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رقم	الصك	:34277360تاريخه:	1434/07/24هـ	
رقم	الدعوى:3466

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34301297			تاريخه:1434/8/21هـ

مخــدرات - تعاطــي احلشــيش - تعاطــي حبــوب اإلمفيتامــن - ثبــوت 
تعاطــي احلشــيش املخــدر - إقامــة حــد املســكر - منــع املدعــى عليــه مــن 

الســفر - اإلقــرار .

1-القاعــدة الفقهيــة ) املــرء مؤاخــذ بإقــراره ( والقاعــدة ) إقــرار اإلنســان 
على نفســه مقبول ( املنثور من القواعد للزركشــي )188/1( واألشــباه 

والنظائر للسيوطي )465/1( ودرر احلكام )79/1( 
2-الفقرة الثانية من املادة )3( من نظام مكافحة املخدرات

3-الفقرة األولى من املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات 

املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 عليــه	 املدعــى	 ضــد	 العــام	 املدعــي	 ادعــى	
واحلبــوب	احملظــورة	وطلــب	املدعــي	العــام	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	
عليــه	بالعقوبــة	الــواردة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات،	اســتند	املدعــي	
العــام	يف	دعــواه	علــى	:	اعتــراف	املدعــى	عليــه	مبــا	أســند	إليــه	مبحضــر	
الشــرعي	 الســموم	 تقريــر	 أثبــت	 مــن	ســوائله	 وبتحليــل	عينــه	 القبــض	
إيجابيتهــا	ملــادة	احلشــيش	املخــدر	و	مــادة	اإلمفيتامــن	وأقــر	املدعــى	عليــه	
ــى	مــا	تقــدم	حكمــت	 ــاء	عل ــوب	اإلمفيتامــن	بن بتعاطــي	احلشــيش	و	حب
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احملكمــة	بثبــوت	تعاطــي	املدعــى	عليــه	للحشــيش	املخــدر	و	جلــده	حــد	
املســكر	ثمانــن	جلــده	دفعــة	واحــدة	،	ثبــت	تعاطيــه	للحبــوب	احملظــورة	
و	االكتفــاء	بحــد	املســكر	وصــرف	النظــر	عــن	طلــب	املدعــي	العــام	
تطبيــق	العقوبــه	الــواردة	يف	)1(	مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	وذلــك	اكتفــاء	بإقامــة	حــد	املســكر	،	منــع	املدعــى	عليــه	مــن	
الســفر	ملــدة	ســنتن	وال	يغــادر	وأخــذ	التعهــد	الشــديد	علــى	املدعــى	عليــه	
بعــدم	تكــرار	مابــدر	منــه	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.
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احلمــدهلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	املــازم	القضائــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	
باألحســاء	يف	املكتــب	القضائــي	الســادس	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	
من	رئيس	احملكمة	اجلزائية	باألحســاء	برقم	).........(	يف	1434/1/3هـ	
واملقيــدة	برقــم	)........(	يف	1434/1/3هـــ	وبنــاء	علــى	تعميــدي	مــن	فضيلة	
الشــيخ/	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	باألحســاء	املكلــف	مبوجــب	خطابــه	
رقــم	)................(	يف	1434/6/26هـــ		لنظــر	القضايــا	مــا	عــدا	الســجناء	
ويف	يــوم	الثاثــاء	املوافــق	1434/7/18هـــ	افتتحــت	اجللســة	األولــى	يف	
متــام	الســاعة	احلاديــة	عشــر	صباحــًا	يف	هــذه	القضيــة	رقــم	)........(	وفيهــا	
حضــر	املدعــي	العــام	الســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	).............(	وحضــر	
حلضــوره	املدعــى	عليــه	الســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	)...............(	وبنــاء	
علــى	األوراق	املثبتــة	يف	املعاملــة	بــأن	املدعــى	عليــه	مطلــق	ســراحه	لــذا	
فقــد	قــررت	نظــر	الدعــوى	هــذا	فتــم	ســؤال	املدعــي	العــام	عــن	دعــواه	
قــال	بصفتــي	مدعيــًا	عامــًا	بدائــرة	االدعــاء	العــام	مبحافظــة	األحســاء	
أدعــي	علــى	/	البالــغ	مــن	العمــر	)...(	عامــًا	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الســجل	املدنــي	رقــم	).............(	متســبب	محصــن	قبــض	عليــه	بتاريــخ	
دائــرة	 مــن	 الصــادر	 اإليقــاف	 أمــر	 1433/11/20هـــ	وأوقــف	مبوجــب	
التحقيــق	واالدعــاء	العــام	مبحافظــة	األحســاء	برقــم	)هـــ	ق	././.......(	
	/5/1( رقــم	 الداخليــة	 وزيــر	 لبرقيــة	 وفقــًا	 1433/11/21هـــ	 وتاريــخ	
..............(	وتاريــخ	1432/12/20هـــ	وجــرى	التمديــد	لــه	ملــدة	)25(	يومــًا	
بأمــر	التمديــد	الصــادر	مــن	فــرع	الهيئــة	باملنطقــة	الشــرقية	برقــم	)هـــ	ق	
55766/5/1(	يف	1433/11/27هـــ	وأحيــل	إلــى	شــعبة	ســجن	محافظــة	
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األحســاء	أنــه	بتاريــخ	1433/11/20هـــ	مت	القبــض	عليــه	مــن	قبــل	مركز	
شــرطة	التابعــة	حملافظــة	األحســاء	بقضيــة	قفــز	علــى	منــزل	)فــرزت	لهــا	
أوراق	مســتقلة	ومعاجلتهــا	مــن	قبــل	جهــة	االختصــاص	وبتحليــل	عينــة	مــن	
ســوائله	أثبــت	التقريــر	الســموم	الشــرعي	رقــم	)........م	أ(	لعــام	1433هـــ	
إيجابيتهــا	ملــادة	احلشــيش	املخــدر	واملــدرج	يف	اجلــدول	)1(	فئــة	)أ(	ومــادة	
نظــام	 مــن	 )ب(	 فئــة	 	)2( اجلــدول	 يف	 واملــدرج	 احملظــور	 االمفيتامــن	
ــة	وبضبــط	أقــوال	املدعــى	عليــه	 مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقلي
/	أقــر	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحبــوب	األمفيتامــن	املنبــه	احملظــور	
ــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	 وقــد	أســفر	التحقيــق	عــن	توجيــه	االتهــام	ل
واحلبــوب	احملظــورة	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	1-	اعترافــه	املنــوه	
عنــه	املــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	)2(	مــن	دفتــر	االســتدالل	لفــه	رقــم	)10(	
2-	مــا	جــاء	يف	محضــر	القبــض	املــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	)11(	مــن	
دفتــر	االســتدالل	لفــه	رقــم	)3(	3-	مــا	جــاء	يف	خطــاب	مديــر	مركــز	
شــرطة	العيــون	املرفــق	لفــة	رقــم	)3(	4-	مــا	جــاء	يف	التقريــر	الســموم	
لــه	 إذا	كان	 عمــا	 وبالبحــث	 	)2( رقــم	 اللفــة	 علــى	 املرفــق	 الشــرعي	
ســوابق	تبــن	وجــود	ســابقتن	األولــى	مضاربــة	والثانيــة	حيــازة	واســتعمال	
مخــدرات	بتاريــخ	1431/3/7هـــ	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	
وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعًا	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	
ونظامــًا	يف	ضــوء	الفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	الكــرمي	رقــم	
)م/39(	تاريــخ	1426/7/8هـــ	أطلــب	أثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليه	
مبــا	يلــي	1-	العقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	رقــم	)41(	مــن	

النظــام	املشــار	إليــه	لقــاء	مــا
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ــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	 ــة	ال أســند	إليــه	مــن	اتهــام	2-	العقوب
)56(	مــن	النظــام	مبنعــه	مــن	الســفر	.	هــذه	دعــواي	وبســؤال	املدعــى	عليــه	
عــن	دعــوى	املدعــي	العــام	أجــاب	قائــا	إن	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	
وأنــا	 واحلبــوب	احملظــورة	فصحيــح	 املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 قيامــي	
تائــب	إلــى	اهلل	ونــادم	علــى	مــا	بــدر	منــي	هــذه	إجابتــي	هــذا	فتــم	ســؤاله	
عــن	عمــره	فقــال	أبلــغ	مــن	العمــر	ثاثــن	عامــا	هكــذا	قــال	كمــا	مت	
ســؤاله	عــن	عملــه	فقــال	أعمــل	يف	شــركة	الغــاز	هكــذا	قــال	كمــا	مت	
ســؤاله	هــل	أنــت	محصــن	ولديــك	أطفــال	فقــال	نعــم	هكــذا	قــال	هــذا	
فتــم	اطاعــي	علــى	شــهادة	ســوابق	املدعــى	عليــه	املرفقــة	يف	املعاملــة	علــى	
اللفــة	رقــم	)22(	وتتضمــن	)وجــود	ســابقة	واحــدة	وهــي	ســرقة	حيوانــات(
ــه	قــال	الســابقة	صحيحــة	وقــد	أخــذت	 ــى	املدعــى	علي أ.هـــ	وبعرضــه	عل
جزائــي	عليهــا	هكــذا	قــال	كمــا	مت	اطاعــي	تقريــر	الســموم	الشــرعي	
املرفــق	يف	املعاملــة	علــى	اللفــة	رقــم	)إيجابيــة	عينــة	البــول	ملركبــات	
ــى	مــا	تقــدم	مــن	 ــاء	عل احلشــيش	املخــدر	وملركــب	اإلمفيتامن(أ.هـــ	فبن
العــام	 املدعــي	 بدعــوى	 عليــه	 املدعــى	 أقــر	 وحيــث	 واإلجابــة	 الدعــوى	
ولكــون	هــذا	اإلقــرار	قــد	صــدر	مــن	مكلــف	-	عاقــل	بالــغ-	وللقاعــدة	
الفقهيــة	))أن	املــرء	مؤاخــذ	بإقــراره((	والقاعــدة	))إقــرار	اإلنســان	علــى	
نفســه	مقبــول((	املنثــور	مــن	القواعــد	للزركشــي	]ج188/1[	واألشــباه	
والنظائــر	للســيوطي	]ج465/1[	ودرر	احلــكام	]ج79/1[	وبعــد	االطــاع	
علــى	تقريــر	الســموم	الشــرعي	لذلــك	كلــه:	أوال:	ثبــت	لــدي	تعاطــي	
املدعــى	عليــه	للحشــيش	املخــدر	وقــررت	جلــده	حــد	املســكر	ثمانــن	
ــه	 ــدي	تعاطــي	املدعــى	علي ــت	ل ــا:	ثب ــًا.	ثاني ــة	واحــدة	علن ــدة	حــدا	دفع جل
للحبــوب	احملظــورة	واكتفيــت	مبــا	مت	احلكــم	عليــه	يف	الفقــرة	أوال.	
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العقوبــة	 مــن	تطبيــق	 العــام	 املدعــي	 النظــر	عــن	طلــب	 ثالثــا:	صرفــت	
علــى	املدعــى	عليــه	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	وذلــك	اكتفــاء	مبــا	مت	احلكــم	عليــه	يف	الفقــرة	
املخــدر	 للحشــيش	 عليــه	 املدعــى	 تعاطــي	 لثبــوت	 ونظــرا	 رابعــا:	 أوال.	
واحلبــوب	احملظــورة	وهــذه	اجلرميتــان	نصــت	عليهــا	الفقــرة	الثانيــة	مــن	
املــادة	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	وبنــاء	علــى	الفقــرة	األولــى	
مــن	املــادة	)56(	مــن	نفــس	النظــام	لــذا	فقــد	قــررت	منــع	املدعــى	عليــه	
مــن	الســفر	خــارج	اململكــة	ملــدة	ســنتن	وال	يغــادر	اململكــة	لضــرورة	إال	
بــأذن	مــن	وزيــر	الداخليــة.	خامســا:	أخــذ	التعهــد	الشــديد	علــى	املدعــى	
ــه	حكمــت	وبعرضــه	 عليــه	بعــدم	تكــرار	مــا	بــدر	منــه	ومبــا	ســبق	كل
علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	القناعــة	بــه	كمــا	قــرر	املدعــي	العــام	املعارضــة	
عليــه	واكتفــى	مبــا	جــاء	يف	الئحــة	الدعــوى	عــن	تقــدمي	الئحــة	اعتراضيــة	
وبذلــك	تكــون	القضيــة	منتهيــة	وعليــه	فقــد	قــررت	بعــث	كامــل	أوراق	
املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	بالشــرقية	لتدقيــق	احلكــم	حســب	املتبــع	
وبــاهلل	التوفيــق	واختتمــت	اجللســة	يف	متــام	الســاعة	التاســعة	وللبيــان	حــرر	
يف		1434/7/18هـــــ	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

ــرا. وســلم	تســليما	كثي
					احلمد	هلل	وحده	وبعد	.	.	.	فقد	اطلعنـــا	نحن	قـضـــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	
الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	املقيــدة	
1434/08/10هـــ	 وتاريــخ	 34/1942831/ج2	 برقــم	 احملكمــة	 لــدى	
الــواردة	مــن	فضيلــة/	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	األحســاء	
بهــا	 املرفــق	 1434/08/03هـــ	 وتاريــخ	 	341669167 برقــم	 املكلــف	
الشــيخ/	 باحملكمــة	 القضائــي	 املــازم	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 القــرار	
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املســجل	برقــم	وتاريــخ	1434/07/24هـــ	اخلــاص	بدعوى/املدعــي	العــام		
ضد/املدعــى	عليــه	يف	قضيــة	مخــدرات	وقــد	تضمــن	القــرار	حكــم	
فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه.	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه		
وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	
ــه	وســلم.	حــرر	يف	1434/08/21هـــ. ــه	وصحب ــا	محمــد	وآل ــى	نبين عل
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رقم	الصك:34440072	تاريخه:	1434/2/23هـ	
رقم	الدعوى:	349674

	 رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
	تاريخه:	1434/7/5هـ 	34260338

تعاطــي الشــمة - ترويــج الشــمة - ترويــج واســتعمال مقاطــع جنســية - 
عــدم اكتمــال نصــاب الشــهادة ال يثبــت بــه الواقعــة اجلنائيــة إال أنهــا 
قرينــة مورثــة للتهمــة ) الشــبهة ( املوجبــة للتعزيــر - التعزيــر بالســجن 

واجللــد - صــرف النظــر عــن املصــادرة والغرامــة لعــدم ثبــوت اإلدانــة.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

ــة	 جــرى	توجيــه	االتهــام	مــن	املدعــي	العــام	للمدعــى	عليــه	بحيــازة	كمي
ــازة	صــور	ومقاطــع	 كبيــرة	مــن	الشــمة	بقصــد	الترويــج	والتعاطــي	وحي
بقصــد	 اجلــوال	 وجهــاز	 اآللــي	 احلاســب	 وتخزينهــا	يف	جهــازي	 جنســية	
الترويــج	وطلــب	إثبــات	ذلــك	،	ورد	بــاغ	لهيئــة	األمــر	باملعــروف	والنهــي	
عــن	املنكــر	عــن	قيامــه	بذلــك	خــال	عملــه	مبحــل	بيــع	اجلــوالت	فجــرى	
االنتقــال	للمحــل	فعثــر	بحوزتــه	مــادة	الشــمة	معــدة	للبيــع	ويف	جهــازه	
احلاســوب	مقاطــع	إباحيــة	،	أنكــر	املدعــى	عليــه	التهــم	املوجهــة	إليــه	
ودفــع	بأنــه	يعمــل	يف	محــل	بيــع	وصيانــة	أجهــزة	اجلــوال	وقــد	حضــر	لديــه	
مجموعــة	مــن	املعتمريــن	ووضعــوا	أكياســا	لهــم	يف	احملــل	وكانــت	هــذه	
الشــمة	داخــل	األكيــاس	وال	عاقــة	لــه	بهــا	كمــا	أنكــر	بــأن	جهــاز	



13

احلاســب	اآللــي	احملمــول	واجلــوال	يعــودان	لــه	وقــرر	بــأن	اجلهــاز	احملمــول	
تركــه	عميــل	عنــده	إلصاحــه،	أحضــر	املدعــي	العــام	شــاهدا	يعمــل	
عضــوا	يف	هيئــة	األمــر	باملعــروف	والنهــي	عــن	املنكــر	وشــهد	بأنــه	ورد	
بــاغ	أن	املدعــى	عليــه	يقــوم	ببيــع	مادة	الشــمة	فانتقل	مــع	الفرقة	القابضة	
للمحــل	فعثــر	حتــت	الطاولــة	املعــروض	فيهــا	األجهــزة	كيســا	يحتــوي	
علــى	)248(	كيــس	صغيــر	بــه	مــادة	الشــمة	كمــا	عثــر	بحوزتــه	جهــاز	
حاســب	آلــي	محمــول	يحتــوي	علــى	مقاطــع	مرئيــة	جنســية	وعثــر	معــه	
علــى	جهــاز	جــوال	يحتــوي	علــى	صــور	جنســية	،	جــرى	عــرض	الشــاهد	
وشــهادته	علــى	املدعــى	عليــه	فقــرر	بأنــه	ال	يعلــم	عــن	الشــاهد	شــيئا	أمــا	
شــهادته	فالصحيــح	مــا	ورد	يف	جوابــه	،	طلــب	مــن	املدعــي	العــام	إحضــار	
زيــادة	بينــة	فطلــب	مهلــة	،	ثــم	قــرر	املدعــي	العــام	بأنــه	طلــب	البينــة	أكثــر	
مــن	مــرة	فلــم	حتضــر	وطلــب	احلكــم	بالقضيــة	اكتفــاء	بشــهادة	الشــاهد	
ومــا	ورد	يف	أوراق	املعاملــة	،	جــرى	الرجــوع	ألوراق	املعاملــة	فعثــر	علــى	
اعتــراف	للمدعــى	عليــه	حتقيقــا	بتعاطــي	الشــمة	،	وإلنــكار	املدعــى	
عليــه	وملــا	دفــع	بــه	،	وبنــاء	علــى	شــهادة	الشــاهد	،	ونظــرا	لتوجــه	الشــبهة	
جتــاه	املدعــى	عليــه	ولعــدم	وجــود	ســوابق	مســجلة	عليــه	فقــد	قــررت	
احملكمــة	عــدم	ثبــوت	إدانــة	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه	بالدعــوى	
وقــررت	للشــبهة	جتاهــه	ســجنه	شــهرين	يحســب	منهــا	املــدة	التــي	أوقــف	
فيهــا	ألجــل	القضيــة	وجلــده	ســتون	جلــدة	دفعــة	واحــدة	ولــم	حتكــم	
باملصــادرة	وال	الغرامــة	لعــدم	ثبــوت	التهمــة،	بعــرض	احلكــم	عليهمــا	
قــررا	االعتــراض	عليــه	وأفهمــا	بتعليمــات	االســتئناف	،	قــدم	املدعــى	
عليــه	الئحــة	اعتراضيــة	بينمــا	لــم	يقــدم	املدعــي	العــام	بعــد	مضــي	املــدة	
املقــررة	لــذا	جــرى	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	،	صــدق	احلكــم	
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احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وبعــد	يف	يــوم	
الثاثــاء	املوافــق	1433/1/28هـــ		لــدي	أنــا	...........القاضــي	يف	احملكمة	
اجلزائيــة	مبكــة	املكرمــة	بنــاًء	على	املعاملــة	احملالة	من	رئيس	احملكمة	
برقــم	332077757	وتاريــخ	1433/11/21هـــ	فتحــت	اجللســة	الســاعة	
الثانيــة	عشــرة	وثاثــون	دقيقــة	وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	...........وادعــى	
قائــا	يف	دعــواه	أدعــي	علــى	هــذا	احلاضــر	معــي	باملجلــس	الشــرعي/	
...........أن	 رقــم	 اإلقامــة	 رخصــة	 مبوجــب	 اجلنســية	 ......................مينــي	
التحقيــق	يدينــه	بحيــازة	كميــة	كبيــرة	مــن	مــادة	الشــمة	بقصــد	الترويــج	
والتعاطــي	وحيــازة	صــور	ومقاطــع	جنســية	وتخزينهــا	يف	جهــازي	احلاســب	
اآللــي	وجهــاز	جوالــه	لغــرض	الترويــج	،	أطلــب	إثبــات	ذلــك	واحلكــم	عليه	
بعقوبــة	تعزيريــة	لقــاء	ترويجــه	وتعاطيــه	مــادة	الشــمة	وحيازتــه	لهــا	لغــرض	
الترويــج	والســجن	والغرامــة	وفقــا	للفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)6(	مــن	نظــام	
مكافحــة	اجلرائــم	املعلوماتيــة	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	)79(	
وتاريــخ	1428/3/7هـــ	ومبصــادرة	جهــاز	اجلــوال	مــن	نــوع	.......	ورقمــه	
املصنعــي	).......(	وجهــاز	الابتــوب	مــن	نــوع	.....	ورقمــه	املصنعــي	.......	
وفقــا	للمــادة	)13(	مــن	نظــام	املشــار	إليــه	،	وبســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	
الدعــوى	أجــاب	قائــًا:	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	حيازتــي	مادة	الشــمة	
بقصــد	الترويــج	والتعاطــي	وحيازتــي	صــورًا	ومقاطــع	جنســية	وتخزينهــا	
يف	جهــاز	حاســب	آلــي	وجهــاز	جــوال	عائديــن	لــي	لغــرض	الترويــج	غيــر	
صحيــح	والصحيــح	هــو	أنــي	أعمــل	يف	محــل	لبيــع	وصيانــة	أجهــزة	اجلــوال	

مــن	محكمــة	االســتئناف.
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وقــد	حضــر	لــدي	مجموعــة	مــن	املعتمريــن	ووضعــوا	أكياســًا	لهــم	لــدي	
يف	احملــل	وكانــت	هــذه	الشــمة	داخــل	هــذه	األكيــاس	وال	عاقــة	لــي	
بهــا	وأمــا	الصــور	واملقاطــع	اجلنســية	التــي	يف	احلاســب	اآللــي	فقــد	أحضــر	
هــذا	اجلهــاز	رجــل	يطلــب	منــي	فحــص	اجلهــاز	وذهــب	بعــد	ذلــك	وال	عاقــة	
لــي	بهــذا	احلاســب	اآللــي	ومــا	يحتويــه	وأمــا	جهــاز	اجلــوال	الــذي	يحتــوي	
علــى	مــا	ذكــر	فليــس	عائــدًا	لــي	هكــذا	أجــاب	ثــم	ســألت	املدعــي	العــام	
بينتــه	فقــال	أطلــب	إمهالــي	إلحضارهــا	هكــذا	أجــاب	لــذا	قــررت	رفــع	
ــاء	املوافــق	1434/1/6هـــ	فتحــت	اجللســة	 ــوم	الثاث اجللســة	لذلــك		ويف	ي
الســاعة	العاشــرة	وفيهــا	حضــر	املدعــى	عليــه	كمــا	حضــر	يف	اجللســة	
......................ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	...........وبســؤاله	عمــا	لديــه	
ــة	األمــر	باملعــروف	والنهــي	عــن	 مــن	شــهادة	قــال	:	أعمــل	عضــوا	يف	هيئ
ــه	يعمــل	 ــد	أن	املدعــى	علي ــا	مــا	يفي ــه	وردن ــى	أن املنكــر	وأشــهد	هلل	تعال
مبحــل	لبيــع	اجلــواالت	وأنــه	يقــوم	ببيــع	مــادة	الشــمة	عنــد	ذلــك	انتقلــت	
رفــق	الفرقــة	القابضــة	للمحــل	ووجــدت	حتــت	الطاولــة	املعــروض	فيهــا	
أجهــزة	اجلــوال	كيســًا	يحتــوي	علــى	)248(	كيســًا	صغيــرًا	بــه	مــادة	
الشــمة	كمــا	وجــدت	بحوزتــه	جهــاز	حاســب	آلــي	محمــول	يحتــوي	علــى	
ــوي	 ــه	يحت ــى	جهــاز	جوال ــر	معــه	عل ــك	عث ــو	جنســية	وكذل مقاطــع	فيدي
أيضــًا	علــى	صــور	جنســية	هــذا	مــا	لــدي	وبــه	أشــهد	جــرى	عــرض	الشــاهد	
وشــهادته	علــى	املدعــى	عليــه	فقــال	أمــا	هــو		فــا	أعلــم	عنــه	شــيئًا	وأمــا	
شــهادته	فالصحيــح	مــا	ذكرتــه	يف	إجابتــي	يف	اجللســة	املاضيــة	هكــذا	
أجــاب	ثــم	ســألت	املدعــي	العــام	زيــادة	بينــة	علــى	دعــواه	فقــال	أطلــب	
ــذا	قــررت	رفــع	اجللســة	لذلــك	ويف	 إمهالــي	إلحضارهــا	هكــذا	أجــاب	ل
ــاء	املوافــق	1434/2/19هـــ	فتحــت	اجللســة	الســاعة	العاشــرة	 ــوم	الثاث ي
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وأربعــون	دقيقــة	وفيهــا	حضــر	املدعــى	عليــه	وجــرى	ســؤال	املدعــي	العــام	
عــن	بينتــه	التــي	اســتمهل	ألجلهــا	فقــال	مت	طلــب	البينة	ثاث	مرات	حســب	
صــور	طلبــات	حضورهــم	املرفقــة	ولــم	يحضــر	منهــم	إال	شــاهد	واحــد	
أطلــب	احلكــم	يف	القضيــة	هكــذا	أجــاب	اطلعــت	بعــد	ذلــك	علــى	أوراق	
املعاملــة	فوجــدت	ضمنهــا	محضــر	االطــاع	واملعاينــة	املرفــق	لفــة	رقــم	
)18(صحيفــة	رقــم	)4(	وإقــراره	حتقيقــًا	بتعاطــي	الشــمة	املرفــق	لفــة	رقــم	
)18(	صحيفــة	رقــم	)2(	وهمــا	كمــا	ذكــر	املدعــي	العــام	فبنــاء	علــى	مــا	
تقــدم	مــن	الدعــوى	واجلــواب	وإنــكار	املدعــى	عليــه	دعــوى	املدعــي	العــام	
ــى	مــا	تضمنتــه	شــهادة	الشــاهد	املرصــودة	 ومــا	دفــع	بــه	ســلفًا	وبنــاء	عل
ســلفًا	وكونــه	عضــوًا	يف	هيئــة	األمــر	باملعــروف	والنهــي	عــن	املنكــر	وال	
بينــة	للمدعــي	العــام	علــى	دعــواه	إال	هــذا	الشــاهد	ونظــرًا	لتوجــه	الشــبهة	
جتــاه	املدعــى	عليــه	وال	ســوابق	عليــه	ولــكل	مــا	تقــدم	لــم	يثبــت	لــدي	
إدانــة	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه	يف	دعــوى	املدعــي	العــام	وحكمــت	
علــى	املدعــى	عليــه	لقــاء	توجــه	الشــبهة	جتاهــه	بســجنه	مــدة	شــهرين	
يحتســب	منهــا	مــدة	إيقافــه	بســبب	هــذه	القضيــة	وجلــده	ســتون	جلــدة	
ــى	املدعــي	العــام	واملدعــى	عليــه	قــرر	 دفعــة	واحــدة	وبعــرض	احلكــم	عل
املدعــي	العــام	اعتراضــه	عليــه	بائحــة	اعتراضيــة	وقــرر	املدعــى	عليــه	
اعتراضــه	عليــه	بائحــة	اعتراضيــة	جــرى	إفهامــه	مبراجعــة	احملكمــة	
يــوم	الثاثــاء	املوافــق	1434/2/26هـــ	الســتام	صــورة	مــن	إعــام	احلكــم	
وتقــدمي	الئحتــه	االعتراضيــة	عليهــا	خــال	ثاثــن	يومــًا	فــإن	تأخــر	عــن	
ذلــك	ســقط	حقــه	يف	تقــدمي	االعتــراض	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	وســلم	
ــه	أجمعــن	جــرى	النطــق	باحلكــم	 ــه	وصحب ــى	آل ــا	محمــد	وعل ــى	نبين عل

الســاعة	احلاديــة	عشــرة	بتاريــخ	1434/2/19هـــ	
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احملكمــة	 يف	 ...........القاضــي	 أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
ــة	 ــا	مــن	فضيل ــة	لن ــة	احملال ــى	املعامل ــاء	عل اجلزائيــة	مبكــة	املكرمــة	وبن
رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم	349674	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	3444007 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 1434/01/06هـــ	
افتتحــت	 املوافق1434/03/02هـــ	 االثنــن	 	 يــوم	 ففــي	 	 1434/1/6هـــ	
اجللســة	الســاعة	الثامنــة	وفيهــا	حضــر	املدعــى	عليــه	...........املذكــور	
واســتلم	صــورة	مــن	إعــام	احلكــم	الصــادر	منــا	برقــم	3444072	وتاريــخ	
1434/02/23هـــ	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	
آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/3/2هـــ	ويف	يــوم	االثنــن	املوافــق	
دقيقــة	 وعشــرين	 التاســعة	 الســاعة	 اجللســة	 فتحــت	 1434/5/13هـــ	
وقــد	قــدم	املدعــى	عليــه	الئحتــه	االعتراضيــة	جــرى	إرفاقهــا	باملعاملــة	
وباالطــاع	عليهــا	لــم	أجــد	فيهــا	مــا	يؤثــر	علــى	مــا	حكمــت	بــه	ولــم	يقــدم	
املدعــي	العــام	الئحتــه	االعتراضيــة	وقــد	مضــت	املــدة	النظاميــة	لذلــك	لذا	
قــررت	رفــع	كامــل	أوراق	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	وبــاهلل	التوفيــق	
حــرر	الســاعة	التاســعة	وخمــس	وعشــرين	دقيقــة	بتاريــخ	1434/5/13هـــ	
احلمــد	هلل	والصــاة	والســام	علــى	رســول	اهلل		وبعــد	...	نحــن	رئيــس	
مبنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 يف	 الرابعــة	 اجلزائيــة	 الدائــرة	 وقضــاة	
	3444072 رقــم	 القــرار	 علــى	 االطــاع	 منــا	 جــرى	 املكرمــة	 مكــة	
ــة	الشــيخ/...........	القاضــي	 ــخ	1434/2/23هـــ	الصــادر	مــن	فضيل وتاري
باحملكمــة	اجلزائيــة	مبكــة	املكرمــة	،	املتضمــن	دعــوى	املدعــي	العــام	
ضــد/	...........مينــي	اجلنســية،	املتهــم	بحيــازة	مــادة	الشــمة	بقصــد	الترويــج	
والتعاطــي	وحيــازة	صــور	ومقاطــع	جنســية	،	احملكــوم	فيــه	مبــا	دون	
باطنــه	.	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	االعتراضيــة	تقــرر	
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باألكثريــة		املوافقــة	علــى	احلكــم	،	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	
ــه	وســلم	. ــه	وصحب ــى	آل محمــد	وعل
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رقم	الصك:	341083510	تاريخه:	1434/06/26هـ	
رقم	الدعوى:	3327661

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34274653تاريخه:	1434/07/22هـ

مخــدرات -تعاطــي احلشــيش املخــدر - الرجــوع عــن إقامــة احلــد - اثــر 
املــرض النفســي يف إســقاط احلــد - درء احلــد - التعزيــر باملنــع مــن 

الســفر .

ْمــُر َوامْلَْيِســُر َواأَلنَصــاُب  ــا اْلَ َ ِذيــَن آَمُنــوْا ِإنَّ َهــا الَّ 1- قولــه تعالــى : )َيــا َأيُّ
ُكــْم ُتْفِلُحــوَن (.  ــْيَطاِن َفاْجَتِنُبــوُه َلَعلَّ ــْن َعَمــِل الشَّ َواأَلْزاَلُم ِرْجــسٌ مِّ

2-  قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام«  
رواه مســلم

3- قــال ابــن حجــر: ) اســتدل مبطلــق هــذا احلديــث علــى حتــرمي كل 
مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابًا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا ( 

فتــح البــاري )55/10(
4- املادة )3( من نظام مكافحة املخدرات  .

5- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )ادرؤوا احلــدود عــن املســلمن مــا 
اســتطعتم فــإن فوجــدمت للمســلم مخرجــًا فخلــوا ســبيله فــإن اإلمــام 
اخرجــه   ) العقوبــة  يف  يخطــئ  أن  مــن  خيــر  العفــو  يف  يخطــئ  ألن 

 . وغيرهــم  والبيهقــي  واحلاكــم  الترمــذي 
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املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 	 عليــه	 املدعــى	 العــام	ضــد	 املدعــي	 ادعــى	
وشــرب	املســكر	،	حيــث	مت	القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	إثــر	مشــاجرة	
وطلــب	املدعــي	العــام	إثبــات	مــا	أســند	للمدعــى	عليــه	،	احلكــم	عليــه	
املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	 الــواردة	بالفقــرة	)1(	مــن	 بالعقوبــة	
املخــدرات	ومنعــه	مــن	الســفر	،	واحلكــم	عليــه	بحــد	املســكر	وبتحليــل	
عينــة	البــول	ثبتــت	إيجابيتهــا	ملركــب	احلشــيش	املخــدر،	أقــر	املدعــى	
ــى	ماتقــدم	 ــاء	عل ــه	بتعاطــي	احلشــيش	وأنكــر	شــرب	املســكر	،	بن علي
صــدر	احلكــم	بإقامــة	حــد	املســكر	واملنــع	مــن	الســفر	ســنتن	،	تقــدم	
والــد	املدعــى	عليــه	باعتراضــه	أن	ابنــه	مصــاب	بانفصــام	عقلــي	و	جــرت	
مكاتبــة	املستشــفى	للصحــة	النفســية	للتأكــد	مــن	ذلــك	،	ورد	اجلــواب	
بصحــة	ذلــك	وأن	املدعــى	عليــه	أثنــاء	ارتــكاب	اجلرميــة	لــم	يكــن	مدركًا	
لتصرفاتــه	وأنــه	ال	يتحمــل	اجللــد	ورجــع	فضيلتــه	عــن	حكمــه	واكتفــى	
باملنــع	مــن	الســفر	ســنة	وتوبيخــه	شــفهيًا	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	

االســتئناف	
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	رئيــس	احملكمــة	اجلزئيــة	مبحافظــة	
القطيــف			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	برقــم	وتاريــخ	1433/01/10	
يــوم		 	ففــي	 وتاريــخ	1433/01/10	هـــ	 	 برقــم	 املقيــدة	باحملكمــة	 	 هـــ	
االثنــن	املوافــق1433/01/10	هـــ		وفيهــا	حضــر		املدعــي			العــام		وحضــر	
املدعــى	عليــه	.......	ســعودي	رقــم	ســجله	ملدنــي	)......(	وادعــى	األول	قائــًا	
إنــه	بتاريــخ	1427/3/21هـــ	مت	القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	إثــر	مضاربــة	
)مت	معاجلــة	قضيــة	املضاربــة	مــن	قبــل	جهــة	االختصــاص(	وبتحليــل	عينــة	
بولــه	تبــن	إيجابيتهــا	ملركــب	احلشــيش	املخــدر	وفقــًا	لتقريــر	الســموم	
بصحــة	 أقــر	 املذكــور	 املتهــم	 وباســتجواب	 أ(	 )348م	 رقــم	 الشــرعي	
واقعــة	القبــض	مضيفــا	انــه	يتعاطــى	احلشــيش	املخــدر	ويتعاطــى	الشــراب	
املســكر	وبالبحــث	عمــا	إذا	كان	لــه	ســوابق	لــم	يعثــر	لــه	علــى	ســوابق	
للفقــرة	 إليــه	وفقــًا	 مــا	أســند	 إثبــات	 مــن	فضيلتكــم	 مســجلة	أطلــب	
الثانيــة	مــن	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واحلكــم	عليــه	
مبــا	يلــي:	1-احلكــم	عليــه	بالعقوبــة	الــواردة	بالفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)41(	
مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	لتعاطــي	احلشــيش	املخدر2-منعــه	مــن	
الســفر	وفــق	الفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)56(	مــن	النظــام	3-احلكــم	عليــه	
احلشــيش	 وتعاطيــه	 املســكر	 بشــرب	 اعترافــه	 لقــاء	 املســكر	 بحــد	
املخــدر	هــذه	دعــواي	وبعرضهــا	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــا	مــا	
ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	القبــض	علــي	بالتاريــخ	املذكــور	وأننــي	كنــت	
متعاطيــًا	احلشــيش	املخــدر	صحيــح	لكننــي	ال	أتعاطــى	اخلمــر	املســكر	
وقــد	خضعــت	لبرنامــج	عــاج	مــن	اإلدمــان	لــدى	مجمــع	األمــل	للصحــة	
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النفســية		هكــذا	أجــاب	وبتصفــح	املعاملــة	جــرى	االطــاع	علــى	التقريــر	
الكيمــاوي	فوجدتــه	كمــا	ذكــره	املدعــي	العــام	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	
مــن	الدعــوى	واجلــواب	وإلقــرار	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	
ــا	أيهــا	الذيــن	 وألن	مــا	أقــدم	عليــه	فعــل	محــرم	شــرعا	لقولــه	تعالــى	))	ي
آمنــوا	إمنــا	اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	واألزالم	رجــس	مــن	عمــل	الشــيطان	
فاجتنبــوه	((	املائــدة:	90	ولقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	))	كل	مســـكر	
خمــر	وكل	خمــر	حــرام	((	رواه	مســلم	قــال	ابــن	حجــر	اســتدل	مبطلــق	
هــذا	احلديــث	علــى	حتــرمي	كل	مــا	يســكر	ولــو	لــم	يكــن	شــرابًا	فيدخــل	
يف	ذلــك	احلشيشــة	وغيرهــا	فتــح	البــاري	55/10	كمــا	أنــه	فعــل	مجــرم	
ثبــت	 فقــد	 املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 	)3( للمــادة	 وفقــًا	 نظامــًا	
لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	احلاضــر	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحكمــت	
بجلــده	حــد	شــرب	املســكر	ثمانــن	جلــده	دفعــة	واحــدة	علنــًا	ومنعــه	مــن	
الســفر	خــارج	اململكــة	ملــدة	ســنتن	بعــد	اكتســاب	احلكــم	القطعيــة	
ورددت	طلــب	املدعــي	العــام	تطبيــق	املــادة		)41(	مــن	النظــام	بحقــه	لعــدم	
انطباقهــا	عليــه	وبإعــان	احلكــم	عليهمــا	قــرر	الطرفــان	عــدم	القناعــة	
وطلــب	املدعــي	العــام	رفــع	املعاملــة	دون	الئحــة	وجــرى	إفهــام	املدعــى	عليــه	
مراجعــة	احملكمــة	بتاريــخ	1433/2/1هـــ	الســتام	نســخة	القــرار	وأن	له	
ثاثــون	يومــًا	لاعتــراض	عليــه	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبــه	وســلم	.
احلمــد	اهلل	وحــده	وبعــد	ففــي	هــذا	اليــوم	الثاثــاء	املوافــق	1433/2/16هـ	
وقــد	حضرســعودي	رقــم	ســجله	املدنــي	).....(	بصفتــه	الوكيــل	الشــرعي	
ــة	عــدل	محافظــة	القطيــف	 ــة	الصــادرة	مــن	كتاب عــن	مبوجــب	الوكال
برقــم	…………….وتاريــخ	1433/1/12هـــ	املخولــة	لــه	حــق	االعتراض	
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مرفقــات	 وخمــس	 واحــدة	 صفحــة	 مــن	 اعتراضيــة	 مذكــرة	 وقــدم	
ملخصهــا	أن	املدعــى	عليــه	كان	شــبه	غيــر	مــدرك	ملــا	أقــر	بــه	وأنــه	أدخــل	
مستشــفى	......	للصحــة	النفســية	بتاريــخ	1426/5/2هـــ	واحلادثــة	املشــار	
لهــا	يف	القــرار	بعــد	دخولــه	املستشــفى	،	واملدعــى	عليــه	مصــاب	بانفصــام	
عقلــي	مزمــن	ومبــرض	الســكري	وجلــده	يضاعــف	حالتــه	وطلــب	عرضــه	
علــى	املستشــفى	للتأكــد	مــن	حالتــه	ومــدى	قدرتــه	علــى	اجللــد	عليــه	فقــد	
قــررت	الكتابــة	ملجمــع	.....	للصحــة	النفســية	لطلــب	تقريــر	عــن	املدعــى	
عليــه	وقــد	ارتــكاب	اجلــرم	وإمكانيــة	حتملــه	اجللــد	وصلــى	اهلل	علــى	

نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	ســلم	.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	
وفيهــا	حضــر	 هـــ	 املوافــق1433/11/27	 الســبت	 يــوم	 ففــي	 القطيــف	
املدعــي	العــام	وكمــا	حضــر	ســعودي	رقــم	ســجله	املدنــي	)(	بصفتــه	
الولــي	الشــرعي	علــى	املدعــى	عليــه	علــي	مبوجــب	صــك	الواليــة	الصــادر	
مــن	احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	القطيــف	برقــم		يف	1433/10/28هـــ	
املتضمــن	إقامــة	احلاضــر	وليــًا	علــى	ابنــه	واملشــار	فيــه	لكتــاب	مجمــع	
.....	للصحــة	النفســية	بــأن	املذكــور	علــي	مصــاب	بتخلــف	عقلــي	كمــا	
ســبق	لنــا	الكتابــة	لســعادة	مديــر	مجمــع	.....	للصحــة	النفســية	بالدمــام	
ارتــكاب	 وقــت	 والنفســية	 العقليــة	 عليــه	 املدعــى	 حالــة	 عــن	 لإلفــادة	
اجلــرم	يف	1427/3/13هـــ	ووردنــا	منهــم	التقريــر	رقــم	…………….
يف	1433/3/29هـــ	املتضمــن	أنــه	باالطــاع	علــى	ملفــه	الطبــي	تبــن	أنــه	
مصــاب	بحالــة	التخلــف	العقلــي	مــن	تاريــخ	ســابق	لتعاطــي	املــواد	املخــدرة	
وتــرى	اللجنــة	أنــه	يف	تاريــخ	ارتكابــه	للجــرم	بتاريــخ	1427/3/13هـــ	
لــم	يكــن	غالبــًا	مــدركًا	لتصرفاتــه	وبأنــه	ال	يتحمــل	اجللــد،	فبنــاًء	
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علــى	مــا	ســبق	والحتمــال	أن	ال	يكــون	املدعــى	عليــه	بكامــل	أهليتــه	
ــدرأ	بهــا	احلــد	لقولــه	صلــى	اهلل	 وقــت	ارتــكاب	اجلــرم	ممــا	يعــد	شــبهة	ُي
عليــه	وســلم	»	ادرؤوا	احلــدود	عــن	املســلمن	مــا	اســتطعتم	،	فــإن	وجــدمت	
للمســلم	مخرجــا	،	فخلــوا	ســبيله	،	فــإن	اإلمــام	ألن	يخطــئ	يف	العفــو	
خيــر	مــن	أن	يخطــئ	يف	العقوبــة	»	أخرجــه	الترمــذي	واحلاكــم	والبيهقــي	
وغيرهــم	فقــد	رجعــت	عمــا	حكمــت	بــه	مــن	احلــد	ونظــرًا	حلالــة	املدعــى	
عليــه	العقليــة	والصحيــة	فقــد	اكتفيــت	بتعزيــره	باملنــع	مــن	الســفر	خــارج	
اململكــة	مــدة	ســنة	وتوبيخــه	شــفهيًا	مــن	قبــل	احملكمــة	بعــد	اكتســاب	
احلكــم	القطعيــة		وبإعــان	احلكــم	قــرر	املدعــي	العــام	وولــي	املدعــى	
عليــه	اعتراضهمــا	وطلبــا	رفــع	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	دون	تقــدمي	

ــه	وســلم	0 ــا	محمــد	وآل ــى	نبين الئحــة	وصلــى	اهلل	عل
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	.....	رئيس	احملكمــة	اجلزائية	مبحافظة	
عــادت	 فقــد	 املوافق1434/02/13هـــ	 األربعــاء	 يــوم	 ففــي	 القطيــف	
ــا	القــرار	 ــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	وبرفقه املعامل
رقــم	بتاريخ1434/1/25هـــ	املتضمــن:	لوحــظ	أن	مــا	حكــم	بــه	فضيلتــه	
مــن	االكتفــاء	مبنــع	املدعــى	عليــه	مــن	الســفر	محــل	نظــر	لكــون	املدعــى	
عليــه	موظــف	أهلــي	ويتعاطــى	املخــدرات	ويســعى	للحصــول	عليهــا	وعــدم	
تعزيــره	بعــد	درء	احلــد	ســبب	لتماديــه	وللعــودة	ملثــل	ذلــك	ملاحظة	ما	ذكر	
وإكمــال	الــازم	أ.	هـــ.	فأجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	بــأن	املدعــى	عليــه	
ليــس	موظفــًا	أهليــًا	وهــو	متخلــف	عقلــي	وواقعــة	التعاطــي	مضــى	عليهــا	
أكثــر	مــن	ســت	ســنوات	ولــم	ترفــع	عليــه	دعــوى	بهــذا	اخلصــوص	بعدهــا	
يف	هــذه	احملكمــة	وهــو	يخضــع	للعــاج	النفســي	كمــا	هــو	موضــح	يف	
التقاريــر	واإلفــادات	املرفقــة	واملنــع	مــن	الســفر	نــوع	مــن	التعزيــر	عليــه	فلــم	
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يظهــر	لــي	مــا	يوجــب	العــدول	عمــا	حكمــت	بــه	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	
محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	
باملنطقــة	الشــرقية	وبرفقهــا	القــرار	رقــم	يف	1434/3/29هـــ		املتضمــن	
لوحــظ	أواًل:	أن	مــا	أجــاب	بــه	فضيلتــه	علــى	قــرار	الدائــرة	غيــر	وجيــه	
حيــث	إن	املدعــى	عليــه	مقــر	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	ومضــي	املــدة	
ال	يســقط	األحــكام	املترتبــة	علــى	اجلرميــة	املنســوبة	للمدعــى	عليــه	ال	
ســيما	وأن	املدعــى	عليــه	لــم	يقــدم	بينــة	علــى	مــا	ذكــر	مــن	تخلــف	عقلــي	
وفضيلتــه	قبــل	منــه	اجلــواب	علــى	الدعــوى.	ثانيــًا:	أن	فضيلتــه	أصــدر	
حكمــه	الثانــي	مــع	بقــاء	احلكــم	األول	،	فأجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	
ــه	تبــن	أن	إقــرار	املدعــى	 ــي:	أواًل:	أن ــي	اهلل	وإياهــم	للصــواب	باآلت وفقن
عليــه	أمــام	احملكمــة	لــم	يكــن	وهــو	بكامــل	أهليتــه	وبالتالــي	ال	يثبــت	
ــًا:	مضــي	املــدة	ال	يســقط	األحــكام	املترتبــة	علــى	اجلرميــة	 بــه	احلــد.	ثاني
لكنــه	قــد	يكــون	ســببًا	للتخفيــف	أو	اختيــار	العقوبــة	املائمــة	وهــذا	
مــا	حصــل.	ثالثــًا:	ولــي	املدعــى	عليــه	قــدم	بينــة	علــى	مــا	ذكــر	مــن	
تخلــف	عقلــي	هــي	صــك	الواليــة	املرفــق	نســخته	يف	املعاملــة	لفــة	)44(	
واملتضمــن	شــهادة	الشــاهدين	بــأن	املدعــى	عليــه	أصيــب	بتخلــف	عقلــي	
بعــد	بلوغــه	ســتة	عشــر	عامــًا	كمــا	أن	تقريــر	مجمــع	األمــل	للصحــة	
النفســية	املبنــى	علــى	كتابنــا	تضمــن	أن	املدعــى	عليــه	لــم	يكــن	غالبــًا	
ــول	 ــت	أن	قب ــًا:	بين ــه	للجــرم.	رابع ــخ	ارتكاب ــه	يف	تاري مــدركًا	لتصرفات
احملكمــة	اجلــواب	كان	قبــل	تبــن	إصابتــه	بتخلــف	عقلــي	وال	يخفــى	
علــى	أصحــاب	الفضيلــة	أن	بعــض	أنــواع	التخلــف	العقلــي	خاصــة	النــاجت	
علــى	تعاطــي	املخــدرات	واحلبــوب	احملظــورة	قــد	ال	يظهــر	جليــًا	للوهلــة	
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األولــى.	خامســًا:	مــا	جــاء	يف	املاحظــة	الثانيــة	مــن	إصــداري	احلكــم	مــع	
بقــاء	احلكــم	األولــي	فســبق	أن	صرحــت	بالرجــوع	عمــا	حكمــت	بــه	مــن	
احلــد	وفــات	ســهوًا	التصريــح	بالرجــوع	عــن	احلكــم	الســابق	باملنــع	مــن	
الســفر	ســنتن	وأنــا	أصــرح	بالرجــوع	عنــه	اآلن	وســيتم	إعــادة	املعاملــة	

حملكمــة	االســتئناف	حســب	النظــام
ــوم	األحــد	املوافق1434/06/25هـــ	فقــد	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	ي
عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	وبرفقهــا	
القــرار	رقمفي1434/6/7هـــ	املتضمــن	:لوحــظ	أن	مــا	أجــاب	بــه	فضيلتــه	
علــى	قــرار	الدائــرة	غيــر	مقنــع	حيــث	إن	املدعــى	عليــه	حــال	القبــض	عليــه	
يعمــل	موظفــًا	أهليــًا.	ويــدرك	مــا	أقدم	عليه	والواليــة	التي	صدرت	عليه	لم	
تصــدر	إال	بعــد	انتهــاء	محاكمتــه	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	وعلــى	فضيلتــه	
إعــادة	التأمــل	يف	ذلــك	أ.هـــ.	فأجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	بــأن	التحقــق	مــن	
كــون	املدعــى	عليــه	مــدركًا	وقــت	ارتــكاب	اجلــرم	يرجــع	فيــه	ألهــل	
اخلبــرة	مــن	األطبــاء	وقــد	أفــاد	التقريــر	الطبــي	املشــار	إليــه	أن	املدعــى	
عليــه	مصــاب	بتخلــف	عقلــي	مــع	تاريــخ	ســابق	لتعاطــي	املــواد	املخــدرة	
وتــرى	اللجنــة	أنــه	يف	تاريــخ	ارتكابــه	للجــرم	بتاريخ1427/3/13هـــ	لــم	
ــر	إذ	 ــة	غيــر	مؤث ــه	وتأخــر	صــدور	الوالي ــًا	مــدركًا	لتصرفات يكــن	غالب
العبــرة	بوقــت	تدهــور	قدراتــه	العقليــة	وليــس	بتاريــخ	اســتخراج	الواليــة	
وكــون	 	، مبــررات	 لعــدة	 اســتخراجها	 يف	 البعــض	 يتأخــر	 قــد	 التــي	
ــر	 ــر	إذ	كثي ــر	مؤث ــي	غي ــه	موظــف	أهل ــق	تضمــن	أن	املدعــى	علي التحقي
مــن	العاطلــن	حقيقــة	يــدون	اســمه	يف	ســجات	مؤسســات	أهليــة	،	لهــذا	
كلــه	وملــا	ســبق	وبينتــه	فلــم	يظهــر	مــا	يوجــب	العــدول	عمــا	حكمــت	بــه	،	

وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظة	
القطيــف	والقائــم	بعمــل	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	أثنــاء	إجــازة	فضيلتــه	
االعتياديــة	وذلــك	مبوجــب	قــرار	التكليــف	رقــم		يف	1434/7/26هـــ	ويف	
هــذا	اليــوم	الســبت	6	/	8	/1434هـــ	فتحــت	اجللســة	الســاعة	30	:	11		
وقــد	وردتنــا	املعاملــة	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	الفضيلــة	قضــاة	محكمــة	
املتضمــن	 1434/7/22هـــ	 يف	 	 رقــم	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	
املصادقــة	علــى	احلكــم		وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	

متــام	الســاعة	45	:	11	.
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رقم	الصك:	34264339	تاريخه	:1434/7/10هـ	
رقم	الدعوى:	3405001

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
	تاريخه:	1434/8/3هـ 	34287857:

املخــدر- تعاطــي  مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - تعاطــي احلشــيش 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة - إقــرار  - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي 

احلشــيش - التعزيــر باملنــع مــن الســفر  . 

1- قولــه تعلى)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنــا المــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون( . 

2- املادة )1/56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

العــام	علــى	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر،		 ادعــى	املدعــى	
بالســجن	 بتعزيــره	 العــام	 املدعــي	 وطلــب	 احملظــورة	 احلبــوب	 وتعاطــي	
واجللــد	واملنــع	مــن	الســفر	طبقــًا	ألحــكام	املــواد	أرقــام	)41(	و	)56(	مــن	
نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	حيــث	أنــه	أثنــاء	قيــام	
الدوريــات	األمنيــة	مبهــام	عملهــا	لوحظــت	ســيارة	املدعــى	عليــه	وطلــب	
إيقافهــا	رفــض	الوقــوف	وبعــد	أن	مت	إيقافــه	اعتــرف	بتعاطــي	احلشــيش	
املخــدر،	كمــا	أقــر	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه	،	بنــاء	علــى	ماتقــدم	
حكمــت	احملكمــة	علــى	املدعــى	عليــه	بحــد	املســكر	والتعزيــر	باملنــع	
مــن	الســفر	،	قــرر	املدعــى	العــام	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة	،	
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فيمــا	قنــع	املدعــى	عليــه	مبــا	صــدر	بحقــه	مــن	حكــم	و	ُصــدق	احلكــم	
مــن	محكمــة	االســتئناف.

اجلزائيــة	 احملكمــة	 يف	 القاضــي	 أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
مبحافظــة	القطيــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	مــن	فضيلــة	الرئيــس	
برقــم	وتاريــخ	2	/	7	/	1434	هـــ	املقيــدة	باحملكمــة	برقــم		وتاريــخ	2	/	
7	/	1434	هـــ	واملتعلقــة	بدعــوى	املدعــي	العــام	/	....	ضــد	/....	،	ســعودي	
اجلنســية	حســب	بطاقــة	الهويــة	الوطنيــة	رقــم	).......(	ففــي	يــوم		االثنــن	10	
/	7	/1434هـــ	فتحــت	اجللســة	الســاعة	15	:	11		وفيهــا	حضــر		املدعــي	
ــه	وقــدم	املدعــي	العــام	الئحــة	 ــه	بعالي ــة	هويت ــه	املدون العــام	واملدعــى	علي
الدعــوى	املتضمنــة	مــا	يلــي	:	)	بصفتــي	مدعيــًا	عامــا	يف	دائــرة	التحقيــق	
واإلدعــاء	العــام	مبحافظــة	القطيــف	أدعــي	علــى	.......	البالــغ	مــن	العمــر	
)26(	،	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	).......(،	غيــر	
محصــن	،	عاطــل	،	املقبــوض	عليــه	بتاريــخ	1434/4/24هـــ	موقــوف	
علــى	ذمــة	قضيــة	اخــرى	باالطــاع	علــى	محضــر	القبــض	املعــد	مــن		قبــل	
الدوريــات	األمنيــة	بالقطيــف	بتاريــخ	1434/4/24هـــ	املتضمــن	أنــه	أثنــاء	
قيــام	الدوريــة	مبهــام	عملهــا	لوحظــت	ســيارة	مــن	نــوع	.....	ومبتابعتهــا	
احلــي	 لداخــل	 واجتهــت	 الوقــوف	 قائدهــا	 رفــض	 اســتيقافها	 وطلــب	
وقامــت	بصــدم	مركبــة	ولــم	يتوقــف	ودخــل	باجتــاه	وقــام	بصــدم	ســيارة	
اتضــح	 للعمليــات	 الرفــع	 وبعــد	 املركبــة	 اســتيقاف	 بعدهــا	مت	 أخــرى	
....	وتاريــخ	 تــاروت	بالتعميــم	رقــم	 أن	قائــد	الســيارة	مطلــوب	لشــرطة	
1434/1/17هـــ	بقضيــة	ســطو	مســلح	وباالطــاع	علــى	محضــر	الفــرز	



30

املعــد	مــن	قبــل	دائــرة	التحقيــق	واإلدعــاء	العــام	بالقطيــف	املتضمــن	أنــه	
جــرى	فــرز	هــذه	األوراق	للمدعــى	عليــه	وذلــك	إلقراره	بتعاطــي	املخدرات.	
وبســماع	أقوالــه	األوليــة	لــدى	الشــرطة	أقــر	بتعاطيــه	احلشــيش	بشــكل	
متقطــع	وبســماع	أقوالــه	األوليــة	لــدى	مكافحــة	املخــدرات	أقــر	بتعاطيــه	
احلشــيش	املخــدر	وحبــوب	الــروش	احملظــورة	وباســتجوابه	أقــر	بتعاطيــه	
احلشــيش	واحلبــوب	وقــد	أســفر	التحقيــق	عــن	اتهامــه	بتعاطــي	احلشــيش	
املخــدر	وحبــوب	اإلمفيتامــن	املنبهــة	واحملظــورة	املجــرم	وفًقــا	للفقــرة	
رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة،	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة:	1-إقــراره	حتقيقــا	املنــوه	عنــه	
واملــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	6	واملرفــق	لفــة	رقــم	70.	2-إقــراره	مبحضــر	
ســماع	األقــوال	األوليــة	لــدى	الشــرطة	املنــوه	عنــه	واملــدون	علــى	الصفحــة	
رقــم	11	واملرفــق	لفــة	رقــم51	.	3-إقــراره	مبحضــر	ســماع	األقــوال	األوليــة	
رقــم	 الصفحــة	 علــى	 واملــدون	 عنــه	 املنــوه	 املخــدرات	 لــدى	مكافحــة	
2واملرفــق	لفــة	رقــم79	.	4-مــا	ورد	يف	محضــر	القبــض	مــن	وقائــع	املنــوه	
عنهــا	واملرفــق	لفــة	رقــم	60.	وبالبحــث	عمــا	إذا	كان	لــه	ســوابق	عثــر	
لــه	علــى	ســابقتن	األولــى	ترويــج	املخــدرات	وإهــداء	املخــدرات	والثانيــة	
حيــازة	واســتعمال	املخــدرات.	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	-وهــو	
بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	-فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	
ونظامــًا	لــذا	أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)2(	مــن	املــادة	
رقــم	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	واحلكــم	
عليــه	مبــا	يلــي:	1-بعقوبــة	الســجن	الــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	
رقــم	)41(	مــن	النظــام.	2-منعــه	مــن	الســفر	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	
املــادة	رقــم	)56(	مــن	النظــام.	وبــاهلل	التوفيــق(	ا.	هـــ	وبعــرض	الدعــوى	
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علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	بقولــه	مــا	جــاء	يف	االتهــام	املوجــه	لــي	كلــه	
صحيــح	هــذا	جوابــي	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وحيــث	
أقــر	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه	ممــا	يســتوجب	عقوبتــه	ولقولــه	تعالــى	:	
)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	إمنــا	اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	واألزالم	رجــس	مــن	
عمــل	الشــيطان	فاجتنبــوه	لعلكــم	تفلحــون	(	وبنــاء	علــى	املــواد	2/3	و	
1/56	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	فقــد	حكمــت	
املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 عليــه	 املدعــى	 إدانــة	 1-ثبــوت	 	: يلــي	 مبــا	
وحبــوب	اإلمفيتامــن	احملظــورة	.	2-	جلــد	املدعــى	عليــه	ثمانــن	جلــدة	
حــد	املســكر	أمــام	مــأل	مــن	النــاس	،	كمــا	أفهمتــه	بانطبــاق	املــادة	
1/56	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	عليــه	وهــي	منعــه	مــن	الســفر	مــدة	
ســنتن	وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	العــام	عــدم	قناعتــه	
اعتراضيــة	 بــدون	الئحــة	 رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	 ورغبتــه	
وقــرر	املدعــى	عليــه	قناعتــه	وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	

يف	متــام	الســاعة	35	:	11	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	األحــد	1434/8/21هـــ	فتحــت	اجللســة	
ــة	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	 ــا	املعامل يف	متــام	الســاعة	30	:	11	وقــد	وردتن
يف	 	 رقــم	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 قضــاة	 الفضيلــة	
التوفيــق،	 وبــاهلل	 احلكــم	 علــى	 املصادقــة	 املتضمــن	 1434/8/3هـــ	
.	حــرر	يف	 آلــه	وصحبــه	وســلم	 نبينــا	محمــد	وعلــى	 وصلــى	اهلل	علــى	

. 1434/8/21هـــ	
احلمد	هلل	وحده	وبعد	فقد	اطلعنـــا	نحن	قـضـــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	األولى	
مــن	 الــواردة	 املعاملــة	 الشــرقية	علــى	 باملنطقــة	 مبحكمــة	االســتئناف	
فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	القطيــف	برقــم		وتاريــخ	
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1434/7/15هـــ	املقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم		وتاريــخ	1434/7/18هـــ	
املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	الشــيخ	املســجل	برقــم		
وتاريــخ	1434/7/10هـــ	اخلــاص	بدعوى/املدعــى	العــام	.....	ضــد/.....	يف	
قضيــة	مخــدرات	وقــد	تضمــن	القــرار	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	
ــا	 ــة	قررن ــه.	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعامل ومفصــل	في
املصادقــة	علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	

وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/8/2هـــ	.
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رقم	الصك:	3442047			تاريخه	:	1434/02/19هـ		
رقم	الدعوى:	3425142

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف		
34191283				تاريخه:	1434/04/17هـ

 - إقــرار   - ســوابق  وجــود   - احملظــورة   احلبــوب  تعاطــي   - مخــدرات 
الســفر  مــن  واملنــع  بالســجن  التعزيــر 

1-الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات 
العقلية 

2-الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( من نظام مكافحــة املخدرات واملؤثرات 
العقلية

3-الفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة

املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن   )30( 4-املــادة 
العقليــة واملؤثــرات 

احلبــوب	احملظــورة	 بتعاطــي	 عليــه	 املدعــى	 العــام	ضــد	 املدعــي	 ادعــى	
وطلــب	املدعــي	العــام	إثبــات	مــا	أســند	للمدعــى	عليــه	واحلكــم	عليــه	
بعقوبــة	الســجن	واملنــع	مــن	الســفر	وفقــًا	لنظــام	مكافحــة	املخــدرات	
ــه	حيــث	مت	 ــى	املدعــى	علي املــواد	أرقــام	)41(	و	)56(	ـ	وجــود	ســوابق	عل
القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	أثنــاء	مرافقتــه	ألحــد	املروجــن	الــذي	متكــن	
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مــن	الهــرب	-	أقــر	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلبــوب	احملظــورة	يف	الســابق	و	
أنــه	أخــذ	جــزاءه	عليهــا	مبوجــب	حكــم	ســابق	واســتند	املدعــي	العــام	يف	
دعــواه	علــى	إقــرار	املدعــى	عليــه	حتقيقــًا	بتعاطــي	احلبــوب	وصــدر	احلكم	
بتعزيــر	املدعــى	عليــه	لقــاء	مانســب	إليــه	ولقــاء	ســوابقه	بالســجن	واملنــع	

مــن	الســفروصدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف..
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ــدي	 ــي	بعــده	وبعــد	ل ــى	مــن	ال	نب احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	عل
أنــا	القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	بالدمــام	بنــاء	علــى	املعاملــة	الــواردة	
برقــم	 احملكمــة	 لــدى	 واملقيــدة	 العــام	 واإلدعــاء	 التحقيــق	 هيئــة	 مــن	
34121887	وتاريــخ	1434/1/14هـــ	واحملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
احملكمــة	اجلزائيــة	بالدمــام	برقــم	3425142	وتاريــخ	1434/1/14هـــ	
الثامنــة	 الســاعة	 1434/2/13هـــ	 األربعــاء	 يــوم	 يف	 اجللســة	 افتتحــت	
والنصــف	وفيهــا	قــدم	املدعــي	العــام	دعــواه	ونصهــا	اآلتي:	بصفتــي	مدعيًا	
عامــًا	بدائــرة	اإلدعــاء	العــام	لفــرع	املنطقــة	الشــرقية	أدعــي	علــى/........	
ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم		حيــث	إنــه	باالطــاع	علــى	
محضــر	االنتقــال	والقبــض	والتفتيــش	املعــد	مــن	قبــل	شــعبة	مكافحــة	
املخــدرات	بالدمــام	تبــن	أنــه	بتاريــخ	1433/11/14هـــ	مت	القبــض	علــى	
املدعــى	عليــه	اثــر	ورود	بــاغ	بشــان	قيــام	شــخص	يدعــى	......	هــارب	
)ســوف	يتخــذ	الــازم	بحقــه	فــور	القبــض	عليــه(	بترويــج	احلبــوب	املنبهــه	
واحملظــورة	وأنــه	يســتخدم	لذلــك	اجلــوال	رقــم			......	وبنــاًء	عليــه	مت	متكــن	
حبــوب	 شــراء	 علــى	 معــه	 واتفــق	 املدعــو	 علــى	 االتصــال	 مــن	 املصــدر	
مخــدرة	مببلــغ	100	ريــال	و	اتفــق	معــه		علــى	أن	يتقابــا	خلــف	......	يف	
مواقــف	......	مــول	وعليــه	مت	تزويــد	املصــدر	باملبلــغ	احلكومــي	املتفــق	
عليــه	كمــا	مت	تكليــف	أحــد	أعضــاء	الفرقــه	مبرافقتــه	و	عنــد	الوصــول	
الــى	املوقــع	املتفــق	عليــه	حضــرت	ســيارة	مــن	نــوع		.......	حتمــل	اللوحــة	
رقــم	).......(	يســتقلها	شــخص	واحــد	وتوقــف	خلــف	ســيارة	املصــدر	ثــم	
نــزل	املصــدر	وركــب	معــه	يف	ســيارته	وشــاهد	عضــو	الفرقــة	القابضــة	
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عمليــه	االســتام	والتســليم	يف	داخــل	الســيارة	وبعــد	ذلــك	نــزل	املصــدر	
وســلم	الكميــة	املروجــة	لعضــو	الفرقــة	وتبــن	أنهــا	عبــارة	عــن	)2(	حبتــن	
أثبــت	التقريــر	الكيمــاوي	الشــرعي	رقــم	)	4093	ك	ش	(	و	تاريــخ	21	
ومت	 واحملظــوره	 املنبهــه	 االمفيتامــن	 ملــادة	 ايجابيتهــا	 /1433/11هـــ	
متابعــة	قائــد	املركبــة	ولكــن	يتــم	التمكــن	مــن	القبــض	عليــه	يف	حينــه	
ألنــه	كان	يســير	بســرعة	جنونيــة	وبجمــع	املعلومــات	عــن	املركبــة	املنــوه	
عنهــا	تبــن	أنهــا	مســتأجرة	باســم	مــن	قبــل	شــركة	.......		ومت	التنســيق	
ــه	 ــى	املدعــو	وطلــب	من مــع	موظــف	الشــركة	والــذي		قــام	باالتصــال	عل
احضــار	الســيارة	املســتأجرة		وتســديد	باقــي	املســتحقات	ويف	الســاعه	
العاشــره	مســاًء	أفــاد	املدعــو	انــه	قــادم	لتســليمها	وبعــد	ذلــك	حضــرت	
السيارةاملســتأجرة	وبرفقتهــا	ســيارة	اخــرى	مــن	نــوع	.......	حتمــل	اللوحــه	
بالســيارة	 بالهــرب	 قــام	 الفرقــه	 ألفــراد	 مشــاهدة	 وعنــد	 	).......( رقــم	
األخــرى	ولــم	يتــم	التمكــن	مــن	القبــض	عليــه	ومت	القبــض	علــى	مرافقــه		
اثنــاء	تســليمه	للسيارةاملســتأجرة	وتبــن	أنــه	املدعــى	عليــه	ومبناقشــته	
عــن	املدعــو	اقــر	بأنــه	هــو	الــذي	هــرب	بســيارته	ومت	االتصــال	عــن	طريقــه	
ــه	أفــاد	أن	 ــه	املدعــى	علي ــى	االتصــال	وبســماع	أقوال ــرد	عل ــم	ي ــه	ل ولكن
الســيارة	 يقــوم	بتوصليــه	لتســليم	 املدعــو	اتصــل	عليــه	وطلــب	منــه	ان	
ملكتــب	االيجــار	ومت	القبــض	عليــه	هنــاك	و	اقــر	بتعاطيــه	للحبــوب	املنبهه	
واحملظــوره	يف	بعــض	األحيــان	وباســتجوابه	أفــاد	أن	قــام	باالتصــال	عليــه	
وطلــب	منــه	مرافقتــه	لتســليم	السيارةاملســتأجرة	ملكتــب	التأجيــر	وعنــد	
الوصــول	إلــى	املكتــب	قــام	بالنــزول	وقابــل	املوظــف	وركــب	يف	ســيارته	
و	لــم	ينــزل	معــه	لكونــه	كان	يتصــل	باجلــوال	ومت	القبــض	عليــه	بعــد	
ذلــك	ومتكــن	مــن	الهــرب	و	نفــى	مــا	ســوى	ذلــك	وقــد	انتهــى	التحقيــق	إلــى	
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اتهــام	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلبــوب	املنبهــه	واحملظــورة	)االمفيتامــن(	
وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:1-	اقــراره	املنــوه	عنــه	املــدون	علــى	ص	)	
22	(	مــن	امللــف	املرفــق	علــى	اللفــه	رقــم	)1(	وبالبحــث	عــن	ســوابقه	عثــر	
لــه	علــى	ثــاث	ســوابق	األولــى	ســرقة	كيابــل	والثانيــة	تســتر	والثالثــة	
اســتعمال	مخــدرات	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	وهــو	بكامــل	
أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	أطلــب	
إثبــات	إدانتــه	مبــا	أســند	إليــه	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	)3(	
مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	واحلكــم	عليــه	مبــا	
يلــي	:1-	بعقوبــة	الســجن	الــواردة	يف	الفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	
)41(	مــن	النظــام	2-	منعــه	مــن	الســفر	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	

رقــم	)56(	مــن	النظــام	هكــذا	ادعــى
وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــًا	مــا	ذكــره	
املدعــي	العــام	مــن	قيامــي	بتعاطــي	احلبــوب	احملظــورة	فذلــك	غيــر	صحيــح	
والصحيــح	أننــي	كنــت	أتعاطاهــا	يف	الســابق	ثــم	قبــض	علــي	ومت	احلكــم	
علــي	يف	محكمــة	اإلحســاء	اجلزائيــة	وبعــد	ذلــك	لــم	أقــم	بتعاطيهــا	أبــدًا	
وأمــا	الســوابق	فهــي	صحيحــة	لكنني	تبت	مــن	تعاطي	املخدرات	هكذا	
أجــاب	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	العــام	قال	ما	ذكــره	املدعى	عليه	غير	
صحيــح	والصحيــح	مــا	ذكــرت	يف	دعــواي	مــن	قيامــه	بتعاطيهــا	هكــذا	
أجــاب	ثــم	جــرى	ســؤال	املدعــي	العــام	البينــة	علــى	دعــواه	فقــال	بينتــي	مــا	
جــاء	يف	أوراق	املعاملــة	ثــم	جــرى	الرجــوع	إلــى	املعاملــة	فوجــدت	علــى	لفــة	
رقــم	)1(	دفتــر	ضبــط	إجــراءات	ص	)22(	محضــر	اســتجواب	املدعــى	
عليــه	املتضمــن	تعاطيــه	للحبــوب	احملظــورة	وبعــرض	مــا	ورد	يف	احملضــر	
علــى	املدعــى	عليــه	قــال	صحيــح	أننــي	قمــت	بالتوقيع	علــى	احملضر	لكن	
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لــم	أكــن	أعلــم	مــا	هــو	مكتــوب	فيــه	هكــذا	أجــاب	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	
مــن	دعــوى	املدعــي	العــام	وإجابــة	املدعــى	عليــه	وإنــكاره	للدعــوى	وبنــاًء	
علــى	إقــراره	الــذي	وقــع	عليــه	عنــد	التحقيــق	معــه	وهــو	بكامــل	أهليتــه	
املعتبــرة	شــرعًا	ونظــرًا	لوجــود	ســابقة	مخــدرات	علــى	املدعــى	عليــه	وبنــاًء	
علــى	الفقــرة	)2(	مــن	املــادة	)3(	والفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)41(	والفقــرة	)1(	
مــن	املــادة	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وبنــاء	
علــى	املــادة	)30(	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	لنظــام	مكافحــة	املخــدرات	
واملؤثــرات	العقليــة	ونظــرًا	لكــون	حبــوب	الكبتاجــون	ليســت	مســكرة	
والتقــاس	علــى	املســكر	بــل	خطرهــا	عظيــم	علــى	اجلســم	وهــي	تتلــف	
العقــل	كمــا	قــرر	ذلــك	األطبــاء	لــذا	كلــه	فقــد	ثبــت	لــدي	تعاطــي	املدعى	
عليــه	للحبــوب	احملظــورة	وقــررت	اآلتــي:	أواًل:	رد	مطالبــة	املدعــي	العــام	
بتطبيــق	الفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	
لعــدم	انطباقهــا.	ثانيــًا:	ســجن	املدعــى	عليــه	ملــدة	ثاثــة	أشــهر	ابتــداًء	مــن	
تاريــخ	إيقافــه	لقــاء	تعاطيــه	املــواد	املخــدرة.	ثالثــًا:	منعــه	مــن	الســفر	ملــدة	
ــًا.	 ســنتن	تبــدأ	بعــد	انتهــاء	فتــرة	الســجن	املقــررة	يف	حقــه	يف	البنــد	ثاني
وبــكل	مــا	تقــدم	حكمــت	وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــى	
عليــه	القناعــة	باحلكــم	وأمــا	املدعــي	العــام	فقــرر	االعتــراض	واالكتفــاء	
بائحــة	الدعــوى	العامــة	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	

محمــد.	حــرر	يف	1434/2/119هـــ
افتتحــت	 األربعــاء	1434/3/25هـــ	 يــوم	 ففــي	 وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	 املعاملــة	 وردتنــا	 وفيهــا	 اجللســة	
الشــرقية	وبرفقهــا	القــرار	الصــادر	مــن	الدائــرة	اجلزائيــة	الثانيــة	برقــم	
3457784	يف	1434/3/8هـــ	املتضمــن	)لوحــظ:	أواًل:	أن	املدعــى	عليــه	
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دفــع	يف	جوابــه	بأنــه	ســبق	أن	حكــم	عليــه	لــدى	احملكمــة	اجلزائيــة	
باإلحســاء	ولــم	جنــد	أن	فضيلتــه	حتقــق	مــن	ذلــك	وهــل	مــا	حكــم	بــه	
عليــه	قبــل	هــذه	الواقعــة	أم	ال	ثانيــًا:	مــا	مســتند	فضيلتــه	يف	احلكــم	
علــى	املدعــى	عليــه	بالســجن	مــا	دام	أنــه	مــدان	بالتعاطــي	فعلــى	فضيلتــه	
ماحظــة	مــا	ذكــر	وإكمــال	مــا	يلــزم	ومــن	ثــم	إعــادة	املعاملــة	إلكمــال	
الزمهــا	واهلل	املوفــق(	عليــه	أجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	بالنســبة	للماحظــة	
األولــى	علــى	فــرض	صحــة	مــا	ذكــر	املدعــى	عليــه	فــإن	تلــك	قضيــة	وهــذه	
قضيــة	أخــرى	واملدعــى	عليــه	هنــا	مطالــب	بالتعزيــر	فــا	أرى	فائــدة	مــن	
التحقــق	مــن	ذلــك	وأمــا	بالنســبة	للماحظــة	الثانيــة	فــإن	املســتند	قــد	
ذكرتــه	يف	تســبيب	احلكــم	وهــو	املــادة	)30(	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	
لنظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وكذلــك	وجــود	ســوابق	
لديــه	منهــا	ســابقة	مخــدرات	ونظــرًا	لكــون	حبــوب	الكبتاجــون	ليســت	
مســكرة	والتقــاس	علــى	املســكر	وأضرارهــا	علــى	اجلســم	كثيــرة	
حيــث	ذكــر	األطبــاء	أن	مــن	أضرارهــا	تلــف	خايــا	املــخ	واألعصــاب	
كمــا	أنهــا	تغيــر	يف	الضغــط	الشــرياني	وتغيــر	يف	نظــم	القلــب	وتغيــر	يف	
الفعاليــة	النفســية	احلركيــة	للمتعاطــي	وقــد	تتســبب	يف	احتشــاء	الدمــاغ	
أو	القلــب	وضعــف	احملاكمــة	العقليــة	وغيــر	ذلــك	مــن	األضــرار	ليس	هذا	
محــل	ذكرهــا	وأمــرت	برفــع	املعاملــة	إلــى	محكمــة	االســتئناف	وبــاهلل	
التوفيــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد.	حــرر	يف	1434/3/25هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	األربعــاء	1434/05/01هـــ	افتتحــت	
اجللســة	الســاعة	الثامنــة	وفيهــا	وردتنــا	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	
باملنطقــة	الشــرقية	برقــم	341034402	يف	1434/04/23هـــ	وبرفقهــا	
القــرار	الصــادر	مــن	الدائــرة	اجلزائيــة	الثانيــة	برقــم		يف	1434/04/17هـــ	
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املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	
نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	يف	1434/05/01هـــ	.
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رقم	الصك:	3436221				تاريخه	:	1434/02/12هـ		
رقم	الدعوى	:	3438818

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
3450134							تاريخه:	1434/02/30هـ

يف  الشــروع   - »الترامــادول«  احملظــورة  احلبــوب  تعاطــي   - مخــدرات 
إهــداء احلبــوب احملظــورة - إقــرار بســبق تعاطــي احلشــيش  - تخفيــف 
العقوبــة لعــدم وجــود ســوابق ولكــون الترامــادول يعــرف بوصفــة طبيــة 
خــارج اململكــة - إقامــة حــد املســكر - التعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد 

عــن البــالد.

ْنَصــاُب  ْمــُر َوامْلَْيِســُر َواأْلَ ــا اْلَ َ ِذيــَن آَمُنــوا ِإنَّ َهــا الَّ 1-قولــه تعالــى ) َيــا َأيُّ
ُكــْم ُتْفِلُحــوَن ( .  ــوُه َلَعلَّ ــْيَطاِن َفاْجَتِنُب ْزاَلُم ِرْجــسٌ ِمــْن َعَمــِل الشَّ َواأْلَ

2-قوله تعالى )  َوال ُتْفِسُدوا يِف األرض َبْعَد ِإْصالِحَها( .
3-املواد )3/2( و )41/1( و )56/2( من نظام مكافحة املخدرات .

4-برقية سمو وزير الداخلية رقم 36901 وتاريخ 1432/06/13هـ .
5-املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات . 

توجيــه	االتهــام	للمدعــى	عليــه	امُلقيــم	بالشــروع	يف	إهــداء	حبتــن	مــن	
حبــوب	الترامــادول	احملظــورة،	تعاطيــه	لهــذه	احلبــوب،	تعاطــي	احلشــيش	
املخــدر	،	قبــض	علــى	املدعــى	عليــه	مــن	قبــل	مكافحــة	املخــدرات	إثــر	
بــاغ	مــن	أحــد	املصــادر	الســرية	عــن	قيــام	املدعــى	عليــه	بإهــداء	احلبــوب	
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احملظــورة،	مت	متكــن	املصــدر	مــن	االتصــال	باملــروج	)املدعــى	عليــه(	
وســماع	رجــال	الضبــط	فحــوى	املكاملــة	التــي	تضمنــت	التفــاوض	علــى	
إهــداء	املصــدر	حبــوب	الترامــادول	احملظــورة،	مت	االنتقــال	للموقــع	املتفق	
عليــه	وخشــية	مــن	هــروب	املدعــى	عليــه	مت	القبــض	عليــه	قبــل	إمتــام	عمليــة	
ــه	حلبتــن	مــن	احلبــوب	املنبهــة	احملظــورة	 ــر	مــع	املدعــى	علي اإلهــداء،	عث
ــب	املدعــي	 ــة	التنســيق،	طل ــى	اجلــوال	املســتخدم	يف	عملي ــر	عل كمــا	عث
العــام	إثبــات	مــا	أســند	للمدعــى	عليــه	واحلكــم	عليــه	بعقوبــة	الســجن	
واجللــد	والغرامــة	واإلبعــاد	ومصــادرة	الهاتــف	اجلــوال	وإلغــاء	شــريحته	
وذلــك	وفــق	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	وتعميــم	وزارة	الداخليــة،	أنكــر	
كمــا	 احلشــيش	 بتعاطــي	 أقــر	 اإلهــداء،	 يف	 الشــروع	 عليــه	 املدعــى	
أقــر	بتعاطــي	حبــوب	الترامــادول	ودفــع	بأنــه	يســتخدمها	وصفــة	طبيــة	
كعــاج	آلالم	األســنان	عنــد	احلاجــة،	صــدر	احلكــم	بصــرف	النظــر	عــن	
طلــب	املدعــي	العــام	إثبــات	إدانــة	املدعــى	عليــه	بالشــروع	يف	إهــداء	حبتــن	
مــن	حبــوب	الترامــادول	مــع	توجيــه	التهمــة	لــه	يف	ذلــك	وإثبــات	إدانتــه	
يف	بقيــة	مــا	أســند	إليــه،	تخفيــف	العقوبــه	لعــدم	وجــود	ســوابق	ولكــون	
الترامــادول	يصــرف	بوصفــه	طبيــه	يف	جمهوريــة	مصــر	العربية،صــدر	
احلكــم	بإقامــة	حــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليــه	والتعزيــر	بالســجن	
ــد	واإلبعــاد	عــن	البــاد،	صــدق	احلكــم	مــن	محكــة	االســتئناف. واجلل
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..........	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
مبحافظــة	القطيــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	مــن	فضيلــة	الرئيــس	
برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1434هـــ	 	/1/21 وتاريــخ	 	3438818 برقــم	
34189566	وتاريــخ	1434/1/21	هـــ	واملتعلقــة	بدعــوى	املدعــي	العــام	
/............	ضــد	/...........	مصــري	اجلنســية	حســب	إقامتــه	الصــادرة	مــن	
الثاثــاء	27	/	1	/1434هـــ	فتحــت	 	 يــوم	 )....(	ففــي	 الدوادمــي	برقــم	
اجللســة	الســاعة	15	:	10		وفيهــا	حضــر		املدعــي	العــام	واملدعــى	عليــه	
املدونــة	هويتــه	بعاليــه	وقــدم	املدعــي	العــام	الئحــة	الدعــوى	املتضمنــة	مــا	
يلــي	:	)بصفتــي	مدعيــًا	عامــا	يف	دائــرة	التحقيــق	واإلدعاء	العام	مبحافظة	
مصــري	 	، ســنة	 	)31( العمــر	 مــن	 البالــغ	 	)....( علــى	 أدعــي	 القطيــف	
اجلنســية	مبوجــب	رخصــة	اإلقامــة	رقــم	)....(	،	غيــر	محصــن	،	موظــف	
أهلــي،	قبــض	عليــه	بتاريــخ	1433/11/20هـــ	وأحيــل	لســجن	محافظــة	
القطيــف	اســتنادًا	للقــرار	الــوزاري	رقــم	)1900(	وتاريــخ	1428/7/9هـــ.	
حيــث	أنــه	بتاريــخ	1433/11/20هـــ	ورد	بــاغ	مــن	أحــد	املصــادر	الســرية	
ملكافحــة	املخــدرات	بالدمــام	عــن	وجــود	املدعــى	عليــه	يحمل	اجلــوال	رقم		
ــى	 ويســكن	بالــــ	)....(	ويقــوم	بإهــداء	احلبــوب	احملظــورة.	وباالطــاع	عل
محضــر	االتصــال	املعــد	مــن	قبــل	مكافحــة	املخــدرات	بالدمــام	بتاريــخ	
1433/11/20هـــ	املتضمــن	أنــه	مت	متكــن	املصــدر	الســري	مــن	االتصــال	
باملــروج	وســماع	رجــال	الضبــط	فحــوى	املكاملــة	التــي	تضمنــت	التفــاوض	
علــى	إهــداء	املصــدر	حبــوب	الترامــادول	احملظــورة	.	وباالطــاع	علــى	
محضــر	القبــض	املعــد	مــن	قبــل	مكافحــة	املخــدرات	بالدمــام	املتضمــن	
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أنــه	مت	االتصــال	باملدعــى	عليــه	وطلــب	منــه	املصــدر	حبتــان	فــرد	املدعــى	
عليــه	أن	معــه	حبتــان	وســيقوم	بإعطائهــا	للمصــدر	ومت	االتفــاق	علــى	
مــكان	عمليــة	التســليم	واالســتام	مبحافظــة	)....(	وانتهــت	املكاملــة	،	
وحتــرك	أعضــاء	الفرقــة	القابضــة	نحــو	املــكان	املتفــق	عليــه	وباالتصــال	
علــى	املدعــى	عليــه	أفــاد	أنــه	موجــود	عنــد	أحــد	املخططــات	كــي	يقــوم	
بتســليمه	احلبــوب	احملظــورة	فــرد	املصــدر	بأنــه	ســيحضر	بعــد	عــدة	دقائــق	
وبعــد	مشــاهدة	املصــدر	للمذكــور	قــام	باإلشــارة	إليــه	ألفــراد	الفرقــة	
القابضــة	ولكــون	الســيارة	يف	وضــع	التشــغيل	وخشــية	مــن	هروبــه	مت	
إرســال	أحــد	رجــال	األمــن	لــه	لتمثيــل	دور	شــخص	يريــد	عمــل	اشــتراك	
لســيارته	ومت	الســيطرة	والقبــض	عليــه	وعثــر	معــه	علــى	عــدد	)2(	حبتــن	
مــن	احلبــوب	املنبهــة	واحملظــورة	كمــا	عثــر	علــى	اجلــوال	الــذي	مت	التنســيق	
معــه	مــن	خالــه	نــوع	)....(	ويحمــل	رقــم	االتصــال	)....(.	وورد	التقريــر	
الكيمــاوي	الشــرعي	رقم4154وتاريخ1433/11/27هـــ	املتضمــن	ثبوت	
ــات	املضبوطــة	لعقــار	الترامــادول	احملظــورة	واملدرجــة	يف	 ــة	العين إيجابي
اجلــدول	األول	فئــة	)هـــ(	واملرفــق	بنظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة.	وبســماع	أقــوال	املدعــى	عليــه	األوليــة	أقــر	بحيازتــه	للحبتــن	
املضبوطتــن	معــه	وأنــه	يتعاطــى	احلبــوب	احملظــورة	منــذ	ســنتن	ونصــف	
عنــد	اللــزوم	وأنــه	يتعاطــى	احلشــيش	املخــدر	أيضــا.	وباســتجواب	املدعــى	
عليــه	أقــر	بتعاطيــه	حبــوب	الترامــادول	وحيازتــه	لهــا	وأفــاد	أنــاه	يتعاطاهــا	
،كمــا	أقــر	بتعاطيــه	احلشــيش	املخــدر.	وقــد	أســفر	التحقيــق	عــن	اتهامــه	
بالشــروع	يف	إهــداء	حبتــن	مــن	حبــوب	الترامــادول	احملظــورة	وتعاطــي	
التاليــة:	 والقرائــن	 لألدلــة	 وذلــك	 املخــدر،	 احلشــيش	 وتعاطــي	 نوعهــا	
1-إقــراره	حتقيقــا	املنــوه	عنــه	واملــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	)3-2-1(	
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واملرفــق	لفــة	رقــم	)10-11-12(	2-إقــراره	بحيــازة	احلبــوب	احملظــورة	
وتعاطيــه	لــه	وللحشــيش	املخــدر	مبحضــر	ســماع	األقــوال	األوليــة	املنــوه	
عنــه	واملــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	)21(	واملرفــق	لفــة	رقــم	)1(	3-مــا	
ورد	يف	محضــر	البــاغ	املنــوه	عنــه	مبحضــر	االســتدالل	واملــدون	علــى	
القبــض	 لفــة	رقــم	)1(	4-مــا	ورد	يف	محضــر	 الصفحــة	رقم2واملرفــق	
واملرفقــة	 	)12( رقــم	 الصفحــة	 علــى	 واملدونــة	 عنهــا	 املنــوه	 وقائــع	 مــن	
واملــدون	 عنــه	 املنــوه	 االتصــال	 ورد	يف	محضــر	 مــا	 	-5 	.)1( رقــم	 لفــة	
التقريــر	 يف	 ورد	 مــا	 	-6 	)1( رقــم	 لفــة	 رقم4واملرفقــة	 الصفحــة	 علــى	
لفــة	رقــم	)16(.	وبالبحــث	 املنــوه	عنــه	واملرفــق	 الشــرعي	 الكيمــاوي	
عمــا	إذا	كان	لــه	ســوابق	لــم	يعثــر	لــه	علــى	ســوابق	مســجلة.	وحيــث	إن	
مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	-وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا-	فعــل	
محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	أطلــب	احلكــم	عليــه	مبــا	يلــي:	
أوال:	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	وفًقــا	للفقــرة	رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	)3(	مــن	
نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي	
:1-بعقوبــة	الســجن	واجللــد	والغرامــة	الــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	
رقــم	)38(	مــن	النظــام	مــع	مراعــاة	مقتضــى	املــادة	62	مــن	ذات	النظــام	
.2-إبعــاده	عــن	البــاد	إعمــاال	ملقتضــى	الفقــرة	رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	
ــوع	 ــد	للمدعــو	ن ــف	اجلــوال	العائ ــا:	مصــادرة	الهات )56(	مــن	النظــام.	ثاني
)....(	ويحمــل	رقــم	االتصــال	)....(.	والرقــم	املصنعــي	)....(	الســتخدامه	
يف	الترويــج	وفقــا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)53(	مــن	النظــام،	
مــع	املطالبــة	بإســقاط	شــريحة	الهاتــف	النقــال	وعــدم	صرفهــا	لنفــس	
ــخ	 ــة	رقــم	)9798(	وتاري ــر	الداخلي ــه	وفقــا	لتعميــم	ســمو	وزي املدعــى	علي
9-1429/2/10هـــ.	وبــاهلل	التوفيــق(	ا.	هـــ	وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعى	
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عليــه	أجــاب	بقولــه	أقــر	بأنــي	تعاطيــت	احلشــيش	الســنة	املاضيــة	مرتــن	
فقــط	والثالثــة	قبــل	عــدة	ســنوات	وأقــر	بأنــي	تعاطيــت	حبــوب	الترامــادول	
لغــرض	تخفيــف	ألــم	أســناني	ولــم	أكــن	أعلــم	أنــه	محظــور	وقــد	حصلــت	
علــى	هــذه	احلبــوب	مــن	أحــد	زمائــي	قبــل	ســفره	وعددهــا	ســبع	حبــات	
وقــد	أعطانيهــا	عندمــا	أخبرتــه	بأنــي	أعانــي	مــن	ألــم	باألســنان	وأقــر	
بحيازتــي	حبتــن	مــن	حبــوب	الترامــادول	وأمــا	الشــروع	يف	اإلهــداء	فإنــي	
ــرا	 ــه	وحقيقــة	مــا	حصــل	مــع	املصــدر	أنــي	أعمــل	مدي أنكــره	وال	أقــر	ب
ــة	بالدمــام	وكان	بينــي	وبــن	املصــدر	 ملعــرض	واحــة	املســتلزمات	الطبي
املذكــور	يف	الدعــوى	تعامــل	حيــث	ســبق	وأن	أحضــرت	لــه	كرســيا	
متحــركا	لوالدتــه	املقعــدة	وحفاظــات	لكبــار	الســن	ثــم	طلــب	منــي	
حفاظــات	وأحضرتهــا	لــه	ثــم	طلــب	منــي	املــرة	الثالثــة	فأحضرتهــا	لــه	
ومت	القبــض	علــي	هــذا	جوابــي	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	العــام	قــال	
الصحيــح	مــا	جــاء	يف	دعــواي	وبســؤاله	البينــة	قــال	بينتــي	ذكرتهــا	يف	
الدعــوى	وأطلــب	رصدهــا	هــذا	جوابــي	وباالطــاع	على	أدلــة	املدعي	العام	
وجــدت	علــى	اللفــات	رقــم	10-12	حتقيقــا	مــع	املدعــى	عليــه	يتضمــن	مــا	
نصــه	:	)	س.	أنــت	متهــم	بإهــداء	املؤثــرات	العقليــة	وتعاطــي	املؤثــرات	
العقليــة	وتعاطــي	املــواد	املخــدرة	؟	ج/	أتعاطــى	الترامــادول	كمســكن	
مصــروف	لــي	بوصفــة	طبيــة	ولــم	أكــن	أنــوي	إهــداءه	وتعاطيــت	احلشــيش	
مــرة	واحــدة.	س/	كــم	رقــم	جوالــك	وهــل	يســتخدمه	أحــد	غيــرك	؟	ج/		
وهــو	جوالــي	اخلــاص	وال	يســتخدمه	أحــد	غيــري.	س/	مت	االتصــال	عليــك	
مــن	قبــل	مصــدر	مكافحــة	املخــدرات	وتضمنــت	املكاملــة	التفــاوض	
علــى	إهدائــك	لــه	حبــوب	الترامــادول	احملظــورة	فمــا	صحــة	ذلــك؟	ج/	
غيــر	صحيــح	اتصــل	علــي	شــخص	وطلــب	منــي	حبــوب	ترامــادول	حيــث	
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ســألني	حتديــدا	هــل	تعــرف	أحــدا	عنــده	ترامــادول	فأجبتــه	بــا	وقلــت	لــه	
خلينــي	أشــوف	لــك	ولــم	أقــل	لــه	ســأعطيك	حبــوب.	س/	ولكــن	املكاملــة	
مســموعة	مــن	قبــل	رجــال	الضبــط	ممــا	يعنــي	صحتهــا	فمــا	ردك	؟	ج/	
غيــر	صحيــح.	س/	مت	القبــض	عليــك	وعثــر	علــى	احلبــوب	احملظــورة	التــي	
كنــت	تنــوي	إهداءهــا	فمــا	صحــة	ذلــك؟	ج/	مت	ضبطــي	مــع	احلبــوب	
وهــي	لــي	بقصــد	التعاطــي	ألنــي	أســتخدمها	كمســكن	وهــو	موصــوف	
ــة	يف	الســعودية	ومصــر	وســأحاول	إحضــار	الوصفــات.	 لــي	بوصفــة	طبي
س/	مــا	غرضــك	مــن	حيــازة	هــذه	احلبــوب؟	ج/	لتســكن	آالم	األســنان	
حيــث	أنهــا	مصروفــة	لــي	بوصفــة	طبيــة.	س/	مــا	أنــواع	املخــدرات	التــي	
تتعاطاهــا	ومنــذ	متــى؟	ج/	حبــوب	الترامــادول	كعــاج	موصــوف	لــي	مــن	
الطبيــب	وتعاطيــت	احلشــيش	املخــدر	مــرة	واحــدة	فقــط.	س/	هــل	ســبق	
وأن	قمــت	بإهــداء	أو	ترويــج	أي	مــن	املخــدرات؟	ج/	ال.	س/	مــا	ســبب	
حضــورك	للموقــع	إذا؟	ج/	كنــت	جالســا	أتعشــى	يف	املوقــع.	س/	ولكــن	
ــه	أنــت	بعــد	 ورد	يف	محضــر	القبــض	أنــك	حضــرت	للموقــع	الــذي	حددت
االتصــال	بــك	مــن	قبــل	املصــدر	لكــي	تقــوم	بتســليمه	احلبــوب	فــا	داعــي	
إلنــكارك؟	ج/	غيــر	صحيــح.	س/	متــى	آخــر	مــرة	زرت	فيهــا	املستشــفى	
لصــرف	هــذه	احلبــوب	لــك؟	ج/	قبــل	شــهر	رمضــان	أو	يف	رمضــان	قبــل	
حوالــي	شــهرين	ونصــف	أو	ثاثــة	تقريبــا	وصــرف	لــي	شــريط	ترامــادول	
يحتــوي	علــى	عشــر	حبــات	عنــد	اللــزوم	وال	أتذكــر	اســم	املستشــفى	
وســأحاول	إحضــار	الوصفــة	وعندمــا	مت	القبــض	علــي	عثــر	معــي	علــى	
ــة	أخــرى	مســكنة	أيضــا	فيفــادول	وغيــره.		س/	هــل	لديــك	أقــوال	 أدوي
أخــرى	أو	مــا	تــود	إضافتــه؟	ج/	ال.(	ا.هـــ	كمــا	وجــدت	علــى	الصفحــة	
رقــم	4	مــن	دفتــر	التحقيــق	رقــم	1	محضــر	اتصــال	يتضمــن	مــا	نصــه	:	)	
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مت	متكــن	املصــدر	الســري	مــن	االتصــال	باملدعــو	وســمع	رجــال	الضبــط	
فحــوى	املكاملــة	التــي	تضمنــت	التفــاوض	علــى	مــا	يلــي	:	إهــداء	املصــدر	
حبــوب	ترامــادول	مخــدرة	(	ا.هـــ	كمــا	وجــدت	علــى	الصفحــة	رقم	12	من	
دفتــر	التحقيــق	رقــم	1	محضــر	قبــض	يتضمــن	مــا	نصــه	:		)	مت	متكــن	
املصــدر	مــن	االتصــال	علــى	املدعــو	وطلــب	منــه	حبــوب	ترامــادول		مخــدرة	

علــى	هاتفــه
	املوضــح	يف	البــاغ	رقــم		وطلــب	منــه	فــرّد	املذكــور	بــأن	معــه	حبتــان	
ســيقوم	بإعطائهــا	للمصــدر	فوافــق	املصــدر	علــى	ذلك	واتفــق	معه	على	أن	
تتــم	عمليــة	االســتام	والتســليم	بــــ)....(	وانتهــت	املكاملــة	وحتــرك	أعضــاء	
الفرقــة	نحــو	املوقــع	املتفــق	عليــه	يف	عمليــة	االســتام	والتســليم	وعنــد	
وصولهــم	قــام	املصــدر	باالتصــال	علــى	املذكــور	وســؤاله	عــن	موقعــه	
ــه	 ــى	يقــوم	بإعطائ ــه	ينتظــره	يف	أحــد	املخططــات	حت فــرد	املذكــور	بأن
احلبــوب	احملظــورة	فــرد	املصــدر	بأنــه	ســيأتيه	بعــد	عــدة	دقائــق	وبعــد	
مشــاهدة	املصــدر	للمذكــور	قــام	باإلشــارة	إليــه	ألعضــاء	الفرقــة	حيــث	
كان	املذكــور	متوقفــا	علــى	مركبــة	مــن	نــوع	)....(	حتمــل	لوحــة	رقــم	
)....(	مبفــرده	ولــم	يكــن	معــه	أحــد	وكان	جالســا	حتــت	املقــود	والســيارة	
يف	وضــع	التشــغيل	وخوفــا	مــن	هروبــه	قــام	أحــد	أفــراد	الفرقــة	بالذهــاب	
إليــه	وطلــب	منــه	اشــتراك	ســيارة	والتمويــه	عليــه	حتــى	يقــوم	بفتــح	النافــذة	
ــح	النافــذة	 ــه	قــام	بفت ــث	مع وفــور	اســتجابته	لرجــل	األمــن	وإجــراء	حدي
عندهــا	قــام	رجــل	األمــن	بالســيطرة	عليــه	وقــام	باقــي	أعضــاء	الفرقــة	
بالقبــض	عليــه	وتفتيشــه	حيــث	عثــر	بيــده	علــى	مــا	كان	ســيقوم	بإهدائــه	
ــان	يشــتبه	أن	تكــون	 ــون	عددهــا	حبت للمصــدر	وهــي	حبــوب	بيضــاء	الل
مــن	احلبــوب	املخــدرة	كمــا	عثــر	معــه	علــى	هاتــف	جــوال	)....(	يحمــل	
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رقــم	)....(	الــذي	مت	التنســيق	عليــه	عــدا	ذلــك	لــم	يعثــر	معــه	علــى	أي	مــن	
احملظــورات	واتضــح	أنــه	يدعــى	)....(	مصــري	اجلنســية	مبوجــب	اإلقامــة	
رقــم	)....(	وبتفتيــش	الســيارة	التــي	كانــت	معــه	لــم	يعثــر	علــى	أي	مــن	
احملظــورات	(	ا.هـــ	وبتصفــح	املعاملــة	وجــدت	علــى	اللفــة	رقــم	16	التقريــر	
الكيمــاوي	رقــم	4154	ك	ش	املتضمــن	:	)	إيجابيــة	املضبوطــات	ملــادة	
الترامــادول	واملــدرج	يف	اجلــدول	1	فئــة	هـــ	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	
واملؤثــرات	العقليــة(	ا.هـــ	وبعــرض	األدلــة	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	أمــا	
بأنــي	 لــه	 ووعــدي	 فيــه	كلهــا	صحيحــة	 الــواردة	 فإجاباتــي	 التحقيــق	
ســأبحث	لــه	عــن	حبــوب	ترمــادول	كان	بســبب	أنــي	ال	أريــد	خســارته	
كزبــون	وإال	فأنــا	يف	احلقيقــة	ال	أعــرف	أحــدا	عنــده	هــذه	احلبــوب		وأمــا	
مــا	ورد	يف	محضــر	االتصــال	ومحضــر	القبــض	واتهامــي	بالشــروع	يف	
وبســؤال	 جوابــي	 هــذا	 غيــر	صحيــح	 فهــو	 الترامــادول	 حبــوب	 إهــداء	
املدعــي	العــام	زيــادة	بينــة	وعــد	بإحضــار	الفرقــة	القابضــة	ورفعــت	اجللســة	
لذلــك	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	العــام	واملدعــى	عليــه	ولــم	يحضــر	
ــه	لطلبــه	 ــة	أخــرى	إلحضارهــم	فأجبت الشــهود	وطلــب	املدعــي	العــام	مهل
ــة	األخيــرة	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر		املدعــي	العــام	 وأفهمتــه	بأنهــا	املهل
واملدعــى	عليــه	ولــم	يحضــر	الشــهود	وبســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	مصــدر	
حبــوب	الترامــادول	أجــاب	بقولــه	حصلــت	عليهــا	يف	الســعودية	مــن	أحــد	
زمائــي	وقــد	ســافر	إلــى	مصــر	وقــد	صــرف	لــي	أحــد	األطبــاء	يف	مصــر	
قبــل	ثــاث	ســنوات	نوعــا	مــن	الترامــادول	اســمه	)	ألتــرا	دول	(	أللــم	
األســنان	وال	أعلــم	أيــن	هــي	هــذه	الوصفــة	اآلن	وحينمــا	قدمــت	للســعودية	
ــد	احلاجــة	وقــد	 ــه	وكنــت	اســتخدمهما	عن أحضــرت	معــي	شــريطن	من
ــة	التحقيــق	مــن	أنــه	مصــروف	لــي	 ــا	علمــا	بــأن	مــا	ذكرتــه	يف	هيئ انتهي
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بوصفــة	طبيــة	مــن	داخــل	الســعودية	مخالــف	للواقــع	وقــد	أفــدت	احملقــق	
بذلــك	بســبب	خــويف	علــى	زميلــي	الــذي	ســلمني	احلبــوب	هــذا	جوابــي	
ــه	 ــة	وحيــث	أقــر	املدعــى	علي ــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجاب ــاء	عل فبن
بتعاطــي	الترامــادول	واحلشــيش	املخــدر	وأقــر	بحيــازة	حبتــن	مــن	حبــوب	
الترامــادول	بقصــد	التعاطــي	وأقــر	بأنــه	حصــل	عليهــا	مــن	أحــد	زمائــه	
ولــم	يقــدم	وصفــات	طبيــة	تثبــت	مــا	ذكــره	مــن	كونهــا	مصروفــة	لــه	عــن	
طريــق	أحــد	األطبــاء	وبنــاء	علــى	اختــاف	إفاداتــه	بشــأن	الوصفــة	الطبيــة	
ــه	الشــروع	يف	 حتقيقــا	ويف	مجلــس	القضــاء	وحيــث	أنكــر	املدعــى	علي
اإلهــداء	ولــم	يقــدم	املدعــي	العــام	بينــة	موصلــة	علــى	ذلــك	وألن	وعــد	
املدعــى	عليــه	للمصــدر	بالبحــث	لــه	عــن	احلبــوب	ثــم	القبــض	عليــه	وهــي	
بحيازتــه	قرينــة	علــى	قصــد	الشــروع	يف	اإلهــداء	ولقولــه	)يــا	أيهــا	الذيــن	
آمنــوا	إمنــا	اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	واألزالم	رجــس	مــن	عمــل	الشــيطان	
بعــد	 األرض	 تفســدوا	يف	 وال	 	( وقولــه	 	 	) تفلحــون	 لعلكــم	 فاجتنبــوه	
إصاحهــا	(	وبنــاء	علــى	املــواد	2/3	و	1/41	و	2/56	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	ولكــون	املدعــى	عليــه	ليــس	مــن	أربــاب	الســوابق	وألن	هــذه	
احلبــوب	تصــرف	بوصفــات	طبيــة	يف	جمهوريــة	مصــر	حســب	مــا	ورد	يف	
برقيــة	وزيــر	الداخليــة	رقــم	36901	يف	1432/6/13هـــ	املرفــق	نســخة	
منهــا	باملعاملــة	وكونهــا	كذلــك	يهــون	مــن	شــأن	تداولهــا	بــن	مــن	يحمــل	
جنســية	ذلــك	البلــد		وهــذان	األمــران	يخــوالن	املدعــى	عليــه		االســتفادة	

مــن	املــادة	60	مــن		النظــام
	فقــد	حكمــت	مبــا	يلــي	:	1-ثبــوت	إدانــة	املدعــى	عليــه	بحيــازة	حبتــن	
مــن	حبــوب	الترامــادول	بقصــد	التعاطــي	ومعاقبتــه	لذلــك	بســجنه	مــدة	
شــهر	واحــد	وإبعــاده	مــن	البــاد	بعــد	تنفيــذ	األحــكام	اجلنائيــة	الصــادرة	
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عليــه	2-ثبــوت	إدانتــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحبــوب	الترامــادول	
ومعاقبتــه	بجلــده	ثمانــن	جلــدة	حــد	املســكر	أمــام	مــأل	مــن	النــاس	
3-صــرف	النظــر	عــن	طلــب	املدعــي	العــام	إثبــات	إدانــة	املدعــى	عليــه	
بالشــروع	يف	إهــداء	حبتــن	مــن	حبــوب	الترامــادول	مــع	توجــه	التهمــة	
عليــه	بذلــك	وتعزيــره	للشــبهة	بســجنه	مــدة	ســتة	أشــهر	وجلــده	خمســن	
جلــدة	دفعــة	واحــدة	وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	العــام	
ــدون	الئحــة	 ــه	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	ب ــه	ورغبت عــدم	قناعت
اعتراضيــة	وقــرر	املدعــى	عليــه	قناعتــه		وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	مت	االنتهــاء	
مــن	حتريــره	يف	متــام	الســاعة	00	:	10	مــن	يــوم	الثاثــاء	12	/	2	/1434هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم		الســبت	14	/	3	/1434هـــ		فتحــت	
اجللســة	الســاعة	30	:	10		وقــد	وردتنــا	املعاملــة	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	
الفضيلــة	قضــاة	محكمــة	االســتئناف	باملنطقة	الشــرقية	رقم	3450134	
يف	1434/2/30هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم		وبــاهلل	التوفيــق	

وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	متــام	الســاعة	40	:	10		.
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رقم	الصك:	3432148	تاريخه	:1434/02/06هـ	
رقم	الدعوى:	3445259

	: رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
34173165				تاريخه:1434/3/28هـ

 اســتعمال املخــدرات - حيــازة ســيجارة حشــيش - حيــازة قــارورة خمــر 
ـ تعاطــي احلشــيش - التســتر علــى مصــدر المــر واحلشــيش - قيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر تعاطــي احلشــيش املخــدر - إقامــة حــد املســكر - 

التعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد.

1-املادة )41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية
2-املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية
3-املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

توجيــه	االتهــام	للمدعــى	عليهمــا:	األول	بتعاطــي	احلشــيش	وحيــازة	قــارورة	
والثانــي	 املســكر،	 مصــدر	 علــى	 وتســتره	 الشــرب	 بقصــد	 مســكر	
حيــازة	ســيجارة	حشــيش	بقصــد	التعاطــي،	وتعاطيــه	احلشــيش	وتســتره	
علــى	مصــدر	احلشــيش،	وقيادتــه	للســيارة	حتــت	تأثيــر	تعاطــي	احلشــيش	
املخــدر،	حيــث	قبــض	عليهمــا	مــن	قبــل	إحــدى	فــرق	دوريــات	األمــن	يف	
إحــدى	نقــاط	التفتيــش	يف	الطريــق	العــام	،	حيــث	مت	اســتيقاف	الســيارة	
التــي	كان	يقودهــا	األول	و	يرافقــه	الثانــي	وبتفتيــش	الســيارة	وجــد	حتــت	
ــى	قــارورة	 مقعــد	الســائق	ســيجارة	مخلوطــه	باحلشــيش،	كمــا	عثــر	عل
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ــه	األول	اعتــرف	بتعاطــي	 بهــا	ســائل	مســكر،	باســتجواب	املدعــى	علي
احلشــيش		وحيــازة	قــارورة	املســكر	بقصــد	الشــرب	ولــم	يــدل	مبعلومــات	
عــن	مصــدر	مــا	ضبــط،	باســتجواب	الثانــي	اعتــرف	بتعاطــي	احلشــيش،		
وحيــازة	ســيجارة	احلشــيش	بقصــد	التعاطــي	،	ولــم	يــدل	مبعلومــات	عــن	
مصــدر	ماضبــط،	طلــب	املدعــي	العــام	إثبــات	إدانتهمــا	مبــا	نســب	إليهــم	
وإجــراء	املقتضــى	الشــرعي	لقــاء	تعاطيهمــا	احلشــيش	املخــدر،	احلكــم	
بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	بحــق	الثانــي	لقــاء	مــا	أســند	إليــه،	إبعادهمــا	خــارج	اململكــة	
بعــد	انتهــاء	تنفيــذ	عقوبــة	ســجنهما،	تعزيــر	األول	لقــاء	حيــازة	املســكر	
بقصــد	الشــرب،	تعزيرهمــا	لقــاء	تســترهما	علــى	مصــدر	ماضبــط،	أقــر	
املدعــى	عليهمــا	مبــا	نســب	إليهمــا،	صــدر	احلكــم	بإثبــات	مــا	أســند	
إليهــم	و	احلكــم	عليهمــا	بإقامــة	حــد	املســكر،	التعزيــر	بالســجن	واجللــد	
واإلبعــاد،	إثبــات	قيــادة	األول	للســيارة	حتــت	تأثيــر	احلشــيش	املخــدر	
والعقوبــة	يف	ذلــك	عائــدة	للجهــة	املختصــة،	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	

االســتئناف	.
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احملكمــة	 يف	 القاضــي	 	............ أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
اجلزائيــة	بالريــاض	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
احملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض	برقــم		وتاريــخ	1434/01/26	هـــ		املقيــدة	
األربعــاء	 	 يــوم	 ففــي	 	 هـــ	 	1434/01/26 وتاريــخ	 	 برقــم	 باحملكمــة	
املوافــق1434/02/06	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	15	:	11		وفيهــا	قــدم	

املدعــي	العــام	دعــواه	علــى	كل	مــن:
1-	..........	البالــغ	مــن	العمــر)	24	(	عامــًا	،	ســوداني	اجلنســية	مبوجــب	
بطاقــة	رخصــة	إقامــة		رقــم	)..........(		أعــزب	،	جامعــي	،	مرافــق	لوالــده،	
يقيــم		يف	مدينــة	الريــاض	،	أوقــف	بتاريــخ	1433/12/23هـــ	،	وأحيــل	
إلــى	شــعبة	ســجن	امللــز	مبوجــب	أمــر	اإلحالــة	ومتديــد	التوقيــف	رقــم	)هـــ	
ر610/5/1(	وتاريــخ		1434/1/3هـــ	،	اســتنادًا	لبرقيــة	ســمو	ولــي	العهــد	
	)..........( رقــم	 الداخليــة	 وزيــر	 الــوزراء	 مجلــس	 لرئيــس	 األول	 النائــب	

وتاريــخ	1433/12/20هـــ	،	لكونــه	أجنبــي.
2.	،	..........	البالــغ	مــن	العمــر)	22	(	عامــًا	،	ســوداني	اجلنســية	مبوجــب	
بطاقــة	رخصــة	إقامــة	رقــم	)..........(		أعــزب	،	طالــب	،	يقيــم		يف	مدينــة	
الريــاض،	أوقــف	بتاريــخ	1433/12/23هـــ	،	وأحيــل	إلــى	شــعبة	ســجن	
امللــز	مبوجــب	أمــر	اإلحالــة	ومتديــد	التوقيــف	رقم	)هـــ	ر609/5/1(	وتاريخ		
1434/1/3هـــ	،	اســتنادًا	لبرقيــة	ســمو	ولــي	العهــد	النائــب	األول	لرئيــس	
مجلــس	الــوزراء	وزيــر	الداخليــة	رقــم	)79425(	وتاريــخ	1433/12/20هـــ	

،	لكونــه	أجنبــي.
حيــث	إنــه	بتاريــخ	1433/12/23هـــ	،	قبــض	علــى	املذكوريــن	مــن	قبــل	
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إحــدى	فــرق	دوريــات	األمــن	يف	أحــد	نقــاط	التفتيــش	يف	طريــق	....	مــع	....	
حيــث	مت	اســتيقاف	ســيارة	مــن	نــوع	.....	وحتمــل	اللوحــة	رقــم	)....(بقيــادة	
ــي	،	وبتفتيــش	الســيارة	وجــد	حتــت	مقعــد	الســائق	 األول	ويرافقــه	الثان
ــزن	)1.2(	جرامــًا	واحــدًا	وعشــري	اجلــرام	يشــتبه	أن	يكــون	 ســيجارة	ت
تبغهــا	مخلــوط	باحلشــيش	املخــدر	وعثــر	أيضــًا	علــى	قــارورة	بهــا	ســائل	
يشــتبه	أن	يكــون	مــن	املســكر	ســعة	)0.6(لتــر	بهــا	أكثــر	مــن	النصــف	.
مركــز	 مــن	 الصــادر	 الشــرعي	 الكيميائــي	 التقريــر	 أثبــت	 وقــد	 	 	 	
مراقبــة	الســموم	و	الكيميــاء	الطبيــة	الشــرعية		املرفــق	رقــم	)11773/	
الســيجارة	املضبوطــة	 التبــغ	يف	 ايجابيــة	مســتخلص	 لعام1433هـــ	 س(	
للحشــيش	وهــو	مــن	املــواد	املخــدرة	املدرجــة	باجلــدول	رقــم	)1(	فئــة	)	أ	(	
امللحــق	بنظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	،	وايجابيــة	عينــة	

الســائل	املضبــوط	يف	القــارورة	ملــادة	الكحــول	بنســبة		)%42(.
				وبســماع	أقــوال	األول	األوليــة	واســتجوابه	اعتــرف	بتعاطــي	احلشــيش	
املخــدر	يف	نفــس	يــوم	القبــض	عليــه	،	وحيــازة	قــارورة	املســكر	بقصــد	

الشــرب	،	ولــم	يــدل	مبعلومــات	عــن	مصــدر	ماضبــط.
	، املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 اعتــرف	 األوليــة	 الثانــي	 أقــوال	 وبســماع	
وباســتجوابه	اعتــرف	بحيــازة	ماضبــط	مــن	ســيجارة	حشــيش	مخــدر	
ــدل	 ــم	ي ــرف	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	،	ول ــه	بقصــد	التعاطــي	،	واعت ل

مبعلومــات	عــن	مصــدر	ماضبــط.
وقــد	أســفرت	إجــراءات	التحقيــق	عــن	اتهــام	األول/	.....	بتعاطي	احلشــيش	
.....،	بحيــازة	ســيجارة	مخلوطــًا	تبغهــا	باحلشــيش	 املخــدر	،	وللثانــي/	
التعاطــي	 تــزن	)1.2(	جرامــًا	واحــدًا	وعشــري	اجلــرام	بقصــد	 املخــدر	
ــة(	مــن	نظــام	 وتعاطيــه	احلشــيش	املخــدر،	املجــرم	مبوجــب	املــادة	)الثالث
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مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	
)	م	/	39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	،	وحيــازة	األول	قــارورة	املســكر	ســعة	
)0.6(	لتــر	بهــا	أكثــر	مــن	النصــف	بقصــد	الشــرب	،	وتســتر	األول	علــى	
مصــدر	مــا	ضبــط	مــن	مســكر،		وتســتر	الثانــي	علــى	مصــدر	مــا	ضبــط	
مــن	حشــيش	مخــدر	املعاقــب	علــى	ذلــك	شــرعًا	،	وقيادتــه	للســيارة	حتــت	
ــادة	)68(	مــن	نظــام	 ــر	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	املجــرم	مبوجــب	امل تأثي
املــرور	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/85(	وتاريــخ	1428/10/26هـ		

وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة:
املــدون	تفصيــًا	علــى	 املنــوه	عنــه	 مــا	تضمنــه	اعترافهمــا	حتقيقــًا	 	.1
ـــــ	4(	مــن	دفتــر	التحقيــق	املرفــق	لفــة	رقــم	)16(. الصفحــات	رقــم	)1	
2.	مــا	تضمنــه	اعترافهمــا	مبحضــر	ســماع	أقوالــه	األوليــة	املنــوه	عنهمــا	

املــدون	اللفــات	مــن	رقــم	)3(	إلــى	رقــم	)6(.
3.	ما	تضمنه	محضر	القبض	املنوه	عنه	املرفق	لفه	رقم	)1(.

4.	مــا	تضمنــه	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	املنــوه	عنــه	املرفــق	لفــة	
رقــم)15(.

وببحــث	ســوابقهما	عثــر	لــألول	علــى	ســابقة	مضاربــة	،	ولــم	يعثــر	للثانــي	
علــى	ســوابق	مســجلة	حتــى	تاريخــه.	وحيــث	إن	مــا	أقدم	عليــه	املذكوران	
فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	اطلــب	إثبــات	إدانتهمــا	مبا	

اســند	إليهمــا	واحلكــم	باآلتــي	:
1.	بإجــراء	املقتضــى	الشــرعي		بحقهمــا	لقــاء	تعاطيهمــا	احلشــيش	املخــدر	
2.	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	)األولــى(		مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	املشــار	إليــه	بحــق	الثانــي	لقــاء	

مــا	أســند	إليــه.
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3.	إبعــاد	األول	والثانــي	إلــى	خــارج	اململكــة	بعــد	انتهــاء	تنفيــذ	عقوبــة	
ــًا	للفقــرة	 ســجنهما	وعــدم	الســماح	لهمــا	بالعــودة	إليهــا	مــرة	أخــرى	وفق

)الثانيــة(	مــن	املــادة	)56(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	.
4.	بعقوبة	تعزيرية	بحق	األول	لقاء	حيازته	املسكر	بقصد	الشرب	.
5.	بعقوبة	تعزيرية	بحقهما	لقاء	تسترهما	على	مصدر	ما	ضبط	.	

6.	النظــر	فيمــا	يتعلــق	بقيــادة	األول	الســيارة	حتــت	تأثيــر	تعاطي	احلشــيش	
املخــدر	وفــق	البنــد	)ثانيــًا(	مــن	املرســوم	امللكــي	رقــم)م/85(	وتاريــخ	
ــى	املدعــى	عليهمــا	 1428/10/26هـــ.	وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	عل
احلاضريــن	يف	هــذه	اجللســة	أجــاب	كل	واحــد	منهمــا	قائــا:	مــا	جــاء	
بدعــوى	املدعــي	العــام	كلــه	صحيــح	مــا	عــدا	التســتر	فقــد	اشــترينا	
هــذه	األشــياء	مــن	أنــاس	ال	نعرفهــم	هكــذا	قــررا.	بعــد	ذلــك	جــرى	منــا	
الرجــوع	إلــى	أوراق	املعاملــة	وقــد	وجــدت	علــى	اللفــة	رقــم	)15(	التقريــر	
الكيميائــي	املرفــق	برقــم	)11773/س(	واملتوافــق	مــع	مــا	جــاء	يف	الئحــة	
الدعــوى	كمــا	أننــي	لــم	أجــد	يف	البينــات	التــي	قدمهــا	املدعــي	العــام	
مــا	يــدل	علــى	التســتر	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	وإلقــرار	املدعــى	عليهمــا	
مبــا	نســب	إليهمــا	ومبــا	أن	مــا	قامــا	بــه	فعــل	محــرم	يســتدعي	إقامــة	
حــد	املســكر	عليهمــا	وتعزيرهمــا	وملــا	جــاء	باملــواد	احلاديــة	واألربعــن	
والسادســة	واخلمســن	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	ولعــدم	وجــود	
ســوابق	علــى	املدعــى	عليهمــا	ســوى	ســابقة	مضاربــة	علــى	األول	ممــا	
يتوجــه	معــه	مراعــات	ذلــك	والتخفيــف	عليهمــا	بتطبيــق	املــادة	الســتن	مــن	
نظــام	مكافحــة	املخــدرات	عليهمــا	ولعــدم	وجــود	البينــة	علــى	تســترهما	
علــى	املصــدر	لذلــك	كلــه	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليهمــا	بحيــازة	
ســيجارة	مخلــوط	تبغهــا	باحلشــيش	املخــدر		تــزن	جرامــا	واحــدا	وعشــري	
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اجلــرام	بقصــد	التعاطــي	وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحيــازة	األول	قــارورة	
الشــرب	 بقصــد	 النصــف	 مــن	 بهــا	أكثــر	 لتــر	 	)0،6( مســكر	ســعة	
وقيــادة	األول	للســيارة	حتــت	تأثيــر	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وصــدر	منــا	
مــا	يلــي:	أوال:	حكمــت	بســجن	كل	واحــد	مــن	املدعــى	عليهمــا	ملــدة	
ثاثــة	أشــهر	تبــدأ	مــن	تاريــخ	إيقافهمــا	للحيــازة	بقصــد	التعاطــي.	ثانيــا:	
حكمــت	بإقامــة	حــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليهمــا	وذلــك	بجلــد	كل	
واحــد	منهمــا	ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة.	ثالثــا:	حكمــت	بإبعــاد	املدعــى	
عليهمــا	مــن	اململكــة	العربيــة	الســعودية	بعــد	تنفيــذ	العقوبــة	احملكــوم	
بهــا	عليهمــا	وعــدم	الســماح	لهمــا	بالعــودة	مــا	عــدا	مــا	تســمح	بــه	تعليمــات	
احلــج	والعمــرة.	رابعــا:	حكمــت	بجلــد	املدعــى	عليــه	األول	ثاثــن	جلــدة	
دفعــة	واحــدة	حليــازة	املســكر	بقصــد	شــربه.	خامســا:	حكمــت	بــرد	
دعــوى	املدعــي	العــام	حيــال	مطالبتــه	تعزيــر	املدعــى	عليهمــا	للتســتر	لعدم	
ثبوتــه.	سادســا:	أفهمــت	املدعــى	عليــه	األول	بــأن	عقوبتــه	علــى	قيــادة	
الســيارة	حتــت	تأثيــر	احلشــيش	املخــدر	عائــدة	للجهــة	املختصــة.	وبعــرض	
احلكــم	علــى	املدعــى	عليهمــا	واملدعــي	العــام	قنــع	املدعــى	عليهمــا	وقــرر	
املدعــي	العــام	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة	اعتراضيــة	مكتفيــا	
.وبــاهلل	 بــأوراق	املعاملــة.	واختتمــت	اجللســة	الســاعة	12:00	 مبــا	جــاء	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	

حــرر	يف		1434/02/06	هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	اطلعنــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	اجلزائيــة	األولــى		
ــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض	 ــة	الــواردة	مــن	فضيل علــى	املعامل
برقــم	...	وتاريــخ	1434/2/27هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	
القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ/.....	املســجل	برقــم.....	وتاريــخ		1434/2/6	
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هـــ	اخلــاص	بدعــوى		املدعــي		العــام		ضــد		كل		مــن/1-...	2-...	يف	قضيــة	
مخــدرات	علــى	النحــو	املوضــح	بالقــرار	وانتهــاء	نظــر	القضيــه		بحكــم	
ــه	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	 ــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	ب فضيلت

وأوراق	املعاملــة	لــم	يظهــر	موجــب	للماحظــة		وبــاهلل	التوفيــق	.
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رقم	الصك:	34203080	تاريخه:	1434/5/1هـ		
رقم	الدعوى:	3480271

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34269418		تاريخه:	1434/7/16هـ

حيــازة   - احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش  تعاطــي  مخــدرات- 
املخــدر  احلشــيش  ترويــج   - احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش 
واحلبــوب احملظــورة - تســليم احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة - 
رجــوع عــن إقــرار - وجــود ســوابق قضائيــة علــى املدعــى عليــه - ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه- صــرف نظــر عن اإلدانة بالترويج - تعزير بالســجن 
والشــريحة  اجلــوال  مصــاردة   - والغرامــة  الســفر  مــن  واجللدواملنــع 

املســتخدمة.

1- الفقــرة )2( مــن املــادة )38(  والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية.

الســجن  نظــام  مــن    )9( واملــادة   )29( املــادة  مــن   )2-1( والفقــرة   -2
والتوقيــف.

ــه	األول	 ــام	املدعــى	علي ــة	لقي ــى	املدعــى	عليهمــا	دعــوى	جنائي أقيمــت	عل
إدخالهــا	 الثانــي	 ومحاولــة	 الثانــي	 عليــه	 للمدعــى	 املخــدرات	 بتســليم	
للســجن،	أنكــر	املدعــى	عليهمــا	الدعــوى	وأقــر	املدعــى	عليــه	الثانــي	
مــادة	 وبحوزتهــم	 عليهمــا	 املدعــى	 علــى	 القبــض	 مت	 القبــض،	 بواقعــة	
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العينــة	 إيجابيــة	 الشــرعي	 الكيميائــي	 التقريــر	 أثبــت	 	 احلشــيش	
للمخدرات،كمــا	تبــن	وجــود	ســوابق	متعــددة	وطلــب	املدعــي	العــام	
العقلية	 واملؤثرات	 املخــدرات	 مكافحــة	 نظــام	 مــن	 النظــام	 تطبيــق	
ــة	املدعــى	 ــوت	إدان ونظــام	الســجن	والتوقيــف،	حكمــت	احملكمــة	بثب
عليــه	الثانــي	باحليــازة	وتوجهــت	التهمــة	لــألول	بتســليم	احلبــوب	احملظــورة	
وصــرف	النظــر	عــن	إدانــة	املدعــى	عليهمــا	بالترويــج،	وســجن	الثانــي	
ثمــان	ســنوات	وغرامــة	ماليــة	قدرها	ثاثة	آالف	ريـــال،	وجلده	خمســمائة	
جلــدة	مفرقــة	علــى	عشــر	دفعــات	بــن	كل	دفعــة	وأخــرى	أســبوعا،	
ــة	 ــه	مــدة	مماثل ومنعــه	مــن	الســفر	خــارج	البــاد	بعــد	انتهــاء	محكوميت
ثــاث	ســنوات	تســتأنف	 الثانــي	 حملكوميتــه،	وســجن	املدعــى	عليــه	
بعــد	انتهــاء	محكوميتــه	حليازتــه	املخــدرات،	ومصــادرة	شــرائح	اجلــوال،	
وســجن	املدعــى	عليــه	األول	ثمــان	ســنوات،	وجلــده	خمســمائة	جلــدة	
مفرقــة	علــى	عشــر	دفعــات	بــن	كل	دفعــة	وأخــرى	أســبوعا،	اعتــرض	
املدعــى	عليهمــا	علــى	احلكــم،	صــدق	احلكــم	مــن	محكمة	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	 برقــم	 جدة/املســاعد	 محافظــة	 يف	 اجلزائيــة	 احملكمــة	
هـــ	 	1434/02/17.......... برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1434/02/18هـــ	
ففــي	يــوم	الســبت	املوافــق1434/02/23	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	15	
:	11	/	وفيهــا	تقــدم	املدعــي	العــام	/	..........ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الســجل	املدنــي	رقــم	)	..........(	وتكليــف	رقــم	)	..........(	وتاريــخ	06	/	
03	/	1433هـــ	بائحــة	دعــوى	وفيهــا	أدعــي	علــى	/		1-..........)43(عامــًا	
الوطنيــة	رقم)..........(متســبب،	 الهويــة	 اجلنســية،	مبوجــب	 ،	ســعودي	
موقــوف	بالســجن	العــام	مبحافظــة	جــدة	علــى	ذمــة	قضيــة	أخــرى	مبوجــب	

مذكــرة	توقيــف	رقــم	)..........(وتاريخ1422/12/9هـــ.
الوطنيــة	 الهويــة	 اجلنســية،مبوجب	 ســعودي	 	، عامــًا	 	)43(..........-2
رقــم)..........(	متســبب،موقوف	بالســجن	العــام	مبحافظــة	جــدة	علــى	ذمــة	

قضيــة	أخــرى	رقــم	)..........(	وتاريخ14331/9/4هـــ.
بتاريخ	1433/11/30هـ	مت	القبض	على	املدعى	عليهما	من	قبل	ضابط	
ــة	العامــة	للســجون	مبحافظــة	جــدة	بشــعبة	 وحــدة	املستشــفيات	باملديري
االصاحيــة	حيــث	مت	ضبــط	)152.9(مائــة	وإثنــان	وخمســن	جرامــًا	
وتســعة	أعشــار	اجلــرام	مــن	مــادة	احلشــيش	املخــدر	و)3(	ثــاث	شــرائح	
جــوال	بحــوزة	الثانــي	كمــا	مت	العثــور	علــى	قطعة	تــزن	)114(	مائة	وأربعة	
عشــر	جرامــًا	مــن	مــادة	احلشــيش	املخــدر	و)276(	مائتــن	وســت	وســبعن	
حبــة	حتتــوي	علــى	مــادة	اإلمفيتامــن	املؤثــرة	عقليــًا	و)28(	ثمان	وعشــرين	
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حبــة	حتتــوي	علــى	مــادة	الكلونازيبــام	حتــت	كرســي	األول،ومجموعــة	
مــن	أوراق	الشــامكان	يضعهــا	األول	يف	فنيلتــه	الداخليــة	مــن	األمــام.		
لعام1433هـــ	 	)..........( رقــم	 الشــرعي	 الكيميائــي	 التقريــر	 أثبــت	 و	
احلشــيش	 ملــادة	 للتحليــل	 وإرســاله	 العينــة)أ(	ممــا	مت	ضبطــه	 إيجابيــة	
املخــدر	واحتواءهــا	علــى	املــادة	الفعالــة	لــه	وايجابيــة	العينــة)ب(	ممــا	مت	
ضبطــه	وإرســاله	للتحليــل	ملــادة	احلشــيش	املخــدر	واحتواءهــا	علــى	املــادة	
ــة	لــه	واحتــواء	العينــه	)ج(	ممــا	مت	ضبطــه	وإرســاله	للتحليــل	ملــادة	 الفعال
األمفيتامــن	املؤثــرة	عقليــا	واحتــواء	العينــه	)د(	ممــا	مت	ضبطــه	وإرســاله	
للتحليــل	لعقــار	الكاونازيبــام	املؤثــر	عقليــًا	املدرجــة	باجلــدول	رقــم	)2-1(	
فئــة	)أ،ب،	د(	امللحــق	بنظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	.
وباســتجواب	املدعــى	عليــه	الثاني/أقــر	بحيــازة)114(	مائــة	وأربعــة	عشــر	

جرامــًا	مــن	احلشــيش	املخــدر	وثاثــة	شــرائح	جــوال	.
وإنتهى	التحقيق	إلى	توجيه	اإلتهام	إلى	املدعى	عليه	األول	بتســلم)114(
مائــة	وأربعــة	عشــر	جرامــًا	مــن	احلشــيش	املخــدر	و	)276(		مائتــن	وســت	
وســبعن	حبــة	حتتــوي	علــى	مــادة	األمفيتامــن	املؤثــرة	عقليــا	و)28(ثمــان	
ــًا	بقصــد	 وعشــرين	حبــة	حتتــوي	علــى	مــادة	الكلونازيبــام	املؤثــرة	عقلي
الترويــج،	واتهــام	الثانــي/00000	بتســلم)152.9(مائه	واثنــان	وخمســن	
جرامــًا	وتســعة	أعشــار	اجلــرام	مــن	احلشــيش	املخــدر	لــذات	القصــد	و)3(
ثــاث	شــرائح	جــوال	ومحاولــة	إدخالهــا	الســجن	العــام،	اســتنادا	للفقــرة	
)2(	مــن	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخدرات	واملؤثــرات	العقلية،	
والفقــرة	)1-2(	مــن	املــادة	)29(	مــن	نظــام	الســجن	والتوقيــف	،	وذلــك	

لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:-
	1-مــا	ورد	يف	إقــراره	الثانــي	املنــوه	عنــه	املــدون	بدفتــر	التحقيــق	صفحــة	
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)6(	واملرفــق	لفــة	رقــم	)23(.
2-مــا	ورد	يف	محضــر	املواجهــه	املــدون	بدفتــر	التحقيــق	صفحــه	)7(	

واملرفــق	لفــه	رقــم	)23(
3-	ما	ورد	يف	محضر	الضبط	املنوه	عنه	تفصيًا	املرفق	لفة	رقم	)1(	.	
لفــة	 املرفــق	 عنــه	 املنــوه	 الشــرعي	 الكيميائــي	 بالتقريــر	 ورد	 مــا	 	-4

	. رقــم)33(	
وباالطــاع	علــى	صحيفــة	ســوابقهما	عثــر	لــاول	علــى	تســع	ســوابق	)	
بشــرب	 مقترنــه	 احداهــا	 املخــدرات	 واســتعمال	 حيــازة	 ســوابق	 اربــع	
املســكرات	وســابقة	شــرب	املســكرات	مقترنــه	بدخــول	منــازل	لغــرض	
ســيء	وســابقه	شــرب	املســكرات	مقترنــه	بحيــازة	مســكر	وســابقة	
شــرب	املســكرات	وســابقة	نشــل	وســابقة	ســرقه	وعثــر	للثانــي	علــى	
تســع	ســوابق	ثــاث	ســوابق	شــرب	املســكرات	احدهــا	مقترنــه	بســرقة	
ســيارات	وحيــازة	املخــدرات	وســابقه	ســرقه	وســابقه	تكويــن	عصابــه	
ســرقة	 وســابقة	 بالســلب	 مقترنــه	 ســيارات	 ســرقة	 وســابقه	 للســرقه	
اســطوانة	غــاز	مقترنــه	بدخــول	منــازل	لغــرض	ســيء	وســابقة	حيــازة	

املخــدرات	،	وســابقة	اســتعمال	مخــدرات	.(
أقــدم	عليــه	املدعــى	عليهمــا	وهمــا	بكامــل	أهليتهمــا	 وحيــث	إن	مــا	
املعتبــرة	شــرعا	مــن	األفعــال	احملرمــة	شــرعًا	واملجرمــة	نظامــًا	طبقــا	
العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	 نظــام	 مــن	 الثالثــة	 للمــادة	
الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	م/39	وتاريــخ	1426/7/8هـــواملعاقب	
عليهــا	اســتنادا	للمــواد	)41،38(	مــع	مراعــاة	مــا	ورد	باملــادة	)62(مــن	ذات	
النظــام	وللفقــرة	)2(	مــن	املــادة	)29(	مــن	نظــام	الســجن	والتوقيــف	،	لــذا	
ــه	يتعــن	إحالتهمــا	إلــى	احملكمــة	اجلزئيــة	مبحافظــة	جــدة	اســتنادًا	 فإن
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للمادتــن	)128	,	126(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	لطلــب	إثبــات	مــا	
ــة	:-	 ــة	التالي ــة	والتكميلي ــات	األصلي أســند	إليهمــا	ومعاقبتهمــا	بالعقوب
1-بالســجن	واجللــد	والغرامــة	لقــاء	مــا	أســند	إليهمــا	اســتنادًا	للفقــرة	)1(	
وتشــديد	العقوبــة	علــى	األول	إســتنادًا	للحالة)ج(مــن	الفقرة)2(مــن	املــادة	

)38(	مــن	نظــام	املخــدرات
2-معاقبتهمــا	بالســجن	إســتنادًا	للفقرة)2(والفقرة)1(أيضــًا	لــألول	مــن	

املــادة)29(	مــن	نظــام	الســجن	والتوقيــف	.
ــي	اســتنادًا	للمــادة	)9(	 ــوع	موبايل 3-مصــادرة	الشــرائح	املضبوطــة	مــن	ن

مــن	نظــام	الســجن	والتوقيــف	.
4-منعهمــا	مــن	الســفر	خلــارج	اململكــة	بعــد	انتهــاء	تنفيــذ	عقوبتهمــا	
اســتنادا	للفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)56(	مــن	نظــام	املخــدرات	املشــار	إليــه.
التــي	 ســوابقهما	 تعــدد	 لقــاء	 عليهمــا	 العقوبــة	 تشــديد	 اطلــب	 كمــا	
الداخليــة	 وزيــر	 نائــب	 لتعميــم	ســمو	 إســتنادًا	 تردعهمــا	عقوباتهــا	 لــم	
عليــه	 املدعــى	 وتاريخ1429/8/23هـــوبسؤال	 رقــم)93958/5/5/1(	
األول	..........عــن	دعــوى	املدعــي	العــام	أجــاب	قائــًا	مــا	ذكــره	املدعــي	
غيــر	 كلــه	 فهــذا	 وحيازتهــا	 الكميــات	 بتســليم	 اتهامــي	 مــن	 العــام	
صحيــح	وعلــي	الســوابق	التــي	ذكرهــا	هــذه	إجابتــي	وبســؤال	املدعــى	
عليــه	الثانــي	..........عــن	دعــوى	املدعــي	العــام	أجــاب	قائــًا	مــا	ذكــره	
املدعــي	العــام	مــن	انــه	قبــض	علــي	وبحوزتــي	احلشــيش	فهــذا	صحيــح	
وأمــا	مــا	ذكــره	مــن	اتهامــي	بالترويــج	فهــذا	غيــر	صحيــح	والصحيــح	
ذهبــت	للمستشــفى	للعــاج	ووجــدت	كيــس	علــى	األرض	وأخذتــه	بــدون	
قصــد	منــي	وضبــط	بداخلــه	املضبوطــات	وعلــى	الســوابق	التــي	ذكرهــا	
هــذه	إجابتــي.	وبســؤال	املدعــي	العــام	عــن	بينتــه	طلــب	إمهالــه	إلحضارهــا	
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فاســتجبت	لطلبــه	.	رفعــت	اجللســة	بتاريــخ	23	/	02	/	1434هـــ	الســاعة	
احلاديــة	عشــر	والنصــف.	واهلل	املوفــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.					
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..........القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
رئيــس	 مــن	فضيلــة	 لنــا	 املعاملــة	احملالــة	 علــى	 وبنــاء	 جــدة	 مبحافظــة	
..........وتاريــخ	 برقــم	 املســاعد	 جــدة	 مبحافظــة	 اجلزائيــة	 احملكمــة	
1434/02/18هـــاملقيدة	باحملكمة	برقم	..........1434/02/17	هـ	ففي	
يــوم	اإلثنــن	املوافــق	1434/04/29	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	الثامنــة	
وخمس	وأربعون	دقيقة	،	وفيها	حضر	املدعي	واملدعى	عليهما	وبســؤال	
املدعــي	العــام	عــن	بينتــه	أجــاب	قائــًا	لقــد	مت	طلــب	البينــة	مــن	خــال	
أربــع	طلبــات	وملتــرد	لــذا	اكتفــى	مبــا	ورد	بــأوراق	املعاملــة	هــذه	إجابتــي	
ــازة	اجــاب	ليــس	لــي	 وبســؤال	املدعــى	عليــه	الثانــي	عــن	قصــده	مــن	احلي
قصــد	هــذا	وقــد	جــرى	االطــاع	علــى	إقــرار	املدعــى	عليــه	الثانــي	واملرفــق	
ــى	لفــة	 ــى	لفــة	رقــم	23	وعلــى	محضــر	املواجهــه	واملرفــق	عل ــة	عل باملعامل
رقــم	3	وعلــى	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	رقــم	..........لعــام	1433هـــ	
واملرفــق	علــى	لفــة	رقــم	33	يتضمــن	ايجابيــة	مــامت	ضبطــه	واحتــواء	املــادة	
املضبوطــه	علــى	احلشــيش	املخــدرو	علــى	مــادة	اإلمفيتامــن	املؤثــرة	عقليــًا	
وعلــى	عقــار	الكلونازيبــام	املؤثــرة	عقليــا	ًســو	علــى	محضــر	االســتجواب	
ذكــر	 فوجــد	كمــا	 ســوابقهما	 وعلــى	صحيفتــي	 القبــض	 ومحضــر	
املدعــي	العــام	فبنــاًء	علــى	ماتقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــه	ومــا	قــرره	
الطرفــان	وحيــث	صــادق	املدعــى	عليــه	الثانــي	علــى	حيــازة	احلشــيش	
واعتــرف	بشــرائح	اجلــوال	وال	بينــة	للمدعــي	علــى	املدعــى	عليــه	األول	...	
وملــا	تضمنــه	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	املشــار	اليــه	اعــاه	ومحضــر	
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القبــض	ومحضــر	االســتجواب	ولتعــدد	ســوابقهما	وحيــث	ماقامــا	بــه	فعل	
محــرم	شــرعًا	يســتحق	اعليــه	العقوبــة	طبقــًا	للقواعــد	الشــرعية	كمــا	
يســتحق	املدعــى	عليــه	الثانــي	العقوبــة	وفقــًا	للمادتــن	39	،	56	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	كمــا	يســتحق	العقوبــة	وفقــا	للمادتــن	29	،	9	
مــن	نظــام	الســجن	والتوقيــف	ولــكل	مــا	تقــدم	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	
املدعــى	عليــه	الثانــي	بحيــازة	مائــة	واربعــه	عشــر	جرامــًا	مــن	احلشــيش	
املخــدر	بــدون	قصــد	الترويــج	والتعاطــي	وثــاث	شــرائح	جــوال	وتوجــه	
الشــبهه	بإدانــة	املدعــى	عليــه	األول	بتســليم	مائــة	وأربعــة	عشــر	جرامــا	
مــن	احلشــيش	ومائتــان	وســت	وســبعون	حبــه	مــن	حبــوب	اإلمفيتامــن	
وثمــان	وعشــرون	حبــه	مــن	حبــوب	الكلونازيبــام	بقصــد	الترويــج	كمــا	
تتوجــه	الشــبه	بإدانــة	املدعــى	عليــه	الثانــي	بتســليم	مائــة	واثنــان	وخمســون	
جرامــًا	وتســعة	أعشــار	اجلــرام	مــن	احلشــيش	املخــدر	بقصــد	الترويــج	
وقــررت	تعزيرهمــا	لقــاء	مــا	اســند	إليهمــا	مبــا	يلــي	أواًل:	صــرف	النظــر	
عــن	إدانــة	املدعــى	عليهمــا	بالترويــج	ومعاقبتهمــا	وفــق	املــادة	38مــن	نظــام	
ــادة	56	مــن	ذات	النظــام	 ــه	االول	امل مكافحــة	املخــدرات	وللمدعــى	علي
واملــادة	29مــن	نظــام	الســجن	والتوقيــف	ثانيــًا:	مجــازات	املدعــى	عليــه	
الثانــي	بســجنه	خمــس	ســنوات	وغرامــه	ماليــة	قدرهــا	3000	ثاثــة	آالف	
ريــال	ومنعــه	مــن	الســفر	خــارج	البــاد	بعــد	انتهــاء	محكوميتــه	مــدة	
مماثلــة	حملكوميتــه	وذلــك	وفــق	املادتــن	39	،	56	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	ثانيــا	ســجن	املدعــى	عليــه	الثانــي	ثــاث	ســنوات	تســتأنف	بعــد	
انتهــاء	محكوميتــه	حليــازة	املخــدرات	ومصــادرة	شــرائح	اجلــوال	وذلــك	
وفــق	املادتــن	29	،	9	مــن	نظــام	الســجن	والتوقيــف	ثالثــًا:	ســجن	املدعــى	
عليــه	األول	ثمــان	ســنوات	وجلــده	500	خمســمائة	جلــده	مفرقــه	علــى	
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عشــر	دفعــات	بــن	كل	دفعــة	واخــرى	عشــرة	أيــام	وذلــك	لقــاء	التهمــة	
رابعــًا	:	جلــد	املدعــى	عليــه	الثانــي	خمســمائة	جلــده	مفرقــه	علــى	عشــر	
ــام	وذلــك	لقــاء	تهمــة	الترويــج	 دفعــات	بــن	كل	دفعــة	وأخــرى	عشــرة	أي
وبذلــك	حكمــت،	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــي	العــام	واملدعــى	عليهما	
ــه	بائحــة	وقــرر	املدعــى	عليهمــا	املعارضــه	 قــرر	املدعــي	العــام	معارضت
بائحه،جــرى	النطــق	باحلكــم	بتاريــخ	1434/4/29هـــ	الســاعة	التاســعة	
،	واهلل	املوفــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.
بعــده	،	وبعــد	 نبــي	 مــن	ال	 احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	علــى	
مبحكمــة	 اخلامســة	 اجلزائيــة	 الدائــرة	 قضــاة	 نحــن	 منــا	 جــرى	 فقــد	
ــة	الــواردة	 االســتئناف	يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــاع	علــى	املعامل
برقــم.......... جــدة	 اجلزائيــة	مبحافظــة	 رئيــس	احملكمــة	 فضيلــة	 مــن	
وتاريخ1434/6/26هاملرفق	بها	القرار	رقم..........	وتاريخ1434/5/1هـ	
اجلزائيــة	 باحملكمــة	 الشــيخ/..........القاضي	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	
مبحافظــة	جــدة	املتضمــن	دعــوى	املدعــي	العــام	ضــد/	..........	ســعودي	
اجلنســية	ورفيقــه	يف	قضيــة	مخــدرات	احملكــوم	فيــه	مبــا	دون	بباطــن	
القــرار	،	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	والائحــة	االعتراضيــة	قررنــا	
املوافقــة	علــى	احلكــم	،	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.
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رقم	الصك:	3442674		تاريخه	:	1434/02/20هـ	
رقم	الدعوى:	3481710

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34238706	تاريخه:	1434/06/12هـ

مخــدرات - مســكر - تعاطــي احلشــيش - شــرب املســكر - إقامــة حــد 
املســكر - منــع مــن الســفر.

ْمُر َوامْلَْيِسُر َواأَلنَصاُب  ا اْلَ َ ِذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َها الَّ 1- قول اهلل تعالى ») َيـا َأيُّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن (. ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ ْن َعَمِل الشَّ َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّ

2- املادة )56/1( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

تقــدم	مواطــن	ملركــز	الشــرطة	ببــاغ	تضمــن	تعرضــه	للعقــوق	والتهديــد	
مــن	قبــل	ابنــه	املتعاطــي	للمســكر	واحلشــيش،	فــرزت	أوراق	بقضيــة	
العقــوق	ـ	طلــب	املدعــي	العــام	إقامــة	حــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليــه	
لشــربه	املســكر	وتعاطيــه	احلشــيش،	أقــر	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه	
،	صــدر	احلكــم		بإثبــات	إدانــة	املدعــى	عليــه		بشــرب	املســكر	وتعاطــي	
احلشــيش،	احلكــم	بإقامــة	حــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليــه	ومنعــه	مــن	

الســفر،	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..........	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
مبحافظــة	القطيــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	مــن	فضيلــة	الرئيــس	
برقم		وتاريخ	18	/	2	/	1434	هـ	املقيدة	باحملكمة	برقم		وتاريخ	18	/	
2	/	1434	هـــ	واملتعلقــة	بدعــوى	املدعــي	العــام	/.......	ضــد	/	.......،	حامــل	
الســجل	املدنــي	رقــم	)....(	ففــي	يــوم		األربعــاء	20	/	2	/1434هـــ	فتحــت	
اجللســة	الســاعة	00	:	10		وفيهــا	حضــر		املدعــي	العــام	واملدعــى	عليــه	
املدونــة	هويتــه	بعاليــه	وقــدم	املدعــي	العــام	الئحــة	الدعــوى	املتضمنــة	مــا	
يلــي	:	)	أدعــي	علــى،	البالــغ	مــن	العمــر	)23(	عامــًا	،	ســعودي	اجلنســية	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	)....(	غيــر	محصــن،	عاطــل	عــن	العمــل،	
	)1900( رقــم	 الــوزاري	 للقــرار	 اســتنادًا	 	.... محافظــة	 لســجن	 وأحيــل	
ورود	 1433/12/10هـــ	 بتاريــخ	 أنــه	 حيــث	 	، 1428/7/9هـــ	 وتاريــخ	
بــاغ	الــى	مركــز	شــرطة	صفــوى	مــن	املواطــن/	مفــاده	قيــام	ابنــه	الــذي	
يســكن	لديــه	يف	منزلــه	يف	محافظــة	....	باالعتــداء	عليــه	وتهديــده	بآلــة	
حــادة	وبقيامــه	بعقــوق	والديــه	والتلفــظ	عليهمــا	كمــا	أفــاد	بــأن	أبنــه	
بقضيــة	 مســتقلة	 أوراق	 )أفــرزت	 املخــدرات	 بتعاطــي	 يقــوم	 املذكــور	
املدعــى	 وباســتجواب	 قبــل	جهــة	االختصــاص(.	 مــن	 العقــوق	وعوجلــت	
عليــه	أقــر	بقيامــه	بشــرب	املســكر	وأن	أخــر	مــرة	شــرب	املســكر	فيهــا	
هــو	قبــل	القبــض	عليــه	بيومــن	وأنــه	يتعاطــى	احلشــيش	املخــدر	وآخــر	
مــرة	تعاطــى	احلشــيش	املخــدر	قبــل	ســنة	ونصــف	مــن	القبــض	عليــه.	
وقــد	أســفر	التحقيــق	معــه	الــى	توجيــه	االتهــام	لــه	وبشــرب	املســكر	
وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	،	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:1-	إقــرار	
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املدعــى	عليــه	واملــدون	علــى	صــورة	ملــف	التحقيــق	واملرفقــة	علــى	اللفتــن	
ــى	الصفحتــن	رقــم	)	3.2(	مــن	ملــف	ضبــط	 رقــم	)11.10(	واملــدون	عل
إجــراءات	قضيــة	.2-	مــا	جــاء	يف	إفــادة	املواطــن	/	واملدونــة	علــى	صــورة	
تقريــر	األحــوال	األمنيــة	واملرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)1-5(.	وبالبحــث	عــن	
ســوابقه	عثــر	لــه	علــى	ســابقة	عقــوق	والديــن.	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	
املذكــور	-	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	-	فعــل	محــرم	ومعاقــب	
عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	اطلــب	مــا	يلــي:	أوال:	اثبــات	شــربه	للمســكر		
واحلكــم	عليــه	بحــد	الســكر	.	ثانيــا:	إثبــات	مــا	اســند	إليــه	حيــال	تعاطــي	
احلشــيش	املخــدر	وفــق	الفقــرة	رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	)3(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي	:	1-	
عقوبــة	الســجن	الــواردة	بالفقــرة	رقــم)1(	مــن	املــادة	رقــم)41(	مــن	النظــام	
.	2-	منعــه	مــن	الســفر	وفــق	الفقــرة	)1(	مــن	املــادة	رقــم)56(	مــن	النظــام.	
وبــاهلل	التوفيــق(	ا.	هـــ	وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	بقولــه	
مــا	جــاء	يف	االتهــام	املوجــه	لــي	كلــه	صحيــح	هــذا	جوابــي	فبنــاء	علــى	مــا	
تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وبنــاء	علــى	إقــرار	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	
إليــه	ولقولــه	تعالــى	:	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	إمنــا	اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	
ــوه	لعلكــم	تفلحــون	(	فقــد	 واألزالم	رجــس	مــن	عمــل	الشــيطان	فاجتنب
املســكر	 بشــرب	 املدعــى	عليــه	 إدانــة	 :	1-ثبــوت	 يلــي	 حكمــت	مبــا	
وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	2-	جلــد	املدعــى	عليــه	ثمانــن	جلــدة	حــد	
املســكر		وأفهمتــه	بانطبــاق	املــادة	1/56	مــن	نظــام	املخــدرات	عليــه	
وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	العــام	عــدم	قناعتــه	ورغبتــه	
وقــرر	 اعتراضيــة	 الئحــة	 بــدون	 االســتئناف	 حملكمــة	 احلكــم	 رفــع	
املدعــى	عليــه	قناعتــه	وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	



72

ــوم	األربعــاء	20	/	2	/1434هـــ	،،، متــام	الســاعة	20	:	10	مــن	ي
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم		الســبت	4	/	5	/1434هـــ	فتحــت	اجللســة	
الســاعة	)30	:	9(		وقــد	وردتنــا	املعاملــة	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	الفضيلــة	
قضــاة	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	رقــم	34193816	يف	
1434/4/21هـــ	املتضمــن	املاحظــة	مبــا	نصــه	:	)أوال	:	أن	إجابــة	املدعــى	
عليــه	غيــر	مكتملــة	.	ثانيــًا	/	أفهــم	فضيلتــه	بانطبــاق	املــادة	1/56	ولــم	
يبينهــا	حتــى	تعلــم	لــدى	جهــات	التنفيــذ(	ا.هـــ	واجلــواب	أنــه	قــد	حضــر	يف	
هــذه	اجللســة	املدعــى	عليــه	وجــرى	اســتدراك	النقــص	املشــار	إليــه	وأخــذ	
توقيعــه	عليــه	كمــا	جــرى	اســتدراكه	يف	القــرار	وأمــا	املــادة	1/56	فهــي	
املنــع	مــن	الســفر	مــدة	ســنتن	وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتريره	

يف	متــام	الســاعة	)45	:	9(		.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم		الثاثــاء	27	/	6	/1434هـــ		فتحــت	
اجللســة	الســاعة	)15	:	9(		وقــد	وردتنــا	املعاملــة	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	
يف	 	 رقــم	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 قضــاة	 الفضيلــة	
1434/6/12هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم		وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	

مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	متــام	الســاعة	)25	:	9(		.
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رقم	الصك:	32343839	تاريخه:	1432/12/02هـ	
رقم	الدعوى:	32240283

	 رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
	تاريخه:	1434/6/6هـ 	34232106

مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر - شــرب املســكر - قيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر ـ اإلقــرار -  إقامــة حــد املســكر - املنــع مــن الســفر 

1-مــا رواه أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم :  ) أتــى برجــل قــد شــرب المــر فجلــده بجريدتــن نحــو أربعــن 
قــال وفعلــه أبــو بكــر فلمــا كان عمــر استشــار النــاس فقــال عبدالرحمن 

بــن عــوف أخــف احلــدود ثمانــون فأمــر بــه( متفــق عليــه
2-وعــن علــي رضــي اهلل عنــه يف قصــة الوليــد بــن عقبــة قــال : ) جلــد 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أربعــن وجلــد أبــو بكــر أربعــن وجلــد عمــر 

ثمانــن وهكــذا أحــب إلــيَّ ( أخرجــه مســلم 
3-وعــن معاويــة رضــي اهلل عنــه عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) أنــه 

قــال شــارب المــر إذا شــرب فاجلــدوه ( أخرجــه أحمــد واألربعــة 
4-املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر		و	تعاطــي	
احلشــيش	املخــدر	و	قيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيرهمــا	وطلــب	املدعــي	العــام	
إثبــات		مــا	أســند	للمدعــى	عليــه	واحلكــم	عليــه	بعقوبة	حد	املســكر	لقاء	
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تعاطيــه	للحشــيش	.	العقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	من	املادة	)41(	من	
نظــام	مكافحــة	املخــدرات	لتعاطيــه	احلشــيش	املخــدر	،	العقوبــة	الــواردة	
يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	وذلــك	
ــر	 ــه	للســيارة	حتــت	تأثي ــات	قيادت ــه	مــن	الســفر	خــارج	البــاد	،	إثب مبنع
شــرب	املســكر	و	تعاطيــه	احلشــيش	املخــدر	و	إفهامــه	بــأن	عقوبتــه	عائــدة	
للجهــة	املختصــة	حيــث	انــه	قبــض	عليــه	مــن	قبــل	رجــال	الضبــط	اجلنائــي	
إثــر	اشــتراكه	مــع	أحــد	األشــخاص	بســرقة	محطــة	وقــود	حتــت	اإلنشــاء	
وعنــد	القبــض	عليــه	تبــن	أنــه	بحالــة	ســكر	وباستشــمامه	تبــن	انبعــاث	
الســموم	 تقريــر	 أثبــت	 ســوائله	 وبتحليــل	 جوفــه	 مــن	 املســكر	 رائحــة	
الشــرعية	إيجابيتهمــا	ملركبــات	احلشــيش	،كمــا	أقــر	املدعــى	عليــه	مبــا	
نســب	إليــه	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	بإقامــة	حــد	املســكر	
عليــه	بجلــده	ثمانــن	جلــدة	واملنــع	مــن	الســفر	ملــدة	ســنتن	وصــرف	النظــر	
عــن	تطبيــق	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	وإثبــات	إدانــة	
املدعــى	عليــه	بقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	و	عقوبتــه	يف	ذلــك	
عائــدة	للجهــة	املختصــة،	قنــع	املدعــى	عليــه	باحلكــم	وقــرر	املدعــي	العــام	
االعتــراض	مــن	غيــر	الئحــة	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.
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اجلزئّيــة	 ....القاضــي	يف	احملكمــة	 أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 احلمــد	هلل	وحــده	
باالحســاء		وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
اجلزئية	يف	محافظة	االحساء	برقم	32240283	وتاريخ	1432/06/21هـ		
ــخ	1432/06/21هـــ		ففــي	 ــدة	باحملكمــة	برقــم	32750534	وتاري املقي
يــوم		الســبت	املوافق1432/12/02هـــ	أفتتحــت	اجللســة	الســاعة	30	:	10		
وفيهــا	حضــر		املدعــي	العــام		....واملدعــى	عليــه		....		ســعودي	اجلنســية	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم			....وادعــى	املدعــي	العــام	قائــا	يف	دعــواه	
إنــه	بتاريــخ	1432/5/1هـــ	قبــض	عليــه	مــن	قبــل	رجــال	الضبــط	اجلنائــي	
مبركــز	شــرطة	الرقيقــة	مبحافظــة	األحســاء	إثــر	اشــتراكه	مــع	املدعــو		
ــة	الســرقة	أوراق	 ....بســرقة	محطــة	وقــود	حتــت	اإلنشــاء	)	فــرزت	لقضي
مســتقلة	ومعاجلتهــا	مــن	قبــل	جهــة	االختصــاص	(	وعنــد	القبــض	عليــه	
تبــن	أنــه	بحالــة	ســكر	،	وباستشــمامه	تبــن	انبعــاث	رائحــة	ا	ملســكر	
مــن	جوفــه	،	وبتحليــل	عينــة	مــن	ســوائله	أثبــت	تقريــر	الســموم	الشــرعية	
رقــم	)	753	م	.	أ	(	لعــام	1432هـــ	إيجابيتهــا	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	
وباســتجواب	املدعــى	عليــه	أقــر	بصحــة	واقعــة	القبــض	عليــه	وتعاطيــه	
احلشــيش	املخــدر	،	وصــدق	إقــراره	شــرعًا	بذلــك	،	كمــا	أقــر	حتقيقــًا	
بشــربه	املســكر	وقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيرهــا	عنــد	القبــض	عليــه	
وقــد	أســفر	التحقيــق	عــن	توجيــه	االتهــام	لــه	بشــرب	املســكر	وتعاطــي	
لألدلــة	 وذلــك	 تأثيرهمــا،	 حتــت	 الســيارة	 وقيــادة	 املخــدر	 احلشــيش	
املــدون	 وحتقيقــًا	 شــرعًا	 عليــه	 املصــدق	 إقــراره	 ـ1	 التاليــة:	 والقرائــن	
رقــم	 واللفــة	 اإلجــراءات	 ملــف	ضبــط	 مــن	 	)3( رقــم	 الصفحــة	 	 علــى	
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)3(.2-تقريــر	الدوريــات	األمنيــة	املرفــق	صــورة	منهــا	علــى	اللفــات	رقــم		
)24	ـ	26(	3-محضــر	االستشــمام	املرفــق	صــورة	منــه	علــى	اللفــة	رقــم	)	
20	(	4-تقريــر	الســموم	الشــرعية	املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)	33	(	وببحــث	
ــة	مســجلة	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	 ــى	ســوابق	جنائي ــه	عل ــر	ل ــم	يعث ســوابقه	ل
ـ	فعــل	محــرم	 ـ	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعًا	 عليــه	املذكــور	
ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	يف	ضــوء	الفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	الثالثــة	
مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	باملرســوم	
امللكــي	الكــرمي	رقــم	)	م/39	(	وتاريــخ	1432/7/8هـــ	أطلــب	إثبــات	
مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي	:	ـ	1	ـ	بعقوبــة	حــد	املســكر	لقــاء	
شــربه	لــه	ولتعاطيــه	احلشــيش	املخــدر		ـ	2	ـ	بالعقوبــة	املــواردة	يف	الفقــرة	
األولــى	مــن	املــادة	)	41	(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	أعــاه	لتعاطيه	احلشــيش	
املخــدر	3	ـ	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)	56	(	مــن	
النظــام	املشــار	إليــه	أعــاه	وذلــك	مبنعــه	مــن	الســفر	إلــى	خــارج	البــاد	.4ـ	
إثبــات	قيادتــه	للســيارة	حتــت	تأثيــر	شــرب	املســكر	وتعاطيــه	احلشــيش	
املخــدر	وإفهامــه	بــأن	عقوبتــه	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)	68	
(	مــن	نظــام	املــرور	تقــرر	مــن	اجلهــة	املختصــة	هــذه	دعــواي	وبعرضهــا	علــى	
املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــا	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	صحيــح	فقــد	شــربت	
ــت	احلشــيش	املخــدر	وقــدت	الســيارة	حتــت	تأثيرهمــا	 املســكر	وتعاطي
وأنــا	تائــب	إلــى	اهلل	تعالــى	ونــادم	علــى	مــا	صــدر	منــي	هكــذا	أجــاب	
وبنــاء	علــى	مــا	ســلف	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وإقــرار	املدعــى	عليــه	جملــة	
وتفصيــا	ومــا	قــرره	مــن	ندمــه	مــن	توبتــه	وخلــو	ســجله	مــن	الســوابق	
وبنــاء	علــى	إقــراره	بشــربه	للمســكر	وتعاطيــه	احلشــيش	)ملــا	رواه	انــس	
بــن	مالــك	رضــي	اهلل	عنــه	أن	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	أتــي	برجــل	قــد	
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شــرب	اخلمــر	فجلــده	بجريدتــن	نحــو	أربعــن	قــال	وفعلــه	أبــو	بكــر	فلمــا	
كان	عمــر	استشــار	النــاس	فقــال	عبــد	الرحمــن	بــن	عــوف	اخــف	احلــدود	
ثمانــون	فأمــر	بــه	عمــر	متفــق	عليــه	وعــن	علــي	رضــي	اهلل	عنــه	يف	قصــة	
الوليــد	بــن	عقبــه	قــال	جلــد	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	أربعــن	وجلــد	
أبوبكــر	أربعــن	وجلــد	عمــر	ثمانــن	وهــذا	أحــب	إلــي	أخرجــه	مســلم	
وعــن	معاويــة	رضــي	اهلل	عنــه	عــن	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	انــه	قــال	
يف	شــارب	اخلمــر	إذا	شــرب	فاجلــدوه	أخرجــه	احمــد	واالربعــه	وبنــاء	عليــة	
فقــد	ثبــت	لــدي	شــرب	املدعــى	عليــه	للخمــر	املســكر(	ونظــرًا	لكــون	
العقوبــات	الشــرعية	واحلــدود	تتداخــل	وعليــه	فعقوبــة	املدعى	عليه	لشــربه	
للمســكر	وتعاطيــه	للحشــيش	واحــدة	وبنــاء	علــى	إقــراره	بقيــادة	الســيارة	
حتــت	تأثيــر	املســكر	واحلشــيش	وانطبــاق	املــادة	املذكــورة	عليــه	ونظــرًا	
لكــون	مــا	طالــب	بــه	املدعــي	العــام	مــن	املادتــن	)41-56(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة		ال	وجــه	لــه	فــإن	العقوبــة	حديــه	

وال	زيــادة	عليهــا
وبنــاء	علــى	ذلــك	كلــه	فقــد	قــررت	مــا	يلي	:	أوال:	ثبت	لدي	شــرب	املدعى	
عليــه	للمســكر	وتعاطــي	احلشــيش	وقــررت	عقوبتــه	بجلــده	ثمانــن	جلــده	
دفعــة	واحــدة	حــدًا	ثانيــا:	ثبــت	لــدي	قيادتــه	لســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	
واحلشــيش	وأفهمتــه	أن	عقوبتــه	علــى	ذلــك	عائــدة	للجهــة	املختصــة	:ثالثــا:	
رددت	مــا	طالــب	بــه	املدعــي	العــام	مــن	تطبيق	املادتــن	)41-56(	من	نظام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	ومبــا	تقــدم	حكمــت	وبعرضــه	
العــام	قــرر	عــدم	 بــه	وبعرضــه	علــى	املدعــى	 علــى	املدعــى	عليــه	قنــع	
القناعــة	وطلــب	االســتئناف	مكتفيــا	مبــا	قــدم	عــن	أالئحــة	االعتراضيــة	
وأجبتــه	لطلبــه	وقــررت	رفــع	املعاملــة	إلــى	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	
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الشــرقية	حســب	التعليمــات	واهلل	املوفــق		وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1432/12/02	هـــ

1434/4/14هـــ	 املوافــق	 األحــد	 يــوم	 ويف	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
افتتحــت	اجللســة	الرابعــة	لهــذه	القضيــة	يف	متــام	الســاعة	التاســعة	وفيهــا	
إلــى	 الكتابــة	 جــرت	 وقــد	 	.... 	 عليــه	 واملدعــى	 العــام	 املدعــي	 حضــر	
إدارة	مكافحــة	املخــدرات	مبحافظــة	االحســاء	إلبــاغ	املدعــى	عليــه	
باحلضــور	يــوم	الثاثــاء	املوافــق	1433/5/18هـــ		فوردنــي	خطــاب	مديــر	
مكافحــة	املخــدرات	مبحافظــة	االحســاء	برقــم	22/3/3/95س	وتاريــخ	
بــه	 االتصــال	 بأنــه	مت	 نفيدكــم	 	( نصــه	 مــا	 املتضمــن	 1434/1/3هـــ	
وبكفيلــه	ولــم	يتجــاوب	ومت	التعميــم	عليــه	ومت	إيقافــه	لكونــه	مطلوبــا	
يف	هــذه	القضيــة	(	أ.	هـــ	وقــد	قــرر	املدعــى	عليــه	قائــا	لــم	ابلــغ	بــأي	موعــد	
مــن	اجلهــات	املختصــة	بالتبليــغ	ولــم	يبلــغ	كفيلــي	بذلــك	وقــد	توظفــت	
يف	شــركة		....بتاريــخ	2012/1/12م	وقــد	عقــدت	الــزواج	منــذ	شــهر	
ــى	مــا	صــدر	منــي		هكــذا	 ــادم	عل ــى	ون ــا	تائــب	إلــى	اهلل	تعال ــا	وأن تقريب
قــرر	فبنــاء	علــى	مــا	ســلف	ونظــرا	ملــا	أبــداه	املدعــى	عليــه	مــن	التوبــة	
والنــدم	وبنــاء	علــى	مــا	قــرره	أصحــاب	الفضيلــة	حفظهــم	اهلل	يف	القــرار	
املشــار	إليــه	أعــاه	وبنــاء	علــى	مــا	جــرى	عليــه	العمــل	مــن	تطبيــق	املــادة	
56	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	يف	مثــل	هــذه	
ــه	 ــى	املدعــى	علي ــة	وأمــا	املــادة	41	مــن	ذلــك	النظــام	فإنهــا	توجــه	إل احلال
يف	حالــة	كونــه	متهمــا	بحيــازة	احلشــيش	ولــم	تتضمــن	الئحــة	الدعــوى	
إلــى	املدعــى	عليــه	بحيــازة	املســكرات	وبنــاء	 العامــة	توجيــه	االتهــام	
ــه	فقــد	قــررت	مــا	يلــي	:	-	أوال	/	رجعــت	عمــا	حكمــت	 علــى	ذلــك	كل
بــه	يف	الفقــرة	الثالثــة	مــن	تــرك	تطبيــق	املــادة	56	مــن	نظــام	مكافحــة	
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املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وقــررت	عقوبــة	املدعــى	عليــه	مبنعــه	مــن	
الســفر	خــارج	البــاد	ملــدة	ســنتن	.	ثانيــا	/	مــا	زلــت	علــى	مــا	حكمــت	بــه	
يف	الفقرتــن	األولــى	والثانيــة	ومــا	حكمــت	بــه	مــن	رد	الدعــوى	العامــة	
العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 املــادة	41	 بشــأن	
وبذلــك	حكمــت	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	قناعتــه	بــه	وبعرضــه	
علــى	املدعــي	العــام	قــرر	عــدم	القناعــة	وطلــب	االســتئناف	مكتفيــا	مبــا	
قــدم	عــن	تقــدمي	الئحــة	اعتراضيــة	فأجبتــه	لطلبــه	وقــررت	رد	املعاملــة	
إلــى	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	حســب	التعليمــات	لتقريــر	
الســاعة	 اجللســة	 وأقفلــت	 اهلل	 الفضيلــة	حفظهــم	 يرونــه	أصحــاب	 مــا	
التاســعة	والنصــف	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	

الــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/4/14هـــ
	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	
األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	االحســاء	املكلــف	
برقــم	3418062	وتاريــخ	1434/4/28هـــ		املقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم	
34/1071220	وتاريــخ	1434/5/1هـــ		املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	
فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ			....	املســجل	برقــم	32343839	
....يف	 	 وتاريــخ	1432/12/2هـــ		اخلــاص	بدعوى/املدعــي	العــام	ضــد/	
قضيــة	مخــدرات	وقــد	تضمــن	القــرار	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	
ومفصــل	فيــه	.	حيــث	ســبق	دراســة	القراروصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعاملــة	
وباالطــاع	علــى	مــا	أجــاب	بــه	فضيلــة	القاضــي	وأحلقــه	بالقــرار	وصــورة	
ضبطــه	بنــاء	علــى	قرارنــا	رقــم38						يف1433/1/5هـــ	قررنــا	املصادقــة	
علــى	احلكــم	بعــد	االجــراء	االخيــر	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حرريف1434/6/3هـــ
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رقم	الصك:3454170	تاريخه:	1434/3/3هـ	
رقم	الدعوى:	33395222

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
331095191						تاريخه:1434/4/22هـ

مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر- إنــكار - تعزيــر للتهمــة - التعزير 
باجللد

1. املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

2. املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	بتعاطيــه	احلشــيش	املخــدر	وطلــب	
املدعــي	العــام	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	بعقوبــة	الســجن	واملنــع	
مــن	الســفر،	مت	كشــف	جــرم	املدعــى	عليــه	حيــث	كان	ســجينًا	وطلــب	
حتويلــه	إلــى	املستشــفى	العــام	مدعيــًا	أن	بيــده	كســر	وعنــد	دخولــه	
قســم	األشــعة	مــد	يــده	إلــى	جانــب	الكرســي	وأخــذ	شــيئًا	ثــم	أبتلعــه	
وأثبــت	إيجابيــة	التحليــل		ملــادة	احلشــيش	املخــدر،	أنكــر	املدعــى	عليــه	
الدعــوى،	وبالبحــث	عــن	ســوابقه	وجــد	لــه	ســوابق،	عــدم	ثبــوت	اإلدانــة	
وتعزيــر	املدعــى	عليــه	باجللــد	وُصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	

باجلــوف	.



81

احلمد	هلل	وحده	وبعد	فلدي	أنا	.....	رئيس	احملكمة	اجلزائّية	بسكاكا	
ــة	رئيــس	احملكمــة	 املســاعد	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيل
هـــ		 	1433/06/11 وتاريــخ	 	33395222 برقــم	 بســكاكا	 اجلزائيــة	
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	331095191	وتاريــخ	1433/06/10	هـــ		ففــي	
يــوم	األحــد	املوافــق	1433/12/26	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	30	:	
10	و	فيهــا		قــدم	املدعــي	العــام	............	دعــوى	عامــة	ضــد	املدعــى	عليــه	
هــذا	احلاضــر	...............	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
...........	أحــوال	اجلــوف	قائــًا	فيهــا	إنــه	بتاريــخ	1433/4/11هـــ	مت	حتويــل	
املدعى	عليه	من	شــعبة	ســجن	ســكاكا	إلى	مستشــفى	............		يرافقه	
مناوبــن	مــن	احلراســات	حيــث	كان	يدعــي	أن	لديــه	كســر	يف	يــده	و	يف	
قســم	األشــعة	قــام	مبــد	يــده	علــى	الكرســي	املوجــود	بجانبه	و	أخذ	شــيء	
مــا	وعنــد	مشــاهدة	املرافقــن	معــه	قــام	علــى	الفــور	ببلعــه	و	لــم	يســتطيع	
املناوبــن	معرفــة	مــا	معــه	و	مت	إعــداد	محضــر	بذلــك	موقــع	مــن	قبلهــم.	
و	قــد	أثبــت	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	مــن	مركــز	الســموم	بتبــوك	
رقــم	)1123	م/م	س	ت(	إيجابيــة	عينــة	البــول	املدعــى	عليــه	أليــض	املــادة	
الفعالــة	للحشــيش	و	املــدرج	باجلــدول	األول	فئــة	)أ(	يف	تعميــم	صاحــب	
الســمو	امللكــي	وزيــر	الداخليــة	رقــم	74831	بتاريــخ	1431/07/09هـــ.	
املدعــى	عليــه	ســجن	لــدى	شــعبة	ســجن	ســكاكا	علــى	قضيــة	جنائيــة.	
و	باســتجوابه	أنكــر	مــا	نســب	إليــه	مــن	اتهــام	مــن	ابتاعــه	شــيئًا	مــن	
احملظــورات	أو	املخــدرات.	و	انتهــى	التحقيــق	إلــى	توجيــه	االتهــام	لــــ/	
..........	بتعاطــي	مــادة	احلشــيش	املخــدر	املجــرم	مبوجــب	الفقــرة	الثانيــة	
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مــن	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	و	املؤثــرات	العقليــة	
1426/07/08هـــ	 تاريــخ	 و	 )م/39(	 رقــم	 امللكــي	 باملرســوم	 الصــادر	
وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعًا	
فعــل	مجــرم	ومعاقــب	عليــه	نظامــًا	مــا	يتعــن	معــه	إحالتــه	للمحكمــة	
اجلزئيــة	وفقــًا	لنــص	املادتــن	)126-128(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزئيــة	
فإنــي	أطلــب	إثبــات	إدانتــه	مبــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي:1-	
نظــام	 مــن	 	)41( املــادة	 مــن	 األولــى	 الفقــرة	 ورد	يف	 ملــا	 وفقــًا	 الســجن	
مكافحــة	املخــدرات	و	املؤثــرات	العقليــة.	2-	املنــع	مــن	الســفر	خــارج	
اململكــة	وفقــًا	ملــا	ورد	بالفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)56(	مــن	ذات	النظــام.	
هــذه	دعــواي.و	بعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــًا	مــا	ذكــره	
املدعــي	العــام	ضــدي	يف	دعــواه	فغيــر	صحيــح	فلــم	أقــم	بتعاطــي	مــادة	
احلشــيش	املخــدر	هكــذا	أجــاب	و	بعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	العــام	قــرر	
قائــًا	الصحيــح	مــا	ذكرتــه	و	بينتــي	عليــه	مــا	يلــي:	1-مــا	ورد	باحملضــر	
املعــد	مــن	اجلهــة	القابضــة	لفــة	رقــم	)2(	صفحــة	رقــم	)11(.	2-	مــا	جــاء	
بالتقريــر	الكيميائــي	لفــة	رقــم	)14(.	أطلــب	الرجــوع	إليهــا	هكــذا	قــرر	
و	بالرجــوع	إليهــا	وجدتهــا	مطابقــة	ملــا	ذكــره	املدعــي	العــام	و	مبواجهــة	
املدعــى	عليــه	بهــا	قــرر	قائــًا	مــا	ورد	باحملضــر	املعــد	مــن	اجلهــة	القابضــة	
صحيــح	و	ليــس	فيــه	مــا	يــدل	علــى	مــا	اتهمنــي	بــه	املدعــي	العــام	و	أمــا	مــا	
جــاء	بالتقريــر	الكيميائــي	فــا	علــم	لــي	بــه	هكــذا	قــرر	و	بعــرض	ذلــك	
علــى	املدعــي	العــام	قــرر	قائــًا	الصحيــح	مــا	ذكرتــه	هكذا	قــرر	ورفعت	
اجللســة	للتأمــل	إلــى	يــوم	األحــد	1434/03/01هـــ	الســاعة	العاشــرة	و	
النصــف	ويف	جلســة	أخــرى	يف	يــوم		األحــد	املوافــق1434/03/01	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	العاشــرة	والنصــف	وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	
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ــه	..........	وبعــرض	ســوابقه	قــرر	قائــا	نعــم	هــذه	ســوابقي	 واملدعــى	علي
ثــاث	ونلــت	جزائــي	عليهــا	هكــذا	قــرر	وأقفلــت	املرافعــه	وبعــد	ســماع	
الدعــوى	واإلجابــة		وإلنــكار	املدعــى	عليــه	دعــوى	املدعــي	العــام	بقيامــه	
بتعاطــي	مــادة	احلشــيش	املخــدر	ولعــدم	وجــود	بينــة	كافيــة	لــدى	املدعــي	
ــه	مــن	تعاطــي	مــادة	احلشــيش	 ــه	مبــا	أســند	إلي ــة	املدعــى	علي ــام	إلدان الع
مــن	 الصــادر	 	)............( رقــم	 الشــرعي	 الكيمائــي	 وللتقريــر	 املخــدر	
مركــز	مراقبــة	الســموم	والكيميــاء	الطبيــة	الشــرعية	بتبــوك	برقــم	
45/1221س	م/25	وتاريــخ	1433/4/26هـــ	املتضمــن	إجابيــة	عينــة	بــول	
..........	ملــادة	احلشــيش0وحيث	أن	مــادة	احلشــيش	مــن	املــواد	املســكرة	
وجلميــع	ماتقــدم	بــه	املدعــي	العــام	مــن	إدلــة	وقرائــن	وبعــد	اإلطــاع	علــى	
املادتــن	)41.56(مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــه	
املشــار	اليــه	بدعــوى	املدعــي	العــام	وخلــروج	مــادة	احلشــيش	عــن	إحاطتهمــا	
لعلــة	اإلســكار	ولوجــود	ثــاث	ســوابق	مســجلة	علــى	املدعــى	عليــه	األولى	
حيــازة	مخــدرات	بقصــد	اإلســتعمال	يف	1431/7/22هـــ	والثانيــة	نهــب	
قطــع	غيــار	وصــدم	دوريــة	أمنيــة	يف	1431/7/2هـــ	والثالثــة	ســرقة	ســيارة	
يف1432/8/1هـــ	وذلــك	حســب	صحيفة	ســوابقه	املرفقــة	لفه)12(		لذلك	
كلــه	وبنــاءا	عليــه	لــم	يثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	..........	بتعاطي	مادة	
ــره	 ــك	وقــررت	تعزي ــه	بذل ــة	علي احلشــيش	املخــدر	وتوجهــت	التهمــة	القوي
لقــاء	ذلــك	بجلــده	خمســون	جلــده	دفعــة	واحــدة	وحكمــت	بــرد	دعــوى	
نظــام	مكافحــة	 مــن	 املادتــن)41.56(	 تطبيــق	 بشــأن	 العــام	 املدعــي	
املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	لعــدم	شــموله	بهمــا	هــذا	ماحكمــت	بــه	
وتلــي	عليهمــا	فقنــع	بــه	املدعــى	عليــه	دون	املدعــي	العــام	وطلــب	متييــزه	
وأســتعد	بتقــدمي	الئحــة	إعتراضيــة	عليــه	وقــرر	فهمــه	بتعليمــات	التمييــز	
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وأفهمتــه	بــأن	عليــه	احلضــور	لهــذه	احملكمــة	يــوم	اإلربعــاء	1434/3/4هـــ	
إلســتام	نســخة	احلكــم	ففهــم	ذلــك	ورفعــت	اجللســة	لذلــك	الــى	يــوم	
اإلربعاء1434/3/4هـــ	0	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/03/01	هـــ	الســاعة	احلاديــة	

عشــرة	.
ــرة	األولــى	 ــاة	الدائـ ــا		نحــن		قـضـ احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـ
ــى	 ــة	مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	اجلــوف	عل ــا	اجلزائي ــز	القضاي لتميي
املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	بســكاكا	برقــم	
331095191		وتاريــخ	1434/4/22هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	
فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ/	..........	املســجل	برقــم		3454170	
وتاريــخ	1434/3/3هـــ	اخلــاص	بدعــوى		املدعــي	العــام	ضــد/	.............	يف	
ــه		مبــا	هــو	مــدون	 ــة	مخــدرات	وقــد	تضمــن	القــرار	حكــم	فضيلت قضي
ومفصــل	بــه.	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعاملــة.	فقــد	
قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم.		واهلل		املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.
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رقم	الصك:	34186238	تاريخه:	1434/4/13هـ	
رقم	الدعوى:	33612392

	 رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34370699					تاريخه:	1434/11/26هـ

مخدرات - تعاطي احلشــيش املخدر - ترويج احلشــيش املخدر - تســتر 
علــى املــروج - شــهادة الشــهود - إقــرار املدعــى عليــه - التعزيــر بالســجن 

و اجللــد و اإلبعــاد عــن البــالد و مصــادرة اجلــوال و إلغــاء الشــريحة .  

1 - اإلقرار حجة شرعية . 
2 - املادة )38( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية .
3 - املادة )53( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية .
4 - املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية.

5 - املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية .

ادعــى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	بترويــج	احلشــيش	املخــدر	،	
عليــه	 املدعــى	 قيــام	 عــن	 املخــدرات	 لــدى	مكافحــة	 معلومــات	 وردت	
بترويــج	احلشــيش	املخــدر	،	وقــد	مت	متكــن	املصــدر		مــن	االتصــال	بــه	،	
ــغ	مائتــي	ريــال	،		فاســتعد	 وطلــب	كميــة		مــن	احلشــيش	املخــدر	،	مببل
ــغ	املرقــم،	ومت	تفتيشــه	 املدعــى	عليــه	بذلــك	،	ومت	تزويــد	املصــدر	باملبل
بعــد	تزويــده	باملبلــغ	،	وملــا	تقابــل	مــع	املدعــى	عليــه	،	حتــت	أنظــار	الفرقــة	
القابضــة	،		ســلم	املصــدر	املبلــغ	املرقــم	للمدعــى	عليــه	،	وطلــب	املدعــى	



86

عليــه	مــن	املصــدر	االنصــراف	مــن	املوقــع	،	وأبلغــه	بأنــه	عنــد	توفــر	قطعــة	
احلشــيش	ســوف	يعــاود	االتصــال	عليــه	،	وبعــد	عــدة	أيــام	اتصــل	املدعــى	
عليــه	علــى	املصــدر	،	يفيــده	بتوفــر	احلشــيش	،	وكانــت	املكاملــة	حتــت	
ســماع	الفرقــة	القابضــة	،	فتــم	تفتيــش	املصــدر	،	ومت	االنتقــال	إلــى	
املــكان	املتفــق	عليــه	،	وتقابــل	املصــدر	مــع	املدعــى	عليــه	،	وقــام	املدعــى	
عليــه	،	بتســليم	املصــدر	قطعــة	بنيــة	اللــون	،	يشــتبه	أن	تكــون	مــن	مــادة	
احلشــيش	املخــدر	،	بلــغ	وزنهــا	)4050(	أربعــة	جرامــات	وخمســن	باملائــة	
مــن	اجلــرام	،	وكانــت	العمليــة	حتــت	أنظــار	الفرقــة	القابضــة،	و	طلــب	
ــد	والغرامــة	واإلبعــاد	 ــه	بالســجن	واجلل ــر	املدعــى	علي املدعــي	العــام	تعزي
عــن	البــاد	ومصــادرة	الســيارة	ومصــادرة	اجلوالــن	وإلغــاء	شــريحتيهما	
ورد	املبلــغ	احلكومــي،	وتعزيــره	لقــاء	تســتره	علــى	املــروج،	أنكر	املدعي	
عليــه	مــا	جــاء	بدعــوى	املدعــي	العــام	بطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	العــام	علــى	
دعــواه	أحضــر	شــاهديه	و	قــد	شــهدا	بصحــة	الواقعــة	و	بعــرض	شــهادتهما	
علــى	املدعــى	عليــه	أقــر	بصحــة	مــا	جــاء	يف	الشــهادة،	صــدر	احلكــم	
بتعزيــر	املدعــى	عليــه	بالســجن	و	اجللــد	و	الغرامــة	و	مصــادرة	اجلوالــن	
و	إلزامــه	بإعــادة	املبلــغ	احلكومــي	و	إلغــاء	الشــريحة	و	إبعــاده	خــارج	
اململكــة	وال	يســمح	لــه	بالعــودة	إليهــا	إال	فيمــا	تســمح	بــه	تعليمــات	احلــج	
و	العمــرة،	قنــع	املدعــي	عليــه	باحلكــم	،	وقــرر	املدعــي	العــام	اعتراضــه	
علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة،	مت	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	

	.
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	).....(		القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
مبكــة	املكرمــة			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
احملكمــة	اجلزائيــة	مبكــة	املكرمــة	برقم	).....(	وتاريــخ	1433/10/21	
هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	).....(	وتاريــخ	1433/10/21	هـــ		ففــي	يــوم		
		11	: الســاعة	45	 افتتحــت	اجللســة	 املوافــق1434/02/23	هـــ	 الســبت	
وفيهــا	حضــر		املدعــي	العــام	وداعــى	علــى	احلاضــر	معــه	).....(	اندونيســي	
اجلنســية		اقامــة	رقــم	).....(	قائــًا	انــه	بنــاء	علــى	توفــر	معلومــات	لــدى	
مكافحــة	املخــدرات	عــن	قيــام	املدعــى	عليــه	بترويــج	احلشــيش	املخــدر	
بحــي	).....(	جــرى	بتاريــخ	1433/9/25هـــ	متكــن	املصــدر	مــن	التصــال	
ــة	مــن	احلشــيش	 ــه	كمي ــب	من ــه	رقــم	).....(	وطل ــى	جــوال	املدعــى	علي عل
املخــدر	مببلــغ	)200(	مائتــي		ريــال	فاســتعد	املدعــى	عليــه	بذلــك	وطلــب	
مــن	املصــدر	احلضــور	لــه	بحــي	).....(	امــام	مركــز	الدفــاع	املدنــي	وجــرى	
تفتيــش	املصــدر	بعــد	تزويــده	باملبلــغ	املرقــم	وقــدرة	)200(	مائتــا	ريــال	
فتقابــل	املصــدر	مــع	املدعــى	عليــه	حتــت	أنظــار	الفرقــة	وقــام	املصــدر	
بتســليم	املدعــى	عليــه	املبلــغ	املرقــم	وطلــب	املدعــى	عليــه	مــن	املصــدر	
االنصــراف	مــن	املوقــع	وابلغــه	بأنــه	عنــد	توفــر	قطعــة	احلشــيش	املخــدر	
ســوف	يعــاود	االتصــال	بــه	الســتامها		ويف	متــام	الســاعة	الثانيــة	مــن	صباح	
يــوم	الثاثــاء	املوفــق	1433/9/26هـــ	عــاود	املدعــى	عليــه	االتصــال	علــى	
املصــدر	مــن	جــوال	رقــم	).....(	واخبــر	املصــدر	مبكاملــة	مســموعة	بــأن	
الكميــة	املطلوبــة	ســوف	تكــون	متوفــرة	يف	أيــام	العيــد	ويف	يــوم	الثاثــاء	
املوافــق	1433/10/3هـــ	ورد	إتصــال	مــن	الرقــم	).....(	أفــاد	فيــه	املدعــى	
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عليــة	بــأن	كميــة	احلشــيش	املطلوبــة	متوفــرة	لديــة	وطلــب	مقابلــة	املصــدر	
بحــي	).....(	وكانــت	املكاملــة	حتــت	ســماع	الفرقــة	فتــم	تفتيــش	املصــدر	
وجــرى	دفعــة	حتــت	انظــار	الفرقــة	فحضــر	املدعــى	عليــة	علــى	ســيارة	مــن	
نــوع	).....(	حتمــل	اللوحــة	ســعودية	رقــم	).....(	تعــود	ملكيتهــا	للمواطــن	
).....(	ونــزل	املدعــى	عليــه	مــن	الســيارة	التــي	يقودهــا	وتقابــل	مــع	املصــدر	
وقــام	بتســليم	املصــدر	قطعــة	بنيــة	اللــون	يشــتبة	أن	تكــون	مــن	مــادة	
احلشــيش	املخــدر	بلــغ	وزنهــا	)4050جــم(	اربعــة	جرامــات	وخمســن	باملائــة	
مــن	اجلــرام	وكانــت	العمليــة	حتــت	االنظــار	الفرقــة	املنتشــرة	باملوقــع	
واعطيــت	االشــارة	فتــم	القبــض	علــى	املدعــى	عليــة	وبتفتيشــة	شــخصيًا	
لــم	يعثــر	معــه	علــى	اي	شــي	مــن	املمنوعــات	وعثــر	معــه	علــى	جوالــن	مــن	
نــوع	).....(	بشــريحتن	).....(	و).....(	يحمــل		االول	الرقــم	املصنعــي	).....(	
ولثانــي	يحمــل	الرقــم	املصنعــي	).....(	واتضــح	أنهمــا	الرقمــان	اللــذان	
الفرقــة	 قبــل	 مــن	 للترويــج	ومبناقشــته	 التنســيق	 اســتخدما	يف	عمليــة	
القابضــة	أقــر	أمــام	الفرقــة	بواقعــة	الضبــط		وباســتجواب	املدعــى	عليــه	
).....(	أقــر	بانــه	قبــض	عليــة	مــن	قبــل	مكافحــة	املخــدرات	أثنــاء	قيامــة	
ببيــع		قطعــة	مــن	احلشــيش	املخــدر	وانــه	حصــل	عليــة	مــن	شــخص	اليعرفــه	
وقــد	انتهــى	التحقيــق	الــى	توجيــه	االتهــام	للمدعــى	عليــه	وهــذا	فعل	محرم	
شــرعا	ومجــرم	نظامــا	وفقــا	للفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	
م/39	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	وتســترة	علــى	املــروج	وحيــث	أن	ماقــام	بــه	
املدعــى	عليــه	فعــل	محــرم	شــرعًا	ومجــرم	ومعاقــب	عليــة	نظامــًا	وفقــا	
العقليــة		 واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	 نظــام	 مــن	 الثالثــة	 للمــادة	
لــذا	اطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــة	بالعقوبــات	األصليــة	
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والتكميليــة	التاليــة	1-	بالســجن	واجللــد	والغرمــة	اســتناد	للفقــرة	)1(	
العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 	)38( املــادة	 مــن	
املشــارإليه	2-	إبعــاد	عــن	البــاد	بعــد	االنتهــاء	مــن	تنفيــذ	عقوبتــه	وفقــا	
للفقــرة	)2(	مــن	املــادة	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة	املشــار	إليــة	3-	الزامــه	باعــادة	املبلــغ	احلكومــي	املرقــم	وقــدرة	
مائتــا	)200(	الدارة	مكافحــة	املخــدرات	بالعاصمــة	املقدســة	اســتناد	
لتعميــم	صاحــب	الســمو	امللكــي	وزيــر	الداخليــة	رقــم	65980/4/5/1	
الرقمــن	 ذوي	 اجلوالــن	 مصــادرة	 	-4 22_1428/12/23هـــ	 وتاريــخ	
املصنعــن	).....(	ورقــم).....(	اســتناد	للفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)53(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة		وإلغــاء	شــريحتيهما	اســتناد	
9798/5/1	يف	9_1428/2/10هـــ	 رقــم	 وزيرالداخليــة	 ســمو	 لبرقيــة	
النقــد	 مبوسســة	 قيمتهــا	 إدخــال	 علــى	 الشــرعي	 القــرار	 يف	 والنــص	
العربــي	الســعودي	حلســاب	املديريــة	العامــة	املكافحــة	املخــدرات	اســتناد	
لبرقيــة	صاحــب	الســمو	امللكــي	ولــي	العهــد	نائــب	رئيــس	مجلــس	الــوزراء	
لقــاء	 تعزيــر	 	-5 1430/6/8هـــ	 وتاريــخ	 	40656 رقــم	 الداخليــة	 وزيــر	
تســترة	علــى	املــروج	اســتناد	لتعميــم	معالــي	رئيــس	الهيئــة	رقــم	15596	
يف	وزيرالداخليــة	رقــم	9798/5/1	يف	9_1428/2/10هـــ	والنــص	يف	
القــرار	الشــرعي	علــى	إدخــال	قيمتهــا	مبوسســة	النقــد	العربــي	الســعودي	
حلســاب	املديريــة	العامــة	املكافحــة	املخــدرات	اســتناد	لبرقيــة	صاحــب	
الســمو	امللكــي	ولــي	العهــد	نائــب	رئيــس	مجلــس	الــوزراء	وزيــر	الداخليــة	
رقــم	40656	وتاريــخ	1430/6/8هـــ	5-	تعزيــر	لقــاء	تســترة	علــى	املــروج	
15596	يف1433/5/4هـــ	 رقــم	 الهيئــة	 رئيــس	 معالــي	 لتعميــم	 اســتناد	
وبســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	دعــوى	املدعــى	العــام	أجــاب	قائــا	ماذكــره	
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املدعــى	العــام	يف	دعــواه	أعــاه	غيــر	صحيــح	فأنــا	لــم	ابيــع	وإمنــا	أعطيــت	
املصــدر	قطعــة	مــن	احلشــيش	املخدرأمانــه	عنــدي	وأنــا	الأعرفهــا	فأنــا	
ال	أشــرب	الدخــان	ومــن	ثــم	ســلمته	مــا	أعطانــي		إيــاه	ومت	القبــض	علــي	
هكــذا	أجــاب	وبســؤال	املدعــى	العــام	عــن	بينتــه	أجــاب	قائــًا	أطلــب	
إمهالــي	إلحضــار	بينتــي	وعليــه	رفعــت	اجللســة	إلحضــار	املدعــى	العــام	
بينتــه	ويف	هــذا	اليــوم	األحــد	املوافــق	1434/3/22هـــ	افتتحــت	اجللســة	
يف	متــام	الســاعة	التاســعة	وفيهــا	أحضــر	املدعــي	العــام	بينتــه	كًا	مــن	
/	).....(	ســعودي	اجلنســية	بالســجل	املدنــي	رقــم	).....(	و	).....(	ســعودي	
اجلنســية	بالســجل	املدنــي	رقــم	).....(	وباستشــهادهما	شــهد	كل	واحــد	
منهمــا	قائــًا	توفــر	لدينــا	معلومــات	عــن	قيــام	املدعــى	عليــه	بترويــج	
احلشــيش	بحــي	).....(	جــرى	متكــن	املصــدر	مــن	االتصــال	علــى	جــوال	
املدعــى	عليــه	وطلــب	منــه	كميــة	مــن	احلشــيش	املخــدر	مببلــغ	مائتــن	
ريــال	فاســتعد	املدعــى	عليــه	وطلــب	مــن	املصــدر	احلضــور	إليــه	بحــي	).....(	
أمــام	مركــز	الدفــاع	املدنــي	وجــرى	تفتيــش	املصــدر	بعــد	تزويــده	باملبلــغ	
املرقــم	200مائنــان	ريــال	فقابــل	املصــدر	مــع	املدعــى	عليــه	وقــام	املصــدر	
بتســليمة	املبلــغ	املرقــم	وطلــب	املدعــى	عليــه	مــن	املصــدر	االنصــراف	مــن	
املوقــع	وأبلغــه	بأنــه	متــى	ماتوفــر	الكميــه	ســيتصل	عليــه	عــاود	املدعــى	
عليــه	االتصــال	علــى	املصــدر	وأخبــر	املصــدر	مبكاملــة	مســموعة	بــأن	
أيــام	العيــد	ورد	اتصــال	مــن	 الكميــة	املطلوبــة	ســتكون	متوفــرة	يف	
بــأن	الكميــة	مــن	احلشــيش	متوفــرة	وطلــب	 أفــاد	فيــه	 املدعــى	عليــه	
املدعــى	عليــه	مــن	املصــدر	مقابلتــه	بحــي	).....(	وكانــت	املكاملــة	حتــت	
ســماع	الفرقــة	مت	تفتيــش	املصــدر	وجــرى	دفعــه	حتــت	أنظــار	الفرقــة	
ــه	مــن	 ــوع	).....(	ونــزل	املدعــى	علي ــه	علىســيارة	مــن	ن حضــر	املدعــى	علي
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الســيارة	وتقابــل	مــع	املصــدر	وقــام	بتســليم	املصــدر	قطعــة	بنيــة	اللــون	ولــم	
نشــاهد	عمليــة	االســتام	وال	التســليم	ثــم	أعطيــت	اإلشــارة	فتــم	القبــض	
عليــه	وبتفتيشــه	لــم	يعثــر	علــى	أي	شــي	مــن	املمنوعــات	هــذه	شــهادتنا	
وبعــرض	الشــهادة	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــًا	ماجــاء	يف	شــهاد	
ــي	 ــدر	من ــى	ماب ــادم	عل ــا	ن ــا	ســلمت	املصــدر	وأن الشــاهدين	صحيحــة	وأن
وتائــب	هــذه	إجابتــي	فبنــاء	علــى	ماتقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	ومبــا	أن	
املدعــى	عليــه	أقــر	بدعــوى	املدعــى	العــام	ومبــا	أن	اإلقــرار	حجــة	شــرعية	
علــى	املقــر	وبنــاء	علــى	املــادة	38،53،56،60	لــذا	وجلميــع	ماتقــدم	فقــد	
تقــرر	لــي	مــا	يلــي	أواًل	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	مبــا	أســند	إليــه	مــن	
ترويــج	أربعــة	جرامــات	وخمســون	باملائــة	مــن	احلشــيش	املخــدر	بقصــد	
ــًا	قــررت	ســجنه	مــدة	ســنة	محســوبًا	منهــا	مــدة	إيقافــه	يف	 التعاطــي	ثاني
هــذه	القضيــة	وجلــدة	ثاثمائــة	جلــدة	مفرقــة	علــى	ســت	دفعــات	كل	
دفعــة	خمســون	جلــدة	بــن	كل	دفعــة	وأخــرى	عشــرة	أيــام	وتغرميــه	بألــف	
ريــال	خلزينــة	الدولــة	تصــرف	للمصالــح	العامــة	ثالثــًا	إبعــاد	املدعــى	عليــه	
خــارج	اململكــة	بعــد	انتهــاء	محكوميتــه	واليســمح	لــه	بالعــودة	إليهــا	
ذو	 اجلوالــن	 مصــادرة	 رابعــًا	 والعمــرة	 احلــج	 تعليمــات	 بــه	 إالماتســمح	
الرقــم	).....(	و	).....(	وإلغــاء	شــريحتهما	وإيــداع	مبلغهمــا	مبوسســة	النقــد	
ــة	العامــة	ملكافحــة	املخــدرات	كمــا	 العربــي	الســعودي	لصالــح	املديري
قــررت	إلزامــه	بإعــادة	املبلــغ	املرقــم	ووقــدره	مائتــي	ريــال	وملــا	ســبق	كلــه	
حكمــت	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	القناعــة	باحلكــم	
كمــا	قــرر	املدعــى	العــام	االعتــراض	.وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	ســيدنا	

محمــد	حــرر	بتاريــخ	1434/3/22هـــ
احلمــدهلل	وحــده	وبعــد	ويف	هــذا	اليــوم	االربعــاء	املوافــق	1434/9/16هـــ	
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افتتحــت	اجللســة	وقــد	عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	مبكــة	
املكرمــة	برقــم	).....(	يف	1434/7/18هـــ	وبرفقهــا	قــرار	الدائرة	اجلزائية	
اخلامســة	رقــم	).....(	يف	1434/7/10هـــ	واملذيــل	مــن	اصحــاب	الفضيلــة	
بتوقيعاتهــم	كا	مــن	رئيــس	اســتئناف	).....(	و	قاضــي	اســتئناف	).....(	
وقاضــي	اســتئناف	).....(	ونــص	احلاجــة	منــه	وبدارســة	القــرار	وصــورة	
فيــه	 القــرار	 أن	 ملاحظــة	 حاكمهــا	 لفضيلــة	 إعادتهــا	 تقــرر	 ضبطــه	
ســقط	مــن	الســطر	الســابع	مــن	أســفل	الصفحــة	الثانيــة	عنــد	إحضــار	
املدعــي	العــام	لبينتــه	كمــا	ياحــظ	أن	هنــاك	أغــاط	مطبعيــة	وإمائيــة	
مؤشــر	عليهــا	بالقلــم	الرصــاص	فياحــظ	ذلــك	وعليــه	فأجيــب	أصحــاب	
الفضيلــة	بأنــه	جــرى	إكمــال	الــازم	حيــال	مــا	ذكــر	وبــاهلل	التوفيــق	
وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	ســيدنا	محمــد	حــرر	بتاريــخ	1434/9/16هـــ	.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد		ويف	يــوم	االحــد	املوافق	1434/12/22هـ	افتتحت	
ــة	مــن	محكمــة	 اجللســة	الســاعة		التاســعة	صباحــا	وفيهــا	عــادت	املعامل

االســتئناف	مبكــة	املكرمــة	برقــم	331847300
احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وبعــد	:-	فقــد	
جــرى	منــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	اجلزائيــة	اخلامســة	مبحكمــة	االســتئناف	
يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	اإلطــاع	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	
رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبكــة	املكرمــة	املســاعد	برقــم		)....(	وتاريخ	
1434/11/12هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مـــن	فضيلة	الشــيخ	/	).....(	
ــاريخ	 ــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم	).....(	وتــــــــ القاضــي	باحملكمــة	اجلزائي
1434/4/13هـ	الـمتضمـــن	دعوى	املدعي	العام	ضد	/	).....(	اندونيســي	
اجلنســية	املتهــم	بترويــج	احلشــيش	املخــدر	،	احملكوم	فيــه	مبا	دون	بباطن	
القــرار	،	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	والائحــة	االعتراضيــة	قررنــا	
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املوافقــة	علــى	احلكــم	بعــد	اإلجــراء	األخيــر	،	واهلل	املوفــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلـــــــه	وصحبــه	وســلم	.
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رقم	الصك:	3464492	تاريخه:	1434/3/17هـ		
رقم	الدعوى:	34113792

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:		
	34180649		تاريخه:	1434/4/7هـ

 - مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر - حيــازة ســيجارة ملفوفــة 
باحلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي - إقــرار حتقيقــًا - رجــوع عــن إقــرار 
- وجــود ســوابق - التعزيــر بالســجن واملنــع مــن الســفر - إقامــة حــد 

املســكر .

1 - قولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنــا المــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون (

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   60 و   1/56 و   1/41 و   2/3 املــواد   -  2
العقليــة. واملؤثــرات 

الئحــة	الدعــوى	ضــد	ثاثــة	مواطنــن	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحيــازة	
احدهــم	لســيجارة	ملفوفــة	باحلشــيش	املخــدر	بقصــد	التعاطــي،	وطلــب	
املدعــي	العــام	إثبــات	مــا	أســند	إليهــم	واحلكــم	عليهم	باملقتضى	الشــرعي	
لقــاء	تعاطيهــم	حلشــيش	املخــدر	ومنعهــم	مــن	الســفر	وبعقوبــة	تعزيريــة	
املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 	)41( املــادة	 مــن	 	) 	1 	( الفقــرة	 وفــق	
العثــور	 بعــد	 عليهــم	 املدعــى	 علــى	 القبــض	 مت	 	، العقليــة	 واملؤثــرات	
بحوزتهــم	علــى	ســيجارة	حتتــوي	علــى	احلشــيش	املخــدر،	إقــرار	املدعــى	
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عليهــم	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر،	إنــكار	املدعــى	عليــه	املتهــم	بحيــازة	
الســيجارة	للحيــازة	ووجــود	إقــرار	لــه	حتقيقــًا	مبلــف	الدعــوى	بحيــازة	
الســيجارة	امللفوفــة	باحلشــيش	بقصــد	التعاطــي،	ثبــوت	إدانــة	املدعــى	
املتهــم	 عليــة	 املدعــى	 إدانــة	 وثبــوت	 املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 عليهــم	
باحليــازة	بحيــازة	الســيجارة	امللفوفــة	باحلشــيش	بقصــد	التعاطــي،	إقامــة	
حــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليهــم	الثاثــة،	تعزيــر	املدعــى	عليــه	املــدان	
باحليــازة	بالســجن	واملنــع	مــن	الســفر،	تصديــق	احلكــم	مــن	محكمــة	

االســتئناف	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
مبحافظــة	القطيــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	مــن	فضيلــة	الرئيــس	
برقــم	34113792	وتاريــخ	9	/	3	/	1434	هـــ	املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	
34532240	وتاريــخ	9	/	3	/	1434	هـــ	واملتعلقــة	بدعــوى	املدعــي	العــام	
/	.....	ضــد	كل	مــن	:		1-...	حامــل	الســجل	املدنــي	رقــم	).......(	2-.......	
حامــل	الســجل	املدنــي	رقــم	).....(	3-	......	حامــل	الســجل	املدنــي	رقــم	
)........(	ففــي	يــوم		الثاثــاء	17	/	3	/1434هـــ	فتحــت	اجللســة	الســاعة	45	
:	9		وفيهــا	حضــر		املدعــي	العــام	واملدعــى	عليهــم	املدونــة	هوياتهــم	بعاليــه	
وقــدم	املدعــي	العــام	الئحــة	الدعــوى	املتضمنــة	مــا	يلــي	:	)	أدعــي	علــى	
كٍل	مــن:	1-...........	،	البالــغ	مــن	العمــر	)24(	عامــًا	،	ســعودي	اجلنســية	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	).......(	،	غيــر	محصــن،	موظــف	أهلــي	،	
املقبــوض	عليــه	بتاريــخ	1433/4/9هـــ	وأفــرج	عنــه	بتاريــخ	1433/4/9هـــ	
اســتنادًا	للمــادة	)120(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	،	ويقيــم	بحافظــة	
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ــغ	مــن	العمــر	)21(	عامــًا	،	ســعودي	اجلنســية	 القطيــف.	2-........	،	البال
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	).......(	،	غيــر	محصــن،	موظــف	أهلــي	،	
املقبــوض	عليــه	بتاريــخ	1433/4/9هـــ	وأفــرج	عنــه	بتاريــخ	1433/4/9هـــ	
اســتناًد	للمــادة	)120(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	،	ويقيــم	بحافظــة	
القطيــف.	3-	.....	،	البالــغ	مــن	العمــر	)23(	عامــًا	،	ســعودي	اجلنســية	
ــي	،	 مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	)......(	،	غيــر	محصــن،	موظــف	أهل
املقبــوض	عليــه	بتاريــخ	1433/4/9هـــ	وأفرج	عنــه	بتاريخ	1433/4/10هـ	
اســتناًد	للمــادة	)120(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	،	ويقيــم	بحافظــة	
القطيــف.	حيــث	انــه	بتاريــخ	املوافــق	1432/4/9هـــ	قبــض	علــى	املدعــى	
عليهــم		و.....و.....)لــم	يوجــه	لهمــا	تهمــة(	مــن	قبــل	مركــز	امــن	املنشــآت	
بالســفانية	وذلــك	بعــد	العثــور	بحوزتهــم	علــى	ســيجارة	ملفوفــة	باحلشــيش	
املخــدر	بلــغ	وزنهــا	)1(	جــرام	واحــد	بداخــل	علبــة	ســجائر	مخبــأة	باملقاعد	
اخللفيــة	لبــاص	الشــركة	الــذي	كانــوا	يســتقلونه	بالقــرب	منهــم	،	أثبــت	
ــة	 ــر	الكيمــاوي	الشــرعي	الصــادر	مــن	املركــز	اإلقليمــي	ملراقب التقري
الســموم	باملنطقــة	الشــرقية	رقــم	)1339	ك	ش(		بتاريــخ	1433/4/17هـــ	
احتواءهــا	علــى	احلشــيش	املخــدر	،وأثبــت	تقريــري	الســموم	الشــرعية	
الشــرقية	 باملنطقــة	 الســموم	 ملراقبــة	 اإلقليمــي	 املركــز	 مــن	 الصــادر	
رقــم	)664م	أ(	ورقــم	)663م	أ(	وتاريــخ	1433/4/17هـــ	ايجابيــة	عينــة	
بــول	املدعــى	عليــه	الثانــي	والثالــث	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	إيجابيــة	
عينــة		بــول	املدعــى	عليــه	الثانــي	والثالــث	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	
واســتهلكت	العينــة	املرســلة	يف	التحليــل	وأقــر	املدعى	عليــه	األول	للفرقة	
القابضــة	بــأن	الســيجارة	املضبوطــة	تخصــه.	وباســتجواب	املدعــى	عليــه	
األول	أقــر	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر.	وباســتجواب	املدعــى	عليهــم	الثانــي	
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والثالــث	اعترفــا	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر.	وقــد	أســفر	التحقيــق	عــن	
توجيــه	االتهــام	لهــم	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	ولــألول	بحيــازة	ســيجارة	
ملفوفــة	باحلشــيش	املخــدر	بلــغ	وزنهــا	)1(	جــرام	واحــد	بقصــد	التعاطــي،	
وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة:	1-إقــرار	األول	املنــوه	عنــه	املرفــق	باللفــه	
رقــم	)5(	وســماع	أقوالــه	املنــوه	عنهــا	املدونــة	علــى	الصفحــة	رقــم	)2(	مــن	
دفتــر	التحقيــق	املرفــق	باللفــه	رقــم	)56(.	2-إقــرار	الثانــي	والثالــث	املنــوه	
عنهــا	املدونــة	علــى	الصفحــة	رقــم	)5,7(	مــن	دفتــر	التحقيــق	املرفــق	باللفه	
رقــم	)56(.	3-مــا	ورد	يف	محضــر	القبــض	لفــه	رقــم	)4(.	4-التقاريــر	
الشــرعية	املنــوه	عنهــا	املرفقــة	لفــه	رقــم	)22-24(.	وبالبحــث	عمــا	إذا	
كان	لهــم	ســوابق	لــم	يعثــر	لهــم	علــي	ســوابق	مســجله.	وحيــث	إن	مــا	
أقــدم	عليــه	املذكــورون	-وهــم	بكامــل	أهليتهــم	املعتبــرة	شــرعًا	-	فعــل	
ــذا	أطلــب	اآلتــي	:	أواًل:	احلكــم	 محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	ل
عليهــم	باملقتضــى	الشــرعي	لتعاطيهــم	احلشــيش	املخــدر.	ثانيــًا:	إثبــات	
مــا	أســند	إليهــم	وفقــًا	للفقــرة	)2(	مــن	املــادة	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات.	واحلكــم	عليهــم	مبــا	يلــي	:	1-بعقوبــة	تعزيريــة	الــواردة	يف	
الفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات.		2-منعهــم	
مــن	الســفر	وفــق	الفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	)56(	مــن	النظــام	املشــار	

إليــه.	وبــاهلل	التوفيــق(	ا.	هـــ
وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليهــم	أجــاب	األول	....	بقولــه	مــا	جــاء	
يف	االتهــام	املوجــه	لــي	غيــر	صحيــح	والصحيــح	أنــه	ال	عاقــة	لــي	بقطعــة	
احلشــيش	 أتعاطــى	 كنــت	 فقــد	 التعاطــي	 وأمــا	 املضبوطــة	 احلشــيش	
وتركتــه	قبــل	القبــض	علــي	بفتــرة	طويلــة	تقــدر	بثــاث	ســنوات	هــذا	
جوابــي	ثــم	أجــاب	الثانــي	...	بقولــه	مــا	جــاء	يف	االتهــام	املوجــه	لــي	صحيــح	
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فقــد	تعاطيــت	احلشــيش	املخــدر	هــذا	جوابــي	ثــم	أجــاب	الثالــث	....	بقولــه	
مــا	جــاء	يف	االتهــام	املوجــه	لــي	صحيــح	فقــد	تعاطيــت	احلشــيش	املخــدر	
ــى	املدعــي	العــام	قــال	الصحيــح	مــا	جــاء	 هــذا	جوابــي	وبعــرض	ذلــك	عل
يف	دعــواي	وبســؤاله	البينــة	قــال	بينتــي	ذكرتهــا	يف	الدعــوى	وأطلــب	
رصدهــا	هــذا	جوابــي	وباالطــاع	علــى	أدلــة	املدعــي	العــام	وجــدت	علــى	
ــه	األول	...	يتضمــن	مــا	نصــه	 اللفــة	رقــم	5	إقــرارا	منســوبا	للمدعــى	علي
:	)	أقــر	أنــا	املدعــو	......	ســعودي	اجلنســية	ســجل	مدنــي	رقــم	......	بــأن	
الســيجارة	امللفوفــة	تخصنــي	وأحتمــل	مســؤوليتها	وعلــى	ذلــك	أوقــع	(	ا.هـ	
كمــا	وجــدت	علــى	اللفــة	رقــم	22	التقريــر	الكيمــاوي	رقــم	1339	ك	ش	
املتضمــن	:	)	إيجابيــة	العينــة	ملــادة	احلشــيش	املخــدر(	ا.هـــ	وبعــرض	األدلــة	
علــى	املدعــى	عليــه	األول	أجــاب	بقولــه	هــذا	اإلقــرار	وقعــت	عليــه	بســبب	
وعــد	احملقــق	لــي	بإخراجــي	مــن	التوقيــف	ومــا	ورد	فيــه	غيــر	صحيــح		هذا	
جوابــي	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وبنــاء	علــى	إقــرار	
املدعــى	عليهــم	يف	مجلــس	القضــاء	بتعاطــي	احلشــيش	وإقــرار	املدعــى	
عليــه	األول	املرفــق	باملعاملــة	بعائديــة	الســيجارة	املضبوطــة	لــه	ولــم	يدفــع	
إقــراره	هــذا	بدفــع	معتبــر	وبنــاء	علــى	التقريــر	الكيمــاوي	ولقولــه	تعالــى	
:	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	إمنــا	اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	واألزالم	رجــس	
مــن	عمــل	الشــيطان	فاجتنبــوه	لعلكــم	تفلحــون	(	وبنــاء	علــى	املــواد	3/2	
و41/1	و56/1	ولكــون	املدعــى	عليــه	األول	ليــس	مــن	أربــاب	الســوابق	
ممــا	يخولــه	االســتفادة	مــن	املــادة	60	مــن	النظــام	فقــد	حكمــت	مبــا	
يلــي	:	1-ثبــوت	إدانــة	املدعــى	عليهــم	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وإدانــة	
األول	...	بحيــازة	ســيجارة	ملفوفــة	باحلشــيش	املخــدر	بلــغ	وزنهــا	)1(	جــرام	
واحــد	بقصــد	التعاطــي	2-	جلــد	كل	واحــد	مــن	املدعــى	عليهــم	ثمانــن				
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جلــدة	حــد	املســكر	أمــام	مــأل	مــن	النــاس	.	3-	تعزيــر	املدعــى	عليــه	األول	
بســجنه	مــدة	شــهر	واحــد	ومنعــه	مــن	الســفر	بعــد	خروجــه	مــن	الســجن	
مــدة	ســنتن	،	كمــا	أفهمــت	املدعــى	عليهمــا	الثانــي	والثالــث	بانطبــاق	
الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	56	عليهمــا	وبعرض	احلكــم	على	األطراف	قرر	
املدعــي	العــام	عــدم	قناعتــه	ورغبتــه	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	
بــدون	الئحــة	اعتراضيــة	وقــرر	املدعــى	عليهــم	قناعتهــم	باحلكــم	وبــاهلل	
التوفيــق	وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	متــام	الســاعة	25	:	10	،،،

احلمد	هلل	وحده	وبعد	ففي	يوم		االثنن	22	/	4	/1434هـ		فتحت	اجللسة	
الســاعة	00	:	8		وقــد	وردتنــا	املعاملــة	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	الفضيلــة	
قضــاة	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	رقــم	34180649	يف	
1434/4/7هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم		وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	مت	

االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	متــام	الســاعة	15	:	8		،،،
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
املعاملــة	 علــى	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 يف	 الثانيــة	
1434/3/23هـــ	 وتاريــخ	 ............./ج2	 برقــم	 احملكمــة	 لــدى	 املقيــدة	
القطيــف	 اجلزائيــة	مبحافظــة	 احملكمــة	 رئيــس	 فضيلــة	 مــن	 الــواردة	
برقــم	........../34	وتاريــخ	1434/3/17هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	
مــن	فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ	/.....	املســجل	برقــم	3464492	
وتاريــخ	1434/3/17هـــ	اخلــاص	بدعوى/املدعــي	العــام	ضــد	كًل	مــن	
1/....	و2/....	و3/....	يف	قضيــة	مخــدرات	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	يف1434/4/7هـــ.
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رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
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بقصــد  احملظــورة  احلبــوب  حيــازة  مخــدرات-  تعاطــي   - مخــدرات 
ــد واملنــع  ــر بالســجن واجلل التعاطــي- إقــرار  - وجــود ســوابق - التعزي

مــن الســفر.

1-قولة تعالى ) ويحرم عليهم البائث (
2-املادة )41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
3-املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــي	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	بحيــازة	نصــف	حبــة	مــن	حبــوب	
اإلمفيتامــن	واســتعماله	لهــا	يف	الســابق،	حيــث	قبــض	علــى	املدعــى	
عليــه	بعــد	مشــاهدة	الفرقــة	القابضــة	لــه	ابتاعــه	كميــة	مــن	احلبــوب،		
وبتفتيــش	الســيارة	وجــد	بالســيارة	نصــف	حبــة	مــن	اإلمفيتامــن	وبتحليــل	
عينــة	دم	املدعــى	عليــه	تبــن	احتوائهــا	علــى	مــادة	اإلمفيتامــن	وطلــب	
املدعــي	العــام	معاقبتــه	لقــاء	تعاطيــه	احلبــوب	احملظــورة	،	كمــا	طلــب	
ســجن	املدعــى	عليــه	ومنعــه	مــن	الســفر	بنــاء	علــى	املــواد	)41	/56(	مــن	
ــه	 ــة،		صــادق	املدعــى	علي ــرات	العقلي نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤث
علــى	دعــوى	املدعــى	العــام	كمــا	طلــب	احلكــم	بتعزيــر	املدعــى	عليــه	
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باجللــد	لقــاء	اســتعماله	احلبــوب	احملظــورة	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	
احملكمــة	علــى	املدعــى	عليــه	مبقتضــى	املادتــن)41	،56(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات		العقليــة	وهــو	الســجن	واملنــع	مــن	الســفر	
ــــ	لــم	يبــد	املدعــي	العــام	اعتراضــًا	علــى	احلكــم	،	بينمــا	قــرر	املدعــى	
عليــه	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة	اعتراضيــة	و	ُصــدق	احلكــم	

مــن	محكمــة	اإلســتئناف.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	....	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
بالطائــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
املقيــدة	 	 هـــ	 	1434/04/15 وتاريــخ	 	.... برقــم	 بالطائــف	 اجلزائيــة	
الســبت	 	 يــوم	 ففــي	 	 هـــ	 	1434/04/15 وتاريــخ	 	... برقــم	 باحملكمــة	
وفيهــا	 	 	10 	: 	00 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	 هـــ	 املوافــق1434/04/20	
حضــر		املدعــي	العــام	.....	بالتعميــد	1607	يف	1433/10/18هـــ	وادعــى	
علــى	احلاضــر	باملجلــس	الشــرعي	/	...	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
املدنــي	رقــم	....	أنــه	بتاريــخ	1434/3/4هـــ	وأثنــاء	قيــام	أفــراد	مكافحــة	
املخــدرات	بواجبهــم	امليدانــي	بحــي	..	شــوهد	املدعــى	عليــه	بقيــادة	ســيارة	
رقــم	اللوحــة	)	...	...(	ومتوقــف	مبــكان	منــزوي	وعندمــا	شــاهد	أفــراد	
الفرقــة	قــام	بإبتــاع	كميــة	مــن	احلبــوب	وبالقبــض	عليه	وتفتيش	الســيارة	
ضبــط	بالــدرج	األوســط	بــن	املقاعــد	األماميــة	نصــف	حبــة	أثبــت	التقريــر	
احتوائهــا	 1434/3/9هـــ	 وتاريــخ	 	4243 رقــم	 الشــرعي	 الكيميائــي	
علــى	مــادة	االمفيتامــن	احملظــورة	وبتحليــل	عينــة	املدعــى	عليــه	أثبــت	
التقريــر	الكيميائــي	الطبــي	الشــرعي	رقــم	4243	وتاريــخ	1434/3/9هـ	
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احتوائهــا	علــى	اإلمفيتامــن	وانتهــى	التحقيــق	إلــى	اتهامــه	بحيــازة	نصــف	
حبــه	مــن	حبــوب	االمفيتامــن	احملظــورة	بقصــد	التعاطــي	واســتعماله	لهــا	
مــن	الســابق	وهــو	فعــل	محــرم	شــرعًا	ومعاقــب	عليــه	نظامــا	وبالبحــث	
عــن	ســوابقه	عثــر	لــه	علــى	أربــع	ســوابق	أحداهــا	يف	الترويــج	واملخــدرات	
ــرة	 ــه	املعتب ــه	وهــو	بكامــل	أهليت ــه	املدعــى	علي وحيــث	إن	مــا	أقــدم	علي
شــرعًا	فعــل	محــرم	شــرعا	ومجــرم	نظامــا	أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	
واحلكــم	عليــه	بالتالــي	:	1-	ســجنه	بنــاء	علــى	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	
للخــارج	 الســفر	 مــن	 .	2-	منعــه	 النظــام	 مــن	ذات	 الواحــدة	واألربعــن	
بعــد	تنفيــذ	محكوميتــه	اســتنادا	للمــادة	السادســة	واخلمســن	مــن	ذات	
النظــام	هــذه	دعــواي	.	وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	
أجــاب	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	يف	دعــواه	علــي	صحيــح	وباإلطــاع	علــى	
ســوابقه	عثــر	لــه	علــى	أربــع	ســوابق	إحداهــا	يف	الترويــج	وبســؤاله	عنهــا	
صــادق	عليهــا	وباإلطــاع	علــى	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	رقم	4243	
يف	1434/3/9هـــ	اثبــت	احتــواء	العينــة	علــى	مــادة	االمفيتامــن	احملظــورة	
فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	املتضمنــة	اإلقــرار	بالدعــوى	
ولوجــود	أربــع	ســوابق	مصــادق	عليهــا	إحداهــا	يف	الترويــج	وإليجابيــة	
ذلــك	محــرم	 االمفيتامــن	احملظــورة	وألن	 ملــادة	 الكيميائــي	 التقريــر	
شــرعًا	ألنــه	مــن	اخلبائــث	ولقولــه	تعالــى	)	ويحــرم	عليهــم	اخلبائــث	(	وبنــاء	
علــى	املــادة	41	واملــادة	56	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	فقــد	ثبــت	لــدي	
إدانــة	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه	وحكمــت	عليــه	بســجنه	ملــدة	ســنتن	
تبــدأ	مــن	تاريــخ	توقيفــه	يف	1434/3/3هـــ	ومنعــه	مــن	الســفر	للخــارج	
بعــد	تنفيــذ	محكوميتــه	ملــدة	ســنتن	وجلــده	ســبعن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	
وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	اعتــرض	علــى	احلكــم	بائحــة	
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اعتراضيــة	ولــم	يبــد	املدعــي	العــام	اعتــراض	وأفهمــت	املدعــى	عليــه	بــأن	
لــه	مهلــة	ثاثــن	يومــا	لتقــدمي	الئحتــه	بعدمــا	جــرى	تســليمه	نســخة	احلكم	
فــإن	لــم	يقــدم	اعتراضــًا	فســترفع	إلــى	محكمــة	االســتئناف	بنــاء	علــى	
املــادة	194	،	195	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	حــرر	يف	1434/4/20هـــ	الســاعة	العاشــرة	صباحــًا	.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ويف	هــذا	اليــوم		األحــد	املوافــق1434/08/07	
هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	الثانيــة	عشــرة	حيــث	عــادت	املعاملــة	مــن	
محكمــة	اإلســتئناف	مصادقــا	عليهــا	بقــرار	الدائــرة	اجلزائيــة	السادســة	
	، التوفيــق	 وبــاهلل	 إثباتــه	 جــرى	 فقــد	 لــذا	 1434/7/30هـــ	 يف	 برقــم	
وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	،	حــرر	يف		

.	 1434/08/07	هـــ	
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	
بالطائــف	 اجلزائيــة	 احملكمــة	 رئيــس	 فضيلــة	 بكتــاب	 احملكمــة	
رقــم)/( القــرار	 بهــا	 وتاريخ)1434/7/17هـ(املرفــق	 رقــم)/(	
القاضــي		 	.... الشــيخ/	 فضيلــة	 مــن	 وتاريخ)1434/4/20هـ(الصــادر	
باحملكمــة	اجلزائيــة	بالطائــف	،املتضمــن	دعــوى	املدعــي	العــام	ضــد/	...	
ســعودي	اجلنســية	،	املتهــم	يف	مخــدرات	احملكــوم	فيــه	مبــادون	باطنــه	،	
وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	اإلعتراضيــة	تقــررت	املوافقــة	
علــى	احلكــم	،	واهلل	املوفق،وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وســلم. وصحبــه	
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رقم	الصك:		34204114	تاريخه	:1434/5/4هـ		
رقم	الدعوى:	34177238

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
:34230254	تاريخه	:1434/6/4هـ

مخــدرات - اســتعمال مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر- شــرب 
املســكر - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر- التســتر علــى مصــدر 
 - املســكر علــى متعاطــي احلشــيش  إقامــة حــد   - إقــرار   - املخــدرات 
التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر - رد دعــوى املدعــي العــام .

1- ماذكــره أهــل العلــم مــن أنــه إذا اجتمــع حــدان مــن جنــس واحــد 
ولــم يقامــا ، فإنــه يكتفــى بأحدهمــا.

2- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

احلشــيش	 وتعاطــي	 بحيــازة	 عليــه	 املدعــى	 علــى	 العــام	 املدعــي	 ادعــى	
املخــدر	،	واملســكر	،	والتســتر	علــى	مصــدر	احلشــيش	،	وطلــب	إثبــات	
إدانتــه	بقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	،حيــث	طلــب	املدعــي	العــام	
معاقبتــه	لقــاء	شــرب	املســكر	،	وطلــب	املدعــي	العــام	ســجن	املدعــى	
عليــه	ومنعــه	مــن	الســفر	بنــاء	علــى	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة	وحيــث	تقــدم	أحــد	األشــخاص	ببــاغ	يفيــد	أن	املدعــى	عليــه	
وقــع	يف	حــادث	مــروري	واصطــدم	بحلــه	،	وأنــه	يشــتبه	أنــه	يف		حالــة	
غيــر	طبيعيــة	،	وبســماع	أقوالــه	اعتــرف	بتعاطــي	املســكر	واحلشــيش	
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كمــا	 املخــدر	 واحلشــيش	 املســكر،	 بتعاطيــه	 عليــه	 املدعــى	 ،أقــر	
أنكــر	املدعــى	عليــه	حيازتــه	للحشــيش	املخــدر	،		وتســتره	علــى	مصــدر	
ماضبــط	معــه،	ُطِلــَب	مــن	املدعــى	العــام	بينتــه	علــى	حيــازة	املدعــى	عليــه	
ــه	إال	مــا	أرفــق	 ــه	ليــس	لدي ــى	التســتر	،	وقــرر	أن احلشــيش	املخــدر،	وعل
ضمــن	طيــات	املعاملــة	،	حكمــت	احملكمــة	بإقامــة	حــد	املســكر	لقــاء	
شــرب	املســكر	وتعاطــي	احلشــيش	واملنــع	مــن	الســفر	وإثبــات	اإلدانــة	
بقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	وعقابــه	عائــد	لولــي	األمــر	وتعزيــر	
املدعــى	عليــه	 إدانــة	 ثبــوت	 تعــدد	ســوابقه،	عــدم	 لقــاء	 املدعــى	عليــه	
بالتســتر	واحليــازة	وبعــرض	احلكــم	علــى	طــريف	الدعــوى	قــرر	املدعــي	
العــام	االعتــراض	بائحــة	وُصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف		.

وبعــد	 بعــده	 نبــي	 ال	 مــن	 علــى	 والســام	 والصــاة	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
فلــدي	أنــا	).........(	القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	باألحســاء	بنــاء	علــى	
املعاملــة	الــواردة	إلينــا	مــن	دائــرة	التحقيــق	واالدعــاء	العــام	مبحافظــة	
األحســاء	برقــم	5603	بتاريــخ	1434/4/16هـــ	واملقيــدة	بهــذه	احملكمــة	
برقــم	34946564	وتاريــخ	1434/4/17هـــ	واحملالــة	إلينــا	مــن	فضيلــة	
الرئيــس	برقــم		34177238	وتاريــخ	1434/4/17هـــ	ففــي	يــوم		االربعــاء	
املوافــق1434/05/1	هـــ	افتتحــت	اجللســة	األولــى	الســاعة	00:9وفيهــا	
حضــر	املدعــي	العــام	...	املعمــد	بالترافــع	أمــام	احملكمــة	طرفنــا	مبوجــب	
مبحافظــة	 العــام	 واإلدعــاء	 التحقيــق	 دائــرة	 رئيــس	 ســعادة	 خطــاب	
األحســاء	ذي	الرقــم	13415	والتاريــخ	1433/12/1هـــ	وقــرر	دعواه	قائا	
بصفتــي	مدعيــًا	عامــًا	بدائــرة	اإلدعــاء	العــام	لدائــرة	التحقيــق	مبحافظــة	
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االحســاء	أدعــي	علــى	اســم	املتهــم:	...	اجلنــس:	ذكــر	اجلنســية:	ســعودي	
الديانــة:	مســلم	اللغــة:		العربيــة	تاريــخ	امليــاد:	1379/07/01	مــكان	
امليــاد:	االحســاء	العمــر:	55نــوع	الهويــة:	الســجل	املدنــي	رقــم	الهويــة:	...	
تاريــخ	اإلصــدار:	1408/07/18جهــة	اإلصــدار:	أحــوال	االحســاء	املهنــة:	
موظــف	حكومــي	احلالــة	اإلجتماعيــة:	متــزوج	مــكان	اإلقامــة:	األحســاء	
/	...الشــارع:		رقــم	املنــزل:	هاتــف	املنــزل:		الهاتــف	احملمــول:	...	جهــة	
القبــض:	1434/3/2	حالــة	املتهــم:	 تاريــخ	 اإليقــاف:	ســجن	األحســاء	

ــخ	اإلفــراج: موقــوف	تاري
اإلتهــام:	تعاطــي	املؤثــرات	العقليــة	الســوابق:رقم	احلكــم:8497	تاريخــه:	
1423/04/19هـــ	مصــدره:	االحســاء	اجلرميــة	:	قيــادة	الســيارة	وهــو	بحالة	
ســكر	-	صــدم	-	شــرب	املســكرات.	العقوبــة	:	80جلده+ســجن10أيام	
وســحب	الرخصــة	عــام	+	ســجن5	أيــام	+	غرامــه	150				ريــال	+رقــم	
اجلرميــة	 االحســاء	 مصــدره:	 1425/05/01هـــ	 تاريخــه:	 احلكــم:129	
:	قيــادة	الســيارة	وهــو	بحالــة	ســكر	-	هروبــه	عــن	نقطــة	التفتيــش.	
العقوبة	:	ســجنه	شــهرين	+	80	جلده	+	50	جلده	+	1400	ريال	+	التعهد	
رقــم	احلكــم:33133095	تاريخــه:	1433/03/21هـــ	مصــدره:	االحســاء	
اجلرميــة	:	حيــازة	املخــدرات	-	اشــتباه	يف	اســتعمال	مخــدرات	-	تســتر	علــى	
مــروج	مخــدرات	-	شــرب	املســكرات	-	حيــازة	مســكر.	العقوبــة	:	80	
جلــده	+	ســجنه	7اشــهر	ونصــف	+	60	جلــده	+	منعــه	مــن	الســفر	ســنتن
ســماع	 ومحضــر	 	)22743( رقــم	 القبــض	 محضــر	 علــى	 باالطــاع	
األقــوال	املعــد	مــن	قبــل	شــرطة	محافظــة	األحســاء	تبــن	بأنــه	بتاريــخ	
الهويــة	 ،	مبوجــب	 اجلنســية	 ســعودي	 	، 	... 	/ تقــدم	 	 	 1433/12/6هـــ	
الوطنيــة	رقــم	)...(		ببــاغ	مفــاده	بــأن	املدعــى	عليــه	وقــع	لــه	حــادث	مــروري	



107

واصتــدم	مبحــل	احلاقــة	العائــد	لــه	ويشــتبه	بأنــه	يف	حالــة	غيــر	طبيعيــة	.
وبســماع	أقــوال	ابــن	املدعــى	عليــه	....	أفــاد	بــأن	ســبب	عــدم	حضــور	والــده	
إلــى	مركــز	الشــرطة	كونــه	يف	حالــة	ســكر	وقــد	نتــج	عن	ذلــك	تعرضه	

حلــادث	مــروري	واصتدامــه	مبحــل	احلاقــة	العائــد	للمبلغ	.
وشــرب	 املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 أقــر	 عليــه	 املدعــى	 وباســتجواب	

. تأثيرهمــا	 حتــت	 الســيارة	 وقيــادة	 املســكر	
أ(	إيجابيــة	عينــة	 أثبــت	تقريــر	الســموم	الشــرعية	رقــم	)1666م	 وقــد	
املخــدر. احلشــيش	 عليــه	ملركبــات	 املدعــى	 مــن	 املأخــوذة	 الســوائل	

وتعاطــي	 املســكر	 بشــرب	 لــه	 االتهــام	 توجيــه	 إلــى	 التحقيــق	 وانتهــى	
حتــت	 الســيارة	 وقيــادة	 مصدرهــا	 علــى	 والتســتر	 املخــدر	 احلشــيش	
إقــراره	 مــا	جــاء	يف	 	-1	: التاليــة	 .	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	 تأثيرهمــا	
املدونــة	علــى	الصفحــة	رقــم	)	2/1(	مــن	دفتــر	االســتجواب	املرفــق	علــى	
اللفــة	رقــم	)		30		(2-	مــا	جــاء	يف	أقــوال	ابــن	املدعــى	عليــه	املدونــة	علــى	
الصفحــة	رقــم	)12(	مــن	ملــف	إجــراءات	االســتدالل	االوليــة	املرفــق	علــى	
اللفــة	رقــم	)2(3-	تقريــر	الســموم	الشــرعية	املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)	12(				
وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعًا	
فعــل	محــرم	ومجــرم	ومعاقــب	عليــه	نظامــًا	يف	ضــوء	الفقــرة	الثانيــة	مــن	
املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	
باملرســوم	امللكــي	الكــرمي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	؛	لــذا	
أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي:-1/	حــد	املســكر	
.2/العقوبة	الواردة	يف	الفقرة	األولى	من	املادة	)41(	من	نظام	مكافحة	
ــه	احلشــيش	املخــدر	.3/	منعــه	مــن	 ــة	لتعاطي ــرات	العقلي املخــدرات	واملؤث
ــادة	)56(	مــن	النظــام	 ــى	مــن	امل ــًا	للفقــرة	األول الســفر	خــارج	البــاد	وفق
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املشــار	إليــه.4/	إثبــات	إدانتــه	بقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	
وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)8(	مــن	اجلــدول	رقــم	)1(	،	
امللحــق	بنظــام	املــرور	،	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/85(	وتاريــخ	
ــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	 ــه	ال 1428/10/26هــــ	وإفهامــه	بــأن	عقوبت
املــادة	رقــم	)68(	و	املــادة	رقــم	)76(	،	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	آنفــًا	،	
تقررهــا	اجلهــة	املختصــة	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)2(	مــن	قــرار	مجلــس	الــوزراء	
رقــم	)315(	يف	1428/10/24هـــ5/	عقوبــة	تعزيزيــة	لتســتره	على	مصدر	
املخــدرات	،	والتشــديد	عليــه	لكثــرة	ســوابقه	اســتنادًا		لتعميــم	صاحــب	
وتاريــخ	 )2/8346/4/5/1س(	 رقــم	 الداخليــة	 وزيــر	 امللكــي	 الســمو	
فقــد	حضــر	 عليــه	 ؛	 عــى	 ادَّ التوفيــق	هكــذا	 وبــاهلل	 	. 1432/2/8هـــ	
املدعــى	عليــه	وبعــد	التأكــد	مــن	هويتــه	جــرى	عــرض	دعــوى	املدعــي	
العــام	عليــه	فأجــاب	قائــًا:	صحيــح	مــا	نســبه	لــي	املدعــي	العــام	مــن	
واقعــة	القبــض	ومــن	شــربي	للمســكر	واســتعمالي		للحشــيش	املخــدر	
وصحيــح	اعتــرايف	ونســبة	الســوابق	الثــاث	لــي	وقد	أخــذت	محكوميتها	
وصحيــح	أيضــًا	قيادتــي	للســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	وحتــت	اســتعمال	
احلشــيش		ولكــن	لــم	يكــن	بحوزتــي	أي	ممنوعــات	حــال	القبــض	علــي	
وغيــر	صحيــح	تســتري	علــى	مصــدر	املخــدرات	هكــذا	أجــاب	ثــم	جــرى	
ــى	مانفــاه	املدعــى	عليــه	فقــال	:	 ــة	عل ــه	بين ســؤال	املدعــي	العــام	هــل	لدي
	ســوى	مــا	يف	أوراق	املعاملــة	هكــذا	أجــاب	ثــم	جــرى	االطــاع	 ليــس	لــديَّ
الصــادر	 الشــرعية	 ســموم	 :تقريــر	 ومنهــا	 املعاملــة	 أوراق	 جميــع	 علــى	
الســموم	 ملراقبــة	 اإلقليمــي	 باملركــز	 الشــرعية	 الكيميــاء	 مــن	قســم	
التابــع	للمديريــة	العامــة	للشــؤون	الصحيــة	باملنطقــة	الشــرقية	برقــم	)	
1666	م	أ	(	لعــام		1433هـــ	املتضمــن	إيجابيــة	عينــة	الســوائل	املأخــوذة	
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مــن	املدعــى	عليــه	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	كمــا		جــرى	االطــاع	
علــى	كــرت	ســوابق	املدعــى	عليــه	املتضمــن	وجــود	ثــاث	ســوابق	عليــه		
كمــا	جــرى	االطــاع	علــى	مذكــرة	إيقــاف	املدعــى	عليــه	املتضمنــة	
الدعــوى	 مــن	 ورد	 مــا	 فبنــاء	علــى	 بتاريخ1434/03/02هـــ	 أوقــف	 أنــه	
واإلجابــة	وبعــد	النظــر	يف	حــال	املدعــى	عليــه	والتأكــد	مــن	أهليتــه		وملــا	
	بشــرب	 ورد	يف	محضــر	القبــض	واعتــراف	املدعــي	عليــه	ومبــا	أنــه		أقــرَّ
املســكر	وحــد	املســكر	أن	يجلــد	صاحبــه	ثمانــون	جلــدة	دفعــة	واحــدة	
	باســتعمال	احلشــيش	 ــه	أقــرَّ علنــًا	كمــا	اســتقر	عليــه	عمــل	األمــة	ومبــا	أنَّ
املخــدر	واســتعماله	يأخــذ	حكــم	املســكر	للتوافــق	بينهمــا	يف	منــاط		
احلكــم	وملــا	قــرره	أهــل	العلــم	أنــه	إذا	اجتمــع	حــدان	مــن	جنــس	واحــد	
	واحــد	 ــه	يكتفــى	بأحدهمــا	ممــا	يســتوجب	إقامــة	حــدِّ ولــم	يقامــا	فإنَّ
علــى	املدعــى	عليــه		كمــا	يتوجــه	اســتحقاقه	للعقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	
السادســة	واخلمســن	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	الفقــرة	األولــى	
ــه	أقــر	بقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	وحتــت	تأثيــر	 منهــا	رمبــا	أنَّ
ــه	بذلــك	لــدى	هــذه	احملكمــة	 اســتعمال	احلشــيش	املخــدر	وإثبــات	إدانت
والعقوبــة	لــدى	ولــي	األمــر	حســب	األنظمــة	املرعيــة	التــي	ال	تتعــارض	مــع	
ــه	أنكــر	دعــوى	املدعــي	العــام	 	املدعــى	علي ــح	الشــرعية	ومبــا	أنَّ املصال
باتهامــه	بالتســتر	علــى	مصــدر	املخــدرات	والبينــة	للمدعــي	العــام	علــى	
	دعــوى	املدعــي	العــام	بإثبــات	إدانتــه	بذلــك	ومبــا	 ذلــك	ممــا	يســتوجب	ردَّ
أن		للمدعــى	عليــه	ســوابق	أخــذ	محكوميتيهــا	ثــم	عــاود	لفعــل	املعصيــة	
ممــا		يتوجــه	تعزيــزه	لــذا	كلــه	وألجــل	احلــق	العــام	حكمــت	علــى	املدعــى	
	إدانــة	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر	 عليــه	باآلتــي	:	أواًل	/	ثبــت	لــديَّ
ــدة	دفعــة	 ــد	حــد	املســكر	ثمانــن	جل واســتعمال	احلشــيش	املخــدر	ويجل
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واحــدة	علنــًا	ثانيــًا	/	وأن	مينــع	مــن		الســفر	مــدة	عامــن	حســب	مقتضــى	
مــا	ورد	يف	املــادة	السادســة	واخلمســن	مــن	النظــام	نفســه	علــى	أن	يكــون	
	إدانــة	املدعــى	 املنــع	ابتــداء	مــن	انتهــاء	محكوميتــه	ثالثــًا/	لــم	يثبــت	لــديَّ
	دعــوى	املدعــي	العــام	مبعاقبــة	 عليــه	بحيــازة	أي	ممنوعــات	وقــررت	ردَّ
ــواردة	يف	املــادة	الواحــدة	واألربعــن	مــن	نظــام	 ــة	ال ــه	بالعقوب املدعــى	علي
	إدانــة	املدعــى	عليــه	بالتســتر	 مكافحــة	املخــدرات	رابعــًا	/	لــم	يثبــت	لــديَّ
	دعــوى	املدعــي	العــام	بإثبــات	إدانتــه	 علــى	مصــدر	املخــدر	وقــررت	ردَّ
	إدانتــه	بقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	 بذلــك	.خامســًا	/	ثبــت	لــديَّ
	عقوبتــه	عائــدة	لــوي	األمــر		.	 وحتــت	تأثيــر	احلشــيش	املخــدر	وأفهمتــه	أنَّ
سادســًا	/	وأن	يعــزر	عــن	عــدم	ارتداعــه	مــن	عقوبــات	الســوابق	املاضيــة	
بســجنه	ملــدة	ســتة	أشــهر	مــن	تاريــخ	إيقافــه	علــى	ذمــة	القضيــة	وبجلــده	
مائــة	وعشــرون	جلــدة	مفرقــة	علــى	ثــاث	دفعــات	كل	دفعــة	أربعــون	
جلــدة	وبــن	كل	دفعــة	وأخــرى	مــدة	التقــل	عــن	عشــرة	أيــام	وبــن	جلــد	
احلــد	والتعزيــر	مــدة	التقــل	عــن	عشــرة	أيــام	ويكــون	جلــد	احلــد	هــو	املقــدم		
وبتــاوة	احلكــم	علــى	الطرفــن	وإفهــام	املدعــى	عليــه	بحقــه	يف	التمييــز	
قــرر	قناعتــه	باحلكــم		وطلــب	املدعــي	العــام		رفــع	احلكــم	للتمييــز	وأن	
الئحتــه	االعتراضيــة	هــي	الئحــة	الدعــوى	هــذا	وجــرى	توجيــه	املدعــى	
عليــه		مبــا	يلــزم	ومــن	ذلــك	حرمــة	اســتعمال		احلشــيش	املخــدر		وأثــره	
الســيئ	علــى	العقــل	واملــال	وأقفلــت	اجللســة	التاســعة	والنصــف	وصلــى	اهلل	
وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــن		حــرر	احلكــم	يف	

1434/05/01هـــ	.
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	املقيــدة	
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لــدى	احملكمــة	برقــم	341250754/ج2	وتاريــخ	1434/5/22هـــ	الواردة	
مــن	فضيلــة	القائــم	بعمــل	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	األحســاء	
برقــم	34946564	وتاريــخ	1434/5/19هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	
مــن	فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ/...	املســجل	برقــم	34204114	
يف	 ضــد/...	 العــام	 بدعوى/املدعــي	 اخلــاص	 1434/05/04هـــ	 وتاريــخ	
قضيــة	مخــدرات	وســكر	وتســتر	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	يف1434/6/4هـــ.
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رقم	الصك:	34259189		تاريخه	:1434/7/4هـ		
رقم	الدعوى:	34177798

	 رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
	تاريخه:	1434/10/20هـ 	34334667

أنفــاس  مــن  املســكر  رائحــة  انبعــاث   - مخــدرات  تعاطــي   - مخــدرات 
املدعــى عليــه- تعاطــي احلبــوب احملظــورة- شــرب املســكر- إقــرار  - حــد 

املســكر ـ  التعزيــر باملنــع مــن الســفر .

1.قاعدة )املرء مؤاخذ بإقراره ( . 
2.قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم فيمــا أخرجــه اإلمــام أحمــد وأبــو داود 

والنســائي :  ) مــن شــرب المــر فاجلــدوه( . 
3.عمــل الصحابــة ،  وإجمــاع األمــة ،  علــى جلــد شــارب املســكر ثمانــن 

جلــدة . 
4.املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

5.املــادة )30( مــن الالئحــة التنفيذيــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
التقديريــة  الســلطة  للقاضــي  جعلــت  والتــي   ، العقليــة  واملؤثــرات 

املتعاطــي. لســجن 
6.مــا ذكــره أهــل العلــم مــن أن )العقوبــة التعزيريــة تدخــل يف العقوبــة 

احلديــة (.
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ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	بشــربه	للمســكر،	وتعاطــي	
احلبــوب	احملظــورة	حيــث	أنــه	أثنــاء	عمــل	هيئــة	األمــر	باملعــروف	والنهــي	
عــن	املنكــر		بعملهــا	املعتــاد		شــوهد	املدعــى	عليــه	يف	ســيارته	يف	مــكان	
منــزوي	وكان	صــوت	املوســيقى	الصاخبــة	فتــم	التوجــه	إليــه	للتأكــد	
اإلرتبــاك	 بانــت	عليــه	عامــات	 للفرقــة	 مــن	وضعــه	وعنــد	مشــاهدته	
وبالتحــدث	معــه	تبــن	أنــه	يف	حالــة	ســكر،	فتــم	إحالتــه	للجهــة	األمنيــة،	
طلــب	املدعــى	العــام	إقامــة	احلــد	عليــه	وتعزيــره	بالســجن،	واملنــع	مــن	
املخــدرات	 مكافحــة	 نظــام	 مــن	 	) 	56,41( للمادتــن	 الســفر،طبقًا	
واملؤثــرات	العقليــة،		أقــر	املدعــى	عليــه	بشــربه	للمســكر،	وبتعاطــي	
احلبــوب	احملظــورة،	حكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بجلــده	حــد	املســكر	،	
بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	علــى	املدعــى	عليــه	مبنعــه	مــن	
الســفر	طبقــًا	للمــادة	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليةوصــرف	القاضــي	النظــر	عــن	طلــب	املدعــى	العــام	تطبيــق	املــادة	
ــة	بحــق	املدعــى	 ــرات	العقلي )41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤث
عليــه	،	وقــرر	املدعــى	العــام	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة	،		
وقنــع	املدعــى	عليــه	مبــا	صــدر	بحقــه	مــن	حكــم	،	وصــدق	احلكــم	مــن	

محكمــة	االســتئناف.
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	الثاثــاء	املوافــق	1434/7/4هـــ	لــدي	أنــا	
....	القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	بالدمــام	وبنــاًء	علــى	املعاملــة	احملالــة	
إلينــا	مــن	رئيــس	احملكمــة	برقــم	)(	وتاريــخ	1434/4/17هـــ	افتتحــت	
اجللســة	وفيهــا	حضــر	....	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الهويــة	الوطنيــة	رقــم	
)...(	وقــدم	املدعــي	العــام	...	الئحــة	اإلدعــاء	املتضمنــة	بصفتــي	مدعيــًا	
أدعــي	 الشــرقية	 باملنطقــة	 الهيئــة	 لفــرع	 العــام	 اإلدعــاء	 بدائــرة	 عامــًا	
ــى	محضــر	القبــض	املعــد	مــن	 ــه	باالطــاع	عل ــى	املذكــور	أعــاه	فإن عل
قبــل	هيئــة	األمــر	باملعــروف	والنهــي	عــن	املنكــر	باخلبــر	تبــن	أنــه	يف	
يــوم	الثاثــاء	املوافــق	1433/7/1هـــ		وأثنــاء	دوريتهــم	املعتــادة		شــوهد	
املذكــور	داخــل	ســيارته	مــن	نــوع	)........(	يف	مــكان	منــزوي	وكان	
يصــدر	مــن	الســيارة	أصــوات	املوســيقى	بشــكل	صاخــب		فتــم	التوجــه	
ــه	للفرقــة	بــدأ	عليــه	عامــات	 إليــه	للتأكــد	مــن	وضعــه	وعنــد	ماحظت
االرتبــاك	واخلــوف	وبالتحــدث	معــه	تبــن	إنــه	بحالــة	ســكر	وباستشــمامه	
تبــن	انبعــاث	رائحــة	املســكر	مــن	أنفاســه	وتعثــر	ســماع	أقوالــه	كونه	يف	
حالــه	ســكر	و	مت	إحالتــه	إلــى	شــرطة	العزيزيــة	و	ســحب	عينــة	دم	وعينــة	
بــول	للمدعــى	عليــه	ومت	إطــاق	ســراحه	مــن	قبــل	اجلهــة	املختصــة		وصــدر	
بحقــه		تقريــر	املركــز	اإلقليمــي	ملراقبــة	الســموم	باملنطقــة	الشــرقية	
رقــم	)1470م		أ(	وتاريــخ	1433/7/7هـــ	ســلبية	العينتــن	املرســلة	للمــواد	
الكحوليــة		وايجابيــة	العينتــن	ملركــب	اإلمفيتامــن	املنبهــة	واملدرجــة	
باجلــدول	الثانــي	فئــة	)ب(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة	ومت	إعــادة	إيقافــه	بشــعبة	مكافحــة	املخــدرات	بالدمــام	بتاريــخ	
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1434/2/9هـــ	ومت		اإلفــراج	عنــه	بعــد	ذلــك	بتاريــخ		1434/02/18هـــ	
ــرات	 ــه	املؤث وباســتجوابه	أنكــر	شــربه	للمســكر	كمــا	أنكــر	تعاطي
العقليــة	وقــد	انتهــى	التحقيــق	معــه	إلــى	اتهامــه		بتعاطي	احلبــوب	احملظورة	
ــة	:	 ــن	التالي ــة	والقرائ ــك	لألدل )	االمفيتامــن	(		وشــرب	املســكر	وذل

1-	مــا	ورد	مبحضــر	القبــض	والتفتيــش	املشــار	لــه	املرفــق	بــاألوراق	لفــه	
رقــم	)	2	(	

2-	التقرير	الكيميائي	الشرعي	املرفق	على	اللفة	رقم	)14(
3-	محضر	االستشمام	املرفق	على	اللفة	رقم	)4(

بحالــة	ســكر	 املدعــى	عليــه	 االســتجواب	لكــون	 تعــذر	 4-	محضــر	
املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)1(	واملــدون	علــى	الصفحــة	)6(	وحيــث	أن	مــا	
أقــدم	عليــه	املدعــى	عليــه		وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	فعــل	
هــو	 مبــا	 إدانتــه	 إثبــات	 اطلــب	 ونظامــا	 شــرعا	 عليــه	 ومعاقــب	 محــرم	
منســوب	إليــه	واحلكــم	عليــه	وفــق	الفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	الثالثــة	مــن	

نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي:
املــادة	)41(مــن	النظــام	مــع	 1-	بعقوبــة	الســجن	وفــق	الفقــرة	)1(مــن	

املــادة	30	مــن	الائحــة	 مراعــاة	
2ـ	منعة	من	السفر	وفق	الفقرة	رقم	)1(	من	املادة)56(من	النظام

وبــاهلل	 للمســكر	 شــربه	 لقــاء	 الســكر	 بحــد	 عليــه	 احلكــم	 	- ثانيــا	
ــه	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	 التوفيــق	وبســؤال	املدعــى	عليــه	أجــاب	بقول
احلبــوب	 وتعاطيــت	 املســكر	 شــربت	 فقــد	 وتفصيــا	 جملــة	 صحيــح	
ــن	مــا	ســبق	جــرى	 ــي	وبعــد	تدوي ــادم	هــذه	إجابت ــا	تائــب	ون احملظــورة	وأن
عــدم	 واملتضمنــة	 باملعاملــة	 املرفقــة	 الســوابق	 علــى	صحيفــة	 االطــاع	
وجــود	ســوابق	مســجلة	علــى	املدعــى	عليــه	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	
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الدعــوى	واإلجابــة	املتضمنــة	املصادقــة	وحيــث	إن	املــرء	مؤاخــذ	بإقــراره	
ولقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم«من	شــرب	اخلمــر	فاجلدوه«أخرجــه	أحمــد	
وأبــو	داود	والنســائي	وألن	عمر-رضــي	اهلل	عنه-جلــد	يف	حــد	اخلمــر	
ثمانــن	جلــدة	وكان	ذلــك	مبحضــر	مــن	املهاجريــن	واألنصار-رضــي	اهلل	
عنهم-فلــم	ينكــره	أحــد	منهــم	واســتنادًا	للمــادة	الثالثــة	واملــادة	السادســة	
واخلمســن	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وحيــث	إنــه	
ال	جرميــة	وال	عقوبــة	إال	بنــص	وحيــث	إن	العقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	احلاديــة	
التعاطــي	 علــى	 تنطبــق	 املخــدرات	ال	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 واألربعــن	
واالســتعمال	بينمــا	العقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	السادســة	واخلمســن	مــن	
النظــام	تنطبــق	عليــه	وحيــث	إنــه	ال	توجــد	ســوابق	مســجلة	علــى	املدعــى	

عليــه
لنظــام	مكافحــة	 التنفيذيــة	 الائحــة	 مــن	 الثاثــن	 املــادة	 إن	 وحيــث	
تقديريــة	 ســلطة	 املخــدرة	 للمــواد	 املتعاطــي	 ســجن	 جعلــت	 املخــدرات	
للقاضــي	وحيــث	إن	العقوبــة	علــى	تعاطــي	احلبــوب	احملظــورة	تعزيريــة	لــذا	
فإنهــا	تدخــل	يف	العقوبــة	احلديــة	وعليــه	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	
عليــه	بشــرب	املســكر	وتعاطــي	احلبــوب	احملظــورة	وحكمــت	عليــه	لقــاء	
ذلــك	مبــا	يلــي	1/جلــده	حــد	املســكر	ثمانــن	جلــدة	2/منعــة	مــن	الســفر	
خــارج	اململكــة	مــدة	ســنتن	تبــدأ	مــن	حــن	اكتســاب	احلكــم	القطعيــة	
3/صرفــت	النظــر	عــن	طلــب	املدعــي	العــام	إيقــاع	العقوبــة	الــواردة	يف	
املــادة	احلاديــة	واألربعــن	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	علــى	املدعــى	
عليــه		وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	قناعتــه	بــه	وقــرر	املدعــي	
العــام	االعتــراض	بائحــة	فأجيــب	لطلبــه	ومت	تســليمه	نســخة	مــن	احلكــم	
وأفهــم	بتقــدمي	االعتــراض	عليــه	خــال	مهلــة	ثاثــن	يومــا	وأنــه	إذا	انتهــت	
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هــذه	املهلــة	ولــم	يتقــدم	باعتراضــه	ســقط	حقــه	يف	ذلــك	وســوف	يتــم	
رفــع	احلكــم	إلــى	محكمــة	االســتئناف	بــدون	الئحــة	اعتراضيــة	وبــاهلل	
التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وبــه	حــرر	يف	1434/7/4هـــ.

ويف	يــوم	األربعــاء	املوافــق	1434/11/19هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	
العاشــرةوخمس	وعشــرين	دقيقــة	وقــد	عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	
االســتئناف	برقــم	)(	وتاريــخ	1434/11/11هـــ		املتعلقــة	بدعــوى	املدعــي	
ــة	 ــة	الثاني ــرة	اجلزائي ــا	القــرار	الصــادر	مــن	الدائ ــام	ضــد	/....	وبرفقه الع
برقــم	)(	وتاريــخ	1434/10/20هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم	لــذا	
جــرى	إحلــاق	ذلــك	حتــى	ال	يخفــى	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــن	.
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	املقيــدة	
لــدى	احملكمــة	برقــم	وتاريــخ	1434/9/10هـــ	الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيس	
احملكمــة	اجلزائيــة	مبدينــة	الدمــام	برقــم		وتاريــخ	1434/8/28هـ	املرفق	
بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	باحملكمة	الشــيخ/	...	املســجل	
ضــد/...	 العــام	 بدعوى/املدعــي	 اخلــاص	 1434/7/4هـــ	 وتاريــخ	 برقــم	
يف	قضيــة	خمــور	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	1434/10/20هـــ.
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رقم	الصك:	34221686	تاريخه:	1434/5/25هـ	
رقم	الدعوى:	34210269

	: رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
342362903				تاريخه	:	1434/6/11هـ

مخــدرات - اســتعمال مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر- تعاطــي 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة- إقــرار - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي 

احلشــيش - التعزيــر باجللــد واملنــع مــن الســفر.

1- قولــه تعلى)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنــا المــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون( . 

2- املادة )2( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
3- املادة )3( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

4- املادة )1/56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

الثالــث	احلشــيش	 العــام	علــى	املدعــى	عليهــم	بتعاطــي	 ادعــى	املدعــى	
املخــدر	،		والثانــي	بتعاطــي	احلبــوب	احملظــورة	،		واألول	بتعاطــي	احلبــوب	
احملظــورة	،		واملســكر	،		والســهر	مــع	إحــدى	الفتيــات	،		حيــث	مت	
إيقافهــم	مــن	قبــل	املباحــث	العامــة	إثــر	األحداث	التي	وقعــت	يف	منطقتهم	
،	وتبــن	عــدم	مشــاركتهم	فيهــا	ولكنهــم	أقــروا	مبــا	جــاء	يف	دعــوى	
املدعــي	العــام	،	طلــب	املدعــي	العــام	إقامــة	حــد	املســكر	علــى	املدعــى	
عليــه	األول	وتعزيــر	املدعــى	عليــه	الثالــث	حيــال	مــا	اســند	إليــه	وطلــب	
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املدعــي	العــام	ســجن	املدعــى	عليهــم	ومنعهــم	مــن	الســفر	بنــاء	علــى	املــواد	
)		41	/56	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	أقــر	
املدعــى	عليهــم	مبــا	نســب	إليهــم	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	
علــى	 احلكــم	 والثالــث،	 األول	 عليهمــا	 املدعــى	 علــى	 املســكر	 بحــد	
املدعــى	عليــه	األول	والثانــي	بالتعزيــر	باجللــد	لقــاء	مــا	نســب	إليهــم	و	أبــدى	
املدعــى	العــام	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة،	فيمــا	قنــع	املدعــى	
عليهــم	مبــا	صــدر	بحقهــم	مــن	حكــم،	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	

االســتئناف.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	.....	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
مبحافظــة	القطيــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	مــن	فضيلــة	الرئيــس	
برقــم	...	وتاريــخ	6	/	5	/	1434	هـــ	املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	....	وتاريــخ	
ــام	/	...	ضــد	/	1-....،	 6	/	5	/	1434	هـــ	واملتعلقــة	بدعــوى	املدعــي	الع
	، 	...-2 	.)....( رقــم	 الوطنيــة	 الهويــة	 بطاقــة	 اجلنســية	حســب	 ســعودي	
		،	...-3	. 	)....( الهويــة	الوطنيــة	رقــم	 ســعودي	اجلنســية	حســب	بطاقــة	
ســعودي	اجلنســية	حســب	بطاقــة	الهويــة	الوطنيــة	رقــم	)....(	ففــي	يــوم		
الســبت	25	/	5	/1434هـ	فتحت	اجللســة	الســاعة	00	:	11		وفيها	حضر		
املدعــي	العــام	واملدعــى	عليهــم	املدونــة	هوياتهــم	بعاليــه	وقــدم	املدعــي	
العــام	الئحــة	الدعــوى	املتضمنــة	مــا	يلــي	:	)بصفتــي	مدعيــًا	عامــا	يف	
دائــرة	التحقيــق	واالدعــاء	العــام	مبحافظــة	القطيــف	أدعــي	علــى	كل	
مــن:	1-....	،	البالــغ	مــن	العمــر	)25(	عامــًا	،	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الســجل	املدنــي	رقــم	)....(	،	غيــر	محصــن	،	موظــف	اهلــي	،	أوقــف	
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بتاريــخ	1434/2/4هـــ	وأفــرج	عنه	بتاريخ	1434/2/10هـ	اســتنادًا	للمادة	
)120(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	،	ويقيــم	مبحافظــة	القطيــف.2-...	
،	البالــغ	مــن	العمــر	)28(	عامــًا	،	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
املدنــي	رقــم	)...(	،	غيــر	محصــن	،	عاطــل	عــن	العمــل	،	أوقــف	بتاريــخ	
إلــى	 القطيــف	اســتنادًا	 إلــى	ســجن	محافظــة	 1434/3/14هـــ	وأحيــل	
الــوزاري	رقــم	)1900(	وتاريــخ	1428/7/9هـــ.	3-....	،	البالــغ	 القــرار	
املدنــي	 الســجل	 اجلنســية	مبوجــب	 ســعودي	 	، عامــًا	 	)30( العمــر	 مــن	
رقــم	)....(	،	محصــن	،	موظــف	أهلــي	،	أوقــف	بتاريــخ	1434/3/11هـــ	
وأفــرج	عنــه	بتاريــخ	1434/3/18هـــ	اســتنادًا	للمــادة	)120(	مــن	نظــام	
اإلجــراءات	اجلزائيــة	،	ويقيــم	مبحافظــة	القطيــف.	حيــث	انــه	بتاريــخ	
ــر	األحــداث		التــي	 ــى	املدعــى	عليهــم	اث 1433/10/22هـــ	مت	القبــض	عل
وقعــت	مبحافظــة	القطيــف	وقــد	اتضــح	للمباحــث	العامــة	أن	املذكوريــن	
لــم	يرتكبــوا	أي	فعــل	ضمــن	النطــاق	املنصــوص	عليــه	واملنــاط	للمباحــث	
العامــة	وأنهــم	اقــروا	بتعاطيهــم	للمــواد	املخــدرة.	وبســماع	أقوالهــم	اقــر	
للحبــوب	 بتعاطيــه	 	)...( اقــر	 املخــدر	كمــا	 للحشــيش	 بتعاطيــه	 	) 	....(
فنــادق	 أحــد	 الفتيــات	يف	 	 مــع	 بالســهر	 	)...( واقــر	 املنبهــة	واحملظــورة	
إلــى	توجيــه	 البحريــن	وشــربه	املســكر.	وقــد	أســفر	التحقيــق	معهــم	
االتهــام	للثالــث	)...(	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر		والثانــي		)...(	بتعاطــي	
احلبــوب	احملظــورة		وفقــًا	للفقــرة	)2(	مــن	املــادة	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	واتهــام	األول	)...(	بتعاطــي	احلبــوب	املنبهــة	واحملظــورة	وفقــًا	
للفقــرة	)2(	مــن	املــادة	رقــم	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	والســهر	
مــع	الفتيــات	بأحــد	فنــادق	....	وشــربه	للمســكر	،		وذلــك	العترافهــم		
بتعاطــي	مــا	نــوه	عنــه	املــدون	علــى	اللفــات	رقــم	)12(	والصفحــة	رقــم	)2(	
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مــن	ملــف	التحقيــق	املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)22(.	وبالبحــث	عمــا	إذا	
كان	لهــم	ســوابق	عثــر	للثانــي	علــى	ســابقة	حيــازة	واســتعمال	مخــدرات	
ــة	مســجلة.	وحيــث	إن	مــا	 ــى	ســوابق	جنائي ــر	لــألول	والثالــث	عل ــم	يعث ول
أقــدم	عليــه	املذكــورون	-	وهــم	بكامــل	أهليتهــم	املعتبــرة	شــرعا	-فعــل	
محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليهــم	
واحلكــم	عليهــم	مبــا	يلــي:	أوال:	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	...	بحــد	
الســكر	لقــاء	شــربه	املســكر.	ثانيــًا:	إثبــات	مــا	اســند	إلــى	املدعــى	عليــه	
...	مــن	الســهر	مــع	الفتيــات	واحلكــم	عليــه	بعقوبــة	تعزيريــه	تزجــره	وتــردع	
غيــره.	ثالثــا:	احلكــم	عليهــم	مبــا	يلي:1-بعقوبــة	الســجن	الــواردة	بالفقــرة	
رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)41(	مــن	نظــام	املخدرات.2-منعهــم	مــن	الســفر	
وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)56(	مــن	نظــام	املخــدرات.	وبــاهلل	
التوفيــق(	ا.	هـــ	وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليهــم	أجــاب	كل	واحــد	
منهــم	بقولــه	مــا	جــاء	يف	الدعــوى	كلــه	صحيــح	هــذا	جوابــي	فبنــاء	علــى	
مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وإلقــرار	املدعــى	عليهــم	مبــا	نســب	إليهــم	
ممــا	يســتوجب	معاقبتهــم	ولقولــه	تعالــى	:		)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	إمنــا	
اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	واألزالم	رجــس	مــن	عمــل	الشــيطان	فاجتنبــوه	

لعلكــم	تفلحــون	(
وبنــاء	علــى	املــواد	3/2	و56/1	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة	فقــد	حكمــت	مبــا	يلــي	:	1-ثبــوت	إدانــة	املدعــى	عليــه	األول	
)	...(	بتعاطــي	احلبــوب	املنبهــة	واحملظــورة	والســهر	مــع	الفتيــات	بأحــد	
فنــادق	...	وشــربه	للمســكر	،	وإدانــة	املدعــى	عليــه	الثانــي	)...(	بتعاطــي	
احلبــوب	احملظــورة	،	وإدانــة	املدعــى	عليــه	الثالــث	)...(	بتعاطــي	احلشــيش	
املخــدر	2-	جلــد	كل	واحــد	مــن	املدعــى	عليهمــا	األول	والثالــث	ثمانــن	
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جلــدة	حــد	املســكر	أمــام	مــأل	مــن	النــاس	3-تعزيــر	املدعــى	عليــه	الثانــي	
)...(	للتعاطــي	بجلــده	ســتن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	.	4-تعزيــر	املدعــى	عليــه	
ــدة	دفعــة	واحــدة	،	 ــده	خمســن	جل ــات	بجل األول	)	....(	للســهر	مــع	الفتي
كمــا	أفهمــت	املدعــى	عليهــم	بانطبــاق	املــادة	1/56	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	عليهــم	والتــي	تتضمــن	املنــع	مــن	الســفر	مــدة	ســنتن	وبعــرض	
احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	العــام	عــدم	قناعتــه	ورغبتــه	رفــع	
احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	بــدون	الئحــة	اعتراضيــة	وقــرر	املدعــى	
عليهــم	قناعتهــم	وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	متــام	

الســاعة	)	00	:	12(	.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم		الثاثــاء	20	/	6	/1434هـــ		فتحــت	
اجللســة	الســاعة	45	:	8		وقــد	وردتنــا	املعاملــة	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	
...	يف	 الفضيلــة	قضــاة	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	رقــم	
1434/6/11هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم		وبــاهلل	التوفيــق	وقــد	

مت	االنتهــاء	مــن	حتريــره	يف	متــام	الســاعة	00	:	9		.
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رقم	الصك:	34211429		تاريخه	:1434/5/12هـ		
رقم	الدعوى:	34212234

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
	تاريخه:1434/5/12هـ 	34283662

مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - تعاطــي الهيرويــن املخــدر - إقــرار -	حــد 
املســكر - التعزيــر باملنــع مــن الســفر .

1- قولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــو إنــا المــر وامليســر واألنصــاب 
ــوه لعلكــم تفلحــون( .  واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنب

2- قوله صلى اهلل عليه وسلم )كل مسكر حرام ( . 
3- املادة )1/56(من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	الهيرويــن،	حيــث	مت	
القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	إثــر	االشــتباه	بــه	يف	قضيــة	ســرقة	،	واعتــرف	
بتعاطيــه	الهيرويــن	املخــدر	يف	الســابق،	وطلــب	املدعــي	العــام	ســجن	
املدعــى	عليــه	ومنعــه	مــن	الســفر	بنــاء	علــى	املــواد	)56/41(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	أقــر	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	
إليــه،	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	بإقامــة	حــد	املســكر	
احملكمــة	 وردت	 ســنتن،	 ملــدة	 	 اململكــة	 خــارج	 الســفر	 مــن	 واملنــع	
ــًا	للمــادة	)41(	مــن	نظــام	 ــه	وفق ــر	املدعــى	علي ــام	تعزي ــب	املدعــي	الع طل
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	؛	لعــدم	انطباقــه	بحقــه	،لعــدم	
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وجــود	مخــدرات	محــازة	،	وقــرر	املدعــى	العــام	طلبــه	لاســتئناف	بــدون	
الئحــة	،		وقنــع	املدعــى	عليــه	باحلكــم	،	وصــدق	احلكــم	يف	محكمــة	

االســتئناف.

	.... أنــا	 لــدي	 1434/5/12هـــ	 األحــد	 يــوم	 ويف	 وبعــد	 وحــده	 احلمــدهلل	
القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	القطيــف	افتتحــت	اجللســة	يف	
الســاعة	العاشــرة	صباحــًا	بنــاءًا	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	رئيــس	
لــدى	احملكمــة	 ...	يف	1434/5/7هـــ	واملقيــدة	 هــذه	احملكمــة	برقــم	
بالقيــد	رقــم	....	يف	1434/5/7هـــ	ويف	هــذه	اجللســة	حضــر	املدعــي	العــام	
وقــرر	قائــًا	بصفتــي	مدعيــًا	عامــا	يف	دائــرة	اإلدعــاء	العــام	مبحافظــة	
القطيــف	أدعــي	علــى	...	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
)....(	باالطــاع	علــى	محضــر	القبــض	املعــد	مــن	قبــل	الدوريــات	األمنيــة	
بســيهات	بتاريــخ	1434/3/14هـــ	املتضمــن	ورود	بــاغ	عــن	شــخصن	)مت	
فــرز	أوراق	مســتقلة	مــن	قبــل	مكافحــة	املخــدرات	للمدعــو	...	-جــاري	
البحــث	عنــه	مــن	قبــل	مكافحــة	املخــدرات-(	قامــا	بســرقة	اســطوانة	
غــاز	تابعــة	حملــات	الغــاز	وعنــد	تفتيــش	مركبتهمــا	عثــر	علــى	عــدد	أربــع	
اســطوانات	غــاز	غيــر	تابعــة	لهمــا	فتــم	القبــض	عليهمــا	)وجــرى	فــرز	هــذه	
األوراق	للمتهمــن	مــن	قبــل	دائــرة	التحقيــق	واإلدعــاء	العــام	بالقطيــف	
ملعاجلــة	تهمــة	تعاطيهمــا	املــواد	املخــدرة(	وباالطــاع	علــى	محضــر	اإلثبــات	
والفــرز	املعــد	مــن	قبــل	دائــرة	التحقيــق	واإلدعــاء	العــام	بالقطيــف	بتاريــخ	
1434/3/17هـــ	املتضمــن	أنــه	جــرى	فــرز	هــذه	األوراق	للمدعــى	عليــه	
بشــأن	تعاطيــه	الهرويــن	وبقيــت	القضيــة	األساســية	لديهــم	الســتكمال	
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العــام	 واإلدعــاء	 التحقيــق	 دائــرة	 خطــاب	 علــى	 وباالطــاع	 إجراءاتهــا	
ملكافحــة	 املوجــة	 1434/3/24هـــ	 وتاريــخ	 	)2085( رقــم	 بالقطيــف	
املخــدرات	بالدمــام	املتضمــن	أنــه	مت	القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	يف	قضية	
ســرقة	وحيــث	اعتــرف	املدعــى	عليــه	بتعاطيــه	الهرويــن	املخــدر	لــذا	جــرى	
بعــث	هــذه	األوراق	املفــرزة	اخلاصــة	للمدعــى	عليــه	ملكافحــة	املخــدرات	
ــه	الهرويــن	املخــدر	وقــد	أســفر	التحقيــق	 إلكمــال	الــازم	بشــأن	تعاطي
معــه	إلــى	توجيــه	االتهــام	لــه	بتعاطــي	الهرويــن	املخــدر	وفقــًا	للفقــرة	)2(	
مــن	املــادة	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	وبالبحــث	عمــا	إذا	كان	
لــه	ســوابق	عثــر	لــه	علــى	خمــس	ســوابق	األولى	شــرب	مســكرات	والثانية	
املخــدرات	 واســتعمال	 حيــازة	 والثالثــة	 املخــدرات	 واســتعمال	 حيــازة	
والرابعــة	شــرب	املســكرات	واخلامســة	محاولــة	ســرقة	وحيــث	إن	مــا	
أقــدم	عليــه	املذكور-وهــو		بكامــل	أهليتــه		املعتبــرة	شــرعا-فعل	مجــرم	
ومعاقــب	عليــه		شــرعًا	ونظامــا	لــذا	أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	
عليــه	مبــا	يلي:1-بعقوبــة	الســجن	الــواردة	بالفقــرة	)1(	مــن	املــادة	رقــم	
)41(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	2-منعــه	مــن	الســفر	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	
مــن	املــادة	رقــم)56(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	هــذه	دعــواي	وبــاهلل	التوفيــق	
هــذا	وقــد	حضــر	يف	اجللســة	...	ســعودي	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
...	هــذا	وبســؤاله	عمــا	ذكــره	املدعــي	العــام	يف	دعــواه	أجــاب	بقولــه	مــا	
ذكــره	املدعــي	العــام	يف	دعــواه		صحيــح	كلــه	فقــد	قبــض	علــي	بتاريــخ	
1434/3/14هـــ	بســبب	املشــاركة	يف	قضيــة	ســرقة	وقــد	اعترفــت	أننــي	
أســتعمل	هرويــن	وآخــر	مــره	اســتخدمته	قبــل	تســعة	أشــهر	علمــًا	بأننــي	
أســتخدمه	منــذ	قرابــة	ســت	ســنوات	هــذا	جوابــي	فبنــاءًا	علــى	مــا	تقــدم	
مــن	الدعــوى	واإلجابــة	ومــا	قــرره	الطرفــان	وحيــث	أقــر	املدعــى	عليــه	
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بدعــوى	املدعــي	العــام	واســتعماله	للهرويــن	املخــدر	وهــذا	فعــل	محــرم	
ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	واســتنادًا	لقولــه	تعالــى	))يــا	أيهــا	الــذي	آمنــوا	إمنــا	
اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	واألزالم	رجــس	مــن	عمــل	الشــيطان	فاجتنبــوه	
لعلكــم	تفلحــون	((	وحلديــث	))كل	مســكر	حــرام((	ومبــا	أن	املدعــى	
ــك	فقــد	حكمــت	 ــع	ذل ــه	مــواد	مخــدرة	محــازة	جلمي ــم	يكــن	مع ــه	ل علي
واحــدة	حــد	 دفعــة	 ثمانــن	جلــدة	 عليــه	 املدعــى	 :	جلــد	 أواًل	 يلــي	 مبــا	
املســكر	ثانيــًا	:	رد	دعــوى	املدعــي	العــام	يف	طلبــه	إثبــات	تطبيــق	املــادة	
ــه	 ــة	واألربعــن	لعــدم	وجــود	مــواد	مخــدرة	محــازة	مــع	املدعــى	علي احلادي
وبإعــان	احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــى	عليــه	القناعــة	باحلكــم	
أمــا	املدعــي	العــام	فقــرر	عــدم	القناعــة	وطالــب	بالتمييــز	ورفــع	احلكــم	
إلــى	محكمــة	االســتئناف	بــدون	الئحــة	اعتراضيــة	فأجبتــه	لذلــك	كمــا	
أفهمــت	املدعــى	عليــه	مبــا	ورد	يف	الفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)56(	
حســب	طلــب	املدعــي	العــام	وأمــرت	بإخــراج	قــرار	بذلــك	ثــم	رفــع	احلكــم	
إلــى	محكمــة	االســتئناف	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وحــرر	يف	

1434/5/12هـــ	.
احلمــدهلل	وحــده	وبعــد	ويف	يــوم	الســبت	1434/7/8هـــ	افتتحــت	اجللســة	
مــن	 املعاملــة	 وردتنــا	 وقــد	 هــذا	 والنصــف	 احلاديــة	عشــرة	 الســاعة	 يف	
رئيــس	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	باخلطــاب	رقــم	....	تاريــخ	
1434/6/13هـــ	وبرفقهــا	القــرار	الصــادر	مــن	الدائــرة	اجلزائيــة	الثانيــة	
رقــم	...	يف	1434/6/10هـــ	واملتضمــن	ماحظــة	أصحــاب	الفضيلــة	مبــا	
أن	 لوحــظ	 املعاملــة	 وأوراق	 القــرار	وصــورة	ضبطــه	 )	وبدراســة	 نصــه	
فضيلتــه	لــم	يحكــم	مبنــع	املدعــى	عليــه	مــن	الســفر	حيــث	ثبــت	لــدى	
فضيلتــه	اســتعمال	املدعــى	عليــه	للهرويــن	وطالــب	بذلــك	املدعــي	العــام	
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ملاحظــة	مــا	ذكــر(	ا.هـــ	وأجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	وفقنــي	اهلل	وإياهــم	
للصــواب	بأنــه	مت	اإلشــارة	واإلفهــام	لذلــك	يف	آخــر	القــرار	لــذا	أمــرت	
بإحلــاق	ذلــك	يف	القــرار	ثــم	إعــادة	املعاملــة	إلــى	محكمــة	االســتئناف	

حســب	التعليمــات	وللبيــان	حــرر	يف	1434/7/8هـــ	.
احلمــدهلل	وحــده	وبعــد	ويف	يــوم	األثنــن	1434/8/22هـــ	افتتحــت	اجللســة	
يف	الســاعة	الثامنــة	والنصــف	صباحــًا	هــذا	وقــد	وردتنــا	املعاملــة	مــن	
رئيــس	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	مبوجــب	اخلطــاب	رقــم		
وتاريــخ	1434/8/17هـــ	وقــد	ظهــر	علــى	القــرار	مبــا	نصــه	)	احلمــدهلل	
وحــده	وبعــد	:	فقــد	اطلعنــا	علــى	هــذا	القرار	رقــم	وتاريــخ	1434/5/12هـ	
الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	الشــيخ	....	وأصدرنــا	القــرار	رقــم	وتاريــخ	
اســتئناف	 قاضــي	 احلكــم	 علــى	 املصادقــة	 املتضمــن	 1434/7/30هـــ	
...	ختمــه	وتوقيعــه	قاضــي	اســتئناف	...	ختمــه	وتوقيعــه	رئيــس	الدائــرة	
...ختمــه	وتوقيعــه	(وللبيــان	حــرر	يف	1434/8/22هـــ	واهلل	املوفــق	وصلــى	

اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	.
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وغيــره بأنهــا ُمســكرة « .
5- مــا ذكــره أهــل العلــم ) مــن أنــه إذا اجتمعــت حــدود مــن جنــس 
واحــد قبــل إقامــة احلــد تداخلــت وكفــاه حــد واحــد ( كشــاف القنــاع 

 .)29/14(
6- املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الفقــرة 

.)1(
7- املادة )3( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
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وتعاطــي	 امُلســكر	 بشــرب	 عليــه	 املدعــى	 ضــد	 العــام	 املدعــي	 ادعــى	
احلشــيش	وقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	امُلســكر	ومــادة	احلشــيش	و	طلــب	
املدعــي	العــام	احلكــم	عليــه	بحد	املســكر	،	وســجن	املدعــى	عليه	ومنعه	
مــن	الســفر	بنــاء	علــى	املــواد	)		41	/56	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	
واملؤثرات	العقلية	،	حيث	أنه	مت	القبض	على	املدعى	عليه	إثر	ممارســة	
التفحيــط	وبعثــت	عينــة	مــن	ســوائله	أثبــت	التقريــر	الكيمائــي	إيجابيــة	
املدعــى	 أقــر	 والكحول،كمــا	 املخــدرة	 احلشــيش	 ملركبــات	 العينــة	
عليــه	بشــربه	امُلســكر	وتعاطيــه	احلشــيش	وأنكــر	قيــادة	الســيارة	حتــت	
تأثيــر	امُلســكر	واحلشــيش	،	وبنــاء	علــى	ماتقــدم	حكمــت	احملكمــة	
علــى	املدعــى	عليــه	بحــد	امُلســكر	-	منعــه	مــن	الســفر	ملــدة	ســنتن	خــارج	
اململكــة	وصــرف	النظــر	عــن	تطبيــق	املــادة	)41(	مــن	نظــام	املخــدرات	
واملؤثــرات	العقليــة	،حيــث	أنــه	لــم	يثبــت	لــدى	احملكمــة	قيــادة	املدعــى	
املدعــى	عليــه	 وقنــع	 واحلشــيش	 امُلســكر	 تأثيــر	 الســيارة	حتــت	 عليــه	
باحلكــم	وأبــدى	املدعــي	العــام	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة	

اعتراضيــة	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.

8- القاعدة القانونية )ال عقوبة وال جرمية إالَّ بنص (  .
املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن   )30( املــادة   -9
واملؤثــرات العقليــة والتــي جعلــت للقاضــي ســلطة تقديريــة لســجن 

. املتعاطــي 
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	االثنــن	املوافــق		17/	7	/1434هـــ	لــدي	
ــة	 ــة	احملال ــى	املعامل ــاء	عل ــة	بالدمــام	وبن ــا	القاضــي	باحملكمــة	اجلزائي أن
إلينــا	مــن	رئيــس	احملكمــة	برقــم	)....(	وتاريــخ	8/	5	/1434هـــ	افتتحــت	
اجللســة	وفيهــا	حضــر/	..........	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الهويــة	الوطنيــة	
رقــم	).......(	وقــدم	املدعــي	العــام	الئحــة	اإلدعــاء	املتضمنــة	بصفتي	مدعيًا	
عامــًا	بدائــرة	اإلدعــاء	العــام	لفــرع	الهيئــة	باملنطقــة	الشــرقية	أدعــي	علــى	
املذكــور	أعــاه	باالطــاع	علــى	خطــاب	مديــر	مــرور	الدمــام	رقــم	).......(	
وتاريــخ	1434/3/18	املتضمــن	انــه	بيــوم	اجلمعــة	املوافــق	1434/2/22هـــ	
ويف	متــام	الســاعة	)4:15(	ص	،	وقــع	حــادث	صــدم	)عولــج	مــن	قبــل	جهــة	
االختصــاص(	بحــي	بــن	ســيارة	مــن	نــوع	.......	حتمــل	الرقــم	)..........(	
تابــع	لشــركة	 ثابــت	عبــارة	عــن	عمــود	 وبــن	جســم	 املتهــم	/	 بقيــادة	
االتصــاالت	وذلــك	بســبب	ممارســة	املتهــم	)	للتفحيــط	(	وببعــث	عينــة	مــن	
ســوائله	)	الــدم	والبــول	(	ورد	تقريــر	املركــز	اإلقليمــي	ملراقبــة	الســموم	
ايجابيــة	 متضمنــا	 1434/2/25هـــ	 وتاريــخ	 	)..........( رقــم	 الشــرعية	
العينــات	املأخــوذة	منــه	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	املــدرج	باجلــدول	األول	
فئــة	)	أ	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وايجابيتــه	
ملــادة	الكحــول	االيثيلــي	وبنــاء	علــى	التقريــر	الكيمــاوي	مت	القبــض	
عليــه	بتاريخ1434/3/18هـــ	بســماع	أقــوال	املتهــم	األوليــة	مــن	قبــل	شــعبة	
مكافحــة	املخــدرات	بالدمــام	أقــر	بشــربه	للمســكر	وبتعاطيــه	ملــادة	
ــذ	أربعــة	أشــهر	وأخــر	مــرة	 ــه	يتعاطــى	احلشــيش	من احلشــيش	املخــدر	وان
تعاطــى	فيهــا	كانــت	قبــل	احلــادث	بأربعــة		أســابيع	قــد	انتهــى	التحقيــق	
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للحشــيش	 2-تعاطيــه	 املســكر	 باالتــي:	1-شــرب	 اتهــام/..........	 إلــى	
3-قيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	ومــادة	احلشــيش	وذلــك	لألدلــة	
والقرائــن	التاليــة	:	1-	اعترافــه	مبــا	نــوه	عنــه	املــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	
)2(	مــن	ملــف	التحقيــق	املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)1(	2-	تقريــر	املركــز	
اللفــة	 علــى	 واملرفــق	 عنــه	 املنــوه	 الشــرعية	 الســموم	 ملراقبــة	 اإلقليمــي	
رقــم	)2(	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املتهــم	املذكــور	-	وهــو	بكامــل	
أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	-	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	
أطلــب	اآلتــي:	أوال:	احلكــم	عليــه	بحــد	الســكر	لقــاء	شــربه	للمســكر	
ثانيــا:	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	مــن	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وفقــًا	للفقــرة	
رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة	ووفــق	املــادة	)30(	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	واحلكــم	عليــه	مبــا	
يلــي:	1-	بعقوبــة	الســجن	الــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)41(	
مــن	النظــام	2-	منعــه	مــن	الســفر	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	
)56(	مــن	النظــام	ثالثــا:	إثبــات	قيادتــه	للســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	
واحلشــيش	املخــدر	وفقــا	للفقــرة	رقــم	)8(	مــن	اجلــدول	رقــم	)1(	امللحــق	
ــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	 ــه	ال بنظــام	املــرور	وإفهامــه	أن	عقوبت
رقــم	)68(	مــن	نظــام	املــرور	تقــرر	مــن	اجلهــة	املختصــة	وفــق	الفقــرة	)2(	
وبــاهلل	 	 1429/10/24هـــ	 )315(	يف	 رقــم	 الــوزراء	 مجلــس	 قــرار	 مــن	
ــه	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	 التوفيــق	وبســؤال	املدعــى	عليــه	أجــاب	بقول
مــن	شــرب	املســكر	وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	فهــذا	صحيــح	أمــا	مــا	
ذكــره	مــن	قيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيرهمــا	فهــذا	غيــر	صحيــح		ألننــي	لــم	
أكــن	أقــود	الســيارة	حــن	وقــوع	احلــادث	وإمنــا	كنــت	راكبــًا	يف	الســيارة	
والــذي	كان	يقودهــا	أحــد	زمائــي	هــذه	إجابتــي	وبعــد	تدويــن	مــا	ســبق	
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جــرى	االطــاع	علــى	جميــع	أوراق	املعاملــة	ومنهــا	أقــوال	املدعــى	عليــه	
املدونــة	علــى	الصفحــة	الثانيــة	مــن	ملــف	التحقيــق	فوجــدت	فيهــا	اعترافــًا	
مــن	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر	وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	ولكــن	لــم	
أجــد	فيهــا	اعترافــًا	بقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيرهمــا	كمــا	جــرى	االطاع	
علــى	خطــاب	مديــر	مــرور	الدمــام	املوجــه	إلــى	مديــر	إدارة	مكافحــة	
املخــدرات	بالدمــام	برقــم	)......(	وتاريــخ	1434/3/18هـــ	املتضمــن	أن	
الســيارة	حــن	وقــوع	احلــادث	كانــت	بقيــادة	املدعــى	عليــه	وجــرى	البحــث	
يف	املعاملــة	عــن	أي	أوراق	تخــص	احلــادث	وكيفيــة	وقوعــه	واألشــخاص	
املتواجديــن	يف	الســيارة	حينــذاك	فلــم	أجــد	شــيئًا	مــن	ذلــك	كمــا	أنــه	ال	
يوجــد	حتقيــق	مــع	املدعــى	عليــه	يف	هيئــة	التحقيــق	واالدعــاء	العــام		ولــم	
أجــد	أي	جهــد	مبــذول	مــن	احملقــق	للتأكــد	مــن	صحــة	مــا	يدعيــه	املدعــى	
عليــه	مــن	أنــه	لــم	يكــن	يقــود	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	واحلشــيش	

املخــدر	مــن	عدمــه
ولــم	أجــد	أي	حتقيــق	مــع	املواطــن	للتأكــد	مــن	صحــة	ادعــاء	املدعــى	
باملعاملــة	 املرفقــة	 الســوابق	 صحيفــة	 علــى	 االطــاع	 جــرى	 ثــم	 عليــه	
واملتضمنــة	عــدم	وجــود	ســوابق	مســجلة	املدعــى	عليــه	فبنــاء	علــى	مــا	
تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وحيــث	أقــر	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر	
وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	واملــرء	مؤاخــذ	بإقــراره	ولقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	
وســلم«من	شــرب	اخلمــر	فاجلدوه«أخرجــه	أحمــد	وأبــو	داود	والنســائي	
وألن	عمر-رضــي	اهلل	عنه-جلــد	يف	حــد	اخلمــر	ثمانــن	جلــدة	وكان	
ذلــك	مبحضــر	مــن	املهاجريــن	واألنصار-رضــي	اهلل	عنهم-فلــم	ينكــره	
أحــد	منهــم	وبنــاء	علــى	مانــص	عليــه	أهــل	العلــم	مــن	إقامــة	حــد	املســكر	
علــى	متنــاول	احلشــيش	قــال	ابــن	حجــر	يف	فتــح	الباري)45/10(«	وُأســتدل	
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مبطلــق	قولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	»كل	مســكر	حــرام«	علــى	حتــرمي	
مايســكر	ولــو	لــم	يكــن	شــرابًا	فيدخــل	يف	ذلــك	احلشيشــة	وغيرهــا	وقــد	
جــزم	النــووي	وغيــره	بأنهــا	مســكرة«	وبنــاء	علــى	مانــص	عليــه	أهــل	العلــم	
مــن	أنــه	إذا	اجتمعــت	حــدود	مــن	جنــس	واحــد	قبــل	إقامــة	احلــد	تداخلــت	
وكفــاه	حــد	واحــد	)كشــاف	القنــاع29/14(	واســتنادًا	للفقــرة	الثانيــة	
مــن	املــادة	الثالثــة	والفقــرة	األولــى	من	املادة	السادســة	واخلمســن	من	نظام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وحيــث	إنــه	العقوبــة	والجرميــة	
واألربعــن	 احلاديــة	 املــادة	 يف	 الــواردة	 العقوبــات	 إن	 وحيــث	 بنــص	 إال	
مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	ال	تنطبــق	علــى	التعاطــي	واالســتعمال	
بخــاف	العقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	السادســة	واخلمســن	مــن	نفــس	النظــام	
فتنطبــق	عليــه	وحيــث	أن	املــادة	الثاثــن	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	لنظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	والتــي	تنــص	علــى	مايلــي	إذا	
رأى	القاضــي	تعزيــر	املتعاطــي	أو	املســتعمل	للمــواد	املخــدرة	أو	املؤثــرات	
العقليــة	بالســجن،	فــا	تتجــاوز	العقوبــة	احلــد	األعلــى	املنصــوص	عليهــا	
يف	الفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)احلاديــة	واألربعــن(	قــد	تركــت	موضوع	ســجن	
املتعاطــي	للمخــدرات	مســألة	اختياريــة	وســلطة	تقديريــة	للقاضــي	وحيــث	
إنــه	التوجــد	ســوابق	مســجلة	علــى	املدعــى	عليــه	وحيــث	إنــه	يوجــد	نقــص	
يف	التحقيــق	وال	توجــد	أدلــة	كافيــة	تثبــت	قيــام	املدعــى	عليــه	بقيــادة	
الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	واحلشــيش	املخدر	والحتمــال	صحة	مادفع	
بــه	املدعــى	عليــه	مــن	كــون	أحد	زمائه	هو	من	كان	يقود	الســيارة	حن	
وقــوع	احلــادث	لــذا	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر	
وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحكمــت	عليــه	لقــاء	ذلــك	مبــا	يلــي	1/	جلــده	
حــد	املســكر	ثمانــن	جلــدة	2/	منعــه	مــن	الســفر	خــارج	اململكــة	مــدة	
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ســنتن	تبــدأ	مــن	حــن	اكتســاب	احلكــم	للقطعيــة3/	صرفــت	النظــر	
عــن	طلــب	املدعــي	العــام	إيقــاع	العقوبــة	املنصــوص	عليهــا	يف	املــادة	احلاديــة	
واألربعــن	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	علــى	املدعــى	عليه4/لــم	يثبــت	
لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	قيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	واحلشــيش	
ــة	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	 ــة	األدل املخــدر	لعــدم	كفاي
القناعــة	بــه	وقــرر	املدعــي	العــام	االعتــراض	بائحــة	فأجيــب	لطلبــه	ومت	
تســليمه	نســخة	مــن	احلكــم	وأفهــم	بتقــدمي	االعتــراض	عليــه	خــال	مهلــة	
ــم	يتقــدم	باعتراضــه	ســقط	 ــة	ول ــه	إذا	انتهــت	هــذه	املهل ثاثــن	يومــا	وأن
حقــه	يف	ذلــك	وســوف	يتــم	رفــع	احلكــم	إلــى	محكمــة	االســتئناف	بــدون	
الئحــة	اعتراضيــة	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وبــه	

حــرر	يف	1434/7/17هـــ.	
الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	 1434/11/4هـــ	 املوافــق	 الثاثــاء	 يــوم	 ويف	
الواحــدة	وقــد	عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	برقــم	)..........(
وتاريــخ	1434/10/28هـــ		املتعلقــة	بدعــوى	املدعــي	العــام	ضــد	/..........	
وبرفقهــا	القــرار	الصــادر	مــن	الدائــرة	اجلزائيــة	الثانيــة	برقــم	)..........(	
لــذا	جــرى	 وتاريــخ	1434/9/20هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم	
إحلــاق	ذلــك	حتــى	ال	يخفــى	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

ــه	أجمعــن	. ــه	وصحب ــى	آل وعل

ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
املعاملــة	 علــى	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 يف	 الثانيــة	
مــن	 الــواردة	 وتاريــخ	1434/09/10هـــ	 برقــم	 لــدى	احملكمــة	 املقيــدة	
فضيلــة/..........	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبدينــة	الدمــام	برقــم		وتاريــخ	
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القاضــي	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 القــرار	 بهــا	 املرفــق	 1434/08/28هـــ	
1434/07/17هـــ	 وتاريــخ	 برقــم	 املســجل	 الشــيخ/..........	 باحملكمــة	
وقــد	 	 مخــدرات	 قضيــة	 يف	 ضــد/	 	 العــام	 بدعوى/املدعــي	 اخلــاص	
تضمــن	القــرار	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه.	وبدراســة	
ــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	 القــرار	وصــورة	ضبطــه		وأوراق	املعامل
.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	

يف1434/09/17هـــ.
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رقم	الصك	:	34234754	تاريخه:	1434/06/07هـ	
رقم	الدعوى:	34227885

	 رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34281893					تاريخه:	1434/7/29هـ

مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - التعــدي علــى رجــل أمــن - ابتــالع حبــوب 
محظــورة - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع من الســفر 

1- املادة )41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
2- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	بابتــاع	احلبــوب	احملظــورة	،	
ومقاومــة	رجــال	األمــن	وطلــب	املدعــي	العــام	ســجن	املدعــى	عليــه	ومنعــه	
مــن	الســفر	بنــاء	علــى	املــواد	)41(	و	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	
ــره	لقــاء	التعــدي	 ــة	لقــاء	ابتــاع	احلبــوب	املخــدرة	وتعزي ــرات	العقلي واملؤث
علــى	رجــل	االمــن،	حيــث	أنــه	أثنــاء	قيــام	فرقــة	مكافحــة	املخــدرات		
بعملهــا	شــوهدت	ســيارة	بقيــادة		املدعــى	عليــه		،	لوحــظ	عليــه	عامــات	
اخلــوف	و	اإلرتبــاك	،	فتــم	القبــض	عليــه	،	فقــام	بدفــع	رجــل	األمــن	وقــام	
بابتــاع	شــي	مــا	بســرعة	يشــتبه	أن	يكــون	مــن	احلبــوب	احملظــورة	،	
وبتفتيشــه	،	وبتفتيــش	الســيارة	لــم	يعثــر	علــى	شــي		،		وبتحليــل	عينــة	
املدعــى	عليــه	تبــن	احتوائهــا	علــى	مــادة	اإلمفيتامــن	،	أنكــر	املدعــى	
عليــه	مــا	جــاء	يف	الدعــوى	جملــة	وتفصيــًا	وطلــب	القاضــي	مــن	املدعــي	
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العــام	إحضــار	بينتــه	،	وقــد	شــهد	الشــهود	بــأن	املدعــى	عليــه	قــام	بابتــاع	
شــيء	كان	معــه	يشــتبه	أن	تكــون	مــن	احلبــوب	احملظــورة	،	وقــد	عدلــت	
البينــة	حســب	األصــول	الشــرعية	ووبنــاء	علــى	ماتقــدم	فقــد	حكمــت	
احملكمــة	بجلــد	املدعــى	عليــه	تعزيــرًا	لقــاء	مقاومتــه	لرجــال	األمــن	،		
ــع	املدعــي	 ــم	يقتن وتكــرار	ســوابقه	،		وابتاعــه	للحبــوب	احملظــورة	و	ل
العــام	باحلكــم	وطلــب	اســتئنافه	بــدون	الئحــة	،	وأمــا	املدعــى	عليــه	فقــد	
اعتــرض	بائحــة	اعتراضيــه	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف		.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا			القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بعرعــر			
وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	
برقــم		 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 وتاريــخ	1434/05/18	 	 برقــم	 بعرعــر	
وتاريــخ	1434/05/18	هـــ		ففــي	يــوم		الثاثــاء	املوافــق1434/05/21	
العــام	 املدعــي	 وفيهــا	حضــر	 	 	11 	: 	15 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	 هـــ	
وادعــى	قائــا		:	بصفتــي	مدعيــًا	عامــًا	بدائــرة	اإلدعــاء	العــام	لفــرع	الهيئــة	
اجلنســية	مبوجــب	 ســعودي	 	/ علــى	 أدعــي	 الشــمالية	 احلــدود	 مبنطقــة	
الســجل	املدنــي	رقــم		فأنــه	بتاريخ1434/3/27هـــ		وأثنــاء	قيــام	فرقــة	
مكافحــة	املخــدرات	بعملهــا	املعتــاد	وذلــك	مبســح	األماكــن	املشــبوهة	
مــن	مروجــي	ومســتخدمي	املخــدرات،		وعنــد	الســاعة	الثانيــة	عشــر	
اللوحــة	 .....	حتمــل	 نــوع	 مــن	 	شــوهدت	ســيارة	 ليــًا	 والربــع	)12,15(	
رقــم	)..........(	متوقفــه	عنــد	احــد	األماكــن	املشــبوهة	يف	حــي	العزيزيــة	
ويوجــد	بهــا	احــد	األشــخاص	وكانــت	الســيارة	مطفــأه	و	لوحــظ	علــى	
الشــخص	الــذي	بدخلهــا	اخلــوف	واالرتبــاك	فتــم	القبــض	عليــه	وإنزالــه	
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مــن	الســيارة	،	فقــام	املتهــم	بدفــع	رجــل	األمــن	وقــام	بابتــاع	شــيء	مــا	
بســرعه	يشــتبه	أن	يكــون	مــن	احلبــوب	احملظــورة،	وبتفتيشــه	وتفتيــش	
ســيارته	لــم	يعثــر	علــى	أي	شــيء	مــن	املمنوعــات		،		وبنــا	علــى	مــا	قــام	بــه	
مت	اصطحــاب	املتهــم	إلدارة	مكافحــة	املخــدرات	ومت	إيداعــه	التوقيــف	
يف	حينــه		وقــد	أثبــت	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	الصــادر	مــن	مركــز	
الســموم	بتبــوك	رقــم	لعــام	1434هـــ	إيجابيــة	عينــة	بول	املتهــم	لامفيتامن	
املنبــه	للجهــاز	العصبــي	وهــو	مــن	املؤثــرات	العقليــة	اخلاضعــة	للرقابــة	
واملنــوه	عنــه	باجلــدول	الثانــي	فئــة	)ب(	يف	تعميــم	صاحــب	الســمو	امللكــي	
وزيــر	الداخليــة	رقــم	وتاريخ1426/10/25هـــ.	وقــد	انتهــى	التحقيــق	إلــى		
اتهــام/	،	بابتــاع	احلبــوب	احملضــوره	احملتويــة	علــى	مــادة	اإلمفيتامــن	
املنبهــة	للجهــاز	العصبــي	،املجــرم	نظامــا	بنــص	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	
ــة	،	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	 ــرات	العقلي مكافحــة	املخــدرات	واملؤث
رقــم		وتاريــخ	1426/7/8هـــ،	وقيامــه	بدفــع	رجــال	األمــن	.وذلــك	لألدلــة	
والقرائــن	التاليــة	:	1-	مــا	جــاء	مبحضــر	القبــض	املرفــق	املــدون	علــى	
الصفحــة	رقــم	)13,12	(لفــة	رقــم	)1(.2-	مــا	جــاء	بالتقريــر	الكيميائــي	
الشــرعي	املرفــق	لفــة	رقــم	)27(.	وحيــث	أن	مــا	أقــدم	عليــه	املتهــم	وهــو	
شــرعا	 عليــه	 ومعاقــب	 محــرم	 فعــل	 شــرعا	 املعتبــرة	 أهليتــه	 بكامــل	
املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 الثالثــة	 املــادة	 بنــص	 نظامــا	 ومجــرم	
واملؤثــرات	العقليــة	،	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	
1426/7/8هـــ	لــذا	أطلــب	إثبــات	إدانتــه	مبــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	

مبــا	يلــي:
نظــام	 مــن	 	)41( املــادة	 مــن	 األولــى	 للفقــرة	 وفقــا	 الســجن	 1-عقوبــة	
الئحتــه	 مــن	 	)30( واملــادة	 العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	
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التنفيذية.2-عقوبــة	املنــع	مــن	الســفر	خــارج	اململكــة	وفقا	للفقــرة	األولى	
مــن	املــادة	)56(	مــن	النظــام	نفســه	3-	عقوبــة	تعزيريــة	لقــاء	قيامــه	بدفــع	
رجــل	األمــن	وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	احلاضــر	
البينــة	 العــام	 املدعــي	 وبســؤال	 وتفصيــا	 بهــا	جملــة	 جــاء	 مــا	 انكــر	
علــى	الدعــوى	فأجــاب	قائــا:	بينتــي	ماجــاء	مبحضــر	القبــض	املرفــق	
لكــم	ومــن	اعــده	شــهود	عليــه	واطلــب	مهلــة	الحضارهــم	ولتمكــن	
املدعــي	العــام	مــن	ذلــك	جــرى	رفــع	اجللســة	وعليــه	حصــل	التوقيــع.	وبــاهلل	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	
ــوم		اإلثنــن	 حــرر	يف		1434/05/21	هـــ	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد		ففــي	ي
املوافــق1434/05/27	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة		10.45	وفيهــا	حضر	
املدعــي	العــام	وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	املثبــت	هويتهمــا	ســابقا	وقد	
احضــر	املدعــي	العــام	لشــهاده	كا	مــن		ســجل	مدنــي	رقــم		وقــد	قــال	
معرفــا	اننــي	اعمــل	مبكافحــة	املخــدرات	بعرعــر	برتبــة	جنــدي	وابلــغ	مــن	
ــي	معرفــه	باملدعــى	 ــة	عرعــر	وليــس	ل العمــر	)29(	عــام	واســكن	مبدين
عليــه	و	ســجل	مدنــي	رقــم		وقــد	قــال	معرفــا	اننــي	اعمــل	مبكافحــة	
املخــدرات	بعرعــر	برتبــة	جنــدي	وابلــغ	مــن	العمــر	)22(	عــام	واســكن	
مبدينــة	عرعــر	وليــس	لــي	معرفــه	باملدعــى	عليــه	ولــدى	استشــهادهما	
ــاء	 ــخ	1434/3/27هـــ		وأثن ــه	بتاري شــهد	كل	واحــد	منهمــا	مبفــرده	فأن
قيامنــا	بعملنــا	املعتــاد	وذلــك	مبســح	األماكــن	املشــبوهة	مــن	مروجــي	
ومســتخدمي	املخــدرات،		وعنــد	الســاعه	الثانيــة	عشــر	والربــع	)12,15(	
ليــًا		شــاهدنا	ســيارة	مــن	نــوع	.....	حتمــل	اللوحــة	رقــم	)(	متوقفــه	عنــد	
احــد	االماكــن	املشــبوهه	يف	حــي	العزيزيــة	ويوجــد	بهــا	أحــد	األشــخاص	
وكانــت	الســيارة	مطفــأه	و	لوحــظ	علــى	الشــخص	الــذي	بدخلهــا	اخلــوف	
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واإلرتبــاك	فتــم	القبــض	عليــه	وإنزالــه	مــن	الســيارة	وهــو	ذات	الشــخص	
املاثــل	امامنــا		فقــام	املتهــم	بدفعنــا	وقــام	ببتــاع	شــيء	مــا	بســرعة	يشــتبه	
أن	يكــون	مــن	احلبــوب	احملظــورة،	وبتفتيشــه	وتفتيــش	ســيارته	لــم	يعثــر	
علــى	أي	شــيء	مــن	املمنوعــات	،		وبنــا	علــى	مــا	قــام	بــه	مت	إصطحــاب	
الركــوب	يف	 ورفــض	 قــاوم	 وقــد	 املخــدرات	 الدارة	مكافحــة	 املتهــم	
الدوريــة	هكــذا	شــهدا	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أصــر	علــى	
إنــكاره	وبســؤاله	هــل	لديــه	طعــن	بالشــهود	أجــاب	قائــا	ال	اعــرف	احــد	
منهــم	وقــد	جــرى	تعديــل	الشــهود	مــن	كا	مــن	و	ولتأمــل	ماجــرى	ضبطــه	
جــرى	رفــع	اجللســة	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

ــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/05/27	هـــ ــى	آل وعل
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد		ففــي	يــوم		األربعــاء	املوافــق1434/06/07	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	11.30	وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	وحضــر	
املدعــي	 وبســؤال	 ســابقا	 هويتهــم	 واملثبــت	 عليــه	 املدعــى	 حلضــوره	
العــام	هــل	لديــه	مزيــد	بينــة	أجــاب	قائــًا:	ليــس	لــدي	ســوى	ماقدمتــه	
وقــد	جــرى	منــا	االطــاع	علــى	التقريــر	الكيميائــي	رقــم	)....(	وتاريــخ	
الكميائــي	 الفحــص	 وبإجــراء	 	( منــه	 احلاجــة	 ونــص	 1434/4/28هـــ	
الشــرعي	ثبــت	إجابيــة	عينــة	البــول	لإلمفيتامــن	(	أ.هـــ	وذلــك	علــى	لفــه	
رقــم	)27(	مــن	طيــات	املعاملــه	وبســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	الســابقتن	
املدونــة	بســجله	وهــي	مخــدرات	ومضاربــة	صــادق	عليهــا	فبنــاء	علــى	
ماتقــدم	مــن	الدعــوى	وإنــكار	املدعــى	عليــه	ملــا	جــاء	فيهــا	وقيــام	البينــة	
التقريــر	 ملــا	جــاء	يف	 الدعــوى	ونظــرا	 املعدلــه	شــرعا	علــى	ماجــاء	يف	
الكيميائــي	املشــار	إليــه	بعاليــه	فقــد	ثبــت	لــدي	ادانــة	املدعــى	عليــه	
بحيــازة	وابتــاع	حبــوب	محظــوره	محتويــه	علــى	مــادة	االميتفامــن	ونظــر	
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لوجــود	ســابقه	مماثلــة	علــى	املدعــى	عليــه	ونظــر	املقاومتــه	لرجــال	األمــن	
فقــد	قــررت	احلكــم	عليــه	مبايلــي	:	أوال	ســجنه	ملــدة	ســتة	اشــهر	تبــدأ	
مــن	تاريــخ	أيقافــه	املوافــق	1434/3/27هـــ	وذلــك	بنــاء	علــى	املــادة	)41(	
مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــه	ثانيــا	:	جلــده	مائــة	
وخمســن	جلــده	تعزيــرا	علــى	ثــاث	دفعــات	كل	دفعــة	خمســن	ســوطا	
بــن	كل	دفعــة	واألخــرى	مااليقــل	عــن	شــهر	ثالثــا:	منعــه	مــن	الســفر	
خــارج	اململكــة	بعــد	إنتهــاء	محكوميتــه	وذلــك	مــدة	ســنتن	بنــاء	علــى	
املــادة	)56(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	
قــرر	أعتراضــه	علــى	احلكــم	فأفهــم	أن	لــه	ثاثــون	يومــا	مــن	تاريــخ	هــذا	
اليــوم	ليقــدم	فيهــا	اعتراضــه	وإالفــإن	حقــه	يف	االعتــراض	يســقط	كمــا	
قــرر	املدعــي	العــام	االعتــراض	علــى	احلكــم	واكتفــى	بائحــة	الدعــوى	
كائحــة	اعتراضيــة		وقــد	جــرى	تســليم	املدعــى	عليــه	نســخة	من	احلكم	
يف	هــذه	اجللســة.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	

آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/06/07	هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد		ففــي	يــوم		اإلثنــن	املوافــق1434/06/19	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	01.00	ظهــرا		وفيهــا	حضــر	املدعــى	عليــه	
واملثبــت	هويتــه	يف	جلســة	ماضيــة	وقــد	جــرى	منــا	اإلطــاع	علــى	الائحــة	
وتاريــخ	 	 برقــم	 احملكمــة	 بهــذه	 واملقيــدة	 منــه	 املقدمــة	 األعتراضيــة	
1434/6/19هـــ	واملكونــة	مــن	خطــاب	وثــاث	صفحــات	فوجــدت	يف	
ــي	حكمــت	 ــة	انن ــه	مضمون ــة	منهــا	كام	للمدعــى	علي الصفحــة	الثاني
علــى	الفرقــة	القابضــة	بالســجن	خمســة	عشــر	يــوم	لشــهادة	زور	وبســؤال	
أحــد	 مــن	 ذلــك	 ســمعت	 اننــي	 قائــا	 أجــاب	 ذلــك	 عــن	 عليــه	 املدعــى	
الســجناء	لــدى	وال	اعلــم	صحتــه	وأفهمتــه	ان	ذلــك	غيــر	صحيــح	وان	عليــه	
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االلتــزام	بكتابــة	ماهــو	متأكــد	منــه	يف	الئحتــه	االعتراضيــة	واســتعد	
بذلــك	وتراجــع	عــن	ماهــو	مكتــوب	وبإطاعــي	علــى	باقــي	الائحــة	لــم	
أجــد	مايؤثــر	علــى	ماحكمــت	بــه	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	
نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/06/19	هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	...	فقــد	اطلعنــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	الثانيــة	لتمييز	
القضايــا	اجلزائيــة		مبحكمــة	االســتئناف	باجلــوف	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمة	العامــة	بعرعــر	برقموتاريخ1434/6/24هــ	
املســجل	 	.... الشــيخ/	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 القــرار	 بهــا	 املرفــق	
برقمفــي1434/6/7ه	اخلــاص	بدعــوى	املدعــي	العــام	ضــد/	....	يف	قضيــة	
مخــدرات	وقــد	تضمــن	القــرار	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	
فيــه	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعاملة.تقــرر	باألكثريــة	
املصادقــة	علــى	احلكــم.واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	

آلــه	وصحبــه	وســلم.
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رقم	الصك:	34282605	تاريخه	:	1434/07/29هـ		
رقم	الدعوى:	34234381

	: رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
34294349			تاريخه:	1434/8/15هـ

مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر - تعاطــي 
احلبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة - التســتر علــى مصــدر املخــدرات - 
إقــرار - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر باملنــع 

مــن الســفر - رد طلــب املدعــي العــام . 

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم : ) كل مسكر حرام ( . 
2- قاعدة ) املرء مؤاخذ بإقراره ( . 

3- مــا ذكــره أهــل العلــم مــن أن احلشــيش يشــترك مــع المــر يف 
 . منــاط احلكــم 

4- ما ذكره أهل العلم من تداخل احلدود والتعازير . 
5- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

العــام	علــى	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر،		 ادعــى	املدعــي	
وحبــوب	اإلمفيتامــن	املنبهــة	احملظــورة	،		وتســتره	على	مصدر	املخدرات	
وطلــب	املدعــي	العــام	ســجن	املدعــى	عليــه	ومنعــه	مــن	الســفر	بنــاء	علــى	
املادتــن	)41(	و	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	،حيــث	قبــض	على	
املدعــى	عليــه	يف	قضيــة	جنائيــة	وبتحليــل	عينــة	مــن	ســوائله	أثبــت	التقريــر	
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الكيميائــي	إيجابيتهــا	ملــادة	احلشــيش	املخــدر	،	كمــا	أقــر	املدعــى	عليــه	
ــوب	اإلمفيتامــن	املنبهــة	احملظــورة	،	 بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	،		وحب
وأنكــر	التســتر	علــى	مصــدر	املخــدرات	وطلــب	القاضــي	مــن	املدعــي	
العــام	البينــة	علــى	تســتر	املدعــى	عليــه	علــى	مصــدر	املخــدرات،		فقــرر	
بأنــه	ليــس	لديــه	ســوى	مــا	جــاء	يف	طيــات	املعاملــة	،	وبتصفحهــا	لــم	يجــد	
ــاء	 ــى	تســتر	املدعــى	عليــه	علــى	مصــدر	املخــدرات	،بن ــة	عل القاضــي	بين
علــى	ماتقــدم	حكمــت	احملكمــة	علــى	املدعــى	عليــه	بحــد	املســكر	
وبتعزيــره	مبنعــه	مــن	الســفر	ملــدة	ســنتن	بعــد	تنفيــذ	محكوميتــه،	ورد	
القاضــي	طلــب	املدعــي	العــام	تعزيــر	املدعــى	عليــه	لقــاء	تســتره	علــى	
مصــدر	املخــدرات،	أقــر	املدعــي	العــام	االعتــراض	بائحــة،	وأمــا	املدعى	
عليــه	فقــد	قنــع	باحلكــم	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.	

احلمد	هلل	وحده	وبعد	فلدي	أنا	القاضي	يف	احملكمة	اجلزائّية	باألحساء			
وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة		رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	يف	
محافظــة	األحســاء	املكلــف	برقــم	34234381	وتاريــخ	1434/05/21	
هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	341240046	وتاريــخ	1434/05/21	هـــ		
ففــي	يــوم		الســبت	املوافــق	1434/07/29	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	

15	:	11	وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	املعمــد	بالترافع	أمام	هذه	احملكمة	
مبوجــب	خطــاب	ســعادة	رئيــس	دائــرة	التحقيــق	واالدعــاء	العــام	مبحافظــة	
األحســاء	ذي	الرقــم		والتاريــخ	1433/12/01	هـــ	وادعــى	ضــد	احلاضــر	
معــه	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم		قائــًا	يف	دعــواه					
قبــض	علــى	املدعــى	عليــه		أثــر	ورود	تقريــر	الســموم	الشــرعي	رقــم	)342	
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م	أ(لعام1434هـ			من	شــرطة	محافظة	األحســاء	على	ذمه	قضيه	جنائية		
املخــدر	 احلشــيش	 ملــادة	 	 املرســلة	 البــول	 عينــة	 بإيجابيــة	 يفيــد	 والــذي	
ــة	)أ(	مــن	 واملدرجــة	مــن	ضمــن	املــواد	احملظــورة	يف	اجلــدول	رقــم	)1(	فئ
ــه	باملرســوم	 ــة	املوافــق	علي ــرات	العقلي نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤث
امللكــي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ		وملركبــات	األمفيتامــن	
ــه	احملظــور		واملدرجــة	مــن	ضمــن	املــواد	احملظــورة	يف	اجلــدول	رقــم	 املنب
)2(	فئــة	)ب(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	املوافــق	

عليــه	باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ.
ــوب	احملظــورة،	 ــه/		أقــر		بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	واحلب بضبــط	أقوال
ــى	املخــدرات	مــن	شــخص	كينــي	ال	يعرفــه	. ــه	يحصــل	عل وأفــاد	بأن

ــر	الكيمــاوي	الشــرعي	رقــم	)342	م	أ(	لعــام	1434هـــ	 وقــد	اثبــت	تقري
إيجابيــة	عينــة	البــول	املرســلة			ملــادة	احلشــيش	املخــدر		املــدرج	يف	اجلــدول	
ــة،	 ــرات	العقلي ــة	)أ(	امللحــق	بنظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤث األول	فئ
وإيجابيــة	عينــة	البــول	املرســلة			ملركــب	اإلمفيتامــن		املــدرج	يف	اجلــدول	
الثانــي	فئــة	)ب(	امللحــق	بنظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	
ــق	عــن	 ــات	املرســلة	للخمــر	املســكر	.	وقــد	أســفر	التحقي وســلبية	العين
اإلمفيتامــن	 حبــوب	 و	 املخــدر	 احلشــيش	 بتعاطــي	 لــه	 االتهــام	 توجيــه	
املنبهــة	احملظــورة	املجرمــة	يف	ضــوء	الفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	الثالثــة	
مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	باملرســوم	
امللكــي	الكــرمي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ،	وتســتره	علــى	

مصــدر	املخــدرات.
وذلك	لألدلة	والقرائن	التالية	:	

1-	إقــرار	املدعــى	عليــه	املنــوه	عنــه	املــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	)3-2(	
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املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)13(.
2-	التقرير	الكيميائي	الشرعي	املرفق	على	اللفة	رقم	)4(	.

	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبرة	شــرعًا	 وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــورـ	
ـ	فعــل	محــرم	و	مجــرم	معاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	اطلــب	إثبــات	مــا	

أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي	:-
1.	مبعاقبتــه	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)	41	(	مــن	
النظــام	املشــار	إليــه	أعــاه	،	و	املــادة	)30(	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	لــذات	

النظــام	املشــار	اليــه	أعــاه	لقــاء	مــا	أســند	إليهــم	مــن	اتهــام	.
2.	معاقبتــه	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)	56	(	مــن	ذات	

النظــام	وذلــك	مبنعــه	مــن	الســفر	إلــى	خــارج	البــاد	.
هــذه	دعــواي		وبســؤال	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائًا	ما	ذكــره	املدعي	العام	
مــن	أنــه	قبــض	علــي	مــن	قبــل	دوريــات	األمــن	باألحســاء	وأنــه	مت	حتليلــي	
وأنــه	عثــر	يف	عينــة	البــول	املرســلة	علــى	مركبــات	احلشــيش	املخــدر	
ومركــب	إمفيتامينــي	احملظوريــن	وأننــي	أتعاطاهــا	فهــذا	كلــه	صحيــح	
وأمــا	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	أننــي	تســترت	علــى	مصــدر	احلشــيش	
املخــدر	واملخــدرات	فهــذا	كلــه	غيــر	صحيــح	حيــث	أننــي	حصلــت	عليهــا	
مــن	شــخص	كينــي	هكــذا	أجــاب	وبســؤال	املدعــي	العــام	هــل	لديــه	
بينــة	علــى	أن	املدعــى	عليــه	قــام	بالتســتر	علــى	مصــدر		احلشــيش	املخــدر	
واملخــدرات	أجــاب	قائــًا	ليــس	لــدي	ســوى	مــا	ذكرتــه	يف	أوراق	املعاملــة	
ــى	لفــة	رقــم	13	 ــا	عل ــة	وجــد	فيه ــى	املعامل هكــذا	أجــاب	وباإلطــاع	عل
صحيفــة	رقــم	2-3	أقــوال	املدعــى	عليــه	والتــي	تتطابــق	مــع	مــا	ذكــره	
املدعــى	عليــه	يف	مجلــس	احلكــم	كمــا	جــرى	اإلطــاع	علــى	املعاملــة	
وجــد	فيهــا	علــى	لفــة	رقــم	4	التقريــر	الســموم	الشــرعية	رقــم	342	م	أ	لعــام	



147

1434هـــ	واملتضمــن	إيجابيــة	العينات	املرســلة	ملركبات	احلشــيش	املخدر	
وملركــب	أمفيتامينــي	احملظوريــن	ا.هـــ	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	
واإلجابــة	وإقــرار	املدعــى	عليــه	وحيــث	إن	املــرء	مؤاخــذ	بإقــراره	ولتقريــر	
الســموم	الشــرعية	ولقــول	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	كل	مســكر	
حــرام	وحيــث	إن	احلشــيش	يشــترك	مــع	اخلمــر	يف	منــاط	احلكــم	وحيــث	
إن	احلــدود	والتعازيــر	تتداخــل	لذلــك	كلــه	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	
عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحبــوب	اإلمفيتامــن	املنبــة	احملظــورة	
بتســتره	علــى	مصــدر	احلشــيش	 املدعــى	عليــه	 إدانــة	 لــدي	 يثبــت	 ولــم	
املخــدر	واملخــدرات	وحكمــت	عليــه	مبــا	يلــي	:	أواًل	:	جلــد	املدعــى	عليــه	
ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	حــد	املســكر	ثانيــًا	:	رد	دعــوى	املدعــي	العــام	
بخصــوص	معاقبــة	املدعــى	عليــه	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	)1(	مــن	
املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	لعــدم	
وجــود	حيــازة	ثالثــًا	:	منــع	املدعــى	عليــه	مــن	الســفر	خــارج	اململكــة	مــدة	
ســنتن	بعــد	تنفيــذ	محكوميتــه	وذلــك	مبوجــب	املــادة	56	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	رابعــًا	:	رد	دعــوى	املدعــي	العــام	
بخصــوص	معاقبــة	املدعــى	عليــه	لقــاء	تســتره	علــى	مصــدر		احلشــيش	
املخــدر	واملخــدرات	لعــدم	ثبوتهــا	وبــه	حكمــت	وبعــرض	الدعــوى	علــى	
املدعــي	العــام	واملدعــى	عليــه	قــرر	املدعــي	العــام	االعتــراض	علــى	احلكــم	
وطلــب	رفــع	املعاملــة	إلــى	محكمــة	االســتئناف	بــدون	الئحــة	فأجبتــه	
لطلبــه	وأمــا	املدعــى	عليــه	قــرر	قناعتــه	بــه	وبــه	ختمــت	اجللســة	يف	متــام	
الســاعة	العاشــرة	والنصــف	صباحًاوبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	
نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/07/29	هـــ

ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
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الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	املقيــدة	
1434/8/15هـــ	 وتاريــخ	 341980209/ج2	 برقــم	 احملكمــة	 لــدى	
األحســاء	 اجلزائيــة	مبحافظــة	 احملكمــة	 رئيــس	 فضيلــة	 مــن	 الــواردة	
املكلــف	برقــم	34/1301126	وتاريــخ	1434/8/9هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	
برقــم		 املســجل	 	/ الشــيخ	 باحملكمــة	 القاضــي	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	
وتاريــخ	1434/7/29هـــ	اخلــاص	بدعوى/املدعــي	العــام	ضــد/	يف	قضيــة	
مخــدرات	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	يف1434/8/21هـــ	.
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رقم	الصك:	34226530	تاريخه	:	1434/05/28هـ	
رقم	الدعوى:	34246869

	: رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
34253718	تاريخه:	1434/6/27هـ

مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - االشــتباه يف تعاطــي احلشــيش املخــدر 
-  درء احلــدود بالشــبهات - إنــكار - عــدم وجــود بينــة - عــدم ثبــوت إدانــة.

قاعدة ) احلدود تدرأ بالشبهات ( .

احلشــيش	 بتعاطــي	 باتهامــه	 عليــه	 املدعــى	 العــام	ضــد	 املدعــي	 ادعــى	
املخــدر	،		اثــر	توقيفــه	بإصاحيــة	احلائــر	علــى	ذمــة	قضيــه	أخــرى	وطلــب	
املدعــي	العــام	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بالتعزيــر	بالســجن	واملنــع	مــن	
الســفر	وبتشــديد	العقوبــة	لقــاء	كثــرة	ســوابقه	وإقامــة	حــد	املســكر	
عليــه-		حيــث	مت	االشــتباه	مبجموعــة	مــن	الســجناء	يف	إصاحيــة	احلائــر	
بتعاطــي	املخــدرات	،	ومت	إرســال	املدعــى	عليــه	للمركــز	الصحــي	،	
ألخــذ	عينــة	منــه	،	وإرســالها	للتحليــل	،	وقــد	أثبــت	التقريــر	الكيمائــي	
إيجابيــة	العينــة	للمــادة	الفعالــة	للحشــيش	املخــدر	-		أنكــر	املدعــى	عليــه	
مــا	جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	العــام	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	العــام	قــرر	
ــه	ليــس	لديــه	ســوى	مــا	قدمــه	يف	أوراق	القضيــة،		لــم	يجــد	القاضــي	 أن
	داخــل	الســجن	،	وأفــاد	املدعــى	عليــه	بأنــه	قــد	يكــون	شــم	 إالَّ	حتليــاً
ــاس	بعضهــم	يتعاطــى	 ــر	اختاطــه	مــع	أن احلشــيش	،	داخــل	الســجن،	اث
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ــم	يثبــت	املدعــي	العــام	مــا	جــاء	يف	 احلشــيش	،	كونــه	ســجن	معهــم	و	ل
دعــواه،	وبنــاء	علــى	ماتقــدم	حكمــت	احملكمــة	بصــرف	النظــر	عــن	
مطالبتــه	بحــد	املســكر	،		وغيــره	،		بحــق	املدعــى	عليــه	ـــــ	وقــرر	املدعــي	
العــام	اعتراضــه	بــدون	الئحــة	،		واملدعــى	عليــه	قــرر	القناعــة	باحلكــم	و	

صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.

احلمد	هلل	وحده	وبعد	فلدي	أنا	القاضي	يف	احملكمة	اجلزائية	بالرياض			
ــة	 ــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائي ــا	مــن	فضيل ــة	لن ــة	احملال ــى	املعامل ــاء	عل وبن
بالريــاض	برقــم		وتاريــخ	1434/05/28	هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	
وتاريــخ	1434/05/28	هـــ		ففــي	يــوم		الثاثــاء	املوافــق1434/05/28	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	15	:	11		وفيهــا	قــدم	املدعــي	العــام	دعــواه	ضــد	
/......	البالــغ	مــن	العمــر	)38(	عامــًا	ســعودي	بالهويــة	رقــم	)....(	أعــزب	
موظــف	حكومــي	متعلــم	يقيــم	مبحافظــة	املجمعــة	،	موقــوف	بتاريــخ	
1427/11/05هـــ	لــدى	إصاحيــة	احلائــر	علــى	ذمــة	قضيــة	طعــن	مبوجــب	
مذكــرة	توقيــف	رقــم	)....(	وتاريــخ	1427/11/08هـــ	.	حيــث	إنــه	بتاريــخ	
1432/08/25هـــ	مت	االشــتباه	مبجموعــة	مــن	ســجناء	إصاحيــة	احلائــر	
تــدور	حولهــم	الشــبهات	بتعاطــي	املخــدرات	ومت	بعــث	املذكــور	ملركــز	
صحــي	إصاحيــة	احلائــر	ألخــذ	عينــة	منــه	وإرســالها	للتحليــل	.	وقــد	أثبــت	
التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	الصــادر	مــن	مركــز	مراقــب	الســموم	
والكيميــاء	الطبيــة	الشــرعية	املرفــق	رقــم	)9022/س(	لعــام	1432هـــ	
إيجابيــة	عينــة	مســتخلص	بــول	املذكــور	للمــادة	الفعالــة	للحشــيش	وهــو	
مــن	املــواد	املخــدرة	واملدرجــة	باجلــدول	رقــم	)1(	فئــة	)أ(	امللحــق	بنظــام	



151

مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	م/39	
يف	1426/7/8هـــ	وقــد	أســفرت	إجــراءات	التحقيــق	عــن	توجيــه	االتهــام	
إلــى	/	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	املجــرم	مبوجــب	املــادة	)الثالثة(	من	نظام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	
)م/39(	وتاريــخ	1426/07/08هـــ	.	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:	1ـ	
مــا	تضمنــه	محضــر	القبــض	املنــوه	عنــه	املرفــق	لفــة	رقــم	)1(	.	2ـ	مــا	
تضمنــه	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	املنــوه	عنــه	املرفــق	لفــة	رقــم	)2(	.	
وببحــث	ســوابقه	اتضــح	وجــود	أربــع	ســوابق	مســجلة	عليــه	حتــى	تاريخــه	
ــة	بالتلفــظ	 ــة	ســابقة	معاكســة	مقترن ــة	،	والثاني ــى	ســابقة	مضارب األول
ســابقة	 والرابعــة	 	، مضاربــة	 ســابقة	 والثالثــة	 	، الئقــة	 غيــر	 بألفــاظ	
التهديــد	مقترنــة	بإطــاق	نــار	وحيــازة	ســاح	بــدون	ترخيــص	،	وتبــن	
وجــود	قضيــة	مخــدرات	عليــه	برقــم	).....(	صــدر	بهــا	القــرار	الشــرعي	
رقــم	).....(	وتاريــخ	1427/8/8هـــ	.	وحيــث	إن	مــا	أقــد	عليــه	املذكــور	
فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	أطلــب	إثبــات	إدانتــه	مبــا	
اســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	باآلتــي	:	1ـ	إجــراء	املقتضــى	الشــرعي	بحقــه	
ــى	(	مــن	املــادة	)41(	الواحــدة	واألربعــن	مــن	نظــام	 وفقــًا	للفقــرة	)	األول
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	إليــه	لتعاطيــه	احلشــيش	املخــدر	
.	2ـ	منعــه	مــن	الســفر	إلــى	خــارج	اململكــة	بعــد	انتهــاء	فتــرة	تنفيــذ	عقوبــة	
ســجنه	وفقــًا	للفقــرة	)	األولــى	(	مــن	املــادة	)56(	مــن	نفــس	النظــام	املشــار	
إليــه	.		3ـ	تشــديد	العقوبــة	عليــه	لكثــرة	ســوابقه	اســتنادًا	لبرقيــة	ســمو	
ــة	رقــم	)	93958/5/5/1(	وتاريــخ	1429/8/23هـــ	 ــر	الداخلي نائــب	وزي
.	هــذه	دعــواي	،		وبســؤال	املدعــى	عليــه	أجــاب	بقولــه	إن	مــا	ذكــره	
املدعــي	العــام	غيــر	صحيــح	فلــم	أتعاطــى	احلشــيش	املخــدر	وســوابقي	
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صحيحــة	هكــذا	أجــاب	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	العــام	قــال	بينتــي	
مــا	يف	األوراق	وبالرجــوع	لــألوراق	وجــدت	أن	التهمــة	مبنيــة	علــى	حتليــل	
داخــل	الســجن	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	إننــي	محكــوم	
ــة	أخــرى	خمســة	عشــر	ســنة	وقــد	أمضيــت	ســبع	ســنوات	 ــي	يف	قضي عل
وبقــي	ثمــان	ســنوات	وأختلــط	بســجناء	كثيريــن	ورائحــة	الســجن	تفــوح	
بــكل	شــيء	ورمبــا	أصابنــي	شــي	مــن	روائــح	املــدة	الطويلــة	هكــذا	قــرر	
ــاألوراق	مــا	نســب	إليــه	كمــا	 ــه	منكــر	ب كمــا	وجــدت	أن	املدعــى	علي
وجــدت	خطــاب	مديــر	شــعبة	إصاحيــة	احلائــر	تتضمــن	أن	املذكــور	
ــة	طعــن	ودهــس	شــخص	وصــدر	بحقــه	القــرار	 موقــوف	لديهــم	يف	قضي
ــة	آالف	 ــده	ثاث الشــرعي	املتضمــن	ســجنه	ملــدة	خمســة	عشــر	ســنة	وجل
جلــدة	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	وحيــث	أن	هــذه	الدعــوى	أقيمــت	بنــاء	علــى	
حتليــل	واملذكــور	يختلــط	بســجناء	آخريــن	مــن	مــدة	طويلــة	ولــم	يعثــر	
بحوزتــه	علــى	شــيء	ولــم	يشــاهد	يتعاطــى	شــيء	وإمنــا	ورود	شــبهه	فقــط	
وال	يوجــد	تقريــر	كيمــاوي	بذلــك	واحلــدود	تــدرأ	بالشــبهات	لــذا	لــم	يثبــت	
لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بشــيء،	وصرفــت	النظــر	عــن	مطالبــة	املدعــي	
علــى	 احلكــم	 وبعــرض	 حكمــت	 وبــه	 وغيــره	 املســكر	 بحــد	 العــام	
ــب	اســتئنافه	 ــام	فقــد	طل ــه	قــرر	القناعــة	أمــا	املدعــي	الع احملكــوم	علي
مكتفيــًا	بائحــة	الدعــوى	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/05/28هـــ	.
الثانيــة	 الدائــرة	 نحــن	قضــاة	 اطلعنــا	 فقــد	 	... وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
علــى	 بالريــاض	 االســتئناف	 مبحكمــة	 اجلزائيــة	 القضايــا	 لتمييــز	
املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض		برقــم	
وتاريــخ	1434/6/6هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	
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اخلــاص	 وتاريــخ	1434/5/28هـــ	 	 برقــم	 املســجل	 الشــيخ/	 باحملكمــة	
بدعــوى	املدعــي	العــام	ضــد	/	التهامــه	بقضيــة	مخــدرات	علــى	النحــو	
املوضــح	بالقــرار	املتضمــن	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	بــه.		
وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	
احلكــم	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

وســلم.
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رقم	الصك:	34251498	تاريخه	:	1434/06/26هـ	
رقم	الدعوى:	34277828

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34276583	تاريخه:1434/07/23هـ

 مخــدرات -  تعاطــي مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر - حيــازة 
مســكر - قيادة الســيارة حتت تأثير املســكر - إقرار - حد املســكر - تعهد

املادة )159( من نظام اإلجراءات اجلزائية  . 

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر	،		وتعاطــي	
احلشــيش	املخــدر	،	وحيــازة	قــارورة	مــاء	صغيــرة	مــن	مــادة	اخلمر	املســكر	
بقصــد	الشــرب	،	وقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــر	املســكر	وطلــب	املدعــي	
العــام	إقامــة	احلــد	عليــه	لقــاء	شــربه	للمســكر	وتعزيــره	لقــاء	حيازتــه	
للمســكر	وســجن	املدعــي	عليــه	ومنعــه	مــن	الســفر	بنــاء	علــى	املــواد	
)41(	و	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات،	حيــث	أنــه	مت	اســتيقاف	
ســيارة	كانــت	بقيــادة	املدعــى	عليــه		بنقطــة	تفتيــش	،	وبالتأكــد	منــه	
اتضــح	أن	املدعــى	عليــه		يف	حالــة	غيــر	طبيعيــة،	وعثــر	معــه	علــى	قــارورة	
صغيــرة	مــن	اخلمــر	املســكر،	وباســتجوابه	اعتــرف	بشــرب	املســكر	
وحيــازة	مــا	مت	ضبطــه	معــه،	كمــا	أقــر	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر	،	
وقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــره	،		وأنكــر	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر،	طلب	
القاضــي	مــن	املدعــي	العــام	بينتــه	علــى	تعاطــي	املدعــى	عليــه	للحشــيش	
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	التقريــر	الكيمــاوي،		 املخــدر،		فقــرر	املدعــي	العــام	بأنــه	ليــس	لديــه	إالَّ
ومت	االطــاع	مــن	قبــل	ناظــر	القضيــة	،	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	
احملكمــة	بحــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليــه	،		وإدانتــه	بقيــادة	الســيارة	
حتــت	تأثيــر	املســكر	،		وافهــم	بــأن	عقابــه	علــى	ذلــك	عائــد	للجنــة	
املختصــة	وبــرد	دعــوى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	فيمــا	يتعلــق	
بتطبيــق	املادتــن	)56،41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
العقليــة	؛	وقــرر	املدعــي	العــام	االعتــراض	بــدون	الئحــة	،		واملدعــى	عليــه	

قنــع	باحلكــم	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	لــدي	أنــا	......	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
مبحافظــة	القطيــف	بنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	القطيــف	برقــم		وتاريــخ	1434/06/17هـــ	
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	......		وتاريــخ	1434/06/17هـــ		ففي	يوم	االحد	
1434/06/25	هـ	أفتتحت	اجللسة	األولى	الساعة	00	:	11		وفيها	حضر	
املدعــي	العــام	بصفتــي	مدعيــًا	عامــا	يف	دائــرة	التحقيــق	واإلدعــاء	العــام	
مبحافظــة	القطيــف	أدعــي	......	البالــغ	مــن	العمــر	)54(	عامــًا	ســعودي	
أهلــي	 ).....(	محصــن	موظــف	 رقــم	 املدنــي	 الســجل	 اجلنســية	مبوجــب	
قبــض	عليــه	بتاريــخ	1434/5/21هـــ	وأحيــل	لســجن	محافظــة	القطيــف	
وفقــًا	لبرقيــة	صاحــب	الســمو	امللكــي	ولــي	العهــد	نائــب	رئيــس	مجلــس	
الــوزراء	وزيــر	الداخليــة	رقــم	)79425/4/5/1(	وتاريخ	1432/12/20هـ	
حيــث	إنــه	بتاريــخ	1434/1/8هـــ	مت		اســتيقاف	ســيارة	بقيــادة	املدعــى	
عليــه	بنقطــة	تفتيــش	عنــد	مدخــل	النابيــة		وبعــد	التأكــد	منــه	اتضــح	انــه	
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بحالــة	غيــر	طبيعيــة	»ســكر«	وبتفتيــش	الســيارة	عثــر	علــى	عــدد	)1(	
قــارورة	مــاء	صحــة	صغيــرة	احلجــم	بهــا	حوالــي	)150مــل(	مــن	مــادة	اخلمــر	
املســكر	أثبــت	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	رقــم	)....(	احتــواء	مــا	مت	
ضبطــه	علــى	مــادة	الكحــول	اإليثيلــي	وبنســبة	مســكرة،	كمــا	ورد	
تقريــر	الســموم	الشــرعية	رقــم	)......(	وتاريــخ	1434/1/18هـــ	املتضمــن	
إيجابيــة	العينــة	املرســلة	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	واحملظــور	دوليــا	
وباستشــمامه	اتضــح	أن	رائحــة	املســكر	تنبعــث	مــن	أنفاســه	وقــد	ورد	
التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	رقــم	)......(	املتضمــن	احتــواء	عينــة	مــا	مت	
ضبطــه	مــن	املســكر	علــى	مــادة	الكحــول	االثيلــي	كمــا	ورد	تقريــر	
الســموم	الشــرعية	رقــم	)39م	أ(	وتاريــخ	1434/1/18هـــ	ايجابيــة	عينــة	
ســوائل	املدعــى	عليــه	)	بــول	(	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	واحملظــور	
دوليــًا	وباســتجوابه	أقــر	بصحــة	واقعــة	القبــض	عليــه	وهــو	بحالــة	ســكر	
ــه	ملــا	مت	ضبطــه	داخــل	ســيارته	وانــه	كان	يقــود	الســيارة	وهــو	 وبحيازت
شــاربًا	للخمــر	وبســؤاله	عــن	تعاطيــه	للمــواد	املخــدرة	ومواجهتــه	مبــا	ورد	
يف	تقريــر	الســموم	الشــرعية	أنكــر	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وذكــر	
إلــى	توجيــه	 بأنــه	يشــرب	املســكر	فقــط	وقــد	أســفر	التحقيــق	معــه	
االتهــام	لــه	بشــرب	املســكر	وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وبحيــازة	عدد	)1(	
قــارورة	مــاء	صحــة	صغيــرة	احلجــم	بهــا	حوالــي	)150مــل(	مــن	مــادة	اخلمــر	
املســكر	بقصــد	الشــرب	وبقيــادة	الســيارة	وهــو	حتــت	تأثيــر	املســكر	
و	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	املجــرم	وفــق	الفقــرة	رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	
ــة	 )3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	وذلــك	لألدل
علــى	 املرفــق	 عنــه	 املنــوه	 املهمــة	 تنفيــذ	 	1-محضــر	 التاليــة	 والقرائــن	
ــى	الصفحــات	رقــم	 ــه	املــدون	عل ــوه	عن اللفــة	رقــم	)3(	2-اعترافــه	مبــا	ن
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اللفــة	)8(	3-	محضــر	 )1-2(	مــن	محضــر	االســتجواب	املرفــق	علــى	
اإلستشــمام	املــدون	علــى	الصفحــات	رقــم	)6-10(	مــن	تقريــر	األحــوال	
األمنيــة	املوحــد	املرفــق	علــى	اللفــة	)1(	4-التقريــر	الكيمــاوي	الشــرعي	
املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)10(	5-تقريــر	الســموم	الشــرعية	املرفــق	علــى	
اللفــة	رقــم	)9(	وبالبحــث	عــن	ســوابقه	عثــر	لــه	علــى	ســابقتن	األولــى	
فعــل	فاحشــة	اللــواط	والثانيــة	حيــازة	واســتعمال	املخــدرات	وحيــث	إن	مــا	
أقــدم	عليــه	املذكــور	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا		فعــل	محــرم	
ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	أطلــب	اآلتــي	أوال:	احلكــم	عليــه	بحــد	
الســكر	لقــاء	شــربه	للمســكر	ثانيــًا:	احلكــم	عليــه	بعقوبــة	تعزيريــه	
تزجــره	وتــردع	غيــره		لقــاء	حيازتــه	عــدد	)1(	قــارورة	مــاء	صحــة	صغيــرة	
احلجــم	بهــا	حوالــي	)150مــل(	مــن	مــادة	اخلمــر	املســكر	بقصــد	الشــرب	
ثالثــًا:	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي	1-بعقوبــة	الســجن	
الــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)41(	مــن	النظــام	مــع	مراعــاة	
مــا	ورد	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)30(	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	
للنظــام	2-منعــه	مــن	الســفر	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)56(	
مــن	النظــام	رابعــًا:	إثبــات	قيادتــه	للســيارة	وهــو	حتــت	تأثيــر	املســكر	
املــادة	رقــم	)68(	 بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	 الــواردة	 وإفهامــه	أن	عقوبتــه	
مــن	نظــام	املــرور	تقــرر	مــن	اجلهــة	املختصــة	وفــق	الفقــرة	)2(	مــن	قــرار	
مجلــس	الــوزراء	رقــم	)315(	يف	1429/10/24هـــ	هــذه	دعــواي	والســام	
وبعرضهــا	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	القبــض	
علــي	يف	تاريــخ	1434/1/8هـــ	عنــد	نقطــة	تفتيــش	مدخــل	النابيــة	وكنــت	
يف	حالــة	غيــر	طبيعيــة	لتناولــي	الشــراب	املســكر	والعثــور	بحوزتــي	علــى	
قــارورة	مــاء	صحــة	صغيــرة	فيهــا	حوالــي	مائــة	وخمســن	مــل	مــن	الشــراب	
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املســكر	وكنــت	أقــود	ســيارتي	كل	ذلــك	صحيــح	جملــًة	وتفصيــًا	
وأمــا	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	إيجابيــة	العينــة	املأخــوذة	مــن	جســمي	
)بــول(	ملركــب	احلشــيش	املخــدر	فغيــر	صحيــح	فأنــا	ال	أتعاطــى	احلشــيش	
املخــدر	وال	أعلــم	مــن	أيــن	جــاءت	نتيجــة	هــذا	التحليــل	وقــد	ندمــت	علــى	
هــذا	العمــل	أشــد	النــدم	وعرفــت	اخلطــأ	الــذي	وقعــت	فيــه	وأتعهــد	بعــدم	
تكــراره	وأنــا	رجــل	كبيــر	يف	الســن	أربعــة	وخمســون	عامــًا	ولــدي	أســرة	
وأعاهدكــم	بــأن	هــذه	هــي	املــرة	األخيــرة	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	
العــام	علــى	تعاطــي	املدعــى	عليــه	احلشــيش	املخــدر	قــال	تقريــر	الســموم	
الشــرعية	املشــار	إليــه	أعــاه	ومبطالعتــه	وجدتــه	موافقــًا	لدعــوى	املدعــي	
العــام	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	لقــد	مت	أخــذ	عينــة	منــي	مــن	
ــة	احلشــيش	 ــم	مــن	أيــن	جــاءت	نتيجــة	ايجابي ــدم	والبــول	لكنــي	ال	أعل ال
املخــدر	فأنــا	ال	أتعاطــى	احلشــيش	املخــدر	وبســؤال	املدعــي	العــام	هــل	
لديــك	زيــادة	بينــة	قــال	ال	يوجــد	لــدي	ســوى	مــا	يف	أوراق	املعاملــة	وبســؤال	
املدعــى	عليــه	عــن	الســابقتن	قــال	الســوابق	قدميــة	وهــي	صحيحــة	هــذا	
وقــد	جــرى	اإلطــاع	علــى	صحيفــة	ســوابق	املدعــى	عليــه	املرفقــة	لفــة	
رقــم	)24(	وتتضمــن	وجــود	ســابقة	واحــدة	تاريخهــا	1428/8/6هـــ	حيــازة	
مخــدرات	هــذا	وقــد	جــرى	اإلطــاع	علــى	التقريــر	الكيمــاوي	الشــرعي	
وتقريــر	الســموم	الشــرعية	املشــار	إليهمــا	أعــاه	فوجدتهمــا	كمــا	ذكــر	
فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وإلــى	مصادقــة	املدعــى	
عليــه	علــى	دعــوى	املدعــي	العــام	مــن	شــربه	املســكر	وقيــادة	الســيارة	
حتــت	تأثيــره	وإلــى	أن	اخلمــر	أم	اخلبائــث	وكبيــرة	مــن	كبائــر	الذنــوب	
وهــي	مفتــاح	لــكل	شــر	وإلــى	إنــكار	املدعــى	عليــه	تعاطــي	احلشــيش	
عليــه	 املدعــى	 مــع	 يوجــد	 وال	 ذلــك	 العــام	 املدعــي	 يثبــت	 ولــم	 املخــدر	
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حيــازة	حلشــيش	مخــدر	وال	ينطبــق	يف	حقــه	املــادة	الواحــدة	واألربعــون	
ــم	يثبــت	املدعــي	العــام	 ــازة	ول مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	لعــدم	احلي
تعاطيــه	احلشــيش	املخــدر	وإلــى	مــا	تــدل	عليــه	املــادة	التاســعة	واخلمســون	
بعــد	املائــة	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	والتــي	تتضمــن	أن	احملكمــة	
ال	تتقيــد	بالوصــف	الــوارد	يف	الئحــة	الدعــوى	وعليهــا	أن	تعطــي	الفعــل	
الوصــف	الــذي	يســتحقه	وإلــى	نــدم	املدعــى	عليــه	وكبــر	ســنه	ومــا	أظهره	
يف	اجللســة	مــن	معرفتــه	للخطــأ	الــذي	وقــع	منــه	وتعهــده	بعــدم	تكــراره	
لــكل	مــا	ســبق	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بشــرب	املســكر	
وقيــادة	الســيارة	حتــت	تأثيــره	ورددت	دعــوى	املدعــي	العــام	بخصــوص	
املادتــن	الواحــدة	واألربعــن	والسادســة	واخلمســن	مــن	نظــام	مكافحــة	
املخــدرات	لعــدم	ثبــوت	قيــام	املوجــب	الشــرعي	وبعــده	حكمــت	مبــا	يلــي	
أواًل	بجلــد	املدعــى	عليــه	ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	حــد	املســكر	يف	
مــكان	عــام	ثانيــًا	أفهمتــه	أن	عقوبــة	قيــادة	الســيارة	حتت	تأثير	املســكر	
عائــدة	للجهــة	املختصــة	ثالثــًا	يؤخــذ	عليــه	التعهــد	بعــدم	تكــراره	وإذا	
عــاد	يكــون	عرضــة	للجــزاء	الــرادع	وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	
قــرر	املدعــى	عليــه	القناعــة	واملدعــي	العــام	عدمهــا	وطلــب	اإلســتئناف	
وأجيــب	لطلبــه	كمــا	قــرر	أن	الئحتــه	اإلعتراضيــة	مــا	يف	أوراق	املعاملــة	
وأمــرت	برفــع	كامــل	أوراق	املعاملــة	إلــى	محكمــة	اإلســتئناف	باملنطقــة	
الشــرقية	وأغلقــت	اجللســة	يف	متــام	الســاعة	30	:	11		وصــل	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	الــه	وصحبــه	وســلم	.
اجلزائيــة	 احملكمــة	 يف	 القاضــي	 أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
مبحافظــة	القطيــف	بنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	القطيــف	برقــم		وتاريــخ	1434/06/17هـــ		
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يــوم		 ففــي	 	 هـــ	 	1434/06/17 وتاريــخ	 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	
الســبت	1434/08/06	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الثانيــة	الســاعة		45:	08		
الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	 املعاملــة	 عــادت	 وقــد	
لدينــا	 واملقيــدة	 1434/07/30هـــ	 وتاريــخ	 رقــم	 خطابهــم	 مبوجــب	
برقــم		وتاريــخ	1434/08/03هـــ	وبرفقهــا	القــرار	الصــادر	مــن	قضــاة	
ــة	الثاثيــة	األولــى	-	ج/1	رقــم	يف	 محكمــة	االســتئناف	الدائــرة	اجلزائي
1434/07/23هـــ	واملتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم	وبــه	تعتبــر	القضيــة	
منتهيــة	وأغلقــت	اجللســة	يف	متــام	الســاعة	59:	08	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.
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رقم	الدعوى:	34302423
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مخــدرات - تعاطــي احلشــيش واحلبــوب احملظــورة ـ إقــرار -  حــد املســكر 
- التعزيــر باملنــع مــن الســفر - رد دعــوى املدعــي العــام . 

رواه  فاجلــدوه«  »مــن شــرب المــر  وســلم  عليــه  اهلل  قولــه صلــى  1.ـ 
 . والنســائي   ، داوود  وأبــو  أحمــد، 

2.ـ إجمــاع الصحابــة - رضــي اهلل عنهــم - علــى جلــد شــارب المــر 
ثمانــن جلــدة.  ) ينظــر : كشــاف القنــاع 99/14(

3.ـ جلــد شــارب المــر ثمانــن هــو املذهــب عنــد احلنابلــة ،  وعليــه 
اإلنصــاف 441/15(.  : ينظــر   ( جماهيــر األصحــاب.  

ادعــى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	األول	والثانــي	بشــرب	املســكر،	
واألول	كذلــك	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر،	واحلبــوب	املنبهــة	احملظــورة،	
طلــب	املدعــي	العــام	إقامــة	احلــد	عليهمــا	لقــاء	شــربهما	للمســكر	وطلــب	
املدعــي	العــام	بحبــس	املدعــى	عليــه	األول	ومنعــه	مــن	الســفر	تطبيقــا	
ألحــكام	املــواد	أرقــام	)41(	و	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات،	
اســتيقاف	 بأحــد	األحيــاء	،	مت	 تفتيــش	 قيــام	نقطــة	 أثنــاء	 أنــه	 حيــث	
الســيارة	وكانــت	بقيــادة	املدعــى	عليــه	األول	ومعــه	املدعــى	عليــه	الثاني،	
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أقــر		املدعــى	عليــه	األول	بالدعــوى،	وعثــر	بجوالــه	علــى	صــور	ســجائر	
ملفوف	وحبوب	منبهة	،	وباســتجوابهما	اعترف		األول	بشــرب	املســكر		
وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	،		واحلبــوب	املنبهــة	احملظــورة	و	اعترف		الثاني	
بشــرب	املســكر،	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	بجلــد	املدعى	
عليــه	األول	والثانــي		حــد	املســكر	و	احلكــم	بتطبيــق	املــادة	)56(	مــن	
نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	بحــق	املدعــى	عليــه	األول	
ومنعــه	مــن	الســفر،	رد	دعــوى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	األول	
بتطبيــق	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	
لعــدم	انطباقهــا	بحقــه	وقنــع	املدعــى	عليــه	األول	باحلكــم	،	وقنــع	املدعــى	
عليــه	الثانــي	باحلكــم	،	واعتــرض	املدعــي	العــام	علــى	احلكــم	بــدون	

الئحــة	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.	
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ــدي	 ــي	بعــده	وبعــد	ل ــى	مــن	ال	نب احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	عل
أنــا......	القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	بالدمــام	بنــاء	علــى	املعاملــة	الــواردة	
برقــم		 احملكمــة	 لــدى	 واملقيــدة	 العــام	 واإلدعــاء	 التحقيــق	 هيئــة	 مــن	
وتاريــخ	1434/7/1هـــ	واحملالــة	لنــا	مــن	فضيلة	رئيــس	احملكمة	اجلزائية	
يــوم	 يف	 اجللســة	 افتتحــت	 1434/7/1هـــ	 وتاريــخ	 	...... برقــم	 بالدمــام	
االثنــن	1434/7/10هـــ	الســاعة	الثامنــة	والنصــف	وفيهــا	قــدم	املدعــي	
العــام	دعــواه	ونصهــا	اآلتــي:	بصفتــي	مدعيــًا	عامــًا	بدائــرة	اإلدعــاء	العــام	
لفــرع	املنطقــة	الشــرقية	أدعــي	علــى	كل	مــن/	1-	......	ســعودي	اجلنســية	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم/2-	......		أردانــي	اجلنســية	مبوجــب	رخصــة	
اإلقامــة	رقــم	......		حيــث	إنــه	يف	يــوم	الســبت	1434/6/3هـــ	أثنــاء	قيــام	
مت	 عبــداهلل	 امللــك	 طريــق	 بالدمــام	 الكورنيــش	 بحــي	 تفتيــش	 نقطــة	
اســتيقاف	ســيارة	مــن	نــوع	)......(	حتمــل	لوحــة	رقــم	)....(	بقيــادة	املدعــى	
عليــه		ويرافقــه	وقــد	اتضــح	أن	املدعــى	عليــه	األول	عنــد	القبــض		بحالــة	
غيــر	طبيعيــة	وباستشــمامه	لوحــظ	انبعــاث	رائحــة	املســكر	مــن	أنفاســه	
وبتفتيــش	جهــازه	النقــال	عثــر	علــى	صــور	ســجائر	ملفــوف	وحبــوب	منبــه	
ويتعاطــى	 املســكر	 يشــرب	 بأنــه	 أقــر	 األول	 وباســتجواب	 محظــورة	
ــي	أقــر	 احلشــيش	املخــدر	واحلبــوب	املنبهــة	واحملظــورة	وباســتجواب	الثان
بأنــه	يشــرب	املســكر	وانتهــى	التحقيــق	التهــام	األول	بشــرب	املســكر	
ــي	 ــوب	املنبهــة	واحملظــورة	واتهــام	الثان ــه	للحشــيش	املخــدر	واحلب وتعاطي
بشــربه	املســكر	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة:	1-	اعترافهمــا	مبــا	
نــوه	عنهمــا	املــدون	مبحضــر	اســتجوابهما	املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)8-5(	
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2-	محضــر	تنفيــذ	املهمــة	املنــوه	عنــه	املرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)2(	3-	
محضــر	االستشــمام	املنــوه	عنــه	بحــق	املتهــم	......	املــدون	علــى	الصفحــة	
وبالبحــث	 رقــم	)1(	 اللفــة	 املرفــق	علــى	 التحقيــق	 ملــف	 مــن	 رقــم	)6(	
عــن	ســوابقهما	لــم	يعثــر	لهمــا	علــى	ســوابق	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	
املدعــى	عليهمــا	املذكــوران	وهمــا	بكامــل	أهليتهمــا	املعتبــرة	شــرعًا	
فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	أطلــب	اآلتــي:	أوال:	إثبــات	إدانتهمــا	
بشــرب	املســكر	واحلكــم	عليهمــا	بحــد	الســكر	لقــاء	ذلــك.	ثانيــا:	
ــه	للحشــيش	 ــه	مــن	تعاطي ــه	......	مبــا	أســند	إلي ــة	املدعــى	علي ــات	إدان إثب
املخــدر	واحلبــوب	املنبهــة	واحملظــورة	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)2(	مــن	املــادة	رقــم	
ــه	 ــة	واحلكــم	علي ــرات	العقلي )3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤث
مبــا	يلــي:	1-	بعقوبــة	الســجن	الــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	
)41(	مــن	النظــام	2-	منعــه	مــن	الســفر	وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	
رقــم	)56(	مــن	النظــام	هكــذا	ادعــى	وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	
علــى	املدعــى	عليــه	الثانــي	أجــاب	قائــًا	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	
ــة	 شــربي	للمســكر	فذلــك	صحيــح	حيــث	قــد	ســبق	وأن	شــربته	يف	دول
البحريــن	هكــذا	أجــاب	وأمــا	املدعــى	عليــه	فلــم	يحضــر	فبنــاًء	علــى	مــا	
تقــدم	مــن	دعــوى	املدعــي	العــام	وإجابــة	املدعــى	عليــه	وإقــراره	بالدعــوى	
وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعًا	ولقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	)مــن	
شــرب	اخلمــر	فاجلــدوه(	رواه	أحمــد	وأبــو	داود	والنســائي	كمــا	انعقــد	
إجمــاع	الصحابــة	رضــي	اهلل	عنهــم	علــى	جلــد	شــارب	اخلمــر	ثمانــون	جلــدة	
)كشــاف	القنــاع	عــن	اإلقنــاع	99/14(	وهــو	املذهــب	وعليــه	جماهيــر	
األصحــاب	)اإلنصــاف	441/15(	لــذا	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه		
بشــرب	اخلمــر	املســكر	وقــررت	عقابــه	علــى	ذلــك	باجللــد	ثمانــن	جلــدة	
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دفعــة	واحــدة	حــد	املســكر	ويكــون	التنفيــذ	يف	مــكان	عــام	يحضــره	
النــاس	وبذلــك	حكمــت	وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	 جمــع	مــن	
قــرر	املدعــى	عليــه	القناعــة	باحلكــم	كمــا	قــرر	املدعــي	العــام	عــدم	
االعتــراض	وجــرى	إفهــام	املدعــي	العــام	بأنــه	ســوف	يتــم	نظــر	الدعــوى	
بحــق	املدعــى	عليــه	يف	حــال	حضــوره	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	وســلم	

علــى	نبينــا	محمــد.	حــرر	يف	1434/7/10هـــ
احلمــدهلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	االثنــن	1434/7/10هـــ	حضــر	املدعــي	
العــام	كمــا	حضــر	املدعــى	عليــه	وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	
املدعــى	عليــه	األول	أجــاب	قائــًا	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	كلــه	صحيــح	
فقــد	ســبق	وأن	تعاطيــت	املســكر	واحلشــيش	املخــدر	واحلبــوب	احملظــورة	
قبــل	عــدة	أشــهر	وتركتهــا	اآلن	ولــم	يحكــم	علــي	وال	توجــد	لدي	ســوابق	
ــة	فوجــدت	علــى	لفــة	رقــم	 هكــذا	أجــاب	ثــم	جــرى	الرجــوع	إلــى	املعامل
)1(	دفتــر	التحقيــق	ص	)8(	محضــر	استشــمام	املتضمــن	انبعــاث	رائحــة	
املســكر	مــن	املدعــى	عليــه	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	دعــوى	املدعــي	
العــام	وإجابــة	املدعــى	عليــه	وإقــراره	بالدعــوى	وهــو	بكامــل	أهليتــه	
املعتبــرة	شــرعًا	وبنــاء	علــى	الفقــرة	)2(	مــن	املــادة	)3(	والفقــرة	)1(	مــن	
وبنــاء	 العقلــي	 املؤثــرات	 املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 	)56( املــادة	
علــى	املــادة	)30(	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	لنظــام	مكافحــة	املخــدرات	
واملؤثــرات	العقليــة	لــذا	فقــد	ثبــت	لــدي	تعاطــي	املدعــى	عليــه	للحشــيش	
علــى	 عقابــه	 وقــررت	 للمســكر	 وشــربه	 احملظــورة	 واحلبــوب	 املخــدر	
ذلــك	باآلتــي:	أواًل:	رد	مطالبــة	املدعــي	العــام	بتطبيــق	الفقــرة	)1(	مــن	
املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	لعــدم	انطباقهــا.	ثانيــًا:	جلــد	
املدعــى	عليــه	ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	حــد	املســكر	ويكــون	التنفيــذ	
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يف	مــكان	عــام	يحضــره	جمــع	مــن	النــاس	لقــاء	شــربه	احلشــيش	املخــدر	
وشــربه	للمســكر.	ثالثــًا:	منــع	املدعــى	عليــه	مــن	الســفر	ملــدة	ســنتن	تبــدأ	
ــى	 ــخ	احلكــم.	وبــكل	مــا	تقــدم	حكمــت	وبعــرض	احلكــم	عل مــن	تاري
الطرفــن	قــرر	املدعــى	عليــه	القناعــة	باحلكــم	وأمــا	املدعــي	العــام	فقــرر	
عــدم	القناعــة	باحلكــم	وطلــب	االســتئناف	بائحــة	يقدمهــا	فأفهمتــه	بأنه	
ســوف	يجــري	بعــد	قليــل	تســليمه	نســخة	مــن	احلكــم	ليقــدم	اعتراضــه	
خــال	ثاثــن	يومــًا	مــن	اآلن	يكــون	حقــه	يف	االســتئناف	بعــد	مضــي	
هــذه	املــدة	ســاقطًا	ففهــم	ذلــك	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	

محمــد.	حــرر	يف	1434/07/10هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	اخلميــس	1434/10/29هـــ	افتتحــت	
اجللســة	الســاعة	الثامنــة	إال	ربــع	وفيهــا	وردتنــا	املعاملــة	مــن	محكمــة	
االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	برقــم	34/2270787	يف	1434/10/8هـــ	
......	يف	 الثانيــة	برقــم	 القــرار	الصــادر	مــن	الدائــرة	اجلزائيــة	 وبرفقهــا	
1434/9/8هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	
يف	 حــرر	 وســلم.	 وصحبــه	 آلــه	 وعلــى	 محمــد	 نبينــا	 علــى	 وســلم	 اهلل	

1434/10/29هـــ
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	املقيــدة	
لــدى	احملكمــة	برقــم	وتاريــخ	1434/9/1هـــ	الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	
احملكمة	اجلزائية	مبدينة	الدمام	املكلف	برقم	وتاريخ	1434/8/23هـ	
املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ......
املســجل	برقــم	......	وتاريــخ	1434/7/10هـــ	اخلــاص	بدعــوى......	املدعــي	
العــام	ضــد......	كٍل	مــن	1/	......	2/	......	)أردنــي	اجلنســية(	يف	قضيــة	
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خمــور	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	1434/9/6هـــ.
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رقم	الصك:	3426950		تاريخه	:	1434/07/9هـ	
رقم	الدعوى:	34303614

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
	تاريخه:	1434/8/1هـ 	34284262

مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - تعاطــي الهرويــن املخــدر - التســتر علــى 
مصــدر املخــدرات - إقــرار - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي الهرويــن-  

التعزيــر باملنــع مــن الســفر. 

1-قول النبي صلى اهلل عليه وسلم : ) كل مسكر حرام ( . 
2-قاعدة ) املرء مؤاخذ بإقراره ( . 

3-املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

املخــدر،	 الهرويــن	 بتعاطــي	 عليــه	 املدعــى	 علــى	 العــام	 املدعــي	 ادعــى	
ــر	املدعــى	 ــب	املدعــي	العــام	تعزي ــى	مصــدر	املخــدرات،	وطل وتســتره	عل
ــع	مــن	الســفر	وتطبيــق	املــواد	)41	/56	(	مــن	نظــام	 ــه	بالســجن	واملن علي
مــن	 	30 رقــم	 واملــادة	 بحقــه	 العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	
العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	 لنظــام	 التنفيذيــة	 الائحــة	
وتعزيــره	لقــاء	تســتره	علــى	مصــدر	هــذه	املخــدرات	،	أقــر	املدعــى	عليــه	
بتعاطــي	الهيرويــن	املخــدر	أثنــاء	التحقيــق	معــه	يف	قضيــة	قتــل	وأقــر	
املدعــى	عليــه	أنــه	قــام	بإخبــار	اجلهــة	األمنيــة	مبصــدر	املخــدرات	وأنكــر	
التســتر	وطلــب	القاضــي	مــن	املدعــي	العــام	البينــة	علــى	تســتر	املدعــى	
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عليــه	علــى	مصــدر	املخــدرات،		فقــرر	بأنــه	ليــس	لديــه	ســوى	مــا	جــاء	يف	
طيــات	املعاملــة،		وبتصفحهــا	لــم	يجــد	القاضــي	بينــة	علــى	تســتر	املدعــى	
ــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	 ــاء	عل عليــه	علــى	مصــدر	املخــدرات	بن
علــى	املدعــى	عليــه	بحــد	املســكر،	والتعزيــر	باملنــع	مــن	الســفر	ورد	
دعــوى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	حيــال	مــا	جــاء	يف	طلبــه	تطبيــق	
املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	بحــق	
املدعــى	عليــه،	قــرر	املدعــي	العــام	االعتــراض	بائحــة	،		وأمــا	املدعــى	
عليــه	فقــد	قنــع	باحلكــم	،	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائّيــة	
باالحســاء		وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة		رئيــس	احملكمــة	
اجلزائيــة	يف	محافظــة	االحســاء	املكلــف	برقــم		وتاريــخ	1434/07/02هـ		
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	وتاريــخ	1434/07/02هـــ		ففــي	يــوم		األحــد	
املوافق	1434/07/09هـ	افتتحت	اجللســة	الســاعة	45	:	09	وفيها	حضر	
املدعــي	العــام	وادعــى	ضــد	احلاضــر	معــه		......	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الســجل	املدنــي	رقــم	......		قائــا	يف	دعــواه	باإلطــاع	علــى	خطــاب	مديــر	
شــرطة	محافظة	األحســاء	رقم	)9/21ق/7286(	وتاريخ1433/8/10هـ	
املتضمــن	إحالــة	األوراق	املفــرزة	مــن	ملــف	التحقيــق	مــع	املدعــى	عليــه	
يف	قضيــة	قتــل	ملــا	تضمنــه	التحقيــق	مــن	إقــرار	املدعــى	عليــه	بتعاطيــه	
بحكــم	 املخــدرات	 إلــى	مكافحــة	 األوراق	 وإحالــة	 املخــدر	 للهرويــن	
االختصــاص	وبتاريخ1434/6/4هـــ	وبنــاء	علــى	أمــر	مــن	مديــر	العمليــات	
ــا	واملوقوفــن	 ــر	القضاي ــى	خطــاب	مدي ــي	عل مبكافحــة	املخــدرات	املبن
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والقبــض	 البحــث	 املتضمــن	طلــب	 وتاريخ1434/5/20هـــ	 رقــم	)309(	
يعمــل	ســكرتي	مبستشــفى	 بأنــه	 اتضــح	 والــذي	 املدعــى	عليــه	 علــى	
وبالتنســيق	مــع	الرئيــس	املباشــر	أفــاد	بــأن	املدعــى	عليــه	يتواجــد	مبركز	
طــب	األســنان	وســوف	يقــوم	بإرشــاد	الفرقــة	إليــه	،	ويف	متــام	الســاعة	
العاشــرة	صباحــًا	مت	القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	وباســتجواب	املدعــى	
عليــه	أقــر	بتعاطيــه	للهيرويــن	املخــدر	قبــل	القبــض	عليــه	بثاثــة	أســابيع	
ــق	معــه	 ــر	ال	يعرفــه	وانتهــى	التحقي ــة	اخلب وشــرائها	مــن	شــخص	يف	مدين
إلــى	توجيــه	االتهــام	لــه	بتعاطــي	الهيرويــن	املخــدر	املجــرم	مبوجــب	املــادة	
)الثالثــة(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	
باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	وتســتره	علــى	
مصــدر	املخــدرات	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:	1ـ	مــا	جــاء	يف	إقــراره	
املنــوه	عنــه	واملــدون	علــى	الصفحــات	رقــم	)5،4،3(	مــن	دفتــر	االســتدالل	
لفــة	رقــم	)13(	2ـ	مــا	جــاء	يف	خطــاب	مديــر	شــرطة	محافظــة	األحســاء	
املرفــق	لفــة	رقــم	)6(	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	وهــو	بكامــل	
أهليتــه	املعتبــرة	شــرعًا	فعــل	مجــرم	ومعاقــب	عليـــه	نظامــًا	لــذا	أطلــب	

إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي:-	
1-العقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)41(	مــن	النظــام	املشــار	

إليــه	واملــادة	)30(	مــن	الائحــة	التنفيذيــة	لقــاء	مــا	أســند	إليــه
2ـ	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)56(	مــن	النظــام	مبنعــه	

مــن	الســفر	بعــد	تنفيــذ	محكوميتــه
3ـ	عقوبة	تعزيرية	لقاء	تستره	على	مصدر	املخدرات	هذه	دعواي	.

ــه	مــا	ذكــره	املدعــي	 ــه	أجــاب	بقول ــى	املدعــى	علي وبعــرض	الدعــوى	عل
العــام	مــن	أننــي	اســتخدمت	الهيرويــن	املخــدر	وكان	ذلــك	قبــل	القبــض	
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علــي	بثاثــة	أســابيع	فهــذا	كلــه	صحيــح	وأنــا	تائــب	ونــادم	وأمــا	ما	ذكره	
إننــي	 العــام	مــن	تســتري	علــى	مصــدره	فغيــر	صحيــح	حيــث	 املدعــي	
ــر	عــن	 ــا	مــن	شــخص	باكســتاني	يف	اخلب ــي	أحتصــل	عليه أخبرتهــم	بأن
طريــق	بطاقــات	.....	هكــذا	أجــاب	وبســؤال	املدعــي	العــام	هــل	لديــه	بينــة	
علــى	تســتر	املدعــى	عليــه	علــى	مصــدر	املخــدرات	أجــاب	قائــا	بينتــي	مــا	
ذكرتــه	يف	أوراق	املعاملــة	هكــذا	أجــاب	وباإلطــاع	علــى	املعاملــة	وجــد	
أن	أقــوال	املدعــى	عليــه	يف	دفتــر	التحقيــق	مطابقــة	ملــا	ذكــره	يف	جوابــه	
يف	مجلــس	احلكــم	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وإقــرار	
املدعــى	عليــه	وحيــث	إن	املــرء	مؤاخــذ	بإقــراره	وحيــث	إن	املدعــى	عليــه	
أنكــر	تســتره	علــى	مصــدر	الهيرويــن	واملدعــي	العام	لم	يحضــر	بينة	على	
ذلــك	ولقــول	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	كل	مســكر	حــرام	وحيــث	إن	
الهيرويــن	يشــترك	مــع	اخلمــر	يف	منــاط	احلكــم	فيأخــذ	حكمــه	لذلــك	
كلــه	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	الهيرويــن	املخــدر	ولــم	
يثبــت	لــدي	تســتره	علــى	مصــدره	وحكمــت	مبــا	يلــي	:	أواًل	ـ	جلــد	املدعــى	
عليــه	ثمانــون	جلــده	حــد	املســكر	دفعــه	واحــدة	ثانيــًا	ـ	منــع	املدعــى	عليــه	
من	الســفر	خارج	اململكة	مدة	ســنتن	بعد	تنفيذ	مدة	محكوميته	ثالثًا	
ـ	رد	دعــوى	املدعــي	العــام	بخصــوص	معاقبــة	املدعــى	عليــه	مبوجــب	املــادة	
41	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وعلــى	تســتره	لعــد	
ثبوتهــا	وبــه	حكمــت	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	و	املدعــي	العــام	
قــرر	املدعــى	عليــه	قناعتــه	بــه	بينمــا	قــرر	املدعــي	العــام	عــدم	قناعتــه	
وطلــب	االســتئناف	فأجبتــه	لطلبــه	وقــرر	بأنــه	لــن	يقــدم	الئحــة	اعتراضيــة	
وإمنــا	يكتفــي	بــأوراق	املعاملــة	والئحــة	الدعــوى	وختمــت	اجللســة	يف	متــام	
الســاعة	15	:	10	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	
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وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/07/09	هـــ
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة		القائــم	بعمــل	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	االحســاء	
لــدى	احملكمــة	 ......	وتاريــخ	1434/7/12هـــ	املقيــدة	 املكلــف	برقــم	
ــة	 برقــم	وتاريــخ	1434/7/16هـــ		املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيل
1434/7/9هـــ		 وتاريــخ	 	 برقــم	 املســجل	 الشــيخ	 باحملكمــة	 القاضــي	
عليــه	يف	قضيــة	 املدعــى	 العــام	ضــد......	 املدعــي	 بدعــوى......	 اخلــاص	
مخــدرات	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	حرريف1434/7/30هـــ	.
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رقم	الصك:	34278645	تاريخه	:1434/7/24هـ	
	رقم	الدعوى:	34308204

	: رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
34351829							تاريخه:	1434/11/5هـ

مخــدرات -تعاطــي هيرويــن مخــدر - تعاطــي جرعــة زائدة مــن املخدرات 
- إقــرار املدعــى عليــه  - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي الهيرويــن- 

التعزيــر  باملنــع مــن الســفر .

1- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
2- املادة )3( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	الثاني	واألول	لــم	يحضر	بتعاطيه	
الهيرويــن	املخــدر	وطلــب	املدعــي	العــام	تعزيــر	املدعــى	عليــه	بالســجن	
واملنــع	مــن	الســفر	وتشــديد	العقوبــة	بحقــه	لقــاء	كثــرة	ســوابقه	وتطبيــق	
املــواد	)41	/56	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	
ــة	 ــة	غيبوب ــه	دخــل	املستشــفى	وهــو	يف	حال بحقــه	وحيــث	أن	املدعــى	علي
أثــر	تعاطيــه	جرعــه	زائــده	مــن	الهيرويــن	وأثبــت	التقريــر	الكيميائــي	
لعينــة	البــول	اإليجابيــة	ملــواد	اإلمفيتامــن	واملورفــن	،	كمــا	أقــر	املدعــى	
عليــه	بتعاطــي	الهيرويــن	املخــدر	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	
بإقامــة	حــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليــه	نظــرًا	لتعاطيه	الهيرويــن	املخدر	
وتعزيــر	املدعــى	عليــه	باملنــع	مــن	الســفر	وصــرف	النظــر	عــن	مقتضــى	
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املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	لــم	يقنــع	
املدعــي	العــام	باحلكــم	وطلــب	رفعــه	حملكمــة	االســتئناف	مكتفيــًا	
مبــا	قدمــه	يف	أوراق	املعاملــة	،	وقنــع	املدعــى	عليــه	مبــا	صــدر	بحقــه	مــن	
حكــم	،		تصديــق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	تأجيــل	محاكمــة	

األول	حتــى	حضــوره.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	...			القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
رئيــس	 فضيلــة	 مــن	 لنــا	 احملالــة	 املعاملــة	 علــى	 وبنــاء	 	 	 بالريــاض	
احملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض	برقــم	وتاريــخ	1434/07/04	هـــ		املقيــدة	
......	وتاريــخ	1434/07/04	هـــ		ففــي	يــوم		اإلثنــن	 باحملكمــة	برقــم	
املوافق1434/07/24هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	00	:	11		وفيهــا	قــدم	
ــة	التحقيــق	 املدعــي	العــام	...	دعــواه	:	وهــذا	نصهــا	فبصفتــي	عضــو	هيئ

واالدعــاء	العــام	مبدينــة	الريــاض	أدعــي	علــى	كل	مــن:
1(	...	ـ	البالــغ	مــن	العمــر	)37(	عامــًا	ـ	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الهويــة	
الوطنيــة	رقــم	)...(	أعــزب،	متعلــم،	متقاعــد،	يقيــم	مبدينــة	الريــاض،	
بتاريــخ	1434/4/24هـــ	وأطلــق	ســراحه	بالكفالــة	احلضوريــة	 أوقــف	
بتاريــخ	1434/4/25هـــ	اســتنادًا	للمــادة	)120(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	

اجلزائيــة.
2(	....	ـ	البالــغ	مــن	العمــر	)51(	عامــًا	ـ	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
املدني	رقم	)...(	أعزب،	متعلم،	متســبب،	يقيم	مبدينة	الرياض،	أوقف	
بتاريــخ	1434/4/24هـــ	وأطلــق	ســراحه	بالكفالــة	احلضوريــة	بتاريــخ	
1434/4/25هـــ	اســتنادًا	للمــادة	)120(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة.	
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العريجــاء	 شــرطة	 مركــز	 تلقــي	 	 1434/4/24هـــ	 بتاريــخ	 إنــه	 حيــث	
اتصــااًل	مــن	النقطــة	األمنيــة	مبستشــفى	عــن	وصــول	املتهــم	الثانــي	الــذي	
مت	إســعافه	مــن	قبــل	الهــال	األحمــر	يف	حالــة	غيبوبــة	لتعاطيــه	جرعــة	
زائــدة	مــن	املخــدرات	ويرافقــه	املتهــم	األول	الــذي	أفــاد	بــأن	املتهــم	الثانــي	
قــام	باستنشــاق	مــادة	الهيرويــن	داخــل	منزلــه.	وقــد	ورد	تقريــر	طبي	مرفق	
لفــه	)4(	بتاريــخ	1434/4/24هـــ	يتضمــن	أن	املتهــم	الثانــي	يعانــي	مــن	
غيبوبــه	بســبب	تعاطــي	املخــدرات	ويحتــاج	إلــى	تنــومي	باملستشــفى.	كمــا	
ورد	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	رقــم	5049	املتضمــن	ايجابيــة	عينــة	
البــول	املأخــوذة	للثانــي...	ملــادة	االمفيتامــن	وللمورفــن	واالمفيتامــن	مــن	
ضمــن	املــواد	املدرجــة	بجــدول	املــواد	املخــدرة	رقــم	)2(فئــة	)ب(	واملورفــن	
وامللحقــة	 )أ(	 فئــة	 	) 	1( رقــم	 باجلــدول	 املدرجــة	 املخــدرة	 املــواد	 ضمــن	
الصــادر	 العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	 بنظــام	 كليهمــا	
بالرســوم	امللكــي	رقــم	)م/39(يف	1426/7/8هـ.وبســماع	أقــوال	املتهــم	
األول	األوليــة	اعتــرف	بتعاطــي	الهيرويــن	املخــدر	ولــم	يــدل	مبعلومــات	عــن	
مصــدره	وأفــاد	بــأن	الثانــي	قــام	بإخــراج	ظــرف	بــه	الهيرويــن	املخــدر	وقــام	
بشــمه	يف	منزلــه.	وقــد	أســفرت	إجــراءات	التحقيــق	عــن	توجيــه	االتهــام	
لــألول	....	والثانــي...	بتعاطــي	الهيرويــن	املخــدر	املجــرم	مبوجــب	املــادة	
)الثالثــة(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	

باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ.
وذلك	لألدلة	والقرائن	التالية	

1(	مــا	تضمنــه	محضــر	ســماع	األقــوال	األوليــة	لــألول	املنــوه	عنــه	تفصيــًا	
يف	املعاملــة.

2(	ما	تضمنه	محضر	إثبات	احلالة	املنوه	عنه	املرفق
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3(	ما	تضمنه	التقرير	الطبي	املرفق.
4(	ماتضمنه	التقرير	الكيميائي	الشرعي.

حيــازة	 األولــى	 ســوابق	 ثــاث	 علــى	 للثانــي	 عثــر	 ســوابقهما	 ببحــث	
واســتعمال	مخــدرات	والثانيــة	حيــازة	واســتعمال	مخــدرات	والثالثــة	حيازة	
أدوات	اســتعمال	مخــدرات،	ولــم	يعثــر	لــألول	علــى	ســوابق	مســجله	حتــى	

تاريخــه.
وحيــث	أن	مــا	أقـــدم	علـــيه	الـــمذكور	فـــعل	مـــحرم	شــرعًا	ومـــعاقب	عليــه	
شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	أطلــب	إثبــات	إدانتــه	مبــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	

باآلتــي:
1(	إجــراء	املقتضــى	الشــرعي	بحقهمــا	وفقــًا	للفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	

)41(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه.
2(	مبنعهمــا	مــن	الســفر	إلــى	خــارج	اململكــة	بعــد	انتهــاء	تنفيــذ	عقوبــة	
ســجنهما	وفقــًا	للفقــرة	)األولــى(	مــن	املــادة	)56(	مــن	نفــس	النظــام	املشــار	

إليــه.
ــم	تردعــه	 ــي	ل ــرة	ســوابقه	الت ــي	لقــاء	كث ــة	بحــق	الثان 3(	تشــديد	العقوب
ــة	 ــر	الداخلي ــة	صاحــب	الســمو	امللكــي	نائــب	وزي ــًا	لبرقي عقوباتهــا	وفق

رقــم	)93958/5/5/1(	وتاريــخ	1429/8/23هـــ.
وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	الثانــي	أجــاب	قائــا	ماذكــره	
املدعــي	العــام	مــن	كونــي	تعاطيــت	الهيرويــن	املخــدر	فهــذا	صحيــح	وأنــا	
تائــب	ونــادم	وقــد	راجعــت	مشــفى	األمــل	للبــدء	يف	العــاج	وعنــدي	مايثبــت	
ذلــك	وقــد	جــرى	تأمــل	ماســبق	فبنــاء	علــى	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	
وحيــث	أقــر	املدعــى	عليــه	الثانــي	بتعاطيــه	للهيرويــن	املخــدر	وملــا	جــاء	يف	
التقريــر	الكيميائــي	املرفــق	باملعاملــة	لفــة	رقــم	)24(		فقــد	حكمــت	مبــا	
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يلــي	أوال	/جلــده	احلــد	ثمانــن	جلــدة	لقــاء	تعاطيــه	للهرويــن	املخــدر		ثانيــًا/	
منعــه	مــن	الســفر	خلــارج	ملــدة	ســنتن	بنــاء	علــى	املــادة	)3،56(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	ثالثــًا/	رددت	طلــب	املدعي	العام	
بتطبيــق	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	
لكــون	القضيــة	حديــة	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	القناعــة	
باحلكــم	كمــا	قــرر	املدعــي	العــام	عــدم	القناعــة	باحلكــم	مكتفيــا	مبــا	
قدمــه	مــن	أوراق	وســيتم	نظــر	دعــوى	املدعــى	عليــه	األول	عنــد	حضــوره	
واختتمــت	اجللســة	الســاعة	11:15.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	

نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/07/24هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	اطلعنــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	اجلزائيــة	األولــى	
مبحكمــة	االســتئناف	بالريــاض	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيس	
احملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض	برقــم		وتاريــخ	1434/8/21هـــ	واملرفــق	بها	
القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ	...	برقــم	وتاريــخ	
1434/7/24هـــ	واخلــاص	بدعــوى	املدعــي	العــام	ضــد	........	ورفيقــه،	
وموضوعهــا	مخــدرات	،	وانتهــت	الدراســة		والتدقيــق		باملصادقــة	علــى	
احلكــم	باألكثريــة	لعــدم	موجــب	املاحظــة.	واهلل	املوفــق،	وصلــى	اهلل	

وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.
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رقم	الصك:	34306154		تاريخه	:	1434/07/9هـ	
رقم	الدعوى:	34311632

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
35282217						تاريخه:	1435/6/17هـ

مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر - تعاطــي احلبــوب اإلمفيتامــن 
احملظــورة - حيــازة احلشــيش املخــدر -  الهــروب مــن الفرقــة القابضــة 
- إقــرار - حــد املســكر  - التعزيــر باملنــع مــن الســفر-  التعزيــر بالســجن 
لقــاء الهــروب مــن الفرقــة القابضــة - رد دعــوى - تعليــق محاكمــة 

الغائــب حلــن القبــض عليــه.

1-قول النبي صلى اهلل عليه وسلم : ) كل مسكر حرام ( . 
2-قاعدة ) املرء مؤاخذ بإقراره ( . 

3- مــا ذكــره أهــل العلــم مــن أن احلشــيش يشــترك مــع المــر يف 
 . منــاط احلكــم 

4-املادة )41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
5-املادة )56  ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	األول	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر،	
ــازة	املدعــى	 واحلبــوب	احملظــورة،	والهــروب	مــن	الفرقــة	القابضــة،	وحي
عليــه		الثانــي		احلشــيش	املخــدر،	وتعاطيــه	لنوعهــا،	حيــث	مت	القبــض	
عليهمــا	أثنــاء	مســح	الدائــري،	وملــا	مت	إيقافهمــا	هــرب	املدعــى	عليــه	
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األول،		ووجــد	بالســيارة	قطعــة	يشــتبه	أن	تكــون	مــن	احلشــيش	املخــدر	
وطلــب	املدعــي	العــام	تعزيــر	املدعــى	عليهمــا	بالســجن	واملنــع	مــن	الســفر	
وتطبيــق	املــواد	)41	/56	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	
التنفيذيــة	لنظــام	 (	مــن	الائحــة	 العقليــة	بحقهمــا،	واملــادة	رقــم	)30	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	
واملؤثــرات	العقليــة	بحــق	املدعــى	عليــه	األول	وتعزيــر	املدعــى	عليــه	األول	
لقــاء	هروبــه	مــن	رجــال	األمــن	،	كمــا	أقــر	املدعــى	عليــه	األول	مبــا	نســب	
إليــه	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	الثانــي	بنــاء	علــى	مــا	ســبق	حكمــت	
ــر	 ــه	األول	واحلكــم	بالتعزي ــى	املدعــى	علي احملكمــة	بحــد	املســكر	عل
باملنــع	مــن	الســفر	للمدعــى	عليــه	األول	بنــاء	علــى	املــادة	)56	(	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	و	بتعزيــره	بالســجن	لقــاء	هروبــه	
مــن	رجــال	األمــن،	كمــا	حكمــت	بــرد	دعــوى	املدعــي	العــام	بخصــوص	
تطبيــق	املــادة	)41	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	
بحــق	املدعــى	عليــه	األول،	تأجيــل	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	الثانــي	
حتــى	حضــوره	وقــرر	املدعــى	العــام	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحة،	
فيمــا	قنــع	املدعــى	عليــه	مبــا	صــدر	بحقــه	مــن	حكــم	وصــدق	احلكــم	مــن	

محكمــة	االســتئناف.
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اجلزائّيــة	 احملكمــة	 يف	 القاضــي	 أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
باالحســاء		وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة		رئيــس	احملكمــة	
اجلزائيــة	يف	محافظــة	االحســاء	املكلــف	برقــم		وتاريــخ	1434/07/05هـ		
يــوم		 ففــي	 	 هـــ	 وتاريــخ	1434/07/05	 	...... برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	
		11 	: 	00 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	 املوافق1434/08/13هـــ	 الســبت	
احملكمــة	 هــذه	 أمــام	 بالترافــع	 املعمــد	 العــام	 املدعــي	 حضــر	 وفيهــا	
مبوجــب	خطــاب	ســعادة	رئيــس	دائــرة	التحقيــق	واالدعــاء	العــام	مبحافظــة	
االحســاء	ذي	الرقــم		والتاريــخ	1433/12/01	هـــ	وادعــى	ضــد	احلاضريــن	
معــه	......	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	ســجل	املدنــي	رقــم	....	و	......	ســعودي	
بتاريــخ	1434/5/20هـــ	 إنــه	 	.... رقــم	 املدنــي	 اجلنســية	مبوجــب	ســجل	
مت	القبــض	علــى	املدعــى	عليهمــا	مــن	قبــل	الدوريــات	األمنيــة	مبوجــب	
احملضــر	رقــم	).....(	وتاريــخ	1434/5/20هـــ	وذلــك	أثنــاء	مســح	الدائــري	
حيــث	مت	إيقــاف	املركبــة	مــن	نــوع	).....(	والتــي	حتمــل	اللوحــة	)....(	
والتــي	بقيــادة	املدعــى	عليــه......	وعنــد	التأكــد	مــن	املدعــى	عليهمــا	
قــام	املدعــى	عليــه......		بالهــرب	فتــم	القبــض	عليــه،	وبتفتيــش	املركبــة	
ضبــط	عنــد	بــاب	املرافــق	علــى	علبــة	ســجائر	بداخلهــا	فتــات	ســجائر	
يحتمــل	أنهــا	مخلوطــة	باحلشــيش	املخــدر	تــزن	)0.1(	واحــد	مــن	العشــرة	
مــن	اجلــرام	حيــث	أقــر	املدعــى	عليــه......	أنهــا	تعــود	لــه.	وقــد	أثبــت	التقريــر	
الكيميائــي	الشــرعي	رقــم	)2559	ك	ش(	إيجابيــة	الفتــات	املضبــوط	
للمــادة	احلشــيش	املخــدر	املــدرج	يف	اجلــدول	األول	فئــة	)أ(	امللحــق	بنظــام	
مكافحــة	املخــدرات	،	و	أثبــت	تقريــر	الســموم	الشــرعي	رقــم	)873	م	أ(	
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ــه......	ملــادة	احلشــيش	 ــة	الســوائل	املأخــوذة	مــن		املدعــى	علي إيجابيــة	عين
مكافحــة	 بنظــام	 امللحــق	 )أ(	 فئــة	 األول	 اجلــدول	 يف	 املــدرج	 املخــدر	
املخــدرات.	وبســماع	أقــوال	املدعــى	عليــه	......	أقــر	بتعاطيــه	للحبــوب	
احملظــورة	يف	الســابق	.	وبســماع	أقــوال	املدعــى	عليــه	......	أقــر	بحيازتــه	
للحشــيش	املخــدر	لقصــد	التعاطــي	وتعاطيــه	لنوعــه	،	كمــا	أفصــح	عــن	
مصــدر	املضبوطــات	.	وانتهــى	التحقيــق	معهمــا	إلــى	توجيــه	االتهــام	لــألول	
الســابق،	وتوجيــه	 احلبــوب	احملظــورة	يف	 و	 املخــدر	 بتعاطــي	احلشــيش	
االتهــام	للثانــي	بحيــازة	مــا	وزنــه	)0.1(	واحــد	مــن	العشــرة	مــن	اجلــرام		
لقصــد	التعاطــي	وتعاطيــه	لنوعهــا	املجرمــة	يف	ضــوء	الفقــرة	الثانيــة	مــن	
املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	
باملرســوم	امللكــي	الكــرمي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ،	وبهرب	
املدعــى	عليــه	األول	مــن	الفرقــة	القابضــة	أثنــاء	القبــض	عليــه	.وذلــك	

ــة	:	 ــن	التالي ــة	والقرائ لألدل
1-	مــا	جــاء	يف	أقــوال	املدعــى	عليهمــا	املنــوه	عنهــا	،	املدونــة		يف	الصفحــة	

رقم	)6-5-4-3(.
2-	محضر	القبض	والتفتيش	املرفق	على	اللفة	رقم	)5(.

3-	التقرير	الكيميائي	املرفق	على	اللفة	رقم	)31(.
4-	تقرير	السموم	الشرعي	املرفق	على	اللفة	رقم	)33(.

حيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املدعــى	عليهمــا	املذكــوران	ـ	وهمــا	بكامــل	
أهليتهمــا	املعتبــرة	شــرعًا	ـ	فعــل	محــرم	ومجــرم	معاقــب	عليــه	شــرعًا	
ونظامــًا	؛	لــذا	أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليهمــا	واحلكــم	عليهمــا	مبــا	يلــي	:

أواًل:
ــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	 ــة	ال ــه	األول	بالعقوب ــة	املدعــى	علي 1-معاقب
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املــادة	)	41	(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	أعــاه	،	و	املــادة	)30(	مــن	الائحــة	
التنفيذيــة	لــذات	النظــام	املشــار	إليــه	أعــاه	لقــاء	مــا	أســند	إليــه	مــن	اتهــام	
.2-معاقبــة	املدعــى	عليــه	الثانــي	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	
املــادة	)	41	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	لقــاء	مــا	

أســند	إليــه	مــن	اتهــام	.
3-تطبيــق	مــا	جــاء	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)	56	(	مــن	ذات	النظــام	

وذلــك	مبنعهمــا	مــن	الســفر	إلــى	خــارج	البــاد	.
ثانيًا:

1-معاقبــة	املدعــى	عليــه	األول	بعقوبــة	تعزيريــة	لقــاء	هروبــه	مــن	الفرقــة	
القابضــة	أثنــاء	القبــض	عليــه	.

ــوط	 ــى	املدعــى	عليهمــا	كونهمــا	رجــا	أمــن	من ــة	عل 	2-تشــديد	العقوب
بهمــا	حفــظ	األمــن	ال	مخالفتــه	اســتنادًا	لتعميــم	وزيــر	الداخليــة	رقــم	

	. 1432/8/15هـــ	 وتاريــخ	 	)52170(
ذكــره	 مــا	 قائــًا	 أجــاب	 االول	 عليــه	 املدعــى	 وبســؤال	 دعــواي	 هــذه	
ــوع	 ــخ	1434/5/20هـــ	مت	إيقــاف	الســيارة	ن ــه	بتاري املدعــي	العــام	مــن	أن
.......		والتــي	تعــود	للمدعــى	عليــه	الثانــي	مــن	قبــل	الدوريــات	األمنيــة	
وأنــه	مت	تفتيشــها	وأنــه	عثــر	فيهــا	علــى	علبــة	ســجائر	بداخلهــا	فتــات	
ســجائر	مخلوطــة	باحلشــيش	يــزن	واحــد	مــن	العشــرة	مــن	اجلــرام	تعــود	
للمدعــى	عليــه	الثانــي	والــذي	أقــر	بذلــك	فهــذا	كلــه	صحيــح	وكذلــك	
مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	أننــي	هربــت	فصحيــح	حيــث	إنــه	لــم	يكــن	
معــي	إثبــات	ممــا	دعانــي	للهــرب	وكذلــك	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	
للحشــيش	 اســتخدامي	 أظهــرت	 التحليــل	 نتيجــة	 وأن	 التحليــل	 أنــه	مت	
املخــدر	فهــذا	كلــه	صحيــح	هكــذا	أجــاب	وبنــاء	عليــه	فقــد	مت	رفــع	
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اجللســة	النتهــاء	وقتهــا	وإلــى	حــن	حضــور	املدعــى	عليــه	الثانــي	ويف	يــوم	
اخلميــس	املوافــق	1434/08/25هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	15	:	10		
وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	واملدعــى	عليــه	األول	ولــم	يحضــر	املدعــى	
عليــه	الثانــي		وباإلطــاع	علــى	املعاملــة	وجــد	فيهــا	علــى	لفــة	رقــم	31	
تقريــر	الســموم	الشــرعية	رقــم	873/أ	واملتضمــن	إيجابيــة	عينــة	البــول	
ــى	 ــاء	عل ــًا	أ.	هـــ	فبن املرســلة	ملركبــات	احلشــيش	املخــدر	واحملظــور	دولي
ــة	وإقــرار	املدعــى	عليــه	األول	وحيــث	إن	 مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجاب
املــرء	مؤاخــذ	بإقــراره	ولتقريــر	الســموم	الشــرعية	ولقــول	النبــي	صلــى	
ــه	وســلم	كل	مســكر	حــرام	وحيــث	إن	احلشــيش	يشــترك	مــع	 اهلل	علي
اخلمــر	يف	منــاط	احلكــم	لذلــك	كلــه	فقــد	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	
عليــه	األول		بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	و	احلبــوب	احملظــورة	يف	الســابق	
وهروبــه	مــن	الفرقــة	القابضــة	أثنــاء	القبــض	عليــه	وحكمــت	عليــه	مبــا	
يلــي	:	أواًل	:	جلــد	املدعــى	عليــه	األول	.....	ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	
حــد	املســكر	ثانيــًا	:	منــع	املدعــى	عليــه	األول	.......	مــن	الســفر	خــارج	
اململكــة	مــدة	ســنتن	بعــد	تنفيــذ	العقوبــة	اســتنادًا	للفقــرة	)1(	مــن	املــادة	
ــًا	:	ســجن	 ــة	ثالث )56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقلي
املدعــى	عليــه	مــدة	شــهر	حتتســب	منهــا	مــدة	بقائــه	بالســجن	بخصــوص	
هــذه	القضيــة	لقــاء	هروبــه	مــن	رجــال	األمــن	أثنــاء	القبــض	عليــه	رابعــًا	:	
رد	دعــوى	املدعــي	العــام	بخصــوص	عقوبــة	املدعــى	عليــه	األول	بالعقوبــة	
الــواردة	يف	الفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	
واملؤثــرات	العقليــة	وذلــك	لعــدم	ثبوتهــا	وأمــا	املدعــى	عليــه	الثانــي	فســوف	
يتــم	تأجيــل	احلكــم	عليــه	إلــى	حــن	القبــض	عليــه	هــذا	مــا	ظهــر	لــي	وبــه	
العــام	واملدعــى	عليــه	األول	 حكمــت	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــي	
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ــة	إلــى	محكمــة	 قــرر	املدعــي	العــام	اعتراضــه	عليــه	وطلــب	رفــع	املعامل
ــه	لطلبــه	وأمــا	املدعــى	عليــه	األول	قــرر	 االســتئناف	بــدون	الئحــة	فأجبت
عــدم	االعتــراض	عليــه	وبــه	ختمــت	اجللســة	يف	متــام	الســاعة	30	:	10	وباهلل	
التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	

يف		1434/08/25هـــ
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
املعاملــة	 علــى	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 يف	 الثانيــة	
املقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم	وتاريــخ	1434/9/9هـــ	الــواردة	مــن	فضيلــة	
		...... برقــم	 املكلــف	 األحســاء	 اجلزائيــة	مبحافظــة	 احملكمــة	 رئيــس	
وتاريــخ	1434/9/3هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	
وتاريــخ	1434/8/25هـــ	 	 	...... برقــم	 املســجل	 	...... الشــيخ	 باحملكمــة	
اخلــاص	بدعــوى	......	املدعــي	العــام	ضــد	......	كل	مــن	1/	2/	يف	قضيــة	
مخــدرات	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	1434/9/17هـــ.
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رقم	الصك:	34275870		تاريخه	:1434/7/23هـ	
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رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
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مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - حيــازة  احلشــيش املخــدر - حيازة حبوب 
الترامــادول - التســتر علــى مصــدر املخــدرات - إقــرار إقامــة حــد املســكر 
علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر بالســجن واإلبعــاد عــن البــالد - رد 

دعــوى املدعــي العــام بخصــوص التســتر. 

1- قوله تعالى) وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق ( . 
2- قوله تعالى ) و ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ( . 

3- املادة)41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
4- املادة)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
5- املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليــه	بحيــازة	قطعــة	مــن	احلشــيش	
وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وتعاطــي	حبــوب	الترامــادول	وتســتره	علــى	
نظــام	 وفــق	 عليــه	 املدعــى	 معاقبــة	 وطلــب	 املخــدر،	 احلشــيش	 مصــدر	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	وتعزيــرة	علــى	التســتر	حيــث	
أنــه	قــد	مت	اســتيقاف	املدعــى	عليــه	وهــو	يقــود	ســيارته،	وبانــت	عليــه	
عامــات	االرتبــاك،	وبتفتيــش	الســيارة		وجــد	قطعــة	يشــتبه	أن	تكــون	
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مــن	احلشــيش	املخــدر	واعتــرف	بتعاطــي	حبــوب	الترامــادول	يف	الســابق،	
إقــرار	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه	وأظهــر	للمحكمــة	النــدم،	بنــاء	
علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	بإقامــة	حــد	املســكر	علــى	املدعــى	
عليــه	لقــاء	تعاطيــه	احلشــيش	املخــدر	وســجنه	بنــاء	علــى	املــادة	)41(	مــن	
اململكــة	 عــن	 العقلية،إبعــاده	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	
العربيــة	الســعودية	وال	يســمح	بالعــودة	إليهــا	إال	فيمــا	تســمح	بــه	تعليمــات	
ــى	املــادة	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	 ــاء	عل احلــج	والعمــرة	،	بن
واملؤثــرات	العقليــة،	والنــزول	عــن	احلــد	األدنــى	للعقوبــة	بنــاء	علــى	املــادة	
)60(	وعــدم	ثبــوت	اإلدانــة	بالتســتر	-	قــرر	املدعــى	عليــه	اعتراضــه	علــى	
احلكــم	بــدون	الئحــة،	وقنــع	املدعــى	عليــه	مبــا	صــدر	بحقــه	مــن	حكــم	

وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.	

	 ــْن	النبــي	بعــده	وبعــد	فلــديَّ ــى	َم احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	عل
املعاملــة	 علــى	 بنــاًء	 	 باألحســاء	 اجلزائيــة	 باحملكمــة	 القاضــي	 	... أنــا	
الــواردة	إلينــا	مــن	دائــرة	التحقيــق	واإلدعــاء	العــام	مبحافظــة	األحســاء	
برقــم	10435	وتاريــخ	1434/7/10هـــ	واملقيــدة	بهــذه	احملكمــة	برقــم		
ــة	الرئيــس	برقــم	 ــا	مــن	فضيل ــة	إلين ــخ	1434/7/11هـــ	واحملال ......	وتاري
تاريــخ	 األربعــاء	 يــوم	 األولــى	 اجللســة	 فتحــت	 1434/7/11هـــ	 وتاريــخ	
1434/7/19هـــ	الســاعة	التاســعة	وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	...	امُلَعّمــد	
بالترافــع	أمــام	احملكمــة	طرفنــا	مبوجــب	خطــاب	ســعادة	رئيــس	دائــرة	
التحقيــق	واإلدعــاء	العــام	مبحافظــة	األحســاء	ذي	الرقــم	13415	والتاريخ		
بدائــرة	 قائــًا:	بصفتــي	مدعيــًا	عامــًا	 وقــّرر	دعــواه	 1433/12/01هـــ	
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االحســاء	 العــام	مبحافظــة	 واالدعــاء	 التحقيــق	 لدائــرة	 العــام	 اإلدعــاء	
أدعــي	علــى...	مصــري	اجلنســية	مبوجــب	رخــص	واإلقامــة	رقــم	....	البالــغ	
مــن	العمــر	37	عامــًا	احلالــة	االجتماعيــة	متــزوج	باالطــاع	علــى	محضــر	
القبــض	املعــد	مــن	قبــل	رجــال	دوريــات	أمــن	الطــرق	برقــم	)9213(	تبــن	
ــى	 ــة	بعملهــا	عل ــات	األمني ــام	الدوري ــاء	قي ــه	بتاريــخ	1434/6/9هـــ	وأثن أن
طريــق	اجلبــل	باجتــاه	اجلنــوب،	مت	اســتيقاف	ســيارة	مــن	نــوع	)......(	ســنة	

الصنــع	)	2013م	(	حتمــل	اللوحــة	)...(	بقيــادة	املدعــى	عليــه	.	
لعــام	 )2861	ك	ش(	 رقــم	 الشــرعي	 الكيمــاوي	 التقريــر	 أثبــت	 وقــد	
باملنطقــة	 الســموم	 ملراقبــة	 اإلقليمــي	 املركــز	 مــن	 الصــادر	 1434هـــ	
املخــدر	 احلشــيش	 ملــادة	 	 املضبوطــة	 القطعــة	 عينــة	 إيجابيــة	 الشــرقية	
املخــدرات	 مكافحــة	 نظــام	 مــن	 )أ(	 فئــة	 	)1( اجلــدول	 يف	 واملــدرج	
واملؤثــرات	العقليــة.	وباســتجواب	املدعــى	عليــه	أقــر	بصحــة	واقعــة	القبض	
والضبــط،	وشــرائه	للقطعــة	املضبوطــة	مــن	شــخص	ال	يعرفــه،	وحيازتــه	
لهــا	بقصــد	التعاطــي	،	وتعاطيــه	للحشــيش	املخــدر	يف	الســابق	وحلبــوب	

. الترامــادول	احملظــور	
وانتهــى	التحقيــق	معــه	إلــى	توجيــه	االتهــام	لــه	بحيــازة	قطعــة	مــن	احلشــيش	
املخــدر	تــزن	)2،5(	جرامــن	وخمســة	أعشــار	اجلــرام	بقصــد	التعاطــي	
املجــرم	 الســابق،	 يف	 احملظــور	 الترامــادول	 وحلبــوب	 لنوعــه	 وتعاطيــه	
واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	 نظــام	 مــن	 )الثالثــة(	 املــادة	 مبوجــب	
العقليــة	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	

وتســتره	علــى	مصــدر	املخــدرات	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:	
1-	مــا	جــاء	يف	إقــراره	املنــوه	عنــه	،	املــدون	علــى	الصفحتــن	رقــم	)2،1(	

مــن	دفتــر	التحقيــق	لفــه	رقــم)......(	.
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2-	ما	جاء	يف	محضر	القبض	املرفق	لفة	رقم	)12(.
3-	ما	جاء	يف	التقرير	الكيماوي	املرفق	لفة	رقم	)	11	(.

وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	،	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	
شــرعًا	،	فعــل	مجــرم	ومعاقــب	عليـــه	نظامــًا	؛	لــذا	أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	

إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي:-	
1-	العقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	األولــى	مــن	املــادة	)41(	مــن	النظــام	املشــار	

إليــه	لقــاء	مــا	أســند	إليــه.
2-	بالعقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	)56(	من	النظام	املشــار	

إليــه	بإبعــاده	عــن	البــاد	بعد	تنفيــذ	محكوميته.
3-	بعقوبة	تعزيرية	لقاء	تستره	على	مصدر	املخدرات.

عــى؛	عليــه	فقــد	حضــر	املدعــى	عليــه	وبعــد	التأكــد	مــن	 هكــذا	ادَّ
هويتــه	جــرى	عــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	عليــه	فأجــاب	قائــًا:	صحيــح	
مــا	نســبه	لــي	املدعــي	العــام	مــن	واقعــة	القبــض	ومــن	حيازتــي	لقطعــة	
احلشــيش	املخــدر	البالــغ	وزنهــا	)2،5(	جرامــان	وخمســة	أعشــار	اجلــرام	
بقصــد	التعاطــي	ومــن	اســتعمالي		للحشــيش	املخــدر	وحلبــوب	الترامــدول	
مصــدر	 علــى	 تســتري	 صحيــح	 وغيــر	 اعتــرايف	 وصحيــح	 احملظــورة	
املخــدرات	فقــد	أخبــرت	جهــة	التحقيــق	أننــي	اشــتريتها	مــن	شــخص	
لديــه	 هــل	 العــام	 املدعــي	 ســؤال	 جــرى	 ثــم	 أجــاب	 أعرفــه	هكــذا	 ال	
	ســوى	مــا	يف	أوراق	 ــديَّ ــه	فقــال:	ليــس	ل ــى	مــا	نفــاه	املدعــى	علي ــة	عل بين
املعاملــة	وأطلــب	الرجــوع	إليهــا	هكــذا	أجــاب	فجــرى	االطــاع	علــى	
جميــع	أوراق	املعاملــة	ومنهــا:	التقريــر	الكيمــاوي	الشــرعي	الصــادر	مــن	
ــع	 ــة	الســموم	التاب ــاء	الشــرعية	باملركــز	اإلقليمــي	ملراقب قســم	الكيمي
للمديريــة	العامــة	للشــؤون	الصحيــة	باملنطقــة	الشــرقية	برقــم	)2861	ك	
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ش(	لعــام		14343هـــ	املتضمــن	إيجابيــة	عيـــنة	مــا	ضبط	للحشــيش	املخدر		
كمــا		جــرى	االطــاع	علــى	كــرت	ســوابق	املدعــى	عليــه	املتضمــن	خلــوه	
مــن	الســوابق	كمــا	جــرى	االطــاع	علــى	مذكــرة	إيقــاف	املدعــى	عليــه	
املتضمنــة	أنــه	أوقــف	بتاريــخ	1434/06/09هـــ		فبنــاء	علــى	مــا	ورد	مــن	
الدعــوى	واإلجابــة	وبعــد	النظــر	يف	حــال	املدعــى	عليــه	والتأكــد	مــن	
ــه		 ــه		وملــا	ورد	يف	محضــر	القبــض	واعتــراف	املدعــي	عليــه	ومبــا	أن أهليت
صــادق	علــى	صحــة	مــا	نســب	إليــه	مــن		حيــازة		احلشــيش	علــى	صفــة	
مــا	ورد	يف	الدعــوى	ومبــا	أن	مــا	صــدر	منــه	حــرام	يف	الشــريعة	ملــا	يف		
احلشــيش	املخــدر	مــن	اخلطــر	والضــرر	علــى		البــاد		والعبــاد	وعلــى	مــن	
صــدر	منــه	ذلــك	قــال	تعالــى	)وال	تقتلــوا	النفــس	التــي	حــرم	اهلل	إال	باحلــق(	
وقــال	)وال	تفســدوا	يف	األرض	بعــد	إصاحهــا	(	ممــا	يســتوجب	معاقبــة	
املدعــى	عليــه		و	تعزيــزه	بالعقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	الواحــدة	واألربعن	من	
نظــام	مكافحــة	املخــدرات	ويتوجــه	أن	يكــون	أقــل	عقوبــة		ملــا	ظهــر	مــن	
حالــه	مــن	النــدم	وألنــه	ال	ســوابق	لــه	ولقلــة	الكميــة	التــي	وجــدت	بحيازته		
كمــا	يتوجــه	تخفيــف	تلــك	العقوبــة	أيضــا	حســب	مقتضــى	املــادة		الســتن		
مــن	النظــام	نفســه	ملــا	ظهــر	مــن	حالــه	مــن		النــدم	ولظروفــه	االجتماعيــة	
التــي	اقتنعــت	بهــا	احملكمــة	وألنــه	ال	ســوابق	لــه	كمــا	يتوجــه	اســتحقاقه	
للعقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	السادســة	واخلمســن	الفقــرة	الثانيــة	منهــا	ومبــا	
	باســتعمال	احلشــيش	املخــدر	واســتعماله	يأخــذ	 	املدعــى	عليــه	أقــرَّ أنَّ
حكــم	املســكر	للتوافــق	بينهمــا	يف	منــاط		احلكــم	وحــد	املســكر	أن	
يجلــد	صاحبــه	ثمانــن	جلــدة	علنــا	كمــا	اســتقر	عليــه	عمــل	األمــة	ممــا	
يتوجــب	حــد	املدعــى	عليــه	حــد	املســكر	الســتعماله	للحشــيش	املخــدر	
واالكتفــاء	عــن	مجازاتــه	عــن	اســتعمال	احلبــوب	لدخــول	األصغــر	يف	
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	املدعــى	عليــه	أنكــر	دعــوى	املدعــي	العــام	 حكــم	األكبــر.	ومبــا	أنَّ
باتهامــه	بالتســتر	علــى	مصــدر	املخــدرات	وال	بينــة	للمدعــي	العــام	علــى	
	دعــوى	املدعــي	العــام	بإثبــات	إدانــة	املدعــى	عليــه	 ذلــك	ممــا	يســتوجب	ردَّ
بذلــك		لــذا	كلــه	وألجــل	احلــق	العــام	حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	باآلتــي:	
	إدانــة	املدعــى	عليــه	باســتعمال	احلشــيش	املخــدر	ويجلــد	 أواًل/	ثبــت	لــديَّ
	إدانتــه	 حــد	املســكر	ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	علنــًا	كمــا	ثبــت	لــديَّ
باســتعمال	حبــوب	الترامــدول	احملظــور	وعقوبتــه	لقــاء	ذلــك	داخلــة	يف	
عقوبــة	احلشــيش.	ثانيــًا/	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بحيــازة	احلشــيش	
املخــدر	املوصــوف	يف		الدعــوى	البالــغ	وزنــه	)2،5(	جرامــان	وخمســة	
أعشــار	اجلــرام	بقصــد	التعاطــي	وأن	يعــزر	بســجنه	ثاثــة	أشــهر	مــن	تاريــخ	
توقيفــه	علــى	ذمــة	القضيــة	وذلــك	مبوجــب	املــادة	الواحــدة	و	األربعــن	مــن	
نظام	مكافحة	املخدرات	واملادة	الستن	.	ثالثًا/	وأن	يبعد	عن	اململكة	
بعــد	تنفيــذ	العقوبــة	احملكــوم	بهــا	عليــه	واســتيفاء	مــا	لــه	ومــا	عليــه	مــن	
حقــوق	وال	يســمح	لــه	بالعــودة	إليهــا	فيمــا	عــدا	مــا	تســمح	بــه	تعليمــات	
احلــج	والعمــرة	حســب	مقتضــى	مــا	ورد	يف	املــادة	السادســة	واخلمســن	مــن	
	إدانــة	املدعــى	عليــه	 النظــام	نفســه	الفقــرة	الثانيــة.	رابعــًا/	لــم	يثبــت	لــديَّ
	دعــوى	املدعــي	العــام	بإثبــات	 بالتســتر	علــى	مصــدر	املخــدرات	وقــررت	ردَّ
إدانتــه	بذلــك	وبتــاوة	احلكــم	علــى	الطرفــن	وإفهــام	املدعــى	عليــه	بحقــه	
يف	االســتئناف	قــرر	قناعتــه	باحلكــم	وطلــب	املدعــي	العــام	رفــع	احلكــم	
ــة	هــي	الئحــة	الدعــوى	هــذا	وجــرى	 ــه	االعتراضي لاســتئناف	وأن	الئحت
توجيــه	املدعــى	عليــه		مبــا	يلــزم	ومــن	ذلــك	حرمــة	اســتعمال	احلشــيش	
املخــدر	واحلبــوب	احملظــورة		وأثــره	الســيئ	علــى	العقــل	واملــال	وأقفلــت	
اجللســة	الســاعة	التاســعة	والنصــف	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	
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وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــن		حــرر	احلكــم	يف	1434/07/19هـــ	.
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	االحســاء	املكلــف		
برقــم	وتاريــخ	1434/8/1هـــ	املقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم	......	وتاريــخ	
القاضــي	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 القــرار	 بهــا	 املرفــق	 1434/8/7هـــ	
وتاريــخ	1434/7/23هـــ		 	...... برقــم	 املســجل	 	 	.... 	 الشــيخ	 باحملكمــة	
اخلــاص	بدعــوى....	املدعــي	العــام	ضــد	....	مصــري	اجلنســية	يف	قضيــة	
مخــدرات	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	حرريف1434/8/13هـــ	
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رقم	الصك:	34270509	تاريخه	:1434/7/17هـ	
رقم	الدعوى:	34324259

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34352841					تاريخه:1434/11/6هـ

بقصــد  املخــدر  احلشــيش  حيــازة   - مخــدرات  تعاطــي   - مخــدرات 
املســكر علــى متعاطــي احلشــيش -  إقامــة حــد   - إقــرار   - التعاطــي 

البــالد. عــن  واإلبعــاد  بالســجن  التعزيــر 

1- قولة تعالى) وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق ( . 
2- قولة تعالى ) و ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ( . 

3- مــا ذكــره أهــل العلــم مــن أن احلشــيش يأخــذ حكــم املســكر للتوافــق 
بينهمــا يف منــاط احلكــم ، كمــا اســتقر عليــه عمــل األمــة  . 

4- املادة )41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
5- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
6- املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليه	بحيازة	احلشــيش	املخــدر	وتعاطيه	
احلشــيش	املخــدر	وتســتره	علــى	مصــدر	املخــدرات	وطلــب	املدعــى	العــام	
معاقبــة	املدعــى	عليــه	لقــاء	تعاطيــه	احلشــيش	املخــدر،	طلب	املدعــي	العام	
ســجن	املدعــى	عليــه	وتســفيره	إلــى	بــاده	بنــاء	علــى	املــواد	)		41	/56	(	
مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	أقــر	املدعــى	عليــه	
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مبــا	جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	العــام	حيــث	أنــه	مت	اســتيقاف	املدعــى	عليــه	
وبقيادتــه	ســيارة	وظهــر	عليــه	عامــات	االرتبــاك	وبتفتيــش	الســيارة	وجــد	
قطعــة	يشــتبه	أن	تكــون	مــن	احلشــيش	املخدر،بنــاء	علــى	ذلــك	حكمــت	
احملكمــة	بإقامــة	حــد	املســكر	بحــق	املدعــى	عليــه	واحلكــم	بتعزيــر	
املدعــى	عليــه	بالســجن	واإلبعــاد	عــن	اململكــة	العربيــة	الســعودية	وال	
يســمح	بالعــودة	إليهــا	إال	فيمــا	تســمح	بــه	تعليمــات	احلــج	والعمــرة،	فقــرر	
املدعــى	عليــه	اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة	،	وقنــع	املدعــى	عليــه	
مبــا	صــدر	بحقــه	مــن	حكــم	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف		.	

	 ــْن	النبــي	بعــده	وبعــد	فلــديَّ ــى	َم احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	عل
أنــا	......	القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	باألحســاء		بنــاًء	علــى	املعاملــة	
الــواردة	إلينــا	مــن	دائــرة	التحقيــق	واإلدعــاء	العــام	مبحافظــة	األحســاء	
برقــم	......		وتاريــخ	1434/7/10هـــ	واملقيــدة	بهــذه	احملكمــة	برقــم		......	
وتاريــخ	1434/7/12هـــ	واحملالــة	إلينــا	مــن	فضيلــة	الرئيــس	برقــم	وتاريــخ	
1434/7/17هـــ	 االثنــن	 يــوم	 األولــى	 اجللســة	 فتحــت	 1434/7/12هـــ	
ــد	بالترافــع	 الســاعة	الثانيــة	والنصــف	وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	امُلَعّم
أمــام	احملكمــة	طرفنــا	مبوجــب	خطــاب	ســعادة	رئيــس	دائــرة	التحقيــق	
واإلدعاء	العام	مبحافظة	األحساء	ذي	الرقم		والتاريخ		1433/12/01هـ	
وقــّرر	دعــواه	قائــًا:	بصفتــي	مدعيــًا	عامــًا	بدائــرة	اإلدعــاء	العــام	لدائــرة	
التحقيــق	واالدعــاء	العــام	مبحافظــة	االحســاء	أدعــي	علــى	......	،	اجلنــس	
العمــر	27	عامــا	،	رقــم	 الديانــة	،	 ذكــر،	اجلنســية	االردن	،	مســلم	
االقامــة	).....(	جهــة	االصــدار	جــوازات	الريــاض	املهنــة	موظــف	اهلــي	
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احلالــة	االجتماعيــة	اعــزب	مــكان	االقامــة	الريــاض	جهــة	االيقــاف	ســجن	
االحســاء	تاريــخ	القبــض	1434/06/09هـــ	حالــة	املتهــم	موقــوف	االتهــام	
شــراء	املــواد	املخــدرة	وتعاطــي	املــواد	املخدرة	وحيازة	مــواد	مخدرة	بقصد	
التعاطــي	واالســتعمال	الســوابق	ال	يوجــد	فباالطــاع	علــى	محضــر	تنفيــذ	
مهمــة	رقــم	).....(	و	تاريــخ	1434/6/9هـــ	املعــد	مــن	دوريــات	أمــن	الطــرق	
بطريــق	الدمــام	الريــاض	الســريع	ويف	مركــز	الضبــط	األمنــي	التابــع	لــه	
ــوع	).......(	حتمــل	اللوحــة	رقــم	)......(	بيضــاء	 مت	اســتيقاف	ســيارة	مــن	ن
اللــون	بقيــادة	املدعــى	عليــه	والحظــوا	عليــه	عامــات	االرتبــاك	وبتفتيــش	
الســيارة	ضبطــت	قطعــة	تــزن	)1.5(	غــرام	وخمســة	أعشــار	الغــرام	يشــتبه	

أن	تكــون	مــن	احلشــيش	املخــدر	بداخــل	حقيبــة	مابــس.
لعــام	1434هـــ	 	)......( رقــم	 الشــرعي	 التقريــر	الكيمــاوي	 أثبــت	 وقــد	
إيجابيــة	عينــة	القطعــة	املضبوطــة	ملــادة	احلشــيش	املخــدر	و	املــدرج	يف	
اجلــدول	)1(	فئــة	)أ(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة.
				وباســتجواب	املدعــى	عليــه		-	وقــد	أســفر	التحقيــق	عــن	توجيــه	االتهــام	
و	بشــراء	و	حيــازة	قطعــة	تــزن	)1.5(	غــرام	وخمســة	أعشــار	الغــرام	مــن	
يف	 لنوعــه	 وتعاطيــه	 الشــخصي	 االســتعمال	 لقصــد	 املخــدر	 احلشــيش	

الســابق		وتســتره	علــى	مصــدر	املخــدرات
وذلك	لألدلة	والقرائن	التالية	:	

1-	اعترافــه	املــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	)3(	مــن	ملــف	التحقيــق	املرفــق	
لفــة	)7(.

2-	محضر	القبض	املرفق	لفة	)3(.
3-	التقرير	الكيماوي	الشرعي	املرفق	لفة	)19(.

وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	
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واملجــرم	نظامــًا	يف	ضــوء	الفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	
)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	لــذا	أطلــب	إثبــات	مــا	أسنـــد	إليــه	واحلكم	

عليــه	بالتالــي	:
1.العقوبــة	الــواردة	يف	الفقــرة	)1(	مــن	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	

املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	لقــاء	مــا	أســند	إليــه.
2.إبعــاده	مــن	اململكــة	بعــد	تنفيــذ	العقوبــة	اســتنادًا	للفقــرة	)2(	مــن	املــادة	

)56(	مــن	ذات	النظــام.
3.عقوبة	تعزيرية	لقاء	تستره	على	مصدر	املخدرات.

عــى	؛	عليــه	فقــد	حضــر	املدعــى	عليــه	وبعــد	التأكــد	مــن	 هكــذا	ادَّ
هويتــه	جــرى	عــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	عليــه	فأجــاب	قائــًا:	صحيــح	
مــا	نســبه	لــي	املدعــي	العــام	مــن	واقعــة	القبــض	ومــن	حيازتــي	لقطعــة	
احلشــيش	املخــدر	البالــغ	وزنهــا	جــرام	وخمســة	أعشــار	اجلــرام	بقصــد	
التعاطــي	ومــن	اســتعمالي	للحشــيش	املخــدر	وصحيــح	اعتــرايف	وغيــر	
صحيــح	تســتري	علــى	مصــدر	املخــدرات	فقــد	أخبــرت	جهــة	التحقيــق	
أننــي	اشــتريتها	مــن	شــخص	ال	أعرفــه	هكــذا	أجــاب	ثــم	جــرى	ســؤال	
املدعــي	العــام	هــل	لديــه	بينــة	علــى	مــا	نفــاه	املدعــى	عليــه	فقــال	:	ليــس	
ــة	وأطلــب	الرجــوع	إليهــا	هكــذا	أجــاب	 	ســوى	مــا	يف	أوراق	املعامل لــديَّ
فجــرى	االطــاع	علــى	جميــع	أوراق	املعاملــة	ومنهــا	:	التقريــر	الكيمــاوي	
الشــرعي	الصــادر	مــن	قســم	الكيميــاء	الشــرعية	باملركــز	اإلقليمــي	
العامــة	للشــؤون	الصحيــة	باملنطقــة	 التابــع	للمديريــة	 ملراقبــة	الســموم	
الشــرقية	برقــم	)(	لعــام		1434هـــ	املتضمــن	إيجابيــة	عيـــنة	مــا	ضبــط		
للحشــيش	املخــدر	كمــا		جــرى	االطــاع	علــى	كــرت	ســوابق	املدعــى	
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عليــه	املتضمــن	خلــوه	مــن	الســوابق	كمــا	جــرى	االطــاع	علــى	مذكــرة	
إيقــاف	املدعــى	عليــه	املتضمنــة	أنه	أوقف	بتاريــخ	1434/06/09هـ		فبناء	
علــى	مــا	ورد	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وبعــد	النظــر	يف	حــال	املدعــى	عليــه	
والتأكــد	مــن	أهليتــه		وملــا	ورد	يف	محضــر	القبــض	واعتــراف	املدعــي	
عليــه	ومبــا	أنــه		صــادق	علــى	صحــة	مــا	نســب	إليــه	مــن		حيــازة		احلشــيش	
ــه	حــرام املخــدر	علــى	صفــة	مــا	ورد	يف	الدعــوى	ومبــا	أن	مــا	صــدر	من

يف	الشــريعة	ملــا	يف		احلشــيش	املخــدر	مــن	اخلطــر	و	الضــرر	علــى		البــاد		
والعبــاد	وعلــى	مــن	صــدر	منــه	ذلــك	قــال	تعالــى	)وال	تقتلــوا	النفــس	التــي	
حــرم	اهلل	إال	باحلــق(	وقــال	)وال	تفســدوا	يف	األرض	بعــد	إصاحهــا(	ممــا	
يســتوجب	معاقبــة	املدعــى	عليــه		وتعزيــزه	بالعقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	
الواحــدة	واألربعــن	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	ويتوجــه	أن	يكــون	
أقــل	عقوبــة		ملــا	ظهــر	مــن	حالــه	مــن	النــدم		وألنــه	ال	ســوابق	لــه	ولقلــة	
الكميــة	التــي	وجــدت	بحيازتــه		كمــا	يتوجــه	تخفيــف	تلــك	العقوبــة	
أيضــا	حســب	مقتضــى	املــادة		الســتن		مــن	النظــام	نفســه	ملــا	ظهــر	مــن	
حالــه	حيــث	أقــر	بشــراء	مــا	مت	ضبطــه	مــن	شــخص	ال	يعرفــه	وحيازتهــا	
الســتعماله	الشــخصي	كمــا	أقــر	بتعاطيــه	للحشــيش	املخــدر	يف	الســابق	
مــن		النــدم	ولظروفــه	االجتماعيــة	التــي	اقتنعــت	بهــا	احملكمــة		وألنــه	ال	
ســوابق	لــه	كمــا	يتوجــه	اســتحقاقه	للعقوبــة	الــواردة	يف	املــادة	السادســة	
	باســتعمال	 	املدعــى	عليــه	أقــرَّ واخلمســن	الفقــرة	الثانيــة	منهــا	ومبــا	أنَّ
احلشــيش	املخــدر	واســتعماله	يأخــذ	حكــم	املســكر	للتوافــق	بينهمــا	يف	
منــاط		احلكــم	وحــد	املســكر	أن	يجلــد	صاحبــه	ثمانــن	جلــدة	علنــا	
	عليــه	عمــل	األمــة	ممــا	يتوجــب	حــد	املدعــى	عليــه	حــد	 كمــا	اســتقرَّ
	املدعــى	عليــه	أنكــر	 املســكر	الســتعماله	للحشــيش	املخــدر	ومبــا	أنَّ
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دعــوى	املدعــي	العــام	باتهامــه	بالتســتر	علــى	مصــدر	املخــدرات	وال	بينــة	
	دعــوى	املدعــي	العــام	بإثبــات	 للمدعــي	العــام	علــى	ذلــك	ممــا	يســتوجب	ردَّ
إدانــة	املدعــى	عليــه	بذلــك		لــذا	كلــه	وألجــل	احلــق	العــام	حكمــت	علــى	
	إدانــة	املدعــى	عليــه	باســتعمال	 املدعــى	عليــه	باآلتــي	:	أواًل	/	ثبــت	لــديَّ
احلشــيش	املخــدر	ويجلــد	حــد	املســكر	ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	علنــًا.	
ثانيــًا	/	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بحيــازة	احلشــيش	املخــدر	املوصــوف	
يف		الدعــوى	البالــغ	وزنهــا	غــرام	وخمســة	أعشــار	اجلــرام	بقصــد	التعاطــي	
وأن	يعــزر	بســجنه	شــهرين	مــن	تاريــخ	توقيفــه	علــى	ذمــة	القضيــة		وذلــك	
املخــدرات	 نظــام	مكافحــة	 مــن	 األربعــن	 و	 الواحــدة	 املــادة	 مبوجــب	
واملــادة	الســتن	.	ثالثــًا	/	وأن	يبعــد	عــن	اململكــة	بعــد	تنفيــذ	العقوبــة	
ــه	مــن	حقــوق	وال	يســمح	 ــه	ومــا	علي ــه	واســتيفاء	مــا	ل احملكــوم	بهــا	علي
لــه	بالعــودة	إليهــا	فيمــا	عــدا	مــا	تســمح	بــه	تعليمــات	احلــج	والعمــرة	حســب	
مقتضــى	مــا	ورد	يف	املــادة	السادســة	واخلمســن	مــن	النظــام	نفســه	الفقــرة	
	إدانــة	املدعــى	عليــه	بالتســتر	علــى	مصــدر	 الثانيــة	.	رابعــًا	/	لــم	يثبــت	لــديَّ
	دعــوى	املدعــي	العــام	بإثبــات	إدانتــه	بذلــك	وبتــاوة	 املخــدرات	وقــررت	ردَّ
احلكــم	علــى	الطرفــن	وإفهــام	املدعــى	عليــه	بحقــه	يف	االســتئناف	قــرر	
قناعتــه	باحلكــم	وطلــب	املدعــي	العــام		رفــع	احلكــم	لاســتئناف	وأن	
الئحتــه	االعتراضيــة	هــي	الئحــة	الدعــوى	هــذا	وجــرى	توجيــه	املدعــى	
عليــه		مبــا	يلــزم	ومــن	ذلــك	حرمــة	اســتعمال	احلشــيش	املخــدر		وأثــره	
الســيئ	علــى	العقــل	واملــال	وأقفلــت	اجللســة	الســاعة	الواحــدة	وصلــى	اهلل	
وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــن		حــرر	احلكــم	يف	

1434/07/17هـــ	.
احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	ففــي	يــوم	
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الواحــدة	 الســاعة	 الثانيــة	 اجللســة	 فتحــت	 1434/08/28هـــ	 االحــد	
والنصــف	وقــد	عــادت	املعاملــة	املتعلقــة	بالدعــوى	العامــة	ضــد......	أردنــي	
اجلنســية	مــن	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	مبوجــب	خطــاب	
فضيلــة	رئيســها	ذي	الرقــم	......	وتاريــخ	1434/08/15هـــ	وبرفقهــا	قــرار	
الدائــرة	اجلزائيــة	االولــى	)ج/1(	برقــم		وتاريــخ	1434/08/08هـ	املتضمن	
مــا	نصــه	:	لوحــظ	أن	فضيلتــه	لــم	يذكــر	اســم	املدعــى	عليــه	وجنســيته	
يف	القــرار	وصــورة	ضبطــه		ملاحظــة	مــا	ذكــر	وإكمــال	الــازم	ومــن	
ــه	أجيــب	مشــايخي	نفعنــي	اهلل	 ــة	واهلل	املوفــق	أ.هـــ	علي ــم	إعــادة	املعامل ث
ــال	القــرار	صــورة	الضبــط	وأمــرت	 ــه	مت	إكمــال	الــازم	حي بعلمهــم	بأن
بالتهميــش	علــى	قــرار	احلكــم	مبــا	طــرأ	ومــن	ثــم	إعــادة	املعاملــة	حملكمــة	
االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	لتدقيــق	احلكــم	وأقفلــت	اجللســة	يف	متــام	
الســاعة	الثانيــة		وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

ِ أجمعــن	حــرر	يف	1434/08/28هـــ
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
األولــى	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	االحســاء	املكلــف	
برقــم	......	وتاريــخ	1434/9/15هـــ	املقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم	......		
وتاريــخ	1434/9/21هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	
باحملكمــة	الشــيخ	املســجل	برقــم	......	وتاريــخ	1434/7/17هـــ	اخلــاص	
بدعــوى......	املدعــى	العــام	ضــد......	اردنــي	اجلنســية	يف	قضيــة	مخــدرات	
فيــه.	 ومفصــل	 مــدون	 هــو	 القــرار	حكــم	فضيلتــه	مبــا	 وقــد	تضمــن	
ــى	مــا	أجــاب	 حيــث	ســبق	دراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وباالطــاع	عل
ــا	 ــى	قرارن ــاء	عل ــة	القاضــي	وأحلقــه	بالقــرار	وصــورة	ضبطــه	بن ــه	فضيل ب
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رقــم	......	يف	1434/8/8هـــ	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	بعــد	االجــراء	
االخيــر	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم	

حــرر	يف	1434/11/5هـــ
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رقم	الصك:	34269807		تاريخه	:1434/7/16هـ	
رقم	الدعوى:	34328434

	: رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
34297214						تاريخه:	1434/8/15هـ

مخــدرات - تعاطــي مخــدرات - إقــرار - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطي 
احلشــيش - التعزير بالســجن واملنع من الســفر.

ـــ قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) كل مســكر خمــر وكل خمــر  1.ـ 
حرام ( رواه مســلم.

2. ــــ مــا ذكــره شــيخ اإلســالم ــــ رحمــه اهلل ــــ يف الفتــاوى : أن احلشــيش 
يعتبــر مــن املســكرات ، وهــو أصــح أقــوال أهــل العلــم. 

3. ـــ املادة )41 ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية  . 
4. ــ املادة )56 ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
5. ــ املادة )60 ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ــازة	ســيجارة	ملفوفــة	مــن	 ــه		بحي ــى	املدعــى	علي ادعــى	املدعــى	العــام	عل
احلشــيش	املخــدر،	وتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وطلــب	املدعــي	العــام	تعزيــر	
املدعــى	عليــه	بالســجن	واملنــع	مــن	الســفر	تطبيقــًا	ألحــكام	املــواد	أرقــام	
)41(	و	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	ومعاقبتــه	لقــاء	تعاطيــه	
احلشــيش	املخــدر	،حيــث	أنــه	أثنــاء	قيــام	الدورية	الرســمية	بعملهــم	املعتاد	
شــوهدت	ســيارة	املدعــى	عليــه	فتــم	إيقافهــا	وشــوهد	ســائقها	يرمــي	شــيئا	
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مــا	بجانــب	الســيارة	وبالتقاطهــا	اتضــح	أنهــا	ســيجارة	ملفوفــة	يشــتبه	أن	
تكــون	مــن	احلشــيش	املخــدر،	صــادق	املدعــى	عليــه	مبــا	هــو	منســوب	
إليــه،	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	بإقامة	حد	املســكر	عليه	
وبتعزيــر	املدعــى	عليــه	بالســجن	واملنــع	مــن	الســفر	ومت	النــزول	عــن	احلــد	
األدنــى	للعقوبــة	بنــاء	علــى	املــادة	)60	(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	
ــه،		وأوصــت	 ــة	لعــدم	وجــود	ســوابق	بحــق	املدعــى	علي ــرات	العقلي واملؤث
احملكمــة	بعــاج	املدعــى	عليــه	يف	أحــد	املصحــات	يف	عــاج	اإلدمــان	
ملــدة	ســنة	وإخضاعــه	جللســات	ســلوكية	وإرشــادية	،	وقــرر	املدعــى	العــام	
اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة	،	فيمــا	قنــع	املدعــى	عليــه	مبا	صدر	

بحقــه	مــن	حكــم،	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......	القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	
بتبــوك	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
اجلزائيــة	بتبــوك	برقــم		وتاريــخ	1434/07/16هـــ	املقيدة	باحملكمة	برقم	
......		وتاريخ	1434/07/16هـ		ففي	يوم		األحد	املوافق	1434/07/16هـ	
افتتحت	اجللســة	الســاعة	00	:	02وفيها	حضر	املدعي	العام	......ســعودي	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	......	مبوجــب	خطــاب	التكليــف	
رقــم	......		وتاريــخ	1431/7/14هـــ	وادعــى	علــى	احلاضــر	معــه	يف	املجلــس	
الشــرعي		......	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	......		قائــا	
ــاإلدارة	 ــل	الفرقــة	القابضــة	ب ــه		ورد	باحملضــر	املعــد	مــن	قب يف	دعــواه	أن
العامــة	ملكافحــة	املخــدرات	مبنطقــة	تبــوك	أنــه	بتاريــخ	1431/6/16هـــ	
ــوع	.....	 ــاد	بحــي	......	شــوهدت	ســيارة	مــن	ن ــاء	قيامهــم	بعملهــم	املعت وأثن
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ومت	توجيــه	الدوريــة	الرســمية	الســتيقافها	وعنــد	ذلــك	شــوهد	ســائقها	
يرمــي	شــيئا	مــا	بجانــب	الســيارة	وبالتقاطــه	اتضــح	أنهــا	نصــف	ســيجارة	
ــغ	وزنهــا	360	ملجــم	وقــد	 ملفوفــة	يشــتبه	أن	تكــون	حشــيش	مخــدر	بل
اعتــرف	أمــام	الفرقــة	بأنهــا	لــه	وقــد	قــام	برميهــا	عنــد	النــزول	مــن	الســيارة	
املذكــور	 اصطحــاب	 ومت	 عليــه	 املدعــى	 أنــه	 اتضــح	 إثباتــه	 وبطلــب	
إلــى	مقــر	اإلدارة	إلكمــال	الــازم	معــه	وبســماع	أقــوال	املدعــى	عليــه	
اعتــرف	بحيــازة	مبــا	مت	ضبطــه	معــه	مــن	نصــف	ســيجارة	ملفوفــة	مــن	
ــه	مــن	 ــغ	وزنهــا	360	ملجــم	بقصــد	التعاطــي	وتعاطي احلشــيش	املخــدر	بل
ذات	الكميــة	املضبوطــة	وتعاطيــه	الســابق	للحشــيش	املخــدر	وقــد	أثبــت	
التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	رقــم	لعــام	1431هـــ	والصــادر	مــن	مركــز	
مراقبــة	الســموم	والكيميــاء	الطبيــة	الشــرعية	بصحــة	تبــوك	إيجابيــة	
مســتخلص	العينــة	للحشــيش	املخــدر	وهــو	مــن	املــواد	املخــدرة	اخلاضعــة	
الســمو	 صاحــب	 بتعميــم	 أ	 فئــة	 األول	 باجلــدول	 عنــه	 واملنــوه	 للرقابــة	
1426/10/25هـــ		 وتاريــخ	 	89400/19 رقــم	 الداخليــة	 وزيــر	 امللكــي	
وقــد	أســفر	التحقيــق	معــه	بحيــازة	نصــف	ســيجارة	ملفوفــة	ومخلوطــة	
مبــادة	احلشــيش	املخــدر	بلــغ	وزنهــا	360	ملجــم	بقصــد	التعاطــي	وتعاطيــه	
مــن	ذات	الكميــة	املضبوطــة	وتعاطيــه	الســابق	للحشــيش	املخــدر	وذلــك	
لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	1-	مــا	تضمنــه	اعترافــه	املنــوه	عنــه	واملــدون	
محضــر	 	-2 	)1( رقــم	 اللفــة	 احلقيــق	 دفتــر	 مــن	 	3-2 رقــم	 بالصفحــة	
القبــض	والتفتيــش	املنــوه	عنــه	واملــدون	علــى	الصفحــة	رقــم	1	مــن	اللفــة	
ــه	واملرفــق	باللفــة	 ــوه	عن رقــم	)1(	3-	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	املن
شــرعا	 محــرم	 فعــل	 املذكــور	 عليــه	 أقــدم	 مــا	 أن	 وحيــث	 	)13( رقــم	
ومعاقــب	عليــه	نظامــا	اســتنادا	للمــادة	الثالثــة	الفقــرة	الثانيــة	مــن	نظــام	
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امللكــي	 باملرســوم	 الصــادر	 العقليــة	 واملؤثــرات	 املخــدرات	 مكافحــة	
رقــم	م/39	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	لــذا	أطلــب	1-	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	
	41 للمــادة	 اســتنادا	 إليــه	 أســند	 مــا	 لقــاء	 بالســجن	 عليــه	 2-احلكــم	
الفقــرة	1	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	املشــار	إليــه	
أعــاه	3-	احلكــم	مبنعــه	مــن	الســفر	خــارج	اململكــة	اســتنادا	للمــادة	
56	الفقــرة	1	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	املشــار	
إليــه	أعــاه	4-	احلكــم	عليــه	باملقتضــى	الشــرعي	لقــاء	تعاطيــه	مــن	ذات	
الكميــة	املضبوطــة	وتعاطيــه	الســابق	للحشــيش	املخــدر	هــذه	دعــواي		
وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	وســؤاله	عنهــا	أجــاب	بقولــه	مــا	
جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	العــام	مــن	أنــي	قمــت	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	
ــي	حــزت	نصــف	ســيجارة	ملفوفــة	مخلوطــة	مبــادة	احلشــيش	املخــدر	 وأن
بلــغ	وزنهــا	360	ملجــم	بقصــد	التعاطــي	صحيــح	وأنــا	تائــب	مــن	تعاطــي	
املخــدرات	هــذه	إجابتــي		وباالطــاع	علــى	التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	
الصــادر	مــن	مركــز	مراقبــة	الســموم	والكيميــاء	الطبيــة		الشــرعية	
التابــع	للشــؤون	الصحيــة	مبنطقــة	تبــوك	وجدتــه	يتضمــن	إيجابيــة	مــا	
مت	ضبطــه	مــع	املدعــى	عليــه	للحشــيش	املخــدر	وجــرى	االطــاع	علــى	
صحيفــة	ســوابق	املدعــى	عليــه	علــى	اللفــة	رقــم	13	فوجدتهــا	خاليــة	مــن	
الســوابق	هكــذا	تضمنــت	فبنــاء	علــى	الدعــوى	واإلجابــة	باملصادقــة	على	
ــى	اهلل	عليــه	وســلم	قــال	كل	 كل	مــا	جــاء	يف	الدعــوى	وألن	النبــي	صل
مســكر	خمــر	وكل	مســكر	حــرام	رواه	مســلم	وألن	احلشــيش	يعتبــر	
مــن	املســكرات	يف	أصــح	أقــوال	أهــل	العلــم	هــو	اختيــار	شــيخ	اإلســام	
بــن	تيميــة		كمــا	جــاء	يف	فتــاواه	وبنــاء	علــى	اطاعــي	علــى	املادتــن	
)41-56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واطاعــي	علــى	املــادة	60	مــن	
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ــه	ســوابق	 ــه	ليــس	لدي نظــام	مكافحــة	املخــدرات	ولكــون	املدعــى	علي
وقــرر	توبتــه	مــن	تعاطــي	املخــدرات	لهــذا	كلــه	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	
عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وحيــازة	نصــف	ســيجارة	مخلوطــة	مبــادة	
احلشــيش	املخــدر	بلــغ	وزنهــا	360	ملجــم	بقصــد	التعاطــي	وحكمــت	عليــه	
مبــا	يلــي		أوال	جلــد	املدعــى	عليــه		ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	حــدا	علنــا	
لقــاء	تعاطيــه	احلشــيش	املخــدر	ثانيــا	تعزيــر	املدعــى	عليــه	بســجنه	ثاثــة	
ــا	 ــه	احلشــيش	املخــدر	ثالث أشــهر	يحتســب	منهــا	مــدة	إيقافــه	لقــاء	حيازت
ــة	الســعودية	مــدة	 ــه	مــن	الســفر	خــارج	اململكــة	العربي ــع	املدعــى	علي من
ســنتن	تبــدأ	مــن	تاريــخ	انتهــاء	مــدة	ســجنه	وأوصــي	بعــاج	املدعــى	عليــه	
يف	أحــد	املصحــات	املتخصصــة	يف	عــاج	اإلدمــان	خــال	مــدة	ســجنه		مــع	
إخضاعــه	جللســات	ســلوكية	وإرشــادية	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	
ــب	 ــه	وطل ــع	ب ــم	يقن ــى	املدعــي	العــام	ل ــه	وبعــرض	احلكــم	عل ــع	ب ــه	قن علي
بــدون	الئحــة	اعتراضيــة	فأجبتــه	 رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	
لطلبــه	وعليــه	جــرى	رفــع	اجللســة	بعــد	افتتاحهــا	بنصــف	ســاعة	وحــرر	يف	

يــوم	االثنــن	1433/6/23هـــ	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	رســول	اهلل.
اجلزائيــة	 الدائـــرة	 قـضـــاة	 نحــن	 اطلعنـــا	 فقــد	 وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	تبــوك	علــى	املعاملــة	الــواردة	
ــخ	1434/7/30هـــ		املرفــق		 ــة	بتبــوك	برقــم		وتاري مــن	احملكمــة	اجلزائي
بهــا	القــرار	رقــم	وتاريــخ	1434/7/16هـــــ	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	
اخلــاص	بدعــوى	املدعــي	العــام		ضــد	يف	قضية	حيازة	واســتعمال	مخدرات				
علــى	النحــو	املوضــح	يف	القــرار	واملتضمــن	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	
ــاء	 ــة	وبن ــه	.	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعامل ومفصــل	في
علــى	أن	االجتهــاد	ال	ينقــض	مبثلــه	لذلــك	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	
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يف	صلــب	احلكــم	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	
وصحبــه	وســلم	.
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حــرام ( .

مــا ذكــره شــيخ اإلســالم ــــ رحمــه اهلل ــــ يف الفتــاوى )3 /423 ( أن . 3
عقوبــة متعاطــي احلشــيش حديــة . 

قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم 53 يف 1397/4/4 هــــ  مــن أن حــد . 4
شــرب املســكر ثمانــن جلــدة ،   وهــو مذهــب جماهيــر أهــل العلــم .

املادة )3 /2 ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .  . 5
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املادة )128 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية . . 9
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ادعــى	املدعــى	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر،	طلــب	
املدعــي	العــام	تعزيــر	املدعــى	عليــه	بالســجن	واملنــع	مــن	الســفر	تطبيقــًا	
ألحــكام	املــواد	أرقــام	)41(	و	)56(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات،	
حيــث	قبــض	علــى	املدعــى	عليــه	إثــر	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	،كما	أقر	
املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	إليــه،	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	حكمــت	احملكمــة	
بحــد	املســكر	علــى	املدعــى	عليــه	وتعزيــره	باملنــع	مــن	الســفر	ورد	طلــب	
املخــدرات	 مكافحــة	 نظــام	 مــن	 	) 	41( املــادة	 تطبيــق	 العــام	 املدعــي	
واملؤثــرات	العقليــة	بحقــه	لعــدم	انطباقهــا	بحقــه	وقــرر	املدعــى	العــام	
اعتراضــه	علــى	احلكــم	بــدون	الئحــة،	فيمــا	قنــع	املدعــى	عليــه	مبــا	صــدر	

بحقــه	مــن	حكــم	وصــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.

اجلزائيــة	 احملكمــة	 رئيــس	 	.... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
مبحافظــة	القطيــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	برقــم	....	وتاريــخ	
1434/09/09هـــ	املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	....	وتاريخ1434/09/09هـــ	
	.... العــام	 املدعــي	 حضــر	 املوافق1434/10/19هـــ	 االثنــن	 يــوم	 ففــي	
كمــا	حضــر	املدعــى	عليــه		...،	ســعودي	رقــم	ســجله	املدنــي)...(	وقــدم	
األول	الئحــة	دعــوى	تتضمــن	بــأن	املدعــى	عليــه	...	البالــغ	مــن	العمــر)21(
عامــًا،	غيــر	محصــن،	متعلــم،	قبــض	عليــه	بتاريــخ	1434/4/24هـــ،	
وأفــرج	عنــه	بتاريــخ	1434/4/25هـــ.	وأنــه	بتاريــخ	1434/4/24هـــ	مت	
القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	إثــر	مرافقتــه	للمدعــو...	واملدعــو...	واللذيــن	
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واحــد	 	)21( تــزن	 املخــدر	 احلشــيش	 مــن	 قطعــة	 	 بترويــج	 اشــتركا	
وعشــرين	جرامًا)فــرزت	أوراق	لهمــا	كونهمــا	موقوفــان	بســجن	اجلبيــل(.	
وباســتجوابه	أفاد	أنه	يف	يوم	األربعاء	املوافق1434/4/24هـ	قبض	عليه	
مــن	قبــل	رجــال	مكافحــة	املخــدرات	اثــر	مرافقتــه	للمدعــو	...	واملدعــو...	
وال	يعلــم	عــن	األســباب	وأنــه	كان	يتعاطــى	احلشــيش	املخــدر	منــذ	ســنه	
وتوقــف	عــن	تعاطيــه	قبــل	القبــض	عليــه	بشــهر	ونصــف.	وقــد	أســفر	
التحقيــق	عــن	اتهامــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	املجــرم	وفقــًا	للفقــرة)2(
ــن	 ــة	والقرائ ــك	لألدل مــن	املادة)3(مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات،	وذل
املوضحــة	بالائحــة	وبالبحــث	عمــا	إذا	كان	لــه	ســوابق	لــم	يعثــر	لــه	علــى	
ســوابق	مســجله.	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكور	وهــو	بكامل	أهليته	
املعتبــرة	شــرعًا	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	ونظامــًا	لــذا	أطلــب	
ــواردة	 ــة	الســجن	ال ــي	:.	1-بعقوب إثبــات	مــا	أســند	واحلكــم	عليــه	مبــا	يل
بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)41(	مــن	النظــام.	2-منعــه	مــن	الســفر	
وفقــًا	للفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	)56(	مــن	النظــام.	هــذه	دعــواي	
وبعرضهــا	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــًا	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	
اتهامــي	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	صحيــح	ولكننــي	توقفــت	عــن	تعاطيــه	
قبــل	ســنة	تقريبــًا	هكــذا	أجــاب.	فجــرى	ســؤاله	هــل	ســبق	أن	صــدر	عليــه	
حكــم	قضائــي	بهــذا	اخلصــوص	فقــال	ال	،	وبســؤال	الطرفــن	ألديهمــا	
مــا	يريــدان	إضافتــه	فقــاال	ليــس	لدينــا	مــا	نضيفــه.	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	
وحيــث	تتلخــص	دعــوى	املدعــي	العــام	يف	اتهــام	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	
ــه	،وألن	هــذه	 ــه	علي ــات	مــا	أســند	ومعاقبت ــب	إثب احلشــيش	املخــدر	ويطل
احملكمــة	مختصــة	بنظــر	الدعــوى	بنــاء	علــى	املــواد	)131،128(	مــن	
نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	وإلقــرار	املدعــى	عليــه	وهــو	بكامــل	أهليتــه	
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بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	وألن	مــا	أقــدم	عليــه	فعــل	محــرم	شــرعًا	لقولــه	
تعالــى	))	يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	إمنــا	اخلمــر	وامليســر	واألنصــاب	واألزالم	
ــى	اهلل	 ــه	صل ــدة:	90	ولقول ــوه	((	املائ رجــس	مــن	عمــل	الشــيطان	فاجتنب
ــكر	خمــر	وكل	خمــر	حــرام	((	رواه	مســلم،	 ــه	وســلم	))	كل	مسـ علي
كمــا	أن	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	فعــل	مجــرم	نظامــًا	وفقــًا	للفقــرة	
)2(	مــن	املــادة	)3(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	
عليــه	 املدعــى	 قيــام	 فيهــا	 ليــس	 الدعــوى	 ووقائــع	 التهمــة	 ألن	 ونظــرًا	
بارتــكاب	فعــل	مجــرم	ســوى	تعاطــي	احلشــيش	املخــدر	،وبعــد	االطــاع	
ــى	املــواد	)41	،56	،60(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	 عل
العقليــة	،	وملــا	ذهــب	إليــه	شــيخ	اإلســام	ابــن	تيميــة	مــن	أن	عقوبــة	تعاطــي	
احلشــيش	املخــدر	حديــة	انظــر	الفتــاوى	الكبــرى	)	423/3(	،و	ملــا	نــص	
عليــه	جماهيــر	أهــل	العلــم	مــن	أن	حــد	شــرب	املســكر	ثمانــن	جلــدة	
وهــو	مــا	انتهــى	إليــه	قــرار	هيئــة	كبــار	العلمــاء	باململكــة	ذي	الرقــم	رقــم	
ــه	 ــة	املدعــى	علي 53يف	1397/4/4هـــ		فقــد	حكمــت	باآلتــي:	أواًل:	إدان
احلاضــر	....	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر.	ثانيــًا:	جلــده	حــد	شــرب	املســكر	
ثمانــن	جلــدة	دفعــة	واحــدة	علنــًا	ومنعــه	مــن	الســفر	خــارج	اململكــة	مــدة	
ــًا:	رد	طلــب	املدعــي	 ســنتن	تبــدأ	بعــد	اكتســاب	احلكــم	القطعيــة.	ثالث
العــام	احلكــم	بعقوبــة	الســجن	الــواردة	بالفقــرة	رقــم	)1(	مــن	املــادة	رقــم	
)41(	مــن	النظــام	لعــدم	انطباقهــا	بحــق	املدعــى	عليــه.	وبإعــان	احلكــم	
قنــع	بــه	املدعــى	عليــه	وقــرر	املدعــي	العــام	اعتراضــه	وطلــب	رفــع	املعاملــة	
ــى	 ــى	اهلل	عل ــة	،	وصل حملكمــة	االســتئناف	دون	تقــدمي	الئحــة	اعتراضي

نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	....	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظة	
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باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	 املعاملــة	 عــادت	 فقــد	 القطيــف	
املتضمــن	 1434/11/26هـــ	 يف	 	... رقــم	 القــرار	 وبرفقهــا	 الشــرقية	

. للبيــان	أحلــق	يف	1434/12/18هـــ	 و	 املصادقــة	علــى	احلكــم	
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	القطيــف	الشــيخ....		
برقــم...	 احملكمــة	 لــدى	 املقيــدة	 1434/10/22هـــ	 وتاريــخ	 	 برقــم...	
فضيلتــه	 مــن	 الصــادر	 القــرار	 بهــا	 املرفــق	 1434/10/28هـــ	 وتاريــخ	
املســجل	برقــم...	وتاريــخ	1434/10/19هـــ	اخلــاص	بدعــوى......	املدعــي	
العــام		ضــد.....		يف	قضيــة	مخــدرات		وقــد	تضمــن	القــرار	حكــم	فضيلتــه	
مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	.	وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	
املعاملــة	قررنــا	املصادقــه	علــى	احلكــم		واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	

نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/11/26هـــ
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رقم	الصك:	34329233	تاريخه:	1434/10/13هـ	
رقم	الدعوى:	34429612

	: رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
34372665					تاريخه:	1434/11/27هـ

مخــدرات- تعاطــي حشــيش- إقــرار - حــد املســكر - حيــازة املدعــى عليــه 
لســجائر اشــتراها علــى مظنــة أنهــا  ممزوجــة باحلشــيش املخــدر- أخــذ 

عليــه تعهــد.

1. مــا تقــرر عنــدا الفقهــاء بأنــه ال عبــرة بالظــن البــن خطــؤه، وأن 
الظــن إذا كان كاذبــًا فــال أثــر لــه. ينظــر : األشــباه والنظائــر للســبكي: 
)243/1(، واملنثــور للزكشــي: )353/2(، واألشــباه والنظائــر للســيوطي: 

)157/1(، وغمــز عيــون البصائــر شــرح األشــباه والنظائــر: )460/1(.
2. قاعدة العبرة مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف.

3. املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ادعــى	املدعــي	العــام	ضــد	املدعــى	عليه	بتعاطيه	احلشــيش	املخــدر	وحيازة	
املخــدر	وطلــب	 احلشــيش	 أنهــا	ممزوجــة	مبــادة	 يعتقــد	 ثــاث	ســجائر	
ــع	مــن	دخــول	اململكــة	وفــق	 املدعــي	العــام	احلكــم	عليــه	بالســجن	واملن
نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،	واحلكــم	عليــه	بعقوبــة	
تعزيريــة	لقــاء	حيازتــه	مــا	يعتقــد	أنهــا	مخــدرات،	بعــرض	دعــوى	املدعــي	
العــام	علــى	املدعــى	عليــه	صــادق	علــى	حيازتــه	ثــاث	ســجائر	يعتقــد	أنهــا	
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ممزوجــة	باحلشــيش	مــن	ضمــن	ســتة	ســجائر	وأن	قصــده	االســتعمال،	
وقــرر	أنــه	ســبق	وأن	تعاطــى	احلشــيش	وأنــه	تائــب	ونــادم	،	نظــرًا	ألن	
احلشــيش	 بتعاطــي	 العــام	 املدعــي	 دعــوى	 علــى	 صــادق	 عليــه	 املدعــى	
املخــدر	وأقــر	بحيــازة	ســت	ســجائر		يعتقــد	أن	ثاثــة	منهــا	ممزوجــة	مبــادة	
احلشــيش	املخــدر	وقــد	أثبــت	التقريــر	املخبــري	ســلبية	مســتخلص	العينــة	
ألي	مــادة	مشــتبهة	ومبــا	أن	العبــرة	مبــا	يف	نفــس	األمــر	ال	مبــا	يف	ظــن	
املكلــف	لــذا	فقــد	ثبتــت	إدانــة	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	
ومت	احلكــم	عليــه	بحــد	املســكر	بجلــده	ثمانــن	جلــدة	علنــا،	كمــا	ثبتت	
إدانــة	املدعــى	عليــه	بحيــازة	ســت	ســجائر	عاديــة	بقصــد	االســتعمال	ثاث	
منهــا	يعتقــد	أنهــا	ممزوجــة	باحلشــيش	ومت	احلكــم	عليــه	لقــاء	ذلــك	بأخــذ	
التعهــد	عليــه	بعــدم	العــودة	ملثــل	ذلــك	مســتقبًا،	واحلكــم	بإبعــاد	املدعــى	
عليــه	خــارج	البــاد،	وصــرف	النظــر	عــن	طلــب	املدعــي	معاقبــة	املدعــى	
عليــه	وفــق	املــادة	)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات،	بعــرض	احلكــم	
علــى	الطرفــن	قــررا	جميعــًا	االعتــراض	عليــه	بــدون	الئحــة،	وبعــد	رفــع	

احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	متــت	املصادقــة	عليــه.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
بعرعــر	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
املقيــدة	 1434/09/17هـــ	 وتاريــخ	 	34429612 برقــم	 بعرعــر	 العامــة	
يــوم	 ففــي	 وتاريخ1434/9/17هـــ	 	342208967 برقــم	 باحملكمــة	
اإلثنــن	املوافق1434/10/12هـــ	افتتحــت	اجللســة		وفيهــا	حضــر	املدعــي	
العــام....	وقــد	الئحتــه	العامــة	ضــد	....	كويتــي	اجلنســية	مبوجــب	اجلــواز	
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رقــم….	والصــادر	مــن	دولــة	الكويــت	والتــي	جــاء	فيهــا	مــا	نصــه:	)بتاريــخ	
1434/8/16هـــأثناء	قيــام	دوريــة	أمــن	الطــرق	بعملهــا	املعتــاد	علــى	طريــق	
ــوع	فــورد	مــا	ســنتج	حتمــل	 ــات،	عرعــر	مت	االشــتباه	بســيارة	مــن	ن القري
اللوحــة	كويتيــة	رقــم	).....(	وبهــا	شــخصن	وباســتيقاف	الســيارة	اتضــح	
أن	الســائق	يدعــى	....	كويتــي	اجلنســية	مبوجــب	اجلــواز	رقــم	)....(	)لــم	
......	كويتــي	اجلنســية	 يوجــه	لــه	االتهــام	بشــيء(	،	والراكــب	املتهــم	
مبوجــب	اجلــواز	رقــم	)....(	،	ولوحــظ	عليــه	االرتبــاك	وبتفتيــش	الســيارة	
عثــر	يف	الــدرج	األمامــي	علــى	علبــة	ســجائر	بهــا	ســت	ســجائر	ثاثــة	منهــا	
ممزوجــة	مبــادة	احلشــيش	املخــدر	بلــغ	وزنهــا	)1.3(	جــرام	.				وباســتجواب	
املتهــم	......		أقــر	بصحــة	واقعــة	الضبــط	وبحيازتــه	للســجائر	املمزوجــة	
مبــادة	احلشــيش	املخــدر،	وأن	القصــد	مــن	احليــازة	االســتعمال	الشــخصي	
وأنــه	حصــل	عليهــا	مــن	شــخص	يف	مدينــة	القريات	وأنه	يتعاطى	احلشــيش	
املخــدر	،	وأن	مرافقــه	ليــس	لــه	عاقــة	مبــا	مت	ضبطــه.				وقــد	أثبــت	
التقريــر	الكيميائــي	الشــرعي	الصــادر	مــن	مركــز	الســموم	بتبــوك	
رقــم	)2450م/م	س	ت(	لعــام	1434هـــ	ســلبية	مســتخلص	العينــة	ألي	مــادة	
ــى	اتهــام	....	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	 ــق	إل مشــتبهة	وقــد	انتهــى	التحقي
وحيــازة	ثــاث	ســجائر	يعتقــد	انهــا	ممزوجــة	مبــادة	احلشــيش	املخــدر	
ــرات	 ــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤث ــادة	الثالث املجــرم	بنــص	امل
العقليــة	.	وحيــث	أن	مــا	أقــدم	عليــه	املتهــم	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	
شــرعا	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعا	ومجــرم	نظامــا	بنــص	املــادة	
الثالثــة	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة	،	الصــادر	
باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/39(	وتاريــخ	1426/7/8هـــ	لــذا	أطلــب	إثبــات	

مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	مبــا	يلــي:
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نظــام	 مــن	 	)41( املــادة	 مــن	 األولــى	 للفقــرة	 وفقــا	 الســجن	 عقوبــة	 	.1
مكافحــة	املخــدرات	واملؤثــرات	العقليــة،		واملــادة	الثاثــون	مــن	الائحــة	

التنفيذيــة	.
2.	عقوبــة	املنــع	مــن	دخــول	اململكــة	وفقــا	للفقــرة	الثانيــة	مــن	املــادة	)56(	

مــن	النظــام	نفســه.
3.	عقوبة	تعزيرية	لقاء	حيازته	ما	يعتقد	بانها	مخدرات	.

هكــذا	ادعــى	وقــد	حضــر	املدعــى	عليــه	املذكــور	بعاليــه	وبســؤاله	عــن	
دعــوى	املدعــي	العــام	أجــاب	قائــًا	:	صحيــح	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	
مــن	اتهامــي	بحيــازة	ثاثــة	ســجائر	يعتقــد	أنهمــا	ممزوجــة	باحلشــيش	مــن	
ضمن	ســتة	ســجائر	يف	علبة	ســجائر	وكان	قصدي	من	ذلك	االســتعمال	
ــات	 ــى	هــذا	الســجائر	مــن	شــخص	يف	محافظــة	القري ــت	عل وقــد	حتصل
واشــتريتها	منــه	علــى	أنهــا	ممزوجــة	باحلشــيش	ولســت	متأكــدًا	بأنهــا	
ممزوجــة	بذلــك	وقــد	ســبق	وأن	تعاطيــت	احلشــيش	و	أنــا	تائــب	ونــادم	هــذه	
إجابتــي	وباالطــاع	علــى	أوراق	املعاملــة	وجــدت	باللفــة	رقــم	)35(	التقريــر	
الكيميائــي	الشــرعي	رقــم	)2450م	/	م	س	ت	(	وتاريــخ	1434/9/10هـــ	
واملتضمــن	ســلبية	مســتخلص	العينــة	ألي	مــادة	مشــتبهة	أ.	هـــ	فبنــاء	علــى	
ــوه	 ــر	املخبــري		املن ــه	التقري ــة	وملــا	تضمن مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	و	اإلجاب
عــن	أعــاه	ومبــا	أن	ظهــر	لــي	مــا	يلــي	:	أواًل:	أن	املدعــى	عليــه	صــادق	
علــى	دعــوى	املدعــي	العــام	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	.	ثانيــًا:	أن	املدعــى	
عليــه	أقــر	بحيــازة	ســتة	ســجائر	و	يعتقــد	أن	ثاثــة	منهــا	ممزوجــة	مبــادة	
احلشــيش	املخــدر	وقــد	أثبــت	التقريــر	املخبــري	ســلبية	مســتخلص	العينــة	
ألي	مــادة	مشــتبهة	وقــد	تقــرر	عنــدا	الفقهــاء	بــأن	ال	عبــرة	بالظــن	البــن	
خطــوة	و	أن	الظــن	إذا	كان	كاذبــًا	فــا	أثــر	له	ينظر:	)األشــباه	والنظائر	
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للســبكي	243/1؛	واملنثــور	للزكشــي	353/2،	واألشــباه	والنظائــر	
للســيوطي	157/1،	غمــز	عيــون	البصائــر	يف	شــرح	األشــباه	والنظائــر	
460/1(	فتأسيســًا	علــى	مــا	ســبق	ومبــا	أن	العبــرة	مبــا	يف	نفــس	األمــر	ال	

مبــا	يف	ظــن	املكلــف	فقــد	حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	مبــا	يلــي:
أواًل:	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بتعاطــي	احلشــيش	املخــدر	ويحــد	

لذلــك	بجلــدة	ثمانــن	جلــدة	حــد	املســكر	علنــا	
ثانيــًا	:	ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	بحيــازة	ســتة	ســجائر	عاديــة	بقصــد	
االســتعمال	و	ثاثــة	منهــا	يعتقــد	املدعــي	عليــه	أن	ممزوجــة	باحلشــيش	
ويعــزر	املدعــى	عليــه	حليــازة	هــذه	الســجائر	ولســوء	قصــده	بأخــذ	التعهــد	

عليــه	بعــدم	العــودة	ملثــل	ذلــك	مســتقبًا
ثالثــًا:	إبعــاد	املدعــى	عليــه	خــارج	البــاد	وفقــًا	للمــادة	)56(	مــن	نظــام	

املخــدرات. مكافحــة	
رابعــًا:		صــرف	النظــر	عــن	طلــب	املدعــي	معاقبــة	املدعــى	عليــه	وفــق	املــادة	
)41(	مــن	نظــام	مكافحــة	املخــدرات	بإعــان	احلكــم	علــى	الطرفــن	
قــررا	جميعــًا	االعتــراض	عليــه	بــدون	الئحــة	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف1434/10/12هـــ
الثانيــة	 الدائــرة	 نحــن	قضــاة	 اطلعنــا	 فقــد	 	... وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
لتمييــز	القضايــا	اجلزائيــة	مبحكمــة	االســتئناف	باجلــوف	علــى	املعاملــة	
الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بعرعربرقــم342208967و
تاريخ1434/10/21هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ....	
املســجل	برقم34329233يف1434/10/13هـــ	اخلــاص	بدعــوى	املدعــي	
العــام	ضــد....	كويتــي	اجلنســية	يف	قضيــة	مخــدرات	وقــد	تضمــن	القــرار	
حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	وبدراســة	القــرار	وصــورة	
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ضبطــه	وأوراق	املعاملــة.	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم.	واهلل	املوفــق	
وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.
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رقم	الصك	:3457196	تاريخه:	1434/03/07هـ	
رقم	الدعوى:3413714

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34188040		تاريخه:1434/04/15هـ

دعــوى عامــة باإلجتــار باألشــخاص - انــكار الدعــوى - عــدم البينــة - رد 
الدعــوى لعــدم ثبوتهــا.

- مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة يف 
حكمــة. تســبيب 

اتهــام	املدعــى	عليــه	باإلجتــار	باألشــخاص	واســتغال	ضعــف	مــن	يقــوم	
باإلجتــار	بهــن	،	وذلــك	بعدمــا	مت	القبــض	علــى	املذكــور	مــن	قبــل	اجلهــات	
املختصــة	إثــر	تلقــي	بــاغ		مفــاده	قيامــه	بعــرض	العامــات	املنزليــة	للعمــل	
داخــل	احلــي،	ومت	ضبــط	املذكــور	وبرفقته	عاملتان	منزليتان	-	بالبحث	
عــن	ســوابقه	لــم	يعثــر	لــه	علــى	ســوابق	-	طلــب	املدعــي	العــام	معاقبــة	
املدعــى	عليــه	وفقــًا	للمــادة	)الثالثــة(	مــن	نظــام	االجتــار	باألشــخاص-	
بعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	أنكرهــا	ودفــع	بأنــه	
مجــرد	ســائق	وانــه	حضــر	إليصــال	اخلادمــات	مقابــل	مبلــغ	مالــي-	نظــرا	
إلنــكار	املدعــى	عليــه	دعــوى	املدعــي	العــام	ولعــدم	وجــود	بينة	ســوى	باغ	
املبلــغ	وهــي	مجــرد	دعــوى	ال	يثبــت	بهــا	شــيء	لــذا	لــم	تثبــت	إدانــة	املدعــى	
عليــه،	ومت	احلكــم	بــرد	دعــوى	املدعــي	العــام-	بعــرض	احلكــم	علــى	
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ــة	 ــا	........القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائي احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أن
بالريــاض	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
اجلزائيــة	بالريــاض	برقــم	3413714	وتاريــخ	1434/01/10	هـــ		املقيــدة	
يــوم		 ففــي	 	 هـــ	 	1434/01/10 وتاريــخ	 	3464451 برقــم	 باحملكمــة	
		11	: الســاعة	00	 اجللســة	 افتتحــت	 هـــ	 املوافــق1434/03/02	 االثنــن	
وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	........وقــدم	دعــواه	بورقــة	محــررة	مرفقــة	
مــع	املعاملــة	قائــا	فيهــا	:	بصفتــي	عضــو	هيئــة	التحقيــق	واالدعــاء	العــام	
مبدينــة	الريــاض	ادعــي	علــى	/	........	43	عامــا	،	باكســتاني	اجلنســية	
موقــوف	 	، متعلــم	 	- محصــن	 	)........( رقــم	 اإلقامــة	 رخصــة	 مبوجــب	
........وتاريــخ	 رقــم	 التوقيــف	 أمــر	 مبوجــب	 1433/12/19هـــ	 بتاريــخ	
1433/12/19هـــ	وأحيــل	لشــعبة	ســجن	امللــز	مبوجــب	أمــر	حالــة	ومتديــد	
توقيــف	رقم........وتاريــخ	1433/12/28هـــ	اســتنادًا	للمــادة	)113(	مــن	
نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	.حيــث	إنــه	بتاريــخ	1433/12/18هـــ	قبــض	
علــى	املذكــور	مــن	قبــل	إحــدى	فــرق	الدوريــات	األمنيــة	بعــد	تلقــي	بــاغ	
ــة	 ــام	املذكــور	بعــرض	العامــات	املنزلي مــن	املواطــن/	........-	مفــاده	قي
للعمــل	داخــل	احلــي	ويســتقل	ســيارة	نــوع	......	رقــم	اللوحــة	)........(	وبانتقال	
الفرقــة	مت	ضبــط	املذكــور	وبرفقــه	عاملتــان	منزليتان	هما	املــرأة/	........
واملــرأة/........،	اندونيســيتي	اجلنســية	)	صــدر	بحقهمــا	أمــر	حفــظ	أوراق	
(	وبســماع	أقــوال	األول	واســتجوابه	/	اقــر	بــإركاب	العاملتــن	املنزليتــن	

املدعــى	عليــه	قــرر	القناعــة	وقــرر	املدعــي	العــام	عدمهــا	مكتفيــا	بائحــة	
االدعــاء،	وبعــد	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	متــت	املصادقــة	عليهــا.
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والقبــض	عليهــم	جميعــًا	معــه	يف	الســيارة	-	كمــا	اقــر	بالذهــاب	إلــى	
ــق	عــن	 ــزل	املدعــي	والوقــوف	أمامــه	.وقــد	أســفرت	إجــراءات	التحقي من
اتهامــه	باإلجتــار	باألشــخاص	واســتغال	ضعــف	مــن	يقــوم	باإلجتــار	بهــن	
املعاقــب	عليــه	بنظــام	مكافحــة	االجتــار	باألشــخاص	الصــادر	باملرســوم	
امللكــي	رقــم	)م/40(	وتاريــخ	1433/7/21هـ.وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	

ــة	: التالي
مــا	جــاء	بأقــوال	األول	املدونــة	ص	)11-12(	مــن	ملــف	ســماع	األقــوال	
املرفــق	لفــه	)1(	وعلــى	الصفحــة	)1(	مــن	دفتــر	االســتجواب	املرفــق	لفــه	
رقــم	)14(0.2	محضــر	القبــض	املرفــق	لفــه	رقــم	)4(.وببحــث	ســوابقه	
لــم	يعثــر	لــه	علــى	ســوابق	مســجلة	حتــى	تاريخــه0	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	
أســند	 مــا	 إثبــات	 أطلــب	 نظامــًا	 عليــه	 معاقــب	 فعــل	 املذكــور	 عليــه	
إليــه	ومعاقبتــه	وفقــًا	للمــادة	)الثالثــة(	مــن	النظــام	املشــار	إليــه	.	وبــاهلل	
التوفيــق	وبســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	دعــوى	املدعــي	العــام	أجــاب	قائــا	
مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	كلــه	غيــر	صحيــح	وأنــا	مجــرد	ســائق	وقــد	
حضــرت	إليصــال	اخلادمــات	مــن	بيــت	املبلــغ	إلــى	بيــت	.......	هكــذا	أجــاب	
وبســؤال	املدعــي	العــام	البينــة	علــى	دعــواه	قــال	ال	بينــة	لــدي	ســوى	مــا	يف	
الئحــة	االدعــاء	وباالطــاع	عليهــا	وجــدت	أقوالــه	يف	دفتــر	التحقيــق	علــى	
اللفــة	14	ص	1	ونــص	احلاجــة	منهــا	س/	انــت	متهــم	بتشــغيل	اخلادمــات	
بطريقــة	غيــر	نظاميــه	؟	ج/	ال	غيــر	صحيــح	س/أنــت	متهــم	بإيوائهــن	؟	ج/	
هــذا	لــم	يحصــل	س/	مــا	عاقتــك	باخلادمــة	؟	ج/	ال	يوجــد	عاقــة	أعمــل	
لــدى	كفيلــي	........وطلــب	منــي	أن	أذهــب		وأحضــر	لــه	خادمــة	مــن	منــزل	
املدعــي	/	........وبعــد	أن	قمــت	بأخــذ	اخلادمــة	مــن	منــزل	املدعــي	وأثنــاء	
وقــويف	عنــد	منــزل	كفيلــي	حضــرت	الدوريــات	وقبضــت	علــي	وأنــا	ال	
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عاقــة	لــي	باخلادمــة	أ.هـــ	كمــا	جــرى	االطــاع	علــى	محضــر	القبــض		لفــة	
4	ونــص	احلاجــة	منــه	أنــه	أثنــاء	قيــام	الفرقــة	بعملهــا	تلقــت	باغــًا	عــن	
ــى	 ــم	القبــض	عل وجــود	شــخص	باكســتاني	يعــرض	خادمــات	للعمــل	فت
الشــخص	املذكــور	معــه	اخلادمــات	أ.هـــ	ملخصــًا	فجــرى	ســؤال	املدعــي	
العــام	هــل	لديــه	مزيــد	بينــة	فقــال	ليــس	لــدي	ســوى	مــا	قدمــت	فبنــاء	علــى	
مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	ونظــرا	إلنــكار	املدعــى	عليــه	دعــوى	
املدعــي	العــام	ولعــدم	وجــود	بينــة	ســوى	بــاغ	املبلــغ	وهــي	مجــرد	دعــوى	ال	
يثبــت	بهــا	شــيء	لــذا	فلــم	يثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	وحكمــت	بــرد	
دعــوى	املدعــي	العــام	وبعرضــه	عليهمــا	قــرر	املدعــى	عليــه	القناعــة	وقــرر	
ــا	بائحــة	االدعــاء	وبــاهلل	التوفيــق	 املدعــي	العــام	عــدم	القناعــة	مكتفي
،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		
........القاضــي	 أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	 هـــ	 	1434/03/02
باحملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض	ففــي	يــوم	األحــد		املوافــق		26/		05	/	
1434	هـــ	فتحــت	اجللســة	الســاعة	احلاديــة	عشــر	صباحــا	بعــد	أن	تلقيــت	
مــن	 إلــي	 إحالتهــا	 بعــد	 بالريــاض	 االســتئناف	 مــن	محكمــة	 املعاملــة	
فضيلــة	الرئيــس	برقــم	34/10960530	يف	05/	05	/1434هـــ	وبرفقهــا	
قــرار	أصحــاب	الفضيلــة	قضــاة	الدائــرة	الثالثــة		لتمييــز	القضايــا	اجلزائية	
	/04 	/15 يف	 	34188040 برقــم	 بالريــاض	 االســتئناف	 مبحكمــة	
1434	هـــ	واملتضمــن	املصادقــة	علــى	مــا	حكمــت	بــه	باألكثريــة	وعــدم	
االعتــراض	عليــه	وقــد	جــرى	إثبــات	ذلــك	كلــه	حســب	التعليمــات	وأمــرت	
ببعــث	املعاملــة	إلــى	جهــات	التنفيــذ	الكتســابها	القطعيــة	وختمت	اجللســة	
الســاعة	احلاديــة	عشــر	والنصــف	وحــرر	يف	1434/05/26هـــ		و	صلى	اهلل	

علــى	نبينــا	محمــد.
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رقم	الصك	:3461001	تاريخه:	1434/03/14هـ	
رقم	الدعوى:33677560

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	
االستئناف:34188040	تاريخه:1434/05/29هـ

اجتــار بالبشــر بامتهــان القــوادة - امتهــان الدعــارة - تعزيــر بالســجن 
ــم القــوادة . واجللــد والغرامــة واإلبعــاد - تغليــظ التعزيــر يف جرائ

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

2-	مــا قــرره أهــل العلــم مــن تغليــظ التعزيــر يف جرائــم القــوادة ينظــر : 
مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة )181/34(.

3- مــا جــاء يف املادتــن الثالثــة والرابعــة، مــن نظــام مكافحــة االجتــار 
بالبشــر .

انتهــى	التحقيــق	إلــى	اتهــام	املدعــى	عليهــّن	)ثــاث	نســاء	مقيمــات(	األولــى	
باالجتــار	باألشــخاص	وذلــك	بامتهــان	القــوادة	علــى	الثانيــة	والثالثــة،	
ــّن	 ــك	بعدمــا	قبــض	عليه ــة	بامتهــان	الدعــارة،	وذل ــة	والثالث واتهــام	الثاني
مــن	قبــل	اجلهــات	املختصــة	بعــد	ورود	معلومــات	عــن	قيــام	األولــى	بامتهــان	
اتضــح	 عــن	ســوابقهن	 بالبحــث	 	- املــال	 النســاء	مقابــل	 القــوادة	علــى	
عليهــن	 العــام	احلكــم	 املدعــي	 الســوابق-	طلــب	 مــن	 خلــو	ســجاتهن	
بعقوبــة	تعزيريــة،	ومعاقبــة	األولــى	وفــق	املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	االجتــار	



224

ذات	 مــن	 الرابعــة	 املــادة	 وفــق	 عليهــا	 العقوبــة	 وتشــديد	 باألشــخاص،	
النظــام-	بعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليهــن	أنكرنهــا	
جملة	وتفصيًا-	مت	ســماع	شــهادة	الشــهود،	وبعرض	الشــهود	وشــهادتهم	
علــى	املدعــى	عليهــن	أنكــرن	الشــهادة،	ولــم	يطعــّن	يف	الشــهود-	نظرًا	ملا	
جــاء	يف	شــهادة	الشــهود	مــن	ســماعهم	إلقــرار	املدعــى	عليهــا	األولــى	أنهــا	
ــة	ورؤيتهــم	لذلــك	وســماعهم	ملفاوضــة	املصــدر	 ــغ	مالي ــل	مبال تقــود	مقاب
للمدعــى	عليهــا	..	يف	جلــب	نســاء	لــه	إلحيــاء	ســهرة	آثمــة	وســماعهم	إقــرار	
ــا	 ــاء	ســهرة	آثمــة	ومل ــة	أنهــن	خرجــن	إلحي ــة	والثالث املدعــى	عليهمــا	الثاني
قــرره	أهــل	العلــم	مــن	تغليــظ	التعزيــر	يف	جرائــم	القــوادة،	وألن	ذلــك	
ضــرب	مــن	حــب	نشــر	الفاحشــة	بــن	املؤمنــن،	ولظهــور	امتهــان	املدعــى	
ــة	 ــت	إدان ــذا	ثبت ــة	حــال	الواقعــة	ل ــة	للدعــارة	بدالل ــة	والثالث عليهمــا	الثاني
ــى	املدعــى	 ــى	باإلجتــار	بالبشــر	بامتهــان	القــوادة	عل املدعــى	عليهــا	األول
عليهــن	الثانيــة	والثالثــة	ونشــر	الفاحشــة	وإدانــة	املدعــى	عليهــن	الثانيــة	
والثالثــة	بامتهــان	الدعــارة	ومت	احلكــم	مبــا	يلــي	:	1/	ســجن	املدعى	عليها	
األولــى	أربــع	ســنوات	وجلدهــا	أربعمائــة	جلــدة	مفرقــة	علــى	ثمــان	دفعــات	
وتغرميهــا	أربعــة	آالف	ريــال	2/	ســجن	كل	مــن	املدعــى	عليهــن	الثانيــة	
والثالثــة	ســنتن	وجلــد	كل	واحــدة	منهــن	مائتــن	وخمســن	جلــدة	مفرقــة	
علــى	خمــس	دفعــات	مــع	التوصيــة	بإبعادهــن	عــن	البــاد	بعــد	تصفيــة	مــا	
ــى	املدعــى	عليهــن	قــررن	 لهــن	وعليهــن	مــن	حقــوق-	بعــرض	احلكــم	عل
االعتــراض	مكتفيــا	بائحــة	 العــام	 املدعــي	 وقــرر	 باحلكــم	 القناعــة	
الدعــوى،	وبعــد	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	متــت	املصادقــة	عليــه.
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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	33677560	وتاريــخ	1433/11/27	هـــ		املقيــدة	
باحملكمــة	برقــم	332122087	وتاريــخ	1433/11/27	هـــ		ففــي	يــوم		
األحــد	املوافــق1434/01/11	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة15	:	08	وفيها	
قدم	املدعي	العام	........ضد	1-........		32سنة		صومالية	اجلنسية	مبوجب	
إثبــات	الهويــة	املؤقــت	محصنــة		مســلمة		موقوفــة	بتاريــخ	1433/11/4هـــ	
لهــا	 ومــدد	 ........وتاريخ1433/11/3هـــ	 	 رقــم	 التوقيــف	 أمــر	 مبوجــب	
مبوجــب	أمــر	إحالــة	ومتديــد	توقيــف	رقــم	........	وتاريــخ	1433/11/13هـــ		

اســتنادًا	للمــادة	)112(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة				
املؤقــت	 الهويــة	 إثبــات	 اجلنســية	مبوجــب	 ســنة	صوماليــة	 	35........ 	-2
محصنــة		مســلمة		موقوفــة	بتاريــخ	1433/11/3هـــ	مبوجــب	أمر	التوقيف	
رقم........وتاريــخ			1433/11/3هـــ	ومــدد	لهــا	مبوجــب	أمــر	إحالــة	ومتديــد	
توقيــف	رقــم	........وتاريــخ	1433/11/10هـــ		اســتنادًا	للمــادة	)121(	مــن	

نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة
3-	........،	27	ســنة	،	صوماليــة	اجلنســية	مبوجــب	إثبــات	الهويــة	املؤقــت	
أمــر	 بتاريــخ	1433/11/3هـــ	مبوجــب	 موقوفــة	 	، مســلمة	 	، محصنــة	
التوقيــف	رقــم		........	وتاريــخ			1433/11/3هـــ	ومــدد	لهــا	مبوجــب	أمــر	
اســتنادًا	 	 1433/11/13هـــ	 ........وتاريــخ	 رقــم	 توقيــف	 ومتديــد	 إحالــة	

للمــادة	)121(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة															.				
حيــث	إنــه	بتاريــخ	1433/11/3هـــ	قبــض	علــى	املذكوريــن	مــن	قبــل	هيئة	
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األمــر	باملعــروف	والنهــي	عــن	املنكــر	،	مركــز	هيئــة	........بعــد	ورود	
ــل	املــال	 ــى	النســاء	مقاب ــى	بامتهــان	القــوادة	عل ــام	األول معلومــات	عــن	قي
وحضــر	شــخص	إلــى	املركــز	وأفــاد	أن	األولــى	عرضــت	عليــه	الثانيــة	
ــغ	)1000(	 ــى	مبل ــا	واتفقــت	مــع	املصــدر	عل ــم	االتصــال	عليه ــة	فت والثالث
ريــال	لــكل	واحــدة	إلحيــاء	ســهرة	وســلم	املبلــغ	املرقــم	واالنتقــال	للموقــع	
املتفــق	عليــه	وحضــرت	األولــى	ومعهــا	الثانيــة	والثالثــة	علــى	ســيارة	أجــرة	
وقابلــت	املصــدر	وأخــذت	املــال	ثــم	عــادت	إلــى	ســيارة	األجــرة	وأنزلــت	

الثانيــة	والثالثــة	وركبــوا	جميعــًا	مــع	املصــدر	فتــم	القبــض	عليهــم	.		
وقــد	أســفرت	إجــراءات	التحقيــق	عــن	اتهــام	األولــى	باإلجتار	باألشــخاص	
وذلــك	بامتهــان	القــوادة	علــى	الثانيــة	والثالثــة	املجرم	مبوجب	املــادة	الثالثة	
مــن	نظــام	اإلجتــار	باألشــخاص	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	رقــم	)م/40	(	
وتاريــخ	1430/7/21هـــ	واتهــام	الثانيــة	والثالثــة	بامتهــان	الدعــارة	وذلــك	

لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:
1-	مــا	جــاء	يف	محضــر	االتصــال	املنــوه	عنــه	مبحضــر	القبــض	املرفــق	لفــه	

.	)16-15	(
2-	ما	جاء	يف	محضر	املبلغ	املرقم	مبحضر	القبض	املرفق	لفه	

.	)16-15(
3-	ما	جاء	يف	محضر	القبض	املرفق	لفه	)16-15(	.

وببحــث	ســوابقهم	اتضــح	خلــو	ســجاتهم	مــن	الســوابق	حتــى	تاريخــه	
وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــورون	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	
أطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليهــم	واحلكــم	عليهــم	بعقوبــة	تعزيريــة	لقــاء	مــا	
أســند	إليهــم	ومعاقبــة	األولــى	وفــق	املــادة	الثالثــة	وتشــديد	العقوبــة	عليهــا	
وفــق	املــادة	الرابعــة	مــن	نظــام	االجتــار	باألشــخاص	املشــار	إليــه	وبعــرض	
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ذلــك	علــى	املدعــى	عليهــن	أنكــرن	الدعــوى	وقالــت	املدعــى	عليهــا	........
أردن	 ثــم	 للغــداء	 بيتــي	 إلــى	 ........و........	 املدعــى	عليهــا	 لقــد	حضــرت	
أن	يذهــن	لســوق	........فذهبــت		معهــن	للســوق	املذكــور	وأنزلتهــن	ثــم	
رجعــت	لبيتــي	مــع	ســيارة	األجــرة		فتــم	القبــض	علــي	يف	ســيارة	األجرة	ولم	
أقــم	بالقــوادة	أبــدا	هكــذا	أجابــت	وأجابــت	املدعــى	عليهمــا		األخريتــان		
مبثــل	جــواب	املدعــى	عليهــا	........ولطلــب	البينــة	جــرى	رفــع	اجللســة	ألقرب	
موعد	وعليه	جرى	التوقيع	وأغلقت	اجللســة	الســاعة	45	:	08	وصلى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/01/11هـــ	
ففــي	يــوم	األربعــاء	1434/02/27هـــ	لــدي	أنــا	........القاضــي	باحملكمــة	
اجلزائيــة	بالريــاض	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	و	فيهــا	أحضــر	املدعــى	العــام	
شــاهدًا	هــو	........يحمــل	ســجل	مدنــي	رقــم	)........(	و	بســؤاله	عمــا	لديــه	
أجــاب	قائــًا	عمــري	)45(	ســنة	و	أســكن	يف	الريــاض	و	أعمــل	عضــوا	يف	
هيئــة	األمــر	باملعــروف	و	النهــي	عــن	املنكــر	مركــز	هيئــة	........و	أحمــل	
املؤهــل	اجلامعــي	وال	تربطنــي	باملدعــى	عليهمــا	عاقــة	و	أشــهد	أنــه	و	
ردتنــا	املعلومــات	عــن	املدعــى	عليهــا	األولــى	........أنهــا	تقــوم	بالقــوادة	علــى	
النســاء	مقابــل	مبالــغ	ماليــة	و	يف	يــوم	األربعــاء	1433/11/3هـــ	حضــر	
أحــد	األشــخاص	و	ذكــر	أن	املدعــى	عليهــا	األولــى	........قــد	عرضــت	
عليــه	اثنتــن	مــن	النســاء	لفعــل	الفاحشــة	بهــن	مقابــل	ألــف	ريــال	لــكل	
........و	 الليلــة	و	قــام	باالتصــال	علــى	املدعــى	عليــه	األولــى	 واحــدة	يف	
مبجــرد	ردهــا	علــى	الهاتــف	رحبــت	بــه	و	نحــن	نســمع	وعرضــت	عليــه	
إحيــاء	الســهرة	مقابــل	ألــف	ريــال	لــكل	واحــدة	مــن	البنــات	و	ألــف	ريــال	
لهــا	مقابــل	إحضــار	النســاء	و	ســلم	املبلــغ	املرقــم	للمصــدر	و	قــدره	ألــف	
ريــال	و	طلبــت	املدعــى	عليــه	األولــى	........مــن	املصــدر	مقابلتهــا	أمــام	أحــد	
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ــى	 ــا	األول ــة	و	باالنتقــال	للموقــع	شــاهدنا	املدعــى	عليه احملــات	التجاري
ــة	........يف	ســيارة	أجــرة	 ــة	........و	الثالث ........و	معهــا	املدعــى	عليهــا	الثاني
و	فــور	مشــاهدة	املدعــى	عليهــا	........للمصــدر	قامــت	بالنــزول	و	أخــذت	
املبلــغ	مــن	املصــدر	ثــم	رجعــت	لســيارة	األجــرة	و	أمــرت	النســاء	بالنــزول	و	
ركــب	اجلميــع	يف	ســيارة	املصــدر	فتــم	ضبطهــم	و	تبــن	أن	املدعــى	عليهــا	
األولــى	........هــي	املــرأة	املذكــورة	يف	بــاغ	املبلــغ	كمــا	أفــادت	املدعــى	
عليــه	األولــى	........أنهــا	تقــوم	بالقــوادة	مقابل	مبالغ	مالية	و	أفادت	املدعى	
عليــه	الثانيــة	........و	املدعــى	عليــه	الثالثــة	........أنهن	خرجن	إلحياء	ســهرة	
آثمــة	هــذا	مــا	لــدي	و	بــه	أشــهد	كمــا	أحضــر	املدعــى	العــام	شــاهدًا	هــو	
........يحمــل	ســجل	مدنــي	رقــم	)........(	و	بســؤاله	عمــا	لديــه	أجــاب	قائــًا	
عمــري	)45(	ســنة	و	أســكن	يف	الريــاض	و	أعمــل	عضــوا	يف	هيئــة	األمــر	
........و	أحمــل	املؤهــل	 النهــي	عــن	املنكــر	مركــز	هيئــة	 باملعــروف	و	
اجلامعــي	و	ال	تربطنــي	باملدعــى	عليهمــا	عاقــة	و	أشــهد	شــهادة	مطابقــة	
لشــهادة	األول	كمــا	أحضــر	املدعــى	العــام	شــاهدًا	هــو	........يحمل	ســجل	
مدنــي	رقــم	)........(	و	بســؤاله	عمــا	لديــه	أجــاب	قائــًا	عمــري	)28(	ســنة	
و	أســكن	يف	الريــاض	و	أعمــل	عضــوا	يف	هيئــة	األمــر	باملعــروف	و	النهــي	
ــة	........و	أحمــل	املؤهــل	الثانــوي	و	ال	تربطنــي	 عــن	املنكــر	مركــز	هيئ
باملدعــى	عليهمــا	عاقــة	و	أشــهد	شــهادة	مطابقــة	لشــهادة	األول	و	لطلــب	
املدعــى	عليهمــا	جــرى	رفــع	إلــى	أقــرب	وقــت	وعليــه	جــرى	التوقيــع	و	صلــى	
اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	و	علــى	آلــه	و	صحبــه		احلمــد	هلل	وحــده	
وبعــد	فلــدي	أنــا	........القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض	ففــي	يــوم	
األربعــاء	املوافــق	1434/03/11هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	العاشــرة	
وفيهــا	حضــر	املدعــى	عليهــن	........و........	و........	املشــار	إلــى	هوياتهــن	يف	
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اجللســة	الســابقة	وبعــرض	الشــهود	وشــهادتهن	علــى	املدعــى	عليهــن	قلــن	
إن	الشــهادة	غيــر	صحيحــة	ونحــن	ال	نعــرف	الشــهود	فبنــاء	علــى	مــا	ســلف	
مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وملــا	جــاء	يف	شــهادة	أعضــاء	الهيئــة	مــن	ســماعهم	
إلقــرار	املدعــى	عليهــا	مــرمي	أنهــا	تقــود	علــى	النســاء	مقابــل	مبالــغ	ماليــة	
ورؤيتهــم	لذلــك	وســماعهم	ملفاوضــة	املصــدر	للمدعــى	عليهــا	........يف	
لــه	إلحيــاء	ســهرة	آثمــة	وســماعهم	إقــرار	املدعــى	عليهــا	 جلــب	نســاء	
ــم	مــن	 ........و........أنهــن	خرجــن	إلحيــاء	ســهرة	آثمــة	وملــا	قــرره	أهــل	العل
تغليــظ	التعزيــر	يف	جرائــم	القــوادة	ينظــر	:	مجمــوع	فتــاوى	شــيخ	اإلســام	
ابــن	تيميــة	)181/34(	وألن	ذلــك	ضــرب	مــن	حــب	نشــر	الفاحشــة	بــن	
املؤمنــن	ولقــول	اهلل	تعالــى	)	إن	الذيــن	يحبــون	أن	تشــيع	الفاحشــة	يف	
الذيــن	آمنــوا	لهــم	عــذاب	أليــم	يف	الدنيــا	واآلخــرة	(	ولظهــور	امتهــان	
املدعــى	عليهمــا	........و........للدعــارة	بداللــة	حــال	الواقعــة	وملــا	جــاء	يف	
املــادة	)3(	و	)4(	مــن	نظــام	مكافحــة	االجتــار	بالبشــر	فقــد	ثبــت	لــدي	
إدانــة	املدعــى	عليهــا	........باإلجتــار	بالبشــر	بامتهــان	القــوادة	علــى	املدعى	
ــة	املدعــى	عليهــا	........و........ عليهمــا	........و........	ونشــر	الفاحشــة	وإدان
ــي	:	1/	ســجن	املدعــى	عليهــا	........ بامتهــان	الدعــارة	وحكمــت	مبــا	يل
أربــع	ســنوات	تبــدأ	مــن	تاريــخ	اإليقــاف	وجلدهــا	أربعمائــة	جلــدة	مفرقــة	
علــى	ثمــان	دفعــات	كل	دفعــة	خمســون	جلــدة	وتغرميهــا	أربعــة	آالف	ريــال	
2/	ســجن	كل	مــن	املدعــى	عليهمــا	........و........ســنتن	وجلدهــا	مائتــن	
وخمســن	جلــدة	مفرقــة	علــى	خمــس	دفعــات	كل	دفعــة	خمســون	جلــدة	
والســجن	احملكــوم	بــه	يبــدأ	مــن	تاريــخ	اإليقــاف	وأوصــي	بإبعادهــن	
عــن	البــاد	بعــد	تصفيــة	مــا	لهــن	وعليهــن	مــن	حقــوق	وبعرضــه	عليهــم	
قــرر	املدعــى	عليهــن	القناعــة	باحلكــم	وقــرر	املدعــي	العــام	االعتــراض	
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مكتفيــا	بائحــة	الدعــوى	وكان	النطــق	باحلكــم	يف	1434/03/11هـــ	
وأغلقنــا	اجللســة	الســاعة	وعليــه	جــرى	التوقيــع	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	
محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/03/11هـــ	.	احلمــد	هلل	وحــده	
وبعــد	فلــدي	أنــا	........القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائيــة	بالريــاض	ويف	يــوم	
األربعــاء	املوافــق	1434/06/14هـــ	افتتحــت	اجللســة	وقــد	عــادت	املعاملــة	
القــرار	رقــم	34227584	وتاريــخ	 مــن	محكمــة	االســتئناف	وبرفقهــا	
1434/05/29هـــ	واملتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم	وصلــى	اهلل	علــى	

نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/06/14هـــ	.
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رقم	الصك	:34284025	تاريخه:	1434/07/30هـ	
رقم	الدعوى:34198551

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	
االستئناف:34353183	تاريخه:1434/11/06هـ

اجتــار بطفــل عــن طريــق التســول- اإلقــرار بالتســول- أثبــت تقريــر 
احلمــض النــووي أن الطفــل ليــس ابنــًا للمدعــى عليــه- تعزير بالســجن 

مــع التوصيــة باإلبعــاد.

االجتــار  نظــام  مــن  والرابعــة،  والثالثــة،  والثانيــة،  األولــى،  املــادة   -
باألشــخاص.

انتهــى	التحقيــق	إلــى	اتهــام	املدعــى	عليــه	باإلجتــار	بطفــل	يبلــغ	عمــره	أربــع	
ســنوات	مســتغا	ضعفــه	باســتخدامه	يف	التســول،	وذلــك	بعــد	مــا	متــت	
ماحظــة	املدعــى	عليــه	ومعــه	الطفــل	املذكــور	يقــوم	بالتســول	يف	أحــد	
اجلوامــع،	وتبــن	أنــه	ال	يوجــد	معــه	إثبــات	هويتــه	وكذلــك	احلــال	بالنســبة	
للطفــل-	أثبــت	تقريــر	الفحــوص	الوراثيــة	)DNA(	أن	املذكــور	ليــس	
األب	احلقيقــي	للطفــل	الــذي	برفقتــه-	طلــب	املدعــي	العــام	احلكــم	علــى	
املدعــى	عليــه	بعقوبتــي	الســجن	والغرامــة	وفــق	مقتضــى	املــادة	الثالثــة	مــن	
نظــام	االجتــار	باألشــخاص	وتشــديد	العقوبــة	عليــه	وفــق	مقتضــى	الفقــرة	
الثالثــة	مــن	املــادة	الرابعــة	مــن	ذات	النظــام-	بعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	
علــى	املدعــى	عليــه	صــادق	علــى	التســول	بقصــد	عــاج	الطفــل	الــذي	



232

معــه،	ودفــع	بأنــه	ابنــه	وقــرر	أنــه	دخــل	البــاد	عــن	طريــق	التهريــب	كمــا	
قــرر	أنــه	قــام	بالتســول	مــدة	شــهر	وعشــرة	أيــام-	ثبتــت	إدانــة	املدعــى	
عليــه	باإلجتــار	باألشــخاص	عــن	طريــق	التســول	بالطفــل	املذكــور	ومت	
احلكــم	عليــه	بتعزيــره	بالســجن	ملــدة	ســنة	مــع	التوصيــة	بإبعــاده	عــن	
القناعــة	 املدعــى	عليــه	 قــرر	 الطرفــن	 بعــرض	احلكــم	علــى	 البــاد-	
وقــرر	املدعــي	العــام	عدمهــا	مت	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	ومتــت	

املصادقــة	عليــه.

ــة	 ــا	........القاضــي	يف	احملكمــة	اجلزائّي احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أن
اجللســة	 افتتحــت	 املوافق1434/06/17هـــ	 الســبت	 يــوم	 ويف	 بالدمــام	
الســاعة	45	:	10	وفيهــا	قــدم	املدعــي	العــام	.............	دعــواه	ضــد	املدعــي	
عليــه	........	قائــًا	فيهــا	:	إنــه	باالطــاع	علــى	محضر	تنفيذ	مهمة	املعد	من	
قبــل		الدوريــات	األمنيــة	تبــن	أنــه		يف	قرابــة		الســاعة	الســابعة	مــن	مســاء	
يــوم	االثنــن	املوافــق	1433/1/12هـــ	مت	ماحظــة	املدعــى	عليــه	ومعــه	
طفــل	عمــره	4	ســنوات	يقــوم	بالتســول	يف	جامــع	........بالدمــام	وتبــن	أنــه	
ال	يوجــد	معــه	إثبــات	هويتــه	وكذلــك	احلــال	بالنســبة	للطفــل	ومت	تســليمه	
لشــرطة	شــمال	الدمــام	)	مت	تســليم	الطفــل	للجهــة	املختصــة	لرعايتــه	حلــن	
العثــور	علــى	ذويــه	(	وأثبــت	تقريــر	الفحوص	الوراثيــة	)DNA(	رقم	........
أن	املذكــور	ليــس	األب	احلقيقــي	للطفــل	الــذي	برفقتــه	وبســماع	أقــوال	
املدعــى	عليــه	أفــاد	أنــه	قــدم	للمملكــة	عــن	طريــق	التهريــب	قبــل	شــهرين	
وأنــه	قبــض	عليــه	بســبب	قيامــه	بالتســول	وأن	الطفــل	هــو	ابنــه	وأمــه	يف	
اليمــن	وباســتجوابه	أفــاد	أنــه	مينــي	والطفــل	الــذي	معــه	ابنــه	)	........(	
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ودخــل	بــه	للمملكــة	عــن	الطريــق	التهريــب	قبــل	شــهرين	مــن	القبــض	
عليــه	ومت	القبــض	عليــه	عندمــا	كان	يتســول	يف	أحــد	املســاجد	وبرفقتــه	
ابنــه	وأضــاف	أنــه	ال	يوجــد	معــه	أي	اثبــات	رســمي	وأن	ســبب	دخولــه	
لعــاج	 ماليــة	 يريــد	مســاعدة	 هــو	كونــه	 بالتســول	 وقيامــه	 اململكــة	
ابنــه	كونــه	يعانــي	مــن	ضمــور	يف	العقــل	وإعاقــة	يف	املشــي	وأن	زوجتــه	
ــى	أن	 ــة	أصــر	عل ــه	بنتيجــة	الفحــوص	الوراثي ــه	يف	اليمــن	ومبواجهت وأهل
الطفــل	الــذي	برفقتــه	ابنــه	وقــد	انتهــى	التحقيــق	إلــى		اتهــام	املدعــى	عليــه	
بـــاإلجتار	بطفــل	يبلــغ	4	ســنوات	مســتغا	ضعفــه	باســتخدامه	يف	التســول	
وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:	1-	محضــر	القبــض	املتضمــن	القبــض	
علــى	املذكــور	وبرفقتــه	طفــل	عمــره	4	ســنوات	وال	يوجــد	لديــه	أي	اثبــات	
رســمي	يثبــت	عاقــة	الطفــل	بــه	املنــوه	واملرفــق	علــى	اللفــة	رقــم	)2(	.	
2-	إقــرار	املذكــور	بدخولــه	البــاد	بطريقــة	غيــر	نظاميــه	مــع	ابنــه	)	
........4ســنوات(	لطلــب	املســاعدة	املاليــة	كــي	يتمكــن	مــن	عــاج	ابنــه	
وأنــه	ال	يوجــد	لديــه	أي	رســمي	لهويتــه	وهويــة	الطفــل	املنــوه	املــدون	علــى	
اللفــة	رقــم		)8-11(	وعلــى	اللفــة	رقــم	)40-42(	وعلــى	اللفــة	رقــم	)1(	.	
3-	تقريــر	الفحــوص	الوراثيــة	)DNA(		املتضمــن		أن	املذكــور	ليــس	
األب	احلقيقــي	للطفــل	الــذي	برفقتــه	املنــوه	املرفــق	لفــة	رقــم	)34-32(	
وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	
فعــل	محــرم	ومعاقــٌب	عليــه	شــرعًا	ومجــّرم	نظامــا	وفــق	مقتضــى	املــادة	
الثانيــة	مــن	نظــام	مكافحــة	االجتــار	باألشــخاص	الصــادر	باملرســوم	
ــه	مبــا	 ــات	ادانت ــب	اثب ــخ	1430/7/21هـــ		أطل امللكــي	رقــم	م/40	وتاري
ُأســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	بعقوبتــي	الســجن	والغرامــة	وفــق	مقتضــى	
املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام	االجتــار	باألشــخاص	وتشــديد	العقوبــة	عليــه	
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وفــق	مقتضــى	الفقــرة	الثالثــة	مــن	املــادة	الرابعــة	مــن	النظــام	نفســه	وبــاهلل	
برنــت	 عليــه........	مبوجــب	 املدعــى	 اجللســة	حضــر	 هــذه	 ويف	 التوفيــق	
تفصيلــي	عــن	معلومــات	ســجن	صــادر	ومصــدق	مــن	شــعبة	إصاحيــة	
الدمــام	املــدون	بــه	رقــم	البطاقــة	........وأنــه	مينــي	اجلنســية	وبعــرض	دعــوى	
املدعــي	العــام	عليــه	أجــاب	قائــًا	:	الصحيــح	أننــي	بالفعــل	كنــت	أتســول	
والطفــل	املذكــور	برفقتــي	داخــل	أحــد	اجلوامــع	حيــث	أنــه	بعــد	االنتهــاء	
مــن	صــاة	العشــاء	قمــت	للمصلــن	وشــرحت	لهــم	حــال	هــذا	الطفــل	وأنــه	
يعانــي	مــن	ضمــور	يف	املــخ	وأننــي	أرغــب	يف	عاجــه	ثــم	ذهبــت	عنــد	بــاب	
املســجد	أنتظــر	املســاعدة	مــن	املصلــن	ثــم	مت	القبــض	علــي	وهــذا	االبــن	
هــو	ابنــي	ويدعــى	)	........(	وعمــره	أربــع	ســنوات	وأربعــة	أو	خمســة	أشــهر	
وهــو	معــاق	ال	يســتطيع	املشــي	ويعانــي	مــن	ضمــوٍر	يف	املــخ	وغيــر	صحيــح	
أنــه	ليــس	ابنــي	وقــد	دخلــت	البــاد	عــن	طريــق	التهريــب	وكنــت	أتســول	
ــي	املغــرب	والعشــاء	ملــدة	شــهر	يف	جــده	وملــدة	 داخــل	املســاجد	يف	صات
عشــرة	أيــام	يف	الدمــام	هــذه	إجابتــي	وبســؤال	املدعــي	العــام	هــل	لديــه	
ــة	ســوى	مــا	ورد	يف	 ــد	بين ــدي	مزي ــى	الدعــوى	قــال	ليــس	ل ــة	عل ــد	بين مزي
الئحــة	الدعــوى	وأوراق	املعاملــة	ثــم	جــرى	رفــع	اجللســة	للتأمــل	احلمــد	هلل	
وحــده	وبعــد	ويف	يــوم	األربعــاء	املوافق1434/07/26هـــ	افتتحــت	اجللســة	
وفيهــا	حضــر	الطرفــان	وقــرر	املدعــى	عليــه	قائــًا	:	إن	هنــاك	شــخص	
ــق	التهريــب	 ــى	الســعودية	عــن	طري ــي	إل يدعــى	)	........(	هــو	مــن	أحضرن
وهــو	مــن	كان	يوصلنــي	ألماكــن	التســول	ويقــوم	بإرجاعــي	وهــو	الــذي	
قــام	بتوفيــر	الســكن	لــي	وبعــد	أن	يتــم	إخــراج	قيمــة	اإليجار	واملعيشــة	من	
املبلــغ	الــذي	أحصــل	عليــه	بالتســول	ُأعطيــه		ثلــث	الباقــي	مــن	هــذا	املبلــغ	
وقــد	ســألت	اآلن	هــذا	الشــخص	فتــم	إفادتــي	أنــه	مت	ترحيلــه	وال	أعلــم	
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ــة	وحيــث	 ــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجاب ــك	فنظــرًا	مل عــن	مــدى	صحــة	ذل
أقــر	املدعــى	عليــه	بالتســول	حســب	الطريقــة	واملــدة	التــي	ذكرهــا	يف	
جوابــه	عــن	الدعــوى	وأقــر	بــأن	الطفــل	الــذي	كان	معــه	هــو	ابنــه	وحيــث	
أن	تســول	املدعــى	عليــه	مســتغًا	للطفــل	املذكــور	هــو	يف	حقيقتــه	اجتــاٌر	
باألشــخاص	ســواًء	كان	هــذا	ابنــه	أو	غيــر	ابنــه		وحيــث		أن	املدعــى	
عليــه	قــد	قــام	بالتســول	بالطفــل	املذكــور	وهــو	بذلــك	قــد		اســتغل	ضعفــه	
وصغــر	ســنه	وبعــد	االطــاع	علــى	طيــات	املعاملــة	ومــن	ضمنهــا	تقريــر	
رقم........املرفــق	علــى	اللفــات	رقــم	34-32	(	مــن	طيــات	املعاملــة	الصــادر	
اجلنائيــة	 األدلــة	 بــإدارة	 الوراثيــة	 /الفحــوص	 اجلنائيــة	 املختبــرات	 مــن	
بشــرطة	املنطقــة	الشــرقية	املتضمــن	أن	النتيجــة	النهائيــة	أن	املقيــم	........
ليــس	األب	احلقيقــي	للطفــل	........وبنــاًء	علــى	املــواد	رقــم	)	1	(	و	)	2	(	
و	)	3	(	و	)	4	(		مــن	نظــام	االجتــار	باألشــخاص	صــادق	املدعــى	عليــه	
علــى	دعــوى	املدعــي	العــام		فقــد		ثبــت	لــدي	إدانــة	املدعــى	عليــه	باإلجتــار	
باألشــخاص	عــن	طريــق	التســول	بالطفــل	املذكــور	وقــررت	تعزيــره	علــى	
ذلــك	للحــق	العــام	بالســجن	ملــدة	ســنة		ابتــداًء	مــن	تاريــخ	إيقافــه	كمــا	أرى	
إبعــاد	املدعــى	عليــه	عــن	البــاد	بعــد	إنفــاذ	مــا	تقــرر	شــرعًا	واســتيفاء	مــا	
لــه	ومــا	عليــه	مــن	حقــوق	وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــى	
احلكــم	 رفــع	 وطلــب	 االعتــراض	 العــام	 املدعــي	 وقــرر	 القناعــة	 عليــه	
حملكمــة	االســتئناف	بائحــٍة	اعتراضيــة	مقدمــًة	منــه	فُأجيــب	لطلبــه	
وجــرى	إفهامــه	أن	عليــه	احلضــور	يــوم	الســبت	1434/7/29هـــ	الســتام	
صــورة	مــن	احلكــم	وأنــه	يف	التاريــخ	املذكــور	ســوف	يتــم	إيــداع	القــرار	
ملــف	الدعــوى	وســوف	يكــون	ذلــك	اإليــداع	مجريــًا	مليعــاد	الثاثــن	يومــًا	
يقــدم	خالهــا	الئحتــه	االعتراضيــة	وأنــه	مبضيهــا	دون	تقــدمي	الائحــة	
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ســوف	يســقط	حقــه	يف	تقدميهــا	وُيرفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	
بدونهــا	فامتثــل	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	
وســلم	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ويف	يــوم	االثنــن	املوافق1434/09/07هـــ	
افتتحــت	اجللســة	وقــد	انتهــت	مــدة	االعتــراض	املنصــوص	عليهــا	يف	املــادة	
ــم	يســتلم	املدعــي	العــام	 ــة	ول رقــم	)	194	(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائي
صــورة	احلكــم	ولــم	يقــدم	الئحتــه	االعتراضيــة	وعليــه	فقــد	ســقط	حقــه	
يف	تقدميهــا	وســوف	ُيرفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	بنــاًء	علــى	املــادة	
رقــم	)	195	(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم	.	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ويف	
يــوم	االثنــن	املوافق1434/12/16هـــ		فتحــت	اجللســة	وقــد	وردت	املعاملــة	
رقــم	 اخلطــاب	 الشــرقية	مبوجــب	 باملنطقــة	 االســتئناف	 مــن	محكمــة	
342277135	يف	1434/11/25هـــ	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	الفضيلــة	
قضــاة	الدائــرة	اجلزائيــة	الثانيــة	مبحكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	
رقــم	34353183	يف	1434/11/6هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	احلكــم	
لــذا	جــرى	إحلاقــه	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وســلم	.
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رقم	الصك	:34315915	تاريخه:	1434/09/09هـ	
رقم	الدعوى:34414600

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34343526	تاريخه:1434/10/28هـ

اجتــار باألشــخاص عــن طريــق نقــل وإيــواء امرأتــن والسمســرة عليهمــا 
- فعــل الفاحشــة دون إيــالج- إســاءة اســتخدام الهاتــف النقــال بتصويــر 
فعــل الفاحشــة - حيــازة مقطــع جنســي-  تعزيــر بالســجن واجللــد 

والغرامــة واملصــادرة واإلتــالف ، مــع التوصيــة باإلبعــاد.

-  قول اهلل تعالى ))وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال((.
- وقوله تعالى ))وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن((.

االجتــار  مكافحــة  نظــام  مــن  والرابعــة،  والثالثــة،  األولــى،  املــادة   -
باألشــخاص.

جرائــم  مكافحــة  نظــام  مــن  عشــرة  والثالثــة  الثالثــة،  املادتــان   -
. تيــة ما ملعلو ا

وفعــل	 باإليــواء	 عليــه	 للمدعــى	 االتهــام	 توجيــه	 إلــى	 التحقيــق	 انتهــى	
جهــازه	 يف	 جنســي	 مقطــع	 وحيــازة	 باألشــخاص	 واالجتــار	 الفاحشــة	
اجلــوال	،	وذلــك	بعــد	القبــض	علــى	املدعــى	عليــه	إثــر	بــاغ	مفــاده	قيامــه	
بامتهــان	تهريــب	العامــات	وإيوائهــن-	طلــب	املدعــي	العــام	احلكــم	عليــه	
بعقوبــة	تعزيريــة	لقيامــه	باإلجتــار	باألشــخاص	وإيــواء	اخلادمــات	مبوجــب	
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املــادة	الثالثــة	مــن	نظــام		مكافحــة	جرائــم	االجتــار	باألشــخاص	وتشــديد	
العقوبــة	عليــه	وفــق	املــادة	الرابعــة	مــن	ذات	النظــام	وكذلــك	تعزيــره	
لقــاء	قيامــه	بفعــل	الفاحشــة	وحيــازة	مقاطــع	إباحيــة	يف	جوالــه-	بعــرض	
دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	بواســطة	املترجــم	صــادق	علــى	
إيــواء	خادمتــن	هاربتــن،	وتشــغيلهما	وأخــذ	مبالــغ	ماليــة	مقابــل	ذلــك،		
كمــا	صــادق	علــى	فعــل	الفاحشــة	دون	إيــاج	وأنــه	قــام	بتصويــر	نفســه	
باجلــوال	أثنــاء	فعــل	الفاحشــة-	نظــرًا	ألن	املدعــى	عليــه	أقــر	باتفاقــه	مــع	
ــى	أن	تهــرب	مــن	كفيلهــا	وقيامــه	بنقــل	 إحــدى	العامــات	املنزليــات	عل
هــذه	العاملــة	وكذلــك	نقــل	وإيــواء	عاملــة	منزليــة	أخــرى	هاربــة	مــن	
كفيلهــا	وذلــك	ألجــل	أن	تعمــل	هاتــان	العاملتــان	لــدى	أشــخاص	آخريــن	
ويســتفيد	املدعــى	عليــه	ماديــًا	مــن	ذلــك	وهــذا	مــن	إســاءة	االســتغال	وهــو	
مــن	االجتــار	باألشــخاص،	وألنــه	أقــر	باختائــه	بإحــدى	النســاء	وفعــل	
الفاحشــة	بهــا	دون	إيــاج	كمــا	أقــر	بقيامــه	بتصويــر	نفســه	باجلــوال	
مبقطــع	فيديــو	مــع	املــرأة	وهمــا	يفعان	الفاحشــة	وهذا	مــن	اإلصرار	على	
املعصيــة	وهــو	مــن	اجلرائــم	املعلوماتيــة،	لــذا	ثبــت	ارتــكاب	املدعــى	عليــه	
ــك	بقيامــه	بنقــل	امرأتــن	هاربتــن	مــن	 جلرميــة	االجتــار	باألشــخاص	وذل
العمــل	لــدى	كفليهمــا	وإيــواء	إحداهمــا	مــن	أجــل	إســاءة	االســتغال	ومت	
احلكــم	بتعزيــر	املدعــى	عليــه	بســجنه	مــدة	ســنتن	وتغرميــه	مبلــغ	عشــرة	
آالف	ريــال	كمــا	ثبــت	ارتــكاب	املدعــى	عليــه	جلرميــة	معلوماتيــة	وذلــك	
بقيامــه	بإســاءة	اســتخدام	هاتفــه	النقــال	املــزود	بالكاميــرا	بتصويــره	
نفســه	وهــو	يفعــل	الفاحشــة	مــع	إحــدى	النســاء	ومت	احلكــم	بتعزيــره	
لقــاء	ذلــك	بســجنه	مــدة	ســتة	أشــهر	وتغرميــه	مبلــغ	خمســة	آالف	ريــال	
ومصــادرة	هاتفــه	اجلــوال	املســتخدم	يف	اجلرميــة	وإتافــه	كمــا		ثبــت	قيــام	
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احلمــد	هلل	وحــده	والصــاة	والســام	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وبعــد	لــدي	أنــا	
........القاضــي	باحملكمــة	اجلزائيــة	باخلبــر	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	
من	فضيلة	رئيس	احملكمة	اجلزائية	يف	محافظة	اخلبر	برقم	34414600		
وتاريــخ	1434/09/07هـــ	املقيــدة	باحملكمة	برقــم	342136171	وتاريخ	
1434/09/07	هـــ		ففــي	يــوم		الثاثــاء	املوافــق1434/09/08	هـ	افتتحت	
اجللســة	الســاعة	30	:	10		وفيهــا	قــدم	املدعــي	العــام	........الئحــة	دعــوى	
عامــه	ضــد	........بنجاديشــي	اجلنســية	مبوجــب	رخصــة	اإلقامــة	رقــم	
........قائــًا	فيهــا	انــه	بتاريــخ	1434/7/11هـــ	ورد	بــاغ	لشــرطة	محافظــة	
اخلبــر	عــن	قيــام	املتهــم	/........	بنجاديشــي	اجلنســية	بامتهــان	تهريــب	
العامــات	وإيوائهــن	وقــد	مت	عمــل	كمــن	للمتهــم	املذكــور	ومت	القبــض	
وأفــاد	الفرقــة	بأنــه	يعمــل	علــى	إيــواء	اخلادمــات	وتهريبهــم	وتوظيفهــم	
مقابــل	مبالــغ	ماليــة	وكذلــك	وجــد	يف	جوالــه	بحوزتــه	علــى	صــور		لعاملــة	
منزليــة	وهــو	يقــوم	مبمارســة	الفاحشــة	معهــا	بســماع	أقــوال	املتهــم	/	أقــر	
........	وأنــه	قــام	باالتصــال	عليهــا	 بقيامــه	بأخــذ	اخلادمــة	لتعمــل	عنــد	
وهربــت	وقابلهــا	علــى	طريــق	الكورنيــش	ب.....	وباســتجواب	املتهــم/	

املدعــى	عليــه	باالختــاء	بإحــدى	النســاء	وفعــل	الفاحشــة	معهــا	دون	إيــاج	
ومت	احلكــم	بتعزيــره	بســجنه	مــدة	عشــرة	أشــهر	وجلــده	تســعن	جلــده	
علــى	دفعتــن	متســاويتن	مــع	التوصيــة	بإبعــاد	املدعــى	عليــه	عــن	البــاد-	
بعــرض	احلكــم	قنــع	املدعــى	عليــه	ولــم	يقنــع	املدعــي	العــام	مكتفيــًا	مبــا	
قــدم	يف	الئحــة	الدعــوى،	وبعــد	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	متــت	

املصادقــة	عليــه	.
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أنكــر	انــه	يقــوم	بإيــواء	اخلادمــات	وإمنــا	كان	ميشــي	بســيارته	فوجــد	
خادمــه	متشــي	فقــام	بإركابهــا	وطلبــت	منــه	أن	تعمــل	فذهــب	بهــا	إلــى	
امــرأة	تدعى........وبعــد	عشــرة	أيــام	اتصلــت	بــه	املــرأة	وأفــادت	أنهــا	ال	
تريدهــا	وطلبــت	منــه	أن	يأخذهــا	فتــم	القبــض	عليــه	وبســؤاله	عن	املقاطع	
املوجــودة	يف	جوالــه	والتــي	ميــارس	فيهــا	فعــل	الفاحشــة	مــع	خادمــة	ذكــر	
بأنهــا	خادمــة	كفيلــه	وانــه	فعــل	معهــا	الفاحشــة	مفاخــذة	وذلــك	قبــل	
خمــس	ســنوات	وأنكــر	أن	يكــون	قــد	طلــب	مــن	اخلادمــة	الهــروب	مــن	
كفيلهــا	وبســؤاله	عــن	قبضــه	ملبلــغ	مالــي	مقابــل	إحضــار	خادمــات	للعمل	
يف	املنــازل	أجــاب	بأنــه	أخــذ	مبلــغ	ثاثــة	االف	مــن	........وبعــد	عشــرة	أيــام	
أعادهــا	لــه	الن	العاملــة	ال	تصلــح	وأنكــر	ان	يكــون	علــى	عاقــة	ســابقة	
باخلادمــة	أو	ميتهــن	تشــغيل	العامــات	انتهــى	التحقيــق	إلــى	توجيــه	االتهــام		
........	باإليــواء	وفعــل	الفاحشــة	واالجتــار	باألشــخاص	وحيــازة	مقطــع	
جنســي	يف	جهــاز	اجلــوال	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	:	1-	محضــر	
ســماع	األقــوال	2-	محضــر	مشــاهدة	يف	ملــف	ســماع	األقــوال	3-	اقــرار	
املتهــم	بإيــواء	اخلادمــة	وتهريبهــا	مــن	كفيلهــا	لكــي	تعمــل	يف	مــكان	
اخــر	وذلــك	يف	محضــر	ســماع	األقــوال		4-	مــا	ورد	يف	محضــر	القبــض	
املعــد	مــن	فرقــة	البحــث	اجلنائــي	وحيــث	إن	مــا	أقــدم	عليــه	املذكــور	وهــو	
بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعًا	فعــل	محــرم	ومعاقــب	عليــه	شــرعًا	أطلــب	
إثبــات	مــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	بعقوبــة	تعزيريــة	تزجــره	وتــردع	غيــر	
لقيامــه	باإلجتــار	باألشــخاص	وإيــواء	اخلادمــات	مبوجــب	املــادة	الثالثــة	
مــن	نظــام		مكافحــة	جرائــم	االجتــار	باألشــخاص	وتشــديد	العقوبــة	
عليــه	وفــق	املــادة	الرابعــة	مــن	ذات	النظــام	وكذلــك	تعزيــره	لقــاء	قيامــه	
بفعــل	الفاحشــة	وحيــازة	مقاطــع	إباحيــة	يف	جوالــه	هــذه	دعــواي	وبســؤال	
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املدعــى	عليــه	عــن	الدعــوى	بواســطة	املترجــم	املتعــاون	........أجــاب	بقولــه	
الصحيــح	أنــه	قبــل	القبــض	علــي	بشــهر	اتصلــت	بــي	امــرأة	مــن	اجلنســية	
االندونيســية	تعمــل	يف	أحــد	املنــازل	وذكــرت	بــأن	تعامــل	كفيلهــا	غيــر	
جيــد	وطلبــت	منــي	تأمــن	عمــل	لــدى	أســرة	أخــرى	فاتفقــت	معهــا	عــل	أن	
تهــرب	مــن	كفيلهــا	ويتــم	مقابلتهــا	بالقــرب	مــن	كورنيــش	اخلبــر	وبالفعل	
هربــت	هــذه	املــرأة	مــن	كفيلهــا	وقابلتهــا	جــوار	الكورنيــش	وركبــت	
معــي	يف	الســيارة	وذهبــت	بهــا	إلــى	امــرأة	تدعى........تســكن	يف	شــقة	
بحــي	........باخلبــر	كانــت	تبحــث	عــن	عاملــة	منزليــة	وقــد	أعطتنــي	........
مبلــغ	ثاثــة	االف	ريــال	لقــاء	إحضــاري	هــذه	العاملــة	لهــا		كمــا	ســبق	لــي	
قبــل	ســنتن	تقريبــًا	أن	قابلــت	عاملــة	منزليــة	هاربــة	مــن	كفيلهــا	يف	حــي	
........باخلبــر	وذهبــت	بهــا	إلــى	شــقة	مفروشــة	تعــود	لصديــق	لــي	حيــث	مت	
التنســيق	معــه	وبقيــت	هــذه	العاملــة	يف	الشــقة	مــدة	ســاعتن	تقريبــًا	حيــث	
اتصلــت	بامــرأة	تدعــى	........وعرضــت	عليهــا	أن	تعمــل	لديهــا	هــذه	العاملة	
ــة	لســكن	........ ــة	املنزلي ــل	هــذه	العامل ــة	فوافقــت	فقمــت	بتوصي املنزلي
ــال	 ــغ	مائتــي	ري وهــو	شــقة	يف	الدمــام	واســتلمت	مــن	........لقــاء	ذلــك	مبل
200	ومــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	فعلــي	الفاحشــة	دون	إيــاج	فهــذا	
صحيــح	وكان	ذلــك	قبــل	خمــس	ســنوات	تقريبــًا	حيــث	كنــت	أســكن	
يف	غرفــة	داخــل	منــزل	كفيلــي	بحــي	........بالدمــام	وتعرفــت	علــى	العاملة	
املنزليــة	لــدى	كفيلــي	واختليــت	بهــا	يف	غرفتــي	وفعلــت	معهــا	الفاحشــة	
دون	إيــاج	وقمــت	بتصويــر	نفســي	باجلــوال	وأنــا	أفعــل	الفاحشــة	مــع	هــذه	
املــرأة	وبعــد	القبــض	علــي	وجــد	رجــال	األمــن	يف	جهــاز	جوالــي	وهــو	نــوع	
.....	مقطــع	الفيديــو	الــذي	أظهــر	بــه	مــع	العاملــة	املنزليــة	ونحــن	نفعــل	
الفاحشــة	هــذا	مــا	حصــل	هكــذا	أجــاب	ثــم	أقفلــت	اجللســة	الســاعة	
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احلاديــة	عشــر	والنصــف	للتأمــل	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ثــم	إنــه	يف	هــذا	اليــوم	األربعــاء	1434/9/9هـــ	
الســاعة	العاشــرة	افتتحــت	اجللســة	بحضــور	املدعــى	عليه........وجــرى	
ســؤاله	هــل	أنــت	محصــن	فأجــاب	بقولــه	إنــي	غيــر	محصــن	فلــم	يســبق	
لــي	الــزواج	هكــذا	قــرر	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	
وحيــث	أقــر	املدعــى	عليــه	باتفاقــه	مــع	إحــدى	العامــات	املنزليــة	علــى	
أن	تهــرب	مــن	كفيلهــا	وقيامــه	بنقــل	هــذه	العاملــة	وكذلــك	نقــل	وإيــواء	
عاملــة	منزليــة	أخــرى	هاربــة	مــن	كفيلهــا	وذلــك	ألجــل	أن	تعمــل	هاتــان	
العاملتــان	لــدى	أشــخاص	آخريــن	ويســتفيد	املدعــى	عليــه	ماديــًا	مــن	ذلــك	
وهــذا	مــن	إســاءة	االســتغال	وهــو	مــن	االجتــار	باألشــخاص	حســب	مــا	
جــاء	يف	املــادة	األولــى	مــن	نظــام	مكافحــة	االجتــار	باألشــخاص	وحيــث	
أقــر	املدعــى	عليــه	باختائــه	بإحــدى	النســاء	وفعــل	الفاحشــة	بهــا	دون	
إيــاج	ولقــول	اهلل	تعالــى	))وال	تقربــوا	الزنــا	إنــه	كان	فاحشــة	وســاء	
ســبيا((وقوله	عــز	وجــل	))وال	تقربــوا	الفواحــش	مــا	ظهــر	منهــا	ومــا	
بطن((كمــا	أقــر	بقيامــه	بتصويــر	نفســه	باجلــوال	مبقطــع	فيديــو	مــع	
املــرأة	وهمــا	يفعــان	الفاحشــة	وهــذا	مــن	االصــرار	علــى	املعصيــة	وهــو	
مــن	اجلرائــم	املعلوماتيــة	وملــا	جــاء	يف	املادتــن	الثالثــة	والرابعــة	مــن	نظــام	
مكافحــة	االجتــار	باألشــخاص	واملادتــن	الثالثــة	والثالثــة	عشــرة	مــن	
ــي	أواًل	ثبــت	 ــة	لــذا	فقــد	قــررت	مــا	يل نظــام	مكافحــة	جرائــم	املعلوماتي
لــدي	ارتــكاب	املدعــى	عليــه	جلرميــة	االجتــار	باألشــخاص	وذلــك	بقيامــه	
بنقــل	امرأتــن	هاربتــن	مــن	العمــل	لــدى	كفائهمــا	وايــواء	احداهمــا	مــن	
أجــل	اســاءة	االســتغال	وقــررت	تعزيــر	املدعــى	عليــه	لقــاء	فعلــه	بســجنه	
مــدة	ســنتن	وتغرميــه	مبلــغ	عشــرة	االف	ريــال	ثانيــًا	ثبــت	لــدي	ارتــكاب	
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املدعــى	عليــه	جلرميــة	معلوماتيــة	وذلــك	لقيامــه	بإســاءة	اســتخدام	هاتفــه	
النقــال	املــزود	بالكاميــرا	بتصويــره	نفســه	وهــو	يفعــل	الفاحشــة	مــع	
أشــهر	 مــدة	ســتة	 بســجنه	 ذلــك	 لقــاء	 تعزيــره	 وقــررت	 النســاء	 احــدى	
وتغرميــه	مبلــغ	خمســة	االف	ريــال	ومصــادرة	هاتفــه	اجلــوال	املســتخدم	يف	
ــه	باالختــاء	بإحــدى	 ــام	املدعــى	علي ــًا	ثبــت	لــدي	قي اجلرميــة	واتافــه	ثالث
النســاء	وفعــل	الفاحشــة	معهــا	دون	إيــاج	وقــررت	تعزيــر	املدعــى	عليــه	
لقــاء	ذلــك	بســجنه	مــدة	عشــرة	أشــهر	وجلــده	تســعن	جلــده	علــى	دفعتــن	
متســاويتن	بينهمــا	مــدة	ال	تقــل	عــن	عشــرة	أيــام	وبذلــك	يكــون	مجمــوع	
ســجن	املدعــى	عليــه	هــو	ثــاث	ســنوات	وأربعــة	أشــهر	اعتبــارًا	مــن	تاريــخ	
إيقافــه	ومبــا	تقــدم	حكمــت	وأوصيــت	بإبعــاد	املدعــى	عليــه	عــن	البــاد	
فــور	انتهــاء	محكوميتــه	بعــد	انهــاء	مــا	لــه	وعليــه	مــن	حقــوق	اتقــاء	لشــره	
وبعــرض	احلكــم	قنــع	املدعــى	عليــه	ولــم	يقنــع	املدعــي	العــام	مكتفيــًا	مبا	
قــدم	يف	الئحــة	الدعــوى	وأقفلــت	اجللســة	الســاعة	احلاديــة	عشــر	اال	ثلــث	
وقــد	متــت	الترجمــة	بواســطة	املترجــم	املتعــاون	........وصلــى	اهلل	وســلم	

علــى	نبينــا	محمــد	.
ــاة	الدائـــرة	اجلـزائيـــة	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـ
الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	املقيــدة	
1434/9/17هـــ	 وتاريــخ	 34/2206230/ج2	 برقــم	 احملكمــة	 لــدى	
الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	مبحافظــة	اخلبــر	برقــم	
34/2136171	وتاريــخ	1434/9/10هـــ	املرفــق	بهــا	القــرار	الصــادر	مــن	
فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشيخ/........املســجل	برقــم	34315915	
ضــد/........ العــام	 بدعوى/املدعــي	 اخلــاص	 1434/9/9هـــ	 وتاريــخ	
)بنجاديشــي	اجلنســية(	يف	قضيــة	فعــل	الفاحشــة	واالجتــار	باألشــخاص	
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فيــه.	 ومفصــل	 مــدون	 هــو	 القــرار	حكــم	فضيلتــه	مبــا	 وقــد	تضمــن	
وبدراســة	القــرار	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	
احلكــم	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبه	وســلم.	

حــرر	يف	1434/9/28هـــ	.
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حــرق - اتــالف ملــك الغيــر - احــراق ســيارة وإغــالق التيــار الكهربائــي 
- دعــوى عامــة وخاصــة - إقــرار املدعــى عليــه - تنــازل عــن حــق خــاص 
بالســجن واجللــد  تعزيــر   - إدانــة - وجــود ســوابق قضائيــة  ثبــوت   -

وإيداعــه دار الرعايــة االجتماعيــة 

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

جــرى	توجيــه	االتهــام	مــن	املدعــي	العــام	للمدعــى	عليــه	بإحــراق	ســيارة	
ــب	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	 ــه	وطل ــار	الكهربائــي	عن مواطــن	وإغــاق	التي
وإيقــاع	العقوبــة	التعزيريــة	عليــه	حيــث	ورد	تقريــر	مــن	الدوريــات	األمنيــة	
باحتراق	ســيارة	ومشــاهدة	املدعى	عليه	قريبا	منها	وهروبه	ملا	شــاهدها	
وبالقبــض	عليــه	عثــر	بحوزتــه	علــى	والعتــن	كمــا	تقــدم	املدعــي	اخلــاص	
بشــكوى	ضــده	بقيامــه	بإحــراق	ســيارته	وإغــاق	التيــار	الكهربائــي	
عــن	 الكهربائــي	 التيــار	 بإغــاق	 بقيامــه	 عليــه	 املدعــى	 أقــر	 	، عليــه	
املدعــي	اخلــاص	وأنكــر	قيامــه	بإحــراق	ســيارته	،	جــرى	ســؤاله	عــن	
الدافــع	لقيامــه	بإغــاق	التيــار	الكهربائــي	عــن	املدعــي	اخلــاص	فأجــاب	
بأنــه	ال	يعلــم	مــا	الدافــع	لكونــه	مريضــا	ويفقــد	الوعــي	أحيانــا	ويتصــرف	

رقم	الصك	:	34188767	تاريخه:	
1434/4/15هـ	رقم	الدعوى:3411199

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34206074								تاريخه:	1434/5/5هـ
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تصرفــات	ال	يعلمهــا	،	حضــر	املدعــي	اخلــاص	وقــرر	تنازلــه	عــن	املدعــى	
عليــه	-	أقــر	املدعــى	عليــه	بــأن	عليــه	خمــس	عشــرة	ســابقة	كلهــا	شــرب	
مســكر	عــدا	ســابقة	واحــدة	مشــابهة	للدعــوى	املقامــة	ضــده	،	أقــر	
املدعــى	عليــه	بأنــه	يبلــغ	مــن	العمــر	ســبعن	ســنة	وأنــه	غيــر	متــزوج	وليــس	
ــه	يعــد	اســتخفافا	بأمــوال	 لديــه	أوالد	،	وإلقــرار	املدعــى	عليــه	وألن	فعل
بالعقوبــات	 ارتداعــه	 ولعــدم	 ســنه	 ولكبــر	 ســوابقه	 ولكثــرة	 الغيــر	
الســابقة	وخلطــره	علــى	نفســه	وعلــى	املجتمــع	ولتنــازل	املدعــي	اخلــاص	،	
لــذا	قــررت	احملكمــة	مــا	يلــي	:	أواًل	/	ثبــوت	تنــازل	املدعــي	اخلــاص	عــن	
ــة	املدعــى	عليــه	مبــا	نســب	 ــًا	/	ثبــوت	إدان حقــه	جتــاه	املدعــى	عليــه.	ثاني
إليــه	يف	الئحــة	االدعــاء	العــام	وتعزيــره	ألجلــه	ولكثــرة	ســوابقه	حكمــت	
احملكمــة	بســجنه	ســنة	مــن	تاريــخ	إيقافــه	وجلــده	مئــة	وعشــرين	جلــدة	
مفرقــة	علــى	دفعتــن	بــن	كل	دفعــة	وأخــرى	خمســة	عشــر	يومــا.	ثالثــا/	
إيــداع	املدعــى	عليــه	الرعايــة	االجتماعيــة	بعــد	انتهــاء	مــدة	الســجن	حمايــة	
للمجتمــع	مــن	شــره	،	قــرر	الطرفــان	عــدم	القناعــة	،	صــدق	احلكــم	مــن	

محكمــة	االســتئناف.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..............	رئيــس	احملكمــة	اجلزائّيــة	
بســكاكا	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	برقــم	3411199	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	3446657 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1434/01/07هـــ	
1434/01/06هـــ	ففــي	يــوم	األربعــاء	املوافق1434/01/14هـــ	افتتحــت	
العــام	 املدعــي	 قــدم	 وفيهــا	 	09 	: 	00 الســاعة	 متــام	 األولــى	يف	 اجللســة	
تركــي	بــن	صالــح	اجلاســر	الئحــة	دعوى	عامة	ضــد	/	................	ســعودي	
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بالســجل	املدنــي	رقــم	.............	قائــا	فيهــا	إنــه	بتاريــخ	1433/12/20هـــ	
ورد	ملركــز	شــرطة	......	تقريــر	دوريــات	األمــن	رقــم	)6946(	املتضمــن	
ماحظــة	ســيارة	بحــي	.......	مشــتعلة	وفــرار	املتهــم	الــذي	كان	بجانبهــا	
بعــد	مشــاهدة	الدوريــة	وقــد	مت	ضبطــه	وتفتيشــه	فوجــد	بحوزتــه	والعتــن	
وجــوال.	كمــا	تقــدم	/	...........	بدعــوى	مفادهــا	إحــراق	املتهــم	ســيارته	
ــه.	وبســماع	أقــوال	املدعــي	أفــاد	بحضــور	املتهــم	 ــاء	منزل وإطفــاء	كهرب
ملنزلــه	وإطفــاء	الكهربــاء	وعنــد	خروجــه	مــن	املنــزل	شــاهد	ســيارته	
حتتــرق.	ومبعاينــة	املوقــع	مــن	قبــل	رجــل	الضبــط	اجلنائــي	وجــد	ســيارة	
مــن	نــوع	.........	موديــل	......	لوحــة	رقــم	.......	اتضــح	وجــود	احتــراق	بغمــارة	
الســيارة	ومؤخــرة	الســيارة	كمــا	مت	معاينــة	الســيارة	الثانيــة	مــن	نــوع	
والثانيــة	 مواقعهــا	 مــن	 منزوعــة	 لوحاتهــا	 أن	 واتضــح	 	..... موديــل	 	......
مطعوجــة	وكاهمــا	مرميتــان	يف	حاويــة	النفايــات.	وباســتجواب	املتهــم	
أقــر	بإطفــاء	كهربــاء	منــزل	املدعــي	ونفــى	إحــراق	الســيارة.	وانتهــى	
التحقيــق	إلــى	توجيــه	االتهــام	لـــ	/	..........	بإحــراق	ســيارة	..........	مــن	نــوع	
.......	موديــل	........	لوحــة	رقــم	.........	وإطفــاء	كهربــاء	منزلــه.	وحيــث	إن	
مــا	أقــدم	عليــه	املتهــم	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	فعــل	محــرم	
ومعاقــب	عليــه	شــرعا	ممــا	يتعــن	معــه	إحالتــه	إلــى	احملكمــة	اجلزئيــة	
اســتنادا	إلــى	املادتــن	)126	و	128(	مــن	نظــام	اإلجــراءات	اجلزائيــة	فإننــي	
أطلــب	إثبــات	إدانتــه	مبــا	أســند	إليــه	واحلكــم	عليــه	بعقوبــة	تعزيريــة	
تزجــره	وتــردع	غيــره	والتشــديد	عليــه	لقــاء	تعــدد	ســوابقه.	)علمــا	بــأن	
احلــق	اخلــاص	ال	يــزال	قائــم(	هــذه	دعــواي	وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	
علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	بقولــه	مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	أننــي	قمــت	
بإقفــال	عــداد	الكهربــاء	علــى	منــزل	جــاري	فهــذا	صحيــح	وأمــا	مــا	ذكر	
املدعــي	العــام	مــن	أننــي	قمــت	بإحــراق	ســيارة	جــاري	فهــذا	غيــر	صحيــح	
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وال	أعلــم	مــن	قــام	بإحــراق	الســيارة	وصحيــح	أننــي	كنــت	موجــودا	بقــرب	
الســيارة	ثــم	ذهبــت	إلــى	منزلــي	وكان	بحوزتــي	والعتــن	ألننــي	أســتعمل	
الدخــان	هكــذا	أفــاد	هــذا	وقــد	جــرى	ســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	ســبب	
إقفــال	عــداد	الكهربــاء	علــى	جــاره	قــال	ال	أعلــم	عــن	ذلــك	وأنــا	مريــض	
وبعــض	األحيــان	أفقــد	الوعــي	وأتصــرف	بتصرفــات	ال	أعلمهــا	هكــذا	
أفــاد	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	العــام	علــى	أن	املدعــى	عليــه	قــام	بإحــراق	
الســيارة	اخلاصــة	باملدعــي	.....	قــال	بينتــي	هــي	مــا	جــاء	يف	محضــر	القبض	
ومــا	جــاء	مــن	وجــود	املدعــى	عليــه	يف	مســرح	اجلرميــة	ووجــود	والعتــن	معــه	
هكــذا	أفــاد	هــذا	وقــد	جــرى	االطــاع	علــى	أوراق	املعاملــة	فوجــدت	مــن	
بــن	طياتهــا	محضــر	القبــض	املــدون	علــى	اللفــة	الثالثــة	وباالطــاع	علــى	
احملضــر	وجدتــه	كمــا	ذكــر	املدعــي	العــام	يف		دعــواه	وبعــرض	ذلــك	
علــى	املدعــى	عليــه	مــا	جــاء	يف	محضــر	القبــض	غير	صحيح	هكــذا	أفاد	
لــذا	جــرى	طلــب	معــدي	محضــر	القبــض	ورفــع	اجللســة	إلــى	يــوم	األربعــاء	
1434/02/06هـــ	الســاعة	التاســعة	وعليــه	جــرى	التوقيــع	وأقفلت	اجللســة	
يف	متــام	الســاعة	التاســعة	والنصــف	حــرر	يف	1434/01/14هـــ	وبــاهلل	
التوفيــق	ويف	هــذا	اليــوم	االثنن	املوافق1434/02/25هـ	افتتحت	اجللســة	
الثالثــة	يف	متــام	الســاعة	09:30	وفيهــا	لــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وحضــر	
يف	هــذه	اجللســة	..........	ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	..........	وبســؤاله	
عمــا	لديــه	مــن	شــهادة	قــال	أشــهد	هلل	أننــي	كنــت	يف	دوريــة	ســرية	
فشــاهدت	رجــل	كبيــر	الســن	يدعــى	.....	متوقفــا	عنــد	ســيارة	........	ملــا	
شــاهدني	هــرب	ثــم	احترقــت	الســيارة	فلمــا	تابعتــه	وأخبــرت	الدوريــات	
باحلادثــة	مت	القبــض	عليــه	وبتفتيشــه	وجدنــا	معــه	والعتــن	ومت	إعــداد	
محضــر	بذلــك	هــذا	مــا	لــدي	وبــه	أشــهد	كمــا	حضــر	.........	ســعودي	
بالســجل	املدنــي	رقــم	..........	وبســؤاله	عمــا	لديــه	مــن	شــهادة	قــال	أشــهد	
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هلل	أنــه	وردت	إلينــا	إخباريــة	مــن	أن	شــخصا	قــام	بإحــراق	ســيارة	فطلبــت	
ــا	إلــى	املوقــع	فوجدنــا	شــخصا	 ــة	الســرية	املســاعدة	فحضرن ــا	الدوري من
كبيــرا	يف	الســن	حاســر	الــرأس	فتــم	القبــض	عليــه	وبتفتيشــه	وجدنــا	
ــاء	إحــراق	الســيارة	بــل	 ــم	أشــاهد	الرجــل	أثن معــه	والعتــن	علمــا	أننــي	ل
	....... إلــى	مركــز	شــرطة	 وتســليمه	 اآلخــر	 الشــارع	 قبضنــا	عليــه	يف	
هــذا	مــا	لــدي	وبــه	أشــهد	لــذا	جــرى	رفــع	اجللســة	إلحضــار	املدعــى	عليــه	
وإبــاغ	الشــاهد	..........	باحلضــور	وذلــك	يــوم	االثنــن	1434/03/02هـــ	
الســاعة	التاســعة	والنصــف.	حــرر	يف	1434/2/25هـــ	.	ويف	هــذا	اليــوم	
متــام	 يف	 السادســة	 اجللســة	 افتتحــت	 املوافق1434/04/15هـــ	 االثنــن	
الســاعة	09:00	وفيهــا	حضــر	املدعــى	عليــه	وبعــرض	شــهادة	الشــاهد	
علــى	املدعــى	عليــه	قــال	مــا	جــاء	يف	شــهادة	الشــاهد	صحيــح	فإننــي	قمــت	
بإشــعال	النــار	بســيارة	جــاري	وإطفــاء	عــداد	الكهربــاء	وذلــك	بســبب	
وجــود	خــاف	بســيط	بينــي	وبــن	جــاري	هكــذا	أفــاد	هذا	وقــد	حضر	يف	
هــذه	اجللســة	املدعــي	باحلــق	اخلــاص	..........	ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	
........	وقــرر	قائــا	إن	هــذا	احلاضــر	أحــد	جيرانــي	وحصــل	ســوء	تفاهــم	
بينــي	وبينــه	وقــام	هــذا	احلاضــر	بعــد	منتصــف	الليــل	بإحــراق	ســيارتي	
وإطفــاء	عــداد	الكهربــاء	وإننــي	أقــرر	تنازلــي	عــن	حقــي	اخلــاص	لوجــه	
اهلل	تعالــى	وال	أطالــب	هــذا	احلاضــر	ال	حاضــرا	وال	مســتقبا	يف	قيمــة	
تلفيــات	ســيارتي	هكــذا	قــرر	وكان	ذلــك	بحضــور	العســكري	املرافــق	
للســجن	..........	ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	..........	و	.........	ســعودي	
ــه	عــن	 ــي	رقــم	.........	هــذا	وقــد	جــرى	ســؤال	املدعــى	علي بالســجل	املدن
املســكرات	 وهــي	خمــس	عشــرة	ســابقة	وكلهــا	يف	شــرب	 ســوابقه	
ســوى	ســابقة	واحــدة	وهــي	مماثلــة	لهــذه	القضيــة	فقــال	إن	الســوابق	
صحيحــة	ونلــت	اجلــزاء	عليهــا	هــذا	وقــد	جــرى	ســؤاله	عــن	عمــره	فقــال	
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إن	عمــري	ســبعن	ســنة	تقريبــا	هــذا	وقــد	جــرى	ســؤاله	هــل	هــو	متــزوج	
ولديــه	أوالد	فقــال	إننــي	لســت	متزوجــا	وليــس	لــدي	أوالد	وال	أملــك	منــزال	
ــى	مــا	 ــاء	عل ــذا	وبن وأســكن	عنــد	نســيبي	زوج	شــقيقتي	هكــذا	أفــاد	ل
ــى	دعــوى	 ــه	عل ــة	وحيــث	صــادق	املدعــى	علي ســبق	مــن	الدعــوى	واإلجاب
املدعــي	العــام	ومؤاخــذة	للمدعــى	عليــه	بإقــراره	وحيــث	إن	فعــل	املدعــى	
الغيــر	ونظــرا	لكثــرة	ســوابق	املدعــى	 يعــد	اســتخفافا	بأمــوال	 عليــه	
عليــه	ولكبــر	ســنه	ممــا	يــدل	تأصــل	الشــر	يف	نفســه	وعــدم	ارتداعــه	يف	
العقوبــات	الســابقة	وحيــث	إن	املدعــى	عليــه	كبيــر	يف	الســن	وليــس	لديــه	
أوالد	ونظــرا	خلطــره	علــى	نفســه	وعلــى	املجتمــع	وحيــث	إن	املدعــي	باحلــق	
اخلــاص	قــد	قــرر	تنازلــه	عــن	حقــه	اخلــاص	لــذا	أواًل:	فقــد	ثبــت	لــدي	تنــازل	
املدعــي	باحلــق	اخلــاص	عــن	حقــه	اخلــاص	جتــاه	املدعــى	عليــه.	ثانيــًا:	ثبــت	
ــام	وقــررت	 ــه	بدعــوى	املدعــي	الع ــه	مبــا	نســب	ل ــة	املدعــى	علي ــدي	إدان ل
تعزيــره	لقــاء	ذلــك	ولقــاء	ســوابقه	وذلــك	بســجنه	ســنة	مــن	تاريــخ	إيقافــه	
وجلــده	مئــة	وعشــرين	جلــدة	مفرقــة	علــى	دفعتــن	متســاويتن	بــن	كل	
دفعــة	وأخــرى	خمســة	عشــر	يومــًا	ثالثــًا:	إيــداع	املدعــى	عليــه	يف	الرعايــة	
االجتماعيــة	بعــد	انتهــاء	مــدة	الســجن	عليــه	وحمايــة	للمجتمــع	مــن	شــره	
وبجميــع	مــا	ذكــر	قضيــت	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	عــدم	
لذلــك	 فأجبنــاه	 اعتراضيــة	 بــدون	الئحــة	 االســتئناف	 وطلــب	 القناعــة	
أمــا	املدعــي	العــام	فقــرر	عــدم	املعارضــة	وعليــه	جــرى	التوقيــع	وأقفلــت	
اجللســة	يف	متــام	الســاعة	التاســعة	والنصــف	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/04/15هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	

بقــرار	احملكمــة	ومضمونــه	املصادقــة	علــى	احلكــم	.
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اعتــداء - اعتــداء علــى حيــوان - حــق عــام وحــق خــاص - تقريــر طبيــب 
بيطــري - إتــالف مــال الغيــر - انــكار املدعــى عليــه - تناقــض الشــهادة 
مــع الواقــع موجــب لردهــا - عــدم وجــود بينــة موصلــة - رد دعــوى املدعي 

العــام - أخــذ تعهــد .

1- حديــث عبــداهلل بــن عبــاس أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: 
» لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى رجــال أمــوال قــوم ودماءهــم ، ولكن 
البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر« أخرجــه البيهقــي وحســنه 
النــووي ، وقــال ابــن رجب:«وقــد اســتدل بــه أحمــد وأبــو عبيــد بــأن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال:« البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 
أنكــر« وهــذا يــدل علــى أن هــذا اللفــظ عندهمــا صحيــح محتــج بــه« 

جامــع العلــوم واحلكــم شــرح احلديــث)33(.

جــرى	توجيــه	االتهــام	مــن	قبــل	االدعــاء	العــام	للمدعــى	عليــه	بقيامــه	
بصــدم	جمــل	عمــدا	ممــا	أحــدث	بــه	إصابــة	وطلــب	إثبــات	مــا	أســند	إليــه	
واحلكــم	عليــه	بعقوبــة	تعزيريــة	حيــث	تقــدم	املدعــي	اخلــاص	مالــك	اجلمــل	
بشــكوى	ضــده	بقيامــه	بصــدم	جملــه	عمــدا	-	أنكــر	املدعــى	عليــه	

رقم	الصك	:	34188767	تاريخه:	
1434/4/15هـ	رقم	الدعوى:3411199

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34206074								تاريخه:	1434/5/5هـ
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الدعــوى	وقــرر	بــأن	اجلمــل	املشــار	لــه	يف	الدعــوى	قــد	خالــط	نياقــه	فحاول	
إبعــاده	بالســيارة	باملشــي	خلفــه	وكان	اجلمــل	مقيــدا	وقــد	عثــر	أثنــاء	
مشــيه	خلفــه	وقــد	أخبــر	الراعــي	بذلــك	وبقــي	عنــد	اجلمــل	حتــى	حضــر	
مالكــه	ولــم	يصــب	بكســر	وال	غيــره	ــــ		مت	طلــب	البينــة	مــن	املدعــي	
العــام	فأحضــر	راعــي	جمــال	مالــك	اجلمــل	محــل	الدعــوى	وشــهد	بقيــام	
ــه	مــن	رجلهــا	اليمنــى	أثنــاء	طــرده	لــه	 املدعــى	عليــه	بصــدم	جمــل	كفيل
عــن	إبلــه	فأصابهــا	ولــم	تتمكــن	مــن	املشــي	بعدهــا	حتــى	اآلن	،	فجــرى	
ــه	 ــى	،	قــرر	املدعــى	علي ــا	اليمن ــة	فأكــد	أنه ســؤاله	عــن	الرجــل	املصاب
بــأن	شــهادته	غيــر	صحيحــه	وال	يطعــن	فيــه	بشــيء	-	تبــن	أن	شــهادة	
الشــاهد	تخالــف	مــا	ورد	يف	محضــر	املعاينــة	والتقريــر	البيطــري	مــن	أن	
ــادة	 ــه	زي ــة	هــي	اليســرى	،	بســؤال	املدعــي	العــام	هــل	لدي الرجــل	املصاب
بينــة	فأجــاب	بالنفــي	،	وألن	شــهادة	الشــاهد	مناقضــة	للواقــع	وهــذا	
مســقط	ملقتضاهــا	،	ولعــدم	قيــام	البينــة	املوصلــة	فقــد	َقــَرَرت	احملكمــة	
رد	دعــوى	املدعــي	العــام	إثبــات	إدانــة	املدعــى	عليــه	بصــدم	جمــل	عمــدا	
بإقــراره	بالســير	خلــف	اجلمــل	وملــا	تضمنــه	محضــر	 التهمــة	 ولضعــف	
املعاينــة	والتقريــر	البيطــري	فقــد	اكتفــت	بأخــذ	التعهــد	عليــه	ومبــا	
تقــدم	َحَكمــت	-	قــرر	املدعــى	عليــه	القناعــة	بينمــا	اعتــرض	املدعــي	
العــام	بائحــة	-	وقبــل	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	حضــر	وكيــل	
املدعــي	اخلــاص	وادعــى	علــى	املدعــى	عليــه	بأنــه	صــدم	جمــل	موكلــه	
عمــدا	وعدوانــا	ممــا	أعاقــه	عــن	احلركــة	متامــا	وهــو	يعــد	مــن	»مزايــن	
اإلبــل«	وقيمتــه	ثاثــة	مايــن	ريــال	ويطلــب	إلزام	املدعى	عليــه	بدفع	قيمة	
اجلمــل	ثاثــة	مايــن	ريــال	،	أنكــر	املدعــي	اخلــاص	الدعــوى	و	طلــب	مــن	
وكيــل	املدعــي	البينــة	فقــرر	بــأن	بينتــه	شــهادة	الشــاهد	املدونــة	ومحضــر	
املعاينــة	وتقريــر	الطبيــب	البيطــري	وقيــام	املدعــى	عليــه	بإرســال	رجلــن	
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القاضــي	يف	احملكمــة	 	............... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
رئيــس	 فضيلــة	 مــن	 لنــا	 احملالــة	 املعاملــة	 علــى	 وبنــاء	 بعرعــر	 العامــة	
احملكمــة	العامــة	بعرعــر	برقــم	34200556	وتاريــخ	1434/04/30	هـــ	
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	341069330	وتاريــخ	1434/04/30	هـــ	ففــي	
يــوم	الســبت	املوافــق1434/07/22	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	45	:	10	
وفيهــا	حضــر	..............	وادعــى	قائــا	بصفتــي	مدعيــا	عامــا	يف	دائــرة	
االدعــاء	العــام	بفــرع	الهيئــة	مبنطقــة	احلــدود	الشــمالية	ادعــي	علــى	/	
..................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	ســجل	مدنــي	رقــم	............	يبلــغ	
مــن	العمــر	)55(	عــام	متســبب	يقيــم	يف	عرعــر	لــم	يوقف	وربــط	بالكفالة	
احلضوريــة	املرفقــة	لفــة	)	6	(	فإنــه	بتاريــخ	1434/3/9هـــ	تقــدم	ملركــز	

إلقناعــه	بالتنــازل	عــن	الدعــوى	وأنــه	نــادم	علــى	فعلتــه	،	جــرى	إفهــام	
وكيــل	املدعــي	اخلــاص	بأنــه	ســبق	االطــاع	علــى	الشــهادة	والتقريــر	ومــا	
فيهــا	مــن	تناقــض	وســؤاله	ألديــه	زيــادة	بينــة	فأجــاب	بأنــه	ليــس	لديــه	بينــة	
-	جــرى	إفهــام	وكيــل	املدعــي	اخلــاص	بــأن	ملوكلــه	طلــب	ميــن	املدعــى	
عليــه	فقــرر	بأنــه	يطلــب	ميينــه	وحلــف	املدعــى	عليــه	اليمــن	املطلوبــة	،	
عليــه	وإلنــكار	املدعــى	عليــه	،	ولعــدم	قيــام	البينــة	،	وألن	املدعــى	عليــه	
حلــف	اليمــن	علــى	نفــي	دعــوى	املدعــي	،	لــذا	فقــد	قــررت	احملكمــة	
صــرف	النظــر	عــن	دعــوى	املدعــي	اخلــاص	وأخلــت	ســبيل	املدعــى	عليــه	
مــن	هــذه	الدعــوى	فقــرر	الطرفــان	القناعــة	باحلكــم	فاكتســب	احلكــم	
القطعيــة	يف	احلــق	اخلــاص	،	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	يف	

احلــق	العــام.
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شــرطة	.........	املواطــن	/	.............	مبلغــا	عــن	تعــرض	اجلمــل	العائــد	لــه	
للصــدم	العمــد	وإحلــاق	الضــرر	بــه	والواقــع	مبنطقــة	صحراويــة	تســمي	
)	......	(	وباالنتقــال	واملعاينــة	تبــن	املوقــع	يبعــد	25	كيلــو	تقريبــا	علــى	
طريــق	ســكاكا	وبالوصــول	إليــه	أتضــح	أن	موقــع	املواطــن	/	................	
ــل	ويوجــد	بيــت	شــعر	وخيمــة	ووايــت	مــاء	 ــارة	عــن	شــبك	كبيــر	لألب عب
ويحــده	مــن	ناحيــة	الشــرق	أبــل	......	وعثــر	علــى	اجلمــل	ولونــه	واضــح	فيــه	
أثــر	ضربــة	يف	أســفل	الفخــذ	األيســر	وكذلــك	هنــاك	ورم	يف	مفصــل	
القــدم	اليســرى	وعنــد	حتريكــه	لــم	يســتطع	الوقــوف	على	رجله	اليســرى	
ويعــرج	وحركتــه	بطيئــة	وصــدر	بحــق	اجلمــل	التقريــر	البيطــري	املتضمــن	
)	ان	اجلمــل	اوضــح	اللــون	ويبلــغ	خمــس	ســنوات	ومصــاب	بالرجــل	اليســرى	
ــورم	مفصــل	 ــه	اليســرى	بصفــة	مســتمرة	مــع	ت حيــث	لوحــظ	رفعــه	لرجل
الرســغ	واخلــف	ووجــد	تــورم	وكدمــات	بعضــات	الفخــذ	االيســر	وهــذه	
اصابــة	معيقــة	للجمــل	عــن	احلركــة	الطبيعيــة	(	وبضبــط	شــهادة	.........	
شــهد	بأنــه	أثنــاء	تواجــده	مــع	اإلبــل	العائــدة	لكفيلــه	املدعــي	/	.........	
حضــرت	اإلبــل	العائــدة	للمتهــم	/	......	إلــى	أبــل	/	.......	وحضــر	املتهــم	
ــف	وأصــاب	 بســيارته	وقــام	مبطــاردة	اجلمــل	وصدمــه	بالســيارة	مــن	اخلل
رجلــه	اليســرى	وباســتجواب	املتهــم	/	أفــاد	بــأن	جمــل	املدعــو	/	........	
كان	موجــود	بالقــرب	مــن	األبــل	العائــدة	للمتهــم	......	وانــه	كان	يريــد	
أن	يبعــده	عــن	إبلــه	واجلمــل	كان	)	مهجــور	(	وأثنــاء	أبعــاده	للجمــل	وذلــك	
بالســير	خلفــه	بالســيارة	تعرقــل	باملشــي	لوحــده	مــن	دون	أن	يقــوم	بصدمــه	
وأضــاف	بــأن	هنــاك	موضــع	أصابــه	قدميــة	بقــدم	اجلمــل	اليســرى	مــن	اثــر	
عضــة	جمــل	ســابقا	وقــد	انتهــى	التحقيــق	إلــى	اتهــام	/	..........	بصــدم	
جمــل	عمــدا	ممــا	أحــدث	فيــه	أصابــه	وذلــك	لألدلــة	والقرائــن	التاليــة	1-	
مــا	جــاء	يف	أقوالــه	املدونــة	علــى	الصفحــة	رقــم	)	14(	مــن	دفتــر	التحقيــق	
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املرفــق	لفــة	)1(	2-	مــا	جــاء	بشــهادة	الشــاهد	املدونــة	علــى	الصفحــة	رقــم	
)15(	مــن	دفتــر	التحقيــق	املرفــق	لفــة	)1(

3-	مــا	جــاء	يف	محضــر	املعاينــة	املدونــة	علــى	الصفحــة	رقــم	)16(	مــن	
دفتــر	التحقيــق	املرفــق	لفــة	)1(	4-	مــا	جــاء	يف	التقريــر	البيطــري	املرفــق	
لفــة	)11(	وبالبحــث	عــن	ســوابقه	تبــن	عــدم	وجــود	ســوابق	وحيــث	إن	
مــا	أقــدم	عليــه	املتهــم	وهــو	بكامــل	أهليتــه	املعتبــرة	شــرعا	فعــل	محــرم	
ومعاقــب	عليــه	شــرعا	لــذا	أطلــب	إثبــات	إدانتــه	مبــا	أســند	إليــه	واحلكــم	
عليــه	بعقوبــة	تعزيريــة	تزجــره	وتــردع	غيــره	)	علمــا	بــأن	احلــق	اخلــاص	الزال	
قائمــا	(	وبعــرض	دعــوى	املدعــي	العــام	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــا	
مــا	ذكــره	املدعــي	العــام	مــن	صدمــي	بعيــر	........	غيــر	صحيــح	والصحيح	
أن	بعيــر	.....	قــد	خالــط	نياقــي	فقمــت	مبحاولــة	ابعــاده	بالســيارة	باملشــي	
خلفــه	وكان	البعيــر	مهجــور	)	مقيــد	اليديــن	والرجلــن	(	وقــد	عثــر	أثنــاء	
مشــي	خلفــه	وقــد	أخبــرت	الراعــي	بذلــك	وبقيــت	عند	البعير	أنــا	والراعي	
حتــى	حضــر	صاحــب	البعيــر	ولــم	يصــب	البعيــر	مــن	جراء	ذلك	ال	بكســر	
وال	غيــره	هكــذا	أجــاب	وبســؤال	املدعــي	العــام	البينــة	علــى	الدعــوى	
أجــاب	قائــا	:	لــدي	شــاهد	وهــو	حاضــر	االن	وأطلــب	األذن	بســماع	مــا	
لديــه	وعليــه	حضــر	..........	ســوداني	اجلنســية	مبوجــب	اقامــة	رقــم	..........	
وقــال	معرفــا	اننــي	اعمــل	راعــي	عنــد	..........	منــذ	ســنتن	وابلــغ	مــن	العمــر	
26	عامــا	واســكن	بالقــرب	مــن	مدينــة	عرعــر	واملدعــي	صاحــب	اجلمــل	
هــو	كفيلــي	واملدعــى	عليــه	ال	أعرفــه	ســوى	يف	فتــرة	الربيــع	حيــث	إنــه	
ــا	ولــدى	استشــهاده	شــهد	هلل	قائــا	:	اشــهد	هلل	أن	 ــه	قريــب	من نــزل	بإبل
املدعــى	عليــه	هــذا	احلاضــر	قــام	بســيارته	نــوع	........	بصــدم	بعيــر	كفيلــي	
مــن	رجلــه	اليمنــى	وذلــك	أثنــاء	طــرده	للبعيــر	عــن	أبلــه	حيــث	ســار	خلفــه	
بســيارته	حتــى	صدمــه	وأحــدث	بــه	اصابــة	لــم	يســتطع	منهــا	املشــي	حتــى	
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األن	هكــذا	شــهد	وبســؤال	الشــاهد	أيــن	كانــت	اصابــة	البعيــر	أجــاب	
ــه	اليمنــى	هكــذا	أجــاب	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	 قائــا	برجل
أجــاب	قائــا	:	مــا	ذكــره	الشــاهد	غيــر	صحيــح	مطلقــا	والصحيــح	مــا	
ذكرتــه	وبســؤال	املدعــى	عليــه	هــل	لديــه	طعــن	يف	الشــاهد	أجــاب	قائــا	
:	أنــا	ال	اعرفــه	مطلقــا	هكــذا	أجــاب	ولتأمــل	مــا	ســبق	ضبطــه	جــرى	
رفــع	اجللســة	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	
وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/07/22	هـــ	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	
يــوم	األحــد	املوافــق1434/07/23	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	09.15	
وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	وقــد	احضــر	معــه	كا	مــن	........	ســعودي	
اجلنســية	مبوجــب	ســجل	مدنــي	رقــم	.........	و	.........	ســعودي	اجلنســية	
مبوجــب	ســجل	مدنــي	رقــم	..........	وشــهد	كل	واحــد	مبفــرده	قائــا	
نشــهد	هلل	ان	الشــاهد	........	عــدل	ثقــة	هكــذا	شــهدا	ولتأمــل	مــا	جــرى	
رفــع	اجللســة	وعليــه	حصــل	التوقيــع	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	

نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/07/23	هـــ
هـــ	 املوافــق1434/07/26	 األربعــاء	 يــوم	 ففــي	 وبعــد	 احلمــد	هلل	وحــده	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	10.30	وفيهــا	حضــر	املدعــي	العــام	وحضــر	
حلضــوره	املدعــى	عليــه	واملثبــت	هويتــه	ســابقا	وباالطــاع	علــى	شــهادة	
إن	شــكوى	 الواقــع	حيــث	 تخالــف	 ســابقا	وجدتهــا	 املدونــة	 الشــاهد	
املشــتكي	واحملاضــر	املرفقــة	اشــارت	إن	الرجــل	املصابــة	هــي	اليســرى	
وقــد	شــهد	الشــاهد	أنهــا	اليمنــى	كمــا	جــرى	منــا	االطــاع	علــى	محضــر	
املعاينــة	واالنتقــال	واملــدون	علــى	صحيفــة	رقــم	)16(	مــن	تعزيــر	األحــوال	
األمنيــة	املوحــد	لفــة	رقــم	)1(	مــن	طيــات	املعاملــة	واملــدون	بــا	تاريــخ	وال	
يــوم	وقــد	نــص	احلاجــه	منــه	)	اتضــح	لــي	أن	هنــاك	ضربــه	يف	أســفل	الفخذ	
األيســر	وكذلــك	هنــاك	ورم	يف	مفصــل	القــدم	اليســرى	وال	يســتطيع	
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اجلمــل	أن	يطــأ	علــى	رجلــه	اليســرى	وعنــد	حتريــك	اجلمــل	أتضــح	لــي	أن	
اجلمــل	يعــرج	مــن	رجلــه	اليســرى	وحركتــه	بطيئــة	جــدا	(	أ.هـــ	كمــا	جرى	
منــا	االطــاع	علــى	التقريــر	البيطــري	املرفــق	علــى	لفــة	رقــم	)11(	مــن	
ونــص	 املوافــق	1434/3/10هـــ	 الثاثــاء	 يــوم	 واملــدون	 املعاملــة	 طيــات	
احلاجــه	منــه	)	فقــد	تبــن	إصابــة	اجلمــل	)	أوضــح	اللــون	ويبلــغ	مــن	العمــر	
خمــس	ســنوات	(	بالرجــل	اليســرى	حيــث	لوحــظ	رفــع	اجلمــل	لرجلــه	
اليســرى	بصفــة	مســتمرة	مــع	تــورم	مفصــل	الرســغ	واخلــف	ووجــود	تــورم	
وكدمــات	بعضــات	الفخــذ	األيســر	هــذه	االصابــة	تعتبــر	إصابــة	معيقــة	
للجمــل	عــن	احلركــة	الطبيعيــة	(	أ.هـــ	وبســؤال	املدعــي	العــام	هــل	لديــة	
مزيــد	بينــة	أجــاب	قائــا	:	ليــس	لــدي	ســوى	مــا	قدمتــه	.	فبنــاء	علــى	مــا	
تقــدم	مــن	الدعــوى	وأنــكار	املدعــى	عليــه	ملــا	جــاء	فيهــا	ولكــون	شــهادة	
الشــاهد	قــد	جــاءت	مناقضــة	للواقــع	وذلــك	يســقطها	ولكــون	مــا	قدمــه	
املدعــي	العــام	ال	يعــد	بينــة	موصلــة	لــذا	كلــه	فقــد	رددت	طلــب	املدعــي	
العــام	اثبــات	ادانــة	املدعــى	عليــه	..........	بصــدم	جمــل	عمــدا	وحكمــت	
بعــدم	ادانتــه	بذلــك	ونظــرا	لتوجــه	التهمــه	الضعيفــة	عليه	بنــاء	على	اقراره	
بالســير	خلــف	اجلمــل	وبنــاء	علــى	محضــر	املعاينــة	والتقريــر	البيطــري	
فقــد	اكتفيــت	احلــق	العــام	بأخــذ	التعهــد	عليــه	لقــاء	ذلــك	وبجميــع	ذلــك	
حكمــت	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	قناعتــه	بــه	كمــا	
قــرر	املدعــي	العــام	االعتــراض	علــى	احلكــم	واكتفــى	بائحــة	الدعــوى	
كائحــة	اعتراضيــة	هــذا	وقــد	حضــر	صاحــب	احلــق	اخلــاص	...........	
ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	ســجل	مدنــي	رقــم	..........	بصفتــه	وكيــا	
ــة	عــدل	عرعــر	برقــم	 ــة	الصــادرة	مــن	كتاب عــن	.........	مبوجــب	الوكال
لــه	فيهــا	حــق	)	املطالبــة	 34972098	وتاريــخ	1434/7/22هـــ	والــذي	
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وإقامــة	الدعــاوى	واملرافعــة	واملدافعــة	وســماع	والــرد	عليهــا	واالقــرار	
واالنــكار	والصلــح	والتنــازل	واإلبــراء	وطلــب	اليمــن	ورده	واالمتنــاع	عنــه	
واحضــار	الشــهود	والبينــات	والطعــن	فيهــا	وقبــول	األحــكام	واالعتراض	

عليهــا	وطلــب	االســتئناف	(	أ.	هـــ	
	وادعــى	قائــا	:	إن	هــذا	احلاضــر	قــام	بصــدم	جمــل	موكلــي	عمــدا	
ــه	عــن	احلركــة	 ــه	اليســرى	أعاقت ــة	برجل ــه	إصاب ــا	ممــا	أحــدث	ل وعدوان
متامــًا	وعطلــت	منافعــه	وهــو	جمــل	يعــد	مــن	مزايــن	اإلبــل	وقيمتــه	هــي	
ثاثــة	مايــن	ريــال	لــذا	أطلــب	إلــزام	املدعــى	عليــه	بدفــع	ثاثــة	مايــن	
ريــال	ملوكلــي	وهــي	قيمــة	اجلمــل	هــذه	دعــواي	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعى	
عليــه	احلاضــر	انكــر	مــا	جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	باحلــق	اخلــاص	جملــة	
وتفصيــا	وبســؤال	املدعــي	باحلــق	اخلــاص	البينــة	علــى	الدعــوى	اجــاب	
قائــا	:	بينتــي	مــا	جــاء	يف	شــهادة	الشــاهد	واملســموعة	لــدى	فضيلتكــم	
ســابقا	وكذلــك	مــا	جــاء	يف	محضــر	املعاينــة	والتقريــر	الطبــي	وكلهــا	
مرفقــه	لكــم	كمــا	أن	املدعــى	عليــه	قــد	أرســل	لــي	رجلــن	إلقناعــي	
بالتنــازل	عــن	الدعــوى	وأنــه	نــادم	علــى	فعلتــه	هكــذا	قــرر	هــذا	وقــد	
ســبق	منــا	االطــاع	علــى	الشــهادة	والتقريــر	املذكــورة	ولكــون	مخالفــة	
للواقــع	فقــد	أفهمــت	املدعــي	باحلــق	اخلــاص	أن	شــهادة	الشــاهد	ســاقطة	
ملخالفتهــا	الواقــع	وبســؤاله	هــل	لديــه	مزيــد	بينــة	غيــر	ذلــك	أجــاب	قائــا	
ــه	وســلم	 ــى	اهلل	علي ــه	ولقــول	النبــي	وصل ــدي	ســوى	مــا	قدمت :	ال	ليــس	ل
)	البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	علــى	مــن	أنكــر	(	ولكــون	مــا	أقامــه	
ــى	البــراءة	األصليــة	يف	جانــب	املدعــى	 املدعــي	احلــق	اخلــاص	ال	يقــوى	عل
ــه	طلــب	اليمــن	فقــد	افهمــت	 ــة	احلاضــر	تخول ــه	لــذا	ولكــون	وكال علي
املدعــي	باحلــق	اخلــاص	أن	لــه	ميــن	املدعــى	عليــه	علــى	نفــي	دعــواه	فأجــاب	
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قائــا	:	اننــي	اطلــب	مهلــة	حملاولــة	احضــار	الرجلــن	الذيــن	ســعيا	بالصلــح	
بيننــا	لســماع	مــا	لديهــم	مــن	شــهادة	بذلــك	وعليــه	ولتمكــن	املدعــي	
باحلــق	اخلــاص	مــن	احضــار	مــا	لديــه	جــرى	رفــع	اجللســة	وتأجلــت	حتــى	يــوم	
الســبت	املوافــق	1434/7/29هـــ	الســاعة	العاشــرة	والربــع	صباحــا	وعليــه	
حصــل	التوقيــع	..	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	

آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/07/26	هـــ	.
هـــ	 املوافــق1434/07/29	 الســبت	 يــوم	 ففــي	 وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
ــع	وفيهــا	حضــر	املدعــي	باحلــق	 افتتحــت	اجللســة	الســاعة	العاشــرة	والرب
ــة	عمــا	 ــه	واملثبــت	هويتهمــا	ســابقا	وبســؤال	املدعــي	وكال واملدعــي	علي
اســتمهل	ألجلــه	يف	اجللســة	املاضيــة	اجــاب	قائــا	:	إن	مــن	ســعى	بالصلــح	
بيننــا	هــم	مــن	جماعــة	املدعــى	عليــه	وال	اســتطيع	احضارهــم	واطلــب	ميــن	
املدعــى	عليــه	علــى	نفــي	صدمــه	للبعيــر	واحداثــه	االصابــات	بــه	وبعــرض	
ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	اســتعد	اليمــن	وقــد	جــرى	منــا	تذكيــره	مبغبــة	
احللــف	كاذبــًا	فأصــر	علــى	بــذل	اليمــن	فأذنــت	لــه	فحلــف	بــاهلل	قائــًا	:	
واهلل	العظيــم	عالــم	الغيــب	والشــهادة	أننــي	لــم	أقــم	بصــدم	البعيــر	العائــد	
ل..........	ولــم	أحــدث	بــه	اإلصابــات	التــي	يذكرهــا	املدعــي	.	هكــذا	
أحلــف	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	وأنــكار	املدعــى	عليــه	ملــا	جــاء	
فيهــا	ولعــدم	قيــام	البينــة	عليهــا	وبــذل	املدعــى	عليــه	اليمــن	علــى	نفــي	
دعــوى	املدعــي	لــذا	فقــد	صرفــت	النطــر	عــن	طلــب	املدعــى	وكالــة	إلــزام	
املدعــى	عليــه	بقيمــة	بعيــر	موكلــه	لقــاء	مــا	يدعيــه	مــن	صدمــه	واخليــت	
ســبيل	املدعــى	عليــه	مــن	الدعــوى	باحلــق	اخلــاص	وبذلــك	حكمــت	و	
بعــرض	احلكــم	علــى	املدعــي	وكالــة	واملدعــى	عليــه	قــرر	كل	واحــد	
منهمــا	قناعتــه	باحلكــم	وعليــه	تكــون	هــذه	الدعــوى	منتهيــة	يف	احلــق	
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اخلــاص	وحتــت	نظــر	محكمــة	االســتئناف	يف	احلكــم	العــام	.	وبــاهلل	
التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	الــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	

يف	29/	7/	1434هـــ.
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احلشيش	وتعاطيه	وتستره	على	مصدره	وتعاطي	

حبوب	الترامادول	احملظورة
185

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	بحيازة	احلشيش	املخدر	تعاطي29
192وتعاطيه	وتستره	على	املصدر

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	بتعاطي	احلشيش	تعاطي30
200املخدر	وحيازة	سيجارة	ملفوفة	منه

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	مقر	بتعاطي	احلشيش	تعاطي31
206املخدر
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دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	بتعاطيه	احلشيش	تعاطي32
211املخدر	وحيازته	ثاث	سجائر	ممزوجة	مبادتها

اجتار	33
بالبشر

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	باالجتار	بعامات	
منزليات	واستغال	ضعفهن،	واملدعى	عليه	ينكر،	

وال	بينة	عليه
219

اجتار	34
بالبشر

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليهن	ثاث	باجتار	إحداهن	
باألشخاص	وامتهان	القوادة	على	الباقيتن،	وباتهام	

املدعى	عليهما	الباقيتن	بامتهان	الدعارة
223

اجتار	35
بالبشر

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	باالجتار	بطفل	
231الستخدامه	يف	التسول

اجتار	36
بالبشر

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	بإيواء	اخلادمات	
الهاربات	واالجتار	باألشخاص	وفعل	الفاحشة	وحيازة	

مقطع	جنسي	يف	جهازه	اجلوال
237

إتاف	مال	37
الغير

دعوى	عامة	ضد	مدعى	عليه	بإحراق	سيارة	مواطن	
وإغاق	التيار	الكهربائي	عنه،	وصاحب	احلق	

اخلاص	متنازل	عن	حقه
247

إتاف	مال	38
الغير

دعوى	عامة	وخاصة	ضد	املدعى	عليه	لقيامه	بصدم	
جمل	عمدا	مما	أحدث	به	إصابة،	والشهادة	معارضة	

للتقرير	البيطري
253


