّرر  والتاريــخ 1431/1/5هـــ  هـــ ق137/2/2  الرقــم 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة اإلحســاء أدعــي 
علــى كل مــن :1-...، البالــغ مــن العمــر )25( عامــًا، ســعودي اجلنســية 

جلــدة علــى دفعتــن متســاويتن كمــا ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــا بإقامــة 
مــة مــع املدعــى عليــه األول والتغيــب عــن منــزل أهلهــا واخللــوة  عاقــٍة محرَّ
مــع املدعــى عليــه وفعــل فاحشــة الزنــا واللــواط بإيــاج ومت احلكــم عليهــا 
بحــد الزانــي البكــر بجلدهــا مائــة جلــدة دفعــة واحــدة وتغريبهــا عامــًا 
مــع أخــذ التعهــد وبعــرض احلكــم علــى األطــراف قــرر املدعــى عليهمــا 
ــب رفــع كامــل أوراق  ــراض وطل ــام االعت ــه وقــرر املدعــي الع القناعــة ب
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــٍة اعتراضيــة 
مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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مبوجــب الســجل املدنــي رقــم)...( متســبب، غيــر محصــن، قبــض عليــه 
بتاريخ1433/3/26هـــ وأفــرج عنــه بالكفالة بتاريــخ 1433/3/1130هـ 
يســكن محافظــه اإلحســاء/حي ....2-الفتــاه/ ... ...، البالغــة مــن العمــر 
)21( عامــًا  ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم)...( ربــة منزل 
عنهــا  وأفــرج  بتاريخ1433/3/23هـــ  عليهــا  قبــض  محصنــة،  غيــر 
بالكفالــة، تســكن محافظــة اإلحســاء/...انه بتاريــخ 1433/3/18هـــ 
تقــدم املواطن/...شــقيق الثانيــة ببــاغ متضمنــًا تغيــب  شــقيقته املدعــى 
عليهــا الثانيــة مــن املنــزل بعــد خروجهــا إلــى ...يف مســاء يــوم اخلميــس 
املوافــق 1433/3/17هـــ وال يتهــم أحــدًا بذلــك كمــا ذكــر بأنــه ســبق 
وأن تغيبــت عــن املنــزل قبــل أســبوع ، ويف مســاء يــوم األربعــاء املوافــق 
1433/3/23هـــ رجعــت الثانيــة إلــى منــزل ذويهــا. وجــرى عــرض املدعــى 
الثانيــة  علــى  األوصــاف  يف  لــه  مقاربــن  أشــخاص  األول/مــع  عليــه 
مــع  األول  عليــه  املدعــى  ســيارة  عــرض  جــرى  عليــه. كمــا  وتعرفــت 
ــة وتعرفــت عليهــا. وبضبــط أقــوال  ــى الثاني مجموعــة مــن الســيارات عل
املدعــى عليهــا الثانية/ذكــرت بأنــه يوجــد بينهــا وبــن األول عاقــة 
هاتفيــة منــذ شــهرين ويف مســاء يــوم اخلميــس املوافــق 1433/3/17هـــ 
خرجــت مــن منــزل ذويهــا بصحبــة األول واجتهــا إلــى مزرعة ، لم تســتطع 
اإلرشــاد عليهــا- ووصفتهــا بأنهــا مكونــه مــن غرفتــن ومطبــخ وحمــام 
وبركــة زرقــاء اللــون وجميــع املبنــى لونــه ســكري ويف أحــد الغــرف 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  حتــى  معــه  ومكثــت  احلجــم  متوســطة  شاشــة 
1433/3/23هـــ ومكنتــه مــن فعــل فاحشــة الزنــا واللــواط بهــا عــدة 
مــرات. وجــرى االنتقــال إلــى مزرعــة والــد املدعــى عليــه األول/ومعاينتهــا 
مــن الداخــل و لــم يوجــد فيهــا أي آثــار لرفعهــا ولوحــظ أن كل شــيء يف 
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مكانــه الطبيعــي ولوحــظ مطابقــة وصــف الثانيــة للمزرعــة يف بعــض 
أجزائهــا مــن الداخــل. وباســتجواب املدعــى عليــه األول....... اعتــرف بأنــه 
تلقــى اتصــال مــن الثانيــة أكثــر مــن مــرة تطلــب منــه التعــرف عليــه 
ولكنــه رفــض ذلــك وأنكــر تغييبهــا و فعــل الفاحشــة بهــا. ومبعاينــة 
جوال املدعى عليه األول ...... وجد اتصال وارد إليه من رقم جوال).....( 
والــذي أقــرت الثانيــة بأنهــا تســتخدمه للتواصــل مــع األول- يف الســاعة 
1.36م وتاريــخ 1433/3/23هـــ ويوافــق تاريــخ اليــوم الــذي رجعــت فيــه 
الثانيــة إلــى منــزل ذويهــا. ومبواجهتهمــا ذكــرت الثانيــة مــا ذكرتــه 
أنهــا  و  برضاهــا  واللــواط  الزنــا  فاحشــة  فعــل  بــأن  وأضافــت  ســابقًا 
توجهــت إلــى الســوق واشــترت مابــس جديــدة وتخلصــت مــن املابــس 
القدميــة برميهــا يف حاويــة القمامــة وبســؤالها عــن االتصــال الصــادر منهــا 
إلــى جــوال األول أقــرت بــه ولــم تدلــي مبضمونــه ولــم حتــدد ســببًا لذلــك 
وأنكــر األول فعــل الفاحشــة بالثانيــة وتغييبهــا ، وبســؤاله عــن االتصــال 
املشــار إليــه أفــاد بــأن الثانيــة اتصلــت تطلــب منــه رؤيتــه فأخبرهــا بــأن 
أهلهــا حضــروا إلــى منزلــه يســألون عنهــا وطلــب منهــا أن تذهــب إليهــم. 
بإقامــة عاقــة   ...... لــألول  التحقيــق عــن توجيــه االتهــام  وقــد أســفر 
محرمــة مــع الثانيــة وإركابهــا يف ســيارته لغــرض ســيء ، واتهــام الثانيــة 
.... بإقامــة عاقــة محرمــة مــع األول و التغيــب عــن منــزل ذويهــا واخللــوة 
 : التاليــة  الزنــا واللــواط وذلــك لألدلــة والقرائــن  معــه وفعــل فاحشــة 
1-اعترافهمــا مبــا أشــير إليــه املــدون علــى الصفحــات رقــم )3،2،1( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق رقــم )1( لفــة رقــم )37( والصفحتــن رقــم 
)4.3( مــن دفتــر االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1(.2-محضــر التعــرف 
علــى األول املــدون علــى الصفحــة رقــم ( مــن دفتــر االســتدالل املرفــق لفــة 
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رقــم )29(.3-محضــر التعــرف علــى ســيارة األول املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )6( مــن دفتــر االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )29(.4-محضــر االنتقال 
واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )7( مــن دفتــر االســتدالل املرفــق 
لفــة رقــم )29(.5-محضــر معاينــة جــوال األول املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )6( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )1( املرفــق لفــة رقــم )37(.6-محضــر 
ــر التحقيــق رقــم  ــى الصفحتــن رقــم )2.1( مــن دفت املواجهــة املــدون عل
)2( املرفــق لفــة رقــم )38(.وبالبحــث عّمــا إذا كان لألول ســوابق جنائية 
ــه املذكــوران   اتضــح وجــود ســابقة مخــدرات. وحيــث إن مــا أقــدم علي
-وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا- فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا - لــذا أطلــب إثبــات مــا أسنـــد إليهمــا واحلكــم علــى األول بعقوبــة 
تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره ، وعلــى الثانيــة بحــد الزانية غيــر احملصنة.
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر  )علمــًا أن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــا(. هكــذا ادَّ
ف بهــا من قبــل أخيها.....  املدعــى عليــه األول واملدعــى عليهــا الثانيــة املعــرَّ
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم........وبعــد التأكــد مــن 
هويتهمــا جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليهمــا فأجــاب املدعــى 
عليــه األول ... قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بإقامة عاقٍة 
مــة مــع الثانيــة وإركابهــا يف ســيارتي لغــرض ســيٍء كل ذلــك غيــر  محرَّ
صحيــح والصحيــح أن املــرأة املذكــورة اتصلــت بــي علــى جوالــي أكثــر 
مــن مــرة تريــد التعــرف علــي ورفضــت ذلــك ويف أحــد األيــام جــاءت 
ــا تفاصيــل عــن اســمي وعــن ســيارتي وعــن  ــا وأخذت ــان إلــى منزلن امرأت
عملــي وعــن أمــوري اخلاصــة ثــم تفاجــأت باتصــال الشــرطة علــي وال 
عاقــة لــي بهــذه املــرأة ســوى أننــا نســكن يف قريــة ...ويف حــي واحــد 
وصحيــح نســبة الســابقة لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب 
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كمــا أجابــت املدعــى عليهــا الثانيــة ... قائلــة : مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــة مــع املدعــى عليــه األول والتغيــب عــن  مــن اتهامــي بإقامــة عاقــٍة محرَّ
منــزل أهلــي واخللــوة معــه وفعــل فاحشــة الزنــا واللــواط كل ذلــك صحيــح 
وذلــك أن املدعــى عليــه األول اتصــل بــي علــى جوالــي اخلــاص وتعــرف 
علــي وأصبــح يتابعنــي وطلــب منــي اخلــروج معــه وخرجــُت معــه أكثــر مــن 
مــرة وجلســُت يف مزرعــة صديــٍق لــه وفعــل بــي فاحشــة الزنــا واللــواط 
بإيــاج ذكــره يف فرجــي أكثــر مــن مــرة وأنــا غيــر متزوجــة هكــذا 
أجابــت ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى مــا أنكــره 
لــديَّ ســوى مــا يف أوراق املعاملــة وأطلــب  ليــس   : قــال  املدعــى عليــه 
أوراق  علــى جميــع  االطــاع  جــرى  ثــم  أجــاب  إليهــا هكــذا  الرجــوع 
املعاملــة ومنهــا إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا فلــم أجــد فيهــا مــا يديــن 
املدعــى عليــه فيمــا نســب إليــه كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر تعــرف 
املدعــى عليهــا ...علــى املدعــى عليــه ...املــدون علــى الصحيفــة )5( مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة)29( املتضمــن تعــرف املدعــى عليهــا عليــه مــع تغييــر 
مكانــه مــرة أخــرى وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : ماذكــر 
هــا وأهلهــا جاؤنــي إلــى املنــزل  يف ذلــك صحيــح وقــد تعرفــت علــي ألنَّ
هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر تفريــغ جــوال املدعــى 
عليهمــا يتضمــن وجــود اتصــال مــن املدعــى عليهــا علــى جوالــه اخلــاص 
املــدون علــى الصحيفــة)6( مــن ملــف التحقيــق)37( ثــم أبــرزت املدعــى 
عليهــا صــورة شــخصية للمدعــى عليــه وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أقــر 
بأنهــا لــه وقــال : ال أعلــم عــن كيفيــة وصــول هــذه الصــورة إليهــا هكــذا 
عليهمــا  املدعــى  ســوابق  كرتــي  علــى  االطــاع  جــرى  كمــا  قــرر 
املتضمنيــن عــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليهــا ووجــود ســابقة 
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مخــدرات علــى املدعــى عليــه فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليهمــا والتأكــد مــن أهليتهمــا وبعــد 
دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا أن املدعــى عليــه األول  أنكــر دعوى 
مــة مــع الثانيــة وإركابهــا يف  املدعــي العــام باتهامــه بإقامــة عاقــٍة محرَّ
ســيارته لغــرض ســيٍء والبينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك ممــا يســتوجب 
ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات ذلــك ومبــا أنــه يتهــم بذلــك ويــدل لــه 
صــورة  ووجــود  ســيارته  وعلــى  عليــه  تعرفهــا  مــن  الكثيــرة  القرائــن 
شــخصية لــه معهــا ومبــا أن مايتهــم بــه مــن احملــرم شــرعًا : قــال تعالــى » 
ــُه َكاَن َفاِحَشــًة َوَســاَء َســِبيًا » وقــال تعالــى: }َواَل  َنــا ِإنَّ َواَل َتْقَرُبــوا الزِّ
َ ال  ْرِض َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا{ وقــال تعالــى : }َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــَن{ وقــال  صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى 
املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه وعرُضــه(( وقــال عليــه الصــاة والســام : 
))َفــِإنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة 
َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا (( وقــال النبــي 
_صلــى اهلل عليــه وســلم_: » مــا خــا رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان 
ثالثهمــا«، وقــال _صلــى اهلل عليــه وســلم_: »ال يخلــون رجــل بامــرأة إال 
ومعهــا ذو محــرم« ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه ومبــا أنَّ املدعــى 
مــة مــع املدعــى  ت بدعــوى املدعــي العــام بإقامــة عاقــٍة محرَّ عليهــا ...أقــرَّ
عليــه األول والتغيــب عــن منــزل أهلــي واخللــوة معــه وفعــل فاحشــة الزنــا 
اِنــي  َوالَزّ اِنَيــُة  :)الَزّ تعالــى  ولقولــه  بكــر  هــا  أنَّ ومبــا  بإيــاج  واللــواط 
ْنُهَمــا ِمَئــَة َجْلــَدٍة َواَل َتْأُخْذُكــم ِبِهَمــا َرْأَفــٌة يِف ِديــِن  َفاْجِلــُدوا ُكَلّ َواِحــٍد ِمّ
ــنَّ  ُ َلُه ــَل اهللَّ ــْد َجَع ــي َفَق ــُذوا َعنِّ ــه وســلم : )ُخ ــى اهلل علي ــه صل ( وقول ِ اهلَلّ
ــِب َجْلــُد  يِّ ــُب ِبالثَّ يِّ َســِبيا اْلِبْكــُر ِباْلِبْكــِر َجْلــُد ِماَئــٍة َوَتْغِريــُب َعــاٍم ، َوالثَّ
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ْجــُم( ممــا يســتوجب إقامــة حــد الزنــا علــى املدعــى عليهــا ومبــا  ِماَئــٍة َوالرَّ
أنهــا أقــرت بفعــل اللــواط وملــا قــرره أهــل العــام مــن أن حــدَّ اللــواط علــى 
البكــر هــو حــد الزانــي البكــر وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن احلــدود إذا 
ــه وألجــل  ــم تقــم فإنهــا تتداخــل إذا كانــت مــن جنــس واحــد لــذا كل ل
احلــق العــام حكمــُت علــى املدعــى عليهمــا مبــا يلــي : أواًل / لــم يثبــت 
مــة مــع الثانيــة  لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه األول ... بإقامــة عاقــٍة محرَّ
وإركابهــا يف ســيارته لغــرض ســيٍء وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام 
بإثبــات إدانتــه بذلــك ويعــزر ألجــل التهمــة بســجنه ثاثــة أشــهر حتتســب 
منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده ثمانــون جلــدة 
علــى دفعتــن متســاويتن كل دفعــة أربعــون جلــدة وبــن كل دفعــة 
وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام - ثانيــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى 
مــة مــع املدعــى عليــه األول والتغيــب عــن  عليهــا ...بإقامــة عاقــٍة محرَّ
ــد  ــواط بإيــاج وجتل ــا والل ــه وفعــل فاحشــة الزن ــوة مع ــا واخلل ــزل أهله من
حــد الزانــي البكــر مائــة جلــدة دفعــة واحــدة وتغــرب عامــًا - ثالثــًا/ 
يؤخــذ عليهمــا التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا يتهــم بــه األول ومــا صــدر مــن 
الثانيــة - وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليهما بحقهما 
يف اســتئناف احلكــم قــرر املدعــى عليهمــا القناعــة بــه وطلــب املدعــي 
العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
دون الئحــٍة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه أجمعن. ُحِرَر يف 1433/10/28هـ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
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مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظة األحســاء برقــم ...../33 
وتاريــخ 1433/11/14هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم ....../33/ج1 
وتاريــخ 1433/11/17هـــ املرفــق بهــا القرار الصــادر من فضيلة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ ....... املســجل برقــم ...... وتاريــخ 1433/10/28هـــ 
اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/1-......-..... يف قضيــة فاحشــة زنــا 
بكــر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/1/10هـــ
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رقم الصك : 33438000 تاريخه: 1434/10/25هـ 
رقم الدعوى: 33542626

رقم قرار التصديق  من محكمة االستئناف: 
3422471 تاريخه: 1434/1/25هـ

بالســجن  التعزيــر   - بالشــبهات  تــدرأ  احلــدود  زنــا احملصــن-   - زنــا  
  . واإلبعــاد  واجللــد 

1. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه  وســلم : »ادرؤوا احلــدود بالشــبهات مــا 
اســتطعتم«

ــَكاِح  النِّ َوْطِء  يِف  َحــدَّ  »َواَل   :   353/9 املغنــي  يف  قدامــة  ابــن  قــال   .2
ــُه َأْو ُحْرَمَتــُه ... ثــم قــال رحمــه اهلل : »إنَّ  اْلَفاِســِد، َســَواءًا اْعَتَقــَدا ِحلَّ
ــَكاِح ِبَغْيــِر ُشــُهوٍد،  ، َكالنِّ ــدُّ َهــَذا ُمْخَتَلــٌف يِف إَباَحِتــِه، َفَلــْم َيِجــْب ِبــِه احْلَ
ــُبَهاِت » إال أن  ــُبَهاِت، َوااِلْخِتــَاُف ِفيــِه َأْقــَوى الشُّ َرُأ ِبالشُّ ــدَّ ُيــدْ نَّ احْلَ َوأِلَ
هــذا ال مينــع مــن تعزيرهــا علــى فعلهــا لعــدم إثباتهــا مــا دفعــت بــه مــن 
ــْعِبيِّ  ــْن الشَّ حصــول الــزواج، وقــد قــال ابــن قدامــه يف املغنــي 353/9« َع
َم َأَشــدَّ  ــلَّ ــِه َوَس ُ َعَلْي ــى اهللَّ ــيِّ َصلَّ ِب ــْن َأْصَحــاِب النَّ ــا َكاَن َأَحــٌد ِم ــاَل : َم َق
ُ َعْنــُه َكاَن َيْضــِرُب ِفيــِه َوَرَوى  ــِر َوِلــيٍّ ِمــْن َعِلــيٍّ َرِضــَي اهللَّ اِح ِبَغْي ــكَ يِف النِّ
ِريــَق َجَمَعــْت َرْكًبــا  ، ِبِإْســَناِدِه َعــْن ِعْكِرَمــَة ْبــِن َخاِلــٍد، َأنَّ الطَّ ــاَلْنِجيُّ الشَّ
ــٌب، َفَخَطَبَهــا َرُجــٌل، َفَأْنَكَحَهــا َرُجــٌل َوُهــَو َغْيــُر َوِلــيٍّ ِبَصــَداٍق  ِفيــِه اْمــَرَأٌة َثيِّ
ُ َعْنــُه ُرِفــَع إَلْيــِه َأْمُرُهَمــا،  ــا َقِدُمــوا َعَلــى ُعَمــَر، َرِضــَي اهللَّ َوُشــُهوٍد، َفَلمَّ

ــَح. اِكــَح َوامْلُْنِك ــَد النَّ ــا، َوَجَل َق َبْيَنُهَم ــرَّ َفَف
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ــا  ــا بفعــل فاحشــة الزن ــا بقيامه ــى املدعــى عليه ــام عل ادعــى املدعــي الع
ممــا نتــج عنــه حملهــا ســفاحًا يطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا ، واحلكــم 
عليهــا بحــد الزانــي احملصــن -  حيــث إنــه ورد بــاغ للشــرطة مــن قبــل 
إدارة )املستشــفى( عــن دخــول املدعــى عليهــا للمستشــفى وهــي تعاني من 
حالــة )إجهــاض غيــر كامــل وتبــن وجــود حمــل متعفــن داخــل الرحــم(.
يســكن   ..... يدعــى  شــخٍص  مــن  تزوجــت  أنهــا  أقــرت  وباســتجوابها 
املدينــة املنــورة )فصلــت لــه أوراق مســتقلة( وال يوجــد ورقــة رســمية تثبــت 
ذلــك وكان زواجهــا منــه بغيــر علــم والدهــا وبغيــر شــهود وأنــه املتســبب 
الوحيــد يف حملهــا ، وأنــه كان يجامعهــا كمــا يجامــع الرجــل زوجتــه، 
ــة مــن  كمــا أقــرت أنهــا مطلقــة مــن زواٍج ســابق يف بلدهــا ولديهــا طفل
زوجهــا الســابق . وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليهــا ..... 
بفعــل فاحشــة الزنــا ممــا نتــج عنــه حملهــا ســفاحًا - أقــرت املدعــى عليهــا 
مبــا جــاء يف الدعــوى ولكــن دفعــت بــأن الفاعــل زوجهــا وقــد تزوجهــا 
بــدون ولــي وال شــهود وعقــد لهــم شــخص ووقعــت علــى ورقــة وليســت 
لديهــا وإمنــا عنــد زوجهــا وهــي مــا تــزال يف عصمتــه، بنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بعــد ثبــوت مــا يوجــب إقامــة حــد الزانــي احملصــن 
علــى املدعــى عليهــا ورد دعــوى املدعــي العــام طلبــه ذلــك وبتعزيــر املدعــى 
عليهــا للشــبهة وذلــك بســجنها ســنة ابتــداء مــن تاريــخ إيقافهــا علــى ذمــة 
القضيــة وجلدهــا مائتــي جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن متســاويتن بــن 
الدفعتــن مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا والتوصيــة بإبعادهــا عــن 
البــاد بعــد انتهــاء محكوميتهــا. قــرر املدعــي العــام عــدم القناعة وطلب 



224

االســتئناف بائحــة وقــررت املدعــى عليهــا القناعــة، وتُصديــق احلكــم 
مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدينــا 
نحــن ... و.... و.... القضــاة يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاًء 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال علــى املعامل
املكرمــة برقــم 33542626 يف 1433/8/24هـــ واملقيــدة يف احملكمــة 
برقــم 331588705 يف 1433/8/24هـــ ففــي يــوم األحــد 1433/9/3هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
....  إندونيســية اجلنســية مبوجــب  .... وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــا 
 : دعــواه  قائــًا يف  العــام  املدعــي  فادعــى   )...( رقــم  البديلــة  البطاقــة 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة مكــة 
املكرمــة أدعــي علــى املذكــورة أعاه حيث إنه بتاريــخ 1433/6/17هـ 
تبلــغ مركــز شــرطة التنعيــم مــن قبــل إدارة ).............( عــن دخول املدعى 
عليهــا للمستشــفى وهــي تعانــي مــن حالــة )إجهــاض غيــر كامــل وتبــن 
وجــود حمــل متعفــن داخــل الرحم(.وباســتجوابها أقــرت أنهــا تزوجــت مــن 
شــخٍص يدعــى/ ... يســكن املدينــة املنــورة )فصلــت لــه أوراق مســتقلة( 
وال يوجــد ورقــة رســمية تثبــت ذلــك وكان زواجهــا منــه بغيــر علــم والدها 
ــا  ــه كان يجامعه ــا ، وأن ــد يف حمله ــه املتســبب الوحي ــر شــهود وأن وبغي
كمــا يجامــع الرجــل زوجتــه ،  كمــا أقــرت أنهــا مطلقــة مــن زواٍج ســابق 
يف بلدهــا ولديهــا طفلــة مــن زوجهــا الســابق . وقــد انتهــى التحقيــق إلــى 
اتهــام املدعــى عليهــا / ...... بفعــل فاحشــة الزنــا ممــا نتــج عنــه حملهــا 
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ســفاحًا . وحيــث إن مــا أقدمــت عليــه املدعــى عليهــا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا ، أقدمــت عليــه وهــي بكامــل أهليتهــا الشــرعية ، وهــي 
محصنــة ؛ لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا ، واحلكــم عليهــا بحــد 
ــى  الزانــي احملصــن ، هــذه دعــواي ، وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عل
اجلنســية  ســعودي   .... املترجــم  بواســطة  قائلــة  أجابــت  عليهــا  املدعــى 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
كلــه صحيــح جملــة وتفصيــًا فقــد تزوجــت ب ..... املذكــور يف املدينــة 
املنــورة وهــو مــن أم ســورية وأب ســعودي كمــا ذكــر لــي ويعمــل يف 
اجلــوازات وليــس هنــاك ولــي أو شــهود علــى الــزواج وقــد تولــى العقــد لنــا 
شــخص ال أعرفــه وقــد طلبــوا منــي التوقيــع علــى ورقــة ووقعــت وزواجــي 
بــه قبــل ثمانيــة أشــهر وال زلــت يف عصمتــه وتعرفــت عليــه عــن طريــق 
وقــررت، والنتهــاء  ......... هكــذا أجابــت  اســمه  أندونيســي  شــخص 
الوقــت فقــد رفعــت اجللســة ، ثــم إنــه يف يــوم األحــد 1433/9/17هـــ 
لدينــا نحــن .... و....و.....القضــاة يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام و املدعــى عليهــا واملترجــم .... وبســؤال املدعــى عليهــا هــل لديــك 
بينــة علــى حصــول الــزواج ؟ فقالــت ال يوجــد لــدي بينــة وليــس هنــاك 
شــهود علــى الــزواج كمــا أن الــزواج مــن دون ولــي لــي ويوجــد عقــد 
لــدى زوجــي ... هكــذا أجابــت وقــررت ورفعــت اجللســة للتأمــل ، ثــم 
إنــه يف يــوم الثاثــاء 1433/10/24هـــ لدينــا نحــن ...... و.... و....القائــم 
بعمــل فضيلــة الشــيخ .... القضــاة يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــا واملترجــم ..... فبن ــام واملدعــى عليه الع
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واإلجابــة وبعــد دراســة القضيــة وتأملهــا ومبــا أن املدعــى عليهــا صادقــت 
علــى دعــوى املدعــي العــام مــن حملهــا بشــخص اســمه .... وأنهــا كانــت 
مطلقــة مــن زواج ســابق إال أن مــن حملــت منــه كان بســبب زواجــه بهــا 
مــن دون ولــي أو شــهود وأنكــرت حصــول وطء مــع غيــر املذكــور ومــا 
دفعــت بــه مــن حصــول نــكاح يعــد شــبهة يــدرأ بــه احلــد لقــول النبــي صلى 
اهلل عليــه  وســلم : » ادرؤوا احلــدود بالشــبهات مــا اســتطعتم » ولــو فــرض 
نكاحهــا منــه مــن دون ولــي وشــهود فهــو مــن النــكاح الفاســد والــوطء 
يف النــكاح الفاســد ال حــد فيــه قــال ابــن قدامــة يف املغنــي 353/9  : 
ــُه ...  ــُه َأْو ُحْرَمَت اِح اْلَفاِســِد، َســَواءًا اْعَتَقــَدا ِحلَّ ــكَ » َواَل َحــدَّ يِف َوْطِء النِّ
 ، ــدُّ ثــم قــال رحمــه اهلل : »إنَّ َهــَذا ُمْخَتَلــٌف يِف إَباَحِتــِه، َفَلــْم َيِجــْب ِبــِه احْلَ
ــُبَهاِت، َوااِلْخِتــَاُف ِفيــِه  ــدَّ ُيــْدَرُأ ِبالشُّ ــَكاِح ِبَغْيــِر ُشــُهوٍد، َوأِلَنَّ احْلَ َكالنِّ
ــُبَهاِت » إال أن هــذا ال مينــع مــن تعزيرهــا علــى فعلهــا لعــدم  َأْقــَوى الشُّ
إثباتهــا مــا دفعــت بــه مــن حصــول الــزواج، وقــد قــال ابــن قدامــه يف املغني 
ِبــيِّ َصلَّــى  ــْعِبيِّ َقــاَل : َمــا َكاَن َأَحــٌد ِمــْن َأْصَحــاِب النَّ 353/9   :« َعــْن الشَّ
ــُه  ُ َعْن ــيٍّ َرِضــَي اهللَّ ــْن َعِل ــيٍّ ِم ــِر َوِل ــَكاِح ِبَغْي ــهِ َوَســلََّم َأَشــدَّ يِف النِّ ُ َعَلْي اهللَّ
، ِبِإْســَناِدِه َعــْن ِعْكِرَمــَة ْبــِن َخاِلــٍد،  ــاَلْنِجيُّ َكاَن َيْضــِرُب ِفيــِه َوَرَوى الشَّ
ــٌب، َفَخَطَبَهــا َرُجــٌل، َفَأْنَكَحَهــا  ِريــقَ َجَمَعــْت َرْكًبــا ِفيــِه اْمــَرَأٌة َثيِّ َأنَّ الطَّ
ــا َقِدُمــوا َعَلــى ُعَمــَر، َرِضــَي  َرُجــٌل َوُهــَو َغْيــُر َوِلــيٍّ ِبَصــَداٍق َوُشــُهوٍد، َفَلمَّ
اِكــَح َوامْلُْنِكــَح  ــَد النَّ َق َبْيَنُهَمــا، َوَجَل ــِه َأْمُرُهَمــا، َفَفــرَّ ــَع إَلْي ــهُ ُرِف ُ َعْن اهللَّ
» لذلــك كلــه فقــد قررنــا  مــا يلــي : أوال : لــم يثبــت لدينــا مــا يوجــب 
إقامــة حــد الزانــي احملصــن علــى املدعــى عليهــا ورددنــا دعــوى املدعــي 
العــام طلبــه ذلــك - ثانيــًا : تعزيــر املدعــى عليهــا للشــبهة وذلــك بســجنها 
ســنة ابتــداء مــن تاريــخ إيقافهــا علــى ذمــة القضيــة وجلدهــا مائتــي جلــدة 



227

مفرقــة علــى دفعتــن متســاويتن بــن الدفعتــن مــدة ال تقــل عــن خمســة 
عشــر يومــا ومبــا تقــدم حكمنــا ونوصــي بإبعادهــا عــن البــاد بعــد 
انتهــاء محكوميتهــا - وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعــى 
عليهــا القناعــة بــه واملدعــي العــام عدمهــا وطلــب االســتئناف بائحــة 
اعتراضيــة فجــرى إفهامــه بــأن عليــه التقــدم للمحكمــة يــوم األحــد 
1433/10/29هـــ الســتام نســخة مــن قــرار احلكــم لتقــدمي اعتراضــه 
عليــه خــال ثاثــن يومــًا مــن التاريــخ املذكــور وإذا لــم يتقــدم بذلــك 
خــال املــدة املذكــورة فســترفع املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة ،وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/10/24هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعد :- فقد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية الرابعــة مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم ..... وتاريــخ 
1434/1/3هـــ املرفــق بهــا القــرار رقــم .......  وتاريــخ  1433/10/25هـــ 
العامــة مبكــة  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة  مــن أصحــاب  الصــادر 
املكرمــة الشــيخ/ ... والشــيخ/ .... والشــيخ/ .... املتضمــن دعــوى املدعــي 
العــام  ضــد/ ....إندونيســية اجلنســية ، املتهمــة بفعــل فاحشــة الزنــا ممــا 
نتــج عنــه حملهــا ســفاحًا ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه اإلعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة 
علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم ،،،،،،،،  
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رقم الصك: 33446401 تاريخه:1434/11/3هـ 
رقم الدعوى: 33620566

رقم قرار التصديق  من محكمة االستئناف:  
34233656 تاريخه: 1434/6/7هـ

زنــا - زنــا غيــر محصــن- حــد زنــا غيــر احملصــن- الرجــوع عــن اإلقــرار 
بالزنــا - الرجــوع عــن احلكــم بحــد زنــا غيــر احملصــن - إقامــة عاقــة 
 - التعهــد  وأخــذ  واجللــد  بالســجن  تعزيــر  أجنبــي-  برجــل  محرمــة 

االدعــاء باحلــق اخلــاص.

1. قول اهلل تعالى:)وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيا(.
2. قــول اهلل تعالــى )الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة 
جلــدة وال تأخذكــم بهمــا رأفــة يف ديــن اهلل إن كنتــم تؤمنــون بــاهلل 

واليــوم اآلخــر وليشــهد عذابهمــا طائفــة مــن املؤمنــن(.
3. قوله تعالى:)يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان(.

4. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم:)ما خلــى رجــل بامــرأة إال كان 
الشــيطان ثالثهمــا(،

5. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم:) البكــر بالبكــر جلــد مائــة ونفــي 
ســنة( رواه مســلم.

6. قــرار مجلــس القضــاء األعلــى رقــم 311/45 وتاريخ1418/6/18هـــ 
القاضــي بــأن علــى القضــاة إذا نظــروا يف قضيــة زنــا البكــر وثبــت موجب 
احلــد أن يحكمــوا بحــد زنــا البكــر وهــو اجللــد والتغريــب ويتــرك مــكان 

التغريــب وكيفيتــه للجهــات املعنيــة بذلــك .أ.هـــ 
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إدعــى املدعــى العــام علــى املدعــى عليــه )غيــر محصــن( بالتســبب يف 
هــروب وإخفــاء فتــاة وتغييبهــا عــن ذويهــا لفتــرة طويلــة والدخــول إلــى 
بالفتــاة  الزنــا  وفعــل فاحشــة  العــرض  االعتــداء علــى  لغــرض  منزلهــا 
وإقامــة عاقــة محرمــة معهــا والتغريــر بهــا وتوجيــه االتهــام  للمدعــى 
وإقامــة  ذويهــا  منــزل  عــن  والتغيــب  بالهــروب  )غيــر محصنــة(  عليهــا 
عاقــات محرمــة مــع شــخص أجنبــي عنهــا وممارســة فاحشــة الزنــا 
معــه وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليهمــا بحــد الزانــي غيــر احملصــن، 
ــة مــا أســند إليهمــا ،بعــرض دعــوى املدعــي  ــة لقــاء بقي ــة تعزيري وبعقوب
العــام علــى املدعــى عليــه صــادق عليــه جملــة وتفصيــا، وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليهــا  أنكــرت هروبهــا مــن منــزل أهلهــا ودفعــت أنهــا ذهبــت 
وهــي يف غيــر وعيهــا وال تــدرك مــا ُفعــل بهــا طيلــة املــدة، وقــررت توبتهــا 
وندمهــا، مبــا أن املدعــى عليــه أقــر مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
جملــة وتفصيــًا، وألنــه قــد توافــرت يف املدعــى عليــه شــروط حــد الزنــا 
وانتفــت عنــه موانعــه، وألنــه غيــر محصــن، ومبــا أن املدعــى عليهــا 
أقــرت بخروجهــا مــع رجــل ال متــت لــه بصلــة شــرعية وركوبهــا معــه يف 
ســيارته واختائهــا بــه، لــذا كلــه مت احلكــم علــى املدعــى عليــه بحــد 
زنــا البكــر وذلــك بجلــده مائــة جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا يف مــكان عــام 
وتغريبــه ســنة كاملــة مــع تــرك مــكان التغريــب جلهــات التنفيــذ وتعزيــره 
لقــاء مــا أســند إليــه ســوى مــا موجبــه حــد الزنــا بســجنه ملدة عشــرة أشــهر 
وجلــده مائتــان وخمســون جلــدة علــى خمــس دفعــات، كمــا ثبتــت إدانــة 
املدعــى عليهــا بإقامــة عاقــة محرمــة مــع رجــل ال حتــل لــه واختائهــا  
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ومت احلكــم بتعزيرهــا لقــاء ذلــك بســجنها مــدة شــهرين وتســقط عقوبــة 
القــرآن الكــرمي خــال  مــن  املدعــى عليهــا جزأيــن  الســجن  بحفــظ 
ثمانيــة أشــهر وأخــذ التعهــد القــوي بعــدم العــودة إلــى مــا بــدر منهــا، 
بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة 
كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة، وقــررت 
املدعــى عليهــا القناعــة، قــدم املدعــى عليــه الئحــة اعتراضيــة تتضمــن 
رجوعــه عــن اإلقــرار بالزنــا، وحيــث أن رجــوع املدعــى عليــه عــن إقــراره 
بذلــك شــبهة توجــب درء حــد الزنــا عنــه إال أنــه ال يعفيــه مــن تبعتــه 
فيمــا موجبــه التعزيــر ألن التعزيــر يثبــت بالشــبهة، قــرر ناظــر القضيــة 
الرجــوع عمــا حكــم بــه ســابقا ومت احلكــم بــدرء حــد زنــا البكــر عنــه 
وتعزيــره لقــاء مــا أســند إليــه ســوى مــا موجبــه حــد الزنــا بالســجن ملــدة 
عشــرة أشــهر واجللــد مائتــان وخمســون جلــدة. واحلكــم بإثبــات إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه يف دعــوى املدعــي العــام ودعــوى املدعــي 
باحلــق اخلــاص مــن التســبب يف هــروب املدعــى عليهــا وإخفاءهــا وتغييبهــا 
عــن ذويهــا لفتــرة طويلــة، والتغريــر بهــا وإقامــة عاقــات محرمــة معهــا، 
ومــا أســند إليــه يف دعــوى املدعــي العــام أيضــًا مــن الدخــول إلــى منــزل 
أهلهــا لغــرض االعتــداء علــى العــرض، وتوجيــه التهمــة القويــة لــه بفعــل 
فاحشــة الزنــا باملدعــى عليهــا، وتعزيــره لقــاء ذلــك مبــا يلــي: أواًل: للحــق 
العــام بســجنه ملــدة ســنتن ونصــف وجلــده مائتــان وخمســون جلــدة علــى 
خمــس دفعــات ثانيــًا: للحــق اخلــاص بســجنه ملــدة ســنة ونصــف اعتبــارًا 
مــن نهايــة محكوميتــه للحــق العــام وجلــده مائــة وثمانــون جلــدة علــى 
باحلــق  واملدعــي  عليــه  املدعــى  علــى  احلكــم  بعــرض  دفعــات،  ثــاث 
اخلــاص قــرر  اعتراضهمــا علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة كمــا قــرر 
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...القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33620566 وتاريــخ 1433/10/23 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331879261 وتاريــخ 1433/10/23 هـــ  ففــي يــوم  
الثاثــاء املوافــق1433/11/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...مبوجــب التكليــف الصــادر مــن هيئــة 
بتاريــخ   11178/2/1 ن  هـــ  رقــم  بنجــران  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق 
1430/12/29هـــ  وادعــى علــى الغائبــة عــن مجلــس احلكــم ...ســعودية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...واحلاضــر معــه يف مجلس احلكم 
دعــواه  ...قائــا يف  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ...ســعودي 
عليهمــا فباالطــاع علــى محضــر  البــاغ املقــدم مــن / ... هويــة وطنيــة 
رقــم )...( املتضمــن تغيــب ابنتــه ...عــن املنــزل بتاريــخ 1433/5/27هـــ 
وذلــك بعــد البحــث عنهــا ولكــن لــم يجدهــا وقــد خرجــت ابنتــه مــن 
املنــزل وهــي تلبــس ســروال وقميــص أســودين ووصــف ابنتــه بأنهــا بيضــاء 
البشــرة متينــة البنيــة طويلــة القامــة ذات شــعر طويــل ويرغــب يف البحــث 
عنهــا ، وقــد اتهــم يف تغييبهــا كل  مــن /...ســجل مدنــي رقــم )...( و /...
هويــة وطنيــة رقــم )...( )حفظــة الدعــوى بحقهمــا ولــم يوجــه لهمــا أي 
اتهــام لعــدم كفايــة األدلــة ضدهمــا اســتنادا للمــادة )124( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة ( . وورد خطــاب مــن ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق 

املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة، وبعــد رفــع احلكــم 
ــه. حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي
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واالدعــاء العــام مبحافظــة اإلحســاء رقــم )هـــ ن10727/3/2( وتاريــخ 
ــة  1433/9/23هـــ املتضمــن بأنــه وردهــم خطــاب مديــرة مؤسســة رعاي
الفتيــات رقــم )2/251( يف 1433/9/20هـــ بشــأن إيقــاف النزيلــة لديهــم 
/ ...بتاريــخ 1433/9/18هـــ واملتهمــة يف قضيــة تغيــب عــن منــزل ذويهــا، 
التوجيــه  اســتامها ومت  والدهــا يف  رغبــة  املؤسســة  وتضمــن خطــاب 
بإطــاق ســراحها يف حــال كــون جرميتهــا غيــر موجبــة للتوقيــف وأخــذ 
التعهــد علــى والدهــا باملراجعــة بهــا جلهــة التحقيــق عنــد طلبهــا ويف حــال 
املختصــة  للجهــة  األوراق  بعــث  فيتــم  تغيبهــا  لتســبب يف  متهــم  وجــود 
ن13686/2/2/1(يف  )هـــ  رقــم  باخلطــاب  وذلــك  معــه  للتحقيــق 
وتاريــخ  )بــدون(  رقــم  القبــض  محضــر  وورد  1433/9/23هـــ. 
1433/10/4هـــ املعــد مــن قبــل مركــز شــرطة الفيصليــة املتضمــن أنــه 
مت إيقــاف املتهــم /...هويــة وطنيــة رقــم )...( مــن قبــل إدارة التحريــات 
والبحــث اجلنائــي وذلــك مســاء يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/3هـــ ثــم 
مت بعثــه ملركــز شــرطة الفيصليــة بتاريــخ 1433/10/4هـــ .  التصــرف 
باملتهمــن / مت إيقــاف املتهــم ...وإحالتــه إلى شــعبة الســجن العام اســتنادا 
ســراح  إطــاق  ومت  1428/7/9هـــ  يف   )1900( رقــم  الــوزاري  للقــرار 
...أقــرت   / املتهمــة  أقــوال  وبســماع  احلضوريــة.  ...بالكفالــة  املتهمــة 
بهروبهــا مــن منــزل والدهــا الواقــع يف حــي ...قبــل حوالــي ثاثــة أو أربعــة 
أشــهر وركبــت مــع عائلــة ال تعرفهــم يف ســيارة كبيــرة ال تعــرف نوعهــا 
بهــا أربعــة نســاء وشــخص كبيــر يف الســن إليصالهــا إلــى منطقــة جــازان 
ــه  ــزل أهل ــا من ــه فوصــف له ــت مــن أجل ــذي هرب ــم ســألت املتهــم / ...ال ث
وذهبــت إليــه وبقيــت عنــده منــذ هروبهــا حتــى بدايــة شــهر رمضــان ، ثــم 
قــام والــد املتهــم / ...بإرســالها عــن طريــق الطيــران إلــى املنطقــة الشــرقية 
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لكــي تقــوم بالبــاغ عــن ابنــه يف احملكمــة أو الشــرطة وعنــد وصولهــا 
ملطــار املنطقــة الشــرقية ذهبــت إلــى احملكمــة اجلزئيــة وأبلغــت أحــد 
ــدار  ــاك مبــا حــدث لهــا ، وقــام بإبــاغ الشــرطة وإحالتهــا ل القضــاة هن
رعايــة الفتيــات وأنهــا ال تعلــم عــن ســبب قيامهــا بهــذه التصرفــات، وأنهــا 
تســتطيع التعــرف علــى املتهــم عندمــا تشــاهده وأنهــا لــم تتعــرض إلــى أي 
اعتــداء مــن املتهــم / ...أو غيــره وأن املتهــم / ...يعمــل عســكري يف مدينة 
ــة وتقــوم باالســتفراغ.  حفــر الباطــن وأنهــا تصــدر منهــا تصرفــات غريب
وبســماع أقــوال املتهــم/ ...أفــاد بأنــه قــد تعــرف علــى املتهمــة ...قبــل ســنة 
تقريبــًا عــن طريــق االنترنــت ثــم بــدأ يكلمهــا ، وبعــد ذلــك قابلهــا يف 
منــزل أهلهــا مرتــن ومــارس معهــا فاحشــة الزنــا واتفــق معهــا علــى الزواج 
لكــن أهلهــا رفضــوا ذلــك ثــم طلبــت منــه أن يحضــر لهــا ويأخذهــا مــن 
منــزل أهلهــا وذلــك يف شــهر جمــادى األولــى مــن عــام 1433هـــ وعنــد 
حضــوره إلــى املنــزل خرجــت لــه إلــى املنــزل وركبــت معــه، واجتهــا إلــى 
مدينــة حفــر الباطــن وبقيــت معــه يف شــقته ملــدة ثاثــة أشــهر ثــم اجتهــا 
إلــى منطقــة جيــزان وبقيــا ملــدة ثاثــة أيــام لكــي يقومــا بالذهــاب إلــى 
احملكمــة حتــى يتــم تزويجهمــا ولكــن لــم يتــم اســتقبالهما ثــم رجعــا 
إلــى مدينــة الدمــام ، ودخلــت املتهمــة ...إلــى قاضــي احملكمــة ثــم ذهــب 
هــو إلــى جهــة عملــه ، ثــم أبلغتــه بــأن القاضــي ســيبلغ والدهــا ويتــم حــل 
األمــور وأن أهلــه ليــس لديهــم أي علــم باملوضــوع وأن كل ذلــك كان 
برضاهــا. وباســتجواب املتهــم / ...أقــر بأنــه تعــرف علــى الفتــاة عــن طريق 
األنترنــت ثــم عــن طريــق اجلــوال ثــم طلبــت منــه أن يقابلهــا يف منزلهــا 
مرتــن ويف املــرة الثانيــة جلــس معهــا يف املزرعــة املجــاورة ملنزلهــا داخــل 
البيــت وقامــا بفعــل فاحشــة الزنــا ثــم اتصلــت عليــه وطلبــت منــه أن 
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يحضــر ملدينــة جنــران لكــي يأخذهــا مــن عنــد أهلهــا ويذهبــا إلــى 
احملكمــة ليتــم تزويجهمــا، كــون والدهــا رفــض زواجهــا بــه لكونــه 
عنــد   ...... مدينــة  إلــى  الثانــي حضــر  ربيــع  شــهر  ويف  البشــرة  أســمر 
احملكمــة لكــي تقابــل أحــد القضــاة هنــاك لكــي يتــم تزويجهمــا ثم مت 
اســتدعائه مــن قبــل عملــه ومت تســليمه إلــى البحــث اجلنائــي مبنطقــة 
جنــران، وأنــه فعــل بهــا فاحشــة الزنــا وذلــك بإيــاج ذكــره يف فرجهــا 
كمــا يفعــل الــزوج بزوجتــه وذلــك بعــد أن طلبــت منــه ذلــك وطلبــت منــه 
أن ينــزل املنــي يف فرجهــا حتــى حتمــل منــه ويرضــى والدهــا باألمــر 
الواقــع فيزوجهمــا وأنــه يرغــب بالــزواج منهــا وأنــه أعطاهــا جهــاز جــوال 
ــى  ــا تعرفــت عل ــدة. وباســتجواب املتهمــة ... / أقــرت بأنه وشــريحة جدي
املتهــم ...عــن طريــق االنترنــت ثــم عــن طريــق اجلــوال ، ثــم أخذهــا مــن 
منزلهــا مبدينــة جنــران ، حيــث كانــت يف غيــر وعيهــا وكانــت حتــس 
بــأن امــرأة أخــذت بيدهــا حتــى ركبــت مــع املتهــم ...يف ســيارته ، وذهبــا 
إلــى شــقة ...بحفــر الباطــن وبقيــت معــه مــدة طويلــة ال حتصيهــا، وال 
تــدري هــل فعــل بهــا فاحشــة الزنــا أم ال ، ألنهــا ال تــدرك مــا يحصــل لهــا 
ثــم أرســلها إلــى أهلــه يف مدينــة جــازان مــن مدينــة الريــاض. ثــم اســتقبلها 
شــاب ال تعرفــه مــن املطــار ) اتضــح أنــه أخــو املتهم ...واســمه ...( وأوصلها 
ــه مبــا حصــل ) فــرزت لهــم  ــد ...ووالدت ــرت وال ــت أهــل ...، وأخب ــى بي إل
بالقيــد  وقيــدت  ذويهــا  عــن  املتغيبــة  للفتــاة  إليوائهــم  مســتقلة  أوراق 
رقــم11030س وتاريــخ 1433/10/16هـــ ( وخيرهــا والــد ...بــن أن يبلــغ 
الشــرطة أو أن يبلــغ أهلهــا ، ورفضــت أن يبلــغ أهلهــا خلوفهــا منهم وطلبت 
منــه أن يرســلها للمحكمــة العامــة مبدينــة الدمــام ، وعنــد وصولهــا 
للقاضــي باحملكمــة ، وأخبرتــه مبــا حصل لها أبلغ الشــرطة . ومبواجهة 
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املتهــم ...باملتهمــة ...أقــر بأنــه أرســل الفتــاة مــن الريــاض إلــى جــازان عــن 
طريــق الطيــران،  وأن الــذي اســتقبلها يف املطــار هــو أخــوه ...وطلــب منــه 
أن يوصلهــا إلــى بيــت أهلــه بجــازان وعندمــا أخبرتهــم املتهمــة ...مبــا 
حصــل طلــب والــده منــه أن يأتــي ويأخذهــا لعــدم عاقتــه مبــا حصــل 
لهمــا ، وبقيــت عنــد أهلــه ملــدة أربعــة أيــام ثــم جــاء وأخذهــا مــن بيــت 
أهلــه واســتأجر شــقة ملــدة ثاثــة أيــام ، ثــم ذهــب بهــا إلــى احملكمــة 
 .../ إلــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى  وقــد  الدمــام  مبدينــة 
بالتســبب يف هــروب وإخفــاء فتــاة وتغييبهــا عــن ذويهــا لفتــرة طويلــة 
والدخــول إلــى منزلهــا لغــرض االعتــداء علــى العــرض وفعــل فاحشــة 
الزنــا بالفتــاة وإقامــة عاقــات محرمــة معهــا والتغريــر بهــا ، وإلــى ...
بالهــروب والتغيــب عــن منــزل ذويهــا وإقامــة عاقــات محرمــة مع شــخص 
الزنــا معــه. وذلــك لألدلــة والقرائــن  أجنبــي عنهــا وممارســة فاحشــة 
التاليــة :  1- إقرارهمــا حتقيقــا املنــوه عنهــا واملدونــان علــى ص )8-1( 
مــن دفتــر التحقيــق رقــم ) 2( ومــا ورد بأقوالهمــا األوليــة لــدى جهــة 
االســتدالل املنــوه عنهــا واملــدون علــى ص )3-8( مــن دفتــر االســتدالل 
لفــة )204( . 2- محضــر املواجهــة املنــوه عنــه واملــدون علــى ص )9(مــن 
دفتــر التحقيــق رقــم ) 2 ( . 3- تطابــق بعــض مــا ورد بأقــوال املتهمــة ...مــع 
مــا ورد بأقــوال املتهــم / .... وحيــث إن مــا أقــدم عليه املتهمان املذكوران 
فعــل محــرم شــرعًاِ ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا أطلــب إثبــات إدانتهمــا مبــا 
أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي: 1- حــد الزانــي غيــر احملصــن 
بحــق املتهــم / ...واملتهمــة/ .... 2- عقوبــة تعزيريــة زاجــرة لهمــا ورادعــة 
لغيرهمــا لقــاء بقيــة مــا أســند إليهمــا ) علمــا أن احلــق اخلــاص الزال قائمــا 
ــه مــا ذكــره املدعــي  ــه أجــاب بقول (هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى علي
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العــام يف دعــواه صحيــح كلــه جملــة وتفصيــًا فقــد تعرفــت علــى املدعى 
عليهــا ...قبــل ســنة تقريبــًا عــن طريــق االنترنــت، ثــم طلبــت منــي مقابلتهــا 
املزرعــة  الثانيــة جلســت معهــا يف  املــرة  يف منــزل والدهــا مرتــن ويف 
املجــاورة للمنــزل وقمنــا بفعــل فاحشــة الزنــا، وبعــد فتــرة مــن الزمــن 
اتصلــت بــي وطلبــت منــي أن أحضــر ملدينــة جنــران لكــي آخذهــا مــن 
عنــد أهلهــا ونذهــب إلــى احملكمــة ليتــم تزويجنــا ببعضنــا، ألن والدهــا 
مدينــة  إلــى  البشــرة، فحضــرت  أســمر  لكونــي  بهــا  زواجــي  رفــض 
جنــران واصطحبــت املدعــى عليهــا يف ســيارتي إلــى مقــر عملــي مبدينــة 
حفــر الباطــن واســتأجرت شــقة هنــاك ملــدة ثاثــة أشــهر تقريبــًا، وقــد 
ــا  ــك بإيــاج ذكــري يف فرجه ــا وذل ــا فاحشــة الزن ــت باملدعــى عليه فعل
ــزل  ــك وأن أن ــي ذل ــك بعــد أن طلبــت من ــه وذل ــزوج بزوجت كمــا يفعــل ال
الواقــع  باألمــر  والدهــا  ويرضــى  منــي  حتــى حتمــل  فرجهــا  املنــي يف 
فيزوجنــا ببعضنــا، ثــم قمــت بإرســال املدعــى عليهــا إلــى جــازان عــن 
طريــق الطيــران واســتقبلها أخــي هنــاك وطلبــت منهــا أن تذهــب إلــى 
احملكمــة لتطلــب مــن القاضــي أن يزوجهــا منــي، وقــد ندمــت علــى مــا 
فعلــت إال أننــي أحــب املدعــى عليهــا ومتعلــق بهــا وأرغــب بالــزواج منهــا و 
والدهــا يرفــض ذلــك، وأنــا غيــر محصــن ولــم يســبق لــي الــزواج أبــدًا، 
وليــس علــي ســوابق هــذه إجابتي.أ.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
ــة ومبــا أن  ــى أوراق املعامل ــة وبعــد دراســة القضيــة واالطــاع عل واإلجاب
املدعــى عليــه أقــر مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــًا 
فأقــر بتســببه يف هــروب املدعــى عليهــا وإخفاءهــا وتغييبهــا عــن ذويهــا 
لفتــرة طويلــة، والتغريــر بهــا وإقامــة عاقــات محرمــة معهــا، والدخــول 
إلــى منــزل أهلهــا لغــرض االعتــداء علــى العــرض، وألن املدعــى عليــه أقــر 
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بفعــل فاحشــة الزنــا باملدعــى عليهــا وذلــك بإيــاج ذكــره يف فرجهــا 
كمــا يفعــل الــزوج بزوجتــه وإنزالــه املنــي فيــه، ولقــول اهلل تعالــى:) وال 
تقربــوا الزنــا انــه كان فاحشــة وســاء ســبيا ( وقولــه عــز وجــل )الزانيــة 
والزانــي فاجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة جلــدة وال تأخذكــم بهمــا 
وليشــهد  اآلخــر  واليــوم  بــاهلل  تؤمنــون  كنتــم  إن  اهلل  ديــن  يف  رأفــة 
عذابهمــا طائفــة مــن املؤمنــن( وقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم:) 
البكــر بالبكــر جلــد مائــة ونفــي ســنة( رواه مســلم، وألنــه قــد توافــرت 
يف املدعــى عليــه شــروط حــد الزنــا وانتفــت عنــه موانعــه، وألنــه غيــر 
محصــن،  وألن املدعــى عليــه جمــع إلــى فعــل فاحشــة الزنــا التغريــر 
باملدعــى عليهــا والتســبب يف هروبهــا وإخفاءهــا وتغييبهــا عــن ذويهــا 
علــى  االعتــداء  لغــرض  أهلهــا  منــزل  إلــى  والدخــول  طويلــة،  لفتــرة 
العــرض، وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه منكــر عظيــم وانتهــاك 
لألعــراض احملرمــة واســتحال لهــا بغيــر حــق، وألن املدعــى عليــه أظهــر 
التوبــة والنــدم والرجــوع عــن اخلطــأ والعــزم علــى عــدم العــود، وألنــه ليــس 
رقــم  األعلــى  القضــاء  املجلــس  قــرار  إلــى  واســتنادًا  ســوابق،  عليــه 
311/45 وتاريخ1418/6/18هـــ والقاضــي بــأن علــى القضــاة إذا نظــروا 
يف قضيــة زنــا البكــر وثبــت موجــب احلــد أن يحكمــوا بحــد زنــا البكــر 
وهــو اجللــد والتغريــب ويتــرك مــكان التغريــب وكيفيتــه للجهــات املعنية 
بذلك.أ.هـــ ولــكل مــا تقــدم مــن أســباب فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه مبــا أســند إليــه وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك مبــا يلــي: أواًل: إقامــة حــد 
زنــا البكــر عليــه وذلــك بجلــد مائــة جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا يف مــكان 
عــام وتغريبــه ســنة كاملــة وال حتســب منهــا املــدة التــي أمضاهــا موقوفــًا 
قبــل احلكــم، مــع تــرك مــكان التغريــب وكيفيتــه جلهــات التنفيــذ. 
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ثانيــُا: تعزيــره لقــاء مــا أســند إليــه ســوى مــا موجبــه حــد الزنــا بســجنه 
ملــدة عشــرة أشــهر يحتســب منهــا املــدة التــي أمضاهــا موقوفــًا وجلــده 
مائتــان وخمســون جلــدة علــى خمــس دفعــات بــن كل دفعــة واألخــرى ما 
ال يقــل عــن أســبوع يحتســب منهــا املــدة التــي أمضاهــا موقوفــًا قبــل تاريــخ 
النطــق بهــذا احلكــم. وبذلــك حكمــت كمــا قــررت إرجــاء محاكمــة 
املدعــى عليهــا إلــى حــن إحضارهــا اســتنادًا إلــى املــادة )141( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه 
علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة لــذا واســتنادًا إلــى املــواد )195-194( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فســيتم تســليمه صــورة مــن  احلكــم هــذا 
ــوم غــد فــإذا  ــدأ مــن ي ــون يومــًا تب ــراض ثاث ــوم وأفهــم أن مــدة االعت الي
طلــب  يف  حقــه  فــإن  االعتراضيــة  الائحــة  يقــدم  ولــم  املــدة  مضــت 
االســتئناف يســقط وترفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون الئحــة 
اعتراضيــة خــال خمســة وأربعــن يومــًا مــن تاريــخ النطــق باحلكــم ففهــم 
ذلــك كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة 
محكمــة  ملقــام  املعاملــة  أوراق  كامــل  رفــع  قــررت  ذلــك  فألجــل 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع كمــا قــرر املدعــي العــام 
اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة   وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1433/11/02 هـ 
...القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
بنجــران   ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/11/23 هـــ افتتحــت اجللســة 
املدعــى  مــن  املقدمــة  االعتراضيــة  الائحــة  للنظــر يف   30:1 الســاعة 
عليــه وقــد حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي العــام واملدعــى عليــه وجــرى 
منــي االطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه 
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واملكونــة مــن صفحتــن والتــي تتضمــن رجــوع املدعــى عليــه عــن إقــراره 
بالزنــا، ثــم جــرى منــي عــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وســؤاله عــن ذلــك 
فقــال إننــي أقــرر رجوعــي عــن إقــراري بالزنــا فالصحيــح أننــي طيلــة 
فتــرة بقــاء املدعــى عليهــا معــي لــم أمســها أبــدًا ولــم أقــم بفعــل فاحشــة 
الزنــا بهــا وأطلــب درء حــد الزنــا عنــي وأمــا مــا ســوى ذلــك ممــا جــاء 
يف جوابــي فازلــت مقــرًا به.أ.هـــ وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة 
تثبــت ارتــكاب املدعــى عليــه لفاحشــة الزنــا ســوى إقــراره بذلــك الــذي 
رجــع عنــه، قــال ليــس لــدي ســوى مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وأوراق 
املعاملة.أ.هـــ وقــد حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي باحلــق اخلــاص ...ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وادعــى علــى احلاضــر معــه يف 
مجلــس احلكــم املدعــى عليــه ...قائــًا يف دعــواه عليــه إننــي والــد املدعــى 
املوافــق 1433/5/27هـــ  يــوم اخلميــس  ...وقــد فجعــت صبيحــة  عليهــا 
أنــا وأســرتي باختفــاء ابنتــي ...فجــأة وبــدون مقدمــات عــن البيــت ونــزل 
علينــا هــذا اخلبــر املؤلــم كالصاعقــة، كيــف ال وهــو خبــر ميــس العــرض 
والشــرف الــذي أغلــى مــا ميلكــه اإلنســان وقــد قمنــا بإخبــار اجلهــات 
الرســمية املختصــة ذات العاقــة مبــا حصــل ويف الوقــت ذاتــه لــم نتوقــف 
نحــن عــن البحــث عنهــا يف كل مــكان يف األوديــة ويف اجلبــال ويف 
اآلبــار واألماكــن املهجــورة وقطعنــا املســافات الطويلــة، فــواهلل إننــا 
نبحــث والظــروف النفســية والبدنيــة واملعنويــة يف أســوأ مــا ميكــن وال 
يعلــم بحالنــا إال اهلل ســبحانه وتعالــى ولــم نكــن نعــرف للراحــة وال للنــوم 
وال للمــأكل وال للمشــرب طعــم بــل أنــه بعــد مضــي مــا يقــارب شــهر مــن 
البحــث واجلهــد لــم نعــد نحــس بالتفكيــر أو بالتركيــز مــن وقــع هــذا 
االبتــاء مــن املجهــود املبــذول ليــا ونهــارا ومــع ذلــك لــم نقــف مكتــويف 
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األيــدي وكنــت أنــا والــد الفتــاة بشــكل يومــي أتابــع أدق التفاصيــل مــن 
اجلهــات الرســمية لعــل وعســى ولكــن دون جــدوى وكانــت كل ســاعة 
متــر كأنهــا يــوم وكل يــوم كأنــه شــهر وكل شــهر كأنــه ســنة، ومــا 
أن أتانــي اتصــال مــن اجلهــات الرســمية مــن املنطقــة الشــرقية يخبروننــي 
ــة أربعــة أشــهر إال هرعــت مســرعا  ــي بعــد مضــي قراب ــور عــن ابنت بالعث
متجهــا إلــى املنطقــة الشــرقية وقــد وجــدت ابنتــي يف حالــة ال يعلمهــا إال 
اهلل فقــد كانــت متعبــة ومنهــارة وتائهــة وتبــن لنــا بعــد متابعــة حالتهــا 
الصحية وجود أعراض )ســحر( ونحن اآلن يف مراحل العاج مع متابعة 
ــي العظيــم،  دائمــة مــع املشــايخ والقــراء وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العل
وأننــي أســكن مــع والــدي رحمــه اهلل وأقاربــي منــذ مــا يقــارب خمســن 
عامــا يف جنــران، ونتمتــع وهلل احلمــد بســيرة عطــرة ومباركــة بشــهادة 
مــن عاشــوا معنــا وعرفونــا ولكــن وبعــد مــا حصــل لنــا مــن جــراء هــذه 
ــا  ــد بعضن ــة للعيــش يف هــذا املــكان الــذي ول ــا طيب ــم يعــد لن ــة ل املصيب
ــا يبحــث عــن مــكان آمــن يعيــش  ــه وترعــرع وأصبــح كل واحــد من في
فيــه خــارج جنــران وقــد تشــتت اجلميــع وتفرقنــا وقمنــا بعــرض كل مــا 
منلــك مــن عقــار للبيــع بأقــل مــن ســعرها املســتحق وذلــك لرغبــة اجلميــع 
باخلــروج مــن املنطقــة فحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل، فضيلــة الشــيخ كل 
هــذه األضــرار واملآســي التــي حلقــت بــي وبأســرتي تســبب بهــا املدعــى 
عليــه ألنــه هــو مــن أخــذ ابنتــي مــن منزلــي بغيــر رضــى منهــا وال شــعور 
أو إدراك وقــام بتغييبهــا عنــا قرابــة أربعــة أشــهر دون أن نعلــم عنهــا أي 
أثــر واهلل العالــم مــا الــذي فعلــه بهــا لذلــك أطلــب مــن فضيلتكــم تعزيــر 
املدعــى عليــه لقــاء ذلــك وتطبيــق أشــد العقوبــة املنصــوص عليهــا شــرعا 
فيمــا أقــدم عليــه اجلانــي مــن جــرم ومــن آثــار ســيئة نفســية وصحيــة 
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علــى  ذلــك  وبعــرض  دعــواي  هــذه  وشــتات  وبدنيــة وخافــات  وماليــة 
املدعــى عليــه وســؤاله اجلــواب أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي باحلــق 
اخلــاص يف دعــواه مــن أننــي أخــذت ابنتــه املدعــى عليهــا مــن منزلــه وأنهــا 
بقيــت معــي قرابــة أربعــة أشــهر فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أننــي 
أخذتهــا مــن منزلــه بغيــر رضــى منهــا وال شــعور أو إدراك فهــذا غيــر 
صحيــح والصحيــح أنهــا خرجــت معــي بطواعيــة وطلــب منهــا، وأمــا 
ــه وألســرته باألضــرار املذكــورة فــا  مــا ذكــره مــن أن ذلــك تســبب ل
ــي لقــاء  ــة عل ــة تعزيري ــه إيقــاع عقوب ــى طلب ــم لــي بذلــك وال أوافــق عل عل
ــى مــا دفــع  ــه عل ــة مــن املدعــى علي ــب البين ــك هــذه إجابتي.أ.هـــ وبطل ذل
بــه مــن أن املدعــى عليهــا قــد خرجــت برضاهــا واختيارهــا قــال ال بينــة 
ــة وبعــد  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل ــى ذلك.أ.هـــ فبن لــدي عل
ــة، ومبــا  ــع الدعــوى وأوراق املعامل ــى وقائ ــة واالطــاع عل دراســة القضي
أن املدعــى عليــه أنكــر أخيــرًا فعلــه لفاحشــة الزنــا باملدعــى عليهــا وقــرر 
رجوعــه عــن إقــراره بذلــك وطلــب درء احلــد عنــه،  وألن املدعــي العــام 
لــم يقــم بينــة موصلــة تثبــت إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه مــن فعــل 
فاحشــة الزنــا باملدعــى عليهــا ســوى إقــراره الــذي رجــع عنــه، وألن رجــوع 
املدعــى عليــه عــن إقــراره بذلــك شــبهة توجــب درء حــد الزنــا عنــه إال أنــه 
اليعفيــه مــن تبعتــه فيمــا موجبــه التعزيــر ألن التعزيــر يثبــت بالشــبهة، 
وألن هــذا اإلقــرار وإن رجــع عنــه أخيــرًا أمــام احملكمــة إال أنــه قرينــة 
قويــة توجــه لــه التهمــة بصحــة نســبة ذلــك إليــه ال ســيما وأنــه أقــر بذلــك 
إقــرارًا مفصــًا أمــام جهــة التحقيــق وأمــام احملكمــة، ومبــا أن املدعــى 
عليــه أقــر مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ومــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
باحلــق اخلــاص مــن تســببه يف هــروب املدعــى عليهــا وإخفاءهــا وتغييبهــا 
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عــن ذويهــا لفتــرة طويلــة، والتغريــر بهــا وإقامــة عاقــات محرمــة معهــا، 
ومــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن دخولــه إلــى منــزل أهلهــا لغــرض 
االعتــداء علــى العــرض، وألن املدعــى عليــه دفــع بــأن ذلــك برضــى منهــا 
واختيــار وطواعيــة وألن هــذا الدفــع غيــر مقبــول إذ أن رضــى املدعــى 
مــا  لــه، وألن  يجيــزه  ذلــك وال  لــه  يحــل  ثبوتــه ال  فــرض  علــى  عليهــا 
ــم وانتهــاك لألعــراض احملرمــة  ــه املدعــى عليــه منكــر عظي أقــدم علي
واســتحال لهــا بغيــر حــق، ومبــا أن مــا ذكــره املدعــي باحلــق اخلــاص يف 

دعــواه مــن األضــرار املترتبــة عليــه جــراء مــا أقــدم عليــه
 املدعــى عليــه هــي أضــرار ظاهــرة متحققــة ال تفتقــر إلــى إثبــات وال 
تعوزهــا البينــة، ال ســيما مــع إقــرار املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه يف 
ذلــك، وألن املدعــى عليــه أظهــر التوبــة والنــدم والرجــوع عــن اخلطــأ 
والعــزم علــى عــدم العــود، وألنــه ليــس عليــه ســوابق، ولــكل مــا تقــدم 
مــن أســباب وتأسيســًا عليــه فقــد قــررت الرجــوع عمــا حكمــت بــه 
ســابقًا علــى املدعــى عليــه مــن إقامــة حــد زنــا البكــر عليــه وتعزيــره 
لقــاء مــا أســند إليــه ســوى مــا موجبــه حــد الزنــا بالســجن ملــدة عشــرة 
أشــهر واجللــد مائتــان وخمســون جلــدة. وحكمــت أخيــرًا بإثبــات إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه يف دعــوى املدعــي العــام ودعــوى املدعــي 
باحلــق اخلــاص مــن التســبب يف هــروب املدعــى عليهــا وإخفاءهــا وتغييبهــا 
عــن ذويهــا لفتــرة طويلــة، والتغريــر بهــا وإقامــة عاقــات محرمــة معهــا، 
ومــا أســند إليــه يف دعــوى املدعــي العــام أيضــًا مــن الدخــول إلــى منــزل 
القويــة  التهمــة  لــه  ووجهــت  العــرض،  علــى  االعتــداء  لغــرض  أهلهــا 
بفعلــه فاحشــة الزنــا باملدعــى عليهــا، وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك مبــا 
يلــي: أواًل: للحــق العــام بســجنه ملــدة ســنة ونصــف اعتبــارًا مــن تاريــخ 
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توقيفــه وجلــده مائتــا جلــدة علــى أربــع دفعــات بــن كل دفعــة واألخــرى 
ــًا: للحــق اخلــاص بســجنه ملــدة ســنة اعتبــارًا  مــا ال يقــل عــن أســبوع. ثاني
مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده مائــة وخمســون جلــدة علــى ثــاث دفعــات بــن 
كل دفعــة واألخــرى مــا ال يقــل عــن أســبوع. وبذلــك حكمــت كمــا 
قــررت إرجــاء محاكمــة املدعــى عليهــا إلــى حــن إحضارهــا اســتنادًا 
إلــى املــادة )141( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وبعــرض احلكــم علــى 
ــى احلكــم  ــه واملدعــي باحلــق اخلــاص قــررا  اعتراضهمــا عل املدعــى علي
لــذا واســتنادًا إلــى املــواد )194-195( مــن نظــام  بائحــة اعتراضيــة 
اإلجــراءات اجلزائيــة فقــد جــرى إفهامهمــا مبراجعــة احملكمــة  يــوم غــد 
األربعــاء املوافــق 1433/11/24هـــ لتســليمهما نســخة مــن إعــام احلكم 
وأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا فــإذا مضــت املــدة ولــم يقــدم الائحــة 
فــإن حقــه يف طلــب االســتئناف يســقط وترفــع املعاملــة  االعتراضيــة 
وأربعــن  حملكمــة االســتئناف دون الئحــة اعتراضيــة خــال خمســة 
يومــًا مــن تاريــخ النطــق باحلكــم ففهــم ذلــك كمــا قــرر املدعــي العــام 
اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف1433/11/23هـــ  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
...القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
بنجــران واملنــدوب حــااًل باحملكمــة العامــة باخلبــر مبوجــب قــرار معالــي 
رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 23336 وتاريــخ 1433/12/26هـــ  
اجللســة  افتتحــت  1434/3/28هـــ  املوافــق  الســبت  اليــوم  هــذا  ويف 
الســاعة 41 : 9  بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن احملكمــة اجلزائيــة بنجــران 
لهــذه احملكمــة برقــم 34564505 يف 1434/3/24هـــ وبرفقهــا قــرار 
برقــم 3442226 يف  الثالثــة  الدائــرة اجلزائيــة  مــن  الصــادر  املاحظــة 
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1434/2/19هـــ واملتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة:) بعــد االطــاع علــى 
قرارنــا املرفــق باملعاملــة رقــم )348349( وتاريــخ 1434/1/11هـــ وحيــث 
أن املاحظــة يف صلــب احلكــم تقــرر إعــادة املعاملــة لبعثهــا لفضيلــة 
حاكمهــا يف مقــر عملــه حاليــا باحملكمــة العامــة باخلبــر الســتكمال 
اإلجابــة علــى املاحظــة بقرارنــا املشــار إليــه وإحلــاق مــا يجريــه يف القــرار 
ثــم بعــث املعاملــة للمحكمــة الصــادر منهــا القــرار إلحلــاق مــا أجــراه 
فضيلتــه بالضبــط وصورتــه وإعــادة املعاملــة إلينــا إلكمــال الزمها(.أ.هـــ 
وقــد جــرى منــي االطــاع علــى قــرار املاحظــة الصــادر مــن الدائــرة 
اجلزائيــة الثالثــة برقــم 348349 يف 1434/1/11هـــ واملتضمــن املاحظــة 
علــى احلكــم مبــا نصــه بعــد املقدمــة: )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والئحتــي االعتــراض وأوراق املعاملــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا 
ملاحظــة مــا يلــي: أواًل: قــرر فضيلتــه رجوعــه عــن احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بحــد الزانــي البكــر وقــرر تعزيــره ولــم جنــد فضيلتــه درأ احلــد 
عنــه، ثانيــًا: اجلــزاء احملكــوم بــه علــى املدعــى عليــه يف احلــق اخلــاص 
ــد مــن جــزاء رادع وزاجــر يتناســب مــع مــا أقــدم  والعــام قليــل جــدا والب
عليــه. فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم واهلل املوفــق. 
قاضــي اســتئناف …… ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ... ختــم وتوقيــع 
رئيــس الدائــرة ...ختــم وتوقيــع( .أ.هـــ وأجيــب أصحــاب الفضيلــة رئيــس 
وقضــاة االســتئناف بالدائــرة الثالثــة لتدقيق القضايــا اجلزائية مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة عســير علــى مــا تفضلــوا بــه مــن املاحظــة علــى 
احلكــم محــل التدقيــق مبــا يلــي: أواًل: لوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب 
ــه يف أســباب احلكــم مــن  ــا مت تفصيل ــى ومل ــة يف املاحظــة األول الفضيل
ــا البكــر عــن املدعــى عليــه  موجبــات درأ احلــد فقــد قــررت درأ حــد زن
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ــة يف املاحظــة الثانيــة وملــا  ــًا: لوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيل ثاني
مت تفصيلــه يف أســباب احلكــم مــن ظــروف محيطــة باجلرميــة مــع مراعــاة 
كــون املدعــى عليــه أظهــر التوبــة والنــدم والعــزم علــى عــدم العــود وأنــه 
ليــس عليــه ســوابق فقــد قــررت الرجــوع عمــا حكمــت بــه يف مقــدار 
ــًا  ــة يف احلــق العــام واخلــاص فقــط يف الفقــرة أواًل وثاني ــة التعزيري العقوب
ليكــون نصهــا بعــد التعديــل: »أواًل: للحــق العــام بســجنه ملــدة ســنتن 
ونصــف اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده مائتــان وخمســون جلــدة علــى 
خمــس دفعــات بــن كل دفعــة واألخــرى مــا ال يقــل عــن أســبوع. ثانيــًا: 
للحــق اخلــاص بســجنه ملــدة ســنة ونصــف اعتبــارًا مــن نهايــة محكوميتــه 
ــى ثــاث دفعــات بــن كل  ــدة عل ــون جل ــة وثمان ــده مائ ــام وجل للحــق الع
دفعــة واألخــرى مــا ال يقــل عــن أســبوع. وبذلــك حكمــت«. هــذا مــا لــزم 
اجلزائيــة  إلــى احملكمــة  املعاملــة  بعــث  وقــررت  واجلــواب عليــه  بيانــه 
بنجــران لرصــد مــا أحلــق بالقــرار يف ضبــط القضيــة وعــرض ما حكمت 
بــه أخيــرًا علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه ومــن ثــم إعــادة رفــع كامــل 
أوراق املعاملــة ملقــام محكمــة االســتئناف حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/3/28هـــ .
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ...القاضي املنتدب يف احملكمة اجلزائية 
بنجــران  بنــاء علــى قــرار رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم )709( 
وتاريــخ 1434/02/30هـــ  وبنــاء علــى توجيــه فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة للعمــل باملكتــب القضائــي اخلامــس رقــم 34753980 بتاريــخ 
1434/09/16هـــ  املوافــق  األربعــاء  اليــوم  هــذ  ويف  1434/03/25هـــ 
ــام واملدعــى  أفتتحــت اجللســة الســاعة 01:30 وفيهــا حضــر املدعــي الع
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عليهــا األولــى ...واملعرفــة مــن قبــل والدهــا ...ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا  
األولــى  أجابــت قائلــة  مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه  مــن الهــروب 
عــن منــزل أهلــي فغيــر صحيــح والصحيــح أنــه أتانــي شــخص ال أعرفــه 
أخذنــي مــن منــزل أهلــي وأنــا يف غيــر وعيــي وكنــت أحــس بــأن امــرأة 
تأخــذ بيــدي حتــى ركبــت مــع الشــخص الــذي ال أعرفــه وقــد يكــون 
املتهــم ...يف ســيارته وذهــب بــي إلــى شــقته التي ال أعــرف مكانها وبقيت 
عنــده مــدة طويلــة ال أحصيهــا وال أدري هــل فعــل بــي فاحشــة الزنــا أم 
ــة  ــت  للمحكمــة العامــة مبدين ــم ذهب ــي ال أدرك مــا يحصــل  ث ال  ، ألن
الدمــام ، وعنــد وصولــي للقاضــي باحملكمــة  وأخبرتــه مبــا حصــل لــي 
وحضــر والــدي واســتلمني منهــم  وقــد تبــت إلــى اهلل وندمــت علــى مــا 
ــى مــا تقــدم  مــن  ــاء عل فعلــت وليــس علــي ســوابق هــذه إجابتي.أ.هـــ فبن
الدعــوى واإلجابــة وبعــد دراســة القضيــة واالطــاع علــى أوراق املعاملــة 
ومبــا أن املدعــى عليهــا أقــرت بخروجهــا مــع رجــل ال متت له بصلة شــرعية 
وركوبهــا معــه يف ســيارته واختائهــا بــه ألن إقامــة عاقــة غيــر شــرعية 
مــع األجنبــي واالختــاء احملــرم بــه أمــر محــرم شــرعا   لقــول النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم:)ما خلــى رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان ثالثهمــا(، 
كمــا أنــه طريــق مــن طــرق الوقــوع يف الفاحشــة وقــد قــال تعالى:}يــا أيهــا 
الذيــن آمنــوا ال تتبعــوا خطــوات الشــيطان{، ونظــرا ألن املدعــى عليهــا 
أظهــرت التوبــة والنــدم والرجــوع عــن اخلطــأ والعــزم علــى عــدم العــود، 
ولعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليهــا، ولــكل مــا تقــدم وتأسيســًا 
ــا مــن إقامــة  ــة املدعــى عليهــا مبــا أســند إليه ــدي إدان ــه فقــد ثبــت ل علي
عاقــة محرمــة مــع رجــل ال حتــل لــه واختائهــا  وقــررت تعزيرهــا لقــاء 



247

ذلــك كلــه بســجنها ملــدة شــهرين  يحتســب منهــا املــدة التــي أمضتهــا 
موقوفــة وتســقط عقوبــة الســجن  بحفــظ املدعــى عليهــا جزئــن مــن 
القــرآن الكــرمي خــال ثمانيــة أشــهر مــن تاريــخ 1434/9/17هـــ وأخــذ 
التعهــد القــوي بعــدم العــودة إلــى مــا بــدر منهــا وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــي عليهــا قــررت قناعتهــا بــه  وقــرر املدعــي العــام عــدم اعتراضــه 
علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/9/16هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
  ...... برقــم  بنجــران  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
وتاريــخ 1434/5/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضي 
اخلــاص  1433/11/3هـــ  وتاريــخ   ..... برقــم   ..... الشــيخ/  باحملكمــة 
ــة )عاقــة محرمــة(  ــد / ...... و..... يف قضي بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــ
علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة 
ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم )3442226( وتاريــخ 1434/2/19هـــ . 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين اهلل عل
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رقم الصك : 33466642 تاريخه : 1434/11/27هـ 
رقم الدعوى: 33652352 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3439714 تاريخه: 1434/2/17هـ

زنــا- زنــا احملصنــة - رجــوع عــن اإلقــرار بالزنا-ادعــاء اإلكــراه على الزنا 
- احلــدود تــدرأ بالشــبهات - تعزيــر بالســجن واجللــد مــع التوصيــة 

باإلبعــاد.

1. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) هــا تركتمــوه يتــوب فيتــوب 
ــه (  اهلل علي

2. مــا روي عــن عمــر -رضــي اهلل عنــه- أنــه ُأتــي بامــرأة قــد زنــت فقالــت: 
، فخلــى  ) إنــي كنــت نائمــة فلــم أســتيقظ إال برجــل قــد جثــم علــيَّ

ســبيلها (.
3. قــال صاحــب الشــرح الكبيــر: ) ومتــى رجــع املقــر باحلــد عــن إقــراره 
قبــل منــه وإن رجــع يف أثنــاء احلــد لــم يتمــم وجملــة ذلــك أن شــرط 
إقامــة احلــد باإلقــرار بالبقــاء عليــه إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن 
ــه (، قــال صاحــب اإلنصــاف ) هــذا املذهــب يف جميــع  إقــراره كــف عن

احلــدود ( )207/26ـ 208(

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــا )محصنــة( باتهامهــا بفعــل 
فاحشــة الزنــا وذلــك بعدمــا مت القبــض عليهــا بعــد وضعهــا مولــودًا نتــج 
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عــن حملهــا ســفاحًا وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليهــا بحــد الزانيــة 
احملصنــة، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا أنكرتهــا، 
ودفعــت بــأن فعــل الفاحشــة كان باإلكــراه، بعــرض إقرارهــا حتقيقــا 
عليهــا دفعــت باإلكــراه عليــه، جــرى االطــاع علــى التقريــر الطبــي 
إثــر والدة طبيعيــة،  املستشــفى   أدخلــت  املدعــى عليهــا  أن  املتضمــن 
نظــرًا لدفــع املدعــى عليهــا باإلكــراه علــى فعــل الفاحشــة، وألن إدعــاء 
اإلكــراه شــبهة يــدرأ بهــا احلــد واحلــدود تــدرأ بالشــبهات - لــذا كلــه 
حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن إقامــة حــد الزانــي احملصــن 
عليهــا وتعزيرهــا للتهمــة القويــة بســجنها ملــدة ســنة ونصــف وبجلدهــا 
مائــة وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات مــع التوصيــة بإبعادهــا 
عــن البــاد بعــد انتهــاء فتــرة محكوميتهــا - بعــرض احلكــم عليهمــا 
قــرر املدعــي العــام املعارضــة علــى احلكــم واالكتفــاء بائحــة الدعــوى 
ــا القناعــة باحلكــم، وبعــد  ــة وقــررت املدعــى عليه كائحــة اعتراضي

ــه. رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
القاضــي/...  وفضيلــة  القاضــي/...  فضيلــة  مــع  باالشــتراك  بعرعــر 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم 33652352 وتاريــخ 1433/11/14هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 332011530 وتاريــخ 1433/11/14هـــ ففــي هــذا اليــوم االثنــن 
املوافق1433/11/22هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام ...الئحــة دعــواه ضــد ...حاملــة رخصــة إقامــة ...قائــا إنــه 
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يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/17هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليها 
مــن قبــل مركــز شــرطة الفيصليــة وذلــك بعــد وضعهــا مولــودًا نتــج عــن 
ــا ســفاحًا وممارســتها فعــل  ــا ســفاحًا وباســتجوابها أقــرت بحمله حمله
فاحشــة الزنــا برضاهــا مرتــن قبــل عــدة أشــهر مــع وافــد مــن اجلنســية 
الهنديــة يدعــى/ ... )مت فــرز أوراق خاصــة جلهــة اإلختصــاص للقبــض 
عليــه( وذلــك بإيــاج ذكــره يف فرجهــا وإنــزال مــاءه بداخلهــا وقــد حصــل 
ذلــك داخــل عمــارة أمــام منــزل كفيلهــا وأنــه ســافر خــارج البــاد وال 
تعرف أي معلومات عنه وقد صدر بحقها التقرير الطبي من مستشــفى 
والــذي  1433/10/16هـــ  وتاريــخ    )10137( رقــم  املركــزي  عرعــر 
تضمــن ) أن املدعــى عليهــا أدخلــت املستشــفى بتاريــخ 1433/10/11هـــ 
إثــر والدة طبيعيــة بحمــل مكتمــل واملولــود ذكــر يــزن 2 كيلــو( وقــد 
انتهــى التحقيــق مــع املدعــى عليهــا ... إلــى اتهامهــا بفعــل فاحشــة الزنــا 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- ماجــاء بأقوالهــا املدونــة مبحضــر 
االســتجواب لفــة )15( صفحــة 1-2-3 2- مــا جــاء بإقرارهــا املــدون 
مبحضــر االســتجواب لفــة )15( صفحــة 4 3- ماجــاء يف التقريــر الطبــي 
املرفــق لفــة )11( وحيــث إن مــا أقدمــت عليــه املدعى عليها وهي بكامل 
أهليتهــا املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات 
إدانتهــا مبــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا بحــد الزانيــة احملصنــة ويف نفس 
اجللســة حضــرت املدعــى عليهــا ...حتمــل رخصــة إقامــة رقــم ...واملعــرف 
عليهــا مــن قبــل الســجانة ... فجــرى ســؤالها عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
ــة مــا جــاء يف دعــوى املدعــي  ــة وهــي حتســن العربي ــت قائل ــام فأجاب الع
العــام غيــر صحيــح والصحيــح أنــي كنــت أعمــل لــدى كفيلــي يف حــي 
الناصريــة وخرجــت أثنــاء ذلــك ألرمــي املهمــات فوجدنــي عامــل هنــدي 
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فمســكني بالقــوة وأدخلنــي إلــى داخــل عمــارة حديثــة البنــاء أمــام منــزل 
كفيلــي وقــام باغتصابــي وأدخــل ذكــره يف فرجــي ممــا نتــج عــن ذلــك 
حملــي منــه هكــذا أجابــت  ثــم ســألنا املدعيــة عــن ديانتهــا فأجابــت 
ــت  ــة فأجاب ــم جــرى ســؤالها هــل هــي محصن ــن اإلســام ث ــى دي ــا عل أنه
قائلــة نعــم أنــا متزوجــة وعنــدي  ولديــن  ولكــن طلقنــي زوجــي ثــم جــرى 
مجابهتهــا بإقرارهــا املــدون علــى لفــة )15( صفحــة )4( واملتضمــن ) أقــر 
أنــا الوافــدة / ... ـ أندونيســية اجلنســية ــــ حاملــة لرخصــة إقامــة رقــم )...( 
ــــ أقــر وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا ودون إكــراه مــن أحــد 
أننــي قــد حملــت ســفاحًا مــن أحــد العمالــة الوافــدة ويدعــى / ...وهــو 
هنــدي اجلنســية وهــو مســافر اآلن إلــى الهنــد وال أعــرف عنوانــه وال عملــه 
وقــد مارســت فاحشــة الزنــا معــه مرتــن وذلــك بإدخــال ذكــره يف فرجــي 
وإنــزال مــاءه وقــد حصــل ذلــك يف شــهر واحــد أثنــاء خروجــي مــن منــزل 
كفيلــي برمــي القمامــة وقمــت بإعطائــه رقــم هاتفــي واتفقــت معــه علــى 
اخلــروج للعمــارة املقابلــة ملنــزل كفيلــي وقــام بفعــل الفاحشــة معــي مرتــن 
داخــل هــذه العمــارة ممــا نتــج عنــه حملــي ســفاحًا ، كمــا أننــي مطلقــة 
ويوجــد لــدي ابنــان يف أندونيســيا وإننــي مارســت الزنــا بطــوٍع منــي دون 
إكــراه ، وهــذا إقــرار منــي بذلــك فأجابــت قائلــة لقــد أكرهونــي علــى 
هــذا اإلقــرار فســألناها هــل لديهــا بينة على هذا اإلكــراه فأجابت قائلة 
ليــس لــدي بينــة ولكــن ال صحــة ملــا جــاء فيــه ثــم ســألنا املدعــي العــام هل 
ــة   ــًا ليــس لــدي ســوى مــايف أوراق املعامل ــة فأجــاب قائ ــادة بين لديــك زي
فبنــاء علــى مــا تقــدم  مــن الدعــوى واإلجابــة وبالنظــر إلــى طيــات املعاملــة 
وإلــى محضــر اســتجواب املدعــى عليهــا لفــة )15( صفحــة )4( واملتضمــن 
إقــرار املدعــى عليهــا بفعــل فاحشــة الزنــا برضاهــا مرتــن وبالنظــر إلــى 
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التقريــر الصــادر مــن مستشــفى عرعــر املركــزي لفــة )11( واملتضمــن ) 
أن املدعــى عليهــا أدخلــت املستشــفى بتاريــخ 1433/10/11هـــ إثــر والدة 
طبيعيــة ) حمــل مكتمــل ( واملولــود ذكــر يــزن 2,200 كجــم وخرجــت 
مــن املستشــفى بتاريــخ 1433/10/15هـــ( وإلدعائهــا أنهــا مكرهــة علــى 
هــذا الفعــل وعلــى هــذا اإلقــرار وألن ادعــاء اإلكــراه يتضمــن الرجــوع 
عــن اإلقــرار آنــف الذكــر والرجــوع عــن اإلقــرار يف الزنــا مقبــول عنــد 
عامــة الفقهــاء قــال صاحــب الشــرح )ومتــى رجــع املقــر باحلــد عــن إقــراره 
قبــل منــه وإن رجــع يف أثنــاء احلــد لــم يتمــم وجملــة ذلــك أن شــرط إقامــة 
احلــد باإلقــرار بالبقــاء عليــه إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره كــف 
عنــه( قــال صاحــب اإلنصــاف ) هــذا املذهب يف جميع احلــدود( 207/26ـ 
208 وقــد رجعــت املدعــى عليهــا عــن إقرارهــا بأنهــا فعلــت هــذه الفعلــة 
مطاوعــة مختــارًة ولذلــك ملــا هــرب ماعــز رضــي اهلل عنــه قــال النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم )هــا تركتمــوه يتــوب فيتــوب اهلل عليــه ( وألن 
ادعــاء اإلكــراه شــبهة يــدرأ بهــا احلــد واحلــدود تــدرأ بالشــبهات وملــا روي 
عــن عمــر رضــي اهلل عنــه أنــه أتــي بإمــرأة قــد زنــت فقالــت ) إنــي كنــت 
نائمــة فلــم أســتيقظ إال برجــل قــد جثــم علــي فخلــى ســبيلها ( وجلميــع 
مــا تقــدم فلــم يثبــت لدينــا باإلجمــاع إدانــة املرأة/...بتمكــن الوافــد/ 
... بــأن يفعــل فاحشــة الزنــا بهــا ممــا أدى إلــى حملهــا ســفاحًا وقررنــا 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام بإقامــة حــد الزانــي احملصــن 
عليهــا ولكــن لوجــود التهمــة القويــة فقــد قررنــا باإلجمــاع تعزيرهــا 
ــة  بســجنها ملــدة ســنة ونصــف حتســب مــن تاريــخ إيقافهــا وبجلدهــا مائ
وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات بــن كل دفعــة والتــي تليهــا 
مــاال يقــل عــن عشــرة أيــام وبذلــك حكمنــا كمــا نوصــي بإبعادهــا عــن 
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البــاد بعــد انتهــاء فتــرة محكوميتهــا وبعــرض احلكــم عليهمــا قــرر 
الدعــوى  بائحــة  واالكتفــاء  احلكــم  علــى  املعارضــة  العــام  املدعــي 
كائحــة اعتراضيــة وقــررت املدعــى عليهــا القناعــة باحلكــم وعليــه 
فقــد قررنــا رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف كاملتبــع  وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/11/22هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
اخلماســية األولــى يف محكمــة االســتئناف باجلــوف علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بعرعــر برقــم 332011530 وتاريــخ 
30 /1433/11هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
الشــيخ ... والشــيخ ...والشــيخ ......برقــم ....... وتاريــخ 1433/11/27هـــ 
...أندونيســية اجلنســية يف قضيــة  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد 
فاحشــة وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة ، تقــرر 
املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه أصحــاب الفضيلــة لتعديــل احلكــم مــن 
صــرف النظــر عــن الدعــوى الــى درء حــد الزانــي احملصــن عــن املدعــى 
عليهــا لتوجــه الدعــوى بحــد الزانــي احملصــن علــى املدعــى عليهــا ابتــداًء 
وإلدعائهــا اإلكــراه يــدرأ احلــد وأمــا صــرف النظــر فيكــون  عنــد عــدم 
توجيــه الدعــوى ابتــداًء وذلــك قبــل بعــث املعاملــة جلهــة التنفيــذ. واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34263569 تاريخه: 1434/7/10هـ 
رقم الدعوى: 34120578

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34269027 تاريخه: 1434/7/16هـ

زنــا - زنــا غيــر محصــن  أســلمت بعــد فعــل الفاحشــة - متكــن شــخص 
أجنبــي مــن دخــول منــزل صاحــب العمــل - معاملــة املدعــى عليهــا 
معاملــة املســتأمن ألنهــا يف حكمــه واملســتأمن ال يقــام عليــه حــد الزنــا 

- تعزيــر بالســجن واجللــد.

ما نص عليه الفقهاء من أن املستأمن ال يقام عليه حد الزنا.

إدعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليهــا بفعــل فاحشــة الزنــا وهــي غيــر 
محصنــة وإجنابهــا مولــودة ســفاحًا ومتكــن شــخص أجنبــي مــن دخــول 
منــزل كفيلهــا. وذلــك بعدمــا أدخلــت املدعــى عليهــا مستشــفى النســاء 
والــوالدة إلجنابهــا مولــودة وأثبــت التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى 
النســاء والــوالدة أن املتهمــة وضعــت مولودهــا باملنــزل وأحضــرت إلــى 
طــوارئ النســاء بواســطة الشــرطة - وأن والدتهــا طبيعيــة وطلــب املدعــي 
العــام إثبــات إدانتهــا مبــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا بحــد الزانــي غيــر 
احملصــن، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا بواســطة 
مترجــم احملكمــة صادقــت عليــه، وقــررت أن ذلــك برضاهــا وأنهــا غيــر 
محصنــة، وأنهــا كانــت علــى غيــر ديــن اإلســام حــن فعلــت الفاحشــة 
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ــم أن فعلهــا هــذا فعــل  وأنهــا أســلمت بعــد دخولهــا الســجن وأنهــا ال تعل
محــرم إال بعــد دخولهــا يف اإلســام ، وأجابــت بنفــس اجلواب يف جلســتن 
أخريــن ، نظــرًا لكــون املدعــى عليهــا يف حكــم املســتأمن وقــد نــص 
الفقهــاء بــأن املســتأمن ال يقــام عليــه حــد الزنــا  فقــد مت احلكــم بصــرف 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الزنــا علــى املدعــى عليهــا 
أشــهر  خمســة  مــدة  بالســجن  تعزيــرًا  عليهــا  املدعــى  علــى  واحلكــم 
وجلدهــا تســعن جلــده مفرقــة علــى فترتــن بــن كل فتــرة وأخــرى 
قــررت  عليهــا  املدعــى  علــى  احلكــم  وبعــرض   - يومــًا  عشــر  خمســة 
القناعــة، كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم وطلــب 
ــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وبعــد رفــع  رفــع املعامل

ــه. احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بحائــل  
ــة  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائّي ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل وبن
بحائــل/ املكلــف برقــم 34120578 وتاريــخ 1434/03/14هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ    1434/03/07 وتاريــخ   34579545 برقــم  باحملكمــة 
الســبت املوافــق1434/04/13 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ... وادعــى علــى احلاضــرة معــه ... فلبينيــة اجلنســية باإلقامــة رقــم 
)...( قائــًا يف حتريــر دعــواه فإنــه بتاريــخ 1434/2/17هـــ أدخلت املدعى 
عليهــا مستشــفى امللــك خالــد بحائــل ومت حتويلهــا ملستشــفى النســاء 
والــوالدة إلجنابهــا مولــودة ســفاحًا وبســماع إفادتهــا ابتــداًء أفــادت بــأن 
املولــودة هــي مــن ابــن كفيلهــا وأنــه منــذ حوالــي ســنة وهــو يقــوم بفعــل 
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الفاحشــة معها وباســتجواب إبن كفيلها أنكر ما نســب إليه، ولكنه 
أفــاد بأنــه قبــل ثمانيــة أشــهر تقريبــًا كان عائــدًا إلــى منزلهــم يف حوالــي 
الســاعة احلاديــة عشــر ليــًا ووجــد العاملــة واقفــة عنــد البــاب فســألها عن 
ســبب وقوفهــا فقالــت أرمــي النفايــات ولكنــه لــم يــرى معهــا نفايــات، 
كمــا أفــاد بأنهــم قــد اشــتروا لهــا هاتفــًا منــذ ســنتن وقــد أخبرتــه 
والدتــه بــأن معهــا هاتفــًا آخــر ومت االنتقــال ملستشــفى النســاء والــوالدة 
لضبــط أقــوال املدعــى عليهــا بالتفصيــل والتــي أفــادت بأنــه حضــر لهــا 
ــب منهــا ممارســة فعــل  ــًا وطل ــل ســنة تقريب ــا قب ــن كفيلهــا يف غرفته اب
الفاحشــة معهــا فرفضــت وقــال لهــا أريــد أن افعــل معــك الفاحشــة وإال لن 
تســافري إلــى بلــدك فخافــت منــه ورضيــت بذلــك فحملــت منــه وأجنبــت 
مولــودة، كمــا أفــادت بأنهــا لــم تخبــر والديــه بذلــك ألنهــا كانــت 
خائفــة منــه، وأفــادت بأنهــا لــم تشــاهد أي عامــات يف جســمه حيــث أنــه 
كان يرتــدي ثوبــًا وإمنــا كان يقــوم بنــزع ســرواله فقــط، وأنــه قــام بفعــل 
ــى اتصــال احملقــق املنــاوب املبنــي  ــاًء عل الفاحشــة معهــا ســت مــرات وبن
علــى اتصــال ضابــط االتصــال باملستشــفى املتضمــن بــأن املدعــى عليهــا 
لديهــا أقــوال تريــد اإلدالء بهــا فتــم االنتقــال لشــعبة ســجن حائــل العــام 
وجــرى ضبــط أقوالهــا والتــي أفــادت فيهــا بــأن جميــع مــا ذكرتــه ســابقًا 
غيــر صحيــح وأن ابــن كفيلهــا لــم يقــم بفعــل الفاحشــة معهــا إطاقــا 
وإمنــا قامــت هــي بفعــل الفاحشــة مــع شــخص مــن اجلنســية الفلبينيــة يعمــل 
كهربائيــًا وقــد حضــر إلــى املنــزل إلصــاح  حاجــة وقــام بإعطائهــا رقــم 
هاتفــه فاتصلــت بــه الســاعة الثانيــة ليــًا فحضــر وفعلــت معــه الفاحشــة 
يف امللحــق اخلارجــي مــرة واحــدة برضــى منهــا، كمــا أفــادت بأنهــا ال 
تعــرف عنــه أي شــيء حيــث أنــه ســافر إلــى بــاده بعــد شــهر رمضــان وقــد 
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أثبــت التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى النســاء والــوالدة بحائــل 
بــأن املتهمــة وضعــت مولودهــا باملنــزل وأحضــرت إلــى طــوارئ النســاء 
بواســطة الشــرطة، وأن والدتهــا طبيعيــة وقــد اســفر التحقيــق معهــا 
عــن اتهامهــا بفعــل فاحشــة الزنــا وهــي غيــر محصــن وإجنابهــا مولــودة 
ســفاحًا ومتكــن شــخص أجبنــي مــن دخــول منــزل كفيلهــا واملجــرم 
شــرعًا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- ماجــاء يف أقوالهــا املنــوه 
عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة )6,5( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم 
)11(. -  2- ماجــاء يف التقريــر الطبــي املرفــق لفــة رقــم )22( وحيــث 
إن مــا أقدمــت عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات 
إدانتهــا مبــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا بحــد الزانــي غيــر احملصــن 
هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا أجابــت 
قائلــًة ماذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن اتهامــي بفعــل فاحشــة الزنــا 
و إجنابــي مولــودًا ســفاحًا و متكــن شــخص أجنبــي مــن دخــول منــزل 
كفيلــي فهــذا صحيــح حيــث أنــي مكنــت شــخص ال أعرفــه مــن اجلاليــة 
الفلبينيــة مــن دخــول منــزل كفيلــي وفعــل معــي فاحشــة الزنــا بإيــاج 
مــرًة واحــده يف امللحــق اخلارجــي وحملــت منــه ســفاحًا وأنــا غيــر محصنــة 
ولــم يســبق لــي الــزواج وقــد فعــل معــي فاحشــة الزنــا برضــى منــي كمــا 
أضافــت املدعــى عليهــا بأنهــا كانــت علــى غيــر دين اإلســام حــن فعلت 
فاحشــة الزنــا وأنهــا أســلمت بعــد دخولهــا الســجن وأنهــا ال تعلــم أن فعلهــا 
هــذا فعــل محــرم إال بعــد دخولهــا يف اإلســام  هكــذا أضافــت وعليهــا 
رفعــت اجللســة للنظــر والتأمــل ويف يــوم  اإلثنــن املوافــق 1434/04/22 
هـــ افتتحــت اجللســة  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى 
أجابــت مبــا  اخــرى  مــرة  العــام  املدعــي  دعــوى  عــن  وبســؤالها  عليهــا 
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أجابــت بــه ســابقا وأضافــت قائلــة أنهــا كانــت علــى ديــن النصرانيــة 
عندمــا فعلــت جرميــة الزنــا وذلــك قبــل دخولهــا اإلســام ويف يــوم  األربعــاء 
املوافــق1434/06/21 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا ...وبإعــادة ســؤالها عــن دعــوى املدعــي 
العــام مــرًة أخــرى أجابــت بنفــس اجلــواب األول وأضافــت بأنهــا كانــت 
علــى ديــن النصرانيــة وأنهــا ال تعلــم أن هــذا فعــل محــرم حيــث أنــه كان 
يف بادهــم شــيء مســموح بــه هكــذا أضافــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة واالطــاع علــى أوراق املعاملــة ومبــا أن املدعــى عليهــا 
وأنهــا أجنبــت مولــودة ســفاحًا ومكنــت  الزنــا  بفعــل فاحشــة  أقــرت 
شــخص أجنبــي مــن دخــول منــزل كفيلهــا ومبــا أنهــا ذكــرت بأنهــا علــى 
غيــر ديــن اإلســام وأنهــا علــى ديــن النصرانيــة حــن فعلــت ذلــك وأنهــا 
ال تعلــم أن ذلــك فعــل محــرم حيــث أنهــا حديثــة عهــد بدخولهــا لإلســام 
وكمــا يظهــر ذلــك مــن جــواز ســفرها حيــث أنــه باإلطــاع عليــه وجــدت 
أنــه ذكــر فيــه بــأن الديانــة غيــر مســلمة وحيــث إن املدعــى عليهــا يف 
ــه حــد  ــأن املســتأمن ال يقــام علي ــاء ب حكــم املســتأمن وقــد نــص الفقه
الزنــا لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهــا بإدخالهــا شــخص أجنبــي 
داخــل منــزل كفيلهــا و صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إقامــة 
حــد الزنــا علــى املدعــى عليهــا لألســباب التــي ذكرتهــا وحكمــت علــى 
املدعــى عليهــا تعزيــرًا مبايلــي أواًل: ســجن املدعــى عليهــا ملــدة خمســة 
أشــهر ويحســب لهــا كل ســجن ســجنت بــه يف هــذه القضيــة ثانيــًا: جلــد 
املدعــى عليهــا تســعن جلــده مفرقــة علــى فترتــن بــن كل فتــرة وأخــرى 
خمســة عشــر يومــًا وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهــا قــررت القناعــة 
كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم وطلــب رفــع املعاملــة 
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ــه عــن  ــك كل ــه وكان ذل ــدون الئحــه اعتراضي حملكمــة االســتئناف ب
طريــق مترجــم احملكمــة ...واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد . حــرر يف 1434/6/21هـــ . 
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا   فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  بتدقيــق  املختصــة  األولــى 
رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل  مبنطقــة 
اجلزائيــة مبنطقــة حائــل برقــم 341675805 يف تاريــخ 7/11/ 1434هـــ 
واملقيــدة لدينــا برقــم 341675805 يف تاريــخ 1434/7/11هـــ املرفــق بهــا 
القــرار الشــرعي الصــادر مــن صاحــب الفضيلــة الشــيخ ......القاضــي 
باحملكمــة اجلزائيــة مبنطقــه حائــل برقــم ...... يف تاريــخ 1434/7/10هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ... فلبينيــة مبوجــب اإلقامــة رقــم 
...... بشــأن زنــا وقــد تضمــن القــرار حكــم صاحــب الفضيلــة وفقــه اهلل 
ــى النحــو املفصــل يف القــرار املرفــق، وبدراســة  ــى املدعــى عليهــا عل عل
القــرار وصــوره الضبــط وأوراق املعاملــة: جــرت املصادقــة علــى ماحكــم 
بــه فضيلتــه وفقــه اهلل بالقــرار املشــار إليــه أعــاه مــع تنبيــه فضيلتــه أنــه 
ينبغــي اإليصــاء بإبعــاد املدعــى عليهــا عــن البــاد بعــد اســتيفاء مالهــا 
ومــا عليهــا وتوضيــح ذلــك بالقــرار والضبــط قبــل بعثهــا للجهــة املختصــة 
حســب املتبــع. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد والــه 

ــه وســلم. وصحب
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رقم الصك: 34288327  تاريخه: 1434/5/8هـ 
رقم الدعوى: 34197867

رقم قرار التصديق  من محكمة االستئناف: 
34209648 تاريخه:  1434/5/8هـ

زنــا - زنــا غيــر احملصــن - شــبهة فعــل فاحشــة الزنــا - التســبب يف تغييب 
فتــاة - اخللــوة بأجنبيــة - الرجــوع عــن اإلقــرار بالزنــا - تعزيــر بالســجن 

واجللــد ومصــادرة اجلــواالت - احلدود تدرأ بالشــبهات.

رواه  بالشــبهات(  احلــدود  )ادرؤوا   : وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   .1
الترمــذي 

2. مذهــب احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار 
يف احلــدود.

3. مشــروعية التعزيــر باملــال وهــو مذهــب املالكيــة واحلنابلــة واختيــار 
ابــن تيميــة .

الزنــا  فاحشــة  بفعــل  األول  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  ادعــى 
والتســبب يف تغيــب فتــاة، وتوجيــه االتهــام للمدعــى عليــه الثانــي بإيــواء 
ــى املدعــى  ــام احلكــم عل ــب املدعــي الع ــوة بهــا- طل ــاة واخلل محــدث وفت
عليــه األول  بحــد الزانــي واحلكــم علــى املدعــى عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة  
لقــاء مــا أســند إليهمــا مــن جرائــم تعزيريــة ومصــادرة الهاتفــن النقالــن 
العــام علــى املدعــى  املســتخدمن يف اجلرميــة وبعــرض دعــوى املدعــي 
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عليهمــا أنكراهــا ودفــع املدعــى عليــه الثانــي بــأن املدعــى عليــه األول 
قــام بتغريــره حيــث أخبــره أن املجنــي عليهــا خطيبتــه وأنــه يريــد أن يأخــذ 
جــزءا مــن البيــت الــذي يســكنه هــو وإياهــا فتــرة مؤقتــة وأنــه وافــق علــى 
ذلــك وأن اجلــزء الــذي كانــت فيــه الفتــاة مســتقل متامــا ولــم يقابــل املــرأة 
ــه األول حتقيقــًا أنكــره  ــم يدخــل عليهــا وبعــرض إقــرار املدعــى علي ول
ودفــع أنــه لــم يقــرأه، وإلقــرار املدعــى عليــه بإيــواء الفتــاة وإلنــكاره 
اخللــوة وللبينــة املعدلــة شــرعًا وألن مــا دفــع بــه غيــر مقبــول شــرعًا وعقــًا 
وحلرمــة مــا أقدمــوا عليــه وحلرمــة البلــد احلــرام لذلــك كلــه توجهــت 
الشــبهة للمدعــى عليــه األول بفعــل فاحشــة الزنــا وتغييــب الفتــاة وثبتــت 
إدانــة املدعــى عليــه الثانــي بإيــواء محــدث وفتــاة واخللــوة بهــا ومت احلكــم 
بصــرف النظــر عــن إقامــة حــد زنــا البكــر علــى املدعــى عليــه األول 
ــدة دفعــة  ــده ســتن جل ــره بســجنه ســتة أشــهر وجل ــه بتعزي واحلكــم علي
واحــدة، وتعزيــره لقــاء تغييــب الفتــاة بســجنه ســتة أشــهر تبــدأ بعــد انتهاء 
احملكوميــة الســابقة وجلــده ثاثمائــة جلــدة موزعــة علــى ســت دفعــات 
ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإدخــال قيمتــه يف حســاب مؤسســة النقــد. 
واحلكــم علــى املدعــى عليــه الثاني بتعزيره بســجنه ســنة وجلــده ثاثمائة 
جلــدة موزعــة علــى ســت دفعــات ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإدخــال قيمته 
يف حســاب  مؤسســة النقــد، بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه الثانــي واملدعــي العــام قــرر االعتــراض بائحــة وقــرر املدعــى عليــه 
األول  القناعــة، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة 

عليــه.
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ... القاضي يف احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املـكـرمـــة بـرقـــم 34197867 وتاريــخ 1434/04/29هـ  
املقيــدة بالـمـحـكـــمة برقــم 341054477 وتاريــخ 1434/4/29هـــ فـفـــي 
ــاء الـمـوافـــق1434/04/30هـ افـتـتـحـــت اجلـلـســـة الـسـاعــــــة  يـــــوم الثـاثـ
45 : 01  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... ســعودي اجلنســية املكلــف 
برقــم هـــ م / 2/ 1/ 6057 يف 1/1 / 1433هـــ وادعــى قائــًا أدعــي علــى 
: 1- ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل رقــم ..... و2- ...... اجلنســية 
مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ...بتاريــخ 1434/3/8هـــ ، تقــدم والــد 
الفتــاة / ... ، ببــاٍغ عــن تغيبهــا حيــث خرجــت بتاريــخ 1434/3/7هـــ 
، برفقــة والدتهــا مــن الفنــدق الــذي يقيمــون فيــه وعــادت والدتهــا ولــم 
تعــد هــي وال يتهــم أحــدًا يف ذلــك ورقــم جوالهــا )...( وبســماع أقــوال 
والدتهــا أفــادت بأنــه عنــد وصولهــا إلــى بــاب الفنــدق توجهــت ابنتهــا 
إلــى الشــارع فنادتهــا فلــم جتبهــا وواصلــت طريقهــا ولــم تلحــق بهــا كــون 
ابنائهــا برفقتهــا وأنــه ســبق أن تغيبــت عنهــم يف الريــاض ملــدة ثاثــة أيــام 
وأنهــا ال تعانــي مــن أمــراٍض نفســية وأنهــا أخبرتهــا بأنــه ســتعود إلــى 
احلــرم للجلــوس فيــه وبتاريــخ 1434/3/15هـــ ، جــرى رصــد اتصــاالت 
متبادلــة مــن قبــل البحــث اجلنائــي بــن الرقمــن )......( حيــث اتضــح بــأن 
الرقــم األول باســتخدام املدعــى عليــه الثانــي ، والــذي يســكن يف حــي 
)اجلميــزة( ثــم حضــر املدعــى عليــه األول ، إلــى جهــة البحــث وأرشــدهم 
إلــى مــكان وجــود الفتــاة حيــث جــرى االنتقــال والقبــض علــى املدعــى 
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عليــه الثانــي ،  ومعــه الفتــاة بداخــل شــقته وضبــط بحوزتــه ثاثــة هواتف 
نقالــة وأفادتهــم الفتــاة بــأن املتســبب يف تغيبهــا هــو املدعــى عليــه األول، 
فقبــض عليــه وضبــط بحوزتــه هاتــف نقــال وبســماع أقــوال املدعــى عليــه 
الثانــي ، أقــر بــأن املدعــى عليــه األول ، أحضــر لــه الفتــاة وذكــر لــه 
بأنهــا خطيبتــه وطلــب منــه إبقاءهــا عنــده ليذهــب إلــى أهلهــا ثــم حضــر 
 ، األول  عليــه  املدعــى  وأن  يجامعهــا  لــم  وأنــه  عليــه  وقبــض  البحــث 
كان مــع الفتــاة يف غرفــة مســتقلة وهــو بغرفــة أخــرى مبفــرده وبســماع 
املدعــى عليــه األول ، أقــر بأنــه جامــع الفتــاة وأنــه لــم يفــض بكارتهــا 
ــد احلــرم  )وقــد  ــه قابلهــا بالصدفــة عن ــل وأن كونهــا مســتخدمة مــن قب
جــرى فــرز أوراق مســتقلة للمتهمــة الفتــاة / ... ، وأحيلــت قضيتهــا إلــى 
دائــرة العــرض واألخــاق بالريــاض حملاكمتهــا مبقــر إقامتهــا( )كمــا 
جــرى فــرز أوراق للمدعــى عليــه الثانــي، جــراء عودتــه بعــد اإلبعــاد ، 
وأحيلــت إلــى جهــة االختصاص(وقــد حضــر والــد الفتــاة وقــرر تنازلــه 
عــن ابنتــه وعــن املتهمــن  حتــى قبــض عليهــم جميعــًا يف الشــقة وأنــه لــم 
يلمــس الفتــاة ولــم يحــدث بينهمــا أي شــيء وأن رقــم جوالــه هــو )...( وأن 
الرقــم اآلخــر الــوارد يف محضــر القبــض يعــود خلادمــة إندونيســية تعمــل 
لــدى امــرأة يف )العزيزيــة( وهــي صديقــة لوالدتــه وتدعــى الدكتــورة 
... واالتصــاالت املتبادلــة بــن الرقمــن هــي ألجــل الدكتــورة لكــي 
تذهــب اخلادمــة إليهــا للعمــل عندهــا وأنــه يســكن لوحــده وأنــه ســبق أن 
أبعــد عــن البــاد يف قضيــة جنائيــة وعــاد عــن طريــق التهريــب مــن منفــذ 
)الطــوال( وأنــه يحمــل اجلنســيتن : املصريــة واليمنيــة  ، وأنــه اســتخدم 
هاتفــه األســود يف جرميتــه .  وباســتجواب املدعــى عليــه األول ، أقــر بأنــه 
فعــل فاحشــة الزنــا بالفتــاة مرتــن بإيــاٍج كامــل وأنهــا لــم تكــن بكــرًا 
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بــل كانــت مفضوضــة وأنــه تعــرف عليهــا حــن كان عائــدًا مــن احلــرم 
حيــث وجدهــا أمــام منزلهــم ثــم أخذهــا يف جولــة بداخــل احلــارة وأنــه 
اتصــل علــى املدعــى عليــه الثانــي ، الــذي طلــب منــه إحضارهــا فأخذهــا 
إليــه وركبــا معــه يف ســيارته واجتــه بهمــا إلــى بيتــه وكانــت فيــه امــرأة 
إندونيســية وأن املدعــى عليــه الثانــي ، حينمــا أحــس باخلطــر أراد أن 
يلبســه القضيــة     وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليــه الثانــي ، بإيــواء محــدث وفتــاة واخللــوة بهــا ، واتهــام املدعــى عليــه 

األول ، بفعــل فاحشــة الزنــا والتســبب يف تغيــب فتــاة .
وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة 
شــرعًا  فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ، لــذا أطلــب إثبــات إدانتهمــا 
مبــا أســند إليهمــا واحلكــم علــى املدعــى عليــه األول ، بحــد الزانــي 
البكــر ،  واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة ، لقــاء مــا أســند إليهمــا مــن 
ــة ، واحلكــم مبصــادرة الهاتفــن النقالــن املســتخدمن  ــم تعزيري جرائ
رقــم  شــريحتن/  ......الصنع/بخاصيــة  نــوع  مــن  وهــو   ، اجلرميــة  يف 
مصنعي)................(العائــد للمدعــى عليــه الثانــي ، والهاتــف الثانــي مــن 
نــوع )نوكيــا ويحمــل رقــم مصنعــي ).............( العائــد للمدعــى عليــه 
األول علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه أنكــر مــا جــاء يف الدعــوى هكذا أجاب  وبســؤال املدعي 
العــام عــن البينــة قــال إقــراره املرفــق علــى ملف صفحــة  رقم12واملتضمن 
إنــه قــام بفعــل الفاحشــة بهــا وجامعهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أنكــر مــا جــاء يف إقــراره وإنــه لــم يقــرأه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي 
العــام عــن البينــة عــن تغيــب املدعــى عليــه يف تغيــب الفتــاة قــال محضــر 
املواجهــة بــن املدعــى عليــه و...حيــث كان موقــف ...... قــوي وكان 
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موقــف املدعــى عليــه ضعيفــًا ووجــود الفتــاة لــدى ...ثمانيــة أيــام ولــم 
يفعــل بهــا دليــل علــى أن املدعــى عليــه هــو الــذي غيــب املجنــي عليهــا لــدى 
ــح  ــه قــال ليــس بصحي ــى املدعــى علي ــك عل ...هكــذا جــاب وبعــرض ذل
يــوم   ...ويف  عليــه  املدعــى  اجللســة إلحضــار   ورفعــت  أجــاب   هكــذا 
األحــد املوافــق1434/05/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر 
صباحــا  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ...وبســؤاله عمــا جــاء 
يف الدعــوى أجــاب قائــا بــأن املدعــى عليــه ...قــام بتغريــره حيــث إنــه 
أخبــره بــأن املجنــي عليهــا خطيبتــه وأنــه يريــد أن يأخــذ جــزءا مــن البيــت 
الــذي يســكنه هــو وإياهــا فتــرة مؤقتــة وأنــه وافــق علــى ذلــك وأن اجلــزء 
الــذي كانــت فيــه الفتــاة مســتقل متامــا ولــم يقابــل املــرأة ولــم يدخــل 
عليهــا هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام البينــة قــال أطلــب املهلــة 
إلحضارهــا ويف يــوم  الســبت املوافــق1434/05/25 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 11.30(  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ...وبســؤال 
املدعــي العــام عمــا طلــب اإلمهــال ألجلــه قــال حضــرت البينــة وأطلــب 
ســماعها  وعليــه حضــر ...ســعودي ســجل رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
ــه عــن  ــه مت التوصــل إلي ــأن املدعــى علي ــًا أشــهد هلل ب شــهادة شــهد قائ
طريــق املكاملــة الــواردة علــى هاتفــه وجــرى االتصــال عليــه وحضــوره 
ــواردة مــن  ــا بالشــرطة قســم البحــث ومت ســؤاله عــن املكاملــات ال لدين
جوالــه إلــى امــرأة إندونيســية وصــدر اتصــال مــن هاتــف اإلندونيســية 
إلــى هاتــف امــرأة بالريــاض اتضــح بعــد ذلــك أنهــا والــدة املجنــي عليهــا  
ثــم جاءنــا ...وأخبرنــا بوجــود فتــاة يف منــزل املدعــى عليــه ثــم متــت مداهمــة 
منــزل املدعــى عليــه وطرقنــا البــاب وقلنــا لــه افتــح البــاب نحــن مــن رجــال 
البحــث قــال ليــس عنــدي مفتــاح  لبــاب الشــقة مــع أخــي وهــو يف جــدة ثــم 
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قمنــا بدفــع البــاب ووجدنــا الفتــاة معــه يف نفــس الغرفــة وكاشــفة عــن 
وجههــا هكــذا شــهد كمــا حضــر ...ســعودي ســجل رقــم ...وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل بأننــي حضــرت وقــت املداهمــة 
ودفعنــا البــاب ووجــدت الفتــاة املجنــي عليهــا داخــل الغرفــة معــه وكانــت 
وقــت دخولــي  للغرفــة مغطيــة لوجههــا وقــد دخــل الشــاهد الســابق هــو 
أواًل للشــقة هكــذا شــهد  وبســؤال املدعــى عليــه ...عمــا جــاء يف الشــهادة 
ــم تكــن  ــاح مــع أخــي ول ــم أقــل لهــم إن املفت ــاح مــع ...ول قــال كان املفت
كاشــفة وجههــا وقــت دخولهــم والــذي قــام بتغريــري ...هكــذا أجــاب 
وبســؤاله هــل كان يأتــي ...إليهــا يف الشــقة عنــدك قــال نعــم وكانــا 
يجلســان ســويًا يف غرفــة مســتقلة وأنــا يف غرفــة مســتقلة وبــن الغرفتــن 
فاصــل مــن البــاب الســحاب هكــذا أجــاب وبســؤال الشــاهدين هــل 
كان هنــاك بــاب بــن الغرفتــن قــاال ال نعلــم وإمنــا وجدناهــا مفتوحــة 
ــا يف الغرفــة القريبــة مــن البــاب عــدد اثنــن  ــى بعــض ووجدن بعضهــا عل
مــن أســرة النــوم هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
ورفعــت  أجــاب  هكــذا  أســرة  ثــاث  الداخليــة  الغرفــة  ويف  صحيــح 
املوافــق1434/05/28 هـــ  الثاثــاء  يــوم   الشــهود ويف  لتعديــل  اجللســة 
افتتحــت اجللســة الســاعة)10.00(   وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليهمــا وأحضــر املدعــي العــام للتزكيــة كا مــن 1- ...ســعودي ســجل 
رقــم ...و2- ...ســعودي ســجل رقــم ...وباستشــهادهما شــهدا بعدالــة وثقــة 
الشــهود فبنــاء علــى مــا تقــدم وإلنــكار املدعــى عليــه فهــد مبــا جــاء يف 
الدعــوى ولعــدم البينــة ولرجوعــه عــن إقــراره وألن ذلــك يقبــل شــرعًا 
احلــدود  ادرؤوا  وحلديــث)  واحلنابلــة  والشــافعية  احلنفيــة  مذهــب  وهــو 
بالشــبهات( رواه الترمــذي ولقــوة القرينــة علــى تســبب املدعــى عليــه يف 
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تغييــب املجنــي عليهــا وألنــه مقــرر شــرعًا التعزيــر باملــال وهــو مذهــب 
عليــه  املدعــى  ســن  وحلداثــة  تيميــة  ابــن  واختيــار  واحلنابلــة  املالكيــة 
ولعــدم ســوابق املدعــى عليــه ...وإلقــرار املدعــى عليــه ...بإيــواء ...والفتــاة 
وإلنــكاره اخللــوة وللبينــة املعدلــة شــرعًا وألن مــا دفــع بــه غيــر مقبــول 
شــرعًا وعقــًا وحلرمــة مــا أقدمــوا عليــه وحلرمــة البلــد احلــرام لذلــك كلــه 
ــا  ــام املدعــى عليــه ...بقيامــه بفعــل فاحشــة الزن فــإن الشــبهة تتوجــه بقي
وتغييــب الفتــاة وثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ... مباجــاء يف الدعــوى 
وعليــه فقــد حكمــت مبايلــي أوال: املدعــى عليــه ... 1- صرفــت النظــر 
عــن حــد زنــا البكــر. 2- بســجنه ســتة أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه 
وبجلــده ســتن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء شــبهة فعــل فاحشــة الزنــا .. 
3- بســجنه ســتة أشــهر تبــدأ بعــد انتهــاء احملكوميــة الســابقة وبجلــده 
ثاثمائــة جلــدة موزعــة علــى ســت دفعــات متســاويات بــن كل دفعــة 
الهاتــف اجلــوال ذو  الفتــاة.4- مصــادرة  لقــاء تغييــب  وأخــرى أســبوعًا 
الرقــم املصنعــي)............( وإدخــال قيمتــه يف حســاب مؤسســة النقــد. 
ثانيــًا: املدعــى عليــه الثانــي ... 1- بســجنه ســنة  ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه 
وبجلــده ثاثمائــة جلــدة موزعــة علــى ســت دفعــات متســاويات بــن كل 
دفعــة وأخــرى أســبوعًا لقــاء إيــواء محــدث وفتــاة أجنبيــة واخللــوة بهــا .  
2- مصــادرة الهاتــف اجلــوال ذو الرقــم املصنعــي )......( وإدخــال قيمتــه 
ــى املدعــي العــام قــرر  يف حســاب  مؤسســة النقــد. وبعــرض احلكــم عل
اعتراضــه بائحــة وجــرى تســليمه صــورة مــن القــرار الشــرعي وأفهــم 
بنظــام االســتئناف وقــررا املدعــى عليــه ...القناعــة وقــرر املدعــى عليــه ... 
اعتراضــه بائحــة وجــرى تســليمه صــورة مــن القــرار الشــرعي وأفهم بإن 
لــه ثاثــن يومــًا لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة وإذا مضــت املــدة ولــم يقــدم 



268

االعتــراض ســقط حقــه يف االعتــراض وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/28هـــ .

احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبكة املكرمة  مرفقًا بها القرار رقم 347209648 يف 1434/5/8هـ 
ومضمونــه املصادقــة علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3411182 تاريخه:1434/1/13هـ 
رقم الدعوى: 3411654

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3459113 تاريخه: 1434/3/10هـ

قــوادة ودعــارة - أدلــة الشــريعة علــى حتــرمي الفســاد وحفــظ األعــراض 
والغرامــة  بالســجن  تعزيــر   - العقوبــة  لتشــديد  املوجبــة  الســوابق   -

واملصــادرة .

1. قولــه اهلل تعالــى )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى 
والعــدوان(  اإلثــم 

2. وقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )كل املســلم علــى املســلم حــرام 
دمــه ومالــه وعرضــه( 

3. وقــد جعلــت الشــريعة الغــراء العــرض أحــد الضروريــات اخلمــس 
والواجــب حفظهــا .

4. املواد رقم 2 و 3 و 11 من نظام مكافحة االجتار باألشخاص.

أقــام املدعــي العــام دعــوى ضــد املدعــى عليــه يطلــب فيهــا إثبــات قيامــه 
بالقــوادة والدعــارة واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة وفــق املــادة 3 
مــن نظــام االجتــار باألشــخاص مــع تشــديد العقوبــة لســوابقه ومصــادرة 
جوالــه حيــث قبــض عليــه أثنــاء التنســيق بإحضــار ثــاث فتيــات لقــاء 
ألفــي ريــال - ومبواجهــة املدعــى عليــه بالدعــوى أقــر مبــا جــاء فيهــا 
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وعليــه قــررت احملكمــة ســجنه ثنتــي عشــرة ســنة وتغرميــه عشــرين ألــف 
ريــال ومصــادرة الهاتــف والشــريحة وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة 

وجــرى التصديــق مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 3411654 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1434/01/07 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3443446 وتاريــخ 
1434/01/06 هـــ  ففــي يــوم  االثنــن 1434/01/12 هـــ افتتحت اجللســة 
الســاعة 30 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... ســعودي اجلنســية حامــل 
خطــاب  مبوجــب  لدينــا  بالعمــل  واملكلــف   )....( رقــم  أحــوال  بطاقــة 
التكليــف ذو الرقــم )هـــ م 368/6/2( وتاريــخ 1430/12/29هـــ وقــرر 
دعــواه قائــا بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة جــدة 
ادعــي علــى .... )50( عامــًا يدعــي انــه ســعودي اجلنســية مبوجــب البطاقــة 
البديلــة رقــم )....( غيــر متعلــم غيــر محصــن موقــوف بســجون محافظــة 
جــدة مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم )72488( وتاريــخ 1433/11/11هـــ 
ــد التوقيــف رقــم )هـــ م73262/3/2 (  ومــدد توقيفــه مبوجــب أمــر متدي
وتاريــخ 1433/11/15هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
حيــث إنــه بتاريــخ األربعــاء 1433/11/10هـــ مت القبــض عليــه بنــاًء علــى 
مــا ورد عــن طريــق أحــد املصــادر الســرية عــن قيامــه بالقــوادة ويتــم 
ــه والتنســيق  ــه رقــم )....( فجــرى االتصــال علي ــى جوال التنســيق معــه عل
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معــه علــى إحضــار ثــاث فتيــات مــن اجلنســية املغربيــة مقابــل مبلــغ مالــي 
وقــدره )2700( ريــال ، وعنــد حضــور الفرقــة شــوهد املدعــى عليــه 
الفتيــات  بإحضــار  اســتعد  اســتيقافه  وعنــد   ، قدميــه  علــى  مترجــا 
شــرط حصولــه علــى املبلــغ املالــي عندهــا مت القبــض عليــه، وبتفتيشــه 
عثــر بحوزتــه علــى جــوال ...... يحمــل الرقــم املصنعــي )............( بنفــس 
ــه أفــاد بأنــه  الرقــم الــذي جــرى التنســيق معــه بواســطته وبســماع أقوال
اتصــل  عليــه شــخص علــى جوالــه وطلــب منــه إحضــار نســاء وقــال بأنــه 
ســوف يدفــع لــه مبلــغ ألفــي ريــال فقــال لــه أحضــر املــال وكان قصــده 
مــن ذلــك أن يأخــذ منــه الفلــوس وال يحضــر لــه النســاء فتــم القبــض عليــه 
وباســتجوابه أفــاد بأنــه أتصــل عليــه شــخص وطلــب منــه إحضــار نســاء 
فــرد عليــه بطلــب مــال إلحضــار النســاء فأصــر املتصــل علــى إحضــار 
إلــى  التحقيــق  بــه وانتهــى  املــال والهــروب  النســاء وغرضــه هــو أخــذ 
توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه .... بالقــوادة وذلــك لألدلــة والقرائــن 
املذكــورة مبلــف القضيــة وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى )21( 
إحــدى وعشــرين ســابقة يف جرائــم متنوعــة بشــرب املســكر والســرقة 
واالختــاء احملــرم والتزويــر والفاحشــة والقــوادة وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــة وفــق املــادة )3( مــن نظــام االجتــار باألشــخاص وتشــديد العقوبــة 
تكــرار  عــن  الســابقة  العقوبــات  تردعــه  لــم  التــي  لســوابقه  عليهــا 
ارتــكاب جرائمــه ومصــادرة جهــازه اجلــوال املضبــوط بحوزتــه اســتنادًا 
للمــادة )11( مــن نظــام مكافحــة االجتــار باألشــخاص هكــذا ادعــى 
.وجــرى إحضــار املدعــى عليــه وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب 
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قائــًا كل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــًا 
وقــد قمــت باإلتفــاق علــى القــوادة علــى النســاء عبــر جوالــي نــوع ...... 
ورقــم اإلتصــال .... وذلــك مقابــل مبلــغ مالــي ومــا ذكــره املدعــي العــام 
ســابقة  وعشــرون  واحــد  وعددهــا  علــّي  مســجلة  ســوابق  وجــود  مــن 
فصحيــح وأنــا تائــب إلــى اهلل عــز وجــل ونــادم علــى فعلــي هكــذا أجــاب 
هــذا وقــد جــرى اطاعــي علــى صــورة صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه 
املرفقــة باملعاملــة باللفــة رقــم )19( املتضمنــة  وجــود الســوابق املذكــورة 
بدعــوى املدعــي العــام فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا 
قــرره الطرفــان وبنــاء علــى مصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي 
ــة املدعــى عليــه املذكــور بعاليــه مبــا نســب  العــام  فقــد ثبــت لــدي إدان
إليــه يف الدعــوى مــن اتفاقــه علــى القــوادة علــى النســاء مبقابــل مالــي 
ومبــا أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه يعــد عمــًا محرًمــا وفعــًا قبيحــًا وجــرأة 
يف الباطــل يســتحق العقــاب عليــه وفيــه نشــر للفســاد أوســاط املجتمــع 
وهــو مــن التعــاون علــى اإلثــم والعــدوان واهلل ســبحانه وتعالــى يقــول ) 
وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم والعــدوان ( والنبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول: ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ومالــه وعرضــه ( وقــد جعلــت الشــريعة الغــراء العــرض أحــد الضروريــات 
اخلمــس والواجــب حفظهــا وبعــد االطــاع علــى املــواد رقــم 2 و 3 و 11 مــن 
نظــام مكافحــة االجتــار باألشــخاص ونظــرًا لكثــرة ســوابق املدعــى 
عليــه وتنوعهــا وعــدم انزجــاره دال علــى ســوء ســلوكه الســيما وأن منهــا 
ســوابق مماثلــة وهــذا يســتوجب األخــذ علــى ذلــك بحــزم ومبــا أن املدعــى 
عليــه أظهــر التوبــة والنــدم فلمــا ســبق فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه 
تعزيــرًا مبــا يلــي أواًل: يســجن املدعــى عليــه ملــدة اثنــا عشــر ســنة يحتســب 
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منهــا مــا أمضــاه موقوًفــا يف هــذه القضيــة ويدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 
ــًا للمــادة رقــم 3 مــن نظــام مكافحــة االجتــار  ــال وفق ــف ري عشــرون أل
باألشــخاص ثانًيــا: مصــادرة هاتــف املدعى عليه وشــريحته املســتخدمن 
يف اجلرميــة وعــدم صــرف الشــريحة لــه مــرة أخــرى وفقــًا للمــادة رقــم 11 
ــى الطرفــن قــرر املدعــي  ــه وبعــرض احلكــم عل مــن النظــام املشــار إلي
العــام عــدم معارضتــه كمــا قــرر املدعــى عليــه  عــدم قناعتــه بــه طالبــًا 
رفعــه حملكمــة االســتئناف مــن دون الئحــة اعتراضيــة وأمــرت برفــع 
كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة وجــرى 
النطــق باحلكــم يف يــوم االثنــن 1434/1/12هـــ الســاعة 00 : 10  وعلــى 
ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
: نحــن رئيــس  احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد 
مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم 3411182 وتاريــخ 
ــة الشــيخ/ .... القاضــي باحملكمــة  1434/1/13هـــ الصــادر مــن فضيل
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ .... 
ــه . وبدراســة  ــه مبــا دون باطن ــة قــوادة ، احملكــوم في ، املتهــم يف قضي
القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،،،
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رقم الصك: 3445972 تاريخه:1434/2/24هـ   
رقم الدعوى: 33514322

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34377145 تاريخه: 1434/12/3هـ

ــر  ــوة محرمــة - إقامــة عاقــة مــع امــرأة - املدعــى عليهــم غي ــا - خل زن
محصنــن - عــدم وجــود ســوابق - ثبــوت إدانــة - احملكمــة هــي التــي 
الــذي يســتحقه - تعزيــر بالســجن واجللــد  الوصــف  الفعــل  تعطــي 

واإلبعاد عن الباد. 

1- قــول اهلل تعالــى : »إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن 
آمنــوا لهــم عــذاب أليــم يف الدنيــا و اآلخــرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون«.

2-  قوله تعالى : »وال تعاونوا على اإلثم والعدوان«.
3- قوله تعالى : »وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيا«.

4- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : »مــا مــن امــرأة تنــزع ثيابهــا يف 
غيــر بيتهــا إال هتكــت مــا بينهــا وبــن اهلل مــن ســتر« أخرجــه أحمــد 
الكبيــر)652/255/24(  املعجــم  يف  والطبرانــي  املســند)362/6(  يف 
وقــال الهيثمــي : »ورجــال أحدهــا رجــال الصحيــح« وصححــه املنــذري 
اهلل- يف  -رحمــه  املنــاوي  قــال   ،  )3442( السلســلة  وانظــر  واأللبانــي. 
شــرحه لهــذا احلديــث : »والظاهــر أن نــزع الثيــاب عبــارة عــن تكشــفها 

لألجنبــي لينــال منهــا اجلمــاع أو متعتــه«.
5- مــا نــص عليــه يف الكشــاف: »القــوادة التــي تفســد النســاء والرجــال 
أقــل مــا يجــب عليهــا الضــرب البليــغ، وينبغــي شــهرة ذلــك بحيــث 
يســتفيض يف النســاء والرجــال لتجتنــب، وإذا أركبــت القــوادة دابــة 
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جــرى توجيــه االتهــام مــن قبــل االدعــاء العــام علــى املدعــى عليهــم األربعــة 
رجــان وامرأتــان باالجتمــاع بإحــدى الشــقق املفروشــة لغــرض فاســد 
ودفــع الثانــي أجــرة الشــقة ألجــل هــذا الغــرض وطلــب إثبــات مــا أســند 
األمــر  هيئــة  تلقــت  حيــث  عليهــم،  التعزيريــة  العقوبــة  وإيقــاع  إليهــم 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر باغا بقيام املدعــى عليهما األول والثاني 
بإدخــال املدعــى عليهمــا الثالثــة والرابعــة لفعــل الفاحشــة بهمــا، فجــرى 
وباســتجوابه  الشــقة  مــن  فلوحــظ أحدهمــا خارجــا  للموقــع  االنتقــال 

وضمــت عليهــا ثيابهــا ليؤمــن كشــف عورتهــا ونــودي عليهــا هــذا جــزاء 
النســاء والرجــال ( كان مــن  ) أي يفســد  مــن يفعــل كــذا وكــذا 
أعظــم املصالــح قالــه الشــيخ« كشــاف القنــاع )3032/5( ، ومطالــب 

أولــي النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى )226/6(.
6-  قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة -رحمــه اهلل-: وقولــه تعالــى »فأســر 
بأهلــك بقطــع مــن الليــل واتبــع أدبارهــم وال يلتفــت منكــم أحــد إال 
امرأتــك إنــه مصيبهــا مــا أصابهــم« فعــذب اهلل عجــوز الســوء القــوادة 
مبثــل مــا عــذب قــوم الســوء الذيــن كانــوا يعملــون اخلبائــث« الفتــاوى 

الكبــرى 534/5.
7- قــول ابــن فرحــون : »إن رأى القاضــي املصلحــة يف قمــع الســفلة 

.)146/2( فعــل«  بجرائمهــم  بإشــهارهم 
ــه  ــواع جرميــة غســل األمــوال كمــا نصــت علي ــوع مــن أن 8-  القــوادة ن

املــادة )3/2/ح( مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال.
9- املادة )159( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
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واســتدعاء مــن بداخــل الشــقة خــرج الثانــي وعليــه املابــس الداخليــة 
فأقــروا أمــام الفرقــة القابضــة  مبمارســة الفاحشــة وأنهــا ليســت املــرة 
األولــى، أقــر املدعــى عليهمــا األول والثانــي باالجتمــاع لغــرض فاســد مــع 
املرأتــن وأنكــرا فعــل الفاحشــة بهمــا كمــا أقــر املدعــى عليــه الثانــي 
بقيامــه بدفــع أجــرة الشــقة وأمــا املدعــى عليهمــا الثالثــة والرابعــة فقــد 
أنكرتــا التهمــة وأقــرت الثالثــة بأنهــم اجتمعــوا لتنــاول طعــام العشــاء 
، وألن املدعــى عليهــم اجتمعــوا علــى اإلثــم والعــدوان ونشــر الرذيلــة 
والفاحشــة لــذا فقــد ثبــت لــدى احملكمــة إدانتهــم باالجتمــاع يف إحــدى 
الشــقق املفروشــة لغــرض الفســاد وامتهــان الدعــارة ودفــع الثانــي مبلغــا 
ماليــا وقــررت تعزيرهــم مبــا يلــي بســجن كل واحــد منهــم أربــع ســنوات 
ابتــداء مــن تاريــخ إيقافهــم وجلــد كل واحــد منهم خمســن جلــدة تكرر 
عليــه ســت عشــرة مــرة بــن كل دفعتــن أســبوعا مــع إبعــاد املدعــى عليــه 
األول عــن البــاد - بعــرض احلكــم عليهــم قــرر املدعــى عليهمــا الثالثــة 
األول  عليهمــا  واملدعــى  العــام  املدعــي  قــرر  بينمــا  القناعــة  والرابعــة 
والثانــي عــدم القناعــة فأفهمــوا بتعليمــات االســتئناف - عــادت القضيــة 
مــن محكمــة االســتئناف بامللحوظــات اآلتيــة: أواًل /فضيلتــه أثبــت مــا 
طلبــه املدعــي العــام مبــا أســند إلــى املدعــى عليهــم ، وأضــاف إلــى ذلــك 
وصفــا زائــدا علــى مــا طلبــه املدعــي العــام وهــو أن اجتماعهــم مــن أجــل 
الدعــارة ، مــع إنكارهــم ذلــك ، فمــا مســتند فضيلتــه علــى ذلــك ؟. 
ثانيًا/املدعــى عليهــم أنكــروا دعــوى املدعــي العــام باســتثناء االجتمــاع 
مــن أجــل الفســاد ، وأنكــروا فعــل الفاحشــة ، وشــهادة الشــاهدين التــي 
اســتند فضيلتــه عليهــا تضمنــت اعتــراف املرأتــن مبمارســة الفاحشــة 
مــع املدعــى عليهمــا ، وهــذا االعتــراف ال يتعــدى غيرهمــا. ثالثــا/ مــا 
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حكــم بــه فضيلتــه كثيــر ، خاصــة وأنهــم غيــر محصنــن ، وليــس 
عليهــم ســوابق ، وال فائــدة مــن إطالــة ســجنهما - أجابــت احملكمــة مبــا 
يلــي: األولــى / احملكمــة ال تتقيــد بالوصــف الــوارد يف الئحــة االدعــاء 
بــل  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )159( املــادة  عليــه  كمــا نصــت 
احملكمــة هــي التــي تعطــي الفعــل الوصــف الــذي يســتحقه . وبالنســبة 
للماحظــة الثانيــة / فــإن شــهادة عضــوي الهيئــة تضمنــت اعتــراف جميع 
املدعــى عليهــم أمامهمــا بفعــل الفاحشــة واالجتمــاع للدعــارة فــإن العبــارة 
الــواردة يف الشــهادة هــي )وأفــادوا بأنهــم مارســوا الفاحشــة جميعــا ...( 
ولــم تكــن العبــارة )أفادتــا( خاصــة باملرأتــن وقــررت بأنــه لــم يظهــر لهــا 
مــا يوجــب الرجــوع عمــا حكمــت بــه - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم   وتاريــخ 1433/08/10هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقم   وتاريخ 1433/08/10هـ  ففي يوم  األحد املوافق1433/10/22هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12 وفيهــا قــدم املدعــي العام...........دعــواه 
........... ،34  ســنه ، نيجيــري اجلنســية مبوجــب  ضــد كل مــن -1- 
رخصــة اإلقامــة رقــم) ...........(،غيــر محصــن، مقيــم  مبدينــة الريــاض، 
صــدر لــه أمــر اإلفــراج رقــم ...........وتاريــخ 23 / 7/ 1433هـــ اســتنادًا 
للمــادة 120 مــن نظــام اإلجراءات اجلزائية. 2-...........،36ســنة، ســعودي 
اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم )...........( غيــر محصــن ، مقيــم 
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مبدينــة الريــاض ، صــدر لــه امــر االفــراج ...........وتاريــخ 1433/7/23هـــ 
استنادًا للمادة 120 من نظام االجراءات اجلزائية  3 -  ........... 28سنة، 
نيجيريــة اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم)........ (غيــر  محصنــة، 
مقيمــة مبدينــة الريــاض ، صــدر لهــا امــر االفــراج رقم...........وتاريــخ 
للمــادة 120 مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة  1433/7/21هـــ اســتنادًا 
4- ........... 28ســنة، نيجيريــة اجلنســية مبوجــب االثبــات املؤقــت ، غيــر  
محصنــة ، مقيمــة مبدينــة الريــاض ، موقوفــة بســجن النســاء مبوجــب 
أمــر متديــد التوقيــف رقــم ........... وتاريــخ 1433/7/23هـــ اســتنادًا للمادة 
121 مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة الوقائــع : انــه بتاريخ1433/7/18هـــ  
مت القبــض علــى املذكوريــن  مــن قبــل هيئــة االمــر باملعــروف والنهــي 
بإدخــال  والثانــي  االول  قيــام  عــن  معلومــات  توافــر  إثــر  املنكــر  عــن 
امرأتــن إلــى  داخــل إحــدى الشــقق وبانتقــال الفرقــة القابضــة للموقــع مت 
مشــاهدة االول وهــو يخــرج مــن الشــقة وعنــد مشــاهدته للفرقــة ظهــرت 
عليــه عامــات االرتبــاك وحــاول رفــع صوتــه  لتنبيــه مــن بداخــل الشــقة 
ومت اســتدعاء الثانــي والــذي خــرج مرتــدي ملابســه الداخليــة فقــط ومت 
اســتدعاء الثالثــة والرابعــة وأفــاد املذكوريــن  للفرقــة أنهــم  مارســوا 
الفاحشــة وأنها ليســت املرة االولى التي  يجتمعون بها وأنهم على موعد 
مــع الثالثــة والرابعــة لتســليمهما املــال مقابــل ممارســة الفاحشــة وبســماع 
أقــوال األول واســتجوابه اعتــرف بربطــه العاقــة احملرمــة  بالثالثــة وأنــه 
ــي  ــى الت ــا املــرة األول ــإركاب الفتاتــن برفقــة األول وأنه ســبق أن قــام ب
يختلــون بهمــا داخــل شــقة . وبســماع أقــوال الثانــي واســتجوابه اعتــرف 
باختائــه احملــرم  بالثالثــة  والرابعــة برفقــة األول داخــل إحــدى الشــقق 
وأنــه هــو مــن قــام باســتئجار الشــقة وقــام بدفــع مبلــغ الــف ريــال للفتاتــن.
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وأســفرت اجــراءات التحقيــق عــن اتهــام املذكوريــن باالجتمــاع بإحــدى 
لذلــك   مالــي  مبلــغ   الثانــي  ودفــع  الفســاد  لغــرض  املفروشــة  الشــقق 

واســتئجاره الشــقة . وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :-
1- مــا جــاء يف أقــوال األول والثانــي املدونــة علــى الصفحــة رقــم )4-1( 

مــن دفتــر التحقيــق املرفــق
2- مــا جــاء يف أقــوال الثالثــة والرابعــة املدونــة علــى الصفحــة رقــم )4-1( 

مــن دفتــر التحقيــق املرفــق
3- ما جاء يف محضر القبض املرفق لفه

 وبالبحــث بســجلهم اجلنائــي لــم يعثــر لهمــا علــى أي ســابقة مســجلة حتــى 
تاريخــه، وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون فعــل محــرم ومعاقــب 
إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة  إثبــات مــا أســند  عليــه شــرعًا أطلــب 

ــه لقــاء مــا أســند إليهــم . تعزيزي
وبتاوة الئحة الدعوى على املدعى عليهما األول ...........والثاني ...........
أجــاب كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــًا / مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
زمــان ومــكان القبــض واالجتمــاع يف الشــقة مــع املرأتن املدعــى عليهما 
لغــرض الفســاد فصحيــح وأمــا فعــل الفاحشــة فلم يحصل منــا أبدًا كما 
أقــر املدعــى عليــه الثانــي ...........بقيامــه بدفــع أجــار الشــقة هكــذا 
أجــاب فطلبــت مــن املدعــي العــام أعضــاء الهيئــة الفرقــة القابضــة البينــة 
وألجــل ذلــك رفعــت اجللســة إلــى يــوم األحــد املوافــق 1433/10/29هـــ 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق وصل

وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1433/10/22هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي املتــدرب باحملكمــة 
الشــيخ   فضيلــة  قبــل  مــن  القضيــة  هــذه  بنظــر  واملكلــف  اجلزائيــة 
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...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض   ففــي يــوم  االثنــن 
وفيهــا   )12:00( الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/11/15 
حضــر املدعــي العــام وأحضــر للشــهادة الشــيخ / ...........حامــل الســجل 
املدنــي رقــم ...........والشــيخ / ...........حامــل الســجل املدنــي رقــم ...........
أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وبطلــب الشــهادة 
منهمــا شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــا : أشــهد بــاهلل العظيــم 
)وردتنــا معلومــات عــن املدعــى عليــه األول ...........واملدعــى عليــه الثانــي 
يف  شــرعية  صلــة  بــأي  لهمــا  متتــان  ال  امرأتــن  ادخــا  ...........بأنهمــا 
الشــقق العســجدية وذلــك لغــرض امتهــان الدعــارة وممارســة الفســاد 
ومت انتقالنــا ملوقــع الشــقة واثنــاء تواجدنــا شــاهدنا األول يخــرج مــن 
الشــقة وهــو يف حالــة حــذر ومبشــاهدته لنــا بــدت عليــه عامــات اخلــوف 
واالرتبــاك وحــاول رفــع صوتــه ملــن بداخــل الشــقة فتــم ضبطــه واتضــح 
صحــة املعلومــات ومت اســتدعاء الثانــي وخــرج لنــا وهــو شــبه عــاري مــن 
فنيلتــه وســرواله الطويــل فتــم ضبطهمــا وأفــاد هــو أيضــًا بصحة ذلك ومت 
اســتدعاء املرأتــن وأفــادوا بأنهــم مارســوا الفاحشــة جميعــًا وأنهــم ســبق 
االختــاء بعروضهمــا عــدة مــرات ويف كل مرة ميارســون الفاحشــة وأنهم 
علــى موعــد لتســليم املرأتــن مبلــغ مالي مقابل الفاحشــة ( هكذا شــهدا 
وإلحضــار املدعــى عليهمــا رفعــت اجللســة   وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/15هـــ
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
يــوم االثنــن 1433/01/06هـــ افتتحــت اجللســة وقــد حضــر املدعــي العام 
واملدعــى عليــه ........... وبعــرض الشــهادة عليــه رد قائــا الصحيــح مــا 
جــاء يف إجابتــي كمــا حضــرت املدعــى عليهــا ...........وبعــرض الدعــوى 
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عليهــا أجابــت بلغــة عربيــة مفهومــة أن الدعــوى غيــر صحيحــة هــذه 
إجابتــي . وبعــرض الشــهادة عليهــا أجابــت قائلــة الشــهادة غيــر صحيحــة 
ــوم الســبت  ــى ي ــة املدعــى عليهــم إل ــم رفعــت اجللســة إلحضــار بقي أ.هـــ ث
1434/1/17هـــ الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم على 

نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/1/06هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/02/05 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 1:15  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه األول ...........
والثانــي ...........وبعــرض الشــهادة عليهمــا أجابــا الصحيــح مــا جــاء يف 
إجابتنــا فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وشــهادة عضــوي 
الهيئــة ومبــا أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا محــرم شــرعا وفعل مشــن 
واجتمــاع علــى اإلثــم والعــدوان ونشــر للرذيلــة والفاحشــة لــذا فقــد ثبــت 
ــة املدعــى عليهمــا ...........و...........باالجتمــاع  بإحــدى الشــقق  ــدي إدان ل
املفروشــة لغــرض الفســاد وامتهــان الدعــارة  ودفــع الثانــي مبلــغ مالــي 
ــع ســنوات  وحكمــت بتعزيرهمــا  وذلــك بســجن كل واحــد منهمــا أرب
ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده  خمســن جلــدة تكــرر عليــه ســتة عشــر 
مــرة بــن كل دفعتــن أســبوع مــع إبعــاد املدعــى عليــه ...........لبــاده بعــد 
إنتهــاء احملكوميــة  وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر عــدم 
ــا  اســتئناف  املعارضــة  كمــا قــرر املدعــى عليهمــا عــدم القناعــة وطلب
احلكــم بائحــة اعتراضيــة فأجبتهــم لذلــك وأفهمتهــم مبضمــون املــادة 
الرابعــة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وهــذا نصهــا 
ــب التمييــز ثاثــون يومــا مــن تاريــخ تســلم صــورة  )مــدة االعتــراض بطل
احلكــم وحتــدد احملكمــة بعــد النطــق باحلكــم موعــدا أقصــاه عشــرة 
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ــام لتســلم صــورة احلكــم ومــع إثبــات ذلــك يف ضبــط القضيــة وأخــذ  أي
توقيــع طالــب التمييــز علــى ذلــك ، ويف حالــة عــدم حضــوره لتســلم صــورة 
احلكــم تــودع يف ملــف الدعــوى يف التاريــخ نفســه ، مــع إثبــات ذلــك يف 
ضبــط القضيــة بأمــر مــن القاضــي ويعــد اإليــداع بدايــة مليعــاد الثاثــن 
يومــا املقــررة لطلــب متييــز احلكــم وعلــى اجلهــة املســئولة عــن الســجن 
إحضــاره لتســلم صــورة احلكــم خــال املــدة احملــددة لتســلمها وكذلــك 
إحضــاره لتقــدمي اعتراضــه يف املــدة احملــددة لتقــدمي االعتــراض( كمــا 
أفهمتــه مبضمــون املــادة اخلامســة والتســعن بعــد املائــة مــن النظــام نفســه 
وهــذا نصهــا )إذا لــم يقــدم طالــب التمييــز الئحــة االعتــراض خــال املــدة 
املنصــوص عليهــا يف املــادة الرابعــة والتســعن بعــد املائــة ترفــع احملكمــة 
احلكــم إلــى محكمــة التمييــز خــال خمســة وأربعــن يومــا مــن تاريــخ 
النطــق باحلكــم( . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/2/5هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/2/24هــــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة )12:00( وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليهمــا الثالثــة ........... والرابعــة ........... وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليهــا ...........أجابــت بلغــة عربيــة مفهومــة قائلــة مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح أننــا اجتمعنــا يف مطعــم ســويًا لتنــاول 
ــة الصحيــح مــا جــاء  العشــاء أ،هـــ وبعــرض الشــهادة عليهــا أجابــت قائل
يف إجابتــي فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وشــهادة عضــوي 
الهيئــة ومبــا أن مــا اقدمتــا عليــه املدعــى عليهمــا محــرم شــرعًا ونشــر 
ــة والفاحشــة قــال تعالــى )) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة  للرذيل
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ــم  ــم وأنت ــا و اآلخــرة واهلل يعل ــم يف الدني ــوا لهــم عــذاب ألي ــن امن يف الذي
ال تعلمــون (( وقــال تعالــى )) وال تعاونــوا علــى اإلثــم والعــدوان (( وقــال 
تعالــى )) وال تقربــوا الزنــا إنــه كان فاحشــة وســاء ســبيا (( وقــال 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )) أي امــرأة وضعــت ثيابهــا يف غيــر بيــت 
زوجهــا فقــد هتكــت ســتر مــا بينهــا وبــن اهلل (( قــال املنــاوي رحمــه 
اهلل يف شــرحه لهــذا احلديــث: »والظاهــر أن نــزع الثيــاب عبــارة عــن 
تكشــفها لألجنبــي لينــال منهــا اجلمــاع أو متعتــه (( وقــد قــرر الفقهــاء 
رحمهــم اهلل أن القــوادة محرمــة وهــي مــن كبائــر الذنــوب ومــن رذائــل 
األخــاق وذكــر احلنابلــة يف القــوادة التــي تفســد النســاء والرجــال تعــزر 
وإذا  النــاس  يســتفيض يف  بحيــث  ذلــك  شــهرة  وينبغــي  بليغــًا  تعزيــرًا 
أركبــت القــوادة دابــة وضمــت عليهــا ثيابهــا ليؤمــن كشــف عورتهــا 
ــودي عليهــا هــذا جــزاء مــن يفعــل كــذا وكــذا ) أي يفســد النســاء  ون
والرجــال ( كان مــن أعظــم املصالــح . كشــاف القنــاع )128-127/6( 
قــال شــيخ  املنتهــى )226/6(  النهــى يف شــرح غايــة  أولــي  . ومطالــب 
اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل )) وقــال تعالــى فأســر بأهلــك بقطــع مــن 
الليــل واتبــع أدبارهــم وال يلتفــت منكــم أحــد إال امرأتــك إنــه مصيبهــا 
مــا أصابهــم (( فعــذب اهلل عجــوز الســوء القــوادة مبثــل ماعــذب قــوم 
الســوء الذيــن كانــوا يعملــون اخلبائــث (( الفتــاوى الكبــرى 534/5 
ويف التبصــرة البــن فرحــون )) إن رأى القاضــي املصلحــة يف قمــع الســفلة 
بإشــهارهم بجرائمهــم فعــل (( )146/2( والقــوادة نــوع مــن أنــواع جرميــة 
غســل األمــوال كمــا نصــت عليــه املــادة )3/2/د( مــن نظــام مكافحــة 
غســل األمــوال وبنــاء علــى املــادة )159( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
وبنــاء علــى املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة لــذا 
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فقــد ثبــت لــدي إدانتهمــا باالجتمــاع يف إحــدى الشــقق املفروشــة لغــرض 
الفســاد وامتهــان الدعــارة والقــوادة وحكمــت بســجن املدعــى عليهمــا 
الثالثــة ...........والرابعــة ...........بســجن كل واحــده منهمــا أربــع ســنوات 
ــدة تكــرر عليهمــا  ــخ إيقافهمــا وجلدهمــا  خمســن جل ــداء مــن تاري ابت
ســتة عشــر مــرة بــن كل دفعتــن أســبوع وبعــرض احلكــم عليهمــا قررتــا 
القناعــة كمــا قــرر املدعــي العــام عــدم املعارضــة وأوصــي بإبعادهمــا 
لبادهمــا بعــد انتهــاء محكوميتهمــا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/24هـــ 
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
وفيهــا  الســاعة )1:00(  اجللســة  افتتحــت  األحــد 1434/11/2هـــ  يــوم 
يف   )341900962( برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
الدائــرة  مــن  الصــادر  املاحظــة  قــرار  بهــا  واملرفــق  1434/9/20هـــ 
اجلزائيــة األولــى برقــم )34316230( يف 1434/09/09هـــ  واملتضمــن 
مــا نــص احلاجــة منــه: )) وبعــد انتهــاء الدراســة والتدقيــق لوحــظ مــا 
يلــي: 1/ فضيلتــه أثبــت مــا طلبــه املدعــي العــام مبــا أســند إلــى املدعــى 
ــه املدعــي العــام  ــى ذلــك وصفــا زائــدا عــن مــا طلب عليهــم ، وأضــاف إل
وهــو أن اجتماعهــم مــن أجــل الدعــارة ، مــع إنكارهــم ذلــك ، فمــا 
مســتند فضيلتــه علــى ذلــك ؟ 2/ املدعــى عليهــم أنكــروا دعــوى املدعــي 
العــام باســتثناء االجتمــاع مــن أجــل الفســاد ، وأنكــروا فعــل الفاحشــة 
، وشــهادة الشــاهدين التــي اســتند فضيلتــه عليهــا تضمنــت اعتــراف 
املرأتــن مبمارســة الفاحشــة مــع املدعــى عليهمــا ، وهــذا االعتــراف ال 
يتعــدى غيرهمــا . 3/ مــا حكــم بــه فضيلتــه كثيــر ، خاصــة وأنهــم غيــر  
محصنــن ، وليــس عليهــم ســوابق وال فائــدة مــن إطالــة ســجنهما . فعلــى 
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فضيلتــه إعــادة النظــر فيمــا حكــم بــه وإحلــاق مــا يجريــه يف الضبــط 
وصورتــه والقــرار وســجله ثــم إعــادة املعاملــة  واهلل املوفــق(( واملذيــل 
بتوقيــع أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة فضيلة الشــيخ ...........و فضيلة 
ذكــره  مــا  علــى  فإجابــة  ...........أ.هـــ  الشــيخ  ...........وفضيلــة  الشــيخ 
ــي بتوجيهاتهــم  ــة أجــزل اهلل مثوبتهــم ونفعن مشــائخي أصحــاب الفضيل
وأدام توفيقهــم أجيــب مســتعينًا بــاهلل ســائله ســبحانه التوفيــق والســداد : 
فقــد مت حتديــد جلســة اليــوم ولــم يتــم إحضــار املدعــى عليهــم فقــررت 
العاشــرة  الســاعة  1434/11/5هـــ  األربعــاء  يــوم  إلــى  اجللســة  رفــع 
صباحــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن قالــه وأمــاه الفقيــر إلــى عفــو مــواله ...........القاضــي 
هلل  احلمــد  1434/11/02هـــ  يف  حــرر  بالريــاض  اجلزائيــة  باحملكمــة 
وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء 
1434/11/05هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 09:30 وفيهــا عــادت املعاملــة 
1434/9/20هـــ  يف   )341900962( برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن 
األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  املاحظــة  قــرار  بهــا  واملرفــق 
برقــم )34316230( يف 1434/09/09هـــ واملتضمــن مــا نــص احلاجــة 
ــه أثبــت مــا  ــه: )) وبعــد التدقيــق واالطــاع لوحــظ اآلتــي : 1/فضيلت من
طلبــه املدعــي العــام مبــا أســند إلــى املدعــى عليهــم ، وأضــاف إلــى ذلــك 
وصفــا زائــدا علــى مــا طلبــه املدعــي العــام وهــو أن اجتماعهــم مــن أجــل 
الدعــارة ، مــع إنكارهــم ذلــك ، فمــا مســتند فضيلتــه علــى ذلــك ؟ 2/ 
املدعــى عليهــم أنكــروا دعــوى املدعــي العــام باســتثناء االجتمــاع مــن 
أجــل الفســاد ، وأنكــروا فعــل الفاحشــة ، وشــهادة الشــاهدين التــي 
اســتند فضيلتــه عليهــا تضمنــت اعتــراف املرأتــن مبمارســة الفاحشــة 
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مــع املدعــى عليهمــا ، وهــذا االعتــراف ال يتعــدى غيرهمــا ، 3/ مــا 
حكــم بــه فضيلتــه كثيــر ، خاصــة وأنهــم غيــر محصنــن ، وليــس 
عليهــم ســوابق ، وال فائــدة مــن إطالــة ســجنهما . فعلــى فضيلتــه إعــادة 
النظــر فيمــا حكــم بــه ، وإحلــاق مــا يجريــه يف الضبــط وصورتــه والقــرار 
أصحــاب  بتوقيــع  واملذيــل  املوفــق((  واهلل  املعاملــة  إعــادة  ثــم  وســجله 
الفضيلــة قضــاة الدائــرة فضيلــة الشــيخ ........... و فضيلــة الشــيخ ...........
وفضيلــة الشــيخ ........... أ.هـــ فإجابــة علــى مــا ذكــره مشــائخي أصحــاب 
الفضيلــة أجــزل اهلل مثوبتهــم ونفعنــي بتوجيهاتهــم وأدام توفيقهــم أجيــب 
مســتعينًا بــاهلل ســائله ســبحانه التوفيــق والســداد : بالنســبة للماحظــة 
األولــى / احملكمــة ال تتقيــد بالوصــف الــوارد يف الئحــة االدعــاء كمــا 
نصــت عليــه املــادة )159( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة بــل احملكمــة 
هــي التــي تعطــي الفعــل الوصــف الــذي يســتحقه . وبالنســبة للماحظــة 
الثانيــة / فــإن شــهادة عضــوي الهيئــة تضمنــت اعتــراف جميــع املدعــى 
عليهــم أمامهمــا بفعــل الفاحشــة واالجتمــاع للدعــارة فــإن العبــارة الــواردة 
يف الشــهادة هــي )وأفــادوا بأنهــم مارســوا الفاحشــة جميعــا ...( ولم تكن 
العبــارة )أفادتــا( خاصــة باملرأتــن  لــذا لــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت 
بــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينا محمــد وعلى آله وصحبه 
أجمعــن قالــه وأمــاه الفقيــر إلــى عفــو مــواله ...........القاضي باحملكمة 
اجلزئيــة بالريــاض حــرر يف1434/11/05هـــ احلمــد هلل وحــده، وبعــد: 
فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة  ــة الــواردة مــن فضيل بالريــاض علــى املعامل
بالريــاض برقــم 342262540 وتاريــخ 1434/11/19هـــ   واملرفــق بهــا 
القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ...........برقــم 
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3445972 وتاريــخ 1434/2/24هـــ واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد 
...........، وموضوعهــا خلــوة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة وبعــد التدقيــق يف إجابــة فضيلتــه وفقــه اهلل علــى قــرار محكمة 
االســتئناف الســابق تقــرر املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34349928 تاريخه : 1434/11/4هـ  
رقم الدعوى: 34213064

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34389266 تاريخه: 1434/12/26هـ

زنــا - خلــوة محرمــة - اعتــداء بالضــرب - إحــداث إصابــات - ممارســة 
دعــارة - إقــرار املدعــى عليهــم - تعزيــر بالســجن واجللــد والتوصيــة 

باإلبعــاد عــن البــاد.

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــا خــا رجــل بامرأة إال كان الشــيطان 
ثالثهما ( .

- املادة ) 162( من نظام اإلجراءات اجلزائية . 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم األولــى والثانية والثالثــة والرابع 
باالختــاط احملــرم ، واتهــام املدعــى عليهــا الثانيــة مبمارســة الدعــارة، 
بالضــرب  عليهــن  واالعتــداء  بإيوائهــن  الرابــع  عليــه  املدعــى  واتهــام 
وإحــداث إصابــات بهــن، وطلــب املدعــي العــام إثبــات إدانتهــم مبــا أســند 
إليهــم وتعزيرهــم لذلــك، أقــر املدعــى عليهــم مبــا جــاء بدعــوى املدعــي 
العــام، حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهــم بالســجن واجللــد 
والتوصيــة باإلبعــاد عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتهــم، قنــع املدعــى 
عليهــم باحلكــم، و قــرر املدعــي عليهــم االعتــراض بــدون الئحــة، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة الرئيــس 
وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/07هـــ   وتاريــخ  برقــم  
1434/05/07هـــ  يف يــوم  االثنــن املوافــق1434/11/03 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وخمــس دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ... وادعــى علــى احلاضــر معــه كًا مــن 1- ... اندونيســية اجلنســية 
بطاقــة بديلــة رقــم )../..( 2-... اندونيســية اجلنســية بطاقــة بديلــة رقــم 
)../..( 3-... اندونيســية اجلنســية بطاقــة بديلــة رقــم )../..( 4-... بنغالــي 
اجلنســية إقامــة رقــم ... قائــًا يف دعــواه عليهــم قــد انتهــى التحقيــق إلــى 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــم باالختــاط احملــرم شــرعًا واتهــام املدعى 
عليهــا ... مبمارســة الدعــارة واتهــام املدعــى عليــه ... بإيوائهــن واالعتــداء 
عليهــن بالضــرب وأحــداث اصابــات بهــن املوصوفــة بالتقاريــر املرفقــة 
لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة 
)علمــًا بــأن احلــق اخلــاص الزال قائمــًا( وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــم 
عليهــن  املدعــى  مــن  واحــدة  كل  أجابــت  و..   ... املترجمــن  بواســطة 
األولــى والثانيــة والثالثــة قائلــة مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه 
صحيــح هكــذا أجابــت كل واحــدة منهــن وأجــاب املدعــى عليــه الرابــع 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى منــي االطــاع علــى أوراق املعاملــة ومحاضــر القبــض والتقاريــر 
للمــادة رقــم  العــام واســتنادًا  املدعــي  الطبيــة فوجدتهــا كمــا ذكــر 
املدعــى  باعتــراف  اكتفيــت  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )162(
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عليهــم وإقرارهــم مبجلــس احلكــم فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واجلــواب وإقــرار املدعــى عليهــم مبــا نســب إليهــم وملــا يف فعلهــم مــن اجلرأة 
يف الباطــل والتعــرض لألعــراض واالختــاء احملــرم شــرعًا ولقولــه عليــه 
الصــاة والســام :)مــا خــا رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان ثالثهمــا( 
ولــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهــم مبــا نســب إليهــم 
يف دعــوى املدعــي العــام مــن دعــوى املدعــي العــام وحكمــت علــى كل 
واحــد منهــم بســجنه مــدة ســبعة أشــهر وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة عليــه 
أربــع مــرات كل مــرة خمســون جلــدة بــن كل مــرة والتــي تليهــا ســبعة 
انتهــاء محكومياتهــم  أيــام وأوصــي بإبعادهــم جميعــًا لبادهــم بعــد 
وعــدم الســماح لهــم بدخــول هــذه البــاد إال مبــا تقضــي بــه تعليمــات 
احلــج والعمــرة وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليهــم قــرر 
املدعــي العــام اإلعتــراض بــدون الئحــة وقــرروا املدعــى عليهــم جميعــًا 
القناعــة بــه   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
ــة وثاثــن دقيقــة  وصحبــه وســلم جــرى النطــق باحلكــم الســاعة احلادي

ــخ   1434/11/03هـــ بتاري
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده  وبعــد ، فقــد جــرى 
منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة  رقــم  وتاريــخ 1434/12/1هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ...  القاضــي باحملكمــة  
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة  رقــم  وتاريــخ 1434/11/4هـــ احملكــوم  فيــه 
مبــا دون بباطــن القــرار املتضمــن دعــوى املدعــى العــام ضــد... بنغالــي 
اجلنســية ورفيقاتــه  املتهــم يف االختــاط  احملــرم شــرعًا  وبدراســة القــرار 
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وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكم باألكثريــة ، واهلل املوفق. 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34334680 تاريخه:1434/1/20هـ 
رقم الدعوى: 34410155

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34380498 تاريخه: 1434/12/18هـ

ممارســة الدعــارة - حيــازة مقاطــع جنســية وإرســالها - إقــرار  -  تعزيــر 
بالســجن واجللــد  -  مصــادرة  -  توصيــة باإلبعــاد .

- قولــه تعالــى » إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا 
لهــم عــذاب أليــم يف الدنيــا و اآلخــرة (.

-أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات اخلمس ومنها العرض .

أعمــال  مبمارســة  عليهمــا  املدعــى  ضــد  دعــواه  العــام  املدعــى  أقــام 
الدعــارة والفســاد، وحيــازة األولــى مقاطــع جنســية علــى هاتفهــا اخللــوي 
وطلــب احلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة وعلــى األولــى باملــادة السادســة 
مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة حيــث قبــض عليهمــا يف أحــد 
األســواق وهمــا يف غايــة الســفور والتبــرج وعثــر يف هاتفهمــا علــى رســائل 
تــدل علــى ممارســتهما العاقــات احملرمــة ومبواجهتهمــا بذلــك اعترفتــا 
وعليــه قــررت احملكمــة ســجن كل واحــدة منهمــا مــدة ســنة وجلــد 
كل واحــدة تســعة وثاثــن جلــدة مكــررة 3 مــرات ومصــادرة اجلــواالت 
املضبوطــة والتوصيــة باإلبعــاد عــن البــاد بعــد تنفيــذ احلكــم وجــرى 
االعتــراض مــن املدعــى العــام وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد . فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
وتاريــخ   34410155 برقــم  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   342086437 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/09/03هـــ 
1434/08/29هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1434/10/19هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام :- ... ســعودي 
اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم  .... وقــدم الئحتــه مدعيــًا علــى كًا من:- 
1-....، )20( عامــًا، اندونيســية اجلنســية  مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم 
)...( الصــادرة مــن  مركــز شــرطة الشــمالية ، غيــر محصنــة، ال تعمــل، 
موقوفــة بالســجن العــام بأمــر التمديد رقــم )56280( يف 1434/8/17هـ 

اســتنادًا للمــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .
البديلــة  البطاقــة  اجلنســية  مبوجــب  اندونيســية  عامــًا،   )21(  ،....-2
رقــم )...( الصــادرة مــن  مركــز شــرطة الشــمالية ، غيــر محصنــة، 
رقــم )56278( يف  التمديــد  بأمــر  العــام  بالســجن  تعمــل، موقوفــة  ال 
1434/8/17هـــ اســتنادًا للمــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة . 
فإنــه بتاريــخ 1434/8/12هـــ قبــض علــى املدعــى عليهمــا مــن قبــل هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بعــد أن شــاهدوهما تتجــوالن يف 
ســوق )...( وهمــا يف غايــة التبــرج والســفور وترتديــان مابــس قصيــرة 
هاتــف  وبتفتيــش  اخللويــة،  هواتفهمــا  إخفــاء  حاولتــا  وباســتيقافهما 
األولــى ُضبطــت بــه محادثــات ورســائل مــع رجــال تــدل علــى ممارســتها 
للدعــارة كمــا شــوهد رســالة تــدل علــى مســاومتها لشــخص يطلــب منهــا 
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ــال. وبتفتيــش  ــف ري ــك أل ــل ذل ــه وطلبــت مقاب أن تســهر معــه فــردت علي
هاتــف املدعــى عليهــا الثانيــة شــوهد بــه عــدة رســائل بأســماء رجــال 
يرغبــون إقامــة عاقــات محرمــة معهــا ويطلبــون منهــا أن تعرفهــم علــى 
نســاء أخريــات فأرســلت لهــم أســماء عــدد مــن النســاء ومــن تلك الرســائل 
رســالة مــن شــخص طلــب منهــا أن تســهر معــه فطلبــت منــه رصيــد شــحن 

اتصــال وقــال لهــا )بكــرة أجــي(.
وبإســتجواب املدعــى عليهــا األولــى اعترفــت بتجولهــا يف ســوق )....( 
وهــي تضــع املســاحيق التجميليــة بوجههــا وكانــت تريــد الذهــاب إلــى 
إحــدى صديقاتهــا كمــا اعترفــت بأنهــا تقيــم عاقــات محرمــة مــع 
رجــال لغــرض التعــارف وأنهــا واعدتهــم كــي تقابلهــم، وأضافــت أنهــا 

حتــوز بهاتفهــا اخللــوي مقاطــع جنســية.
 باســتجواب املدعــى عليهــا الثانيــة اعترفــت أنهــا كانــت تتجــول بســوق 
).. ..( وكانــت ترغــب بالذهــاب إلــى إحــدى صديقاتهــا وكانــت ترتــدي 
مابــس قصيــرة )برمــودا( كمــا اعترفــت بأنهــا تقيــم عاقــات محرمــة 
مــع رجــال . وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليهمــا 
ممارســة أعمــال الدعــارة والفســاد، وحيــازة األولــى مقاطــع جنســية 
بهاتفهــا اخللــوي وإرســال صورتهــا لشــخص وهــي عاريــة وذلــك لألدلــة 

والقرائــن التاليــة:-
1-اعترافهما املنّوه عنه املدون ص )1-5( لفة )11(

2-ما جاء مبحضر القبض املنّوه عنه لفة )6(
3-ما جاء مبحضر املشاهدة املنّوه عنه املرفق لفة )13.12(

وباإلطــاع علــى صحيفــة ســوابقهما لــم تــرد حتــى تاريخــه . حيــث إن مــا 
أقدمــت عليــه املذكورتــان وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا فعــل 
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محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ومــا قامــت بــه األولــى هــو مجــرم نظامــًا 
طبقــًا لنظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة رادعــة واحلكــم علــى األولــى 
مبــا ورد يف الفقــرة األولــى مــن املــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة 
اجلرائــم املعلوماتيــة واحلكــم مبصــادرة الهاتفــن اخللويــن املضبوطــن 
 )............( التاليــة  التسلســلية  األرقــام  بهــا  املــدون  جالكســي(  )نــوع 

و)............( هــذه دعــواي وأســألهما اجلــواب .
وبســؤال املدعــى عليهمــا عــن الدعــوى أجابتــا قائلتــن وهمــا يتكلمــان 
اللغــة العربيــة مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح ونحــن تائبتــن ونادمتــن 
وعازميــن علــى عــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــا هكــذا أجابتــا . وباالطاع 
علــى أوراق املعاملــة واملتضمنــة اعتــراف املدعــى عليهمــا وكذلــك مــا 
جــاء يف محضــر القبــض ومحضــر املشــاهدة حيــث إن مــا أقدمتــا عليــه 
املجاهــرة وألن  مــع  والرذيلــة  للفســاد  نشــر  وفيــه  فعــل محــرم شــرعًا 
الشــريعة جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا العــرض . لقولــه 
تعالــى » إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا لهــم عــذاب 
أليــم يف الدنيــا و اآلخــرة«. وألن املدعــى عليهمــا أجنبيتــان وال مصلحــة يف 
إطالــة ســجنهما. ولــكل مــا تقــدم قــررت تعزيــر كل واحــدة منهمــا مبــا 
يلــي:- أواًل : ســجن كل واحــدة منهمــا ملــدة ســنة كاملــة حتتســب منهــا 
مــدة إيقافهمــا يف هــذه القضيــة. ثانيــًا: جلــد كل واحــدة منهمــا تســعة 
وثاثــن )39( جلــدة مكــررة ثاثــة مــرات وبــن كل دفعــة واألخــرى 
عشــرة أيــام. ثالثــًا: مصــادرة اجلــواالت املضبوطــة يف هــذه القضيــة. رابعــًا: 
أوصيــت بإبعادهمــا عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتهمــا مــع منعهمــا 
ــه  ــك كل ــا مســتقبًا إال وفــق تعليمــات احلــج والعمــرة . وبذل مــن دخوله
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حكمــت وبعرضــه عليهمــا قررتــا قناعتهمــا باحلكــم وأبــدى املدعــي 
العــام اعتراضــه وطلــب متييــزه بائحــة فأفهــم بنــص النظــام . وصلــى اهلل 
علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبه وســلم حــرر يف 1434/10/19هـ.
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
رقــم 34334680  القــرار  علــى  االطــاع  منــا  جــرى  املكرمــة  مكــة 
القاضــي  الشــيخ/....  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/10/20هـــ  وتاريــخ 
باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد/.... اندونيســية اجلنســية ورفيقتهــا ، املتهمتــان مبمارســة أعمــال 
الدعــارة، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،،،  
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رقم الصك:3420794 تاريخه : 1434/01/24هـ 
رقم الدعوى: 345694

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34182428 تاريخه: 1434/4/8هـ

خلــوة محرمــة - إقامــة عاقــة محرمــة - انتهــاك حرمــة منــزل - ثبــوت 
اإلدانــة باإلقــرار - املدعــى عليــه محصــن - التعزيــر بالســجن واجللــد 

وأخــذ التعهــد واإلبعــاد عــن البــاد.

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

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

كان  إال  بامــرأة  رجــل  خــا  )مــا  وســلم:  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   -4
ثالثهمــا(. الشــيطان 

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه مقيم غير مســلم محصــن بإقامة عاقة مع 
امــرأة عاملــة منزليــة ال متــت لــه بصلــة ودخــول منــزل كفيلهــا واالختــاء 
ــام  ــدى الشــرطة يتضمــن قي ــن ببــاغ ل ــا ، حيــث تقــدم أحــد املواطن به
املدعــى عليــه بدخــول منزلــه واالختــاء باخلادمــة يف فنــاء املنــزل ومكــث 
مــدة مــن الزمــن ثــم خــرج وهــو يرتــدي عبــاءة نســائية وقــد شــاهد دخولــه 
وخروجــه شــاهدان همــا مــن قامــا باإلبــاغ عنــه ومت القبــض عليــه بعــد 
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خروجــه مــن املنــزل، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره، أقــر املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه وذكــر أنــه قــد أســلم يف الســجن، حكمــت احملكمــة 
بثبــوت مــا أســند للمدعــى عليــه وتعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ثاثــة أشــهر 
مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثمانــن جلــدة علــى دفعتــن وأخــذ التعهــد عليــه 

واإلبعــاد، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

ــْن النبــي بعــده وبعــد فلــديَّ  ــى َم احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
علــى  بنــاًء  باألحســاء  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ................ أنــا 
املعاملــة الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء برقــم 28 وتاريــخ 1434/01/03هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  1434/01/05هـــ  برقم3426307وتاريــخ 
اجللســة  فتحــت  1434/01/05هـــ  وتاريــخ   345694 برقــم  الرئيــس 
األولــى الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
ــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة  ........ امُلَعّم
رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم 
13415 والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــًا بصفتــي مدعيــًا 
عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى ................، 
البالــغ مــن العمــر)28( عامــًا ، فلبينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم ).............( غيــر مســلم، محصــن، ميكانيكــي ســيارات، قبــض 
عليـــه بـتـاريـــخ 1433/12/11هـــ أوقـــف بـمـــوجب أمــر التوقيــف رقــم )هـــ 
الــوزاري  للقــرار  اســتنادا  1433/12/12هـــ  وتاريــخ  ق11453/2/2( 
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)1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ وجــرى متديــد توقيفــه )25( يـومـــًا اعتبارا 
مــن 16/  1433/12هـــ مبوجــب أمــر التمديــد رقــم )هـــ ق 1 /58020/3( 
وتاريــخ  1433/12/15هـــ اســتنادا للمــادة )114( مــن نظــام اإلجــراءات 
بتاريــخ  أنــه   األحســاء.  محافظــة  ســجن  شــعبة  إلــى  وأحيــل  اجلزائيــة 
1433/12/11هـــ مت القبــض عليــه بنــاء علــى بــاغ يتضمــن قيــام املدعــى 
املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  /......ســعودي  منــزل  بدخــول  عليــه 
).......( وأنــه يوجــد شــاهدين شــاهدوه وهــو يخــرج مــن املنــزل يرتــدي 
عباءة نســائية. وبضبط أقوال الشــاهد األول........باكســتاني- اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( أفــاد أنــه كان يجلــس مــع زميلــه 
وشــاهدا املدعــى عليــه وهــو يدخــل املنــزل وبقيــا أمــام املنــزل وبعــد قرابــة 
الســاعة والنصــف خرجــت اخلادمــة مــن املنــزل وألقــت نظرة علــى الطريق 
وشــاهدها وزميلــه وبعــد دخولهــا بحوالــي عشــر دقائــق خــرج املدعــى 
عليــه مــن املنــزل وهــو يرتــدي عبــاءة نســائية وقامــا باإلبــاغ عنــه ومت 
القبــض عليــه. وبضبــط أقــوال الشــاهد الثاني.....باكســتاني- اجلنســية 
ألقــوال  مطابقــة  أقوالــه  جــاءت   ).....( رقــم  اإلقامــة  رخصــة  مبوجــب 
رخصــة  اخلادمة.....فلبينيــة- مبوجــب  أقــوال  وبضبــط  األول.  الشــاهد 
اإلقامــة رقــم ).......( )صــدر لهــا أمــر حفــظ أوراق( أفــادت أنهــا تعــرف 
املتهــم يف الســابق وأنــه اتصــل عليهــا وأخبرهــا عــن رغبتــه يف مقابلتهــا 
وقامــت بوصــف منــزل كفيلهــا لــه وحضــر لهــا املدعــى عليــه ومكنتــه 
مــن دخــول منــزل كفيلهــا وجلــس معــه يف فنــاء املنــزل وملــا شــعر بــأن 
هنــاك أشــخاص شــاهدوه طلــب منهــا عبــاءة وقامــت بإعطائــه العبــاءة. 
ــى عاقــة باخلادمــة يف  ــه عل ــه / ........  أقــر بأن وباســتجواب املدعــى علي
الســابق وأنهــا مكنتــه مــن دخــول منــزل كفيلهــا ودخــل منــزل كفيلهــا 
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وبقــي معهــا يف فنــاء املنــزل وملــا شــعر بــأن هنــاك أشــخاص شــاهدوه قــام 
بلبــس عبــاءة نســائية بغــرض التخفــي. وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام لــه بإقامــة عاقــة مــع امــرأة ال متــت لــه بصلــة و دخــول منــزل 

ــة :-  ــن التالي ــة والقرائ ــك لألدل ــا وذل ــاء به ــا واالخت كفيله
التحقيــق  دفتــر  مــن   )4،3( رقــم  الصفحتــن  علــى  املدونــة  1-أقوالــه 

.)12( اللفــة  علــى  املرفــق 
دفتــر  مــن   )10،9( الصفحــات  علــى  املدونــة  اخلادمــة  2-أقــوال 

.)1( اللفــة  علــى  املرفــق  األوليــة  االســتدالالت 
3-مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين املدونــة علــى الصفحــات )14،13( مــن 

دفتــر االســتدالالت األوليــة املرفــق علــى اللفــة )1(.
والشــاهدين.  اخلادمــة  أقــوال  مــا جــاء يف  مــع  املتهــم  أقــوال  4-توافــق 
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة 
حتــى تاريخــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا ـ فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا اطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره . )علمــًا 
ــه وبعــد  ــه فقــد حضــر املدعــى علي ــأن احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا( علي ب
التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه بواســطة 
املترجــم فلبينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات 
الهفــوف برقــم )....( مســلم الديانــة معروٌف لدينــا بالعدالة فأجاب قائًا: 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بإقامــة عاقــه مــع امــرأٍة المتــت 
لــي بصلــة ودخــول منــزل كفيلهــا واالختــاء بهــا فصحيــح وذلــك أننــي 
تعرفــت علــى املــرأة املذكــورة وهــي مــن جنســية فلبينيــة وحضــرت إلــى 
منــزل كفيلهــا وقامــت بتمكينــي مــن دخــول املنــزل وجلســت أتكلــم 



305

معهــا يف فنــاء املنــزل وملــا شــعرُت بــأنَّ هنــاك أشــخاصًا شــاهدوني طلبــت 
منهــا عبــاءة ولبســتها وعنــد اخلــروج متَّ القبــض علــي وأنــا متــزوج لكننــي 
التوبــة  اهلل  مــن  وأرجــو  الســجن  اهلل يف  بحمــد  أســلمت  وقــد  مطلــق 
واملغفــرة هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة 
ومنهــا كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق عليــه 
كمــا جــرى االطــاع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه املتضمنــة 
ــه أوقــف بتاريخ1433/12/11هـــ فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى  أنَّ
واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وبعــد 
دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بإقامــة عاقــة 
مــع امــرأٍة المتــت لــه بصلــة ودخــول منــزل كفيلهــا واالختــاء بهــا ومبــا أنَّ 
مــا صــدر مــن املدعــى عليــه مــن احملــرم شــرعًا قــال تعالــى : }َواَل ُتْفِســُدوا 
َ ال ُيِحــبُّ  ــُدوا ِإنَّ اهللَّ ــا { وقــال تعالــى : }َوال َتْعَت ــدَ ِإْصَاِحَه ْرِض َبْع يِف اأْلَ
امْلُْعَتِديــَن { وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى املســلم 
ــه وســلم : ) مــا خــا  ــى اهلل علي ــُه وعرُضــه(( وقــال صل ــُه وماُل حــراٌم دُم
رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان ثالثهمــا ( ممايســتوجب تعزيــر املدعــى 
عليــه علــى ذلــك لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمت علــى املدعى عليه 
مبــا يلــي : أواًل / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بإقامــة عاقــة مــع امــرأٍة 
المتــت لــه بصلــة ودخــول منــزل كفيلهــا واالختــاء بهــا وعزرتــه لقــاء ذلــك 
بســجنه ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة وبجلــده ثمانن 
جلــدة علــى دفعتــن متســاويتن كل دفعــة أربعــون جلــدة بــن كل دفعــة 
وأخــرى مــدة التقــل عــن عشــرة أيــام . ثالثــًا /يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم 
العــودة ملثــل مــا صــدر منــه ويبعــد عــن اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه 
اتقــاًء لشــره . وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه 
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يف متييــز احلكــم بواســطة مترجــم احملكمــة قــرر قناعتــه بــه وطلــب 
املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى 
وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1434/01/24هـــ. احلمــد 
هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة األولــى 
مــن  الــواردة  املعاملــة  الشــرقية علــى  باملنطقــة  مبحكمــة االســتئناف 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء برقــم 3426307 
وتاريــخ 1434/2/9هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/371707/ج1 
وتاريــخ 1434/2/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ املســجل برقــم 3420794 وتاريــخ 1434/1/24هـــ 
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/ ........ فلبينــي اجلنســية يف قضيــة 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون  اختــاء محــرم وقــد تضمــن 
ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/7هـــ
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رقم الصك:  3412775 تاريخه :1434/1/14هـ 
رقم الدعوى: 3370087

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34229755 تاريخه: 1434/6/4هـ

خلــوة محرمــة - إقامــة عاقــة محرمــة - إيــواء فتــاة - تغريــر بفتــاة 
قاصــر - تغييــب فتــاة عــن أهلهــا - مطالبــة بتعزيــر للحــق اخلــاص - 
إقــرار املدعــى عليــه - ميــن - التعزيــر بالســجن واجللــد - صــرف النظــر 

- قــول اهلل تعالــى : )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى 
والعــدوان(. اإلثــم 

- قولــه تعالــى )إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا 
لهــم عــذاب أليــم يف الدنيــا واآلخــرة (.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه عــن اتهامــه بالتغريــر بفتــاة 
منزلــه،  يف  وإيوائهــا  وتغييبهــا،  محرمــة،  عاقــة  وإقامــة  قاصــر، 
ابنتــه عــن منزلــه،  تغيــب  تقــدم أحــد األشــخاص مخبــرًا عــن  حيــث 
وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا نســب إليــه ومصــادرة 
اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة، أقــر املدعــى عليــه بدعــوى املدعــي العــام 
بخصــوص العاقــة وأنكــر مــا ســوى ذلــك، طلــب مــن املدعــي العــام 
بينتــه علــى دعــواه فذكــر انــه ليــس لديــه إال مــا جــاء يف أوراق املعاملــة: 
ومنهــا محضــر االســتجواب واملتضمــن انطبــاق مــا ذكرتــه الفتــاة علــى 
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العائــدة للمدعــى عليــه ، حكمــت احملكمــة للشــبهة  صفــة الشــقة 
بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد لقــاء توجــه التهمــة بحــق مــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام ، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم ، واملدعــي العــام 
ــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة ، صــدق احلكــم مــن  قــرر اعتراضــه عل
محكمــة االســتئناف ، حضــر املدعــي اخلــاص وطلــب حقــه اخلــاص مــن 
املدعــى عليــه وذلــك بتعزيــر املدعــى عليــه ، أنكــر املدعــى عليــه  مــا 
جــاء بدعــوى املدعــي اخلــاص ، طلــب مــن املدعــي اخلــاص بينتــه علــى 
دعــواه ضــد املدعــى عليــه ، فقــرر أنــه ليــس لديــه بينــة  ســوى مــا جــاء 
يف أوراق املعاملــة ، وجــرى إفهامــه بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي 
دعــواه ، فوافــق علــى ذلــك وبعــرض اليمــن علــى املدعــى عليــه، حلفهــا 
علــى الصفــة املطلوبــة. حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي اخلــاص ضــد املدعــى عليــه ، قنــع املدعــي اخلــاص واملدعــى عليــه 
باحلكــم ، أمــر القاضــي املدعــي العــام التحقيــق مــع الفتــاة ، وتطبيــق 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة يف حقهــا حســب التعليمــات ألن املــرأة خرجــت 

بطوعهــا واختيارهــا .

احملكمــة  يف  القاضــي   ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة جدة/املســاعد برقــم  وتاريــخ 
1433/12/25 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1433/12/22 
اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/07  األربعــاء  يــوم   ففــي  هـــ  
الســاعة 45 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام املكلــف باالدعــاء العــام 
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مبوجــب خطــاب هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام رقــم 15832 وتاريــخ 
1433/3/6هـــ وأدعــى قائــا بصفتــي عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
محصــن  )36(عامــًا   ........ علــى  أدعــي  جــدة  محافظــة  بدائــرة  العــام 
رقم)....(،قبــض  مدنــي   ســجل  مبوجــب   ، اجلنســية  ســعودي   ........
عليــه بتاريــخ 1433/11/1هـــ وأوقــف مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم هـــ 
م70692/3/2وتاريــخ 1433/11/2هـــ وأحيــل لســجون محافظــة جــدة 
مبوجــب أمــر التمديــد رقــم هـــ م73265/3/2 وتاريــخ 1433/11/15هـــ 
اســتنادا للمــادة )113( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  حيــث أنــه بتاريــخ 
1433/11/26هـــ قبــض علــى املتهــم أعــاه بعــد أن تقــدم املواطــن........ 
أقــوال  وبســماع  ذويهــا  منــزل  ،عــن  ،)15(عامــًا  ابنتــه........  تغيــب 
الفتــاة........ )15(عامــًا ذكــرت أنهــا تعرفــت علــى املتهــم عــن طريــق 
اإلنترنــت وكان بينهمــا مكاملــات وقــد تقــدم خلطبتهــا مــن والدهــا ولــم 
يوافــق والدهــا علــى زواجهمــا، وأنــه قــام املتهــم باحلضــور إلــى منزلهــا يف 
........  وأخذهــا ملنزلــه يف ........ وبقيــت عنــده مــن يــوم األربعــاء إلــى يــوم 
األحــد وكان يوجــد معهــا شــقيقات املتهــم ، وبعــد ذلــك أعادهــا ملنــزل 
والدهــا يف ........، كمــا ذكــرت أن ســبب خروجهــا مــن منزلهــا هــو 
وجــود خــاف بينهــا وبــن والدهــا وبســؤال شــقيقة املتهــم الفتــاة........ ، 
)22(عامــًا بأنهــا ليــس لهــا عاقــة باملدعيــة ولــم تكــن موجــودة باملنــزل 
املتهــم  ملنــزل شــقيقها  وبوصفهــا  تدعــي،  الفتــاة كمــا  تواجــد  أثنــاء 
بــه املدعيــة وباســتجواب  انطبقــت األوصــاف علــى مــا ســبق وادعــت 
املتهم........أفــاد بأنــه تعــرف علــى الفتــاة عــن طريــق اإلنترنــت وأصبــح 
بينهمــا مكاملــات هاتفيــة وبعــد ذلــك ذهــب لوالــد الفتــاة خلطبتهــا والــذي 
قــام برفضــه ولكنــه لــم يحضرهــا ملنزلــه وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه 
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علــى قضيــة ســابقة أحيلــت للمحكمــة اجلزئيــة برقــم هـــ م56518/3/2 
وتاريــخ 1433/8/20هـــ بتهمــة إقامــة عاقــة بفتــاة واالختاء بهــا وتقبيله 
لهــا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بتغريــره 
بفتــاة قاصــر وإقامــة عاقــة محرمــة معهــا وتغييبهــا  وإيوائهــا مبنزلــه 
،وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة مــا جــاء بأقــوال املتهــم املدونــة مبحضــر 
االســتجواب املرفــق لفــه رقــم )13( صفحــة رقــم )1-2( مــا جــاء بأقــوال 
الفتــاة املدونــة مبحضــر االســتجواب لفــه رقــم )13( صفحــة رقــم)5-4( 
وانطبــاق مــا ذكرتــه مــن وصــف علــى شــقة املتهــم وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور يعــد فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات 
مــا نســب إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك كمــا أطلــب 
مصــادرة جهــاز اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة نــوع .... موديــل واحملجــوز 

برقــم هـــ م79422/3/2 وتاريــخ 1433/12/18هـــ.
وبعــرض مــا ورد بدعــوى املدعــي العــام علــى املدعــي عليــه احلاضــر يف 
املجلــس الشــرعي قــرر قائــًا مــا ذكــر  املدعــي العــام يف دعــواه مــن 
توجيــه االتهــام لــي بالتغريــر بفتــاه قاصــر وإقامــة عاقــة محرمــه معهــا 
وتغيبهــا وإيوائهــا مبنزلــي فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــا والصحيــح أننــي 
قــد تقدمــت لطلــب خطبــه الفتــاة املذكــورة عــن طريــق أحــد مواقــع 
الــزواج وأعطانــي املوقــع رقــم والدهــا وتواصلــت معــه وطلبــت منــه الــزواج 
ــاه اتصلــت علــى وأخبرتنــي برغبتهــا  مــن أبنتــه فرفــض ذلــك إال أن الفت
بالــزواج منــي وأخــذت تتواصــل معــي وتخبرنــي عــن عــدم اقتناعهــا مبــا 
أتخــذه أهلهــا مــن قــرار بعــدم املوافقــة علــى الــزواج منــي وأخبرتنــي 
أنهــا ســتهرب إلــى جدهــا ألجــل الضغــط علــى أهلهــا إلقناعهــم بالــزواج 
فنصحتهــا بعــدم فعــل ذلــك ثــم أتصــل علــي والدهــا بعــد ذلــك وســألني 
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عــن البنــت فأخبرتــه بذلــك وعــن عــدم معرفتــي مبكانهــا فأخــذ يســبني 
ثــم أغلــق اجلــوال هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال 
الصحيــح مــا ذكــرت وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــه علــى مــا 
ذكــر قــال بينتــي تتمثــل يف أقــوال املتهــم املدونــة مبحضــر االســتجواب 
املرفــق رقــم )13( صفحــة رقــم )1-2(أقــوال الفتــاه املدونــة مبحضــر 
االســتجواب لفــة رقــم )13(صفحــة رقــم )3-4(وانطبــاق مــا ذكرتــه مــن 
وصــف علــى شــقة املتهــم  عليــه فقــد جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
فوجدتهــا طبقــا ملــا ذكــر املدعــي العــام يف الئحتــه كمــا وجــدت تطابــق 
أقــوال الفتــاه مــع  أقــوال شــقيقة املتهــم يف وصــف الشــقة العائــدة لــه هــذا 
ــة ومــا ورديف أقــوال املدعــى  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل فبن
عليــه وجوابــه علــى الدعــوى وحيــث أن املدعــى عليــه توجــد عليــه قضيــة 
أخــرى مشــابهه لهــذه القضيــة مشــار إليهــا يف الئحــة الدعــوى العامــة 
تعاونــوا علــى اإلثــم  البــر والتقــوى وال  تعالــى )وتعاونــوا علــى  ولقولــه 
الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف  والعــدوان ( ولقولــه تعالــى )إن 
الذيــن آمنــوا لهــم عــذاب اليــم (وجلميــع مــا تقــدم وحيــث أن مــا ســبق ال 
يكفــى إلثبــات إدانــة املتهــم ويقــوى الشــبهة يف حقــه يف توجيــه االتهــام 
لــه مبــا ســبق وجلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه نظيــر 
ذلــك بســجنه ملــده ســنه ونصــف وجلــده مائتــي ســوط علــى دفعــات كل 
دفعــة خمســن ســوط وبــن كل والتــي تليهــا مــده ال تقــل عــن خمســة 
أيــام وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي 
العــام عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف فجــرى إجابتــه لذلــك وســيجرى 
اتخــاذ الــازم حســب إجــراءات االســتئناف جــرى النطــق باحلكــم يف 
متــام الســاعة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/01/07 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/6/20هـــ الســاعة 
اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  لــدي  اجللســة  فتحــت  والربــع  العاشــرة 
مبحافظــة جــدة والقائــم بعمــل القاضــي مبوجــب خطــاب التكليــف رقــم 
يف 1434/5/19هـــ وجــرى اإلطــاع علــى أوراق املعاملــة وكانــت قــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة وبرفقهــا 
ــى احلكــم ونــص احلاجــة  قرارهــا رقــم يف 1434/6/4هـــ باملصادقــة عل
القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر  منــه )وبدراســة 
اصحــاب  مــن  ومختــم  (وموقــع  املوفــق  واهلل  احلكــم  علــى  املوافقــة 
الفضيلــة أعضــاء الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة وهــم كا مــن الشــيخ ........ 
والشــيخ ........ والشــيخ ........ فجــرى تدوينــه حفظــا للواقــع وجــرى قفلهــا 
ــى  ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف وب

ــه وســلم . حــرر يف  1434/06/20 هـــ ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي إنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظة 
جــده وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة برقــم 
الســاعة  1434/9/6هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ويف  1434/8/23هـــ  يف 
الواحــدة وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
ــى الســجن احلاضــر باملجلــس الشــرعي ........ ســعودي  ........ وادعــى عل
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ قائــا يف دعــواه إن املدعــى 
عليــه احلاضــر إمامكــم يف املجلــس الشــرعي قــد قــام بالتغريــر بابنتــي 
وأخذهــا مــن منــزل جدهــا مبحافظــة ........ إلــى منزلــه مبحافظــة ........ 
وغيبهــا عنــده أربعــة أيــام كمــا ورديف الئحــة الدعــوى العامــة ثــم قــام 
بإعادتهــا لــذا فأنــي آمــل مــن فضيلتكــم معاقبــة املدعــى عليــه يف حقــي 



313

اخلــاص حيــال مــا بــدر منــه هــذه دعــواي واســأله اجلــواب وبعــرض مــا 
ورد بدعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه قــال مــا ورد يف دعــوى املدعــي 
اخلــاص فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــا وبســؤال املدعــي عــن بينتــه فقــال 
بينتــي هــي مــا ورد يف أوراق املعاملــة وحيــث أن مــا ورد يف أوراق املعاملــة 
ال يكفــي إلثبــات مــا ورد يف دعــوى املدعــي كمــا تقــدم  عليــه فقــد 
جــرى ســؤاله هــل لديــه بينــه علــى مــا ذكــر قــال ال بينتــه لــدي عليــه فقــد 
جــرى إفهامــه بــأن لــه ميــن  املدعــى عليــه علــى نفــي مــا ورد يف دعــواه 
فقــال اطلــب ميينــه وبعــرض اليمــن علــى املدعــى عليــه اســتعد احللــف 
قائــا واهلل العظيــم الــذي ال الــه إال هــو عالــم الغيــب والشــهادة إن مــا 
ورد يف دعــوى املدعــي اخلــاص غيــر صحيــح فلــم أقــم بأخــذ بنــت املدعــي 
اخلــاص وال تغييبهــا وال إيوائهــا واهلل العظيــم هــذا فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحلــف املدعــى عليــه اليمــن كمــا طلــب منــه 
فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي اخلــاص وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــررا القناعــة وحيــث إن الفتــاة قــد خرجــت يطوعهــا واختيارهــا كمــا 
ورد يف ملــف القضيــة لــذا فقــد أمــرت املدعــي العــام التحقيــق مــع الفتــاة 
وتطبيــق نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة يف حقهــا حســب التعليمــات وجــرى 
قفلهــا يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد والــه وصحبــه وســلم حرر1434/9/6هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقة مكة 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم  وتاريــخ 1434/1/14هـــ 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة، 
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد........ ، املتهــم بإقامــة عاقــة محرمــة 
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بفتــاة واالختــاء بهــا وتقبيلــه لهــا ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الدعوى: 33306253

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
35272648 تاريخه:1435/6/17هـ

إقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة - ابتــزاز فتــاة - تهديــد بنشــر صــور - 
عــدم ثبــوت اإلدانــة - تعزيــر للشــبهة - تعزيــر بالســجن واجللــد.

1- قــول اهلل تعالــى: )إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن 
آمنوا لهم عذاب أليم يف الدنيا و اآلخرة و اهلل يعلم و أنتم ال تعلمون( 

النــور آيــة )19(. 
2- قاعدة اإلقرار حجه على صاحبه مؤاخذ به .

3- الرجــوع عــن اإلقــرار مبــا يوجــب التعزير حلق اهلل تعالى ال يقبل من 
صاحبــه جــاء يف املغنــي )389/10(. )وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره إال 
فيمــا كان حــدًا هلل تعالــى يــدرأ بالشــبهات ويحتــاط إلســقاطه فأمــا 
حقــوق اآلدميــن وحقــوق اهلل تعالــى التــي ال تدرأ بالشــبهات كالزكاة 

والكفــارات فــا يقبــل رجوعــه عنهــا و ال نعلــم يف هــذا خافــًا( 

توجــه االتهــام للمدعــى عليــه األول بالتســتر علــى املتهــم الثانــي يف قضيــة 
إقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة وابتزازهــا وتهديــده للفتــاة وعلــى املدعــي 
عليــه الثانــي بإقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة وابتزازهــا وتهديدهــا بنشــر 
صورهــا، حيــث تلقــى مركــز هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عن املنكر 



316

اتصــااًل هاتفيــًا مــن فتــاة تســتنجد وتســتغيث مــن قيــام شــاب بتهديدهــا 
وابتزازهــا بصــور قــد حتصــل عليهــا عــن طريــق عاقــة محرمــة بينهمــا، 
وأن الشــاب حتصــل علــى مبلــغ عشــرة آالف ريــال مــن الفتــاة عــن طريــق 
االبتــزاز، وأن الفتــاة حتصلــت علــى هــذا املبلــغ عــن طريــق الســرقة مــن 
برفقــة  الثانــي  عليــه  املدعــى  اجلامعيــة، حضــر  والدتهــا ومكافأتهــا 
األول ملنــزل الفتــاة ألخــذ بطاقــة الصــراف ، ألقــت الفتــاة البطاقــة خــارج 
الســور، أخــذ املدعــى عليــه الثانــي البطاقــة فتــم القبــض عليــه مــن قبــل 
أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، بتفتيــش جــوال 
املدعــى عليــه الثانــي وجــدت رســائل التهديــد، طلــب املدعــي العــام إثبات 
إدانتهمــا مبــا نســب إليهمــا واحلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي بالســجن 
والغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن ومصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد 
للمدعــى عليــه الثانــي واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة والتشــديد علــى 
املدعــى عليــه الثانــي، لــم يحضــر املدعــى عليــه األول، حضــر املدعــى 
عليــه الثانــي و جــرى عــرض الدعــوى عليــه فأنكــر جميع ما نســب إليه، 
أحضــر املدعــي العــام بينتــه عضــوي هيئــة األمــر باملعــروف و النهــي عــن 
املنكــر ، شــهدا مبــا جــاء يف محضــر القبــض، أقــر املدعــى عليــه الثاني 
بــأن بطاقــة الصــراف اخلاصــة بالفتــاة بحوزتــه وذلــك مــن أجــل اســتيفاء 
ــق ومشــاهدة  ــى محاضــر التحقي مســتحقات ماليــة، جــرى االطــاع عل
املدعــى  هاتــف  مــن  والــواردة  الصــادرة  املكاملــات  وبرنــت  الرســائل 
عليــه الثانــي، صــدر احلكــم بإدانــة املدعــى عليــه الثانــي بإقامــة عاقــة 
محرمــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة، لــم تثبــت اإلدانــة باالبتــزاز والتهديــد 
ونشــر الصــور وإمنــا توجــه الشــبهة لذلــك، حكمــت احملكمــة بتعزيــر 
املدعــى عليــه الثانــي بالســجن ســنتن وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى 
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أربــع دفعــات ، صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام بتطبيــق املادتــن 
)13/3( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .....  القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بتبــوك 
بنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلــى احملكمــة مــن هيئــة التحقيــق واإلدعــاء 
ــة إلــي  العــام بتبــوك بكتابهــم رقــم ..... وتاريــخ 1433/4/28هـــ واحملال
مــن فضيلــة الرئيــس املســاعد برقــم 33306253 وتاريــخ 1433/5/2هـــ 
عليــه حضــر املدعــي العــام ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
ــاب التعميــد رقــم  يف  رقــم ..... واملكلــف لــدى احملكمــة مبوجــب كت
1432/11/13هـــ وادعــى علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم ..... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( واحلاضــر معــه ..... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( قائــًا يف حتريــر دعــواه إنــه 
ــات  ــة محضــر الدوري بتاريــخ 1433/3/4هـــ ورد ملركــز شــرطة اخلالدي
األمنيــة رقــم ).......( ومحضــر مركــز هيئــة اخلالديــة لألمــر باملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر رقــم ).....( املتضمــن القبــض علــى كل مــن املدعــو/ 
..... واملدعــو/ ..... بتهمــة تهديــد وابتــزاز حيــث تضمن محضر هيئة األمر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر تلقيهــم اتصــال هاتفــي مــن فتــاة تســتنجد 
وتســتغيث مــن قيــام شــاب بتهديدهــا وابتزازهــا بصــور قــد حتصــل عليها 
عــن طريــق عاقــة محرمــة بينهمــا التــي أصبــح يتخذهــا وســيلة للضغــط 
علــى الفتــاة حتــى تســتجيب ملطالبــه الدنيئــة واحلصــول علــى املبالــغ املاليــة 
التــي يريدهــا مبينــًا للفتــاة أنــه ســوف يقــوم بنشــر صورهــا وفضــح أمرهــا 
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عنــد إخوتهــا إن لــم تســتجب لــكل مطالبــه حيــث حتصــل علــى مبلــغ 
مالــي وقــدره عشــرة آالف ريــال أرغمهــا علــى ســرقته مــن أمهــا إضافــة 
إلــى مبالــغ ماليــة أخــرى حتصــل عليهــا عــن طريــق مكافــأة اجلامعــة 
ويطلــب منهــا أيضــًا متكينــه مــن نفســها وقــد اختلــى بهــا عــدة مــرات 
وأفــادت أنــه يحتفــظ علــى صورهــا بذواكــر يضعهــا يف منزلــه وتقدمــت 
بشــكوى خطيــة مرفــق صــوره منهــا إضافــة إلــى محاضــر مشــاهدة 
للرســائل التــي قــام الشــاب بإرســالها إلــى جــوال الفتــاة مرفــق صــور 
ــب  ــاة وطل ــى جــوال الفت ــوم قــام الشــاب باالتصــال عل ــا ويف هــذا الي منه
منهــا إعطائــه مبلــغ مالــي وقــدره ألــف ريــال وألــح يف طلبهــا وأنــه ســوف 
يحضــر إلــى منزلهــا بعــد الســاعة 12 ليــًا لتقــوم الفتــاة برمــي بطاقــة 
الصــراف اآللــي اخلاصــة بهــا أمــام املنــزل ليقــوم هــو بــدوره باحلصــول علــى 
ــة مســبقًا  ــات األمني ــم التنســيق مــع الدوري ــي مــن حســابها فت ــغ املال املبل
واالنتقــال للموقــع للتحــري والتثبــت أثنــاء ذلــك حضــرت ســيارة مــن نــوع 
..... حتمــل الرقــم ).....( والتــي يســتقلها املدعــى عليهمــا األول والثانــي 
وقامــت بالوقــوف أمــام منــزل الفتــاة فقــام الراكــب وهــو املدعــى عليــه 
ــاة( بالنــزول أمــام املنــزل حيــث قامــت  الثانــي )الــذي يقــوم بتهديــد الفت
الفتــاة برمــي بطاقــة الصــراف اآللــي لــه وعــاد إلــى ســيارة زميلــه وعنــد 
محاولــة قائــد الســيارة املدعــى عليــه األول وزميلــه املدعــى عليــه الثانــي 
مغــادرة املوقــع مت اســتيقافهما مبســاندة الدوريــات األمنيــة والقبــض 
عليهمــا فعثــر بحــوزة املدعــى عليــه الثانــي علــى جهــاز جــوال مــن نــوع 
...... يحتــوي علــى الرقــم ).....( الــذي يســتخدمه بتهديــد الفتــاة وابتزازهــا 
وبطاقــة الصــراف اآللــي التــي أخذهــا مــن الفتــاة وأفــاد أنــه حتصــل علــى 
مبلــغ مالــي قــدره عشــرة آالف ريــال مــن الفتــاة إضافــة إلــى مبالــغ ماليــة 
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أخــرى وقــد حتصــل أيضــًا علــى صورهــا التــي اتخذهــا وســيلة لتهديدهــا 
وابتزازهــا وإرغامهــا لاســتجابة ملطالبــه أمــا الســائق وهــو املدعــى عليــه 
األول فهــو مــن قــام بإيصــال املدعــى عليــه الثانــي بســيارته إلــى منــزل 
الفتــاة وهــو علــى إطــاع مبــا يقــوم بــه املدعــى عليــه الثانــي مــن تهديــدات 
للفتــاة ويخشــى منــه أن يفضــح أمــر الفتــاة ومت إحالتهمــا ملركــز شــرطة 
........ وقــد مت إعــداد محاضــر مشــاهدة للرســائل مــن قبــل أعضــاء هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وكانــت علــى النحــو التالــي أ/ 
فهــذا مــا متــت مشــاهدته مــن رســائل مرســلة مــن جــوال الشــاب املهــدد 
رقــم ).....( ورقــم ).....( إلــى جــوال الفتــاة املبلغــة وهــي علــى النحــو التالــي 
1.)ورب البيــت مــو تهديــد إال فعــل وأنــا عــارف ليــش تســوي كــذا تبغــي 
متلكــي خيــر إن شــاء اهلل واهلل لفركشــها وأنــا دريــت بــكل شــيء( 
مــن جــوال رقــم ).....( وتاريــخ 2012/1/23 م يف متــام الســاعة 1:40 م 
2.)تكفــي فزعتــك أبــي 1000 واهلل غاتــك عنــدي مــا بنســاها لــك 
وبردهــا لــك بأســرع وقــت وعــد ولــي يســعدك حبيبتــي( مــن جــوال رقــم 
).....( وتاريــخ 2012/1/22 م يف متــام الســاعة  10:40م 3.)تــري واهلل 
أدري انــه انتظــار حتــى لــو قفلتــي اخلــط لكــن تشــويف اليــوم ردت فعلــي( 
مــن جــوال رقــم ).....( وتاريــخ 2012/1/22 م يف متــام الســاعة 5:32 م 
4.)يعنــي الزم اخربهــا معاكــي عشــان حتترمينــي طيــب( مــن جــوال رقــم 
).....( يف تاريــخ 2012/1/22 م يف متــام الســاعة 1:12 ص 5.)شــايفتيني 
غبــي يصيــر خيــر بــس خلينــي اتشــافى( مــن جــوال رقــم ).....( ويف تاريــخ 
2012/1/21 م ويف متــام الســاعة 7:31 م ب/ فهــذا مــا متــت مشــاهدته 
مــن رســائل مرســلة مــن جــوال الشــاب املهــدد رقــم ).....( إلــى جــوال الفتــاة 
املهــددة وهــي علــى النحــو التالــي : )ال تســتحقريني ورب الكعبــة تــرى 
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ــو مــا ســويتها(  أســويها( )كلمينــي احلــن وال واهلل أكــون أبــن حــرام ل
)يازفــت احنــا ماتفقنــا الصبــاح وكيــف مــا تقــدري تكلمينــي وجوالــك 
كان انتظــار واهلل تــرى جــاد واهلل مــا يصبح الصبح إال واخوانك دارين 
بــكل شــيء واهلل عــادي إذا أنتــي مســتحقرتني ومنتــي شــايفتني شــيء 
واهلل مــا أشــوفك شــيء أبغــى افهــم ليــش مــا تبغــي تكلمينــي( )واهلل مــا 
لــو مــا تكلمينــي احلــن جليــب العيــد احلــن( )شــويف أنــا بكتــب بورقــة أنــا 
وأحطهــا عنــد البــاب احلــن بعــد الصــاة بــس قرصــة أذن لكــي علشــان 
تعــريف أنــي جــاد( )واهلل حلطهــا جــوا الســيارة علشــان مــا  ميديــك تأخذيهــا 
بدخلهــا مــع فتحــة القــزاز( )كذابــة أنتــي وعدتينــي الصبــاح لكــن 
ــي قالــت عنــك راعيــت ســواقن لكــن طبيعــي واهلل ألخلــي  صادقــة الل
أخوانــك مــن ظهــر رجــال( )وعنــدي اإلثبــات والدليــل واهلل ألربيكــي 
وال مــا أكــون مــن ظهــر رجــال( )مــا توقعــت أنــه يجــي يــوم وأســويها 
لكــن خلــي اهلل يكبــر برأســك ينفعــك علــى بالــك مــا أعــرف وضعــك 
أكثــر مــن ســنتن وأنــا معاكــي أدري لــو تبغــي تكلمينــي كلمتينــي 
لكــن أنــا احلــن واقــف عنــد املســجد الزنــك خليهــم بــس يدخلــوا بيوتهــم 
واهلل ألســويها( )واهلل رقــم وعنــدي ألعطيهــا صــورك( ج/ فهــذا مــا متــت 
مشــاهدته مــن رســائل مرســلة مــن جــوال الشــاب املهــدد رقــم ).....( إلــى 
جــوال الفتــاة املهــددة وهــي علــى النحــو التالــي ) ..... أنتــي وحــده كذابــة 
وتصرفاتكــي واضحــة لكــن خيــر إن شــاء اهلل اليــوم( )واهلل لربيكــي 
علــى احلركــة( )مكذبــة أيــن أســويها طيــب شــويف أيــش بحــط علــى 
الســيارة اللــي بــرا( )واهلل لقلبهــا عــزا الليلــة وأنــا احلــن طالــع لبيتــك( 
)شــغلي الوســائط يف شــيء راح يعجبــك( )علشــان االنتظــار واهلل حلطهــا 
احلــن يــاهلل طســي( )خليــك قدهــا( د / فهــذا مــا متــت مشــاهدته مــن 
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رســائل مرســلة مــن جــوال الشــاب املهــدد رقــم ).....( علــى جــوال الفتــاة 
املهــددة وهــي علــى النحــو التالــي )موعدنــا الصبــاح يــا  ال تقولــي إنــي 
اختــراع(  مــو  تــرى  مبحفظــه  فــوق  مــن  أرميهــا  )طيــب  ماكلمتــك(  
)كلمتــي مــا أثنيهــا وال تنتظــري منــي أي رســالة بعــد هــذي الرســالة 
الصبــاح باتصــل اتصــال ولــو مــا رديتــي وقتهــا تشــويف ردة فعلــي(. وقــد 
مت اإلطــاع علــى برنــت املكاملــات ووجــد فيــه عــدة اتصــاالت ورســائل 
واردة وصــادرة مــن رقــم جــوال املتهــم الثانــي ).....( إلــى جــوال الفتــاة..... 
رقــم ).....( وإلــى اجلــوال رقــم )....(  وبضبــط إفــادة الفتــاة املبتــزة ..... 
واملعرفــة مــن قبــل عضــو هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ..... 
أفــادت بأنهــا قبــل ســنتن قامــت بالتعــرف علــى املدعــى عليــه الثانــي عــن 
طريــق الترقيــم وبــدأت العاقــة بينهمــا باملكاملــات ثــم خرجــت معــه 
مــرات عديــدة وقــد قــام بتصويرهــا بوضــع مخــل وقــد أغواهــا الشــيطان 
وذلــك عــن طريــق جهــازه اجلــوال وكان ذلــك يف بيــت عمه ثــم أخبرها أنه 
سيمســح الصــور ولــم تــرى الصــور بعدهــا صــار يطلــب منهــا مبالــغ ماليــة 
وكانــت تســلمه هــذه املبالــغ بعدهــا صــار يرســل لهــا رســائل ويطلــب 
فيهــا مطالــب ويهددهــا بالصــور بعدهــا قامــت بكتابــة شــكوى ورفعهــا 
للهيئــة وذكــرت أن أرقــام اجلــواالت التــي يقــوم بتهديدهــا هــي ثاثــة 
أرقــام وأنهــا ال حتفــظ إال رقــم واحــد وهــو ) .....( وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول/ ..... بعــد إحاطتــه علمــًا باجلهــة التــي تباشــر التحقيــق معــه 
وبالتهمــة املنســوبة إليــه أنكــر قيامــه بالتســتر علــى املدعــى عليــه الثانــي 
يف قضيــة ابتــزاز فتــاة وذكــر بأنــه ال يعلــم عــن عاقــة املدعــى عليــه 
الثانــي بالفتــاة وأن املدعــى عليــه الثانــي لديــه عــدة أرقــام جــواالت لكنــه 
ال يحفــظ إال الرقــم )........( وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي........ بعــد 
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إحاطتــه علمــًا باجلهــة التــي تباشــر التحقيــق معــه وبالتهمــة املنســوبة إليــه 
أنكــر قيامــه بتهديــد وابتــزاز فتــاة وأعتــرف بعاقتــه بالفتــاة ........ عــن 
طريــق الهاتــف واخلــروج معــًا برضاهــا وذكــر بــأن رقــم اجلــوال )........( 
يعــود لــه وأن رقــم اجلــوال )........( يعــود لصديقــة الفتــاة ويرفــض ذكــر 
اســم صديقــة الفتــاة وذكــر بأنــه ال يعــرف الرقــم )........( ملــن يعــود 
وبإجــراء املواجهــة بــن الفتــاة املبتــزة ........ واملدعــى عليــه الثانــي أفــادت 
الفتــاة بقيــام املدعــى عليــه الثانــي بتصويرهــا بوضــع مخــل يف بيــت عمــه 
وقيامــه بأخــذ مبالــغ ماليــة منهــا وتهديدهــا بنشــر صورهــا وذلــك عبــر 
رســائل اجلــوال وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي عــن دعــوى الفتــاة أنكــر 
ــب  ــه يطل ــي بأن ــه الثان ــة وتفصيــا وذكــر املدعــى علي ــه جمل مــا ذكرت
إحضــار ولــي أمــر الفتــاة جلهــة التحقيــق لكــي يحلــون املوضــوع ولــم 
يتبــن جلهــة التحقيــق أثنــاء املواجهــة أي إجــراء وقــد أســفر التحقيــق إلــى  
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه األول........ بالتســتر علــى املتهــم الثانــي يف 
قضيــة إقامتــه عاقــة محرمــة مــع فتــاة وابتــزازه وتهديــده للفتــاة وتوجيــه 
االتهــام للمدعــى عليــه  الثانــي ........ بقيامــة بإقامــة عاقــة محرمــة مــع 
فتــاة وابتزازهــا وتهديدهــا بنشــر صورهــا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
ــاة وإرســاله رســائل مــن  1. اعتــراف املدعــى عليــه الثانــي بعاقتــه بالفت
الصفحــات  علــى  املــدون  عنــه  املنــوه  للفتــاة   )................( رقــم  جوالــه 
رقــم )4-5-6( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )32( 2.مــا 
جــاء بأقــوال املدعــى عليــه األول بــأن املدعــى عليــه الثانــي لديــه عــدة 
أرقــام جــواالت املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحتــن رقــم )1-2( مــن دفتــر 

التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )32(
3.مــا جــاء باحملضــر املعــد مــن قبــل أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
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عــن املنكــر املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفتــن رقــم )19-20( 4.مــا جــاء 
مبحضــر مشــاهدة الرســائل املعــد مــن قبــل أعضــاء هيئة األمــر باملعروف 
والنهــي عــن املنكــر املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــات رقــم )15-14-13-
16( 5.مــا جــاء ببرنــت املكاملــات املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقم )98( 
ــه  ــه املدعــى عليهمــا  فعــل محــرم ومعاقــب علي وحيــث إن مــا أقــدم علي
شــرعًا ومجــرم نظامــًا اســتنادًا للفقرتــن الرابعــة واخلامســة مــن املــادة 
الثالثــة واملــادة التاســعة مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة الصــادر بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم ) م / 17( وتاريــخ 1428/3/8هـــ لــذا أطلــب مايلــي 
1.إثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا 2.احلكــم علــي املدعــى عليــه الثانــي 
بالســجن والغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن اســتنادًا للمــادة الثالثــة 
مــن الفقرتــن ) 4، 5( وانطبــاق املــادة التاســعة علــى املتهــم األول من ذات 
النظــام املشــار إليــه 3.مصــادرة جهــاز اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة جــوال 
ــذي يحمــل الرقــم التسلســلي رقــم )........(  اســتنادًا  ــا ال ــوع نوكي مــن ن
للمــادة )13( مــن ذات النظــام املشــار إليــه العائــد للمدعــى عليــه الثانــي 
4.احلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لهمــا وزاجــرة لغيرهمــا لقاء ما 
أســند إليهما  وذلك بقيام املدعى عليه األول بالتســتر على املدعى عليه 
الثانــي يف قضيــة إقامتــه عاقــة محرمــة مــع فتــاة وابتزازه وتهديــده للفتاة 
وقيــام املدعــى عليــه الثانــي بإقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة 5.التشــديد 
علــى املدعــى عليــه الثانــي يف العقوبــة ) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــا زال 
قائمــًا ( هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
الثانــي ........ وســؤاله أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي 
بإقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة وتهديدهــا وابتزازهــا بنشــر صورهــا غير 
صحيــح جملــة وتفصيــًا هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام إن كان 
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لديــه بينــة علــى دعــواه أجــاب بقولــه نعــم لــديَّ بينــة ومســتعد بإحضارهــا 
يف جلســة أخــرى هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه التــي اســتعد بإحضارهــا 
احضر للشــهادة وأدائها كا من ..... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم ..... املولــود بعــام 1405هـــ يســكن تبــوك ويعمــل بهيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وال تربطــه باملدعــى عليــه عاقــة قرابــة 
أو جتــارة حســب مــا أفــاد بــه وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب 
بقولــه أشــهد هلل تعالــى بأنــه وردت لدينــا معلومــات حــول ابتــزاز املدعــى 
عليــه لفتــاة بنشــر صورهــا لتمكينــه مــن نفســها وأنــه يطلــب منهــا مبالــغ 
ماليــة كمــا أخبرتنــا الفتــاة أن املدعــى عليــه طلــب منهــا مبلــغ ألــف ريــال 
حتــت الضغــط وأنــه ســيحضر ألخذهــا فتــم االنتقــال للموقــع أمــام منــزل 
املدعيــة باحلــق اخلــاص ومت القبــض عليــه ووجــد بحوزتــه بطاقــة الصــراف 
ــاة كمــا أنــه أقــر أمامــي داخــل الدوريــة األمنيــة أنــه أخــذ  العائــدة للفت
مــن الفتــاة املدعيــة مبلــغ عشــرة أالف ريــال ومســتعد بإعادتهــا ألجــل 
إنهــاء وضعــه هكــذا شــهد كمــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... املولــود بعــام 1404هـــ يســكن ..... ويعمــل بهيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وال تربطــه باملدعــى عليــه عاقــة 
قرابــة أو جتــارة حســب مــا أفــاد بــه وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب 
بقولــه أشــهد هلل تعالــى بأنــه وردت لدينــا معلومــات حــول ابتــزاز املدعــى 
عليــه لفتــاة بنشــر صورهــا لتمكينــه مــن نفســها وأنــه يطلــب منهــا مبالــغ 
ماليــة كمــا أخبرتنــا الفتــاة أن املدعــى عليــه طلــب منهــا مبلــغ ألــف 
ريــال حتــت الضغــط وأنــه ســيحضر ألخذهــا فتــم االنتقــال للموقــع أمــام 
منــزل املدعيــة باحلــق اخلــاص ومت القبــض عليــه ووجــد بحوزتــه بطاقــة 
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يــدل  الرســائل  أن محضــر مشــاهدة  للفتــاة كمــا  العائــدة  الصــراف 
داللــة واضحــة علــى ابتــزاز املدعــى عليــه للفتــاة هكــذا شــهد وبعــرض 
ــه قــال أمــا الشــاهدان فليــس  ــى املدعــى علي الشــاهدين وشــهادتهما عل
لــديَّ مــا أقــدح بــه فيهمــا أمــا بخصــوص الشــهادة فأنــا لــم أقــر بأخــذي 
ملبلــغ العشــرة أالف ريــال كمــا أن بطاقــة الصــراف ضبطــت بحوزتــي 
إال أنهــا كانــت ألجــل اســتيفاء مســتحقات ماليــة بينــي وبــن املدعيــة 
باحلــق اخلــاص هكــذا قــال وبســؤال املدعــي العــام إن كان لديــه مزيــد 
بينــة أجــاب بقولــه ليــس لــديَّ ســوى مــن أحضــرت ومــا يف أوراق املعاملــة 
هكــذا أجــاب فجــرى اإلطــاع علــى التحقيــق احملــرر علــى الصحيفــة 
رقــم )4-6( املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )32( املتضمــن مــا نصــه )س/ 
بتاريــخ 1433/3/4هـــ  أنــه  القبــض عليــك ؟ ج/ أفيدكــم  كيــف مت 
حوالــي الســاعة 10 مســاًء قمــت باالتصــال علــى جــوال الفتــاة ..... والتــي 
والترقيــم  املعاكســة  عــن طريــق  تقريبــًا  قبــل ســنتن  عليهــا  تعرفــت 
وجلســت أتواصــل معهــا ملــدة ثاثــة أشــهر عــن طريــق اجلــوال وكنــت 
ــم  ــل املشــاوير ث ــى توصي ــي أعمــل عل ــا ملشــاوير حيــث أنن أقــوم بإيصاله
بعدهــا انقطعــت عاقتــي بهــا( كمــا ان فيــه مــا نصــه )أفيدكــم بأننــي 
أقمــت عاقــة معهــا عــن طريــق الهاتــف وقــد خرجــت معــي برضاهــا( 
ويظهــر مــن التحقيــق إقــرار املدعــى عليــه الثانــي ..... بعاقتــه بالفتــاة 
املدعيــة وبعرضــه عليــه قــال حدثــت بينــي وبــن املدعيــة عاقــة بالهاتــف 
أمــا اخلــروج معــي فغيــر صحيــح هكــذا قــال كمــا جــرى اإلطــاع علــى 
محضــر مشــاهدة الرســائل املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )13-16( وفيــه مــا 
نصــه )تــرى واهلل أدري أنهــا إنتظــار حتــى لــو قفلتــي اخلــط لكــن تشــويف 
اليــوم ردت فعلــي( )يعنــي الزم أخربهــا معاكــي عشــان حتترميني طيب( 



326

)شــايفتيني غبــي يصيــر خيــر بــس خلينــي أتشــافى( واملرســلة مــن جــوال 
املدعــى عليــه ذي الرقــم ).....( للمدعيــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وســؤاله عنــه وعــن األرقــام التــي تعــود لــه أجــاب بقولــه الرقــم املذكــور 
يعــود لــي شــخصيًا وســبب هــذه الرســائل كونــي أطالــب الفتــاة مبالــغ 
ماليــة وقمــت بإرســال هــذه الرســائل لهــا ألجــل ذلــك هكــذا أجاب كما 
جــرى تصفــح برنــت املكاملــات الــواردة والصــادرة املرفــق باملعاملــة لفــة 
رقــم )98( والــذي يظهــر منــه جليــًا كثــرة االتصــاالت والرســائل الــواردة 
والصــادرة بــن املدعــى عليــه واملجنــي عليهــا ممــا يقــوي التهمــة بجانــب 
املدعــى عليــه وأن األمــر ليــس مجــرد عاقــة عمــل كمــا يزعــم فبنــاء 
ــا أنكــر املدعــى عليــه الثانــي  علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملَّ
..... التهمــة املنســوبة إليــه يف دعــوى املدعــي العــام وحيــث إن املدعــى 
عليــه أقــر بإقامــة لعاقــة محرمــة علــى مــدار ســنتن مــع فتــاة ال متــت 
لــه بصلــة عــن طريــق الهاتــف وحيــث إن اإلقــرار حجــة علــى صاحبــه 
مؤاخــذ بــه كمــا أقــر بخروجهــا معــه حتقيقــًا والــذي قــرر رجوعــه عنــه 
وحيــث إن الرجــوع عمــا يوجــب التعزيــر حلــق اهلل تعالــى ال يقبــل مــن 
صاحبــه جــاء يف املغنــي 389/10  )َواَل ُيْقَبــُل ُرُجــوُع امْلُِقــرِّ َعــْن إْقــَراِرِه إالَّ 
ــا  ْســَقاِطِه َفَأمَّ ــُبَهاِت َوُيْحَتــاُط إِلِ ِ َتَعاَلــى ُيــْدَرُأ ِبالشُّ ا هلِلَّ ِفيَمــا َكاَن َحــّدً
َكاِة  ــُبَهاِت َكالــزَّ ِتــي اَل ُتــْدَرُأ ِبالشُّ ِ َتَعاَلــى الَّ ــَن َوُحُقــوُق اهللَّ ُحُقــوُق اآْلَدِميِّ
ــُم يِف َهــَذا ِخَاًفــا( وحيــث  ــاَراِت َفــَا ُيْقَبــُل ُرُجوُعــُه َعْنَهــا َواَل َنْعَل َواْلَكفَّ
قامــت البينــة علــى ضبــط املدعــى عليــه وبحوزتــه بطاقــة الصــراف اآللــي 
العائــد للفتــاة املجنــي عليهــا وقــد أقــر املدعــى عليــه بذلــك ممــا يثيــر 
شــبهة قويــة جتاهــه باالبتــزاز ونظــرًا لكــون مــا دفــع بــه مــن املطالبــات 
املاليــة ال يبــرر فعلتــه فاالســتحقاقات املاليــة ال تأخــذ بهــذه الطريقــة 
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مــن التخفــي وتبقــى علــى مــدار هــذا الوقــت الطويــل دون علــم ولــي أمــر 
الفتــاة بتلــك االســتحقاقات كمــا أن مــا شــهد بــه الشــاهد األول مــن 
إقــراره أمامــه بأخــذه ملبلــغ عشــرة أالف ريــال مــن الفتــاة واســتعداده 
لردهــا بغيــة إنهــاء املوضــوع يقــوي شــبهة االبتــزاز جتــاه املدعــى عليــه 
وحيــث إن التهديــد باالبتــزاز عمــل محــرم يــدل علــى شــدة جــرم صاحبــه 
وفســاد طبعــه وســوء خلقــه وفيــه إشــاعة للفاحشــة يف املجتمــع وقــد قــال 
ِذيــَن آَمُنــوا َلُهــْم  ــوَن َأن َتِشــيَع اْلَفاِحَشــُة يِف الَّ ِذيــنَ ُيِحبُّ اهلل تعالــى )ِإنَّ الَّ
ُ َيْعَلــُم َوَأنُتــْم اَل َتْعَلُمــوَن( »النــور 19«   ْنَيــا َواآْلِخــَرِة َواهللَّ َعــَذاٌب َأِليــٌم يِف الدُّ
لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ..... 
بإقامتــه عاقــة محرمــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة ولــم يثبــت لــديَّ إدانتــه 
باالبتــزاز والتهديــد بنشــر الصــور وإمنــا توجــه الشــبهة لــه بذلــك وقــررت 
مــا يلــي أواًل تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي ..... لقــاء مــا ثبــت بحقــه مــن 
إقامــة عاقــة محرمــة ولشــبهة االبتــزاز بســجنه ملــدة ســنتن يحتســب مــن 
ذلــك مــدة إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى 
أربــع دفعــات كل دفعــة خمســن جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة 
أيــام ثانيــًا صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تطبيــق املادتــن )3-
13( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة لعــدم ثبــوت موجــب لذلــك 
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه بــه أمــا املدعــي العــام فقــد قــرر اعتــراض مكتفيــًا مبــا جــاء يف 
ــة وســتتم محاكمــة املدعــى  ــة عــن تقــدمي الئحــة اعتراضي أوراق املعامل
عليــه األول حــال إحضــاره بــإذن اهلل وللبيــان حــرر يف 1433/6/14هـــ 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
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مبنطقــة اجلــوف وذلــك مبوجــب كتــاب رئيــس محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة اجلــوف برقــم وتاريــخ 1434/3/9هـــ واملرفــق بــه قــرار املاحظــة 
الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة برقــم  وتاريــخ 1434/3/8هـــ ونــص 
احلاجــة منــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ 
باألكثريــة أواًل لــم يتطــرق فضيلتــه ملــا طلبــه املدعــي العــام مــن مصــادرة 
جهــاز اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة ثانيــًا يوجــد خطــأ يف رقــم املادتــن 
)4( و)5( حيــث ذكــر فضيلتــه يف حكمــه رقمهــا )3( و)13( فعلــى 
فضيلتــه إكمــال الــازم حيــال مــا ذكــر وإضافــة مــا يجــد للضبــط 
وصورتــه والقــرار وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة كاملتبــع واهلل املوفــق( 
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة مبــا يلــي أواًل أنــه مت صــرف النظــر عــن 
طلــب املدعــي العــام تطبيــق املــادة )13( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم 
املعلوماتيــة وهــي املــادة اخلاصــة باملصــادرة ثانيــًا أن املادتــن املشــار إليهما 
يف احلكــم صحيحــة أمــا مــا ذكره أصحــاب الفضيلة فهي فقرات املادة 
الثالثــة هــذا مــا لــزم اإلجابــة عنــه واهلل أســأل الهدايــة للحــق والصــواب 
وألصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف املوقــرة فائــق التقديــر 
واالحتــرام وللبيــان حــرر يف 1434/4/1هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
الدائــرة اجلزائيــة  ... فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة  احلمــدهلل وحــده وبعــد 
الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة اإلســتئناف باجلــوف علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك املكلــف 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريخ1434/4/7هـــ  برقــم  الشــيخ/..... 
ــة الشــيخ / ..... برقــم وتاريخ1433/6/15هـــ اخلــاص بدعــوى  مــن فضيل
املدعــي العــام ضــد/ ..... و رفيقــه يف اقامــة عاقــة محرمــة وقــد تضمــن 
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القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون و مفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
بعــد  احلكــم  علــى  املصادقــة  تقــرر  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه  وصــورة 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصل

وصحبــه وســلم .
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ــة -  محصــن - ممارســة مقدمــات الفاحشــة - أســباب تخفيــف العقوب

وقــف تنفيــذ العقوبــة.

1- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يخلــون رجــل بامــرأة إال 
ثالثهمــا( الشــيطان  كان 

2- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )أقيلــوا ذوي الهيئــات عثراتهــم 
إال يف احلــدود(

3- نقــل ملــا ورد يف األحــكام الســلطانية أن تأديــب ذي الهيئــة مــن أهــل 
الصيانــة أخــف مــن تأديــب أهــل البــذاءة والســفاهة.

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باالرتبــاط بعاقــة محرمــة بفتــاة واالختاء 
بهــا يف إحــدى الشــقق املفروشــة واســتغال عملــه بذلــك، حيــث قبــض 
عليــه مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إثــر قيامــه 
بــإركاب امــرأة )مت التســتر عليهــا( والتوجــه بهــا إلــى إحــدى الشــقق 
املفروشــة، أقــر أمــام الفرقــة باالختــاء وممارســة مقدمــات الفاحشــة، 
طلــب املدعــي العــام اتبــاع مــا أســند إليــه للمدعــى عليــه و احلكــم عليــه 
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بعقوبــة تعزيريــة، أقــر املدعــى عليــه باالرتبــاط بعاقــة محرمــة مــع امــرأة 
ال حتــل لــه وأنــه جلــس معهــا أكثــر مــن مــرة يف مــكان عــام، أنكــر 
اخللــوة التــي متــت يف الســيارة وقــت الذهــاب للشــقة، كمــا أنكــر فعــل 
مقدمــات الفاحشــة، أظهــر املدعــى عليه التوبــة والندم، اكتفى املدعي 
العــام مبــا يف أوراق املعاملــة، ذكــر القاضــي أســباب تخفيــف احلكــم، 
حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بحصــول اخللــوة وتوجــه التهمــة 
مبمارســة مقدمــات الفاحشــة وتعزيــر املدعــى عليــه باجللــد مئــة وخمســن 
جلــدة بــن طائفــة مــن املؤمنــن علــى دفعتــن وســجنه شــهرين مــع وقــف 
عقوبــة الســجن املشــروط بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه ، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... املــازم القضائــي لــدى فضيلــة 
ــف مــن  ــاض واملكل ــة بالري الشــيخ .........القاضــي يف احملكمــة اجلزائي
قبلــه بنظــر هــذه القضيــة وبنــاء على املعاملة احملالة لنــا من فضيلة رئيس 
احملكمة اجلزائية بالرياض برقم 33464877 وتاريخ 1433/07/14هـ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331322442 وتاريــخ 1433/07/14 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافق1433/07/26هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10 
وفيهــا قــدم املدعــي العــام .........دعــواه ضــد .........،32  ســنه ، ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........(، محصــن ، مقيــم مبدينــة 
الريــاض ، صــدر لــه أمــر اإلفــراج قم.........وتاريــخ 18 / 6/ 1433هـــ 

اســتنادًا للمــادة  120 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
الوقائــع : انــه بتاريخ1433/6/17هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل هيئة 
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األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مركــز هيئــة ......... و.... أثر  قيامه  
بــإركاب امــرأة ) مت التســتر عليهــا( والتوجــه بهــاء إلــى إحــدى الشــقق 
املفروشــة، وبانتقــال الفرقــة للموقــع مت مشــاهدته وقــد ظهــرت عليــه 
عامــات اإلرتبــاك واخلــوف وبــادر بطلــب الســتر عليــه وأفــاد للفرقــة أنــه 
ــر مــن مــرة  ــى بهــا أكث ــه اختل ــه وأن ــى املــرأة  عــن طريــق عمل تعــرف عل

بســيارته ومــارس معهــا مقدمــات الفاحشــة . 
وأســفرت إجــراءات التحقيــق عــن اتهــام املذكور بربــط العاقة احملرمة 
بفتــاة واالختــاء احملــرم بهــايف إحدى الشــقق املفروشــة واســتغال  عمله 

بذلــك. وذلــك لألدلــة والقرائــن اآلتية :-
دفتــر  مــن   )4( رقــم  الصفحــة  علــى   املدونــة  أقوالــه  يف  جــاء  مــا   -1

لفــه. املرفــق  االســتدالل 
2- ما جاء مبحضر القبض املرفق لفه.

لــه علــى ســوابق مســجلة  حتــى  يعثــر  لــم  اجلنائــي  وبالبحــث بســجله 
تاريخــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــه لقــاء 
ــه مــا  ــه أجــاب بقول ــه. هــذه دعــواي، وبســؤال املدعــى علي مــا أســند إلي
ــي وكنــت قــد  ــة صحيــح فقــد قبــض عل ذكــره املدعــي العــام يف اجلمل
ربطــت عاقــة محرمــة مــع امــرأة ال حتــل لــي كمــا إننــي جلســت مــع 
هــذه املــرأة أكثــر مــن مــرة يف مــكان عــام ولــم اختــِل بهــا إال يف ســيارتي 
وقمــت بالذهــاب إلــى الشــقة يف الوقــت الــذي مت القبــض علينــا مــن قبــل 
الهيئــة وأنــا رجــل عســكري وليــس علــي ســوابق جنائيــة وأنــا تائــب إلــى 
اهلل تعالــى وأتعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــي كما إن املــرأة كبيرة 
الســن وعمرهــا يقــارب اخلمســن ســنة وأنــا رجل متزوج ولــي عيال بحاجة 
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إلــي كمــا إننــي لــم أمــارس مقدمــات الفاحشــة معهــا هكــذا أجــاب 
وجــرى االطــاع علــى محضــر الهيئــة املــدون علــى اللفــة )5( مــن املعاملــة 
وقــد تضمــن ) فإنــه يف هــذا اليــوم وردتنــا معلومــات عــن املذكــور أعــاه 
بأنــه قــام بإدخــال امــرأة إلــى الشــقق املفروشــة ......... وعنــد االنتقــال إلــى 
املوقــع اســتدعي الطــرف األول لتحقيــق مــن حالتــه وعنــد رؤيتــه للفرقــة 
ظهــرت عليــه عامــات اخلــوف واالرتبــاك وبــادر الفرقــة بطلــب الســتر 
ــد  ــه بســكة احلدي ــق عمل ــى املــرأة عــن طري ــه تعــرف عل ــه وأفــاد بأن علي
منــذ مــا يقــارب أربعــة أشــهر وأنــه اختلــى بهــا أكثــر مــن مــرة بســيارته 
ويف هــذا اليــوم اختلــى بهــا يف الشــقق املفروشــة ومــارس معهــا مقدمــات 
الفاحشــة جــرى تدويــن هــذا احملضــر حفظــًا للواقــع وإبــراء للذمــة ( 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر بقولــه : الصحيــح أننــي اجتمعــت معهــا 
يف أمكنــة عامــة كاألســواق واملجمعــات التجاريــة كمــا إننــي اختليــت 
ــة يف ســيارتي وقــد  ــي مــن قبــل الهيئ بهــا مــرة واحــدة ســاعة القبــض عل
تعرفــت عليهــا عــن طريــق عملــي حيــث أعمــل عســكري يف ســكة 
احلديــد كمــا إنــه لــم يحصــل بيننــا مقدمــات الفاحشــة غيــر اخللــوة علــى 
مــا ذكــرت يف جوابــي هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى 
واإلجابــة ونظــرًا لكــون املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام 
وأقــر بحصــول اخللــوة وقــد قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يخلــون 
رجل بامرأة إال كان الشــيطان ثالثهما ( إذ اخللوة مظنة وقوع الفاحشــة 
كمــا أن املدعــى عليــه أنكــر حصــول مقدمــات الفاحشــة مــن غيــر 
اخللــوة علــى مــا ذكــر يف محضــر الهيئــة بعاليــه وحيــث بنــي احملضر على 
إفــادة املدعــى عليــه واملــرء مؤاخــذ بإقــراره شــرعًا وألن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه يعــد أمــرًا محرمــًا يســتحق العقوبــة عليهــا ومبــا أن العقوبــة 
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شــرعت لتكــون زاجــرة للنــاس عــن فعــل احملــرم وكفــارة عمــن وقــع 
فيهــا كمــا أن وقــف تنفيــذ العقوبــة وجعلهــا ســيفًا مســلطًا علــى املدعــى 
عليــه لــه األثــر البليــغ يف الــردع مــن اإليقــاع نفســه كمــا إن إيقــاف تنفيــذ 
عقوبــة الســجن فيهــا جتنيــب للمحكــوم مــن اآلثــار الســيئة علــى املدعــى 
عليــه نتيجــة االختــاط داخــل الســجن مــع معتــادي اإلجــرام إضافــة 
إلــى مــا ســبق ظهــر لــي صــدق توبــة املدعــى عليــه ولظروفــه الشــخصية 
املذكــورة بعاليــه وبعــد االطــاع علــى املعاملــة ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
ــدي التهمــة  ــدي بذلــك كمــا توجهــت ل ــوة إلقــراره ل ــه بحصــول اخلل علي
مبمارســة املدعــى عليــه ملقدمــات الفاحشــة معهــا ومــن ثــم قــررت مــا يلــي 
: أواًل : جلــد املدعــى عليــه مائــة وخمســن جلــدة تعزيــرًا بــن طائفــة مــن 
ــى دفعتــن بالتســاوي بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة  املؤمنــن تنفــذ عل
أيــام . ثانيــًا : ســجن املدعــى عليــه شــهرين مــع وقــف التنفيــذ املشــروط 
بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه فــإن عــاد يف تنفيــذ احلكــم بالســجن علــى 
مــا ذكــر ووقــف تنفيــذ العقوبــة خــاص بالســجن أمــا اجللــد فينفــذ كمــا 
أن وقــف تنفيــذ العقوبــة ال يؤثــر علــى اجلرميــة الاحقــة وبعــرض احلكــم 
علــى احملكــوم عليــه قــرر القناعــة باحلكــم أمــا املدعــي العــام فطلــب 
اســتئنافه مكتفيــًا بائحــة الدعــوى . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/26 هـــ .
هـــ  املوافــق1433/11/24  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة بعــد أن وردنــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة 
ــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض برقــم )33434661(  اجلزائي
وتاريــخ 1433/10/22هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ......... 
املتضمــن مــا نصــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
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ــة أن اجلــزاء التعزيــري قليــل الســيما أن املدعــى عليــه  لوحــظ باألكثري
رجــل أمــن ومتــزوج واختلــى بهــا عــدة مــرات( وبعــد اإلطــاع علــى مــا 
ذكــره أصحــاب الفضيلــة يف قرارهــم فأقــول جوابــا علــى ذلــك بــأن 
التعزيــر عقوبــة مفــوض تقديرهــا إلــى القاضــي وعليــه مراعــاة ظــروف 
اجلانــي ومابســات احلادثــة وقــد رأيــت أن املدعــى عليــه مــن ذوي الهيئــة 
ــى  ــر لذلــك وقــد قــال النبــي صل ــه التعزي ــة فخففــت عن احلســنة والصيان
اهلل عليــه وســلم )أقيلــوا ذوي الهيئــات عثراتهــم إال يف احلــدود( واحلديــث 
صحيــح وقــد نقــل املــاوردي يف األحــكام الســلطانية : أن تأديــب ذي 
الهيئــة مــن أهــل الصيانــة أخــف مــن تأديــب أهــل البــذاءة والســفاهة كما 
أنــه قــد ظهــر لــي صــدق توبتــه وعزمــه علــى عــدم العــودة فعليــه فإنــي 
الزلــت علــى مــا حكمــت بــه وأرى مناســبة العقوبــة التعزيريــة املقــدرة 
وأســأل اهلل الســداد للجميــع . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . حــرر يف  1433/11/24 هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
اجلزائيــة   الدائــرة   قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  الرابعــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض برقــم 332009460  وتاريــخ 
املــازم   فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1433/11/29هـــ 
القضائــي باحملكمــة الشــيخ / ......... املســجل برقــم33356003 وتاريــخ 
......... التهامــه  العــام ضــد/  1433/7/26هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
بربــط عاقــة محرمــة مــع امــرأة واالختــاء بهــا علــى النحــو املوضــح 
بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بــه وحيــث ســبق دراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه 
قرارنــا  علــى  بنــاًء  وصــورة ضبطــه  بالقــرار  وأحلقــه  القاضــي  فضيلــة 



336

رقــم 33434661 وتاريــخ 1433/10/22ه قــررت الدائــرة باألكثريــة 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34200178 تاريخه: 1434/4/28هـ 
رقم الدعوى: 34175107

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34221008 تاريخه: 1434/5/25هـ

خلــوة محرمــة - إقامــة عاقــة مــع فتــاة - تقبيــل فتــاة يف مــكان عــام - 
إقــرار املدعــى عليــه - املدعــى عليــه محصــن - تعزيــر بالســجن واجللــد 
- تعزيــر مبنــع املدعــى عليــه مــن نقــل املعلمــات وأخــذ تعهــد بعــدم 

ــة لشــرف املــكان. العــودة ملثــل ذلــك - تغليــظ العقوب

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » مــا خــا رجــل بامرأة إال كان الشــيطان 
ثالثهما«.

- التعزير يشرع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة .

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه باالختــاء بفتــاة أجنبية بداخل 
ســيارته وتقبيلهــا يف مــكان عــام، وطلــب احلكم عليــه بعقوبة تعزيرية، 
مت القبــض عليــه بنــاء علــى محضــر هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر حيــث كانــت دوريــة الهيئــة تقــوم بواجبهــا وشــاهدت ســيارة 
واقفــة وفيهــا شــاب وفتــاة كاشــفة عــن وجههــا، وشــعرها، وكانــت 
الفتــاة علــى حجــر الشــاب وهــو يف مقعــد الســائق يقبلهــا وعنــد مشــاهدة 
الدوريــة هــرب، فتــم تركــه واالكتفاء بكتابــة محضر، ثم مت القبض 
عليــه بعــد ذلــك، مت عــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه وصــادق عليهــا 
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جملــة وتفصيــا، صــدر احلكــم بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند 
إليــه، واحلكــم بجلــده مائتــي جلــدة علــى أربــع دفعــات وســجنه خمســة 
أشــهر ومنعــه مــن نقــل املعلمــات ويؤخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة، مت 

تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   ..... د.  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34175107 وتاريــخ 
وتاريــخ   34933608 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/16هـــ 
1434/04/16هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافق1434/04/24هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي العــام بهيئــة التحقيــق 
ــى احلاضــر معــه مبجلــس  ــورة .... وادعــى عل ــة املن واالدعــاء العــام باملدين
احلكــم ..... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( قائــا يف حتريــر 
دعــواه إنــه بتاريــخ 1434/1/25هـــ وأثنــاء قيــام رجــال احلســبة مبركــز 
ــون بعملهــم امليدانــي شــاهدوا يف الســاعة العاشــرة صباحــا ســيارة  العي
مــن نــوع ..... لونهــا ... ورقــم اللوحــة )....( تقــف بجــوار طريــق .... وبهــا 
شــاب وفتــاة كاشــفة عــن وجههــا وشــعرها وكانــت الفتــاة يف حجــر 
ــة  ــة الهيئ ــد مشــاهدته لدوري الشــاب وهــو يف مقعــد الســائق يقبلهــا وعن
هــرب فتــم تركــه واالكتفــاء بتدويــن احملضــر وبتاريــخ 1434/3/22هـــ 
ــد الســاعة )9:10( صباحــا شــوهدت الســيارة املوصوفــة أعــاه يف  وعن
شــارع ............ ومبشــاهدة صاحبهــا تبــن أنــه هو الشــخص الهــارب املنوه 
عنــه واتضــح أنــه املدعــى عليــه فتــم القبــض عليــه وباســتجواب املدعــى 
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عليــه أقــر أن الســيارة املشــار إليهــا عائــدة لــه وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام 
املدعــى عليــه باالختــاء بفتــاة أجنبيــة عنــه بداخــل ســيارته وتقبيلهــا يف 
مــكان عــام وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- مــا جــاء يف محضــر هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن النكــر املرفــق لفــة رقــم)2(. 2- مــا جــاء 
يف محضــر التعــرف املرفــق لفــة رقــم )3(. 3- إقــراره أن الســيارة عائــدة 
لــه املنــوه عنــه واملــدون بالصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 
برقــم )10(. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا نســب إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
تردعــه وتزجــر غيــره وهــو محصــن و مطلــق بالكفالــة هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــا مــا 
ــة وتفصيــا ففــي التاريــخ  ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح جمل
املذكــور بالدعــوى كنــت مــع فتــاة ال متــت لــي بصلــة شــرعية يف ســيارتي 
املشــار إليهــا بالدعــوى وكان ذلــك يف منتــزه ... باملدينــة املنــورة و لــم 
يكــن بالقــرب منــا أحــد وقــد كانــت كاشــفة عن وجهها وشــعرها وقد 
قمــت بضمهــا وتقبيلهــا وكانــت جالســة يف حجــري ولــم أفعــل بهــا وقــد 
رأيــت أعضــاء احلســبة ففــررت منهــم حتــى أســتر علــى نفســي وأنــا متــزوج 
وأنقــل معلمــات ال ميــن لــي بصلــة شــرعية مــن املدينــة املنــورة إلــى مركــز 
............ وأنــا نــادم علــى فعلــي هــذا وتائــب إلــى اهلل تعالــى هكــذا أجــاب 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق 
علــى دعــوى املدعــي العــام فأقــر بإقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة ال متــت 
لــه بصلــة شــرعية واخللــوة بهــا وضمهــا وتقبيلهــا وإجاســها يف حجــره 
ومبــا أن الشــرع قــد حــرم الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن وحــرم كل 
وســيلة تــؤدي إليهــا فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم )مــا خــا رجــل بامــرأة 
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إال كان الشــيطان ثالثهمــا ( ومبــا أن املدعــى عليــه محصــن ومبــا أن 
ــه  ــه ينقــل معلمــات أجنبيــات عليــه ومــن هــذا فعل املدعــى عليــه قــرر بأن
يخشــى مــن وقوعــه يف احملظــور والعقــاب علــى اجلنــاة لتحقيــق املصالــح 
ودفــع املفاســد ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف بلــد اهلل احلــرام الــذي 
رفــع اهلل مكانــة وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمــه ومبــا أن 
التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف 
باختــاف األحــوال واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع 
إلــى نظــر احلاكــم مبــا يــراه محققــا للزجــر والــردع جلميــع مــا ذكــر فقــد 
حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه وذلــك بجلــده مائتــي جلــدة تقــع علــى 
بدنــه علــى أربــع دفعــات متســاويات بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام 
ويســجن خمســة أشــهر كاملــة ومينــع مــن نقــل املعلمــات ويؤخــذ التعهــد 
عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك وبعرضــه قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
عــدم قناعتهمــا باحلكــم وطلبــا رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
اعتراضيــة فأجيــب لطلبهمــا وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 15:10 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده وبعد :-
االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
ــورة  ــة املن ــة باملدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــاب فضيل احملكمــة بكت
رقــم )34933608( وتاريــخ )1434/4/29هـــ( املرفــق بهــا القــرار رقــم 
)34200178( وتاريــخ )1434/4/28هـــ( الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ..... 
القاضــي  باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ،املتضمــن دعــوى املدعــي 
أجنبيــة  بفتــاة  االختــاء  يف  املتهــم  اجلنســية،  ســعودي  ضــد....  العــام 
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ضبطــه  وصــورة  القــرار  وبدراســة  باطنــه،  دون  مبــا  فيــه  احملكــوم 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفق،وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34209377 تاريخه: 1434/5/8هـ  
رقم الدعوى: 34209757

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34338020 تاريخه: 1434/10/22هـ

خلــوة محرمــة - إقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة - حيــازة مقاطــع وصور 
إباحيــة - إقــرار املدعــى عليــه - التعزيــر بالســجن واجللــد ومصــادرة 

اجلــوال.

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــا خــا رجل بامرأة إال كان الشــيطان 
ثالثهما«.

- وقــد نــص بعــض الفقهــاء علــى أن التعزيــر ال يحتــاج إلــى مطالبــة إذا 
رآه احلاكــم ألن احلكمــة منــه حتقيــق املصالــح ودفــع املفاســد.

- وال نــزاع بــن أهــل العلــم أن صيغــة احلكــم أقــوى داللــة علــى احلكــم 
القضائــي وال يشــترط عنــد أكثــر العلمــاء صيغــة محــددة يف األحــكام 
القضائيــة بــل كل لفــظ دل علــى احلكــم واإللــزام كان حكمــًا بــل 
بعــض أهــل العلــم جعــل األمــر حكمــًا كمــا قــرر ذلــك شــيخ اإلســام 

ابــن تيميــة رحمــه اهلل وغيــره مــن احملققــن مــن أهــل العلــم. 
- جمــع مــن فقهــاء املذاهــب ال يــرون التنصيــص علــى الثبــوت إال إذا 
كان احلكــم مبنيــًا عــن بينــة ســاملة مــن الطعــن جــاء يف كتــاب معــن 
احلــكام للعامــة الطرابلســي احلنفــي- رحمــه اهلل- ج1ص51 مــا نصــه 
)الثبــوت هــو قيــام احلجــة علــى ثبــوت الســبب عنــد احلاكــم بالبينــة 
الثبــوت غيــر احلكــم قطعــًا وقــد يســتلزم  أن  : فظهــر  إلــى قولــه   ...
احلكــم وقــد ال يســتلزم، وقــد تكــون الصــورة قابلــة ال تســتلزم احلكــم 
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وقــد ال تكــون قابلــة .. إلــى قولــه : فالقــول بــأن الثبــوت حكــم يف جميــع 
الصــور خطــأ قطعــًا وأنــه يتعــن تخصيــص هــذه العبــارة وتأويــل كام 
العلمــاء وحملــه علــى معنــى صحيــح وهــو بــن ملــن أنصــف( أ . هـــ، وجــاء 
يف كتــاب تبصــرة احلــكام البــن فرحــون املالكــي رحمــه اهلل ج 1 ص 99 
مــا نصــه ) إذا وجــد الثبــوت بــدون احلكــم كان أعــم مــن احلكــم و األعــم 
مــن الشــيء غيــره بالضــرورة ثــم الــذي يفهــم مــن الثبــوت هــو مفهــوم 
مــن احلجــة كالبينــة وغيرهــا  الســاملة عــن املطاعــن فمتــى وجــد شــيء 
مــن ذلــك فإنــه يقــال يف عــرف االســتعمال ثبــت عنــد القاضــي ذلــك 
وعلــى التقديــر يوجــد احلكــم بــدون الثبــوت أيضــًا كاحلكــم باإلجتهاد 
..... إلــى قولــه : فــإذا ثبــت هــذا علــم أن كل واحــد منهمــا أعــم مــن 
اآلخــر مــن وجــه وأخــص مــن وجــه ثــم ثبــوت احلجــة مغايــر للــكام 
النفســاني واإلنشــائي الــذي هــو احلكــم كمــا تقــدم بيانــه يف التعريــف 
بحقيقــة احلكــم فثبــت كونهمــا غيريــن بالضــرورة وأن الثبــوت هــو 
مفهــوم احلجــة واحلكــم إنشــاء كام يف النفــس وهــو إلــزام أو إطــاق( 
أ.هـــ و إلــى مثــل ذلــك نــص اإلمــام النــووي الشــافعي رحمــه اهلل يف 
كتابــه روضــه الطالبــن ج 11 ص 185 وأومــأ إلــى ذلــك العامــة ابــن 
مفلــح احلنبلــي رحمــه اهلل يف كتابــه الفــروع ج 6 ص 458 و املدعــى 
عليــه قــد أقــر مبــا نســب إليــه يف الدعــوى جملــة و تفصيــا فــا يكــون 
احلــال شــبهة مــع اإلقــرار جــاء يف كشــاف القنــاع ج 15 ص 95 مــا نصــه 
)وحكمــه أي القاضــي بشــيء حكــم بازمــه( إلــى قولــه )وثبــوت شــيء 
عنــده أي القاضــي ليــس حكمــا بــه( إلــى قولــه ) واحلكــم باملوجــب حكــم 
مبوجــب الدعــوى الثابتــة ببينــة أو غيرهــا أي مبــا يترتــب علــى الدعــوى 
الثابتــة بذلــك ألن موجــب الشــيء هــو أثــره الــذي ترتــب عليــه ( كمــا 
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ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بإقامــة عاقــة محرمــة بفتــاة، 
ــه ملقاطــع وصــور  ــه وحيازت ــذي يعمــل في ــا داخــل احملــل ال ــوس معه واجلل
إباحيــة خليعــة، أثنــاء قيــام املركــز بالدورية الرســمية على أحد املقاهي 
وعنــد صعودهــم للــدور العلــوي قســم العوائــل كان املدعــى عليــه يجلــس 
مع فتاة على إحدى الطاوالت، و تبن أن الشــاب ال ميت لها بصلة قرابة 
شــرعية، بــل بينهمــا عاقــة محرمــة، فتــم القبــض عليــه، وأقــر بذلــك، 
كمــا أقــر بوجــود صــور ومقاطــع إباحيــة يف جوالــه، طلــب املدعــي العــام 
تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا نســب إليــه، أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب 
واجللــد،  بالســجن  عليــه  املدعــى  بتعزيــر  احملكمــة  حكمــت  إليــه، 
ومبصــادرة اجلــوال، ومســح مــا بــه مــن محرمــات، وبيعــه حتــت إشــراف 
جلنــة وإيــداع ثمنــه يف اخلزينــة العامــة، قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
مــن محكمــة  املعاملــة  عــادت  اعتراضيــة،  بــدون الئحــة  االعتــراض 
االســتئناف باملاحظــة وأجــاب عنهــا حاكــم القضيــة، فصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

جــاء يف الكتــاب نفســه ص 98 ) واحلكــم باملوجــب يرفــع اخلــاف فــا 
يجــوز ملــن ال يــراه نقضــه حتــى يتبــن موجــب (( .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........  القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقم ........  وتاريــخ 1434/05/06هـ 
يــوم  ففــي  وتاريــخ 1434/05/06هـــ    ........ برقــم  املقيــدة باحملكمــة 
الثاثاء املوافق 1434/05/07هـ افتتحت اجللســة الســاعة 35 : 9 وفيها 
حضــر املدعــي العــام بهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة املدينــة 
املنــورة وادعــى علــى احلاضــر معه مبجلس احلكم ........ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  قائــا يف حتريــر دعــواه إنــه باإلطــاع 
علــى احملضــر املعــد مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
مبركــز احلــرة الشــرقية باملدينــة املنــورة واملتضمــن أنــه يف يــوم الثاثــاء 
1434/4/09هـــ ويف أثنــاء قيــام املركــز بالدوريــة الرســمية علــى مقهــى 
.... وعنــد صعودهــم للــدور العلــوي قســم العوائــل كان املدعــى عليــه 
يجلــس مــع فتــاة علــى إحــدى الطــاوالت وعنــد علمــه بوجودهــم توجــه 
مســرعًا إلــى املســتودع تــاركًا جوالــه وكذلــك علبــة ســجائر خاصــة 
بــه علــى الطاولــة وعنــد التوجــه للفتــاة للتأكــد مــن عاقتهــا مــع الشــاب 
تبــن لهــم أن الشــاب ال ميــت لهــا بصلــة قرابــة شــرعية بــل بينهمــا عاقــة 
محرمــة وأن الشــاب املذكــور أعــاه يعمــل مقــدم طلبــات يف مقهــى ...... 
واســتغل عملــه لتوزيــع رقــم جوالــه واصطيــاد الفتيــات حيــث ذكــر أنــه 
عــرض علــى الفتــاة رقــم BBN اخلــاص بجوالــه )......( حتــى يتواصــل 
معهــا ثــم نشــأت العاقــة بينهمــا ويف هــذا اليــوم طلــب مقابلتهــا يف متــام 
الســاعة 12:15 ظهــرًا كمــا طلــب منهــا أيضــا أن تبقــى وقــت الصــاة 
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داخــل احملــل ويبقــى هــو معهــا عندهــا مت القبــض عليهمــا وســلم الشــاب 
للشــرطة والفتــاة لولــي أمرهــا للســتر عليهــا كمــا وجــد يف جــوال الشــاب 
الغيــر  اخللــوة  أنكــر  املذكــور  وباســتجواب  إباحيــة  ومقاطــع  صــور 
شــرعية مــع الفتــاة كمــا أقــر بوجــود عاقــة محرمــة مــع الفتــاة وأنــه 
تعــرف عليهــا وكان واقفــا ولــم يجلــس معهــا ولــم يطلــب منهــا أن جتلــس 
وقــت الصــاة داخــل احملــل كمــا أقــر بوجــود صــور ومقاطــع إباحيــة يف 
جوالــه وانتهــى التحقيــق إلــى اتهامــه بإقامــة عاقــة محرمــة مــع إحــدى 
الفتيــات واجللــوس معهــا داخــل احملــل الــذي يعمــل فيــه وحيازتــه ملقاطــع 
وصــور إباحيــة خليعــة وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1ـ إقــرار املذكــور 
املنــوه عنــه املــدون صفحــة رقــم )........( 2ـ مــا جــاء مبحضــر القبــض املعــد 
مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف لفــة رقــم )2( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتردعــه وهــو غيــر محصــن 
ومطلــق بالكفالــة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى 
املدعــي العــام أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح 
جملــة وتفصيــا ففــي التاريــخ املذكــور يف الدعــوى كنــت جالســا مــع 
فتــاة أجنبيــة علــى طاولــة يف احملــل الــذي أعمــل فيــه املبــن يف الدعــوى 
باملدينــة املنــورة وكان ذلــك يف قســم العوائــل يف احملــل املذكــور تعرفت 
عليهــا منــذ فتــرة عــن طريــق اجلــوال حيــث كنــت أراســلها و اتصــل 
عليهــا  وهــي مــن زبائــن احملــل فأصبــح بينــي وبينهــا عاقــة عشــق وغــرام 
وقــد قبــض علينــا رجــال احلســبة داخــل قســم العوائــل مختليــا بالفتــاة 
املذكــورة ولــم أفعــل بهــا شــيئا و قــد ضبطــوا يف جوالــي املشــار إليــه يف 
الدعــوى علــى صــور خليعــة إباحيــة متعــددة ومتنوعــة أنزلتهــا يف جوالــي 
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عــن طريــق اإلنترنــت وأنــا غيــر محصــن ونــادم علــى فعلــى هــذا هكــذا 
أجــاب  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه 
صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام فأقــر بإقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة 
ال متــت لــه بصلــة شــرعية واخللــوة بهــا كمــا أقــر باحتــواء جوالــه علــى 
مقاطــع إباحيــة خليعــة ومبــا أن الشــرع قــد حــرم الفواحــش مــا ظهــر منهــا 
ومــا بطــن وحــرم كل وســيلة تــؤدي إليهــا فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم 

)مــا خــا رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان ثالثهمــا(.
ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف بلــد اهلل احلــرام الــذي رفــع اهلل مكانتــه 
وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمــه ومبــا أن التعزيــر يشــرع يف 
كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف باختــاف األحــوال 
واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع إلــى نظــر احلاكــم 
مبــا يــراه محققــًا للزجــر والــردع ومبــا أن التعزيــر باملــال مقــرر عنــد 
الفقهــاء علــى  بعــض  نــص  العلــم وقــد  أهــل  مــن  مــن احملققــن  جمــع 
أن التعزيــر ال يحتــاج إلــى مطالبــة إذا رآه احلاكــم  ألن احلكمــة منــه 
حتقيــق املصالــح ودفــع املفاســد جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت بتعزيــر 
املدعــى عليــه وذلــك بجلــده مائــة وأربعــن جلــدة تقــع علــى بدنــه علــى 
ــة  ــام ويســجن أربعــة  أشــهر كامل دفعتــن متســاويتن بينهمــا عشــرة أي
ويصــادر جهــاز املدعــى عليــه  اجلــوال املشــار إليــه يف الدعــوى وميســح مــا 
بــه مــن محرمــات ويبــاع حتــت أشــراف جلنــة مشــكلة لذالــك ويدخــل 
ثمنــه اخلزينــة العامــة ويؤخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة 
ملثــل ذلــك وبعرضــه قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه عــدم قناعتهمــا 
باحلكــم وطلبــا رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة 
فأجيــب لطلبهمــا وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 00 : 10 وبــاهلل 
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التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 
يف  1434/05/07هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/06/27 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 9 حيــث عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف مــن مكــة املكرمــة مــزودة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب 
الفضيلــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة الرابعــة برقــم........ يف 
1434/6/11هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة أنــه بدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة أن القاضــي قــرر 
العقوبــة ولــم يوضــح ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بهــذه الدعــوى مــن عدمهــا 
ألن احلكــم مبنــي علــى ذلــك قــوة وضعفــا وهــذا ديــدن فضيلتــه واهلل 
املوفــق وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن املدعــى عليــه أقــر مبــا 
نســب إليــه يف هــذه الدعــوى جملــة وتفصيــا ومبوجــب ذلــك ُحكــم 
عليــه بالتعزيــر جلــدا وســجنا ولــو لــم تثبــت إدانتــه مــا مت احلكــم عليــه 
بالتعزيــر  وال نــزاع بــن أهــل العلــم أن صيغــة احلكــم أقــوى داللــة علــى 
احلكــم القضائــي و ال يشــترط عنــد أكثــر العلمــاء صيغــة محــددة يف 
األحــكام القضائيــة بــل كل لفــظ دل علــى احلكــم واإللــزام كان 
حكمــا بــل بعــض أهــل العلــم جعــل األمــر حكمــا كمــا قــرر ذلــك شــيخ 
اإلســام إبــن تيميــة رحمــه اهلل وغيــره مــن احملققــن مــن أهــل العلــم 
وبهــذا متــت اإلجابــة علــى امللحوظــة وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 
40 : 9  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/06/27هـــ
املوافــق 1434/08/01هـــ  االثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10 حيــث عــادت املعاملــة  مــن محكمــة 
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مــن أصحــاب  الصــادر  بالقــرار  مــزودة  االســتئناف مبكــة املكرمــة 
الفضيلــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة الرابعــة بالقــرار رقــم  يف 
1434/7/18هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة أنــه بدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلة حاكمهــا ملاحظة أن فضيلة 
القاضــي لــم يجــب علــى املاحظــة بالقــرار رقــم وتاريــخ 1434/6/11هـــ  
كمــا طلــب منــه فمــا أجــاب بــه هــو مــا يتــم احلكــم فيــه وهــذا ال خــاف 
فيــه وأمــا املاحظــة فهــي يف التصريــح قبــل احلكــم بإثبــات اإلدانــة مــن 
عدمهــا والتعزيــر يكــون باإلثبــات وبالشــبهة فعلــى القاضــي تقريــر مــا 
يــراه مــن ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بهــذه الدعــوى أم عــدم إدانتــه واهلل 
املوفــق وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة أن جمــع مــن الفقهــاء املذاهــب 
ــة  ــا عــن بين ــوت إال إذا كان احلكــم مبني ــى الثب ــرون التنصيــص عل ال ي
ســاملة مــن الطعــن جــاء يف كتــاب معــن احلــكام للعامــة الطرابلســي 
احلنفــي رحمــه اهلل ج 1 ص 51 مــا نصــه )الثبــوت هــو قيــام احلجــة علــى 
ــوت  ــه : فظهــر أن الثب ــى قول ــة ..... إل ــد احلاكــم بالبين ــوت الســبب عن ثب
غيــر احلكــم قطعــًا وقــد يســتلزم احلكــم وقــد ال يســتلزم وقــد تكــون 
الصــورة قابلــة ال تســتلزم احلكــم وقــد ال تكــون قابلــة ..... إلــى قولــه : 
فالقــول بــأن الثبــوت حكــم يف جميــع الصــور خطــأ قطعــا وأنــه يتعــن 
معنــى  علــى  وحملــه  العلمــاء  كام  وتأويــل  العبــارة  هــذه  تخصيــص 
صحيــح وهــو بــن ملــن أنصــف( أ.هـــ  وجــاء يف كتــاب تبصــرة احلــكام 
)إذا وجــد  مــا نصــه  املالكــي رحمــه اهلل ج 1 ص 99  البــن فرحــون 
الثبــوت بــدون احلكــم كان أعــم مــن احلكــم واألعــم مــن الشــيء غّيــره 
بالضــرورة ثــم الــذي يفهــم مــن الثبــوت هــو مفهــوم مــن احلجــة كالبينــة 
وغيرهــا الســاملة عــن املطاعــن فمتــى وجــد شــيء مــن ذلــك فإنــه يقــال يف 
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عــرف االســتعمال ثبــت عنــد القاضــي ذلــك وعلــى التقديــر يوجــد احلكم 
بــدون الثبــوت أيضــا كاحلكــم باالجتهــاد ...... إلــى قولــه : فإذا ثبت هذا 
علــم أن كل واحــد منهمــا أعــم مــن األخــر مــن وجــه و أخــص مــن وجــه 
ثــم ثبــوت احلجــة مغايــر للــكام النفســاني واإلنشــائي الــذي هــو احلكــم 
كمــا تقــدم بيانــه يف التعريــف بحقيقــة احلكــم فثبــت كونهمــا غيريــن 
بالضــرورة و أن الثبــوت هــو مفهــوم احلجــة واحلكــم إنشــاء كام يف 
النفــس وهــو إلــزام أو إطــاق( أ.هـــ و إلــى مثــل ذلــك نــص األمــام النــووي 
الشــافعي رحمــه اهلل يف كتابــه روضــة الطالبــن ج 11 ص 185 و أومــأ 
إلــى ذلــك العامــة ابــن مفلــح احلنبلــي رحمــه اهلل يف كتابــه الفــروع ج 
6 ص 458 واملدعــى عليــه قــد أقــر مبــا نســب إليــه يف الدعــوى جملــة 
وتفصيــا فــا يكــون احلــال شــبهة مــع اإلقــرار جــاء يف كشــاف القنــاع 
ج 15 ص 95 مــا نصــه ) وحكمــه أي القاضــي بشــيء حكــم بازمــه( 
إلــى قولــه ) وثبــوت شــيء عنــده أي القاضــي ليــس حكمــا بــه ( إلــي قولــه 
)واحلكــم باملوجــب حكــم مبوجــب الدعــوى الثابتــة ببينــة أو غيرهــا أي 
مبــا يترتــب علــى الدعــوى الثابتــة بذلــك ألن موجــب الشــيء هــو أثــره 
الــذي ترتــب عليــه( كمــا جــاء يف الكتــاب نفســه ص 98 ) احلكــم 
باملوجــب يرفــع اخلــاف فــا يجــوز ملــن ال يــراه نقضــه حتــى يتبــن موجــب( 
ــة املشــايخ الكــرام التوفيــق  وأســأل اهلل تعالــى لــي وألصحــاب الفضيل
والســداد قــواًل وعمــًا. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/01 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليوم الثاثاء املوافــق 1434/10/06هـ 
مــن محكمــة  املعاملــة  وردت  وقــد   09:45 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
مــن أصحــاب  الصــادر  بالقــرار  مــزودة  االســتئناف مبكــة املكرمــة 
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الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  يف  االســتئناف  محكمــة  قضــاة  الفضيلــة 
أنــه بدراســة  برقــم وتاريــخ 06/ 1434/09هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة 
احلكــم وصــورة ضبطــه تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة أن 
مــا أجــاب بــه القاضــي علــى قرارنــا رقــم يف 1434/06/11هـــ ورقــم يف 
1434/07/18هـــ غيــر مقنــع فعلــى القاضــي إعــادة النظــر واإلفــادة هــل 
ثبــت لديــه إدانــة املدعــى عليــه بهــذه الدعــوى ومــا حكــم بــه مقابــل لــه 
أم أنــه لــم يثبــت لديــه اإلدانــة ومــا حكــم بــه مقابــل الشــبهة واهلل املوفــق 
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة أن املدعــى عليــه مــداٌن مبــا نســب إليــه 
ــه يف الدعــوى  ــه مبــا نســب إلي ــوت إدانت ــه لثب ــل ل ــه مقاب ومــا حكمــت ب
وأغلقــت اجللســة الســاعة 10:00 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/10/06هـــ محمــد وعل
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقة مكة 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم  وتاريــخ 1434/5/8هـــ 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة 
بإقامــة  املتهــم   ،  ........ العــام ضــد  املدعــي  دعــوى  املتضمــن  املنــورة، 
عاقــة محرمــة مــع إحــدى الفتيــات واجللــوس معهــا، احملكــوم فيــه 
االســتئناف  بقــرار محكمــة  أخيــرًا  عليــه  املاحــظ  باطنــه  دون  مبــا 
رقــم  وتاريــخ 1434/9/6هـــــ. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر، واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
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رقم الصك: 34209411 تاريخه : 1434/5/8هـ  
رقم الدعوى: 34209898

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34227806 تاريخه: 1434/5/29هـ

خلــوة محرمــة - إقــرار املدعــى عليــه ـ تعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ 
تعهــد بعــدم العــودة ملثــل ذلــك.

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــا خــا رجــل بامرأة إال كان الشــيطان 
ثالثهما ( .

- مــا ذكــره أهــل العلــم أن التعزيــر مشــروع يف كل معصيــة ال حــد 
و  األشــخاص  و  األحــوال  باختــاف  يختلــف  وهــو  وال كفــارة  فيهــا 

الزمــان و املــكان .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بخلــوٍة غيــر شــرعية مــع فتــاة، 
فإنــه أثنــاء اســتيقاف ســيارة يف إحــدى الطــرق، اشــتبه بوضعهــا فطلــب 
إثبــات الســائق واملرافقــة لــه فاتضــح بأنهــا ال متــت لــه بصلــة، ومن جنســية 
أخــرى، وكانــت جالســة يف مقعــد الراكب األمامــي، واعترف املدعى 
عليــه بخلوتــه بهــا، و طلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه  لقاء ذلك، 
أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام، صــدر احلكــم 
بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد، قــرر املدعــى عليــه واملدعــي العام 
اعتراضهمــا علــى احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة، صــدق احلكــم مــن 
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محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د. ...   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــورة برقــم ... وتاريــخ 1434/05/06 هـــ   ــة املن ــة باملدين احملكمــة اجلزائي
املقيــدة باحملكمــة برقــم ...وتاريــخ 1434/05/06 هـــ  ففــي يوم  الثاثاء 
وفيهــا    09 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/05/07 
حضــر  املدعــي العــام بهيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام باملدينــة املنــورة ... 
و ادعــى علــى احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي ... ســعودي بالســجل رقــم 
... قائــا يف حتريــر دعــواه إنــه  باإلطــاع علــى محضــر تنفيــذ املهمــة 
رقــم )2033( وتاريــخ 1434/4/4هـــ  املعــد مــن قبــل دوريــات أمــن الطــرق 
بينبــع واملتضمــن أنــه أثنــاء اســتيقافهم لســيارة وعنــد االشــتباه بوضــع 
املركبــة مت طلــب إثبــات الســائق واملرافقــة واتضــح بأنهــا المتــت لــه بــأي 
صلــة وأنهــا مــن اجلنســية املصريــة علمــا بأنهــا كانــت يف املقعــد األمامــي 
)ولــم يوجــه لهــا اتهــام ســترًا عليهــا( و باســتجوابه اعترف بخلوتــه بفتاة ال 
متــت لــه بصلــة شــرعية وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعى عليه  
باخللــوة الغيــر شــرعية بفتــاة وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1ـ اعترافــه 
املنــوه عنــه واملرفــق لفــه )12( 2ـ محضــر تنفيــذ املهمــة املنــوه عنــه واملرفــق 
ــاة  ــوة مــع فت ــه ســابقة بإقامــة عاقــة محرمــة بخل لفــه )5( ومســجل علي
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا 
ــه مبــا أســند  ــب إثبــات إدانت ــذا أطل فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ل
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة زاجــرة لــه ورادعــه لغيــره وهــو غيــر 
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محصــن ومطلــق بالكفالــة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا 
جــاء بدعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــا ففــي التاريخ املذكــور يف الدعوى كان 
يرافقنــي يف ســيارتي  فتــاة ال متــت لــي بصلــة شــرعية كانــت  راكبــة يف 
املقعــد األمامــي أخذتهــا مــن ........ وســافرنا إلــى محافظــة ........ وعلــى 
الطريــق الســريع وعنــد مدخــل محافظــة ........ قبــض علينــا رجــال األمــن 
ــل شــهر مــن حــن القبــض  ــاة املذكــورة  مــن قب ــى الفت وقــد تعرفــت عل
علــي تعرفــت عليهــا عــن طريــق اجلــوال وعاقتــي بهــا عاقــة عشــق وغرام 
وقــد  ضممتهــا و قبلتهــا وجعلــت يــدي علــى فخذيهــا ولــم أفعــل بهــا شــيئا 
ومســجل علــي ســابقة مماثلــة لهــذه الدعــوى حكــم علــي فيهــا تعزيــرا و 
أنــا نــادم علــى فعلــي هــذا  و غيــر محصــن هكــذا أجــاب  فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى 
ــاة يف ســيارته و أخذهــا ســفرا مــن  ــام فأقــر باصطحــاب فت املدعــي الع
مــكان إقامتهــا باملدينــة املنــورة واخللــوة بهــا وضمهــا وتقبيلهــا  وهــي ال 
متــت لــه بصلــة شــرعية ومبــا أن الشــرع قــد حــرم الفواحــش مــا ظهــر منهــا 
ومــا بطــن وحــرم كل وســيلة تــؤدي إليهــا فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم ) 
مــا خــا رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان ثالثهمــا ( ومبــا أن هــذه اجلنايــة 
وقعــت يف بلــد اهلل احلــرام الــذي رفــع اهلل مكانــة وتوعــد بالعقــاب علــى 
مــن انتهــك محارمــه ومبــا أن التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة ال حــد 
فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف باختــاف األحــوال واألشــخاص والزمــان 
واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع إلــى نظــر احلاكــم مبــا يــراه محققــا للزجــر 
والــردع جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت بتعزير املدعى عليــه وذلك بجلده 
ثمانيــة و تســعن جلــدة تقــع علــى بدنــه علــى دفعتــن متســاويتن بينهمــا 
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عشــرة أيــام ويســجن ثاثــة أشــهر كاملــة ويؤخــذ التعهــد علــى املدعــى 
عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك وبعرضــه قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
عــدم قناعتهمــا باحلكــم وطلبــا رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
اعتراضيــة فأجيــب لطلبهمــا وقــد انتهــت  اجللســة يف متــام الســاعة 30 : 9 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف  1434/05/07 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعد :- فقد 
جــرى  منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع على املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم.....  وتاريــخ 1434/5/11هـــ 
.... وتاريــخ 1434/5/8هـــ الصــادر  املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم 
مــن فضيلــة الشــيخ....  القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة، 
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد ...  املتهــم باخللــوة الغيــر شــرعية بفتاة 
احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد وعلى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34367167 تاريخه : 1434/11/24هـ  
رقم الدعوى: 34212041

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35116456  تاريخه: 1435/1/16هـ

إقامــة عاقــة محرمــة مــع فتــاة ـ خلــوة محرمــة - إقــرار املدعــى عليــه ـ 
التعزيــر بالســجن واجللــد.

- قــول اهلل تعالــى: ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تتبعــوا خطــوات الشــيطان 
ومــن يتبــع خطــوات الشــيطان فإنــه يأمــر بالفحشــاء واملنكــر ( .

- قوله تعالى ) وال تقربوا الزنا  إنه كان فاحشة وساء سبيا ( .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بإقامــة عاقــة محرمــة بفتــاة 
واحلضــور إليهــا للقائهــا، حيــث تبلغــت اجلهــة األمنيــة مــن عمــدة إحــدى 
القــرى أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليه داخــل القرية حيث إنه ليس من 
أهــل القريــة وغريــب عنهــم، وبســؤاله أقــر بأنــه علــى عاقــة بفتــاة، وأنــه 
حضــر لوجــود موعــد معها،وطلــب تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا نســب 
إليــه، أقــر املدعــى عليــه بدعــوى املدعــي العــام، حكمــت احملكمــة 
بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد لقــاء اعترافــه مبــا نســب إليــه، 
قنــع املدعــى عليــه باحلكــم واملدعــي العــام قــرر اعتراضــه علــى احلكــم 

بــدون الئحــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده  وبعــد فلــدي 
علــى  وبنــاء  باالحســاء  اجلزائيــة  باحملكمــة  القضائــي  املــازم   ... أنــا 
ــة  ــة مــن قبــل فضيل ــة لنظــر القضي ــى املعامل ــل بالشــرح عل التعميــد املذي
القاضــي باحملكمــة الشــيخ ... وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلينــا مــن 
وتاريــخ  برقــم  األحســاء  مبحافظــة  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق  دائــرة 
341130608وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة   واملقيــدة  1434/05/04هـــ 
1434/05/07هـــ واحملالــة لنــا برقــم وتاريــخ 1434/05/07هـــ افتتحــت 
اجللســة األولــى يف يــوم األحــد 1434/11/23هـــ   وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ... املعمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة 
 13110 الرقــم  ذي  األحســاء  مبحافظــة  العــام  االدعــاء  دائــرة  رئيــس 
عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي  دعــواه   يف  وقــال  1434/09/01هـــ   والتاريــخ 
بدائــرة اإلدعــاء العــام لدائــرة التحقيــق مبحافظــة االحســاء أدعــي علــى  

... اجلنــس: ذكــر اللغــة:  العربيــة
مــكان امليــاد:...... ال... العمــر: 28 رقــم الهويــة: ... تاريــخ اإلصــدار 
:املهنــة: موظــف حكومــي احلالــة االجتماعيــة: أعــزب  الشــارع: ........  

حالــة املتهــم: مفــرج عنــه.
إنــه بتاريــخ 1434/4/2هـــ قبــض عليــه مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات 
االمنيــه مبحافظــه االحســاء اثــر ورود بــاغ مــن قبــل أحد األشــخاص بأن 
املدعــى عليــه  موجــود يف قريتهــم لغــرض ســيء وهــو غيــر معــروف لديهــم 
ومت القبــض عليــه. وباســتجواب /أفــاد بأنــه اشــترى جــوال مســتخدم 
وعثــر بــه علــى رقــم محفــوظ باســم فتــاة فقــام باإلتصــال بهــا والتعــرف 
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عليهــا وأفــاد بأنــه حضــر إلــى قريــة مــن أجــل لقاءهــا ومت القبــض عليــه 
مــن قبــل أهــل القريــة كمــا أفــاد بأنــه لــم يســبق لــه االختــاء بالفتــاة أو 
إركابهــا. وورد خطــاب عمــدة قريــة رقــم بــدون وتاريــخ 1434/4/2هـــ 
املتضمــن أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه داخــل القريــة حيــث أنــه 
ــى عاقــة  ــه عل ــة وغريــب عليهــم وبســؤاله أقــر بأن ليــس مــن أهــل القري
بفتــاة وأنــه حضــر للقريــة لوجــود موعــد لــه معهــا. وقــد اســفر التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام لــه بإقامــة عاقــة محرمــة بفتــاة  ال متــت لــه بصلــة 

شــرعية واحلضــور إليهــا للقائهــا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
مــن دفتــر  رقــم )2-1(  املــدون علــى الصفحــة  املنــوه عنــه  إقــراره   -1

.)13( رقــم  لفــة  املرفــق  التحقيــق 
2- خطاب عمدة قرية البطالية املرفق لفة رقم )2(.

3- محضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )3(. وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور وهــو بكامــل اهليتــه املعتبــر شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا أسنـــد إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره. هــذه دعــواي عليــه فقــد حضــر املدعــى 
عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه 
ــا نــادم  ــه صحيــح وأن فأجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه كل
علــى ذلــك الفعــل وتائــب منــه هكــذا أجــاب وقــد جــرى االطــاع علــى 
جميــع مرفقــات املعاملــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا 
أن املدعــى عليــه صــادق علــى صحــة الدعــوى ومــا صــدر مــن املدعــى 
ِبُعــوا  ِذيــَن آَمُنــوا اَل َتتَّ َهــا الَّ عليــه مــن احملــرم شــرعا قــال تعالــى: } َيــا َأيُّ
ــُه َيْأُمــُر ِباْلَفْحَشــاء  ــْيَطاِن َفِإنَّ ِبــْع ُخُطــَواِت الشَّ ــْيَطاِن َوَمــن َيتَّ ُخُطــَواِت الشَّ
ــُه َكاَن َفاِحَشــًة َوَســاء  َنــى ِإنَّ َوامْلُنَكــِر{ وقــال تعالــى: }َواَل َتْقَرُبــوْا الزِّ
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َســِبيًا{ فقــد نهــى اهلل جــل وعــا عــن مجــرد القــرب  مــن الزنــى حيطــة 
مــن الوقــوع فيــه، وال شــك أن املعاكســات واملهاتفــة هــي بريــد الزنــا 
ممــا يســتوجب معــه تعزيــر املدعــى عليــه علــى مــا صــدر منــه ومــا ظهــر 
علــى املدعــى عليــه مــن النــدم لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت على 
املدعــى عليهمــا باآلتــي :- أوال: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبكاملــة 
املدعــى عليهــا والتنســيق إلــى اللقــاء بهــا ثانيا: أن يعزر بســجنه أســبوعن 
حتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وجلــده أربعــن 
جلــدة دفعــة واحــدة ثالثــا: يؤخــذ التعهــد عليــه بعــدم الوقــوع يف مثــل مــا 
نســب إليــه وبعــرض احلكــم عليــه قــرر القناعــة كمــا طلــب املدعــي 
العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
وبــاهلل  الدعــوى  الئحــة  ورد يف  مبــا  اعتراضيــة مكتفيــا  الئحــة  دون 
التوفيــق ،  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. حــرر يف  1434/11/23 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا 
ــة األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة  ــرة اجلـزائيـ ــاة الدائـ نحــن قـضـ
ــة  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل الشــرقية عل
مبحافظــة االحســاء املكلــف برقــم  وتاريــخ 1434/12/2هـــ  املقيــدة 
القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1434/12/19هـــ   برقــم  لــدى احملكمــة 
الصــادر مــن فضيلــة املــازم القضائــي باحملكمــة الشــيخ ... املســجل 
برقــم  وتاريــخ 1434/11/24هـــ  اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/ 
... يف قضيــة اقامــة عاقــه محرمــه وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حرريف1435/1/14هـــ .
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رقم الصك: 34253942 تاريخه : 1434/6/27هـ 
رقم الدعوى: 34216694

 : رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
34304606 تاريخه: 1434/8/24هـ

إقامــة عاقــة محرمــة - ابتــزاز - ابتــزاز امــرأة مبقابــل مــادي -  تخبيــب 
- حيــازة مقاطــع جنســية  - جرائــم معلوماتيــة  زوجهــا  علــى  امــرأة 
- إقــرار املدعــى عليــه - تعزيــر بالســجن واجللــد - مصــادرة اجلــوال 

وإلغــاء شــريحة اجلــوال .

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 
ويــده ( .

- املادة )3( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية .
- املادة )13( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بإقامــة عاقــة غيــر شــرعية مــع 
إحــدى النســاء، وحيــازة صورهــا وابتزازهــا وتخبيبهــا علــى زوجهــا، 
امــرأة  تقدمــت  حيــث  للمــرأة،  وإرســالها  جنســية  مقاطــع  وحيــازة 
بشــكوى لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، تتضمــن أنهــا 
ــى املدعــى عليــه، وحصــل مــن خالهــا علــى صورهــا، وقــد  تعرفــت عل
وعدهــا بالــزواج بعــد طاقهــا مــن زوجهــا، وبعــد فتــرة قطعــت عاقتهــا 
بــه، فهددهــا وابتزهــا بصورهــا التــي كانــت معــه، وطلــب منهــا مبلغــًا 
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احملكمــة  يف  القاضــي   ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة برقــم 34216694 وتاريــخ 
وتاريــخ   341144851 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/11هـــ 
1434/05/08هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافق1434/05/13هـــ افتتحــت 

ــى جــوال املــرأة وجــد أنهــا  ــى الرســائل املرســلة إل ــًا، وباالطــاع عل مالي
رســائل تتضمــن تهديدهــا بفضحهــا، ونشــر الصــور واألرقــام والرســائل 
وابتزازهــا الســتمرار عاقتهمــا، وتخبيبهــا علــى زوجهــا، ورســائل فيــه 
صورتهــا، ومقطــع فيديــو فاضــح، وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن والغرامــة واملصــادرة ، وتعزيــره لقــاء عاقتــه احملرمــة مــع 
ــة إفســاد املــرأة  ــه مشــاهد جنســية، وإرســالها، ومحاول املــرأة، وحيازت
علــى زوجهــا، أقــر املدعــى عليــه بالعاقــة احملرمــة وأنكــر ســوى ذلــك، 
بطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه أحضــر شــاهدي احلســبة 
اللذيــن شــهدا علــى اعتــراف املدعــى عليــه  لديهمــا بالعاقــة احملرمــة 
وأخــذه مــن املــرأة مبلغــًا ماليــًا، حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعى عليه 
بالســجن واجللــد لقــاء العاقــة احملرمــة وحيــازة الصــور احملرمــة وحيــازة 
ــزاز والتخبيــب، ومصــادرة  ــه باالبت مقاطــع جنســية، وتوجــه التهمــة إلي
اجلــوال وإلغــاء شــريحته، حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن طلــب 
ــزاز، قــرر املدعــى  ــب واالبت ــه بالتخبي ــة املدعــى علي ــام بإدان املدعــي الع
عليــه واملدعــي العــام اعتراضهمــا علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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اجللســة الســاعة 45 : 11 وفيهــا تقــدم املدعــي العــام .........  ســعودي 
 15832 رقــم  وتكليــف   )...( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
وتاريــخ 1433/3/6هـــ بائحــة دعــوى وفيهــا أدعــي علــى ........... )46( 
عامــًا ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...( موقــوف   
بســجون محافظــة جــدة مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم )هـــ م22918/3/2( 
ــخ 1434/4/3هـــ ومــدد توقيفــه بســجون محافظــة جــدة مبوجــب  وتاري
امــر التمديــد رقــم )هـــ م23941/3/2( وتاريــخ 1434/4/8هـــ اســتنادًا 
للمــادة )114( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة والقــرار الــوزاري )1900( 

الصــادر بنــاًء علــى املــادة )112( مــن ذات النظــام.
فإنــه بتاريــخ 1434/4/2هـــ قبــض عليــه مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر يف محافظــة جــدة بنــاًء علــى شــكوى امــرأة أنــه 
كانــت بينهــا وبــن املدعــى عليــه عاقــة هاتفيــة حصــل خالهــا علــى 
صورهــا ووعدهــا بالــزواج منهــا إن تطلقــت مــن زوجهــا، وبعــد فتــرة 
ــب منهــا  ــي معــه وطل ــه فهددهــا وابتزهــا بالصــور الت ــا ب قطعــت عاقته
مبلغــًا مــن املــال، وباالطــاع علــى الرســائل املفرغــة مــن جــوال املدعيــة 
مــن قبــل الفرقــة القابضــة تبــن أنهــا تتضمــن تهديدهــا بفضحهــا ونشــر 
الصــور واألرقــام والرســائل وابتزازهــا الســتمرار عاقتهمــا وتخبيبهــا 
علــى زوجهــا، ورســالة فيهــا صورتهــا وتأكيــد احتفاظــه بهــا لعــدم ثقتــه 
بــه رجــال ونســاء مجتمعــن علــى فعــل فاحشــة  فيهــا ومقطــع فيديــو 
ــى  ــه عل ــة واالتفــاق مــع املدعــى علي ــه مت التنســيق مــع املدعي ــا ؛ علي الزن
موعــد ملقابلتهــا فحضــر ومت معرفــة بيانــات ســيارته ومعرفــة ســكنه، 
وبالتواصــل مــع املدعيــة أفــادت بانــه الزال مســتمرًا يف تهديهــا وأنــه حــدد 
لهــا موعــدًا لنشــر صورهــا إن لــم تقــم بارســال مبلــغ خمســة أالف ريــال 
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ــه أمــام أســواق املزرعــة بحــي ........  ــه مت القبــض علي حلســابه ؛ ومبتابعت
وبحوزتــه أربعــة جــواالت أحدهــا مــن نــوع .... موديــل)....( بشــريحته ذات 
الوارديــن   )...( الرقــم  ... بشــريحته ذات  نــوع  )...( والثانــي مــن  الرقــم 
بدعــوى املدعيــة والــذي أرســلت مــن خالهمــا رســائل التهديــد لهــا وجهاز 
)البتــوب( مــن نــوع .... موديــل )....( وجوالــن آخريــن مــن نــوع ).....( وأقــر 
أنــه طلــب مــن املدعيــة مبالــغ ماليــة ولوحــظ عليــه بأنــه غيــر مكتــرث 
ملــا بــدر منــه مــن أبتــزاز وتهديــد للمدعيــة وأنــه ســيفضحها عنــد زوجهــا 
وأبوهــا وأخوهــا، )مت بعــث اجلــوال مــن نــوع ... ذي الرقــم التسلســلي )...( 

جلهــة االختصــاص لفتحــه كونــه مقفــل برقــم ســري(.
ــه وتكرارهــا  ــة علي ــه أفــاد باتصــال املدعي وبســماع أقــوال املدعــى علي

ــك . ــب منهــا ذل ــه دون أن يطل ذلــك وإرســالها صورهــا ل
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بنشــوء عاقــة هاتفيــة بينــه وبــن املــرأة 
املدعيــة وأرســلت لــه صورهــا، وأنــه تواعــد معهــا ملقابلتهــا وأنــه طلــب 
منهــا أن تقرضــه مبلــغ خمســة األف ريــال عندمــا شــعر أنهــا حتــاول 
خداعــه، وأن رقمــي اجلــوال املنــوه عنهمــا عائديــن لــه. وانتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بإقامــة عاقــة غيــر شــرعية بفتــاة 
وحيــازة صورهــا وتهديدهــا بنشــر تلــك الصــور وإبتزازهــا وتخبيبهــا علــى 
زوجهــا، وحيازتــه ملشــاهد جنســية وإرســالها للفتــاة،  وذلــك لألدلــة 

والقرائــن التاليــة:
1- ما ورد بشهادة شهود محضر القبض املرفق لفه رقم )1( و )6-5(.

2- مــا ورد بأقــوال املدعــى عليــه املدونــة صفحــة )1 ، 9( لفــه )10( 
 .)15( لفــه   )3-1( وصفحــة 

ــى اللفــات  3- مــا ورد مبحاضــر تفريــغ ومشــاهدة الرســائل املرفقــة عل
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 .)4-2(
وباالطاع على صحيفة احلالة اجلنائية لم يعثر له على سوابق مسجلة 

وحيــث مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا اســتنادًا لنظــام مكافحــة اجلرائــم 
املعلوماتيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/17( يف 1428/3/8هـــ ، 

لــذا أطلــب/ إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم مبــا يلــي :
العاشــرة  للمــادة  اســتنادًا  والغرامــة  بالســجن  عليهــا  احلكــم  أواًل/ 
والفقــرة )5( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة 

لقــاء تهديــده للمــرأة املذكــورة بنشــر صورهــا وابتزازهــا .
التسلســلي  )....( رقمــه   ... نــوع  مــن  الهواتــف اجلوالــة  ثانيــًا/ مصــادرة 
موديــل   ... نــوع  مــن  اجلــوال  هاتفــه  وجهــاز   )...( رقــم  بالشــريحة   )...(
).....( بالشــريحة رقــم )....( وجهــاز احلاســب األلــي احملمــول ).......( نــوع 
مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم  للمــادة )13(  اســتنادًا   ).....( .... موديــل 

املعلوماتيــة.
ثالثــًا/ احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء عاقتــه احملرمــة باملدعيــة 
وحيازتــه مشــاهد جنســية وإرســالها لهــا ومحاولــة إفســادها علــى زوجهــا.
ــًا ماذكــره املدعــي  ــه ... عــن الدعــوى أجــاب قائ وبســؤال املدعــى علي
العــام مــن اتصالــي باملدعيــة وارســال صورتهــا  لــي باجلــوال وطلبــي منهــا 
مبلــغ 5000 ريــال فهــذا صحيــح وامــا ذكــر مــن إبتزازهــا وتهديدهــا 
بنشــر صورهــا وتخبيبهــا علــى زوجهــا وحيــازة مقاطــع جنســية فهــذا غيــر 
صحيــح والصحيــح أن املدعيــة قامــت باالتصــال علــى زوجتــي بقصــد 
االذى وبعدهــا أخــذت رقــم جوالهــا واتصلــت بهــا ألجــل أن تكــف اذاهــا 
وبعدهــا تطــورت العاقــة وطلبــت املبلــغ وانــا تائــب ونــادم هــذه إجابتــي 
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لــي  تعــود  نعــم  قائــًا  أجــاب  اجلــوال املضبوطــة  وبســؤاله عــن أجهــزة 
وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه طلــب إمهالــه إلحضارهــا فاســتجيب 
لطلبــه رفعــت اجللســة بتاريــخ 1434/5/13هـــ الســاعة الثانيــة عشــر، 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه وســلم.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/06/20 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الواحــدة وخمســة وأربعــون وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
وأحضــر للشــهادة كًا مــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
وبســؤال   )...( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية   ... و   )...( رقــم 
الشــاهد األول عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب قائــًا أبلــغ مــن العمــر )31( 
ســنة وأعمــل يف هيئــة األمــر باملعــروف مبركــز هيئــة ........ وأســكن 
يف مدينــة ........ وليــس بينــي وبــن املدعــى عليــه أي عــداوة وأشــهد بــاهلل 
تعالــى أنــه قــد وردت إلينــا إخباريــة مــن وحــدة العمليــات بالريــاض تفيــد 
بــأن هنــاك مواطنــه ســعودية تتعــرض للتهديــد واإلبتــزاز مــن قبــل رجــل 
ســعودي اجلنســية يدعــي أنــه يعمــل يف ...... وذلــك بعــد أن أرســلت لــه 
معلوماتهــا باخلطــأ ظــًن منهــا أنــه أحــد املوظفــن ...... بعــد ذلــك قــام 
باإلتصــال عليهــا مدعيــًا بأنــه نفــس املوظــف وبقــي يتواصــل معهــا حتــى 
ــاة  ــى صــور للفت ــا احلصــول عل نشــأت بينهــم عاقــة أســتطاع مــن خاله
وبعــد فتــرة قطعــت الفتــاة عاقتهــا بالشــاب إال أنــه رفــض تركهــا وقــام 
بتهديدهــا بالصــور التــي بحوزتــه أن لــم تســتجب لطلباته ويف يوم الثاثاء 
املوافــق 1434/4/2هـــ أفــادت الفتــاة بــأن املدعــى عليــه الزال مســتمر يف 
تهديدهــا وإبتزازهــا حيــث طلــب مبلــغ مالــي وأن لــم تقــم بتحويلــه يف 
هــذا اليــوم ســوف يقــوم بفضحهــا عنــد أهلهــا ونشــر صورهــا عليــه قمنــا 
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بجمــع املعلومــات عــن املدعــى عليــه بعــد اإلطــاع علــى رســائل التهديــد 
ــى مقــر ســكنه بحــي  ــا بفضــل اهلل إل والشــكوى املرفقــة وقــد توصلن
األجــواد كمــا ذكــرت الفتــاة بأنــه ســوف يخــرج للتأكــد مــن وصــول 
املبلــغ إلــى حســابه ويف هــذه األثنــاء خــرج املدعــى عليــه مــن منزلــه بنفــس 
الســيارة املخبــر عنهــا وتوجــه إلــى أســواق املزرعــة الكائنــة بحــي ........ 
وأثنــاء نزولــه مت القبــض عليــه ومت ضبــط اجلــواالت وجهــاز الابتــوب 
وأقــر بــأن لــه عاقــة بالفتــاة وقــد وعدتــه مببلــغ عشــرة آالف ريــال وبهــذا 
أشــهد وبســؤال الشــاهد الثانــي عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب قائــًا أبلــغ 
ــة  ــة األمــر باملعــروف مبركــز هيئ مــن العمــر )28( ســنة وأعمــل يف هيئ
املدعــى عليــه أي  وبــن  بينــي  وليــس   ........ ........ وأســكن يف مدينــة 
عــداوة وأشــهد بــاهلل تعالــى مبــا شــهد بــه الشــاهد األول هكــذا شــهد. 
رفعــت اجللســة بتاريــخ 1434/06/20هـــ الســاعة الثانيــة وبــاهلل التوفيــق 

، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1434/06/26هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 8:45 وفيهــا حضــر املدعــي العــام كمــا حضراملدعــى 
عليــه/ ... وبعــرض مــامت ضبطــه ســابقًا مــن شــهادة الشــهود وبســؤاله عــن 
شــهادتهم اجــاب قائــًا ماذكــره الشــهود غيــر صحيــح فانــا خرجــت مــن 
الــدوام ألســواق املزرعــة ألخــذ فطــور لزمائــي هــذه إجابتــي هــذا وقــد 
ــى لفــة رقــم  ــة عل ــى محضــر القبــض واملرفــق باملعامل جــرى اإلطــاع عل
)1-5-6( وعلــى محضــر تفريــغ الرســائل واملرفــق علــى لفــة رقــم )4-

3-2( وعلــى محضــر االســتجواب وعلــى صحيفــة ســوابقه فوجــد كمــا 
ذكــر املدعــي العــام فبنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره 
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الطرفــان وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى اتصالــه باملدعيــة و طلــب 
ــى  ــازة صــورة لهــا وأنكــر ابتزازهــا وتخبيبهــا عل ــي منهــا وحي ــغ مال مبل
زوجهــا وحيــازة املقاطــع اجلنســية وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين املعدلــن 
شــرعًا وملــا تضمنــه محضــر االســتجواب وتفريــغ الرســائل وحيــث ماقــام 
بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعًا لقوله صلى اهلل عليه وســلم :)املســلم 
مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده( لــذا يســتحق العقوبة طبقــًا للقواعد 
الشــرعية ووفقــا للمادتــن )3-13(مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة ولــكل 
ماتقــدم  فقــد ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه بإقامــة عاقــة غيــر شــرعية 
بفتــاة وحيــازة صــور لهــا وحيــازة مقاطــع جنســية وتوجــه التهمــة بإدانتــه 
ــي: أواًل  ــره مبــا يل ــى زوجهــا وقــررت تعزي ــزاز وتخبيــب الزوجــة عل باالبت
بالســجن مــدة ثمانيــة أشــهر يحتســب منهــا مــدة إيقافــه بســبب هــذه 
ــًا: جلــده مائــة وخمســن جلــده مفرقــة علــى ثــاث دفعــات  القضيــة ثاني
بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام ثالثــًا: مصــادرة املضبوطــات وإلغــاء 
شــريحة اجلــوال رابعــا: صرفــت النظــر عــن إدانتــه االبتــزاز والتخبيــب 
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
قــرر املدعــي العــام واملدعــي عليــه معارضتهمــا بائحــة جــرى النطــق 
التوفيــق،  وبــاهلل  التاســعة  الســاعة  1434/6/26هـــ  بتاريــخ  باحلكــم 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده وبعد :-

نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة رقــم)341144851(  بكتــاب فضيل
وتاريــخ )1434/8/13هـــ( املرفــق بهــا القــرار رقم)34253942(وتاريــخ 
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)1434/6/27هـــ( الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي  باحملكمــة 
ســعودي   ... ضــد/  العــام  املدعــي  دعــوى  ،املتضمــن  بجــدة  اجلزائيــة 
اجلنســية ، املتهــم يف خلــوة محرمــة احملكــوم فيــه مبــادون باطنــه ، ، 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه اإلعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفق،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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-  طالبا احلد والتعزير 

151

زنا21
دعوى عامة - ضد مواطن محصن - بالزنا 
بزوجته قبل أن يعقد عليها - دافع بتزويج 

والدها له شفهيا - وبظنه أن العقد ال يتم إال 
بعد حضور املأذون 
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زنا 22
دعوى عامة - ضد امرأة ورجل غير محصنن 
-  بالزنا - وتغيب املرأة عن ذويها بإيوائها لدى 

الرجل -  طالبا احلد والتعزير
167

زنا23
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية محصنة - 

بالزنا ؛ املتسبب حلملها ووالدتها يف بيت كفيلها 
- طالبا احلد والتعزير - ودافعًة باالغتصاب 
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زنا24
دعوى عامة - ضد مواطن غير محصن - بالزنا 

بفتاة برضاها - وتهديدها ووالدتها بنشر 
صورها - طالبا احلد والتعزير و ومصادرة أدوات 

التهديد وإتافها 
181

زنا25
دعوى عامة - ضد مواطنن محصنن - بالزنا 

بفتاتن - والتستر على ثالثٍ  هارب . طالبا 
العقوة التعزيرية . مدافعْن باإلنكار جملة 

وتفصيا 
191

زنا26
دعوى عامة - ضد شاب وفتاة غير محصنن 
- بإقامة عاقة محرمة بينهما - وتغيب الفتاة 
ها . دافع الشاب  عن ذويها . طالبا تعزيَره وحدِّ

باإلنكار - يف حن إقرارها 
212

زنا27
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية - بالزنا 

املتسبب حلملها . طالبا احلد . دافعت بزواجها 
منه با أوراق رسمية ؛ إذ عقد لهم شخص 

بورقة عند زوجها 
222
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زنا28

دعوى عامة - ضد شاٍب وفتاٍة غير محصنن - 
بإقامة عاقة محرمة بينهما - وممارسة الزنا 
- مسبوق بتهريب الشاب للفتاة وإخفائها عن 
ذويها لفترة طويلة . طالبا احلد والتعزير . أقر 
الشاب - ودفعت الفتاة بخروجها عن وعيها 
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زنا29
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية محصنة 

- بالزنا املتسبب بوضع مولود . طالبا احلد . 
مدافعة باإلكراه 

248

زنا30
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية غير محصنة - 
بالزنا ؛ حن أدخت شخصا ملنزل كفيلها ؛ مما 

تسبب يف وضعها ملولود . طالبا احلد . مدافعة 
بأنها غير مسلمة فهي ال تعرف حكم الزنا 

254

زنا31
دعوى عامة ضد مواطَنن بارتباطهما مع فتاة ال 
حتل لهم ؛ األول بالزنا ، والتسبب يف تغيبها، 
فالدعوة ضده: حّد، والثاني بإيوائها واخللوة 

بها، فالدعوة ضده تعزير
260

دعارة32

دعوة عامة - ضد شخص غير متعلم، وغير 
محصن - بالقوادة والدعارة؛ لتنسيقه موعدًا 
مع فتيات من اجلنسية املغربية لزبائنه، طالبًا 
التعزير املشدد جراء سوابقه التي لم تردعه

271

دعارة33
دعوى عامة ضد امرأتن ورجلن بالدعارة، 

طالبًا التعزير؛ حيث ُقبَض عليهم بإحدى الشقق 
املفروشة لغرض الفساد وامتهان الدعارة؛ إذ 

دفع الثاني مبلغًا ماليًا
276
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دعارة34
دعوى  عامة ضد ثاث نساء ورجل - وافدين 
- باالختاط احملرم طالبًا التعزير؛ فإحداهن 

امتهنت الدعارة، وآواُهنَّ الرجل واعتدى عليهن 
بالضرب

290

دعارة35

دعوى عامة ضد وافدتن أجنبيتن بالدعارة؛ 
فوجود رسائل يف هاتفهما دلَّ على ذلك: 

مساومة ألحدهم بالسهر مقابل أجر. سفور 
وتبرج يف السوق، وجود مقاطع جنسية يف 

هاتف إحداهما

294

خلوة محرمة36
دعوى عامة ضد مقيم - غير مسلم ، محصن- 

دخل بيت كفيل عاملة منزلية ليختلي بها، 
وخرج متخفيا بعباءة نسائية، فليس بينهما 

رابط شرعي. طالبًا التعزير الرادع
301

خلوة محرمة37
دعوى عامة ضد مواطن بالتغرير بفتاة قاصر، 
وإقامة عاقة معها، وتغييبها عن أهلها بإيوائها 

يف منزله
307

دعوى عامة ضد مواطنْن الرتباطهما بعاقة مع خلوة محرمة38
315فتاة محرمة، ابتزاز وتهديد

خلوة محرمة39
دعوى عامة ضد مواطن محصن، ارتبط بعاقة 

محرمة مع امرأة يف إحدى الشقق املفروشة، 
مستغا عمله لتوطيد االرتباط غير الشرعي

330

دعوى عامة ضد مواطن باالختاء بفتاة أجنبية خلوة محرمة40
337بداخل سيارته وتقبيلها يف مكان عام
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خلوة محرمة41
دعوى عامة ضد مواطن بإقامة عاقة محرمة 
بفتاة واجللوس معها داخل احملل الذي يعمل فيه 

وحيازته ملقاطع وصور إباحية خليعة
342

خلوة محرمة42
دعوى عامة ضد مواطن باالختاء غير الشرعي 

مع فتاة اشتبه بهما أثناء استيقاف السيارة 
فطلب إثبات السائق واملرافقة له فاتضح عدم 

الصلة الشرعية
352

دعوى عامة ضد مواطن بإقامة عاقة محرمة خلوة محرمة43
356بفتاة واحلضور إليها للقائها

خلوة محرمة44
دعوى عامة ضد مواطن بإقامة عاقة غير 
شرعية مع إحدى النساء وحيازة صورها 

وابتزازها وتخبيبها على زوجها وحيازة مقاطع 
جنسية وإرسالها للمرأة
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