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رقم الصك : 34250164 تاريخه: 
رقم الدعوى:3018918 1434/06/24هـ   
رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 

34283702  تاريخه: 1434/7/30هـ

اعتــداء - ضــرب - ضــرب باســتخدام عصــا خشــبية - ضــرب أفضــى إلــى 
املــوت - قتــل شــبه عمــد- دعــوى عامــة وخاصــة - االســتئناس بــرأي أهــل 
اخلبــرة يف ثبــوت الدعــوى مــن عدمهــا »تقريــر طبــي شــرعي« -يشــترط 
لثبــوت اجلنايــة ثبــوت قيــام العالقــة الســببية بــن الفعــل واجلنايــة-رد 

دعــوى املدعــى العــام .

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

أقــام املدعــي اخلــاص دعــوى ضــد املدعــى عليــه بحصــول مضاربــة بينــه 
ــه  ــى رأســه أدت لوفات ــه بعصــا عل ــه قــام بضرب ــه -وأن ــه - ابن وبــن مورث
ويطلــب احلكــم عليــه بدفــع نصيبــه مــن دية شــبه العمد املقــدرة بأربعمئة 
ألــف ريــال عليــه فيكــون نصيبــه منهــا مئتــن وســتن ألفــا وســتمئة وســتة 
وســتن ريــاال وســتة وســتن هللــة ،أقــر املدعــى عليــه بحصــول املضاربــة 
وأنــه تنــاول العصــا وأهــوى بهــا علــى مورثــه إال أن مورثــه متكــن مــن 
صدهــا بيــده ولــم تصبــه بــأذى ، ورد بتقريــر الطبيــب الشــرعي عــدم 
تعــرض املتوفــى ألي ضــرب يف أي موضــع مــن جســده وأنــه ظهــر مــن 
تشــريح اجلثــة وجــود حالــة مرضيــة مزمنــة متقدمــة بالقلــب وشــرايينه 
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أدت لتضخــم القلــب مصحــوب بتصلــب عصيــدي شــديد مــع انســداد يف 
محيــط الشــريان التاجــي لــذا فــإن وفاتــه تعــزى حلالتــه املرضيــة التــي أدت 
لتوقــف القلــب والتنفــس نتيجــة نقــص شــديد يف ترويــة عضلــة القلــب ، 
كمــا جــرى إفهــام املدعــي بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه 
فطلــب ميينــه، فحلــف املدعــى عليــه اليمــن املطلوبــة، لــذا فقــد قــررت 
احملكمــة صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه 
،وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر القناعــة ،وأقــام املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه دعــوى بأنــه جــرى توجيــه االتهــام لــه بقيامــه بقتــل الغيــر 
شــبه عمــد بضربــه بعصــا خشــبية وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وتطبيــق 
مقتضــى اإلرادة امللكيــة ،أنكــر املدعــى عليــه تســببه يف قتــل املتوفــى 
،وإلنــكار املدعــى عليــه ولعــدم قيــام البينــة املوصلــة علــى الدعــوى 
وملــا تضمنــه التقريــر الطبــي مــن اإلشــارة بــأن ســبب الوفــاة يعــود حلالتــه 
املرضيــة - لــذا فقــد انتهــت احملكمــة إلــى عــدم ثبــوت تســبب املدعــى 
ــه بالوفــاة ال عمــدًا وال شــبهة وال خطــأ وقــررت صــرف النظــر عــن  علي
دعــوى املدعــي العــام وأخلــت ســبيله مــن الدعــوى ،بعــرض احلكــم علــى 
املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب تدقيقــه بــدون الئحــة ،صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1430/02/27 هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقم  وتاريخ 1430/02/27 هـ ففي يوم الثالثاء املوافق1434/06/06 



7

هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10وفيهــا حضــر ...........أردنــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم ...........وادعــى علــى احلاضــر معــه ........... 
يف  ...........قائــال  رقــم  إقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  بنجالديشــي 
دعــواه أن هــذا احلاضــر ...........حصلــت بينــه وبــن ابنــي ...........مضاربــة 
يف 1429/9/22هـــ فقــام بضــرب ابنــي بعصــا وتــويف ابنــي نتيجــة لذلــك 
وقــد انحصــر ارث ابنــي يف أنــا والــده ويف والدتــه ........... مبوجــب صــك 
اإلرث الصــادر مــن احملكمــة العامــة برقــم...........يف 1433/1/30هــــ 
فقــط وجنايــة علــى ابنــي مــن قبيــل شــبه العمــد اطلــب منكــم احلكــم 
عليــه بتســليمي نصيبــي مــن ديــة قتــل شــبه العمــد حيــث أن ديــة شــبه 
العمــد أربعمائــة ألــف ريــال ونصيبــي منهــا مئتــن وســتن الفــا وســتمائة 
وســتة وســتن رياال وســته وســتن هلله)266666,6(هذه دعواي وبعرض 
دعــوى املدعــي ...........علــى املدعــى عليــه ...........اجــاب بلســان عربــي 
قائــال إنــه حصلــت بينــي وبــن ابــن املدعــي ...........مضاربــة فأخــذت 
عصــا ملــا ضربنــي أردت ضربــه بهــا ورفعتهــا وأهويــت بهــا عليــه فقــام 
مبســكها منــي أثنــاء رفعهــا ولــم أصبــه بــأي ضــرب وقــد جــاء آخــر 
ســعودي فضربنــي ولــم يحصــل منــي أي ضــرب ألحــد هكــذا أجــاب 
وبعــرض جوابــه علــى املدعــي قــال إن املدعــى عليــه ضــرب ابنــي وعنــدي 
اجللســة إلحضــاره  رفــع  ...........اطلــب  املضاربــة  احلاضــر  وبينتــي  بينــه 
ــوم األربعــاء املوافــق  ورفعــت اجللســة لذلــك وحــددت لهمــا موعــدًا هــو ي
حصــل  ذكــر  مــا  وعلــى  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  1434/6/14هــــ 
التوقيــع. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/06/06 هـــ  وصحب
هـــ  املوافــق1434/06/14  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
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عليــه  ...........واملدعــى  املدعــي  اجللسةالســاعة9وفيها حضــر  افتتحــت 
مبوجــب  اجلنســية  ...........ســعودي  معــه  املدعــي  احضــر  ...........وقــد 
مــن  لديــه  ...........عمــا  احلاضــر  ...........وبســؤال  رقــم  املدنــي  الســجل 
شــهادة كنــت أنــا وصديقــي ...........رحمــة اهلل عليــه راجعــن إلــى منــزل 
...........وكنــا نــود الســحور ووقفنــا أمــام منــزل ...........ولــم جنــد موقفــًا 
للســيارة ووقفنــا خلــف الســيارات ونزلنــا ومعنــا الســحور وجدنــا البنقالي 
املدعــى عليــه هــذا احلاضــر أمــام مطعمــه فتوجهنــا إليه ووجه إليه  ســؤال 
وقــال ملــاذا كثــرت الســيارات أمــام منزلــي وقــام البنقالــي يتلفــظ مــا لــك 
دخــل وكشــر بوجهــه ...........وقامــوا مبدافعــة بعضهــم بعضــا وجتمــع 
النــاس لتفريقهــم وأنــا بجانــب ...........ورجــع البنقالــي للمحــل ورأيــت معــه 
ــه الثنتــن ويريــد ضــرب ...........وخفــت ان  عصــا وكان ممســكًا بيدي
ــم أشــاهد  ــة العصــا ول يضربنــي ووجهــت وجهــي للخلــف فســمعت ضرب
أيــن ضــرب فقــام ...........بغضــب شــديد فضــرب البنقالــي وقمنــا بدخــول 
احملــل وهنــاك كنــت امســك البنقالــي هــذا احلاضــر وهو كان ماســكًا 
بــي وكان دم البنقالــي هــذا احلاضــر ينثــر علــي ولكــي أفلــت البنقالــي 
ــا بالتفرقــة بينهمــا  ــي وقمن ــه لكــي يتركن هــذا احلاضــر قمــت وضربت
هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبــه اشــهد وبســؤال املدعــي ...........هــل لديــه 
أي بينــة أو شــاهد آخــر قــال ال يوجــد لــدي أي بينــات أو شــهود ســوى 
مــن أحضــرت ...........هــذا وقــد جــرى اطالعــي علــى التقريــر الطبــي 
الشــرعي النهائــي يف هــذه القضيــة رقــم ...........الصــادر مــن املديريــة 
الشــرعي  الطــب  إدارة  الريــاض  مبنطقــة  الصحيــة  للشــئون  العامــة 
بالريــاض حيــث ذكــر فيــه عــدم تعــرض املتوفــى ب........... ألي ضــرب 
يف أي موضــع مــن جســده وهــذا خالصــة مــا جــاء يف تقريرهــم حيــث 
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ذكــر يف الصفحــة األخيــرة منــه ) ثبــت مــن فحــص وتشــريح اجلثــة ومــن 
فحــص التشــريح النســجي وجــود حالــة مرضيــة مزمنــه متقدمــة بالقلــب 
وشــرايينه عبــارة عــن تضخــم بعضلــة القلــب )البطــن االيســر( مصحــوب 
التاجــي  الشــريان  محيــط  يف  انســداد  مــع  شــديد  عصيــدي  بتصلــب 
االيســر نســبة 90% وحكمــًا علــى مــا ســبق وعلــى مــا اوردنــا مــن حقائــق 
علميــة فإننــا نــرى ان وفــاة املذكــور مرضيــة تعــزى الــى حالتــه املرضيــة 
املوصوفــه بالقلــب آنفــًا مبــا أدت اليــه مــن توقــف للقلــب والتنفــس نتيجــة 
نقــص شــديد يف ترويــة عضلــة القلــب وال يوجــد مــا مينــع مــن حــدوث وفــاة 
املذكــور يف تاريــخ 1429/9/22هــــ كمــا هــو مثبــت بخطــاب الشــرطة 
اخصائــي الطــب الشــرعي بالريــاض و...........توقيــع اخصائــي الطــب 
الشــرعي بالريــاض ............توقيــع جلميــع مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة 
وحيــث أنكــر املدعــى ...................... ضربــه مــورث املدعــي ...........أو 
تســببه يف وفاتــه وحيــث لــم يقــم املدعــي البينــه علــى مــا أدعــاه وحيــث أن 
شــهادة الشــاهد الــذي أحضــره املدعــي هــو ........... لــم يشــهد علــى ضرب 
املدعــى عليــه وحيــث اثبــت التقريــر الطبــي الشــرعي املذكــور خالصتــه 
ان ســبب الوفــاة هــو وجــود حالــة مرضيــة مزمنــه متقدمــة بالقلــب أدت 
الــى وفاتــه وانــه لــم يتعــرض ألي آثــار ضــرب يف جســده فقــد أفهمــت 
املدعــي ان لــه ميــن املدعــى عليــه أنــه لــم يضــرب ابنــه وانــه لــم يتســبب 
يف وفاتــه بضربــه قــال أريــد ميــن املدعــى عليــه ...........وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه ...........قــال ال مــا نــع لــدي مــن احللــف ثــم تلفــظ قائــال واهلل 
العظيــم الــذي ال الــه اال هــو عالــم الغيــب والشــهادة اننــي لــم اضــرب ابــن 
املدعــي ...........جلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي ...........ضــد املدعــى عليــه ...........واخليــت ســبيل املدعــى عليــه 
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...........وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا القناعــة بــه. وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
1434/06/14 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1430/02/27 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1430/02/27 هـــ ففــي يــوم األحــد 
املوافــق1434/06/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي 
...........قائــال يف دعــواه بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام 

مبدينــة الريــاض أدعــي علــى/
1- ...........37 عامــا ، بنجالديشــي اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة 
رقــم )( مقيــم مبدينــة الريــاض اوقــف بتاريخ 1429/9/22هـــ ومت ايداعه 
ــد التوقيــف رقــم........... ــة ومتدي ــام مبوجــب مذكــرة االحال الســجن الع

وتاريــخ 1429/11/12هـ
2- ...........22 عامــا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)...........( متعلم ، مقيم مبدينة الرياض ، اوقف بتاريخ 1429/9/22هـ 
وافــرج عنــه مبوجــب امــر اإلفــراج ...........وتاريــخ 1429/9/24هـــ حيــث 
انــه بتاريــخ 1429/6/5هـــ ورد ملركــز شــرطة ...........تقريــر احــدى فــرق 
الدوريــات االمنيــة برقــم ...........املتضمــن وجــود مضاربــة علــى شــارع 
...........امــام مطعــم ...........وانتقلــت الفرقــه للموقــع وقابلــت املتهــم االول 
وتبــن ان بــه اصابــه ويفيــد بــان شــخصن قامــا بضربــه امــام املطعــم 
ودخــال املنــزل احدهمــا املتهــم الثانــي واالخــر يدعــى ...........واثنــاء ذلــك 
حضــرا وافــادا بــان الطــرف االول تلفــظ عليهمــا ويقــوم بايقــاف ســيارته 
امــام املنــزل ومت نقــل جميــع االطــراف الــى مســتوصف ...........الســعافهم 
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ومت عــالج املتهــم االول فقــط لعــدم وجــود اصابــات باخصامــه كمــا 
افــادا بذلــك واثنــاء اخلــروج مــن املســتوصف تعــرض ...........حلالــة اغمــاء 
ومت عرضــه علــى الطبيــب فطلــب نقلــه الــى مستشــفى احلــرس الوطنــي 
ومت نقلــه عــن طريــق اســعاف املســتوصف وتــويف قبــل وصولــه املستشــفى 
وباالنتقــال الــى موقــع اجلرميــة يف حــي ..... شــارع ...........عقــار رقــم ...........
وعنــد معاينــة املوقــع عثــر علــى عصــا خشــبية ) عصــا مكنســة ( ولــم يتــم 
العثــور علــى اشــياء اخــرى او اثــار دمــاء . وباســتجواب املتهــم االول / افــاد 
بانــه يف حوالــي الســاعة الثالثــة والثلــث صباحــا مــن يــوم 1429/9/22هـــ 
البوفيــة  مــن  خروجــه  وعنــد  الســحور  وجبــة  وتنــاول  البوفيــة  حضــر 
قابله...........وســاله عــن صاحــب الســيارة الليموزيــن الواقفــه امــام منزلــه 
وجهــه وضربــه  علــى  ...........بيــده  منزلــه فضربــه  نائــم يف  انــه  فقــال 
بحديــده وذراعــه وفخــذه االميــن وقــام زميلــه املتهــم الثانــي ...........بضربــه 
علــى وجهــه ومبواجهتــه باملتهــم الثانــي تراجــع عــن اقوالــه وافــاد بانــه قــام 
بضــرب املتــويف بعصــا خشــبية مــرة واحــدة وال يعلــم هــل كانــت الضربــة 
ــى صــدره ام كتفــه وباســتجواب املتهــم الثانــي افــاد بانــه كان مــع  عل
املتــويف وعنــد وصولهمــا الــى املنــزل لــم يعثــر علــى موقــف للســيارة فنــزل 
املتــويف يتحــدث مــع املتهــم االول فســأله عــن صاحــب الســيارة الواقفــة 
أمــام منزلهــم فقــال لــه املتهــم األول إنــه زبــون وأنــه نائــم فتماســكا 
باأليــدي فدخــل املتهــم األول البوفيــة وأحضــر عصــا ورفعهــا علــى املتــويف 
وال يعلــم إن كان ضربــه بهــا أم ال كمــا أفــاد بــأن املتهــم األول قــام 
مبســكه وحــاول التخلــص منــه دون جــدوى فقــام لضــرب املتهــم األول 
علــى وجهــه ثــم دخــل هــو واملتــويف املنــزل وبعــد ذلــك قبــض عليهمــا وال 
يوجــد بــه أي اصابــات وقــد صــدر التقريــر الشــرعي رقم...........املتضمــن 
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ان املجنــي عليــه يعانــي مــن حالــة مرضيــة متقدمــة بالقلــب وشــرايينه 
عبــارة عــن تضخــم بعضلــة القلــب البطــن األيســر مصحــوب بتصلــب 
عصيــدي شــديد مــع انســداد يف محيــط الشــريان التاجــي األيســر بنســبة 
90% وحكمــا علــى مــا ســبق فــان املذكــور تعــزى وفاتــه إلــى حالتــه 
املرضيــة املوصوفــة بالقلــب ومبــا أدت إليــه مــن توقــف القلــب والتنفــس 
نتيجــة نقــص شــديد يف ترويــة عضلــة القلــب كمــا ورد التقريــر الطبــي 
مــن مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة رقــم ...........وتاريــخ 1429/9/22هـــ 

بحــق املتــويف ...........املتضمــن وجــود ســحجات علــى الصــدر.
وقــد أســفر التحقيــق عــن اتهــام األول ...........بقتــل ...........شــبه عمــد 
وذلــك بعــد ضربــه بعصــا خشــبية علــى صــدره ضربــة واحــده واتهــام 
الثانــي ...........بضــرب االول علــى وجهــه بيــده وفقــا لقــرار االتهــام رقــم ) 

........... لعــام 1429هـــوذلك لألدلــة والقرائــن التاليــة
علــى  املــدون  الثانــي  واملتهــم  املتوفــى  مــع  بالتضــارب  األول  1-إقــرار 

)24( رقــم  لفــة  املرفــق  التحقيــق  ملــف  مــن   )12( رقــم  الصفحــة 
2- مــا جــاء يف اقــوال املتهــم الثانــي املدونــة علــى الصفحــة رقــم )5( مــن 

ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )24(.
3-محضــر املواجهــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )8( مــن ملــف التحقيــق 

املرفقــة لفــة )24(
4-التقريــر الطبــي الصــادر مــن مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبية املتضمن 

وجــود ســحجات علــى صــدر املتوفــى املرفــق لفــة رقم )6( 
5-محضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )12-13( مــن 

ملــف االســتدالل املرفــق لفــة )1(.
6- التقرير اجلنائي املصور لفة )22(.
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7-محضــر عــرض األداة املســتخدمة باجلرميــة املــدون علــى الصفحــة رقــم 
)2( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )24(.

8- تقرير الدوريات املنية لفة رقم )4(.
وبالبحــث عــن ســوابقهما لــم تــرد حتــى تاريخــه. وحيــث أن مــا أقــدم 
ــات  ــب إثب ــذا أطل ــه يعــد فعــال محرمــا ل ــه األول وهــو بكامــل أهليت علي
صفــة القتــل شــبه العمــد وفقــا لنــص املــادة 126 مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة وطلــب احلكــم عليــه مبقتضــى اإلرادة امللكيــة للقتــل شــبه 
العمــد رقــم 2104/4/8 وتاريــخ 1363/10/16هـــوتعزير الثانــي لقــاء 
بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا بالنســبة للديــة  مــا أســند إليــه علمــا 
.وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه األول ...........أجــاب 
بينــي  ...........أردنــي اجلنســية حصــل  املتوفــى  ان  قائــال  بلســان عربــي 
وبينــه مشــادة كالميــة بســبب إيقــاف ســيارة أمــام املطعــم فقــام بضربــي 
كفــًا علــى وجهــي وقمــت وأخــذت عصــا ملــا ضربنــي ورفعتهــا واهويــت 
بهــا عليــه فقــام مبســكها منــي أثنــاء رفعهــا ولــم أصبــه بــأي ضــرب 
ــم أضــرب أي  ــره وقــد جــاء ...........ســعودي اجلنســية فضربنــي ول وال غي
منهمــا بــل أنــا املضــروب هكــذا أجــاب وال صحــة ملاذكــر يف الدعــوى 
مــن اننــي أفــدت بضــرب املتوفــى بعصــا خشــبية مــرة واحــدة هــذا غيــر 
صحيــح هكــذا أجــاب وقــال املدعــي العــام ليــس لــدي بينــة علــى ضــرب 
املدعــى عليــه للمتوفــى ســوى إفــادة املدعــى عليــه وقــد جــرى رجوعــي 
ألقــوال املدعــى عليــه ...........و...........فيدفتــر التحقيــق املرفــق ص)1-
...........ووجــدت  للمتوفــى  ضربــه  أنكــر  عليــه  املدعــى  8(فوجــدت 
أقــوال ...........أنــه شــاهد املدعــى عليه...........رفــع العصــا وال يــدري هــل 
ضــرب ...........أم ال كمــا جــرى اطالعــي علــى محضــر املواجهــة بــن 
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...........و........... وجــدت افــادة .... أنــه قــام باحضــار العصــا مــن داخــل 
احملــل وقــام بضــرب ...........مــرة واحــدة وال يــدري هــل كانــت يف صــدره 
أم كتفــة وبعرضــه عليــه قــال ال صحــة لذلــك كمــا جــرى اطالعــي 
علــى التقريــر الطبــي الشــرعي النهائــي يف هــذه القضيــة رقــم ...........
ــاض إدارة  ــة مبنطقــة الري ــة العامــة للشــئون الصحي الصــادر مــن املديري
املتوفــى  تعــرض  عــدم  فيــه  ذكــر  حيــث  بالريــاض  الشــرعي  الطــب 
ب...........ألي ضــرب يف أي موضــع مــن جســده وعــدم وجــود ســحجات 
وهــذا خالصــة مــا جــاء يف تقريرهــم حيــث ذكــر يف الصفحــة األخيــرة 
منــه ) ثبــت مــن فحــص وتشــريح اجلثــة ومــن فحــص التشــريح النســجي 
عــن  عبــارة  وشــرايينه  بالقلــب  متقدمــة  مزمنــه  مرضيــة  حالــة  وجــود 
تضخــم بعضلــة القلــب )البطــن االيســر( مصحــوب بتصلــد عصيــدي 
شــديد مــع انســداد يف محيــط الشــريان التاجــي االيســر نســبة %90 
وحكمــًا علــى مــا ســبق وعلــى مــا أوردنــا مــن حقائــق علميــة فإننــا نــرى 
أن وفــاة املذكــور مرضيــة تعــزى الــى حالتــه املرضيــة املوصوفــه بالقلــب 
آنفــًا مبــا أدت اليــه مــن توقــف للقلــب والتنفــس نتيجــة نقــص شــديد يف 
ترويــة عضلــة القلــب وال يوجــد مــا مينــع مــن حــدوث وفــاة املذكــور يف 
الشــرطة أخصائــي  مثبــت بخطــاب  هــو  تاريــخ 1429/9/22هــــكما 
الشــرعي  الطــب  أخصائــي  ...........توقيــع  بالريــاض  الشــرعي  الطــب 
بالريــاض د............توقيــع جلميــع مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه ...........ضربــه مــورث املدعــي...........أو تســببه يف 
وفاتــه وحيــث لــم يقــم املدعــي البينــة علــى مــا أدعــاه وحيــث جــاء يف 
التقريــر الطبــي الشــرعي النهائــي أن ســبب وفــاة ...........حالتــه املرضيــة 
بالقلــب جلميــع مــا تقــدم لــم يظهــر لــم يثبــت لــدي تســبب املدعــى عليــه يف 
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وفــاة ...........ال عمــد وال شــبه وال خطــأ وحكمــت بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ...........وأخليــت ســبيله وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قنــع املدعــى عليــه ...........ولــم يقنــع املدعــي العــام 
وطلــب تدقيقــه مــن قبــل محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة فأجيــب 
لطلبــه ويف حــال إحضــار املدعــى عليــه الثاني...........ســوف يتــم نظــر 
الدعــوى ضــده لــدي مبشــيئة اهلل. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/18 هـــ 
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 331950074 
ــة القاضــي  ــاملرفق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيل وتاريــخ 1434/7/9هـ
باحملكمــة الشــيخ / ...........برقموتاريخ1434/6/24هـــ اخلــاص بدعوى 
املدعــي العــام واخلــاص ...........أردني اجلنســية ضد/ ........... بنجالديشــي 
اجلنســية يف قضيــة قتــل علــى النحــو املوضــح يف بالقــرار املتضمــن حكــم 
ــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل ب فضيلت
وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب املالحظــة علــى احلكــم فيمــا يتعلــق 
ــق باحلــق اخلــاص فقــد انتهــى احلكــم بقناعــة  باحلــق العــام وأمــا مــا يتعل
الطرفــن فــال يكــون خاضعــًا للتدقيــق واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه وصحبــه وســلم. ــا محمــد وآل نبين
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اعتــداء - ضــرب -إحــداث إصابــة - املطالبــة بالتعزيــر جــراء التعــدي 
التعزيــر   - الــرأس  أرش إصابــة  - تقديــر  بــأرش اإلصابــة  املطالبــة   -

باجللــد.

رقم الصك :3449421 تاريخه: 1434/02/27هـ 
رقم الدعوى:346565

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34233598  تاريخه:1434/06/7هـ

1-قول اهلل تعالى:)وال تعتدوا (.
2-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) مــن حلــف علــى ميــن هــو فيهــا فاجــر 
ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليه غضبان(.رواه مســلم
3-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 

ومالــه وعرضــه (.
4-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 

ويده(.
5-ماذكره الفقهاء من حتليف أقوى املتداعين املتجاحدين.

6-ماذكره ابن القيم من أن البينة هي كل مايبن احلق ويوضحه.

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه برمــي فنجــان والتســبب يف إصابــة املجنــي 
عليــه بجــرح بالــرأس ويحتــاج عشــرة أيــام للعــالج ، طلــب املدعــى العــام 
إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، حضــر 
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املدعــي اخلــاص وطلــب أرش االصابــة، أقــر املدعــى عليــه بضــرب املدعي 
اخلــاص بفنجــان الشــاي ، وذكــر بــأن اإلصابــة بالصدر وليســت بالرأس 
، أحضــر املدعــي العــام واملدعــي اخلــاص شــاهدين فشــهدا بالضــرب 
ولــم يذكــرا موضعــه ، وذكــر الشــاهدان أنهــم بعــد املضاربــة شــاهدا 
إصابــة يف رأس املدعــي باحلــق اخلــاص ، رجــع القاضــي إلــى التقريــر 
أرش  تقديــر  مت  وقــد  الشــفاء  ومــدة  اإلصابــة  لصفــة  املبــن  الطبــي 
اإلصابــة مــن مقــدري الشــجاج بأربعــة آالف ريــال ،وملــا ذكــره الفقهــاء 
مــن حتليــف أقــوى املتداعبــن املتجاحديــن جــرى حتليــف املدعــي باحلــق 
اخلــاص علــى صحــة دعــواه مــن أن اإلصابــة التــي برأســه مــن املدعــى 
عليــه ، صــدر احلكــم بجلــد املدعــى عليــه عشــرين جلــدة للحــق العــام ، 
إلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي باحلــق اخلــاص أربعــة آالف ريــال 
أرش إصابتــه ،قــرر املدعــي العــام عــدم املعارضــة واملــدع باحلــق اخلــاص 
القناعــة أمــا املدعــى عليــه فاعتــرض علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   ......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزئيــة مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزئيــة يف محافظــة جدة/املســاعد برقــم  وتاريــخ 
وتاريــخ   33120326 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/01/18
1433/01/18 هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1433/01/24 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 12  وفيهــا حضــر  املدعــي باحلــق اخلــاص ، ......... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ......... واملدعــي العــام  
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ــرة محافظــة جــدة،  ــق واالدعــاء العــام بدائ ــة التحقي ــه عضــو هيئ بصفت
واملكلــف مــن قبــل هيئــة التحقيــق واالدعاء العام برقــم هـ م 1540/2/2 
وتاريــخ 1433/01/05هـــ وادعيــا علــى /.............. )37( عامــًا ، ســعودي 
اجلنســية ، مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )( ، مطلــق الســراح بالكفالــة 
بتاريــخ 1432/11/8هـــ تســلم مركــز شــرطة  أنــه  .حيــث  احلضوريــة 
النزهــة الشــكوى املقدمــة مــن املدعــي/ ،ســعودي اجلنســية ، ومفادهــا 
التقريــر  بشــأنه  وصــدر  شــاي  فنجــان  عليــه  رمــى  عليــه  املدعــى  ان 
الطبــي مــن الشــؤون الصحيــة مبحافظــة الطائــف رقــم بــدون بتاريــخ 
1432/11/8هـ،املتضمــن إصابتــه بجــرح بالــراس بطــول 4ســم  نصــف 
ســم، مــدة الشــفاء عشــرة أيام.وبســماع أقــوال املدعــى عليــه/.......... ، 
أقــر برمــي املدعــي بفنجــان شــاي بســبب وجــود خالفــات عائليــة ســابقة 
ــه برمــي  ــه االتهــام إلــى املدعــى علي بينهمــا. وانتهــى التحقيــق إلــى توجي
املدعــي بفنجــان شــاي والتســبب يف إصابتــه باإلصابــة املدونــة بالتقريــر 

الطبــي وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1( اعترافه املنوه عنه مبلف التحقيق ص)1(.

2( التقرير الطبي.
وبالبحث عن سوابق املدعى عليه لم يعثر له على سوابق .

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور أعــاله  فعــل محــرم و 
معاقــب عليــه شــرعًا ، لــذا اطلــب مــن احملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة جــدة 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة  تعزيريــة لقــاء مــا بــدر منــه.

ونســأله اجلــواب وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن أننــي قمــت بضــرب املدعــي بفنجــان فصحيــح أمــا كــون 
الفنجــان أصــاب رأس املدعــي فغيــر صحيــح والصحيــح أن الفنجــان 
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ــى  ــه عل ــى بينت ــه عل أصــاب صــدره هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى علي
أن الفنجــان أصــاب صــدره قــال هــذا مــا شــاهدته وبســؤال املدعــي العــام 
واملدعــي اخلــاص عــن بينتهمــا أجــاب املدعــي اخلــاص قائــال نعــم لــدي 
بينــه علــى ذلــك أطلــب إمهالــي إلحضارهــا لــذا رفعــت اجللســة وأعطــي 
موعــدا يف يــوم األحــد املوافــق 1433/02/14هـــ الســاعة احلاديــة عشــر.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة والقائــم 
بعمــل القاضــي مبوجــب التكليــف رقــم 260/ ش يف 1433/2/13هـــ 
ويف  اجللســة املقررةيــوم االحــد املوافــق 1443/2/14هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 00 : 12  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه واملدعــي اخلــاص وحضــر كاًل مــن مينــي اجلنســية مبوجــب االقامــة 
رقــم والــذي يعمــل ميكانيكــي ســيارات كمــا حضــر مينــي اجلنســية 
مبوجــب االقامــة رقــم والــذي يعمــل ميكانيكــي ســيارات وبســؤالهما 
كل واحــد مبفــرده شــهد كل واحــد منهمــا بــأن املدعــى عليــه قــام 
بــه الفنجــان  الــذي ضــرب  بضــرب املدعــى اخلــاص ولــم أرى املوضــع 
يف جســم املدعــى اخلــاص لكــن وبعــد املضاربــة رأينــا إصابــة يف رأس 
املدعــي اخلــاص بعــد ذلــك هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا وبعــرض 
الشــهادة علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل ماجــاء يف الشــهادة صحيــح 
لكــن االصابــة التــي حلقــت بــرأس املدعــي اخلــاص ليســت منــي وليســت 
مســؤول عنهــا والفنجــان الــذي رميــت بــه ضــرب يف صــدره وبســؤال 
املدعــي اخلــاص هــل لديــك بينــة علــى أن االصابــة التــي يف رأســك مــن 
املدعــى عليــه قــال ليــس لــدي ســوى ماقدمــت وعليــه رفعــت اجللســة 
وتأجلــت يف يــوم الســبت املوافــق 1433/2/27هـــ  ويف اجللســة املقررة يوم 
الســبت املوافــق 1433/02/27هـــ  الســاعة  30 : 10   افتتحــت اجللســة 
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وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه واملدعــي 
اخلــاص وقــال أطلــب حقــي الشــرعي منــه وإلزامــه بدفــع أرش إصابتــي 
وتعزيــره لقــاء إهانتــي وبعــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن الشــهود 
فقــال ال أطعــن فيهــم ولــي معرفــه بهــم ولكــن الفنجــان ضــرب يف صــدره 
ولــم يضــرب يف رأســه وال بينــه لــدي إال نفــس الشــهود الذيــن شــهدوا 
وال اعلــم مــن ضربــه يف رأســه وقــد جــرى منــي إحالــة املعاملــة إلــى جلنــة 
الصلــح برقــم 33120326 يف 1433/02/27هـــ لــذا رفعــت اجللســة إلــى 
ــا  ــدي أن ــح .احلمــد هلل وحــده وبعــد فل ــة الصل ــة مــن جلن حــن ورود اإلجاب
القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة  والقائــم بعمــل القاضــي 
مبوجــب قــرار التكليــف رقــم 331348829وتاريــخ 1433/07/19هـــ 
ويف اجللســة املقــررة  يــوم  األحــد املوافــق1433/07/20 هـــ  افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30: 11 لســماع دعــوى املدعــي العــام ضــد وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام و املدعــى باحلــق اخلــاص ولــم يحضــر املدعــى عليــه مــع 
علمــه باملوعــد احملــدد مســبقًا  لــذا رفعــت اجللســة حلــن حضــوره يف 
الســاعة    املوافــق 1433/08/11هـــ  يــوم األحــد  املوعــد احملــدد وذلــك 
15 :  11 . ويف اجللســة املقــررة يــوم الســبت املوافــق 1433/02/27هـــ  
الســاعة  30 : 10   افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه واملدعــي اخلــاص  وقــال أطلــب حقــي الشــرعي 
منــه وإلزامــه بدفــع أرش إصابتــي وتعزيــره لقــاء إهانتــي وبعــد ذلــك 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن الشــهود فقــال ال أطعــن فيهــم ولــي معرفــه 
بهــم ولكــن الفنجــان ضــرب يف صــدره ولــم يضــرب يف رأســه وال بينــه 
لــدي إال نفــس الشــهود الذيــن شــهدوا وال اعلــم مــن ضربــه يف رأســه 
ــة إلــى جلنــة الصلــح برقــم 33120326 يف  وقــد جــرى منــي إحالــة املعامل
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ــة  ــة مــن جلن ــى حــن ورود اإلجاب ــذا رفعــت اجللســة إل 1433/02/27هـــ ل
الصلــح ويف جلســة أخــرى وردنــا خطــاب جلنــة الصلــح رقــم 33120326 
يف 1433/5/16هـــ وبســؤال املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص هــل 
لديكمــا زيــادة بينــه قــاال ليــس لدينــا بينــه ســوى مــا قدمنــا ومــا جــاء يف 
املعاملــة مــن أدلــة وقرائــن عليــه جــرى منــي الرجــوع إلــى اعترافــه املــدون 
لفــة رقــم )1( املتضمــن أنــه وبســؤاله عمــا جــاء يف أقــوال املدعــي أنكــر 
نهائيــًا بــل هــو مــن قــام برميــي بطفايــة علبــة الســجائر وعــن اإلصابــة 
التــي حدثــت باملدعــي أفــاد أنــه ال يعلــم عنهــا نهائيــًا وال يعلــم مــن تســبب 
ــم أجــد فيهــا اعتــراف  ــة وبعــد االطــالع عليهــا ل بهــا وأنهــا دعــوة كيدي
للمدعــى عليــه كمــا ذكــر املدعــي العــام كمــا جــرى منــي الرجــوع 
إلــى التقريــر الطبــي املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )8( واملتضمنــة أنــه يوجــد 
جــرح بالــرأس بطــول 4 ســم ، نصــف ســم ومــدة الشــفاء عشــرة أيــام 
وهــو بتاريــخ 1432/11/08هـــ وعليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
ــه مبــا يف دعــواه  ــة وحيــث إن املدعــي باحلــق اخلــاص تقــوي جانب واإلجاب

ــي أواًل: اعتــراف املدعــى عليــه بأنــه ضــرب املدعــي بفنجــان  مبــا يل
ثانيًا: تزامن تاريخ الضرب مع تاريخ التقرير الطبي 

ثالثــًا: مــا جــاء يف شــهادة الشــهود بــأن املدعــى عليــه قــام بضــرب املدعــى 
بفنجــان وبعــد املضاربــة شــاهدوا إصابــة يف وجــه املدعــي باحلــق اخلــاص 
عليه فقـــد قـــررت الكتـابـــة ملقدري الشجاج يف هذه احملكمة مبوجب 
خطابنا رقم 33120326 وتاريخ 1434/01/14هـ لتــقـديـر أرش اصـابة 
املـــدعي ، وقــد وردنــا إفــادة مقــدري الشــجاج يف هــذه احملكمــة برقــم 
3457354 و تاريــخ 1434/02/05هـــ و املتضمنــة مــا نصــه يوجــد جــرح 
بالــرأس بطــول 4 ســم و مــدة الشــفاء عشــرة أيــام و ال يوجــد مــكان 
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لإلصابــة عليــه نفيــد فضيلتكــم بــان تقديــر أرش اإلصابــة يقــدر بأربعــة 
آالف ريــال ) 4000 ريــال ( و بــاهلل التوفيــق و مبــا أن جانــب املدعــي 
قــد تقــوى مبــا ذكــر ســابقا و ملــا ذكــره الفقهــاء مــن حتليــف أقــوى 
املتداعييناملتجاحديــن و لتقــوي جانــب املدعــي مبــا ذكــر ســابقا لــذا 
فقــد جــرى منــي عــرض اليمــن علــى املدعــي بــان يحلــف علــى أن املدعــي 
عليــه قــام برمــي فنجــان شــاهي عليــه و تســبب يف إصابتــه يف الــرأس و 
بعــد تذكيــره مبعظــم اليمــن و بقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن حلــف 
علــى ميــن هــو فيهــا فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل و هــو 
عليــه غضبــان ( رواه مســلم فاســتعد لقــول اليمــن ثــم حلــف بعــد إذنــي 
لــه قائــال ) و اهلل العظيــم الــذي ال الــه غيــره عالــم الغيــب و الشــهادة أن 
ــي يف  ــي و تســبب يف إصابت ــه قــام برمــي فنجــان شــاهي عل املدعــي علي
الــرأس ( و اهلل العظيــم و عليــه و بنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و 
جوابهــا و إلقــرار املدعــي عليــه برمــي فنجــان الشــاهي و لتزامــن تاريــخ 
الضــرب مــع تاريــخ التقريــر الطبــي و ملــا جــاء يف شــهادة الشــهود و ملــا جاء 
يف تقريــر مقــدري الشــجاج املطابقــة ملــا جــاء يف الدعــوى و قناعتهمــا بــه 
و ملــا قــرره أهــل العلــم بــان البينــة ليســت محصــورة باعتــراف أو شــهود 
و ملــا ذكــره ابــن القيــم بــأن البينــة هــي كل مايبــن احلــق و يوضحــه و 
حللــف املدعــي باحلــق اخلــاص اليمــن املكملــة لبينتــه لــذا فقــد ثبــت لــدي 
قيــام املدعــي عليــه برمــي املدعــي بفنجــان شــاي و التســبب يف إصابتــه و 
مبــا أن مــا قــام بــه املدعــي عليــه فعــل محــرم و معاقــب عليــه شــرعا لقولــه 
تعالــى ) وال تعتــدوا ( و لقولــه صلــى اهلل عليــه و ســلم ) كل املســلم علــى 
املســلم حــرام دمــه و مالــه و عرضــه( ولقولــه صلــى اهلل عليــه و ســلم 
) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه و يــده ( و نظــرا لعــدم و جــود 



23

ســوابق علــى املدعــي عليــه كمــا هــو مبــن يف صحيفــة الســوابق املرفقــة 
لفــة رقــم )18( و نظــر لصلــة القرابــة بينهمــا كــون املدعــي عليــه زوج 
أخــت املدعــي و ذلــك كلــه أمــر يلحــظ فلمــا ســبق فقــد قــررت اآلتــي : 
أوال : يجلــد املدعــي عليــه عشــرون جلــده و ذلــك لقــاء قيامــه مبــا نســب 
إليــه و ذلــك لقــاء احلــق العــام . ثانيــا : الزمــت املدعــي عليــه بدفــع مبلــغ و 
قــدره أربعــة أالف ريــال )4000 ريــال( للمدعــي  وذلــك لقــاء ارش إصابتــه 
و بذلــك كلــه حكمــت و بعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام و املدعــي 
عليــه و املدعــي باحلــق اخلــاص قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص القناعــة بــه 
كمــا قــرر املدعــي العــام عــدم معارضتــه و قــرر املدعــي عليــه عــدم 
القناعــة فافهمتــه باحلضــور يف يــوم الســبت املوافــق 1434/03/07هـــ 
الســتالم نســخة مــن قــرار احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــن 
يومــا اعتبــارا مــن التاريــخ املشــار إليــه فــان مضــت املــدة و لــم يســتلم 
ــا فــان حقــه يف  ــه خالله ــم يقــدم اعتراضــه علي نســخة مــن احلكــم أو ل
تقــدمي الئحــة االعتــراض يكــون ســاقطا و جــرى النطــق باحلكــم يف يــوم 
الثالثــاء املوافــق 1434/02/26هـــ الســاعة 30 : 10 وبــه أقفلــت اجللســة 
و علــى ذلــك جــرى التوقيــع  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/26 هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-

نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة 
رقــم)3457354(  بجــده  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  بكتــاب 
رقــم)3449421( القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريخ)1434/5/28هـــ( 
القاضــي  الشــيخ/  فضيلــة  مــن  وتاريخ)1434/2/27هـ(الصــادر 
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ضــد/  العــام  املدعــي  دعــوى  ،املتضمــن  بجــدة  اجلزائيــة  باحملكمــة 
ســعودي اجلنســية ، املتهــم برمــي شــخص بفنجــان شــاي والتســبب يف 
وصــورة  القــرار  باطنه،وبدراســة  مبــادون  فيــه  احملكــوم   ، إصابتــه 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 

آلــه وصحبــه وســلم. وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  املوفق،وصلــى اهلل 
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رقم الصك: 34226948 تاريخه:1434/05/29هـ 
رقم الدعوى:3414182

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34251682  تاريخه: 1434/06/26هـ

اعتــداء - ضــرب - ضــرب الــزوج لزوجتــه - تنــازل الزوجــة عــن حقهــا  
اخلــاص - تعزيــر الــزوج بالتوبيــخ والســجن واجللــد وأخــذ التعهــد.

1-قول اهلل تعالى: )وعاشروهن باملعروف( ]النساء:19[.
2-حديــث معاويــة بــن حيــدة - رضــي اهلل عنــه - قــال: قلــت يــا رســول اهلل 
مــا حــق زوجــة أحدنــا عليــه قــال: »أن تطعمهــا إذا طعمــت، وتكســوها إذا 
اكتســيت، وال تضــرب الوجــه وال تقبــح وال تهجــر إال يف البيــت« رواه 

أحمــد وأبــو داود وصححــه ابــن حبــان وقــال األلبانــي: حســن صحيــح.
3- حديــث أبــي هريــرة قــال: قــال النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم-: )إذا 

قاتــل أحدكــم أخــاه فليجتنــب الوجــه( رواه مســلم.
الســابق-:)هذا  للحديــث  شــرحه  ، يف  اهلل  رحمــه   - النــووي  قــول   -4
احملاســن  يجمــع  لطيــف  ألنــه  الوجــه؛  ضــرب  عــن  بالنهــي  تصريــح 
وأعضــاؤه نفيســة لطيفــة وأكثــر اإلدراك بهــا، فقــد يبطلهــا ضــرب 
الوجــه وقــد ينقصهــا وقــد يشــوه الوجــه، والشــن فيــه فاحــش؛ ألنــه بــارز 
ظاهــر ال ميكــن ســتره، ومتــى ضربــه ال يســلم مــن شــن غالبــًا، ويدخــل 
يف النهــي إذا ضــرب زوجتــه أو ولــده أو عبــده ضــرب تأديــب فليجتنــب 

.]165/16[ الوجــه( 
5- التعازيــر تبــدأ  بالتوبيــخ  وتنتهــي بالقتــل ، كمــا نــص علــى ذلــك 

الفقهــاء.
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مــن  بالضــرب  لإلعتــداء  شــقيقته  تعــرض  عــن  ببــالغ  مواطــن  تقــدم 
قبــل زوجهــا املدعــى عليــه ، والتســبب يف إصابتهــا بكســر يف أصبــع 
قدمهــا اليمنــى ومــدة الشــفاء أربعــة أســابيع حســب تقريــر املستشــفى، 
بالتحقيــق معــه جــرى توجيــه اإلتهــام لــه بضــرب زوجتــه والتســبب يف 
إصابتهــا اإلصابــة املوصوفــة بالتقريــر الطبــي ، وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة ، وقــد انتهــى احلــق اخلــاص بالتنــازل ، 
أنكــر املدعــى عليــه قيامــه بضــرب زوجتــه والتســبب يف كســر أصبعها 
وأقــر بأنــه دخــل املنــزل فلــم يجدهــا فلمــا حضــرت وســألها أيــن كانــت 
فأجابتــه بــأن هــذا ليــس مــن شــأنه ، فحصــل بينهمــا شــجار فصفعهــا 
صفعتــن وبصــق عليهــا ، وقــرر بــأن اإلصابــة املشــار لهــا يف التقريــر 
ــرة اخلــروج مــن املنــزل  ــه كثي ــدرج وأن زوجت ــر ســقوطها مــن ال قدميــة إث
بغيــر إذنــه وأفــادت الزوجــة وشــقيقها قيــام زوجهــا بضربهــا ، فأنكــر 
وأفــاد أنهــا دائمــًا تخــرج دون إذنــه وصــدر بحقهــا صــك شــرعي يتضمــن 
عــدم خروجهــا مــن البيــت إال بإذنــه وإلقــرار املدعــى عليــه قيامــه بصفــع 
ضربــا  بضربهــا  قيامــه  وإلنــكاره  عليهــا  والبصــق  صفعتــن  زوجتــه 
مبرحــا والتســبب يف كســر أصبعهــا ، ولعــدم قيــام البينــة علــى ذلــك 
وبنــاء علــى التقريــر الطبــي قــررت احملكمــة مــا يلــي : أوال/ عــدم ثبــوت 
قيــام املدعــى عليــه بضــرب زوجتــه ضربــا مبرحــا والتســبب يف إصابتهــا 
بكســر أصبــع قدمهــا اليمنــى إال أن التهمــة القوية تتوجــه نحوه ، ولعدم 
وجــود ســوابق عليــه ، وملــا ظهــر عليــه مــن توبــة ونــدم، ولكونــه متــزوج 
ــذا  ــه ل ــة عن ــه أطفــال، وهــذه مســوغات معتبــرة يف تخفيــف العقوب ولدي
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فقــد قــَرَرت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة أســبوع محســوبا منهــا مــدة 
توقيفــه وجلــده ثالثــن جلــدة دفعــة واحــدة. ثانيــا: ثبــت قيــام املدعــى عليــه 
ــى وجههــا والبصــق عليهــا وألن هــذا الفعــل  ــه صفعتــن عل بصفــع زوجت
فيــه مخالفــة شــرعية حيــث نهــى النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - عــن 
تقبيــح الوجــه فمــن بــاب أولــى البصــق والضــرب علــى الوجــه وكل ذلــك 
إكرامــًا للوجــه، وملــا كان التعزيــر يبــدأ بالتوبيــخ وينتهــي بالقتــل كمــا 
نــص علــى ذلــك الفقهــاء، فقــد جــرى توبيــخ املدعــى عليــه ولومــه علــى 
فعلــه. ثالثــا: أخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه 
وقــرر املدعــى عليــه القناعــة بينمــا اعتــرض املدعــي العــام وطلــب رفعــه 

لالســتئناف بــدون الئحــة. صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

ــي باحملكمــة  ــا .......... املــالزم القضائ ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
اجلزائيــة باألحســاء يف املكتــب القضائــي وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
مــن رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باألحســاء برقــم )  ( يف 1434/1/10هــــ 
واملقيــدة برقــم )  ( يف 1434/1/10هـــ وبنــاء علــى تعميــدي مــن فضيلــة 
الشــيخ .......... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باألحســاء املكلــف مبوجــب 
خطابــه رقــم ) ( يف 1434/4/21هـــ لنظــر القضايــا مــا عــدا الســجناء 
األولــى  اجللســة  افتتحــت  1434/4/24هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  ويف 
حضــر  وفيهــا   )  ( رقــم  القضيــة  هــذه  يف  التاســعة  الســاعة  متــام  يف 
املدعــي العــام ..........الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )..........( وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه .......... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )..........( 
وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه قــال بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة 
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االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى كل /..........، البالــغ 
مــن العمــر )41( عامــًا ،  ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي 
رقم..........أوقــف بتاريــخ  1433/11/8 هـــ وأفــرج عنــه بالكفالــة بتاريــخ  
1433/11/9هـــ يســكن مبحافظــة األحســاء / قريــة ...........إنــه بتاريــخ 
شــقيقته  تعــرض  مفــاده  املدعو/..........ببــالغ  تقــدم  1433/10/23هـــ 
)زوجهــا(  عليــه  املدعــى  قبــل  مــن  بالضــرب  املدعوة/..........لالعتــداء 
والتســبب يف إصابتهــا.  وبضبــط أقــوال املجنــي عليها/..........أفــادت 
ــا  ــا وقيامه ــزل زوجه ــاء تواجدهــا مبن ــخ 1433/10/20هـــ وأثن ــه بتاري ان
بإعــداد طعــام اإلفطــار لــه حصــل بينهمــا ســوء تفاهــم ممــا أدى باملدعــى 
ــى األرض والتســبب يف إصابتهــا  عليــه بضربهــا وركلهــا وســقوطها عل
وقــد صــدر بحقهــا التقريــر الطبــي رقــم)..........( وتاريخ1433/11/1هـــ 
مــن مستشــفى امللــك فهــد بالهفــوف املتضمــن إصابتهــا بكســر بإصبــع 
قدمهــا اليمنــى ومــدة الشــفاء أربعــة أســابيع مــا لــم حتــدث مضاعفــات 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بقيامــه بضــرب زوجتــه )..........( بســبب 
خــالف حــدث بينهمــا.  وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه 
بضــرب زوجتــه ضربــا مبرحــا والتســبب يف اصابتهــا اإلصابــة املوصوفــة 
يف التقريــر الطبــي ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :  1- إقراره حتقيقا 
املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 12 - 13 ( مــن ملــف تقريــر األحــوال األمنية 

املوحــد املرفــق لفــة رقــم)1( . 
2- بــالغ شــقيق املجنــي عليهــا املــدون علــى الصفحــة رقــم)1( مــن ملــف 

تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد املرفــق لفــة رقــم)1( .
3- مــا جــاء يف أقــوال املجنــي عليهــا املــدون علــى الصفحــة رقــم)10-9-

11( مــن ملــف تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد املرفــق لفــة رقــم)1(.
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4- التقرير الطبي املرفق لفة ) 9(.  
وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة . وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املذكــور ـ وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ـ فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة رادعــه لــه وزاجــرة لغيــره لقــاء مــا أســند إليــه مــن اتهــام .
 )علمــًا أن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( . هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن قيامــي بضــرب املجنــي عليهــا ضربــا مبرحــا وركلهــا وســقوطها 
علــى األرض والتســبب يف إصابتهــا بكســر أصبــع قدمهــا اليمنــى فغيــر 
صحيــح والصحيــح أنــه يف نفــس اليــوم الــذي حصلــت فيــه املشــكلة 
كنــت عائــدا مــن العمــل الســاعة العاشــرة صباحــا فدخلــت بيتــي فلــم 
أجــد املجنــي عليهــا يف البيــت وبعــد مضــي ربــع ســاعة تقريبــا دخلــت 
املجنــي عليهــا إلــى البيــت ومعهــا طفلــي فقمــت بســؤالها أيــن كنتــي 
فــردت علــي ليــس لــك دخــل أطلــع أو مــا أطلــع فقلــت لهــا أنا ولــي أمرك ال 
بــد مــن أخــذ أذنــي يف اخلــروج فقامــت برفــع صوتهــا علــي فقمــت بضربهــا 
كفــن علــى وجههــا وقمــت بالبصــق عليهــا ولــم أقــم بكســر أصبعهــا 
ــة قدميــة حيــث إن املجنــي عليهــا ســقطت مــن  ــا هــذه اإلصاب مطلقــا وإمن
الــدرج فحصلــت لهــا هــذه اإلصابــة واملجنــي عليهــا دائمــا تخــرج مــن 
ــي بــدون أذنــي وقــد صــدر بحقهــا صــك شــرعي صــادر مــن قاضــي  بيت
األوقــاف واملواريــث برقــم )..........( يف 1424/10/20هـــ يتضمــن عــدم 
خروجهــا مــن بيتــي إال بــأذن منــي هكــذا أجــاب هــذا فتــم اطالعــي علــى 
الصــك املذكــور فوجدتــه مطابــق ملــا ذكــره هــذا فتــم ســؤاله عــن عمــره 
فقــال أبلــغ مــن العمــر 41 عامــا هكــذا قــال كمــا مت ســؤاله عــن عملــه 
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فقــال أعمــل يف إدارة التربيــة والتعليــم هكــذا قــال كمــا مت ســؤاله 
هــل لديــه أطفــال فقــال نعــم لــدي ســتة أطفــال هكــذا قــال وبطلــب 
البينــة مــن املدعــي العــام اســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة وذلــك 
يف يــوم األحــد 1434/5/19هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف واهلل املوفــق 
واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا وللبيــان 
حرر يف 1434/4/24هـ وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد 1434/5/19هـــ افتتحــت 
اجللســة الثانيــة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ..........وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه.......... املذكــورة هويتهمــا 
ســابقا وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام التــي اســتعد بإحضارهــا يف هــذه 
اجللســة قــال ليــس لــدي بينــة ســوى مــا ورد يف أوراق املعاملــة هكــذا قــال 
هــذا فتــم اطالعــي علــى بــالغ شــقيق املجنــي عليهــا املــدون علــى الصفحة 
رقــم )1( مــن ملــف تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد املرفــق يف املعاملــة 
علــى اللفــة رقــم )1( ويتضمــن )تعــرض املجنــي عليهــا باالعتــداء عليهــا 
بالضــرب مــن قبــل زوجهــا وذلــك بســبب ســوء تفاهــم حصــل بينهمــا ممــا 
نتــج عنــه إصابــة املجنــي عليهــا بالقــدم اليمنــى وكســر بأصبــع اإلبهــام 
للقــدم اليمنــى( أ.هــــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال غيــر صحيــح فأنــا 
لــم أقــم بالتســبب لهــا باإلصابــة املذكــورة وإمنــا هــي إصابــة قدميــة حدثــت 
لهــا ملــا ســقطت املجنــي عليهــا مــن الــدرج هكــذا قــال كمــا مت اطالعــي 
علــى إفــادة املجنــي عليهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم )10( مــن ملــف 
تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد املرفــق يف املعاملــة علــى اللفــة رقــم )1( 
وتتضمــن )حضــر زوجــي املدعــى عليــه وقمــت بإحضــار وجبــة اإلفطــار 
لــه وبعــد ذلــك طلــب منــي الذهــاب إلــى منــزل أهلــي فقلــت لــه ســوف 
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أذهــب وبعــد ذلــك قــام بضربــي بيديــه وركلــي عــدة ركالت بقدميــه 
وكذلــك قــام برمــي ترمــس الشــاي علــي وكذلــك دفعنــي بيــده ممــا 
أدى لســقوطي علــى األرض وحصلــت بــي إصابــة بقدمــي اليمنــي وكــذا 
أصبــع إبهــام قدمــي اليمنــى( أ.هـــــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال غيــر 
صحيــح جملــة وتفصيــال والصحيــح مــا ذكرتــه يف إجابتــي هكــذا قــال 
كمــا مت اطالعــي علــى التقريــر الطبــي ويتضمــن )إصابــة املجنــي عليهــا 
بكســر يف األصبــع الكبيــر للقــدم اليمنــى. ومــدة الشــفاء أربعة أســابيع 
مــا لــم حتــدث مضاعفــات ســبب اإلصابــة ادعــاء باعتــداء بالضرب(أ.هــــ 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال: غيــر صحيــح هكــذا قــال هــذا فتــم 
ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــك بينــة على أن كســر أصبــع زوجتك كان 
بســبب ســقوطها مــن الــدرج قــال: ال هكــذا قــال فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه بضــرب زوجتــه كفــن 
علــى وجههــا والبصــق عليهــا وحيــث أنكــر املدعــى عليــه قيامــه بضــرب 
زوجتــه ضربــا مبرحــا والتســبب يف إصابتهــا بكســر أصبــع قدمهــا 
اليمنــى وحيــث ال يوجــد بينــة لــدى املدعــي العــام ســوى مــا ورد يف أوراق 
املعاملــة وبعــد االطــالع علــى إفــادة املجنــي عليهــا وعلــى التقريــر الطبــي 

لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي :
ــا مبرحــا  ــم يثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بضــرب زوجتــه ضرب  أوال: ل
التهمــة  أن  إال  اليمنــى  والتســبب يف إصابتهــا بكســر أصبــع قدمهــا 
القويــة تتوجــه نحــوه ونظــرا لكــون املدعــى عليــه ال يوجــد عليــه ســوابق 
وملــا ظهــر عليــه مــن توبــة ونــدم ولكونــه متــزوج ولديــه أطفــال وهــذه 
مســوغات معتبــرة يف تخفيــف العقوبــة عنــه لــذا فقــد قــررت تعزيــره لقــاء 
ذلــك بســجنه ملــدة أســبوع محســوبًا منهــا مــدة توقيفــه وجلــده ثالثــن 
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ــدة دفعــة واحــدة. جل
 ثانيــا: ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بضــرب زوجتــه كفــن علــى وجههــا 
والبصــق عليهــا وحيــث إن هــذا الفعــل فيــه مخالفــة لألوامــر الشــرعية 
وحلديــث  ]النســاء:19[  باملعــروف،  ،وعاشــروهن  تعالــى:  قولــه  منهــا 
معاويــة بــن حيــدة - رضــي اهلل عنــه - قــال: قلــت يــا رســول اهلل مــا حــق 
زوجــة أحدنــا عليــه قــال: ))أن تطعمهــا إذا طعمــت، وتكســوها إذا 
اكتســيت، وال تضــرب الوجــه وال تقبــح وال تهجــر إال يف البيــت(( رواه 
ــح.  ــي: حســن صحي ــان وقــال األلبان ــن حب ــو داود وصححــه اب أحمــد وأب
فــإذا نهــى النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - عــن تقبيــح الوجــه فمــن بــاب 
أولــى البصــق والبــزق والضــرب علــى الوجــه وكل ذلــك إكرامًا للوجه، 
فقــد قــال النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم -: ))إذا قاتــل أحدكــم أخــاه 
فليجتنــب الوجــه(( رواه مســلم فقــد جــاء يف كتــاب شــرح صحيــح مســلم 
لإلمــام النــووي - رحمــه اهلل - مــا نصــه: ))هــذا تصريــح بالنهــي عــن 
ضــرب الوجــه؛ ألنــه لطيــف يجمــع احملاســن وأعضــاؤه نفيســة لطيفــة 
وأكثــر اإلدراك بهــا، فقــد يبطلهــا ضــرب الوجــه وقــد ينقصهــا وقــد 
يشــوه الوجــه، والشــن فيــه فاحــش؛ ألنــه بــارز ظاهــر ال ميكــن ســتره، 
ومتــى ضربــه ال يســلم مــن شــن غالبــًا، ويدخــل يف النهــي إذا ضــرب 
زوجتــه أو ولــده أو عبــده ضــرب تأديــب فليجتنــب الوجــه(( ]165/16[، 
ولكــون التعازيــر تبــدأ بالتوبيــخ وتنتهــي بالقتــل كمــا نــص علــى ذلــك 
الفقهــاء ونظــرا لكــون املدعــى عليــه ال يوجــد عليــه ســوابق وملــا ظهــر 
عليــه مــن توبــة ونــدم ولكونــه متــزوج ولديــه أطفــال وهــذه مســوغات 
معتبــرة يف تخفيــف العقوبــة عنــه لــذا فقــد مت توبيــخ املدعــى عليــه ولومــه 
ــاره الســلبية علــى زوجتــه  ــه ونتائجــه وآث ــه وإفهامــه مبغبــة عمل علــى فعل
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وعلــى أوالده .
ثالثــا: أخــذ التعهــد الشــديد علــى املدعــى عليــه بعــدم تكــرار مــا بدر منه 
ومبــا ســبق كلــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة بــه 
كمــا قــرر املدعــي العــام املعارضــة عليــه واكتفــى مبــا جــاء يف الئحــة 
ــة  ــة منتهي ــة وبذلــك تكــون القضي الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة اعتراضي
وقــررت بعــث كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف بالشــرقية 
اجللســة يف  واختتمــت  التوفيــق  وبــاهلل  املتبــع  احلكــم حســب  لتدقيــق 
ــان حــرر يف 1434/5/19هـــــ  ــة عشــرة صباحــا وللبي متــام الســاعة احلادي
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثيــرا. 
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 3466584 وتاريــخ 1434/6/10هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/6/14هـــ املرفــق به 341447048 وتاري
برقــم    ..........املســجل  الشــيخ  باحملكمــة  القضائــي  املــالزم  فضيلــة 
ــام ضــد/..........يف  ــخ 1434/5/29هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي الع وتاري
قضيــة إيــذاء زوجتــه 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 1434/6/25هـــ
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رقم الصك : 34198838 تاريخه: 
1434/04/27هـ رقم الدعوى:3427354

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34212869   تاريخه: 1434/05/14هـ

إيذاء- ضرب - شــروع يف القتل - تقرير طبي - إقرار - تعزير بالســجن 
واجللد.

-قول اهلل تعالى: »وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق« .
-قــال صلــى اهلل عليــه وســلم : »مــن أخــاف مؤمنــا كان حــق علــى اهلل 

أال يؤمنــه مــن أفــزاع يــوم القيامــة«
- قــال صلــى اهلل عليــه وســلم : »مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــدة فــإن 
املالئكــة تلعنــه حتــى يدعــه وإن كان أخــاه ألبيــه وأمــه« رواه مســلم .

أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بالشــروع يف قتــل زوج 
أختــه وذلــك مــن خــالل ضربــه بفــأس يف أطرافــه األربعــة ممــا تســبب 
يف إصابتــه بعــدة إصابــات موصوفــة بالتقريــر الطبــي، وذلــك بعدمــا مت 
القبــض علــى املدعــى عليــه إثــر ورود بــالغ للجهــات املختصــة يتضمــن 
وجــود شــخص مصــاب لتعرضــه للضــرب بـــآلة حــادة فــأس مــن قبــل 
املدعــى عليــه ، صــدر بحقــه التقريــر الطبــي ومــدة الشــفاء ســتة أشــهر، 
بالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه على  ســابقة مضاربة ، طلــب املدعي العام 
إثبــات مــا أســند إلــى املدعــى عليــه واحلكــم بعقوبــة تعزيريــة مشــددة 
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، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا جملــة 
وتفصيــاًل ، جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي ، وعلــى كــرت ســوابق 
املدعــى عليــه املشــار إليهمــا، نظــرًا ألن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى 
املدعــي العــام ومبــا أن الشــريعة اإلســالمية حرصــت علــى حفــظ النفــس 
وصيانتهــا وحمايتهــا مــن االعتــداء عليهــا وجتنيبهــا األضــرار التــي تفتــك 
بهــا ووضعــت كافــة الوســائل املؤديــة إلــى احملافظــة عليهــا لــذا وألجــل 
احلــق العــام فقــد ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه بقيامــه بالشــروع يف قتــل زوج 
أختــه وذلــك مــن خــالل ضربــه بفــأس يف أطرافــه األربعــة ممــا تســبب يف 
إصابتــه بعــدة إصابــات ومت احلكــم بتعزيــره بالســجن مــدة أربــع ســنوات 
ــى أن يكــون  ــة عل ــى ســت عشــرة دفع ــدة مفرقــة عل ــة جل ــده ثمامنائ وجل
اجللــد علنــا ، بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة وقــرر 
املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة، وبعــد 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي باحملكمــة العامــة بأبــو 
عريــش وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
برقــم 3427354 وتاريــخ 1434/01/17هـــ  واملقيــدة باحملكمــة برقــم 
34129844 وتاريــخ 1434/01/17 هـــ  وقــد عــادت إلينــا املعاملــة مــن 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام هـــ ج875/2/3 وتاريــخ 1434/4/17هـــ 
واملقيــدة لدينــا برقــم 34991160 وتاريــخ 1434/4/22هـ عليه ففي هذا 
اليــوم الســبت املوافق1434/04/27هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام 
الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام ........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........واملفــوض 
بصفتــي  قائــال  وأدعــى  1429/11/3هـــ  ........وتاريــخ  رقــم  باخلطــاب 
مدعيــا عامــا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة أبــو عريــش أدعــي علــى 
........30عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........ مــودع 
بقســم ســجن أبــو عريــش مبوجــب أمر متديــد التوقيف واإلحالة رقــم........ 
وتاريــخ 1433/11/8هـــ  اســتنادًا للقــرار الــوزاري 1900 ويعتبــر إيقافــه 
مــن تاريــخ القبــض عليــه أنــه يف متــام الســاعة الرابعــة والنصــف مــن صبــاح 
يــوم االثنــن املوافــق 1433/10/23هـــ ورد بــالغ لشــرطة وادي جــازان 
عــن طريــق العمليــات يتضمــن وجــود شــخص مصــاب يدعــى ........إثــر 
تعرضــه للضــرب بـــآلة حــادة فــأس مــن قبــل املدعــى عليــه وبإحالتــه 
ملستشــفى أبــو عريــش العــام صــدر بحقــه التقريــر الطبــي رقــم  ........

وتاريــخ 24 /1433/10هـــ املتضمــن هبــوط حــاد بالــدورة الدموية ونزيف 
شــديد كســور متعــدد بعظمــة الزنــد األيســر وقطــع بالعضــالت وقطــع 
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بالعصــب الزنــدي واألوســط وكســور متعــدد مبشــطيات اليــد اليســرى 
ومت التثبيــت باســتخدام أســياخ، وكســور متعــدد بعظمــة الزنــد األميــن 
وقطــع بالعصــب الوحشــي وقطــع متعــدد باألوتــار والعضــالت ووضــع 
اليــد يف جبــس فــوق الكــوع أمــا بالنســبة لقطــع أعصــاب املريــض يحتــاج 
لدراســة توصيــل األعصــاب إلجــراء جراحــي يف مراحــل الحقــة بعــد 
التئــام اجلــروح وكســور متعــددة بالكاحــل األيســر وعظمــة الشــظية 
بواســطة  التثبيــت  ومت  بالعضــالت  وقطــع  اليســرى  القصبــة  وعظمــة 
أســياخ وتوصيــل العضــالت وجــروح قطعيــة متعــددة بالســاق والفخــذ 
وبســماع  أشــهر  الشــفاء ســتة  ومــدة  اجلــروح  هــذه  األميــن ومت إصــالح 
أقــوال املجنــي عليــه أفــاد بــأن مــن قــام بضربــه هــو املدعــى عليــه أثــر 
خــالف بينــه وبــن زوجتــه أي أخــت املدعــى عليــه وباســتجواب املدعــى 
عليــه  ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أفــاد بأنــه ذهــب ملنــزل زوج أختــه 
........وقــام بإطفــاء الكهربــاء مــن عــداد الكهربــاء اخلارجــي ودخــل 
حــوش املنــزل وقــام بضــرب جــدار منــزل ........املذكــور بقطعــة بلــك 
حتــى اســتيقظ ........املذكــور وقــام بســؤال املجنــي عليــه عــن ســبب 
ضربــه ألختــه فقــال أنــه ال يريــد ضربهــا وإمنــا كان يريــد ضــرب ابنتــه 
........فقــال يريــد أخــذ حــق أختــه منــه وكان بيــده فــأس فقــام بضربــه 
بــه علــى اليــد اليمنــى ومــن ثــم اليســرى ومــن ثــم األقــدام وتركــه أمــام 
منزلــه ينــزف مــن الدمــاء وصــادق علــى إقــراره بذلــك شــرعا وقــد أســفر 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بالشــروع يف قتــل زوج أختــه 
........وذلــك مــن خــالل ضربــه بفــأس يف أطرافــه األربعــة ممــا تســبب يف 
إصابتــه بعــدة إصابــات موصوفــة بالتقريــر الطبــي املرفــق وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة1- مــا جــاء يف إقــرار املصــادق عليــه شــرعًا  ص  5  مــن 
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دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم 2. 2ـ مــا جــاء يف محضــر القبــض املرفــق 
لفــة رقــم  4. 3ـ مــا جــاء بالتقريــر الطبــي املرفــق لفــة رقــم 49 وبالبحــث 
ــه  ــة وحيــث أن مــا أقــدم علي ــى  ســابقة مضارب ــه عل ــر ل عــن ســوابقه عث
املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم بعقوبــة تعزيريــة مشــددة تزجــره وتــردع غيــره علمـــا 
بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــا وبعــرض دعــوى املدعي العــام على املدعى 
عليــه بعــد التأكــد مــن هويتــه وأهليتــه املعتبــرة شــرعا أجــاب قائــال مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بالشــروع يف قتــل زوج أختــي ........
وذلــك مــن خــالل ضربــي لــه بفــأس يف أطرافــه األربعــة ممــا تســبب يف 
إصابتــه بعــدة إصابــات املوصوفــة يف دعــوى املدعــي العــام كلــه صحيــح 
وذلــك بعــد أن حضــر أحــد أفــراد القريــة وأخبرنــي أن ........قتــل أختــي 
مبطرقــة وأخذهــا اإلســعاف هكــذا أجــاب عقــب ذلــك جــرى االطــالع 
علــى التقريــر الطبــي رقــم  ........وتاريــخ 24 /1433/10هـــ واملتضمــن 
هبــوط حــاد بالــدورة الدمويــة ونزيــف شــديد، كســور متعــدد بعظمــة 
الزنــد األيســر وقطــع بالعضــالت وقطــع بالعصــب الزنــدي واألوســط 
باســتخدام  التثبيــت  ومت  اليســرى  اليــد  مبشــطيات  متعــدد  وكســور 
أســياخ وكســور متعــدد بعظمــة الزنــد األميــن وقطــع بالعصــب الوحشــي 
وقطــع متعــدد باألوتــار والعضــالت ووضــع اليــد يف جبــس فــوق الكــوع 
أمــا بالنســبة لقطــع أعصــاب املريــض يحتــاج لدراســة توصيــل األعصــاب 
إلجــراء جراحــي يف مراحــل الحقــة بعــد التئــام اجلــروح وكســور متعــددة 
ــة اليســرى وقطــع  بالكاحــل األيســر وعظمــة الشــظية وعظمــة القصب
بالعضــالت ومت التثبيــت بواســطة أســياخ وتوصيــل العضــالت وجــروح 
قطعيــة متعــددة بالســاق والفخــذ األميــن ومت إصــالح هــذه اجلــروح ومــدة 
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الشــفاء ســتة أشــهر عقــب ذلــك جــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق 
املدعــى عليــه املرفــق لفــة رقــم 17 فوجــدت بــه ســابقة اعتــداء كمــا 
جــرى االطــالع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه املرفقــة لفــة رقــم 
14 فوجــدت أنــه أوقــف بتاريــخ 1433/10/23هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي العــام يتهــم املدعــى عليــه بقيامــه 
بالشــروع يف قتــل زوج أختــه ........وذلــك مــن خــالل ضربــه بفــأس يف 
أطرافــه األربعــة ممــا تســبب يف إصابتــه بعــدة إصابــات موصوفــة يف 
دعــواه ومبــا أن املدعــي صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام ومبــا أنــه 
جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي املــدون مضمونــه بعاليــه ومبــا أن 
الشــريعة اإلســالمية حرصــت علــى حفــظ النفــس وصيانتهــا وحمايتهــا 
مــن االعتــداء عليهــا وجتنيبهــا األضــرار التــي تفتــك بهــا ووضعــت كافــة 
الوســائل املؤديــة إلــى احملافظــة عليهــا قــال تعالــى وال تقتلــوا النفــس التــي 
حــرم اهلل إال باحلــق وحــرم النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم تخويــف املســلم 
وترويعــه قــال عليــه الصــالة والســالم مــن أخــاف مؤمنــا كان حــق علــى 
اهلل أال يؤمنــه مــن أفــزاع يــوم القيامــة ونهــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
عــن اإلشــارة بالســالح وقــال مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــدة فــإن املالئكــة 
ــه  ــه وأمــه رواه مســلم لذلــك كل ــه حتــى يدعــه وإن كان أخــاه ألبي تلعن
وألجــل احلــق العــام فقــد قــررت مــا يلــي أوال ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
بقيامــه بالشــروع يف قتــل زوج أختــه ........وذلــك مــن خــالل ضربــه بفــأس 
يف أطرافــه األربعــة ممــا تســبب يف إصابتــه بعــدة إصابــات ثانيــا يعــزر 
ــى ذمــة  ــخ إيقافــه عل ــع ســنوات مــن تاري ــه بالســجن ملــدة أرب املدعــى علي
هــذه القضيــة وجلــده ثمامنائــة جلــدة مفرقــة علــى ســتة عشــر دفعــة كل 
دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيام 
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علــى أن يكــون اجللــد علنــا وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه قــرر القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بــدون 
الئحــة اعتراضيــة عليــه أمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
وأقفلــت  تدوينــه  يخفــى جــرى  لتدقيــق احلكــم وحتــى ال  االســتئناف 
ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق وصل اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف وب
ــه وســلم حــرر يف 1434/4/27هـــ  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة بأبــي عريــش 
الشــيخ / ........برقــم 34991160  وتاريــخ   4/29/ 1434هـــ املرفــق بهــا 
القرار الصادر من فضيلـته برقم 34198838   وتاريخ  1434/4/27هـ  
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــــد / ................يف قضيــة ) الشــروع 
يف قتــل زوج أختــه ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
ــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل  وأوراق املعامل

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .



41

رقم الصك : 3451474  تاريخه: 1434/3/1هـ    
رقم الدعوى:3437318

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34174738  تاريخه: 1434/03/29هـ

اعتــداء - طعــن - طعــن بســكن »ســالح أبيــض« ، انتهــاك حرمــة املنــزل 
- إحــداث إصابــات - ثبــوت اإلدانــة - تعزيــر بالســجن واجللــد.

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه لقيامــه بدخــول منــزل املجنــي عليــه 
ــره  ــه وتعزي ــب إدانت ــه وطل ــه بســكن ممــا تســبب يف إصابت ــوًة وطعن عن
شــرعا لدخــول املدعــى عليــه ملنــزل املجنــي عليــه وحمله ســكن ) ســالح 
أبيــض ( ومفتــاح كفــر ممــا تســبب يف إصابتــه بجــرح يف يــده وقــدم 
املجنــي عليــه تقريــرًا طبيــًا تأييــدًا لدعــواه  ، كمــا أقــر املدعــى عليه مبا 
جــاء يف الدعــوى ، أديــن املدعــى عليــه وحكــم عليــه بالســجن ملــدة أربعــة 
أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وبجلــده مائــة 
وخمســن جلــدة مفرقــه علــى دفعــات، قــرر املدعــي العــام االعتــراض 
وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة ، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يشــير أحدكــم إلــى أخيــه بالســالح 
فإنــه ال يــدري أحدكــم لعــل الشــيطان ينــزع يف يــده فيقــع يف حفــرة 

مــن النــار(.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بأبــي عريــش وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا من فضيلــة رئيس احملكمة 
العامــة بأبــي عريــش برقــم 3437318 وتاريخ1434/01/21هـــ املقيــدة 
يــوم   ففــي  1434/01/19هـــ   وتاريــخ   34156823 برقــم  باحملكمــة 
متــام  يف  األولــى  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/02/20هـــ  األربعــاء 
اجلنســية  ســعودي   .... العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا   08  :  30 الســاعة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... مبوجــب تكليفــه باخلطــاب برقم هـ7جـ 
/513/10 وتاريــخ 1429/11/3هـــ الصــادر مــن دائــرة التحقيــق وحضــر 
حلضــوره .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... وبســؤال 
املدعــي العــام عــن دعــواه أجــاب قائــاًل بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة أبــو عريــش أدعــي علــى ... البالــغ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... البالــغ مــن العمــر اثنــان 
وعشــرون عامــًا أوقــف مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم هـــ ج3383/2/2 
أمــر  عريــش مبوجــب  أبــو  بســحن  ومــودوع  1433/11/24هـــ  وتاريــخ 
1433/11/28هـــ  وتاريــخ  ج/3429/2   2 هـــ  رقــم  واإلحالــة  التمديــد 
حيــث إنــه بتاريــخ 1433/11/23هـــ تقــدم كل مــن املواطــن .... ســعودي 
ــام املدعــى  اجلنســية و املواطــن .... ســعودي اجلنســية بدعــوى مفادهــا قي
عليــه أعــاله باالعتــداء عليهمــا بالضــرب وبســماع إفادة املدعــن أفادا أن 
املدعــى عليــه أعــاله قــد حضــر ملنــزل .... وقــام بدخــول احلــوش والتهجــم 
عليهمــا وكان يحمــل معــه ســكن ) ســالح أبيــض ( ومفتــاح كفــر ممــا 
تســبب يف إصابــة أحدهمــا بجــرح يف يــده وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر 
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بدخولــه ملنــزل املدعــو .... وهــو يريــد .... كونــه يطلبــه مبلــغ مــن املــال 
كمــا أقــر بقيامــه بطعــن .... بالســكن وصــادق علــى إقــراره حتقيقــًا 
وقــد أفــرز التحقيــق عــن توجبيــه االتهــام ل... بقيامــه بالتهجــم علــى منــزل 
... والدخــول للحــوش وطعنــه بســكن ممــا تســبب يف إصابتــه وذلــك 
لألدلــة و القرائــن التاليــة :1-ماجــاء بأقــوال املدعــى عليــه املدونــة ص 
1 2 بدفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم 14 2-ماجــاء يف التقريــر الطبــي 
املرفــق لفــه رقــم 6 ورقــم 4 وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى 
ســوابق مســجله وحيــث أن  مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا نســب إليــه واحلكــم بتعزيــره 
شــرعًا علمــا بــأن احلــق مــازال قائمــًا هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
صحيــح جملــة و تفصيــال هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى التقريــر 
الطبــي بــدون رقــم و تاريــخ 1433/11/23هـــ الصادر من مستشــفى ....... 
بـــ .... والــذي جــاء فيــه توجــد كدمــات يف الذراعــن والركبتــن ومــدة 
ــدون رقــم  ــي ب ــر الطب ــى التقري ــام وجــرى االطــالع عل الشــفاء خمســة أي
وتاريــخ 1433/11/23هـــ اخلــاص بـــ .... والــذي جــاء فيــه جــرح قطعــي 
علــى ظهــر اليــد اليســرى بطــول ثالثــة ونصــف يف خمســة ســم متــة خياطته 
بســبع غــرزات ومــدة الشــفاء ســبعة أيــام ثــم جــرى االطــالع علــى صحيفــة 
ســوابقه املوضــح بهــا عــدم وجــود ســوابق عليــه وجــرى االطــالع علــى 
مذكــرة إيقافــه حيــث كان إيقافــه بتاريــخ 1433/11/23هـــ ثــم جــرى 
قفــل بــاب املرافعــة فبعــد مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة واالطــالع علــى 
أوراق املعاملــة وحيــث أن املدعــى عليــه أقــر وصــادق علــى دعــوى املدعــي 
العــام وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــي عليــه فعــل محــرم شــرعًا لقولــه 
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صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يشــير أحدكــم إلــى أخيــه بالســالح فإنــه ال 
يــدري أحدكــم لعــل الشــيطان ينــزع يف يــده فيقــع يف حفــرة مــن النــار( 
وبنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بإقــراره مبــا 
أســند إليــه وحكمــت عليــه تعزيــرًا للحــق العــام مبــا يلــي : أواًل ســجنه 
ملــدة أربعــة أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة ثانيــًا 
ــى دفعــات كل دفعــة خمســون  ــدة مفرقــه عل ــة وخمســون جل ــده مائ جل
جلــده بــن كل دفعــه وأخــرى عشــرة أيــام وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه قــرر القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب رفعه حملكمة 
االســتئناف بعســير بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه إلــى طلبــه وقــررت 
رفعهــا حملكمــة االســتئناف بعســير وبــاهلل التوفيــق وأقفلــت اجللســة يف 
متــام الســاعة الثامنــة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/20 هـــ.
احلمــد هلل  وحــده وبعــد فقــد مت دراســة الصــك وصــورة ضبطــه  و اوراق 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير  ومتــت املصادقــة علــى 

احلكــم .
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رقم الصك : 3425051  تاريخه: 1434/01/27هـ   
رقم الدعوى: 3440377

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34424707    تاريخه: 1434/2/20هـ

ــة بحجــة الدفــاع عــن  اعتــداء - طعــن - طعــن بســكن - إحــداث إصاب
النفــس - عــدم ثبــوت الدفــاع عــن النفــس - ثبــوت إدانــة - التعزيــر 

بالســجن واجللــد .

- قول اهلل تعالى : )وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( .
- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )املســلم مــن ســلم املســلمون مــن 
لســانه ويــده (وقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن أشــار إلــى أخيــه 
بحديــده فــإن املالئكــة تلعنــه حتــى يدعهــا وإن كان أخــاه ألبيــه وأمــه (.

- املادة 152 من نظام اإلجراءات اجلزائية .

عليــه يف  املجنــي  بطعــن  بقيامــه  عليــه  للمدعــى  العــام  املدعــي  اتهــام 
ــه  ــه وتعزيــره شــرعا إذ أن ــة حــادة وطلــب إدانت صــدره اجلهــة اليســرى بآل
تبلــغ مركــز الشــرطة مــن املستشــفى عــن وجــود شــخص مصــاب لديهــم 
بطعــن ، وقــد جــرى االنتقــال ملوقــع احلادثــة وأفــاد املجنــي عليــه أنــه أثنــاء 
ــه املدعــى  ســيره علــى األقــدام يرافقــه اثنــان مــن أصدقائــه ، تعــرض ل
عليــه بطعنــه بســكن يف اجلهــة اليســرى مــن الصــدر ، وال يعلــم عــن 

ســبب قيــام املدعــى عليــه بطعنــه وال توجــد بينــه وبــن املدعــى عليــه 
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أيــة مشــاكل مــن الســابق ، وقــد صــدر بحقــه التقريــر الطبــي واملتضمن 
إصابتــه بطعنــة يف الصــدر األيســر علــى مســتوى الضلــع الســادس يف 
اجلهــة األماميــة ومــدة الشــفاء شــهر، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف 
الدعــوى ودفــع بأنــه أراد الدفــاع عــن نفســه وال بينــة لــه علــى أن املجنــي 

عليــه قــام مبهاجمتــه قــررت احملكمــة مــا يلــي :
 أواًل:  ثبــت إدانــة املدعــى عليــه وحكــم عليــه ، بالســجن مــدة أربعــة 
أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة ، بجلــد املدعــى عليــه 
مائتــان وخمســون جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات كل دفعــة خمســون 
جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ، قــرر املدعــي 
العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه 

القناعة،صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ــو  ــا .... القاضــي باحملكمــة العامــة بأب ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل عريــش  وبن
العامــة بأبــو عريــش برقــم 3440377 وتاريــخ 1434/01/24 هـــ املقيــدة 
باحملكمة برقم 34185872 وتاريخ 1434/01/21 هـ  ففي هذا اليوم 
الثالثــاء املوافــق 1433/1/27هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متام الســاعة 
احلاديــة عشــر و النصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق 
واالدعــاء العــام .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
املفــوض باخلطــاب رقــم هـــ7ج/513 وتاريــخ 1428/7/9هـــ وأدعــى قائــال 
بصفتــي مدعيــا عامــا يف دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة أبــو 
عريــش أدعــي علــى .... 19 عامــا مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة 
رقــم ......ع ض وتاريــخ 1434/1/5هـــ مــودع بقســم ســجن أبــو عريــش 
كــون جرميتــه مــن اجلرائــم املوجبــة للتوقيــف اســتنادا للقــرار الــوزاري 
رقــم 1900 وتاريــخ 1428/8/9هـــ إنــه يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف 
ــغ مركــز شــرطة  ــوم الســبت املوافــق 1433/10/21هـــ تبل مــن مســاء ي
...... مــن قبــل مستشــفى ......... عــن وجــود شــخص مصــاب لديهــم بطعــن 
وقــد جــرى االنتقــال ملوقــع احلادثــة الــذي يقــع شــرق محافظــة ...... بحوالي 
ومت  اجلنائيــة  األدلــة  رفــق  الدائــري  اخلــط  علــى  متــر  خمســن كيلــو 
ــه .... والــذي  ــة وبضبــط إفــادة املجنــي علي ــال املعاين إكمــال الــالزم حي
أفــاد أنــه يف مســاء يــوم الســبت املوافــق 1433/10/21هـــ وعنــد الســاعة 
الثامنــة وأثنــاء ســيره علــى األقــدام علــى اخلــط الدائــري ........ وبالتحديــد 
غــرب ......... وكان يرافقــه كال مــن ... واملدعــو .... مــن أجــل املشــي 
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الرياضــي عندهــا تعــرض لــه املدعــى عليــه بطعنــه بســكن يف اجلهــة 
اليســرى مــن الصــدر وال يعلــم عــن ســبب قيــام املدعــى عليــه بطعنــه وال 
توجــد بينــه وبــن املدعــى عليــه أي مشــاكل مــن الســابق وقــد صــدر 
بحقــه التقريــر الطبــي رقــم 23623 وتاريــخ 1433/11/9هـــ واملتضمــن 
إصابتــه بطعنــه يف الصــدر األيســر علــى مســتوى الضلــع الســادس يف 
اجلهــة األماميــة ومــدة الشــفاء شــهر وبضبــط شــهادة الشــهود أفــاد كال 
مــن ... و....أنهمــا يف مســاء يــوم الســبت املوافــق 1433/10/21هـــ كانــا 
ــى األقــدام رياضــة  ــوا يســيرون مشــيا عل ــه .... وكان ــي علي برفقــة املجن
علــى خــط ....... ومــع أذان العشــاء توقفــوا للصــالة وبعدهــا شــاهدوا 
ــه وحــال  ــه ... للتفاهــم مع ــي علي شــخص واقــف بجوارهــم فذهــب املجن
ــه إليــه قــام املدعــى عليــه بطعــن املجنــي عليــه بســكن وبعدهــا  وصول
قــام الشــاهدان بإمســاك املدعــى عليــه وتســليمه للشــرطة وباســتجواب 
املدعــى عليــه ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه والــذي أفــاد أنــه يف مســاء 
يــوم الســبت املوافــق 1433/10/21هـــ حوالــي الســاعة الثامنــة جلــس 
علــى اخلــط الدائــري لوحــده ولــم يكــن يرافقــه أي أحــد وكان الشــارع 
مظلــم وأثنــاء جلوســه غــرب قرية.......عندهــا حضــر لــه ثالثــة أشــخاص 
ولــم يشــعر بهــم إال وقــت قيامهــم بالهجــوم عليــه وعندهــا قــام مفــزوع وال 
ــه  ــه قــام بطعن ــد حضــور أحــد األشــخاص إلي ــم مــن األشــخاص وعن يعل
بســكن يف صــدره مــن اجلهــة اليســرى أســفل الثــدي بعدهــا قــام برمــي 
الســكن يف مــكان بعيــد وعندهــا حضــر مرافقــي الشــخص االثنــن 
بإمســاكه   .... املدعــو  وقــام  وتربيطــه  بإمســاكه  وقامــوا  اآلخريــن 
واآلخــر ال يعــرف اســمه قــام بضربــه بعصــا وذلــك بعــد أن قــام بطعــن 
ــه املدعــو ... وقــد  ــام أن ــه بعــد فــك اللث ــذي اتضــح أن صاحبهــم األول وال
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كانــوا يلبســون مالبــس ســوداء جميعهــم الثالثــة وبعــد املشــكلة أفــادوه 
بأنهــم ميزحــون معــه وقــد أحضــروا ســيارة وأخــذوا املطعــون إلســعافه 
وأنــه املتســبب يف إصابــة .... وذلــك بطعنــه بالســالح األبيــض الســكن 
وأن اإلصابــات التــي كانــت بــه مــن مرافقــي ... املذكــور وأنــه ليــس 
بينــه وبــن ... أي مشــاكل مــن الســابق وأن قيامــه بطعــن املدعــي هــو 
دفــاع عــن نفســه أثنــاء هجومهــم عليــه يف موقــع مظلــم وقــد صــدر بحقــه 
التقريــر الطبــي مــن املستشــفى واملتضمــن إصابتــه يف اجلانــب األيســر 
مــن البطــن واجلانــب الســفلي مــن الصــدر ومــدة الشــفاء ثالثــة أيــام وقــد 
أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إليــه بطعن املدعــو .... يف صدره اجلهة 
اليســرى بآلــة حــادة أثنــاء ســيره علــى اخلــط الدائــري قــرب قريــة....... 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1ـ إقــراره حتقيقــا املنــوه عنــه املــدون ص 
6 مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم 1. 2ـ مــا جــاء بشــهادة الشــهود 
املنــوه عنهــا ص 6 مــن ملــف التحقيــق لفــة رقــم 1. 3ـ التقريــر الطبــي 
4ـ محضــر   .12 رقــم  لفــة  املرفــق   ................. مــن مستشــفى  الصــادر 
االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه املــدون ص 8 مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 
لفــة رقــم 1. و بالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســابقة حتــى تاريخه 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه 
لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره 
بــأن احلقــوق اخلاصــة مازالــت قائمــة واهلل املوفــق  وتــردع غيــره علمــا 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بعــد التأكــد مــن 
هويتــه وأهليتــه املعتبــرة شــرعا أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
قيامــي بطعــن املدعــو .... يف صــدره اجلهــة اليســرى بآلــة حــادة فصحيــح 
فقــد حضــر أثنــاء جلوســي بالطــرق الدائــري ثالثــة شــباب ال أعرفهــم 
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كونهــم كانــوا ملثمــن وقــام أحدهــم بإمســاكي مــن جهــة اليمــن 
واآلخــر بإمســاكي مــن جهــة اليســار واألخيــر مــن اخللــف بعدهــا قمــت 
بإخــراج ســكن كانــت معــي وطعنــت الشــخص املمســك بــي مــن اجلهــة 
اليمنــى ولــم أعــرف الشــخص املطعــون إال يف املستشــفى هكــذا أجــاب 
عقــب ذلــك ســألت املدعــى عليــه هــل لديــك بينــه علــى أن الشــباب الثالثــة 
ــة لــي كونــه  قامــوا بالتهجــم عليــك واإلمســاك بــك أجــاب قائــال ال بين
لــم يكــن أحــد ســوانا وكان املــكان مظلــم هكــذا أجــاب عقــب ذلــك 
جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى ................. 
بجــازان رقــم 23623 وتاريــخ 1433/11/9هـــ واملتضمــن تدمــي صــدر 
األيســر مــع ريــح صدريــة يســرى مــع أنبــوب صــدر أيســر ومــدة العــالج يف 
املستشــفى أســبوعن ومــدة الشــفاء حوالــي شــهر كمــا جــرى االطــالع 
علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املرفــق لفــة رقــم 6 فوجدتــه خاليــا 
مــن الســوابق كمــا جــرى االطــالع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه 

املرفقــة لفــة رقــم 8 فوجــدت أنــه أوقــف بتاريــخ 1433/10/21هـــ
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي العــام يتهــم 
املدعــى عليــه بطعــن املدعــو .... يف صــدره اجلهــة اليســرى بآلــة حــادة ومبــا 
أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام وادعــى أن مجموعــة 
مــن الشــباب وكان مــن بينهــم املجنــي عليــه قامــوا باالعتــداء عليــه ومبــا 
أنــه طلــب مــن املدعــى عليــه البينــة وال بينــة لــه علــى ذلــك ولعمــوم قولــه 
تعالــى )وال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب املعتديــن(. وقــول النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم املســلم مــن ســلم) املســلمون مــن لســانه ويــده (وقــال النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــده فــإن املالئكــة 
تلعنــه حتــى يدعهــا وإن كان أخــاه ألبيــه وأمــه( لذلــك كلــه وألجــل احلــق 
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العــام فقــد قــررت مــا يلــي أوال ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه .... بطعــن 
املدعــو ... يف صــدره اجلهــة اليســرى بآلــة حــادة ثانيــا يعــزر املدعــى عليــه 
ــة  ــى ذمــة هــذه القضي ــخ إيقافــه عل بالســجن مــدة أربعــة أشــهر مــن تاري
ــى خمــس  ــدة مفرقــة عل ــان وخمســون جل ــد املدعــى عليــه مائت ــا يجل ثالث
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل 
ــه  ــه قــرر القناعــة ب ــى املدعــى علي ــام وبعــرض احلكــم عل عــن عشــرة أي
ــة  ــدون الئحــة اعتراضي ــى احلكــم ب ــراض عل ــام االعت وقــرر املدعــي الع
عليــه أمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم وحتــى ال يخفــى جــرى تدوينــه وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين الثانيــة عشــر وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل عل

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/27هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بأبي عريــش املكلف برقم 
34558265  وتاريــخ 4/1 / 1434هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ... برقــم 3425051 وتاريــخ 1/27 
/1434هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد / .... - مينــي اجلنســية - 
يف قضيــة ) طعــن ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34189860  تاريخه: 1434/4/16هـ  
رقم الدعوى:3493295

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34189860   تاريخه: 1434/4/16هـ

إيــذاء- ســكب أحــد الســجناء الزيــت الســاخن علــى ســجن آخــر ممــا 
تســبب يف إصابتــه بحــروق - إقــرار - وجــود ســوابق -  التعزيــر بالســجن 

االنفــرادي ملــدة ســتن يومــًا واجللــد .

-عــن أبــي بكــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال : 
)إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا 

يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هــذا ( رواه البخــاري ومســلم

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بالقيــام بســكب زيــت ســاخن  علــى أحــد 
الســجناء ممــا تســبب لــه يف اإلصابــة املوصوفــة بالتقريــر الطبــي، وذلــك 
بعــد وروود خطــاب مــن الســجن املتضمــن بــالغ ســجن لديهــم مفــاده 
قيــام الســجن املدعــى عليــه بســكب زيــت طعــام علــى يــده والتســبب يف 
إصابتــه وذلــك بحضــور عــدد مــن الســجناء ، طلــب املدعــي العــام إثبــات 
إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة والتشــديد 
تعــدد ســوابقه وإثــارة الفوضــى داخــل الســجن ، بعــرض  لقــاء  عليــه 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا جملــة وتفصيــال 
ونظــرًا ألن املدعــى عليــه أقــر مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام وألن مــا 
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العامــة  احملكمــة  يف  أنا......القاضــي  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  قلــوة  مبحافظــة 
احملكمة العامة مبحافظة قلوة برقم 3493295 وتاريخ 1434/02/25 
هـ  املقيدة باحملكمة برقم 34478656 وتاريخ 1434/02/25 هـ  ففي 
يوم  الثالثاء املوافق1434/04/16 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 09  
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام بهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
قلوة......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......مدعيــا علــى 
احلاضــر معــه ......ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ......قائــال املدعــي العــام 
يف دعــواه أنــه  بتاريــخ  1434/2/2هـــ  ورد لشــرطة محافظــة قلوة خطاب 
مــن ســجن قلــوة املتضمــن بــالغ الســجن لديهم......مفــاده قيــام الســجن 

أقــدم عليــه املدعــى عليــه فيــه مــن اجلــرأة علــى أذيــة النــاس يف أبدانهــم 
ــه مبــا يردعــه،  ــى اســتهتاره بأرواحهــم ممــا يقتضــي عقوبت ــدل عل مــا ي
احلكــم  رغــم  ارتداعــه  وعــدم  عليــه  املدعــى  ســوابق  ونظــرًا لكثــرة 
عليــه أكثــر مــن مــرة  وألن املدعــى عليــه قــد ســبق وأن أثــار فوضــى 
يف الســجن بســبب مشــاكله مــع الســجناء ومــن أجــل ذلــك جــرى نقلــه 
إلــى ســجن ........ جلميــع مــا تقــدم فقــد مت احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه 
لقــاء ذلــك بالســجن يف الســجن االنفــرادي ملــدة ســتن يومــًا وجلــده تســعا 
وســبعن جلــدة دفعــة واحــدة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر عــدم 
قناعتــه باحلكــم معتبــرًا الئحــة الدعــوى الئحتــه االعتراضيــة وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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املدعــى عليــه أعــاله بســكب زيــت طعــام علــى يــده والتســبب يف إصابتــه 
وذلــك بحضــور عــدد مــن الســجناء. وبســماع شــهادة الســجن/ ......أفــاد 
بأنــه أثنــاء جلوســه يف العزبــة داخــل الســجن برفقــة ......حضــر املدعــى 
عليــه أعــاله وبيــده مقــالة بهــا زيــت مغلــي فقــام بســكبها علــى ......ممــا 
تســبب لــه بحــروق. وبســماع شــهادة الســجن ......أفــاد مبثــل مــا أفــاد بــه 
ــخ  ــر اإلصابــي النهائــي رقــم )......( وتاري الســجن...... وقــد أثبــت التقري
إصابــة  املتضمــن  العــام  قلــوة  مستشــفى  مــن  الصــادر  1434/2/6هـــ 
الســجن )......( بحريــق مــن الدرجــة األولــى بنســبة 12% بأجــزاء متفرقــة 
مــن اجلســم وحــددت مــدة الشــفاء بعشــرة أيام فقــط. وباســتجواب املدعى 
عليــه ومواجهتــه مبــا نســب إليــه أقــر بقيامــه بســكب زيــت مغلــي علــى 
املدعــو/ ......وأنــه هــو املتســبب الوحيــد يف تلــك اإلصابــات ولم يشــاركه 
ــه  ــه االتهــام للمدعــى علي ــى توجي ــق إل أحــد يف ذلــك وقــد انتهــى التحقي
بالقيــام بســكب زيــت ســاخن   علــى املواطــن/ ......ممــا تســبب لــه يف 
اإلصابــة املوصوفــة بالتقريــر الطبــي املشــار إليــه وذلــك لألدلــة والقرائــن 

التاليــة :-
1-اعترافه املدون ص )14( من دفتر التحقيق املرفق  لفه رقم )1(.                                                      
2-التقرير اإلصابي النهائي املنوه عنه املرفق لفة رقم )13(.                      

 3-مــا جــاء بشــهادة الشــهود املنــوه عنهــا املدونــة ص رقــم )16( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــه رقــم )1(. وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســت ســوابق 
جنائيــة مســجلة عليــه األولــى ســرقة محــالت جتاريــة والثانيــة ســرقة 
أمــوال والثالثــة والرابعــة شــرب املســكرات وســرقة ســيارات واخلامســة 

والسادســة اســتعمال املخــدرات وســرقة .
وحيــث أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 



55

ــه مبــا اســند  ــات إدانت ــب إثب ــذا اطل ــه شــرعًا ل فعــل محــرم ومعاقــب علي
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــه والتشــديد عليــه لقــاء تعــدد 
ســوابقه وإثــارة الفوضــى داخــل الســجن . )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص ال 
زال قائمــًا  ( ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام عليــه أجــاب قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
كلــه صحيــح جملــة وتفصيــاًل وكان ذلــك بســبب انــه يتكلــم علــي 
ويســبني ويســب أهلــي فاشــتكيته علــى مديــر الســجن وقلــت لــه تــرى 
اللــي يؤذينــي راح أحرقــه واســتمر املذكــور يف أذيتــي فســكبت عليــه 
ــى  ــاء عل الزيــت كمــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام هكــذا أجــاب فبن
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه مبــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام مــن ســكبه للزيــت الســاخن علــى الســجن 
املذكــور وأحــدث بــه اإلصابــة املذكــورة وحيــث أن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه فيــه مــن اجلــرأة علــى أذيــة النــاس يف أبدانهــم مــا يــدل علــى 
اســتهتاره بأرواحهــم ممــا يقتضــي عقوبتــه مبــا يردعــه وقــد روى البخاري 
ومســلم عــن أبــي بكــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال )إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة 
يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هــذا ( ونظــرًا لكثــرة 
ســوابق املدعــى عليــه وعــدم ارتداعــه رغــم احلكــم عليــه أكثــر مــن مــرة 
وحيــث أن املدعــى عليــه قــد ســبق وأن أثــار فوضــى يف ســجن قلــوة بســبب 
مشــاكله مــع الســجناء ومــن أجــل ذلــك جــرى نقلــه إلــى ســجن املخــواة 
جلميــع مــا تقــدم فقــد قــررت تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء ذلــك بالســجن 
يف الســجن االنفــرادي ملــدة ســتن يومــًا وجلــده تســعا وســبعن جلــدة 
دفعــة واحــدة وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر عــدم 
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قناعتــه باحلكــم معتبــرًا الئحــة الدعــوى الئحتــه االعتراضيــة وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم وســيتم رفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة اإلســتئناف كاملتبــع وأغلقــت اجللســة  00 : 10وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/04/16 هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى 
ــة  ــرة اجلزائي ــا نحــن قضــاة الدائ مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد جــرى من
الثالثــة مبحكمــة االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى 
العامــة مبحافظــة  القاضــي باحملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة 
قلــوة الشــيخ/......برقم 34478656 وتاريــخ 1434/5/15هـــ املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلتــه برقــم 34189860 وتاريــخ 1434/4/16هـــ 
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/......، املتهــم بالقيــام بســكب زيــت 
ســاخن علــى شــخص ممــا تســبب يف اصابتــه احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطــن الصــك .وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك : 34229637   تاريخه: 1434/6/4هـ   
رقم الدعوى:32464220

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34364666    تاريخه: 1434/11/20هـ

اعتــداء - ضــرب - ضــرب الــزوج لزوجتــه - التعريــض بالقــذف - ســب 
بالســجن  الــزوج  تعزيــر   - بالقرائــن  التهمــة  توجــه   - زوجتــه  الــزوج 

لضربــه زوجتــه وســبها والتعريــض بقذفهــا.

1-قول اهلل تعالى : )وال تنسوا الفضل بينكم(
2-قيــام الشــبهة علــى االعتــداء بالضــرب والتعريــض بالقــذف موجــب 

للتعزيــر.
3-النكــول عــن اليمــن يف الدعــوى اجلنائيــة اخلاصــة بطلــب التعزيــر 
قرينــة تــورث التهمــة بالنــاكل يجــوز معهــا تعزيــره خصوصــا إذا قامــت 

قرائــن أخــرى تعضدهــا.

ادعــت املدعيــة بــأن زوجهــا املدعــى عليــه رزقــت منــه بأربعــة أوالد وهــو 
يكثــر مــن ضربهــا وســبها وشــتمها وأنــه عــرض بقذفهــا بقولــه أن إحدى 
بناتــه ال تشــبهه وأنهــا مقيمــة لــدى أهلهــا وال ترغــب بالعــودة إليــه وتطلــب 
إيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه، أقــر املدعــى عليــه بــأن املدعيــة - زوجتــه 
- ال زالــت يف عصمتــه وأنهــا مقيمــة لــدى أهلهــا منــذ فتــرة إال أنــه لــم 
يضربهــا ولــم يعــرض بقذفهــا وأن ســبب غضبهــا قيامــه بالــزواج مــن 
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امــرأة أخــرى وأن دعواهــا كيديــة ويرغــب يف عودتهــا لــه، بعرضــه علــى 
املدعيــة قــررت بــأن غضبهــا العتدائــه عليهــا ضربــا وقذفــا وليــس ألجــل 
ــة وجــود شــرخن  ــا األشــعة الســينية املتضمن ــأن بينته زواجــه، قــررت ب
صغيريــن بعظمــة األنــف اليمنــى واليســرى وقــررت بأنــه املتســبب فيهمــا 
وال بينــة لديهــا ســوى ذلــك وتطلــب ميينــه وباالطالع على األشــعة وعرضها 
محاولــة  جــرى  ثــم  الفعــل،  بهــذا  تســببه  أنكــر  عليــه  املدعــى  علــى 
الصلــح بينهمــا فلــم يصطلحــا ثــم حضــرت املدعيــة وقــررت بأنــه صــدر 
لهــا حكــم مصــدق مــن االســتئناف بفســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه 
وتطلــب مواصلــة النظــر يف القضيــة، قــرر املدعــى عليــه طلــب إيقــاف 
النظــر يف القضيــة حلــن الفصــل يف قضيــة احلضانــة والنفقــة املقامــة مــن 
املدعيــة إال أن احملكمــة لعــدم وجاهتــه لــم تلتفــت لطلبــه، جــرى محاولة 
الصلــح بينهمــا مــرة أخــرى وبــاءت بالفشــل . قــرر املدعــى عليــه بأنــه لــن 
يحلــف اليمــن علــى نفــي دعــوى املدعيــة إال إن أثبتــت دعواهــا ضــده 
ــع مــا ســبق فقــد قــررت احملكمــة مؤاخــذة املدعــى  ــى جمي ــاًء عل ، وبن
عليــه ، بيــد أنــه مــع قيــام موجــب التشــديد يف العقوبــة فهنــاك مــا يوجــب 
أيضــا تخفيفهــا كضعــف القرائــن، وجــود قرابــة بــن الزوجــن وأوالد 
بينهمــا وقــد قــال اهلل تعالــى: »وال تنســوا الفضــل بينكــم« ولهــذا رأت 
احملكمــة التوســط يف العقوبــة فقــررت توجيــه التهمــة للمدعــى عليــه 
باعتدائــه بالضــرب علــى املدعيــة وســبها وشــتمها والتعريــض بقذفهــا 
بســجنه خمســة عشــر يومــا ورد دعــوى املدعــى عليــه إيقــاف النظــر يف 
الدعــوى وبــه حكمــت، وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا عــدم 
القناعــة بــه وطلبــا رفعــه إلــى محكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزئيــة 
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزئيــة بخميــس مشــيط برقــم   وتاريــخ 1432/10/20 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1432/10/20 هـــ ففــي يــوم االحــد 
املوافق1432/10/20 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 9وفيها حضرت 
املدعيــة ..........، ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........، 
وهــي برفقــة والدهــا حامــل الســجل املدنــي رقــم ..........، وادعــت علــى 
احلاضــر معهــا يف مجلــس القضــاء ..........، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..........، قائلــه يف دعواهــا إن هــذا احلاضــر هــو 
زوجــي وقــد أجنبــت منــه أربعــة أوالد ثــالث بنــات وابــن وخــالل فتــرة 
حياتــي الزوجيــة معــه لــم أهنــأ معــه بعيشــة طيبــة ، حيــث أنــه يتكــرر 
منــه االعتــداء علــي بالضــرب والســب والشــتم ، بــل بلــغ بــه األمــر أنــه 
قذفنــي يف عرضــي بقولــه إن هــذه البنــت ويقصــد إحــدى بناتــه منــي 
ال تشــبهني، وهــو بذلــك يعــرض بقــذيف ، وإنــي أطلــب احلكــم عليــه 
بعقوبــة رادعــة، علمــا أننــي اآلن غاضبــة منــه وجالســة يف منــزل والــدي 
ولــم يعــد لــي أي رغبــة يف العــودة إليــه ، وأوالدي يســكنون معــي هكــذا 
ادعــت، وبســؤال املدعــى عليــه قــال صحيــح أن املدعيــة زوجتــي وال زالــت 
يف عصمتــي ولــي منهــا أربعــة أوالد ، وهــي اآلن عنــد أهلهــا مــع أوالدهــا 
غاضبــة منــي منــذ ســتة أشــهر بســبب أننــي تزوجــت عليهــا بطلــب منهــا، 
ثــم ملــا تزوجــت غضبــت منــي وذهبــت إلــى بيــت أهلهــا، ولــم أعتــِد عليهــا، 
ولــم أتعــرض لهــا بالقــذف ، ودعواهــا مجــرد دعــوى كيديــة، وأنــا لــي 
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رغبــة أكيــدة يف عودتهــا إلــى بيــت الطاعــة هكــذا أجــاب ، وبعــرض 
ذلــك علــى املدعيــة قالــت إننــي لــم أغضــب مــن زواجــه ، وأنــا راضيــة 
اآلن بزواجــه مــن الثانيــة ،وإمنــا أنــا غاضبــة منــه بســبب اعتــداءه وســبه 
وتعريضــه لــي بالقــذف ، والــذي يــدل علــى صحــة دعــواي هــي األشــعة 
الســينية علــى األنــف الــذي ضربنــي عليــه ، حيــث أثبتــت تلــك األشــعة 
الصــادرة مــن مجمــع ..........الطبــي بخميــس مشــيط أنــه يوجــد شــرخان 
صغيــران بعظمتــي األنــف اليمنــى واليســرى وهــذا يؤكــد صحــة مــا 
ذكرتــه ، وأمــا اعتداءاتــه الســابقة لــي بالضــرب والتعريــض بالقــذف 
فليــس بينــي وبينــه يف ذلــك إال اهلل تعالــى ، وإذا لــم يعتــرف بذلــك فإنــي 
أطلــب ميينــه علــى نفــي صحــة ذلــك االعتــداء الســابق والتعريــض بالقــذف 
، وأمــا االعتــداء الــذي أوضحتــه األشــعة فإنــه لــو طلبــت ميينــي علــى ذلــك 
ــى االعتــداء الســابق والتعريــض  ــو طلبــت ميينــي عل حللفــت ، وكذلــك ل
بالقــذف فإنــي أحلــف وأنــا صادقــة ، هكــذا أجابــت وأبــرزت األشــعة 
األشــعة  طبيــب  وختــم  بتوقيــع  األشــعة  تقريــر  ومعهــا  ذكرتهــا  التــي 
مبجمع..........الطبــي ..........، وقــد تضمــن التقريــر مــا ذكرتــه املدعيــة 
ووجــدت أصلــة مرفــق علــى اللفتــن 10,9 مــن أوراق املعاملــة ، وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه قــال ال أعلــم عــن هــذا التقريــر ، وقد قامــت بإخراجه 
وهــي عنــد أهلهــا ، وأمــا أنــا فلــم أضربهــا ، وليســت تلــك اإلصابة بســبب 
منــي ، ولــو طلبــت ميينــي علــى نفــي صحــة دعواهــا فإنــي ال أحلــف اليمــن 
إال إذا أثبتــت دعواهــا ضــدي هكــذا أجــاب ، وعنــد وصــول القضيــة 
إلــى هــذا احلــد مت نصــح الطرفــن ووعظهمــا وبيــان حــق بعضهمــا علــى 
األخــر وعــدم نســيان الفضــل بينهمــا وكــذا العشــرة ومــا بينهمــا مــن 
أوالد ، وأن عليهمــا التأنــي والتعقــل ومحاولــة االصطــالح لــرأب الصــدع 
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ولــم الشــمل ، هكــذا مت نصحهمــا ، وقــد رأيــت جتاوبــا مــن املدعــى 
عليــه ، ولكــن املدعيــة متــرددة وتكــرر الشــكوى ، وقــد مت إقناعهمــا 
برفــع اجللســة إلــى مــا بعــد عيــد األضحــى املبــارك ، لعــل اهلل يحــدث 
بعــد عيــد األضحــى  أمــرا ، وأفهمــت املدعيــة مبراجعتنــا  ذلــك  بعــد 
يســتجد  قــد  مــا  وملعرفــة   ، مراجعتهــا  عنــد  آخــر  موعــدا  إلعطائهــا 
ــى مــا مت مــن وعــظ ونصــح ، ففهمــت ذلــك وقنعــت بــه  ــاءا عل بينهمــا بن
، وبــذا رفعــت اجللســة إلــى مــا بعــد عيــد األضحــى لهــذا العــام 1432هـــ 
، ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/6/3هـــ افتتحــت اجللســة الرابعــة يف 
الســاعة العاشــرة ، وفيهــا حضــرت املدعيــة برفقــة شــقيقها ..........حامــل 
ــا  ــه ســابقا وأن البطاقــة رقــم ..........، وقالــت ليــس لــدي ســوى مــا قدمت
ــى طلبــي الســابق، وقــد مت فســخ عقــد النــكاح بينــي وبــن  ال زلــت عل
ــه مبوجــب حكــم شــرعي مــن احملكمــة العامــة بخميــس  املدعــى علي
مشــيط وصــدق ذلــك احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير 
هكــذا قالــت ،كمــا حضــر املدعــى عليــه وقــال إننــي أطلــب إيقــاف 
النظــر يف هــذه القضيــة حتــى الفصــل يف قضيــة نفقــة وحضانــة أوالدي 
املرفوعــة مــن قبــل املدعيــة لــدى احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط 
املادة)82(مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه  وذلــك علــى ضــوء 
التنفيذيــة، وإذا انتهــت تلــك القضيــة فــال مــا نــع لــدي مــن إكمــال النظر 
ــي أرى أن إكمــال النظــر يف  ــة بالوجــه الشــرعي ، ألنن يف هــذه القضي
هــذه القضيــة يتوقــف علــى إكمــال النظــر يف القضيــة األخــرى علــى 
ضــوء املــادة83/1/2 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، وصحيــح أنــه مت 
احلكــم بفســخ عقــد النــكاح بينــي وبــن املدعيــة وصــدق احلكــم مــن 
محكمــة االســتئناف ولكننــي ال زلــت غيــر مقتنــع بهــذا الفســخ ولهــذا 
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فقــد رفعــت التماســا بهــذا إلــى املجلــس األعلــى للقضــاء هكــذا أجــاب 
، وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت إننــي أرغــب يف إنهــاء قضيتــي هــذه 
بالوجــه الشــرعي وعــدم ربطهــا بــأي قضيــة أخــرى ال عالقــة لهــا بهــذه 
ــة مــرة أخــرى  ــت ، ويف هــذه اجللســة متــت احملاول ــة هكــذا أجاب القضي
ألجــل اإلصــالح بــن الطرفــن ومت عــرض عــدة حلــول بينهمــا إال أن 
املدعــى عليــه لــم يتجــاوب مــع أي عــرض مــن تلــك احللــول رغــم إبــداء 
املدعيــة للموافقــة علــى بعــض احللــول املقدمــة ممــا تعــذر معــه الصلــح 
ولــزم األمــر إنهــاء دعــوى املدعيــة بالوجــه الشــرعي ، ولــم أر وجاهــة 
لطلــب املدعــى عليــه إيقــاف النظــر يف هــذه القضيــة ، ألنــه ال عالقــة 
لهــا مباذكــره مــن مطالبــات أخــرى ، فنظــرا إلــى مــا ورد يف الدعــوى ، 
وإلــى إجابــة املدعــى عليــه ،وحيــث أنكــر مــا نســب إليــه إال أن املدعيــة 
قدمــت مــا يؤيــد دعواهــا وكانــت لهجتهــا قويــة ومطالبتهــا متكــررة 
وأبــدت تظلمهــا أكثــر مــن مــرة وكانــت تظهــر بــكل قــوة قدرتهــا علــى 
أداء اليمــن أنهــا صادقــة بــكل مــا أدعــت بــه علــى املدعــى عليــه بينمــا 
قــرر املدعــى عليــه عــدم قدرتــه علــى بــذل اليمــن لــو طلبــت منــه ممــا 
توجــه معــه لــدي التهمــة إلــى املدعــى عليــه مبــا أدعــت بــه جتاهــه املدعيــة 
مــن اعتــداء وســب وشــتم وتعريــض بالقــذف ، ومــا كان ينبغــي للمدعــي 
ذلــك ألن أصــل احليــاة الزوجيــة إمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان وال 
يحــل للمســلم أن يعتــدي علــى مــن كان بعيــدا عنــه ومــن بــاب أولــى عــدم 
االعتــداء علــى مــن هــو قريــب منــه ،وعندمــا أبــاح اهلل تعالــى للرجــل أن 
يضــرب زوجتــه فإمنــا ذلــك بشــروط كثيــرة منهــا عــدم ضــرب الوجــه 
ومنهــا تعــذر جــدوى النصــح واإلعــراض والهجــر ثــم ال يكــون الضــرب 
بعــد ذلــك إال ضربــا غيــر مبــرح ، ولهــذا قــررت مؤاخــذة املدعــى عليــه 
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يف هــذه القضيــة وال ســيما وقــد زاد بــه احلــد إلــى التلفــظ بألفــاظ أدت 
إلــى التعريــض مبــا ال يحــل التعريــض بــه فضــال عــن التصريــح بــه ، 
ومــا ذكرتــه آنفــا موجــب لتشــديد العقوبــة علــى املدعــى عليــه ، وهــذه 
ومــع ذكــر  أنــه  إال   ، إليــه  نســب  مــا  التعزيــر يف كل  هــي  العقوبــة 
موجبــات تشــديد العقوبــة فــإن هنــاك موجبــات لتخفيــف العقوبــة يف 
هــذه القضيــة وهــي كــون األدلــة مجــرد قرائــن إضافــة إلــى وجودالقرابة 
بــن الطرفــن ، كمــا أن بينهمــا أوالد وأواصــر الرحــم ال زالــت بينهمــا 
والســيما وقــد قــال اهلل تعالــى بعــد الفــراق »وال تنســوا الفضــل بينكــم« 
، ولهــذا اختــرت التوســط يف العقوبــة بــن اجلانبــن ، وبنــاء علــى كل مــا 
تقــدم فقــد توجهــت لــدي التهمــة إلــى املدعــى عليــه باعتدائــه بالضــرب 
علــى املدعيــة وســبها وشــتمها والتعريــض بقذفهــا ويســجن لقــاء ذلــك 
خمســة عشــر يومــا ، ورددت طلــب املدعــى عليــه يف إيقــاف النظــر يف 
هــذه القضيــة ملــا ذكرتــه يف احليثيــات أعــاله ، ومبــا تقــدم حكمــت 
، وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا عــدم القناعــة بــه وطلبــا رفعــه 
إلــى محكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة ، فأفهمتهمــا أن عليهمــا 
مراجعــة احملكمــة يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/6/6هـــ الســتالم صــورة 
مــن احلكــم ومــن ثــم تقــدمي االعتــراض عليــه يف غضــون ثالثــن يومــا مــن 
تاريــخ ذلــك االســتالم ، وأن مــن يتأخــر عــن تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
ــم  ــراض ســوف يســقط ومــن ث ــة فــإن حقــه يف االعت ــاء املــدة النظامي أثن
وبــذا   ، ذلــك  ففهمــا  للقطعيــة يف جانبــه  احلكــم مكتســبا  يكــون 
انتهــت يف الســاعة احلاديــة عشــرة ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
ــه وســلم . حــرر يف  1434/06/03 هـــ .  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة لتدقيــق 
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القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
342097209 وتاريــخ 1434/10/11هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ..........برقــم  34229637 وتاريــخ 

ــد / ..........يف قضيــة  1434/6/4هـــ اخلــاص بدعــوى / ..........ضـــــــــ
) إيــذاء زوجتــه بالضــرب والســب والشــتم ( علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث 
وأوراق  االعتــراض  والئحتــي  ضبطــه  وصــورة  القــرار  دراســة  ســبق 
املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة 
ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم )  34288368 ( وتاريــخ 1434/8/6هـــ . 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3459216  تاريخه: 1434/3/10هـ   
رقم الدعوى:32560705

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35267898   تاريخه: 1435/6/7هـ

قــذف - إيــذاء - تشــهير -  إســاءة ســمعة - جرميــة معلوماتيــة يف حــق 
خــاص - عــدم قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار يف حــق آدمــي - قــذف مــن ال 
يتصــور منــه الزنــا - نســبة الولــد لغيــر أبيــه هــو قــذف ألمــه - إقامــة 
حــد القــذف ثمانــن جلــدة وعــدم قبــول شــهادة املدعــى عليهــا إال بعــد 

توبتهــا - التعزيــر بالســجن واجللــد.

-قــول اهلل تعالــى: )فــال وربــك ال يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر 
بينهــم(.                          

-جــاء يف كشــاف القنــاع: )91/14(: »وإن قــذف جماعــة يتصــور الزنــى 
منهــم عــادة بكلمــات حــد لــكل واحــد منهــم حــدا كامــاًل ».

تقــدم أحــد املواطنــن ألميــر املنطقــة بشــكوى مفادهــا أن شــقيقته 
هت ســمعتها بــكالم بــذيء  عــن طريــق إحــدى مواقــع االنترنــت  ُشــِوِِِِِِ
واملنتديــات وال يتهــم أحــدًا بذلــك ، و بإجــراء  البحــث والتحــري  عــن 
مصــدر التشــهير واإلســاءة ضــد املجنــي عليهــا ظهــر أن امللقم الذي كان 
يســتخدمه اجلانــي لطليــق املدعيــة باحلــق اخلــاص، وباســتجواب املذكــور  
أفــاد أن امللقــم املســتخدم مــن خــالل الهاتــف يعــود لــه ويســتخدم  هــو 
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اتهامهــا  إلــى  التحقيــق مــع املدعــى عليهــا  انتهــى  وزوجتــه )اجلانيــة(، 
بإســاءة ســمعة امــرأة والتشــهير بهــا يف مواقــع اإلنترنــت،  طلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا وفــق الفقــرة اخلامســة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة، بعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا أنكرتهــا جملــة وتفصيــال، وبعــد أن 
وزانــت احملكمــة بــن أقــوال األطــراف قــررت احلكــم بجلدهــا ثمانــن 
جلــدة حــد القــذف وبعــدم قبــول شــهادتها إال بعــد توبتهــا كمــا ثبتــت 
إدانتهــا بجرميــة التشــهير بغيــر وجــه حــق باملدعيــة وإســاءة ســمعتها عبــر 
املواقــع اإللكترونيــة واحلكــم عليهــا بالســجن ســتة أشــهر وبالغرامــة 
للحــق  أشــهر  وســتة  ســنة  وبســجنها  العــام  للحــق  ريــال  آالف  عشــرة 
هــذا  ويكــون  مســتقبال  ذلــك  منهــا  يتكــرر  أال  وإفهامهــا  اخلــاص، 
احلكــم شــامال للحقــن اخلــاص والعــام، وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليهــا قــررت عــدم قناعتهــا واالعتــراض بالئحــة وقــرر املدعــون باحلــق 
اخلــاص االعتــراض كل بالئحــة وقــرر املدعــي العــام واملدعيــة باحلــق 

اخلــاص عــدم املعارضــة وجــرى التصديــق مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا......القاضــي باحملكــة اجلزئيــة باملدينــة 
اجلزئيــة  القاضــي يف احملكمــة   ...... القاضــي  بعمــل  والقائــم  املنــورة 
باملدينــة املنــورة  إثنــاء إجازتــه  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ  برقــم 32560705  املنــورة  باملدينــة  رئيــس احملكمــة اجلزئيــة 
وتاريــخ   321522230 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/11/26
1432/11/26هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/04/11 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 13 : 10  وفيها ادعى املدعي العام ......ســعودي مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم...... والتعميــد رقــم 17648 وتاريــخ 1432/6/12هـــ 
علــى  ...... ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ...... محصنــه  مطلقــة 
بتاريــخ  انــه  دعــواه   حتريــر  يف  قائــال  احلضوريــة  بالكفالــة  الســراح 
أميــر  امللكــي  الســمو  لصاحــب   ...... املواطــن  تقــدم  1430/11/7هـــ 
منطقــة ..... مفادهــا أن شــقيقته تعمــل يف جامعــة  ..... وحتمــل شــهادة 
الدكتــوراه وقــد مت تشــويه ســمعتها بــكالم بــذيء عــن طريــق إحــدى 
مواقــع اإلنترنــت وموقــع منتديــات طــالب وطالبــات جامعــة …. واليتهــم 
أحــدا وبإجــراء  البحــث والتحــري  عــن مصــدر التشــهير  واإلســاءة  ضــد 
املجنــي عليهــا ظهــر ان امللقــم الــذي كان يســتخدمه اجلانــي  تابع للهاتف 
رقــم ......العائــد للمدعــو......  طليــق املذكــورة  وباســتجواب ...... افــاد ان 
امللقــم  املســتخدم  مــن خــالل الهاتــف  رقــم ......يعــود لــه  ويســتخدمه  هــو 
وزوجتــه ......فقــط وباســتجواب املــرأة  املدعــى عليهــا ......اعترفــت انهــا 
اإلنترنــت   خــالل  ......مــن  الدكتــورة  ســمعة  بإســاءة  قامــت  مــن  هــي 
ــا   ــا قــرر إرجاعه ــا  منهــا ألن زوجه ــك بغيرته ــررت  ذل ــا  وب والتشــهير به



68

الــى عصمتــه بعــد طالقهــا  وذكــرت انــه  لــم يشــاركها  احــد يف ذلــك 
ــا ......بإســاءة  ســمعت  ــى اتهــام  املــرأة املدعــى عليه ــق ال وانتهــى التحقي
امــرأة والتشــهير بهــا  يف مواقــع االنترنــت  وذلــك لألدلــة التاليــة : 1- 
اعترافهــا 2-  مــا ورد يف برقيــة صاحــب الســمو نائــب وزيــر الداخليــة 
املرفــق وببحــث ســوابقها لــم يعثــر لهــا علــى ســوابق وحيــث ان مــا اقــدم 
عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا اطلــب اثبــات مــا اســند 
ــة فقــره 5 مــن نظــام مكافحــة   اليهــا واحلكــم عليهــا وفــق املــادة الثالث
اجلرائــم املعلوماتيــة وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا  
اجابــت بــأن مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح جملــة وتفصيــال 
هكــذا اجابــت ولطلــب البينــة  مــن املدعــي العــام  علــى مــا ادعــى بــه 
......حضــرت  أنــا  لــدي  عليهــا ويف جلســة الحقــة  املدعــى  وانكرتــه  
املتهمــة وبجانبهــا وكيلهــا اخوهــا ......ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ......مبوجــب الوكالــة  رقــم ...... يف 1433/4/26هـــ مــن كتابــة 
عــدل املدينــة الثانيــة  كمــا حضــر وكيــال املدعيــة باحلــق اخلــاص ......
ــة رقــم  ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......و......مبوجــب الوكال
......يف 1432/12/2هـــ  وقــدم وكيــل املتهمــة مذكــرة بدفــاع موكلتــه 
أكــد فيهــا  نفــي االتهــام املوجــه اليهــا  وأن طليقها ......هــو الذي اجبرها 
علــى االعتــراف امــام هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام  وســلمت صــورة مــن 
املذكــرة  لوكيلــي املدعيــة  وإلحضــار طليــق املتهــم ......رفعــت اجللســة  
فحضــر وكيــل املدعيــة  كمــا حضــر  طليقهــا  ...... ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ......كمــا حضــر وكيــل ......و ......و......الســابق 
حضوره وبسؤال احلاضر ......عما جاء بإفادة  املدعى عليها    ووكيلها 
ــة التحقيــق  واالدعــاء  مــن أنــه  اجبرهــا علــى االدالء بأقوالهــا امــام هيئ
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عليهــا  املدعــى  ذكرتــه  مــا  اجــاب  االقــرارات  مــن  وغيرهــا  العــام  
ووكيلهــا غيــر صحيــح  وبســؤال املدعــى عليهــا  ووكيلهــا هــل  توجــد 
بينــه علــى االكــراه فيمــا ادليــت بــه اجابــت هددنــي  بابنــي ......وتقريــر 
املستشــفى املرفــق انــه ضربنــي  وبعــرض ذلــك علــى طليقهــا اجــاب كل 
مــا ذكرتــه غيــر صحيــح  فتــم حجــز القضية للدراســة  وســمح لألطراف 
املوعــد احملــدد   بينهــم خــالل االجــل ويف  وتبــادل  بتقــدمي مذكــرات  
حضــرت املدعــى عليهــا ...... وحضــر بجانبهــا  وكيلهــا كمــا حضــر 
وكيــل املدعيــة  كذلــك حضــر وكيــل كل مــن ......و...... و...... أبنــاء 
......وقــدم وكيــل املدعيــة مذكــرة طلــب فيهــا تعديــل االتهــام بحيــث 
يشــمل األمــر الــذي جرمتــه  املــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة اجلرائم 
املعلوماتيــة ســلمت نســخة عنهــا لوكيــل املدعــى عليهــا ونســخة للمدعــي 
العــام كمــا قــدم وكيــل املدعــى عليهــا مذكــرة بدفاع موكلته ســلمت 
نســخة عنهــا لوكيــل املدعيــة ولوكيــل كل مــن ......و...... و...... وطلــب 
املوعــد  ويف  موكلتــه  طلبــات  لتقــدمي  مهلــة  إعطــاءه  املدعيــة  وكيــل 
حضــرت املتهمــة وبجانبهــا وكيلهــا ......كمــا حضــر وكيــل املدعيــة 
باحلــق اخلــاص ......كمــا حضــر ......اصيــال عــن نفســه  ووكيــال عــن 
والــده ...... و...... و...... و...... و......و...... و...... و......و...... و......ابنــاء ......  
مبوجــب التوكيــل رقــم ......يف 1429/11/25هـــ  والوكالــة رقــم ......يف 
1433/11/24هـــ  وبســؤاله عــن دعــواه ودعــوى موكليــه  اجــاب اننــا 
نطالــب مبــا يســتحق لنــا شــرعا  نظيــر قــذف اختنــا  ......والتشــهير بهــا 
باســم العائلــة وقــدم مذكــرة ســلمت نســخة عنهــا حملامــي املتهمــة الــذي 
طلــب اجــال للــرد وقــدم وكيــل املتهمــة مذكــرة ردا علــى مذكــرة 
محامــي املدعيــة ولتبــادل املذكــرات ترفــع اجللســة ويف املوعــد احملــدد 
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حضــر األطــراف قــدم كل طــرف مــا لديــه ومتســك بــه وعليــه وبنــاء علــى 
مــا جــاء بالئحــة االتهــام والتــي انتهــى فيهــا التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
إلــى ...... 27 ســنة ســعودي اجلنســية بإســاءة ســمعة امــرأة والتشــهير بهــا 
يف مواقــع اإلنترنــت ولكــون مــا أقدمــت عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعا طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا وفــق 
املــادة الثانيــة فقــرة )5( مــن نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة وبنــاء 
علــى الدعــوى التــي تقدمــت بهــا املدعيــة ......التــي تعمــل عضــو هيئــة 
تدريــس بجامعــة طيبــة بواســطة شــقيقها ......ضــد املتهمــة املذكــورة 
بــذيء  بــكالم  اإلنترنــت ورميهــا  بهــا عــن طريــق  أنهــا شــهرت  ذلــك 
وقذفهــا بالزنــا صراحــًة طبقــا ملــا هــو موجــود يف مواقــع اإلنترنــت ومواقع 
منتديــات طــالب وطالبــات جامعــة طيبــة وبنــاء علــى املذكــرة املقدمــة 
مــن محاميهــا ......الــذي شــرح فيهــا دعــوى موكلتــه وطلــب فيهــا احلكــم 
بحــد القــذف وبتعزيرهــا تعزيــرا بليغــا بالســجن واجللــد لســبها وشــتمها 
موكلتــه واحلكــم بتعزيرهــا بالســجن واجللــد لتوزيعهــا ونشــرها رقــم 
بســجنها  واحلكــم  معهــا  عالقــات  إقامــة  ودعوتهــا  موكلتــه  جــوال 
وجلدهــا لتصويــر موكلتــه ودبلجتهــا وتركيبهــا علــى أشــكال مخلــة 
يف  وباألخــص  موكلتــه  ســمعة  إلســاءة  وجلدهــا  وســجنها  بالشــرف 
محيــط اجلامعــة وانتهــى إلــى طلــب تعويــض قــدره مليــون ريــال لقــاء مــا 
حلقهــا مــن ضــرر واحلكــم عليهــا بــأن تقــدم اعتــذارا  ملوكلتــه يف املواقــع 
علــى  وبنــاء  الرســمية  اجلريــدة  ويف  اســتخدمتها  التــي  اإللكترونيــة 
الدعــوى التــي تقــدم بهــا وكيــل أســرة املجنــي عليهــا ......وهــم والدهــا 
وإخوانهــا وأخواتهــا يطلــب فيهــا رد اعتبارهــم مــن املدعــى عليهــا وبنــاء 
علــى دعــوى كل مــن املدعيــن ......و...... و...... أبنــاء...... بــأن املتهمــة 
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تلفظــت عليهــم بالقــذف الصريــح وطعنــت يف نســبهم ألبيهــم كمــا جــاء 
علــى لســان موكلهــم ......الــذي طلــب يف نهايــة دعــواه احلكــم عليهــا 
بحــد القــذف وبنــاء علــى مــا أجابــت بــه املتهمــة حيــث أنكــرت مــا جــاء 
بالئحــة االتهــام ودعــاوى املدعيــن باحلــق اخلــاص وحيــث مت االطــالع على 
أقوالهــا لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام فوجــدت معترفــة صراحــة 
بــذيء ميــس شــرفها  الفواحــش وكالم  بالزنــا وفعــل  بقــذف املدعيــة 
وشــرف أوالدهــا مــن الدكتــور ......زوجهــا الســابق عــن طريــق املوقــع 
ــه قالــت أن زوجهــا ...... ــوارد يف األوراق  وملــا ووجهــت ب ــي ال اإللكترون
املذكــور أجبرهــا علــى هــذا االعتــراف حتــت التهديــد لكنهــا لــم تقــدم 
دليــال علــى ذلــك وكل الــذي تذرعــت بــه تهديدهــا ونــزع ابنهــا ......مــن 
يدهــا وضربهــا الضــرب الــوارد باالســتمارة الطبيــة لكــن ذلــك ال يبــرر 
ــه وبالتالــي فــإن هــذا اإلقــرار حجــة عليهــا تعامــل مبقتضــاه  مــا أدلــت ب
شــرعا ألنــه أخــذ أمــام جهــة رســمية مخولــة بأخــذه وهــو إقــرار يف حــق 
آدمــي معصــوم ال يجــوز الرجــوع فيــه وممــا تقــدم يتضــح أن الدعــوى ذات 
شــقن شــق يتعلــق بحــد القــذف وشــق يتعلــق بدعــوى التشــهير ويجانــب 
هذين الشــقن مطالبة باحلق اخلاص وفيما يتعلق بالشــق االول فســيطبق 
فيهــا حــد القــذف الشــرعي ومــا يتعلــق بالشــق الثانــي ففيــه التعزيــر 
املناســب فيمــا ال يتعــارض مــع نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ومبــا 
أن تعــدد املقذوفــن يوجــب حــدا بقــدر تعددهــم كمــا نــص علــى ذلــك 
صاحــب كشــاف القنــاع ص91 ج41 حيــث قــال«وإن قــذف جماعــة 
حــدا  منهــم  واحــد  لــكل  حــد  عــادة بكلمــات  منهــم  الزنــى  يتصــور 
كامــال« ومبــا أن املطالبــن بحــد القــذف هــم كل مــن ...... و......مــن 
مواليــد 1419/07/03هـــ و......مــن مواليــد 1422/07/03هـــ و......مــن 



72

مواليــد 1425/3/4هـــ لكــن هــؤالء األبنــاء نســبتهم إلــى غيــر أبيهــم هــو 
يف احلقيقــة قــذف ألمهــم املذكــورة وقــد حركــت الدعــوى بذلــك وبحــد 
واحــد يظهــر كــذب القــاذف وتــزول املعــرة فوجــب أن يكتفــي بذلــك 
أمــا دعــوى أســرتها والدهــا واخوتهــا بــرد اعتبارهــم فــإن يف عقوبــة حــد 
القــذف والتشــهير جبــرا لــكل األضــرار التــي ذكروهــا وردا العتبارهم 
وشــفاء ملــا يف النفــوس وعلــى املؤمــن أن يذعــن حلكــم اهلل عــز وجــل 
ورســوله صلــى اهلل وعليــه وســلم قــال تعالى)فــال وربــك ال يؤمنــون حتــى 
يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم( اآليــة وفيمــا يخــص طلــب التعويــض 
املــادي املقــدر مبليــون ريــال فــإن الشــريعة اإلســالمية ال جتعــل شــرف 
اإلنســان وســمعته مــاال متقومــا وأيضــا فهــو أمــر معنــوي ال ميكــن تقديره 
وحتديــده وليــس لــه ضابــط والضــرر األدبــي املعنــوي ال يجيــره التعويــض 
املــادي وإمنــا شــرعت فيــه العقوبــة باحلــد واألدب وهــو أمــر مناســب جلبــر 
الضــرر وســيكون احلكــم شــامال للحقــن اخلــاص والعــام مــن أجــل مــا 
......واحلكــم  املدعيــة  قــذف  بجرميــة  املتهمــة  بإدانــة  حكمــت  تقــدم 
بجلدهــا ثمانــن جلــدة حــد القــذف وبعــدم قبــول شــهادتها إال بعــد توبتهــا 
وبإدانتهــا بجرميــة التشــهير بغيــر وجــه حــق باملدعيــة واســاءة ســمعتها عبر 
املواقــع اإللكترونيــة واحلكــم عليهــا بالســجن ســنتن وبالغرامــة عشــر 
آالف ريــال وأفهمتهــا بــأال يتكــرر منهــا ذلــك مســتقبال حكمــا شــامال 
األصــول  حســب  وأفهــم  احلكــم  صــدر  بــذا  والعــام  اخلــاص  للحقــن 
فقــررت املتهمــة عــدم قناعتهــا واالعتــراض بالئحــة وقــرر املدعــون باحلــق 
اخلــاص االعتــراض كل بالئحــة وقــرر املدعــي العــام عــدم املعارضــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم . حرر يف 1434/3/3هـ
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  احلمــد اهلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
افتتحــت  املوافق1434/06/27هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  املنــورة  باملدينــة 
القــرار رقــم 34236414 وتاريــخ  اجللســة وفيهــا جــرى االطــالع علــى 
1434/06/11هـــ الصــادر مــن محكمــة االســتئناف الدائــرة اجلزائيــة 
بالقــرار  عنــا  الصــادر  احلكــم  بتصديــق  املكرمــة  مبكــة  الثانيــة 
جــرى  يخفــى  ال  ولكــي  1434/03/10هـــ  وتاريــخ   3459216 رقــم 
آلــه وصحبــه وســلم.   التهميــش وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
...... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد  1434/06/27هـــ  يف  حــرر 
األحــد  يــوم   ففــي  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي 
املوافق1434/09/20هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة وفيها حضــر......و...... 
ــاء علــى خطــاب مديــر مركــز شــرطة ......رقــم  الســابق حضورهمــا. بن
22/6709/22وتاريــخ 1434/9/7هـــ بشــأن االستفســار عــن العقوبــة 
العــام  للحــق  احلكــم  لتحديــد   ...... عليهــا   احملكــوم  علــى  املوقعــة 
ليتســنى للجنــة دراســة أوراقهــا علــى ضــوء تعليمــات العفــو وعليــه مت 
ــا  ــا واحملكــوم له ــة واســتدعاء احملكــوم عليه اعــادة الدعــوى للمرافع
ــي  واملدعــي العــام فحضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
رقــم ..... مبوجــب الوكالــة رقــم 70904 يف1432/12/2هـــ وكيــال عــن 
املدعيــة ...... كمــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم  …… وكيــال عــن احملكــوم عليهــا بدريــة مبوجــب التوكيــل رقــم 
29672وتاريــخ 1433/04/26هـــ وبعــد االطــالع علــى كامــل األوراق 
فقــد تقــرر جعــل عقوبــة احلــق العــام ســتة أشــهر والغرامــة املذكــورة 
وابقــاء احلكــم فيمــا عــدا ذلــك للحــق اخلــاص بالنســبة حلــد القــذف 
والســجن ســنه وســتة أشــهر فقــرر وكيــل املدعيــة قناعتــه وقــرر وكيــل 
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احملكــوم عليهــا اعتراضــه بالئحــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف وقــرر 
املدعــي العــام االعتــراض بــدون الئحــة. ... وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/9/20هـــ 

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد :-
محكمــة  يف  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة  االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة  برقــم 321522230 
وتاريــخ 1434/5/21هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/  
….   القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة  باملدينــة املنــورة  برقــم 3459216 
وتاريــخ 1434/3/10هـــ ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضد/ ……  ، 
ــه . وبدراســة  ــه مبــا دون باطن ــة تشــهير ، احملكــوم في املتهمــة يف قضي
القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 33327938 تاريخه: 1433/7/5هـ   
رقم الدعوى:33172110

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34165875   تاريخه: 1434/3/18هـ

اعتــداء - ضــرب - ضــرب الــزوج لزوجتــه - إنــكار الــزوج ضــرب زوجتــه 
- حلــف الزوجــة اليمــن علــى قيــام الــزوج بضربهــا - اليمــن تشــرع يف 
جانــب أقــوى املتداعيــن - تعزيــر الــزوج بالســجن واجللــد لقــاء ضربــه 

لزوجتــه .

1-جتــاوز احلــد الشــرعي فيمــن لــه واليــة التأديــب أمــر محــرم ومعصيــة 
توجــب التعزير.

2-قــول صاحــب شــرح منتهــى اإلرادات:) ولــه - أي: الــزوج واألب والســيد 
- تأديــب زوجــة وتأديــب ولــد لــو كان الولــد مكلفــًا مزوجــًا بضــرب غيــر 

مبــرح ( ) 5/ 686(.
3-قولــه يف كشــاف القناع:)ويحــرم ضــرب الوجــه ويف اآلدمــي أشــد 

ألنــه أعظــم حرمــة( )4/ 2846(.
4- اليمن تشرع يف جانب األقوى من املتداعين.

تقدمــت املدعيــة بدعــوى ضــد زوجهــا املدعــى عليــه بأنــه أســاء عشــرتها 
وقــام بضربهــا وســعى يف الشــروع بقتلهــا ممــا تركهــا يف حالــة نفســية 
ــة -  ــأن املدعي ــه ب ــى ذلــك، أقــر املدعــى علي ــره عل ــة وتطلــب تعزي عصيب
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زوجتــه - وينكــر ضربهــا واالعتــداء عليهــا وشــروعه يف قتلهــا، بســؤال 
وكيــل املدعيــة عــن البينــة قــرر بــأن بينتــه التقريــر الطبــي الصــادر مــن 
أحــد املجمعــات الطبيــة املتضمــن ظهــور آثــار كدمــات متفرقــة باجلســم 
األيســر  الــذراع  بأعلــى  وكدمــة  األميــن  األعلــى  بالــذراع  وكدمتــن 
وكدمتــن بالســاق األميــن وكدمــة بالســاق األيســر وجــرح عميــق صغير 
خلــف الكعــب األيســر وجــرح بســيط بالشــفة الســفلية ومــدة الشــفاء 
أســبوعن مــا لــم حتــدث مضاعفــات، كمــا قــرر املدعــي وكالــة بــأن 
بينتــه األوراق املرفقــة باملعاملــة ، فجــرى الرجــوع لهــا واالطــالع علــى 
محضــر االســتجواب للمدعــى عليــه املتضمــن إقــراره بأنــه قــام بســحب 
املدعيــة مــن رأســها فقــط ، كمــا جــرى االطــالع علــى تقريــر احلالــة 
األســرية الصــادر مــن مركــز التنميــة األســرية املتضمــن بــأن املدعــى 
علــى  وبعرضــه  جوالهــا،  املدعيــة وكســر  رأس  بشــد  اعتــرف  عليــه 
املدعــى عليــه أقــر بأنــه قــام بشــد شــعر رأســها وكســر جوالهــا وأنكــر 
قيامــه بإحلــاق إصابــة بهــا، جــرى توجيــه اليمــن للمدعيــة بنــاء علــى مــا 
قــرره الفقهــاء مــن أن اليمــن تشــرع يف جانــب األقــوى مــن املتداعيــن 
فحلفــت املدعيــة اليمــن بــأن املدعــى عليــه قــام بضربهــا علــى وجههــا 
مــع ذراعيهــا وســاقها ممــا أدى حلــدوث  وشــد شــعر رأســها وضربهــا 
قــررت  فقــد  ســبق  مــا  جميــع  علــى  بنــاًء  بهــا،  حلقــت  التــي  اإلصابــة 
احملكمــة ثبــوت قيــام املدعــى عليــه بضــرب املدعيــة وتعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن شــهرًا حتتســب منهــا مــدة إيقافــه وجلــده خمســن جلــدة 
دفعــة واحــدة ، وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا االعتــراض عليــه 
وطلبــا اســتئنافه بالئحــة فأفهمــا بتعليمــات االســتئناف، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.
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ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
املعاملــة  علــى  بنــاء  بالدمــام  اجلزئيــة  باحملكمــة  القاضــي   ........ أنــا 
1433/03/09هـــ  33453450وتاريــخ  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة 
بالدمــام  اجلزئيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  واحملالــة 
يــوم  يف  اجللســة  افتتحــت  برقم33172110وتاريخ1433/03/09هـــ 
وفيهــا حضــر........  احلاديــة عشــرة  الســاعة  االثنــن 1433/04/19هـــ 
الوكيــل الشــرعي عــن ........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل الدمــام الثانيــة برقــم   يف 1433/04/12هـــ املتضمنــة حــق املرافعــة 
واملدافعــة واملطالبــة والصلــح والتنــازل وطلــب اليمــن ورده أ.هـــ وحضــر 
إن  قائــاًل  األول  ........وادعــى  املدنــي  الســجل  ........مبوجــب  حلضــوره 
املدعــى عيلــه هــو زوج ملوكلتــي ابنتــي ........وقــد أســاء عشــرتها وقــام 
بضربهــا وكذلــك حــاول الشــروع يف قتلهــا ممــا أدى بهــا إلــى حالــة 
نفســية عصبيــة لــذا أطلــب تعزيــره علــى ذلــك هكــذا ادعــى، وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال ما ذكــره املدعي مــن زواجي مبوكلته 
فذلــك صحيــح وأمــا ضربــي لهــا ومحاولــة الشــروع يف قتلهــا فذلــك غيــر 
صحيــح كلــه ولــم أقــم باالعتــداء عليهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي وكالــة قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن عــدم ضربــه لهــا 
ومحاولــة الشــروع يف قتلهــا فذلــك غيــر صحيــح والصحيح ما ذكرت يف 
دعــواي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة البينــة علــى دعــواه قــال 
بينتــي التقريــر الطبــي وأطلــب مهلــة إلحضــاره ولــذا رفعــت اجللســة ويف 
يــوم الثالثــاء 1433/05/25هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة افتتحــت اجللســة 
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وفيهــا حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي وكالــة البينــة علــى دعــواه قــال 
بينتــي مــا جــاء يف التقريــر الطبــي املرفــق بخطــاب رئيــس دائــرة التحقيــق 
يف قضايــا االعتــداء علــى النفــس رقــم )........( وتاريــخ 1433/05/05هـــ 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي فوجدتــه صــادر 
مــن مجمــع الدمــام الطبــي برقــم ........يف 1432/12/02هـــ املتضمــن مــا 
نصــه )بالكشــف علــى املذكــورة أعــاله بتاريــخ 1432/12/02هـــ تبــن 
وجــود آثــار كدمــات متفرقــة باجلســم كدمتــن بالــذراع األعلــى األميــن 
األميــن وكدمــه  بالســاق  األيســر وكدمتــن  الــذراع  بأعلــى  كدمــه 
بالســاق األيســر وجــرح عميــق صغيــر 2/1 1ســم خلــف الكعــب األيســر 
جــرح بســيط بالشــفة الســفلية ومــدة الشــفاء أســبوعن مــا لــم حتــدث 
مضاعفــات( كمــا جــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل يوجــد لديــه زيــادة 
بينــة فقــال توجــد لــدي زيــادة بينــة وأطلــب الرجــوع إلــى املعاملــة هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )1( تقريــر 
األحــوال األمنيــة ص )11( محضــر اســتجواب املدعــى عليــه املتضمــن 
إقــراره بأنــه قــام بســحبها مــن رأســها فقــط كمــا وجــدت علــى لفــه رقــم 
)31-37( تقريــر حالــة أســرية صــادر مــن مركــز التنميــة األســرية حيــث 
وجــدت علــى لفــه رقــم )35( أن الــزوج اعتــرف بشــد شــعرها وتكســير 
جوالهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال صحيــح أننــي ســحبتها مــن 
رأســها وقمــت بشــد شــعرها وتكســير جوالهــا لكــن لــم أصبهــا بــأي 
إصابــة هكــذا أجــاب ثــم طلبــت مــن املدعــي وكالــة إحضــار املدعيــة 
أصالــة ولــذا رفعــت اجللســة ويف يــوم الســبت 1433/07/05هـــ الســاعة 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعية........ســعودية  الثانيــة عشــرة 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........املعــرف بهــا مــن قبــل وكيلها 
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والداهــا ........كمــا حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأمــل يف الدعــوى ومبــا 
أن اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن كمــا ذكــر ذلــك الفقهــاء 
ــة فاســتعدت باحللــف فأذنــت لهــا  ــى املدعي ــذا جــرى عــرض اليمــن عل ل
ــم الغيــب والشــهادة أن زوجــي  ــم عال ــي العظي ــة ) واهلل العل فحلفــت قائل
املدعــى عليــه ........قــام بضــرب وجهــي وشــد شــعر رأســي وضربــي مــع 
ذراعــي وســاقي ممــا أدى إلــى حــدوث اإلصابــة التــي حلقــت بــي ( هكــذا 
حلفــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة وإجابــة املدعــى عليــه 
وإقــراره بشــد شــعر املدعيــة وســحب رأســها وإنــكار حــدوث اإلصابــة 
بهــا وبنــاء علــى التقريــر الطبــي ومبــا أن اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى 
املتداعيــن وجانــب املدعيــة تقــوى بالتقريــر الطبــي ومبــا أن املدعيــة 
حلفــت اليمــن كمــا طلبــت منهــا ومبــا أن املدعــى عليــه جتــاوز حــد 
موجــب  الفعــل  وهــذا  عليهــا  املدعــى  إصابــة  إلــى  أدى  ممــا  التأديــب 
للتعزيــر فقــد ورد يف شــرح منتهــى اإلرادات )254/10( مــا نصــه: )ولــه 
- أي: الــزوج واألب والســيد - تأديــب زوجــة وتأديــب ولــد لــو كان الولــد 
مكلفــًا مزوجــًا بضــرب غيــر مبــرح ( كمــا ورد يف كشــاف القنــاع عــن 
ــاع )463/19( مــا نصــه: )ويحــرم ضــرب الوجــه ويف اآلدمــي  مــن اإلقن
أشــد ألنــه أعظــم حرمــة( لــذا كلــه فقــد  ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه 
بضــرب زوجتــه املدعيــة  ممــا ادى إلــى حــدوث اإلصابــة التــي حلقــت بهــا 
يف التقريــر وقــررت تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ملــدة شــهر حتتســب 
منهــا مــدة إيقافــه وجلــده خمســن جلــدة تعزيــرًا دفعــة واحــدة وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــررا االعتــراض علــى احلكــم وطلبــا االســتئناف 
بالئحــة يقدمانهــا فأفهمتهمــا بأنــه ســوف يجــري بعــد قليــل تســليمهما 
نســخة مــن احلكــم ليقدمــا اعتراضهمــا خــالل ثالثــن يومــًا مــن اآلن 
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يكــون حقهمــا يف االســتئناف بعــد مضــي هــذه املــدة ســاقطًا ففهمــا 
ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 

1433/07/05هـــ .
 احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت 1434/03/28هـــ الســاعة 
ــة مــن محكمــة  ــا املعامل العاشــرة إال ربــع افتتحــت اجللســة وفيهــا وردتن
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة 
املتضمــن  1434/03/18هـــ  34165875يف  برقــم  الثانيــة  اجلزائيــة 
املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

حــرر يف 1434/03/28هـــ  . محمــد 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34/521772/ج2 وتاريــخ 1434/3/1هـــ الــواردة 
ــف برقــم  ــة الدمــام املكل ــة مبدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
33/2039747 وتاريــخ 1434/2/30هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /........املســجل برقــم 33327938  فضيل
وتاريــخ 1433/7/5هـــ اخلــاص بدعوى/........ضــد/........يف قضيــة عنــف 
ضــد املــرأة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
االعتراضيتــن  والالئحتــن  ضبطــه  وصــورة  القــرار  وبدراســة  فيــه. 
بــه فضيلتــه علــى قرارنــا  وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب 
رقــم 33407761/ج2/ب وتاريــخ 1433/9/11هـــ قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد 

وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/3/18هـــ
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اعتداء-ضــرب - شــرب مســكر - رجــوع عــن إقــرار حتقيقــًا - احلــدود 
تــدرأ بالشــبهات -التعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد.

رقم الصك : 3416887    تاريخه: 1434/1/19هـ  
رقم الدعوى:33254614

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34235036   تاريخه: 1434/6/10هـ

1-قــول اهلل تعالــى: »وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى 
والعــدوان«. اإلثــم 

2-عــن ابــن عبــاس -رضــي اهلل عنهمــا- قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: »ادرؤوا احلــدود بالشــبهات« أخرجــه ابــن عــدي.

3-عــن ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا- عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال: »كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام« أخرجــه مســلم.

أحدهمــا  عليهمــا  للمدعــى  العــام  االدعــاء  مــن  االتهــام  توجيــه  جــرى 
ــى مفســدة  ــق الســراح باالجتمــاع عل ــه مطل ــم يحضــر كون وهــو األول ل
شــرب املســكر وتوجيــه االتهــام للثانــي بشــرب املســكر وطلــب إثبــات 
مــا أســند إليهمــا وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة لهمــا وإقامــة حــد املســكر 
علــى الثانــي حيــث قبــض عليهمــا علــى إثــر مضاربــة فلوحــظ انبعــاث 
رائحــة املســكر مــن جوفهمــا ، أفــاد املدعــى عليــه الثانــي أن إقــراره 
انتــزع منــه بالقــوة وألن احلــدود تــدرأ بالشــبهات إرتــأت احملكمــة عــدم 
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ــاًء عليــه قــررت احملكمــة احلكــم علــى  إدانــة املدعــى عليــه الثانــي وبن
املدعــى عليــه الثانــي للشــبهة مبــا يلــي: أوال/ الســجن ملــدة أســبوع يحســب 
القضيــة وجلــده  الســجن ألجــل هــذه  التــي أمضاهــا يف  الفتــرة  منهــا 
ــا/  ــى مفســدة. ثاني ــة واحــدة للشــبهة يف اجتماعــه عل ــدة دفع ــون جل ثالث
جلــده ســبعون جلــدة دفعــة واحــدة وأخــذ التعهــد الشــديد بلــزوم طريــق 
االســتقامة والبعــد عــن احملرمــات وأال يعــود ملثــل مــا بــدر منــه وذلــك 
للشــبهة يف شــربه املســكر ويكــون بــن اجللــد وســابقه مــدة ال تقــل عــن 
خمســة عشــر يوما،جــرى تأجيــل النظــر يف الدعــوى املقامــة علــى املدعى 
عليــه األول حلــن إحضاره،بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه القناعــة بينمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض طالبــا متكينــه مــن 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــد هــو بعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمة اجلزائية 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
وتاريــخ   ..... برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/04/10هـــ  برقــم   1433/04/12هـــاملقيدة باحملكمــة 
ففــي يــوم الثالثــاء املوافق1433/05/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 24 
: 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...........نيابــة عــن املدعــي العــام مبوجــب 
علــى  وادعــى  1432/08/15هـــ  ...........وتاريــخ  رقــم  التعميــد  خطــاب 
كاًل مــن 1- ........... )21( عامــًا ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي رقــم 
ســعودي   )23(...........  -2 احلضوريــة  بالكفالــة  عنــه  مفــرج   )...........(
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اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( مفــرج عنــه بضمــان مقــر 
ــه قائــاًل بدعــواه أنــه بتاريــخ 1431/12/14هـــ قبــض علــى املدعــى  عمل
عليهمــا األول والثانــي إثــر قضيــة مضاربــة وباستشــمام املدعــى عليــه 
الثانــي اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن جوفــه وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول أفــاد أن املدعــى عليــه األول واملتهــم ........... واملتهــم ...........
كانــوا يف حالــة ســكر بداخــل الشــقة )فــرزت بحقهمــا أوراق مســتقلة 
حملاكمتهمــا مبقــر إقامتهمــا يف قضيــة شــرب املســكر كمــا فصلــت 
أوراق مســتقلة لقضيــة املضاربــة( وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أفــاد 
أنــه حضــر إلــى الشــقة ووجــد فيهــا املدعــى عليــه األول واملتهــم ...........
واملتهــم ...........يتناولــون املســكر وشــرب معهــم املســكر وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلى املدعى عليهما األول والثاني باالجتماع 
علــى مفســدة الشــرب وشــرب الثانــي للمســكر وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة: مــا جــاء بأقــوال املدعــى عليهمــا ص 10 والثانــي ص 13 مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة )13.7( ومــا جــاء مبحضــر االستشــمام ص 12 مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة )13( وبالبحــث عــن ســوابقهما لــم يعثــر لهمــا علــى 
ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل 
أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا اطلــب 
ــه الثانــي  ــى املدعــى علي ــات إدانتهمــا مبــا اســند إليهمــا واحلكــم عل إثب
ــة مــا أســند  ــة لقــاء بقي ــة تعزيري بحــد املســكر واحلكــم عليهمــا بعقوب
إليهمــا وأســألهما اجلــواب ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه الثانــي 
ســراح  مطلــق  ...........كونــه  األول  عليــه  املدعــى  يحضــر  ...........ولــم 
وســيتم النظــر يف شــأنه حــن حضــوره وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي 
........... عــن دعــوى املدعــي العــام قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه 
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قبــض علينــا بتاريــخ 1431/12/14هـــ فصحيــح وأنــا لــم أقــم باملضاربــة 
ولــم أقــم بشــرب املســكر معهــم وكنــت معهــم بالشــقة وبحمــد اهلل ال 
ــي أي ســوابق مســجلة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام  توجــد عل
عــن بينتــه قــال لــدي بينــة اطلــب إمهالــي إلحضارهــا لــذا رفعــت اجللســة . 
افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/14  الســبت  يــوم  املقــررة  اجللســة  ويف 
اجللســة الســاعة 15 :11 لســماع دعــوى املدعــي العام ضــد........... وحضر 
ــه  ــام عــن بينت ــه وبســؤال املدعــي الع ــام وحضــر املدعــى علي املدعــي الع
قــال لــم حتضــر وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا لــذا رفعــت اجللســة . ويف 
اجللســة املقــررة يــوم الســبت املوافــق1433/07/05 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 15 : 12 لســماع دعوى املدعي العام ضد...........وحضر املدعي 
ــم  ــه قــال ل ــه وبســؤال املدعــي العــام عــن بينت العــام وحضــر املدعــى علي
حتضــر وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا لــذا رفعــت اجللســة . ويف اجللســة 
املقــررة يــوم الســبت املوافــق 1433/08/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
15 : 01لســماع دعــوى املدعــي العــام ضد...........وحضــر املدعــي العــام 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه قــال لــم 
حتضــر وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا وبعــد انتهــاء اجللســة يف متــام الســاعة 
الواحــدة ظهــرًا حضــر املدعــى عليــه وجــرى إفهامــه بااللتــزام باحلضــور 
1433/08/12هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  يف  وذلــك  احملــدد  املوعــد  يف 
الســاعة 15 : 10 وأقفلت هذه اجللســة يف متام الســاعة الواحدة والنصف 
. ويف اجللســة املقررة يوماإلثنيناملوافق1434/01/19 هـ افتتحت اجللســة 
الســاعة 00: 10 لســماع دعــوى املدعــي العــام ضــد........... و/...........
وفيهــا حضراملدعــي العــام وجــري إحضــار املدعــى عليــه وبســؤال املدعي 
العــام عــن بينتــه التــي أســتمهل إلحضارهــا اجــاب قائــال لقــد طلبــت 
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ــة والنظــر  ــي أوراق املعامل ــب الرجــوع إل ــة ولكنهــا لــم حتضــر أطل البين
مبــا فيهــا مــن أدلــة وقرائــن هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــري اطالعــي 
باملعاملــة  املرفقــة  البينــة  إحضــار  طلبــات  وعلــى  املعاملــة  أوراق  علــى 
فوجدتهــا كمــا يلــي الطلــب األول برقــم ...........وتاريــخ 1433/6/2هـــ 
الثانــي  والطلــب  1433/6/14هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  يف  للحضــور 
برقم...........وتاريــخ 1433/10/24هـــ للحضــور يف يــوم األثنــن املوافــق 
وتاريــخ   49/2/ م  م  هـــ  برقــم  الثالــث  والطلــب  1433/11/8هـــ 
1433/1/6هـــ للحضــور يف يــوم األثنــن املوافــق 1433/1/19هـــوحيث 
جــرى إمهــال املدعــي العــام إلحضــار بينتــه مــرات ولكنهــا لــم حتضــر 
فقــد قــررت الســير يف نظــر القضيــة هــذا وقــد اطلعــت علــى إقــرار 
ــة باللفــة )13( صحيفــة رقــم  املدعــى عليــه الثانــي خالــد املرفــق باملعامل
)15( واملتضمــن مــا نصــه أقــر وأعتــرف انــا/ ...........ســعودي اجلنســية 
وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــره شــرعا بــدون إكــراه وال إجبــار مــن 
أحــد باننــي حضــرت إلــي الشــقة ووجــدت بهــا كال مــن 1/ ...........
ســعودي   ...........  /3 اجلنســية  ...........ســعودي   /2 اجلنســية  ســعودي 
املســكر  العــرق  مــادة  يتناولــون  بالغرفــة  اجلنســية وكانــوا جالســن 
وقمــت بتنــاول املســكر معهــم يف الشــقة وقــد ذهبــت إلــي أحــد الغــرف 
وبعدهــا منــت وال أعلــم ماحــدث بعــد ذلــك وهــذا إقــراري وعليــه أوقــع 
كمــا جــري منــي الرجــوع إلــي أقــوال املدعــى عليــه املرفــق باملعاملــة لفــة 
رقــم )13( صحيفــة رقــم )14/13( واملتضمنــة ســؤال املدعــى عليــه وضــح 
لنــا مفصــال عــن مــا حــدث بينكــم بالشــقة التــي كنتــم جالســن بهــا ج/ 
لقــد حضــرت إلــى الشــقة يف الســاعة الثانيــة عشــر ليــال مــن يــوم اجلمعــة 
1431/12/14هـــ وعنــد وصولــي إلــى الشــقة وجــدت جالــس بالشــقة 
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بغرفــة  جالســن  ...........2/...........3/...........وكانــوا   /1 مــن  كال 
ــم ذهبــت  ــون املســكر وقمــت بشــرب املســكر معهــم ث ــوا يتناول وكان
إلــي الغرفــة ومنــت وال أعلــم مــا حــدث بعــد ذلــك س/ ماهي مادة املســكر 
التــي قمــت بتناولهــا ج/ مــادة العــرق املســكر يف قــارورة مــاء صحــه س/ 
مــن الــذي احضــر املســكر  ج/ ال أعلــم وجدتــه يف الشــقة كمــا جــري 
رقــم )13(  لفــه  باملعاملــة  املرفــق  اطالعــي علــى محضــر االستشــمام 
صحيفــة رقــم )12(  مــن دفتــر التحقيــق واملتضمنــه مــا نصــه وبحضورنــا 
نحــن املوقعــن ادنــاه بالتاريــخ أعــاله جــري إشــمام كال مــن 1/...........
ســعودي 2/...........ســعودي 3/...........ســعودي وأتضــح انبعــاث رائحــه 
املســكر تفــوح مــن أفواههــم وجــري تدويــن احملضــر حفظــا للواقعــة 
وعليــه جــري التوقيــع وبالبحــث عــن صحيفــة ســوابق للمدعــى عليــه 
باملعاملــة لــم أجــد شــيئا وبســؤال املدعــى عليــه عــن إقــراره يف دفتــر 
ذلــك  علــى  أوقــع  لقــد ضربــت حتــى  قائــال  أجــاب  وأقوالــه  التحقيــق 
وبســؤاله هــل لديــه بينــه علــى ذلــك قــال ال هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوي واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه للدعــوي يف مجلــس 
احلكــم وإقــراره حتقيقــا بذلــك ولعجــز املدعــي العــام عــن إحضــار بينتــه 
ومبــا أن احلــدود تــدرأ بالشــبهات لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
)ادرؤوا احلــدود بالشــبهات ( وإلنــكار املدعــى عليــه ملــا نســب إليــه بعــد 
القبــض  وملــا جــاء يف محضــر  احلــد  بهــا  يــدرأ  إقــراره حتقيقــا شــبهة 
ومحضــر االستشــمام وهــذه قرائــن تعضــد دعــوى املدعــي العــام فلمــا 
ســبق لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي........... مبــا نســب إليــه يف 
الدعــوي يف اجتماعــه علــى مفســدة وشــربه للمســكر مــع توجيه الشــبهة 
القويةلــه بذلــك ومبــا ان تعاطــي املســكر واالجتمــاع والتعــاون علــى 
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شــربه فعــل محــرم يســتحق فاعلــه العقــاب عليــه واهلل تعالــى يقول)يــا 
أيهــا الذيــن ءامنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن 
عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم ) كل مســكر خمر وكل خمر حرام(فلما ســبق فقد حكمت 
علــى املدعــى عليــه للشــبهة مبــا يلــي أوال/ يســجن املدعــى عليــه الثانــي 
...........ملــدة اســبوع يحتســب منهــا مــا امضــاه موقوفــا يف هــذه القضيــة 
ــه الجتماعــه  ــدة دفعــه واحــده وذلــك لقــاء االشــتباه ل ــد ثالثــون جل ويجل
علــى مفســدة . ثانيــا/ يجلــد املدعــى عليــه الثانــي ...........ســبعون جلــدة 
دفعــه واحــدة ويؤخــذ عليــه التعهــد الشــديد بلــزوم طريــق االســتقامة 
والبعــد عــن احملرمــات وأال يعــود ملثــل مــا بــدر منــه وذلــك لقــاء االشــتباه 
بــه لشــربه املســكر ويكــون بــن هــذا اجللــد وســابقه مــدة ال تقــل عــن 
خمســة عشــر يومــا علمــا بــأن املدعــى عليــه األول........... ســيتم النظــر يف 
شــأنه حــال حضــوره وبعــرض احلكــم علــى الطــريف نقــرر املدعــي العــام 
معارضتــه علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتــه 
باحلضــور يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/1/21هـــ الســتالم نســخه مــن 
قــرار احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل مــدة ثالثــن يــوم اعتبــارا مــن 
ــم يســتلم نســخه مــن احلكــم  ــه فــإن مضــت املــدة ول ــخ املشــار إلي التاري
أولــم يقــدم اعتراضــه عليــه خاللهــا فــإن حقــه يف تقــدمي الئحــة االعتراض 
يكــون ســاقطا كمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه بــه وجــري النطــق 
باحلكــم يف األثنــن املوافــق /1434/1/19هـــ الســاعة 30 : 10 وبــه 
أقفلــت اجللســة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد والــه 
ــاحلمد هلل وحــده والصــالة  ــه اجمعــن حــرر يف 1434/01/19هـ وصحب
...........القاضــي  أن  فلــدي  وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم 
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باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/01/26هـــ 
وبعــد ورود الالئحــة االعتراضيــة مــن املدعــي العــام املتعلقــة بدعــواه ضــد 
...........و........... املكونــة مــن ثــالث صفحــات وبعــد االطــالع عليهــا لــم 
أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وقــررت رفــع املعاملــة مــع القرار 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة حملكمــة االســتئناف مبكــة 
وبــاهلل  التوقيــع  حصــل  وعليــه  كاملتبــع  احلكــم  لتدقيــق  املكرمــة 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبــه أجمعن 
حــرر يف 1434/01/26هـــاحلمد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن 
ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
القــرار  وتاريــخ 1434/5/20هـــاملشتملةعلى  رقــم 34/555032  جــدة 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ...........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة 
ــواملسجل بعــدد 3416887، املتضمــن دعــوى  املــؤرخ يف 1434/1/19هـ
ــى مفســدة  املدعــي العــام ضــد/ ...........ورفيقــه املتهمــن باالجتمــاع عل
الشــرب وشــرب الثانــي للمســكر احملكــوم فيــه مبــا ّدون بباطــن القــرار 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبــط والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم .



89

رقم الصك : 33263784 تاريخه:1433/11/23هـ  
رقم الدعوى:33261681                                 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3421337  تاريخه: 1434/1/25هـ

اعتــداء  - مطــاردة بســيارة وتســبب يف إصابــة - عــدم قبــول شــهادة مــن 
عــرف بعصبيــة وإفــراط يف حميــة - تقريــر طبــي - ســجن - جلــد - 

تهمــة.

-نــص أهــل العلــم أن ال تقبــل شــهادة مــن عــرف بعصبيــة وإفــراط يف 
حميــة كتعصــب قبيلــة علــى قبيلــة وإن ملتبلــغ رتبــة العــداوة )الــروض 

املربــع 605/7(.

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقيامــه باالعتــداء بســيارته علــى 
مواطنن يســيران على أقدامهما مبطاردتهما بقصد إصابتهما وتســببه 
يف إصابــة أحدهمــا عمــدًا والهــروب مــن املوقــع يطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة والنظــر يف عقوبــات بديلة عن 
الســجن اســتنادًا للفقــرة اخلامســة م قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )169( 
وإنــكاره  خطــأ  بالصــدم  عليــه  املدعــى  أقــر   ،1429/6/19 وتاريــخ 
صحــة  شــهادتهم  تضمنــت  شــهودًا  العــام  املدعــي  العمدية،احضــر 
الدعــوى ،أجــاب املدعــى عليــه عــن الشــهادة بأنهــا ليســت صحيحــة وهــم 
أبنــاء قبيلــة واحــدة ،حضــر املدعــي يف احلــق اخلــاص وكالــة عــن املجنــي 
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عليــه الثانــي وقــرر إن املدعــى عليــه قــام بصــدم موكلــه عمــدا ويطلــب 
البينــة  املدعــي  مــن  العمديــة وطلــب  املدعــى عليــه  مجازاتــه ،أنكــر 
وذكــر أن هــال بينــة لــه و ال يرغــب ميــن املدعــى عليــه ،توجــه الشــبهة 
واحلكــم مبــا يلــي ،إيقافــه ملــدة شــهرين، بجلــده ثمانــن جلــدة مفرقــة 
علــى دفعتــن كل دفعــة أربعــون جلــدة وهــذا احلكــم للحــق العــام، قــرر 
املدعــي العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى 
يف احلــق اخلــاص االعتــراض وطلــب االســتئناف بالئحــة وقــرر املدعــى 

عليــه القناعــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احملكمــة  يف  ..........القاضــي  أنــا   فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزئيــة بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزئيــة بنجــران برقــم 33261681 وتاريــخ 1433/04/14 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33704997 وتاريــخ 1433/04/14 هـــ  
ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/04/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
24 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العام.......مبوجــب التكليــف الصــادر 
مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بنجــران رقــم هـــ ن 11178/2/1 
ــى احلــدث /  ......ســعودي اجلنســية  ــخ 1430/12/29هـــ وادعــى عل بتاري
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( قائــال يف دعــواه عليــه أنــه بتاريــخ 
1433/3/21هـ ورد يف احملضر املعد من قبل مدير شــعبة مرور شــرورة 
ورود بــالغ للعمليــات عــن وجــود حــادث دهــس وهــروب مــن قبــل ســيارة 
نــوع ........ اللــون ..... وباالنتقــال للمستشــفى اتضــح وجــود املصــاب / 
.......بكســر مضاعــف يف رجلــه منــوم باملستشــفى والــذي أفــاد أن املتهــم 
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هــو مــن قــام بصدمــه بالســيارة املشــار إليهــا . ويضبــط إفــادة املصــاب / 
........ذكــر أن املتهــم قــام بصدمــه عمــدًا بعــد أن حــاول الهــرب حيــث 
كان يســير علــى قدميــه برفقــة زميلــه / ......أمــام مدرســة ............ بحــي 
............ وكان املتهــم يقــود ســيارة نــوع .......... ويحــاول صــدم ......الــذي 
هــرب ثــم انحرفــت ســيارة املتهــم مــرة أخــرى واجتــه لهمــا ليصدمهمــا 
فتمكــن ....مــن الهــرب وعنــد محاولــة ......الهــرب أصابــه املتهــم وصدمــه 
مبقدمــة الســيارة ...... وتســبب يف إصابــة رجلــه اليســرى ثــم هــرب املتهــم 
علــى الســيارة املشــار إليهــا . وبضبــط أقوال/ ......أفــاد أنه أثناء خروجهم 
مــن مدرســة ............ كان يســير علــى قدميــه برفقــة / ....فقــام املتهــم 
بقيــادة الســيارة املشــار إليهــا مبطاردتــه محــاواًل صدمــه فهــرب منــه ثــم 
عــاد املتهــم مــرة أخــرى وصــدم .......ممــا أدى إلــى إصابتــه واحتجــازه بــن 
ســيارة ..... وســيارة .... أخــرى وذكــر إن املتهــم يــدرس معهــم يف نفــس 
املدرســة وإن بينهمــا مشــكلة ســابقة قبــل ســنة وانتهــت بالصلــح مــن 
ــه  قبــل شــرطة شــرورة واملشــايخ . وباســتجواب احلــدث / .....أقــر بقيادت
.......أثنــاء  الســيارة املشــار إليهــا والعائــدة ملكيتهــا جلــده املواطــن / 
خروجــه مــن مدرســة .............. وتلفــظ عليــه مجموعــة مــن الطــالب وهــم 
كل مــن /......و......و...... وحذفــوه باألحذيــة والكتــب ) مت مخاطبــة 
الشــرطة إلكمــال اإلجــراءات األوليــة حيــال دعــواه باخلطــاب   رقــم ) هـــ 
ن 639/3/2 ( وتاريــخ 1433/3/22هـــ وســيتم إحالتهــم إذا ثبــت االتهــام 
حملكمــة شــرورة العامــة بالقضيــة املفــرزة ( فهــرب منهــم وصــدم ســيارة 
نــوع ...... ممــا أدى إلصابــة .....فشــاهده وعــرف أنــه مصــاب وهــرب خوفــًا 
علــى نفســه . وبســماع شــهادة املواطنــن / ......و....... أفــادا أنهمــا شــاهدا 
صاحــب ســيارة نــوع ..... ... كان يطــارد ....... بســرعة عاليــة ليصدمــه 
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أخــذ  أن  بعــد  أخــرى  مــرة   .... الســيارة  ...هــرب فعــاد صاحــب  لكــن 
الــدوران والتوجــه إلــى ....مــرة أخــرى يريــد صدمــه فتمكــن مــن الهــرب 
ثــم شــاهد .....يحــاول الهــرب فاجتــه إليــه وصدمــه فانحشــرت رجلــه 
اليســرى بــن مقدمــة الســيارة ...... ومؤخــرة ســيارة نــوع .... كانــت واقفــة 
جانــب الطريــق ثــم هــرب مــن املوقــع . وقــد اثبــت التقريــر الطبــي الصــادر 
من مستشــفى شــرورة العام برقم ) بدون ( وتاريخ 1433/4/5هـ إصابة 
ــى  ــداد عل ــة اليســرى وســحجات واســعة االمت / .......بكســر يف الركب
الفخــذ األيســر مــع جــروح قطعيــة متعــددة ) 4 جــروح ( ومــدة الشــفاء 
مــن ) 3-6 ( أشــهر مــا لــم حتــدث مضاعفــات . وانتهــى التحقيــق لتوجيــه 
االتهــام للحــدث / ........باالعتــداء بســيارته علــى مواطنــن يســيران علــى 
ــة أحدهمــا  أقدامهمــا مبطاردتهمــا بقصــد إصابتهمــا وتســببه يف إصاب

عمــدًا والهــروب مــن املوقــع .
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- إقــراره املنــوه عنــه واملــدون علــى ص ) 4 ( مــن ملــف التحقيــق املرفــق 
رقــم ) 6 ( وص ) 3 ، 4 ( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة ) 2 (.

2- شــهادة الشــهود املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات ) 11 ، 12 ( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق رقــم ) 2 (.

ــة  ــوه عنهــا واملرفقــة لفــة ) 9 ( واملدون 3- مــا جــاء يف إفــادة املصــاب املن
علــى ص ) 2 ، 7 ( مــن ملــف التحقيــق املرفــق رقــم ) 1 ( وص ) 10 ( مــن 

ملــف التحقيــق املرفــق رقــم ) 2 ( .
4- مــا جــاء يف أقــوال ............ املنــوه عنهــا واملدونــة ص ) 9 ( مــن ملــف 

التحقيــق املرفــق رقــم ) 2 ( .
5- التقرير الطبي املنوه عنه واملرفق لفة ) 6 ( .
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ــرة شــرعًا  ــه املعتب ــه املتهــم وهــو بكامــل أهليت وحيــث أن مــا أقــدم علي
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة والنظــر يف عقوبــات بديلــة عــن الســجن 
اســتنادًا للفقــرة اخلامســة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 169 ( وتاريــخ 

1429/6/19هـــ..
) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا ( هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه مــن اعتدائــي بالســيارة علــى مواطنــن يســيران علــى أقدامهمــا 
بقصــد إصابتهمــا وتســببي يف إصابــة أحدهمــا عمــدا و الهــروب مــن 
املوقــع هــذا غيــر صحيــح والصحيــح أننــي كنــت خــارج مــن املدرســة 
وركبــت ســيارتي مــن نــوع .......... إنتــاج 2006م و كان قــد تلفــظ علــّي 
بعــض الطــالب بألفــاظ نابيــة وكانــوا يريدون ضربي فركبت ســيارتي 
وصدمــت أحدهــم مــن دون شــعور ولــم أكــن أتعمــد ذلــك ثــم هربــت مــن 
املوقــع خوفــا علــى نفســي هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــي العــام عــن ذلــك 
قــال غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكــرت وبســؤاله عــن مــا لديــه مــن بينــة 
قــال بينتــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة ثــم رفعــت اجللســة لالطــالع عليهــا 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــا  وب وتأمــل مــا جــاء فيه

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/04/17 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/11/16هـــ فتحت 
اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه وقــد متــت الكتابــة إلــى احملكمــة 
العامــة بشــروره بشــأن اســتخالفهم يف ســماع شــهادة مــن حضــر الواقعــة 
فوردنــا كتــاب رئيــس احملكمــة العامــة بشــروره برقــم 1684/3/916 
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وتاريــخ 1433/10/22هـــ واملتضمــن صــورة مــن الشــهادة واملعدلــة شــرعا 
واملتضمــن مــا يلــي )وفيهــا حضــر كال مــن ......ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم )........( و............. ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )......( وبســؤال 
كل واحــد منهمــا عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب قائــال إننــي شــاهدت 
املدعــو / ..........يســتقل ســيارة نــوع .......... موديــل 2006م عنــد مدرســة 
.... فقــام  بالســيارة  .......يريــد صدمــه   / املدعــو  نحــو  واجتــه   ............
بالهــروب مــن أمــام الســيارة وطلــع علــى الرصيــف فقــام املدعــو /....... 
بالــدوران مــرة أخــرى واجتــه نحــو .......لكنــه لــم يســتطع اللحــاق بــه 
فقــام باالجتــاه نحــو املدعــو / ..........والــذي كان قائمــا عنــد ركــن 
املدرســة ومســتندا إلــى ســيارة ...... فصدمــه بالســيارة يف رجلــه اليســرى 
واصطــدم يف الســيارة ....... ثــم قــام بعدهــا بالهــروب هــذا مــا لــدي مــن 
شــهادة وقــد جــرى تعديلهمــا مــن قبــل كال مــن.......و...........( وبعرضهــا 
غيــر  بقولــه  أجــاب  احلكــم  مجلــس  يف  احلاضــر  عليــه  املدعــى  علــى 
صحيــح جملــة وتفصيــال وأنــا أطعــن يف الشــهود لكونهــم مــن قبيلــة 
واحــدة هكــذا أجــاب وقــد حضــر يف هــذه اجللســة .......ســعودي بالســجل  
املدنــي  رقــم )..........( بصفتــه وكيــال عــن ابنــه........ ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ...........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل شــروره 
برقــم 11 وتاريــخ 1433/7/14هـــ وبســؤاله عــن دعــواه قــال إن املدعــى 
عليــه يــدرس مــع موكلــي يف مدرســة واحــدة وقــد خرجــا ذات يــوم مــن 
املدرســة وقــام املدعــى عليــه بالترصــد ملوكلــي بســيارته التــي كان 
يقودهــا وهــي ...... املوصوفــة يف التقريــر الطبــي املرفــق باملعاملــة وأنــا 
أطلــب مجازاتــه شــرعا لقــاء ذلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
مــا ذكــره املدعــي باحلــق اخلــاص يف دعــواه مــن صدمــي لــه عمــدا فهــذا 
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ــاء قبيلتهــم  غيــر صحيــح فقــد كان مــوكل املدعــي ومــن معــه مــن أبن
يقــوم بحــذف احلجــارة واألحذيــة علــي وقــد هربــت منهــم اتقــاء ألذيتهــم 
فصدمــت موكلــه مــن دون عمــد وحصــل لــه مــا حصــل هــذه إجابتــي . 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال غيــر صحيــح والصحيــح مــا 
ذكــرت وبســؤاله هــل لديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك قــال ال بينــة 
لــدي فأفهمتــه بأنــه ليــس لــك إال ميينــه فأجــاب بقولــه بانــي ال أريــد ميينــه 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــا اإلطــالع علــى أقــوال املدعــى عليــه يف 
دفتــر التحقيــق رقــم )2( واملــدون علــى الصفحــات )12.11( فوجدناهــا 
مطابقــة ملــا جــاء يف إجابتــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
............متعمــدا  عليــه  للمجنــي  عليــه صدمــه  املدعــى  أنكــر  وحيــث 
وبنــاء علــى مــا شــهدت البينــة املعدلــة شــرعا وملــا كان الشــهود هــم مــن 
قبيلــة واحــدة وتطــرق التهمــة لهــم بالتعصــب لبعضهــم البعــض واحتمــال 
وجــود احلميــة بينهــم أضعــف مــن رتبــة تلــك الشــهادة وإثبــات مــا جــاء يف 
الدعــوى مــن خاللهــا وقــد نــص أهــل العلــم أنــه ال تقبــل شــهادة مــن عــرف 
بعصبيــة وإفــراط يف حميــة كتعصــب قبيلــة علــى  قبيلــة وإن لــم تبلــغ 
رتبــة العــداوة )الــروض املربــع 605/7( وحيــث عجــز املدعــي وكالــة 
باحلــق اخلــاص عــن إثبــات دعــواه شــرعا ورفــض ميــن املدعــى عليــه علــى 
نفــي حصــول العمديــة منــه يف صــدم موكلــه وبنــاء علــى عــدم وجــود 

ســوابق جنائيــة علــى املدعــى عليــه فقــد قــررت مــا يلــي :
1- لــم يثبــت لــدي إدانــة  املدعــى عليــه بصدمــه للمجنــي عليــه .... عمــدا 
........ عليــه  للمجنــي  بصدمــه  عليــه  للمدعــى  التهمــة  توجيــه  وقــررت 
بســيارته خطــأ وحكمــت بإيقافــه ملــدة شــهرين وجلــده ثمانــن جلــدة 
مفرقــة علــى دفعتــن كل دفعــة أربعــون جلــدة وهــذا احلكــم للحــق العام.
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2- صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة باحلــق اخلــاص وإخــالء 
وكالــة  املدعــي  علــى  احلكــم  وبعــرض  منهــا  عليــه  املدعــى  ســبيل 
باحلــق اخلــاص قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة فأفهمتــه بتعليمــات 
االعتــراض واســتالم نســخة مــن إعــالم احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه 
خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــا وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خــالل تلــك 
املــدة يســقط حقــه يف االســتئناف ويكتســب احلكــم القطعيــة  كمــا 
قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم فيمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه 
علــى احلكــم بــدون الئحــة فأمــرت بتنظيــم قــرار يرفــق بــاألوراق ويرســل 
ــى اهلل  ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــق  . وب حملكمــة االســتئناف بعســير للتدقي
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/16 هـ
احلمــد اهلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد 1433/12/26هـــ فتحت اجللســة 
وقــد جــرى منــا االطــالع علــى الالئحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــي 
باحلــق اخلــاص واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 332220446 وبتاريــخ 
1433/12/22هـــ فلــم أجــد مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وبنــاء علــى 
املــادة )197( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة أمــرت برفــع كامــل أوراق 
ــق،  ــاهلل التوفي ــق . وب ــى محكمــة االســتئناف بعســير للتدقي ــة إل املعامل
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1433/12/26 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية بنجــران برقم 33704997 
وتاريــخ 1434/1/11هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمة الشيخ / ............برقم 33463784 وتاريخ 1433/11/23هـ 
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اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد احلــدث  / .......... ) ســعودي اجلنســية( 
يف قضيــة )إصابــة( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34271857 تاريخه:1434/07/18هـ    
رقم الدعوى:33393127

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34358482   تاريخه:1434/11/12هـ

اعتــداء - ضــرب - وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه - إقــرار املدعــى 
عليــه - تغليــظ العقوبــة - تعزيــر بالســجن واجللــد

- اإلقرار حجة معتبرة شرعًا .

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــي عليــه  بتوجيــه االتهــام لــه بضــرب آخــر 
عمــدًا نتــج عــن ذلــك إصابتــه، وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، 
مت القبــض علــى املدعــي عليــه بنــاء علــى شــكوى مــن شــخص تعــرض 
للضــرب وأصيــب بجــرح قطعــي باجلبهــة ومــدة الشــفاء ســبعة أيــام بنــاًء 
علــى التقريــر الطبــي ، مت اســتجواب  املدعــي عليــه وأقــر بضــرب املجني 
عليــه وإصابتــه، مت عــرض الدعــوى على املدعى عليه  وأنكر الدعوى، 
بنــاء علــى إقــراره لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام  ولوجــود ســوابق 
فقــد صــدر احلكــم بثبــوت إدانتــه  مبــا نســب إليــه واحلكــم بســجنه ســتة 
أشــهر وجلــده ثالثــن جلــدة تكــرر عليــه أربــع مــرات علــى دفعــات، مت 
رفــع احلكــم حملكمــه االســتئناف بنــاء علــى معارضــة املدعــي العــام ، 
صــدق قــرار محكمــة االســتئناف بــأن احلكــم قليــل، مت زيــادة مــدة 
اجللــد  وجعــل  أشــهر  ثمانيــة  املــدة  كامــل  ليكــون  شــهرين  الســجن 
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خمســن جلــدة تكــرر علــى أربــع مــرات بينهــا أســبوع ، صــدق احلكــم 
مــن محكمــة االســتئناف.

اجلزائيــة  باحملكمــة  أنا........القاضــي  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة املقيدة باحملكمة برقم 331090662 
وتاريــخ 1433/06/10 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/04/28 هـــ 
........ العــام  : 9 وفيهــا حضــر  املدعــي  الســاعة 00  افتتحــت اجللســة 
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( والتعميــد رقــم )........( 
علــى  وادعــى  املنــورة  باملدينــة  العــام  اإلدعــاء  مــن  1434/6/12هـــ  يف 
........ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( قائــال يف 
حتريــر أنــه بتاريــخ 1434/5/6هـــ أبلــغ / ........شــرطة .......... عــن تعرضه 
للضــرب مــن قبــل املدعــى عليــه املذكــور أعــاله ممــا نتــج عنــه إصابتــه 
بجــرح قطعــي  يف اجلبهــه ومــدة الشــفاء ســبعة أيــام إســتنادا للتقريــر 
الطبــي الصــادر مــن مستشــفى اإلنصــار برقــم )........( يف 1434/5/6هـــ 
وبســماع أقــوال املدعــى عليــه أعتــرف أنــه ضــرب املدعــي وأنــه املتســبب 
يف إصابتــه  وانتهــى التحقيــق الــى إتهامــه بضــرب ........عمــدا ممــا نتــج 
عنــه إصابتــه الــواردة يف التقريــر الطبــي املرفــق وذلــك لألدلــة التاليــة 1- 
إعترافــه املنــوه عنــه 2- التقريــر الطبــي املشــار اليــه وحيــث أن ماأقــدم 
عليــه املتهــم فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا  أطلــب إثبات ماأســند اليه 
ــه  مــع طلــب تشــديد  ــة  لقــاء ماأقــدم علي ــة تعزيري واحلكــم عليــه بعقوب
العقوبــة بحقــه لقــاء تعــدد ســوابقه اجلنائيــة  علمــا بــأن احلــق اخلــاص 
اليــزال قائمــا ثــم أحضــر املتهــم  مــن الســجن وبســؤاله عمــا نســب اليــه 
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إجــاب أنكــر ضــرب املدعــي والــذي حصــل أننــا متاســكت  معــه عنــد 
بــاب إحــدى العمائــر  وضربنــي وضربتــه  وملــا هربــت  وركبــت ســيارتي  
حلقنــي  يجــري وارتطــم رأســه بالســيارة فحصلــت اإلصابــة وليــس لدي ما 
يثبــت ذلــك ولــم يحضــر املدعــي باحلــق اخلــاص رغــم الطلبــات املتكــررة  
وعليــه وبنــاء علــى مــا جــاء بالئحــة االتهــام والتــي انتهــى فيهــا التحقيــق 
الــى توجيــه االتهــام الــى ........ ســعودي اجلنســية  30 ســنه بضــرب ........
عمــدا ممــا نتــج عنــه اصابتــه الــواردة يف التقريــر الطبــي املرفــق ولكــون 
مــا اقــدم عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا طلــب املدعــي العــام 
اثبــات مااســند اليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مااقــدم عليــه 
مــع طلــب تشــديد العقوبــة لقــاء تعــدد ســوابقه  اجلنائيــة علمــا بــان احلــق 
اخلــاص اليــزال قائمــا وبنــاء علــى مــا أجــاب بــه املتهــم حيــث انكــر 
تهمــة الضــرب واعتــرف بانــه متاســك مــع املدعــي عنــد احــدى العمائــر 
وتضاربــا وانــه أي املتهــم هــرب فلحــق بــه املدعــي وارتطــم راســه بالســيارة 
فحصلــت االصابــة وليــس لديــه اثبــات علــى ذلــك  وحيــث جــرى االطــالع 
علــى اقوالــه لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام فوجــد معترفــا  بضــرب 
املدعــي  وانــه املتســبب يف اصابتــه  وحيــث ان االقــرار حجــة معتبــرة 
شــرعا  فيعامــل مبتقضــى اقــراره املعتبــر شــرعا ألنــه  اقــرار اخــذ امــام 
جهــة رســمية مخولــه يف اخــذه ونظــرا لتعــدد ســوابقه مــن اجــل ماتقــدم
حكمــت بادانــة املتهــم مبــا نســب اليــه واحلكــم بســجنه ســتة اشــهر 
اعتبــارا مــن مــدة توقيفــه  وبجلــده ثالثــن جلــده تكــرر عليــه اربــع مــرات 
بينهــا اســبوع  بــذا صــدر احلكــم وافهــم حســب االصــول فقــرر املتهــم 
قناعتــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بالئحــة وصلــى اهلل علــى ســيدنا 

ونبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه حــرريف 1434/7/09هـــ



101

اجلزائيــة  باحملكمــة  ........القاضــي  انــا  لــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
باملدينــة املنــورة ففــي يــوم اخلميــس املوافــق 1434/10/8هـــ   أفتتحــت 
قــرار  علــى  اإلطــالع  جــرى  وفيهــا  العاشــرة صباحــا  الســاعة  اجللســة 
املالحظــة رقــم 34316560 يف 1434/9/10هـــ الصــادر عــن أصحــاب 
الفضيلــة قضــاة اإلســتئناف الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة  مبكــة املكرمــة 
املشــتمل علــى املالحظــة علــى احلكــم الصــادر عنــا برقــم 341189434 
يف 1434/8/14هـــ املتعلــق بدعــوى املدعــي العــام ضــد ........املتهــم يف 
........ومضمــون املالحظــة أن احلكــم علــى املدعــى عليــه مــن  ضــرب 
ســجن وجلــد قليــل وذلــك إلدانتــه بهــذه الدعــوى وملــا لــه مــن ســوابق 
ثمــان كلهــا يف املخــدرات والســرقات واإلعتــداء ومقاومــة رجــل االمــن 
لــذا يلــزم إعــادة النظــر وزيــادة عقوبتــه فاألحــكام الضعيفــه ألصحــاب 
الســوابق غيــر مجديــه  واهلل املوفــق  وبعــرض ذلــك علــى املتهــم  أجــاب 
أمتســك باحلكم الصادر يف حقي  وبعرض ذلك على املدعي العام ........
أجــاب أمتســك مبــا جــاء بالالئحــة االعتراضيــه  وعليــه ومتشــيا مــع ماجــاء 
مبالحظــة أصحــاب الفضيلــة قضــاة اإلســتئناف ولوجاهــة ماذكــر فقــد 
تقــرر زيــادة مــدة الســجن وزيــادة اجللــد وذلــك بجعل الســجن ثمانية أشــهر 
إعتبــارا مــن مــدة توقيفــه وبجعــل اجللــد خمســن جلــده تكــرر عليــه أربــع 
مــرات بينهــا أســبوع بــذا صــدر احلكــم وأفهــم حســب االصــول فقــرر 
املتهــم قناعتــه وقــرر املدعــي العــام ببقائــه علــى إعتراضــه ويلحــق ذلــك 
بالقرار رقم 34271857 يف 1434/7/18هـ واهلل املســتعان  وصلى اهلل 

علــى ســيدنا ونبينــا محمــد حــرر يف 1434/10/8هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ........رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة 
املنــورة والقائــم بعمــل القاضــي ........أثنــاء إجازتــه ففــي يــوم االربعــاء 
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صباحــا   العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/12/3هـــ  املوافــق 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف مبكــة املكرمــة بالرقــم 
مــن  الصــادر  احلكــم  وبرفقــه  1434/11/20هـــ   يف   )341189434(
فضيلتــه بالرقــم )34271857( يف 1434/7/18هـــ  واملتضمــن املصادقــة 
علــى احلكــم بالقــرار رقــم )34358482( يف 1434/11/12هـــ   واملتعلــق 
ــر   ولكــي ال يخفــى جــرى التهميــش  ــذاء الغي باملتهــم ........املتهــم يف إي

حــرر يف 1434/12/3هـــ
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رقم الصك : 3462879  تاريخه: 1434/3/15هـ    
رقم الدعوى:33397208

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34196942   تاريخه: 1434/4/24هـ

اعتــداء - ضــرب- ضــرب الزوجــة زوجهــا - ثبــوت إدانــة املدعــى عليهــا - 
تعزيــر بالســجن واجللــد .

1-االعتــداء اجلســدي علــى اآلخريــن بالضــرب ونحــوه بــال مقتضــى 
شــرعي موجــب للتعزيــر يف احلــق العــام واخلــاص.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليهــا بقيامهــا بضــرب 
ــرأس بطــول  ــى رأســه ، أدى لتمــزق بفــروة ال زوجهــا بــكأس زجــاج عل
عشــرة ســنتيمتر ، ومــدة الشــفاء أســبوع ، وطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا 
وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليهــا ، أقــرت املدعــى عليهــا بأنهــا قامــت 
بضــرب زوجهــا علــى وفــق مــا هــو مبــن آنفــًا ، وذلــك لغضبهــا بعدمــا 
رفــض زوجهــا حضورهــا خلطبــة ابنتهــا ، وقيامــه بإنزالهــا مــن ســيارة 
األجــرة ، وأن املدعــي بعــد هــذه الواقعــة طلقهــا ، حضــر املدعــي اخلــاص 
ســيارة  يف  الذهــاب  مــن  ومنعهــا  زوجتــه  كانــت  املدعيــة  بــأن  وقــرر 
األجــرة فلمــا دخــل البيــت قامــت بضربــه بــكأس زجاجــي علــى رأســه 
، ممــا أحــدث فيــه اإلصابــة وطلــب احلكــم عليهــا بتأديبهــا، جــرى 
محاولــة الصلــح بينهمــا ورفضــا الصلــح، باالطــالع علــى التقريــر الطبــي 
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املتضمــن الكشــف علــى املدعــى عليــه ووجــود متــزق بفــروة الــرأس طولــه 
ــى مــا  ــاًء عل ــر حــادة ومــدة الشــفاء أســبوع، بن ــة غي عشــرة ســنتيمتر بآل
تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام واخلــاص فقــد قــررت احملكمــة ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليهــا بضــرب املدعــي اخلــاص بــكأس زجــاج علــى رأســه 
أدى حلــدوث إصابــة بــه وحكمــت عليهــا بســجنها خمســة أيــام وجلدهــا 
خمــس جلــدات للحــق العــام ، وســجنها خمســة أيــام وجلدهــا خمــس 
جلــدات مقابــل احلــق اخلــاص، قــرر املدعــي العــام عــدم االعتــراض كمــا 
قــرر املدعــي اخلــاص القناعــة بينمــا اعترضــت املدعيــة وطلبــت اســتئناف 
احلكــم بالئحــة فأفهمــت بالتعليمــات، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/3/15هـــ لــدي أنــا 
........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم )33397208( وتاريــخ 1433/6/11هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت ........ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ) ..........( واملعــرف بهــا مــن قبــل ابنهــا ........ســعودي اجلنســية 
الئحــة  العــام   املدعــي  وقــدم  رقــم )………(  مدنــي  ســجل  مبوجــب 
االدعــاء املتضمنــة بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع 
الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعــي علــى املذكــورة أعــاله فباالطــالع علــى 
تقريــر األحــوال األمنيــة املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بالدمــام 
تبــن أنــه بتاريــخ 1433/5/5هـــ وردهــم بــالغ مــن أحــد املواطنــن يدعــى 
/ ........- ســعودي اجلنســية - يفيــد فيــه عــن تعرضــه للضــرب مــن قبــل 
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زوجتــه املدعــى عليهــا اثــر ســوء تفاهم معها حيــث قامت بضربه بكأس 
زجــاج علــى رأســه وحلقــت بــه إصابــة وُعمــل لــه ســبع غــرز وبســماع أقــوال 
املدعــى عليهــا أفــادت عــن قيــام زوجهــا مــن منعهــا مــن حضــور خطوبــة 
ــد  ــه بالقــوة وعن ــا من ــن وإنزاله ــا مــن ســيارة الليموزي ــا وقــام بدفعه ابنته
دخولهمــا البيــت عصبــت منــه وقامــت برميــه بكوب زجاج وباســتجوابها 
ــأن مــا ذكــر  ــل مــا ورد يف ســماع أقوالهــا األوليــة مضيفــة ب أفــادت مبث
بــكأس زجــاج يف رأســه ممــا  زوجهــا صحيــح حيــث قامــت بضربــه 
ــة ابنتهــا  ــه منعهــا مــن حضــور خطب ــرأس ألن ــه بتمــزق بفــروة ال تســبب ل
ــي رقــم )........( الصــادر  ــر الطب وقــد صــدر بحــق املدعــي / ........التقري
مــن مجمــع امللــك فهــد الطبــي العســكري املتضمــن أنــه بالكشــف 
عليــه اثــر ادعــاء مضاربــة وجــد مصابــًا بتمــزق بفــروة الــرأس حوالــي 10 
ســم بآلــة غيــر حــادة ومــدة الشــفاء أســبوع واحــد وانتهــى التحقيــق إلــى 
اتهــام املدعــى عليهــا برمــي زوجهــا بــكأس زجــاج علــى رأســه ممــا أدى 
إلــى حــدوث اإلصابــات املوضحــة يف التقريــر الطبــي املشــار إليــه وذلــك 

لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
مــا ورد يف اســتجوابها املرفــق علــى اللفتــن رقــم )7-8( . وســماع   -1
أقوالهــا األوليــة املدونــة علــى الصفحتــن رقــم )11-12( مــن محضــر 

االســتدالل املرفــق علــى اللفــة رقــم )1(.
 2- التقريــر الطبــي املنــوه عنــه واملرفــق علــى اللفتــن رقــم )3.2(( وحيــث 
إن مــا أقدمــت عليــه املدعــى عليهــا وهــي بكامــل أهليتهــا املعتبرة شــرعًا 
فعــٌل محــرٌم ومعاقــٌب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتهــا مبــا ُنســب 
إليهــا واحلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة تزجرهــا وتــردع غيرهــا وبــاهلل 
املدعــي  مــا ذكــره  بقولهــا  أجابــت  عليهــا  املدعــى  وبســؤال  التوفيــق 
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العــام مــن ضربــي للمدعــي بــكأس مــن زجــاج علــى رأســه ممــا أدى إلــى 
حــدوث إصابــات بــه فهــذا صحيــح وذلــك ألنــه رفــض ذهابــي إلــى خطبــة 
ابنتــي وقــام بإنزالــي مــن ســيارة األجــرة فغضبــت عليــه وضربتــه وقــد قــام 
املدعــي بتطليقــي هــذه إجابتــي ويف نفــس اجللســة حضــر املدعــي باحلــق 
اخلــاص ........ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( وبســؤاله عــن 
دعــواه ادعــى بقولــه إن املدعــى عليهــا كانــت زوجتــي ويف يــوم مــن األيــام 
منعتهــا مــن الذهــاب يف ســيارة أجــرة ثــم ملــا دخلــت البيــت قامــت بضربــي 
ــب احلكــم  ــة أطل ــه إصاب ــى رأســي ممــا أحــدث في بــكأس زجاجــي عل
ــي بالضــرب هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى  بتأديبهــا لقــاء اعتداءهــا عل
عليهــا أجابــت بقولهــا مــا ذكــره املدعــي صحيــح فقــد قمــت بضربــه 
ــة  علــى رأســه بــكأس مــن زجــاج لقــاء منعــه لــي مــن الذهــاب إلــى حفل
ابنتــي هــذه إجابتــي وبعــد تدويــن مــا ســبق جــرى محاولــة اإلصــالح بــن 
الطرفــن ومت بــذل الوســع يف ذلــك وســبق أن مت تأجيــل اجللســة الســابقة 
حملاولــة اإلصــالح بينهمــا عــن طريــق مكتــب الصلــح باحملكمــة ولكن 
بــال فائــدة حيــث رفضــا الصلــح وعليــه جــرى االطــالع علــى التقريــر 
الطبــي الصــادر مــن مجمــع امللــك فهــد الطبــي العســكري برقــم )........( 
واملتضمــن أنــه بالكشــف علــى ........تبــن وجــود متــزق بفــروة الــرأس 
حوالــي )10ســم( بآلــة غيــر حــادة ومــدة الشــفاء أســبوع واحــد فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــرت املدعــى عليهــا بضــرب 
بــاءت جميــع  حيــث  و  بإقــراره  مؤاخــذ  واملــرء  اخلــاص  باحلــق  املدعــي 
محــاوالت الصلــح بالفشــل وبنــاء علــى التقريــر الطبــي املشــار إليــه أعــاله 
ــى  ــه املدعــى عليهــا فعــل محــرم وفيــه اعتــداء عل وحيــث إن مــا قامــت ب
ســالمة اآلخريــن وأمنهــم وحيــث إن موجــب ذلــك التعزيــر وحيــث حصــر 
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املدعــي باحلــق اخلــاص مطالبتــه بتأديــب املدعــى عليهــا لــذا فقــد ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليهــا بضــرب املدعــي باحلــق اخلــاص بــكأس زجــاج 
علــى رأســه ممــا أدى إلــى حــدوث إصابــات بــه وحكمــت عليهــا مبــا يلي : 
1/ ســجنها خمســة أيــام وجلدهــا خمــس جلــدات للحــق العــام 2/ ســجنها 
خمســة أيــام وجلدهــا خمــس جلــدات للحــق اخلــاص وبعــرض احلكــم 
علــى أطــراف الدعــوى قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص قناعتــه بــه بينمــا 
قــررت املدعــى عليهــا عــدم القناعــة وطلبــت االســتئناف فأجيبــت لطلبهــا 
وأفهمــت باملراجعــة يــوم الثالثــاء املوافق 1434/3/17هـ الســتالم نســخة 
مــن احلكــم وتقــدمي اعتراضهــا عليــه خــالل مهلــة ثالثــن يومــا وأنــه إذا 
انتهــت هــذه املهلــة ولــم تتقــدم باعتراضهــا ســقط حقهــا يف ذلــك وســوف 
يتــم رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــي 
العــام عــدم االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وبــه 
حــرر يف 1434/3/15هـــ.ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/5/5هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة الثامنــة وخمــس وأربعــن دقيقــة وقــد عــادت املعاملــة مــن 
1434/4/29هـــ  وتاريــخ   )34/969294( برقــم  االســتئناف  محكمــة 
املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام واملدعــي اخلــاص ضــد/........ وبرفقهــا 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة برقــم )34196942( وتاريــخ 
1434/4/24هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلــاق ذلــك 
حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن . احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة 
الدائـــرة اجلـزائيـــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
علــى املعاملــة املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/969294/ج2وتاريــخ 
1434/4/21هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة 
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الدمــام برقــم 331103132 وتاريــخ 1434/4/15هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ........املســجل برقــم 
العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/3/15هـــ  وتاريــخ   3462879
تضمــن  وقــد  زوجهــا  ضــرب  قضيــة  ضــد/........يف  اخلــاص  واملدعــي 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/4/23هـــ.
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رقم الصك : 33434658 تاريخه:1433/10/22هـ  
رقم الدعوى:33409909

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3439781   تاريخه: 1434/2/8هـ

إيــذاء- ســب يف مجلــس احلكــم - الدفــع املقــدم مبواجهــة دعــوى قائمــة 
 - الغيــر  أمــام  التنقــص  أو  الشــتم  مــن قبيــل  هــو  ليــس  قــاض  أمــام 
التعزيــر إمنــا يكــون بثبــوت كــذب الدفــع ال مبجــرد عــدم قــدرة اخلصــم 

علــى إثباتــه - صــرف النظــر عــن دعــوى املدعيــة.

-مــا جــاء يف أســنى املطالــب: )177/20(: (ومنهــا أن أحــد اخلصمــن إذا 
قــال لصاحبــه : إنــه ظالــم أو فاجــر أو نحــوه يف حــال املخاصمــة يحتمــل 

ذلــك منــه أي وال يعــزر عليــه ذكــره النــووي يف شــرح مســلم(.

نظــر قضيــة حضانــة  أثنــاء  اتهمهــا  عليــه  املدعــى  أن  املدعيــة  ادعــت 
أنهــا مصابــة باضطرابــات  العامــة:  املنظــورة يف احملكمــة  أوالدهمــا 
ــة خاطــب مستشــفى  ــت االنتحــار، وأن ناظــر القضي ــا حاول ــة وأنه عقلي
ثــم حكــم لهــا باحلضانــة - تطلــب تأديــب املدعــى  الصحــة النفســية 
ــه أجــاب أن هــذا  ــى املدعــى علي ــك - بعــرض الدعــوى عل ــى ذل ــه عل علي
ليــس اتهــام بــل هــو حقيقــة وأن مطلقتــه املدعيــة كانــت تشــتكي ممــا 
ذكــر وعنــده تقاريــر طبيــة تثبــت مــا ذكــره وقــد قدمهــا لناظــر دعــوى 
احلضانــة وهــو بــدوره قدمهــا للمستشــفى وقــد ورد جــواب املستشــفى 
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بــأن مــا جــاء يف التقريــر صحيــح لكــن احلالــة قدميــة ومتاثلــت للشــفاء 
ولديــه تقريــر املستشــفى هكــذا أجــاب، جــرى االطــالع علــى صــورة 
مــن احلكــم املشــار لــه املبــرز مــن املدعيــة املتضمــن ورود جــواب مجمــع 
التقاريــر املقدمــة مــن  اللجنــة الطبيــة علــى  األمــل املتضمــن، اطــالع 
الــزوج الســابق  والصــادرة بحــق املــرأة  واملتضمــن أنهــا  تعانــي مــن قرابــة 
ســبع ســنوات مــن أعــراض اكتئابيــة وأنهــا حاليــا ال تعانــي مــن أمــراض 
عقليــة، نظــرًا ألنــه جــاء يف التقريــر الطبــي مــا يشــير إلــى حالــة مرضيــة 
ســابقة متاثلــت للشــفاء، وألن دفــع املدعــى عليــه بــأن املدعيــة مريضــة 
نفســيا دفــع قــدم مبواجهــة دعــوى قائمــة أمــام قــاض شــرعي للنظــر يف 
األحــق بحضانــة أوالدهمــا وليــس هــو مــن قبيــل الشــتم أو التنقــص أمــام 
الغيــر يف املجالــس ونحوهــا وبنــاء علــى أنــه يحــق للمتداعيــن الدفــاع عــن 
حقوقهمــا مبــا ال يتضمــن اخلــروج عــن احلــدود الشــرعية يف الدفــاع وهــذا 
الدفــع ال خــروج فيــه عــن احلــدود الشــرعية، والتعزيــر إمنــا يكــون بثبــوت 
كــذب الدفــع ال مبجــرد عــدم قــدرة اخلصــم علــى إثباتــه لذلــك كلــه مت 
احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االســتحقاق وبعــرض احلكــم 
علــى املدعيــة قــررت عــدم القناعــة وطلبــت اإلســتئناف فأجيبــت لطلبها، 

بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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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 33409909 وتاريــخ 1433/06/17 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331144256 وتاريــخ 1433/06/17 هـــ  ففــي يــوم  
الثالثــاء املوافــق1433/10/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10  
وفيها حضرت ........ نســبة ملطلقها الســابق باكســتانية اجلنسية مبوجب 
جــواز الســفر رقم........الصــادر مــن باكســتان ومعهــا زوجهــا حســب 
تعريفهمــا ........باكســتاني اجلنســية هويــة رقــم ........ وحضــر حلضورهــا 
املترجــم   حضــر  ........كمــا  رقــم  هويــة  اجلنســية  باكســتاني   ........
الرســمي ........هنــدي اجلنســية بالهويــة رقــم ........ وادعــت ...... قائلــة أثناء 
خصومــة بينــي وبــن املدعــى عليــه يف احملكمــة العامــة بالريــاض علــى 
حضانــة أوالدنــا قــام املدعــى عليــه باتهامــي باننــي مصابــة باضطرابــات 
عقليــة وحاولــت االنتحــار حــن كنــا يف…..  وســجل هــذا االتهــام يف 
برقــم 32177946 يف 1432/7/24  مــن احملكمــة  الصــادر  احلكــم 
مــن احملكمــة العامــة وقــد خاطــب ناظــر القضيــة مستشــفى الصحــة 
النفســية ثــم حكــم لــي باحلضانــة أطلــب تأديبــه علــى قذفــه لــي هــذه 
دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال هــذا ليــس 
اتهــام هــذا حقيقــة ومطلقتــي كانــت تشــتكي ممــا ذكــر ولــي تقاريــر 
طبيــة تثبــت مــا ذكرتــه وقــد قدمتهــا لناظــر دعــوى احلضانــة وهــو بــدوره 
قدمهــا للمستشــفى وقــد ورد جــواب املستشــفى بــأن مــا جــاء يف التقريــر 
صحيــح لكــن احلالــة قدميــة ومتاثلــت للشــفاء ولــدي تقريــر املستشــفى 
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هكــذا أجــاب وجــرى اطالعــي علــى صــورة مــن احلكــم املشــار لــه علــى 
لســان الطرفــن والصــورة قدمــت لــي مــن املدعية فوجدتهــا تتضمن ورود 
ــر التنفيــذي ملجمــع االمــل رقــم ........يف 1432/6/26 ومــن  جــواب املدي
ضمــن مــا جــاء اطــالع اللجنــة الطبيــة علــى التقاريــر املقدمــة مــن الــزوج 
الســابق  والصــادرة بحــق املــرأة وجــاء يف التقريــر مــا نصــه  تبــن أنهــا 
تعانــي مــن قرابــة ســبع ســنوات مــن أعــراض اكتئابيــة ســابقة كمــا جــاء 
يف التقريــر أن املذكــورة حاليــًا ال تعانــي مــن أمــراض عقليــة انتهــى مــا 
يحتــاج إليــه بنــاء علــى مــا تقــدم  وحيــث قــد جــاء يف التقريــر الطبــي مــا 
يشــير الــى حالــة مرضيــة ســابقة متاثلــت للشــفاء وهــذا لوحــده كاف يف 
احلكــم ولــو لــم يوجــد هــذا اجلــواب يف التقريــر الطبــي فــإن دفــع املدعــى 
عليــه بــأن املدعيــة مريضــة نفســيا دفــع قــدم مبواجهــة دعــوى قائمــة أمــام 
قــاض شــرعي للنظــر يف االحــق بحضانــة أوالدهمــا وليــس هــو مــن قبيــل 
الشــتم أو التنقــص أمــام الغيــر يف املجالــس ونحوهــا وبنــاء علــى أنــه يحــق 
للمتداعيــن الدفــاع عــن حقوقهمــا مبــا ال يتضمــن اخلــروج عــن احلــدود 
ــه عــن احلــدود الشــرعية   الشــرعية يف الدفــاع وهــذا الدفــع ال خــروج في
جــاء يف أســنى املطالــب  - )ج 20 / ص 177( ومنهــا أن أحــد اخلصمــن 
إذا قــال لصاحبــه : إنــه ظالــم أو فاجــر أو نحــوه يف حــال املخاصمــة 
يحتمــل ذلــك منــه أي وال يعــزر عليــه ذكــره النــووي يف شــرح مســلم( 
انتهــى والتعزيــر امنــا يكــون بثبــوت كــذب الدفــع ال مبجــرد عــدم قــدرة 
اخلصــم علــى إثباتــه لذلــك كلــه حكمــت بصــرف النظــر عــن الدعــوى 
لعــدم االســتحقاق وبعــرض احلكــم علــى املدعيــة قــررت عــدم القناعــة 
وطلبــت االســتئناف فأجبتهــا لطلبهــا وأفهمتهــا بنظــام االعتــراض ثالثــن 
يومــا مــن تاريــخ طباعــة احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/17 هـــ احلمــد 
هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الســبت املوافــق 1433/11/13 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 01:45 وقــد ســلمت املدعــى عليهــا الئحــة اعتراضية ورد 
فيهــا أنهــا تطعــن يف التقريــر الطبــي بأنــه مــزور وأنهــا طلبــت صــورة منــه 
مــن قاضــي احملكمــة العامــة ولــم يعطهــا وقدمــت قرائــن تــدل علــى أنــه 
مــزور مــن قبــل اســتحصالها علــى رخصــة قيــادة وعمــل ونحــوه وهــي أدلــة 
ال أرى أنهــا تــدل علــى التزويــر كمــا إن املدعــى عليها ذكرت بأن لديها 
شــهودا علــى أنهــا ليســت مريضــة نفســيا وهــذه أيضــا ال تأثيــر لهــا علــى 
احلكــم فشــهود النفــي هنــا شــهادتهم نفي مطلــق يف الزمان واملكان وال 
تقبــل لذلــك وبنــاء علــى أن التعزيــر إمنــا يكــون بثبــوت كــذب الدعــوى ال 
مبجــرد عــدم قــدرة اخلصــم علــى إثباتهــا لذلــك الزلــت علــى مــا حكمــت 
بــه   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
فقــد   ... وبعــد  احلمــد هلل وحــده  هـــ  . حــرر يف  1433/11/13  وســلم 
اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة 
االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض  برقــم  331144256 وتاريــخ 1434/1/12هـــ املرفــق 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ........   بهــا الصــك   الصــادر مــن فضيل
املســجل برقــم 33434658 وتاريــخ 1433/10/22هـــ اخلــاص بدعــوى 
املدعيــة املــرأة / ........ضــد /  ........) باكســتانيي اجلنســية ( بشــأن مــا 
تدعــي بــه املدعيــة مــن قيــام املدعــى عليــه بالتلفــظ عليهــا وتطلــب تأديبــه 
علــى النحــو املوضــح بالصــك املتضمــن  حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل بــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق 
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وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34234520تاريخه:1434/6/7هـ    
رقم الدعوى:33458139                                

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34279806       تاريخه:1434/7/25هـ

إعتــداء - إتــالف ملــك الغيــر - انتحــال شــخصية الغيــر - دعــوى عامــة 
وخاصــة - رجــوع عــن إقــرار - وجــود ســوابق قضائيــة - ثبــوت إدانــة 
املدعــى عليــه - تعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ تعهــد بعــدم العــودة ملــا 

بــدر منــه.

1-قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم » كل املســلم علــى املســلم حــرام 
دمــه ومالــه وعرضــه« أخرجــه مســلم .

2- حديــث جابــر - رضــي اهلل عنــه- أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال: »إن دماءكــم وأموالكــم حــرام« أخرجــه مســلم. 

3-حديــث أبــي هريــرة -رضــي اهلل عنــه- :أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
ــى وإن  قــال: »مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــدٍة ، فــإنَّ املالئكــَة تلَعُنــه حتَّ

ــه« أخرجــه مســلم. كان أخــاه ألبيــه وأمِّ

جــرى توجيــه اإلتهــام مــن اإلدعــاء العــام للمدعــى عليــه ، بعــد تلقــي 
بــالغ مــن املعتــدى عليــه واإلنتقــال للموقــع ومشــاهدة اإلطــارات مقطعــة 
واســتجوابه وســماع شــهادة الشــاهد ،لقيامــه بإتــالف إطــارات ســيارة 
املدعــي وقطــع التيــار الكهربائــي عــن منزلــه وانتحــال شــخصية الغيــر 
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، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة 
عليــه ، حضــر املدعــي اخلــاص وادّعــى عطفــًا علــى مــا اّدعــى بــه املدعــي 
العــام وطلــب إيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه علــى قيامــه بقطــع التيــار 
الكهربائــي عنــه وطلــب إلزامــه بدفــع قيمــة اإلطــارات وقيمــة حتميــل 
ســيارته للورشــة ، رفــض املدعــى عليــه يف أول جلســة اإلجابــة وطلــب 
إحالــة املعاملــة إلــى أمــارة املنطقــة للتحقيــق يف القضيــة للشــفافية يف 
إجــراءات التحقيــق ، تقــدم أحــد الشــهود للشــهادة وأفــاد بقيــام املدعــى 
عليــه بالتعــدي علــى املجنــي عليــه وإحــداث تلفيــات ، قــام املدعــى عليــه 
ــه عــن  ــه ، رجــع املدعــى علي بانتحــال شــخصية أخــرى حــن قبــض علي
إقــراره بإنــكار الفعــل املؤثــم ، طلــب املدعــى اخلــاص تأديــب املدعــى 
املدعــى  ســوابق  ولكثــرة  اإلطــارات  قيمــة  عــن  بتنازلــه  وأفــاد  عليــه 
عليــه ممــا يســتوجب تشــديد العقوبــة عليــه وملجمــوع مــا تقــدم قــررت 
احملكمــة إثبــات إدانــة املدعــى عليــه باإلعتــداء علــى املدعــي اخلــاص 
وانتحــال  منزلــه  عــن  الكهربــاء  وإطفــاء  ســيارته  إطــارات  بتقطيــع 
ــرة ســوابقه بســجنه ســنة  ــه ولكث ــره ألجل شــخصية غيــره وقــررت تعزي
مــن تاريــخ إيقافــه مناصفــة بــن احلــق العــام واخلــاص يبــدأ أوال باحلــق العام 
ــى ســت دفعــات متســاوية  ــدة مفرقــة عل ــة جل ــده ثالثمائ ــم اخلــاص وجل ث
كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة والتــي تليهــا خمســة عشــر 
يومــا مناصفــة أيضــا بــن احلــق العــام واخلــاص ويبــدأ أوال باحلــق العــام 
وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملــا بــدر منــه ومبــا ســبق َحَكمــت ، 
بعــرض احلكــم علــى األطــراف قــرر املدعــي اخلــاص القناعــة بينمــا قــرر 
املدعــي العــام اإلعتــراض بــدون الئحــة وأمــا املدعــى عليــه فاإلعتــراض 

بالئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة اإلســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............. القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1433/12/26 وتاريــخ   33458139 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
يــوم  وتاريــخ 1433/07/12 هـــ ففــي  برقــم 331297260  باحملكمــة 
السبت املوافق1434/01/10 هـ افتتحت اجللسة الساعة 45 : 09 وفيها 
حضــر املدعــي العــام .............. ولــم يحضــر املدعــى عليــه لعــدم تبلغــه 
مبوعــد اجللســة لــذا رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العام 
.......... وادعــى قائــال: بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة عنيــزة أدعــي علــى: ................ البالــغ مــن العمــر )48( 
عامــا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..........( عــزب 
، متعلــم ، يقيــم يف محافظــة عنيــزة قبــض عليــه بتاريــخ 1433/5/4هـــ 
وأفــرج عنــه بالكفالــة بتاريخ 1433/5/26هـ .إنــه بتاريخ 1433/5/3هـ 
ورد بــالغ لشــرطة احملافظــة مــن املواطــن / ........... ، مفــاده / تعــرض 
إطــارات ســيارته للقطــع بســكن وإطفــاء طبلــون الكهربــاء عــن منزلــه 
ــه .وباالنتقــال للموقــع وجــدت ســيارة املدعــي مــن  مــن قبــل املدعــى علي
نــوع ........... ولوحــظ أن إطاراتهــا األربعــة مقطوعــة بســكن .وبســماع 
شــهادة املواطــن / ........... ، أفــاد بأنــه شــاهد املدعــى عليــه يقــوم بتنســيم 
منــزل  عــن  الكهربــاء  بإطفــاء  وقيامــه  بســكن  املدعــي  كفــرات 
وإطفــاء  املدعــي  ســيارة  إطــارات  بتقطيــع  أقــر   : املدعي.وباســتجوابه 
الكهربــاء عــن منزلــه وانتحــال شــخصية شــخص يدعــى / .............. 
وانتهــى التحقيــق معــه إلــى اتهامــه بإتــالف إطــارات ســيارة املدعــي وقطع 
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الكهربــاء عــن منزلــه وانتحــال شــخصية الغير.وذلــك لألدلــة و القرائــن 
التاليــة :1- اعترافــه مبــا أســند إليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )8( 
مــن ملــف إجــراءات االســتالل رقــم )1(.2-شــهادة الشــاهد املدونــة علــى 
الصفحــة رقــم )3( مــن اللفــة )1(.3-إقــراره املرفــق لفــه )6(.4-محضــر 
االنتقــال و املعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن ملــف إجــراءات 
االســتدالل لفــه رقــم )1(.وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثر له على 
ثمــان ســوابق منهــا أربــع ســوابق ســرقة وأربــع ســوابق شــرب مســكر . 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
، أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
تزجــره وتــردع غيــره وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء ســوابقه التــي لــم تردعه 
عقوبتهــا .علمــا بــأن احلــق اخلــاص لــم ينتــه. وادعــى املدعــي اخلــاص بقولــه 
أننــي أضــم دعــواي مــع املدعــي العــام وأطلــب معاقبتــه لقــاء مــا قــام به من 
إطفــاء الكهربــاء وقيمــة إتــالف اإلطــارات وقيمــة حتميــل ســيارتي إلــى 
الورشــة هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
أجــاب بقولــه أننــي أرفــض اإلجابــة علــى دعــوى املدعــي العــام واملدعــي 
ــق  ــم للتحقي ــى إمــارة منطقــة القصي ــي إل ــب إرســال معاملت اخلــاص وأطل
يف املوضــوع هكــذا أجــاب ويف نفــس اجللســة حضــر ............. ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .............. وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
شــهادة شــهد هلل بأنــه بالتاريــخ املذكــور يف الدعــوى وبعــد صــالة الظهــر 
بزمــن ســمعت صــوت طــق قــوي فلمــا خرجــت مــن بيتــي وجــدت املدعــى 
عليــه يقــوم بتقطيــع كفــرات ســيارة املدعــى اخلــاص فلمــا انتهــى قــام 
ــاب جــاري وهــو املدعــي اخلــاص بســكن فلمــا ذهــب الغضــب  بطــرق ب
عنــه مســكته وقــال أننــي ســأقتل صاحــب املنــزل هكــذا شــهد ولتأمــل 
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ــة رفعــت اجللســةويف جلســة أخــرى حضراملدعــى العــام واملدعــى  القضي
اخلــاص وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وجــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل 
ــي أتقــدم  ــا فأنن ــن هــذا نصه ــرز ورقت ــى الدعــوى فأب ــة عل أحضــر إجاب
لســماحتكم يف النظــر مبوضوعــي بعــن احلــق والعــدل واملســاوا ة وذلــك 
حيــث انــه قــد مت النظــر يف هــذه القضيــة مــن قبــل رئيــس احملكمــة يف 
26/ 9/ 1433هـ وقد مت توجيه رئيس احملكمة بخطاب رســمي وذلك 
للتحقيــق بدعــواي ضــد جــاري ..... ملــا يوجــد لــدي مــن شــهود ضــده وهــم 
عســكري يف الشــرطة لقيامــة بســرقة منزلــي وأنــا موقــوف يف الشــرطة 
علــى ذمــة قضيــة بنشــر ســيارته املتوقفــة أمــام منزلــي علما بأننــي تقدمت 
إلــى عــدة ضبــاط 2 وثالثهــم ضابــط الــذي قــد حقــق معــي ورفــض دعــواي 
عــدة مــرات ملــا بينــي ويوضــح معرفتــه خلصمــي والــدالل كثيــرة عليــه مبا 
يخــص حتيــزه وعــدم تنفيــذ االجــراءات القانونيــة وعــدم التحقيــق معــه 
وإشــعار جميــع الضبــاط بذلــك لــذى فانــي ارفــع تظلمــي إليكــم وأطالب 
برفــع كامــل األوراق إلــى أمــارة منطقــة القصيــم إلجــراء التحقيــق معــي 
احلقــوق  ......... إلظهــار كافــة  ........ وخصمــي  القضيــة  ومــع ضبــاط 
مــن كل جانــب وليــس مــن بــاب الواســطة واملعرفــة وقيامــه بتخريــب 
ممتلكاتــي وتكســير مواســير امليــاه بداخــل منزلــي وإتــالف إقفــال 
ورمــي  االســتقبال  وإتــالف صحــن  أبــواب   3 عــدد  اخلارجيــة  األبــواب 
حجــارة خرســانة وقــد رميــت مــن منزلــه علــى منزلــي وهــي موجــودة إلــى 
اآلن وكذلــك ســرقته خــزان امليــاه مــن داخــل منزلــي بواســطة رافعــة 
وكذلــك إفســاده زواجــي وهدمــه ملــا احــل اهلل مــن حــالل باألكاذيــب 
وذلــك ألجــل االســتيالء علــى منزلــي باإلكــراه هكــذا أجــاب وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى العــام واملدعــي اخلــاص أفــاد كل واحــد مبفــرده 
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إننــا مازلنــا علــى طلبنــا الســابق هكــذا أفــادوا ولتأمــل القضيــة رفعــت 
اجللســة احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............ القاضــي يف احملكمــة 
العامــة بعنيــزة افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــا 
عليــه  واملدعــى  اخلــاص  باحلــق  واملدعــي  العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا 
وبتصفحــي للمعاملــة اطلعــت علــى محضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون 
علــى الصفحــة 1 مــن اللفــة 1 مــن املعاملــة فوجدتــه يتضمــن مــا نصــه 
إنــه يف متــام الســاعة الرابعــة والنصــف يف مســاء يــوم االثنــن املوافــق 
1433/5/3هـــ مت االنتقــال إلــى حــي الفيحــاء بعنيــزة وذلــك لوجــود بــالغ 
وباالنتقــال  بســكن  للقطــع  إطــارات ســيارته  تعــرض  بشــأن   ...........
وجــدت الســيارة مــن نــوع ........... واتضــح أن الكفــرات األربــع مقطوعــة 
بســكن وجميعهــن يف وضــع التنســيم ومت تصويرهــن ولــم يعثــر علــى 
ــار تفيــد التحقيــق وحفظــا للواقــع جــرى إعــداد هــذا احملضــر انتهــى  آث
رقيــب ............. توقيعــه نقيــب ................ توقيعــه وعنــد وصــول القضيــة 
لهــذا احلــد رفعــت اجللســة للنطــق باحلكــم . احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
القائــم بعمــل فضيلــة  العامــة بعنيــزة  ............... رئيــس احملكمــة  أنــا 
القاضــي .................. أثنــاء تكليفــه بــدورة رســمية ففــي يــوم االثنــن 
وفيهــا   10 : الســاعة 45  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق 1434/05/20 
حضــر املدعــي العــام ............ واملدعــي اخلــاص .............. واملدعــى عليــه 
وصــادق املدعيــان علــى مــا نســب لهمــا يف الدعــوى وجــرى ســؤال املدعــى 
عليــه عمــا ورد يف دعــوى املدعيــان فأجــاب قائــال مــا ذكــره املدعيــان يف 
دعواهمــا فكلــه غيــر صحيــح فلــم أتعــرض جلــاري املدعــي ........... بــأي 
ســوء وهــذه دعــوى كيديــه مــن أجــل أن يجبرنــي علــى بيــع اســتراحتي 
ــه  ــا بأن ــة فأجاب ــادة بين هكــذا أجــاب فســألت املدعيــان هــل لديهمــا زي
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ليــس لديهمــا ســوى مــا قدمــاه يف هــذه الدعــوى ويكتفيــان بــه هكــذا 
أجابــا وللتأمــل رفعــت اجللســة احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............... 
القاضــي املنتــدب املكلــف باملكتــب القضائــي اخلامــس يف احملكمــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بعنيــزة  العامــة 
احملكمــة العامــة بعنيــزة برقــم 33458139 وتاريــخ 1433/12/26 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331297260 وتاريــخ 1433/07/12 هـــ ففــي 
يــوم الســبت املوافــق1434/06/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســابعة وفيهــا 
حضــر جميــع االطــراف املدعــي باحلــق العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص 
.............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......... واملدعــى 
عليــه وقــد جــرى منــي تــالوة مــامت ضبطــه ســابقا علــى جميــع أطــراف 
واحلــق  العــام  باحلــق  املدعيــان  وقــرر  الدعــوى فصادقــوا عليــه جميعــا 
اخلــاص بقولهمــا إننــا مازلنــا علــى طلبنــا بتأديبــه لقــاء هــذه األعمــال 
عــن  بتعويضــي  أطالــب  أننــي  اخلــاص  باحلــق  املدعــي  أضــاف  كمــا 
تلفيــات اإلطــارات وقيمــة حمــل ســيارتي وأمــا بالنســبة للمدعــى عليــه 
فقــد صــادق علــى إنــكاره وقــرر قائــال ماذكــره املدعيــان يف دعواهمــا 
ضــدي فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــال ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــى عليــه 
عــن شــهادة الشــاهد فقــال غيــر صحيحــه فســألته عــن الشــاهد فقــال 
لــم أشــاهده يصلــي يف املســجد إطالقــا فســألته هــل بينــك وبينــه أي 
عــداوة فقــال ال فســألت املدعــي باحلــق اخلــاص هــل لديــك زيــادة بينــه 
فقــال ليــس لــدي ســوى مــا أحضــرت ومــا جــاء يف الئحــة املدعــي العــام 
فطلبــت منــه معدلــن لشــاهده فوعــد بإحضارهــم يف اجللســة القادمــة ثــم 
جــرى منــي االطــالع علــى أدلــة املدعــى العــام ومــن ذلــك إقــرار املدعــى 
عليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم 8 مــن اللفــة رقــم )1( وهــذا نصــه )) أقــر 
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أنــا ............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........... بأننــي 
انتحلــت شــخصية / ............. وذلــك ألنــه مت القبــض علــي وأنــا بحالــة 
غيــر طبيعيــة واخبرتهــم بــأن أســمي ................ وهــذا غيــر صحيــح ألننــي 
أعــرف هــذا الشــخص حيــث كان يعمــل معــي بحــراج الريــاض وأعــرف 
أســمه رباعيــا وليــس لــي أي قصــد مــن هــذا كمــا أقــر وأعتــرف بأننــي 
قمــت بتقطيــع إطــارات ســيارة املدعــو/........... األربــع وإطفــاء الكهربــاء 
علــى منزلــه وذلــك بســبب إيقــاف ســيارته أمــام االســتراحة اخلاصــة بــي 
وهــذا إقــرار منــي بذلــك وعليــه جــرى التوقيــع (( بصمتــه وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه قــال مــاورد فيــه غيــر صحيــح فســألته عــن ذلــك فقــال 
لــم أقــل مــا فيــه وقــد وقعــت عليــه ولــم أقــرأ مــا فيــه كمــا جــرى منــي 
عــرض اســتجوابه املــدون علــى الصفحــة رقــم 6 مــن اللفــة رقــم 1 وهــذا 
نصــه ))س/ ملــاذا قمــت بقطــع إطــارات ســيارة املدعــو ....... ؟ ج/ بســبب 
وقوفــه أمــام اســتراحتي وقــد حذرتــه بعــدم الوقــوف وهــو يرغــب بشــراء 
االســتراحة بالغصــب منــي وأنــا أرفــض ذلــك . س/ هــل قمــت بإطفــاء 
الكهربــاء عليــه ؟ ج/ نعــم .س/ ملــاذا قمــت بتقطيــع الكفرات بســكن 
؟ ج/ ألنــه يرفــض اخلــروج وإخــراج ســيارته عــن بــاب اســتراحتي وقمــت 
بتقطيــع كفــرات ســيارته وإطفــاء الكهربــاء عليــه (( بصمتــه وبعرضــه 
ــح  ــر صحي ــه غي ــه ومــا ورد في ــم أقــرأ مــا في ــه ول ــه قــال بصمــت علي علي

هكــذا أجــاب والنتهــاء وقــت اجللســة رفعــت اجللســة .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............ ويف هــذه اجللســة حضــر جميــع 
عــن   ............ اخلــاص  باحلــق  املدعــي  منــي ســؤال  ثــم جــرى  األطــراف 
معدلــن للشــاهد فأحضــر كاًل مــن ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...........و ............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
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املدنــي رقــم .............. وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهد كل واحــد منهمــا 
الشــهادة  مقبــول  عــدل  ثقــة  الشــاهد  إن  بــاهلل  أشــهد  بقولــه  مبفــرده 
ــازل عــن  ــاًل إننــي متن ــم قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص قائ هكــذا شــهدا ث
قيمــة إطــارات الســيارة وقيمــة حملهــا إلــى الورشــة وأطلــب فقــط تأديبــه 
علــى ذلــك هكــذا قــرر فبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة واالطــالع علــى 
أوراق املعاملــة ونظــرًا إلنــكار املدعــى عليــه لدعــوى املدعــي العــام جملــة 
وتفصيــاًل وبالنظــر ملــا قدمــه املدعــي العــام مــن بينــات موصلــة علــى 
دعــواه متمثلــة يف إقــرارات املدعــى عليــه حتقيقــًا والتــي دون مضمونهــا 
يف اجللســة الســابقة وقــد جــرى منــي عرضهــا علــى املدعــى عليــه أال أنــه 
دفــع بعــدم صحتهــا وأنــه وقــع عليهــا ولــم يقــرأ مــا فيهــا وألن مــا دفــع 
بــه املدعــى عليــه دفــع واٍه وضعيــف وال ميكــن األخــذ بــه إذ لــو أخــذ بــه 
لضاعــت احلقــوق وألصبــح مثــل هــذا منهجــًا لضعــاف النفــوس إلنــكار 
احلقــوق وال صــارت الكتابــة التــي أمــر اهلل بهــا ال فائــدة منهــا واملدعــى 
عليــه لــم يدفــع بدعــوى إكــراه أو إجبــار أوغيــره ممــا يعتبــر يف الشــريعة 
اإلســالمية وقــد نــص الفقهــاء رحمهــم اهلل علــى أن مــن ألــزم نفســه 
بشــيء ألــزم بــه فكونــه لــم يقــرأ هــذا ال يعفيــه أبــدًا مــن اإلدانــة ثــم أيضــًا 
بالنظــر إلــى لألدلــة ومــا يقويهــا فشــهادة الشــاهد صريحــة بذلــك ونظــرًا 
ألن الرجــوع عــن اإلقــرار يف حقــوق اهلل التــي ال تــدرأ بالشــبهات ال يقبــل 
نــص علــى ذلــك يف شــرح منتهــى اإليــرادات )340/4( وابــن قدامــه يف 
املغنــى )96/5( وقــال ال نعلــم فيــه خالفــًا ويدخــل دخــواًل أوليــا وقــد نــص 
عليــه الفقهــاء أيضــًا احلقــوق املتعلقــة بالعبــاد واملبنيــة علــى املشــاحة ال 
املســاملة وحلرمــة هــذه األفعــال يف الشــريعة اإلســالمية وملــا فيهــا مــن إثــارة 
الرعــب يف اآلمنــن واســتخفاف يف هــذه النعمــة العظيمــة وجتــرؤ عليهــا 
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وملــا يف هــذا الفعــل مــن اعتــداء علــى املســلم وقــد نهــى النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم عــن ذلــك فقــد قــال علــي الصــالة والســالم )كل املســلم 
علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه ( أخرجــه مســلم وقــد قــال عليــه 
عليكــم  وأعراضكــم  وأموالكــم  دمائكــم  )إن  والســالم  الصــالة 
حــرام ( وقــال عليــه الصــالة والســالم )مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــده ( 
واألدلــة احملــذرة مــن هــذا الفعــل كثيــرة ثــم بالنظــر ملاضــي املدعــى عليــه 
وتعــدد ســوابقه واســتمراء اجلرميــة يف نفســه ممــا يســتلزم منــه تشــديد 
العقوبــة يف حقــه ملــا ســبق كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ......... 
باالعتــداء علــى أخيــه املســلم ............ بتقطيــع كفــرات ســيارته وإطفــاء 
ــه وبانتحــال شــخصية الغيــر وقــررت تعزيــره علــى  ــاء عــن منزل الكهرب
ذلــك مــع األخــذ باالعتبــار ســوابقه املتعــددة بســجنه ســنة حتســب منهــا 
مــدة اإليقــاف مــا لــم يكــن مســجونًا يف قضيــة أخرى فتبدأ مدة الســجن 
هــذه بعــد انتهــاء القضيــة املســجون بســببها ويكــون الســجن مناصفــة 
بــن احلقــن العــام واخلــاص يبــدأ أوال باحلــق العــام وبجلــده ثالثمائــة جلــدة 
مفرقــه علــى ســت فتــرات متســاوية بواقــع خمســن جلــده يف كل فتــرة 
بــن كل فتــرة واألخــرى خمســة عشــر يومــًا مناصفــة بــن احلقــن العــام 
واخلــاص ويبــدأ أواًل باحلــق العــام وبأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل 
ــع  ــى جمي ــه حكمــت وبعــرض احلكــم عل ــه ومبــا ســبق كل ــدر من مــا ب
ــًا مبــا جــاء يف الئحــة  ــراض مكتفي ــام االعت األطــراف قــرر املدعــي الع
الدعــوى كمــا قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص قناعتــه باحلكم وقــرر املدعى 
عليــه اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فجــرى منــي تســليمه 
نســخة مــن القــرار لالعتــراِض عليــه خــالل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ هــذا 
اليــوم وأفهمتــه بأنــه إذا لــم يتقــدم باعتراضــه خــالل هــذه املــدة فــإن حقــه 
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يف تقــدمي الالئحــة يســقط وترفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف ففهــم 
ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف 1434/06/07 هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت 
ــه  ــة مــن محكمــة االســتئناف برفقهــا قــرار احملكمــة ومضمون املعامل

املصادقــة علــى احلكــم .
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رقم الصك :34180038 تاريخه: 1434/04/06هـ 
رقم الدعوى:33562319

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34214853  تاريخه:1434/05/18هـ

اعتــداء - ضــرب - إحــداث إصابــة - تعزيــر بالســجن واجللــد - أخــذ 
ــه . ــدر من تعهــد بعــدم تكــرار مــا ب

1- الفائدة الفقهية » أن املرء مؤاخذ بإقراره «
2- الفائدة الفقهية » إقراراإلنسان على نفسه مقبول «

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليهمــا بأنــه مت القبــض عليهمــا 
بعــد بــالغ حــدوث مشــاجرة بينهمــا علــى إثــر ســوء تفاهــم ، نتــج عنــه 
إصابتهمــا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه اإلتهــام لهمــا باإلعتــداء علــى 
بعضهمــا و التســبب يف اإلصابــة التــي حلقــت بــكل منهمــا علــى إثــر ســوء 
تفاهــم وطلــب املدعــي العــام عقوبتهمــا بعقوبــة تعزيريــة ، أجــاب املدعــى 
عليهمــا باملصادقــة علــى دعــوى املدعــي العــام ،صــدر احلكــم بتعزيــر 
ــى دفعتــن و  ــدة عل ــة جل ــده مائ ــه األول بالســجن شــهر و جل املدعــى علي
أخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملــا بــدر منــه ، تعزيــر املدعــى عليــه الثاني 
بالســجن خمســة وعشــرين يومــا و جلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن 
وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملــا بــدر منــه ، مت تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد حضــر املدعــي العــام ..... بالســجل املدنــي رقــم 
).....( وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا ....... الســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ).....( و..... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )...( وبســؤال املدعــي 
العــام عــن دعــواه قــال بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام 

مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى كل مــن/
1. ......، البالغ من العمر)46( عامًا، ســعودي اجلنســية  مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم )....(، عســكري باحلــرس الوطنــي، محصــن، قبــض عليــه 
1433/3/6هـــ  بتاريــخ  بالكفالــة  عنــه  وأفــرج  1433/3/5هـــ  بتاريــخ 

يســكن محافظــة األحســاء/............
2. ...... ، البالغ من العمر)46( عامًا، سعودي اجلنسية  مبوجب السجل 
املدنــي رقــم )....(، عســكري باحلــرس الوطنــي، محصــن، قبــض عليــه 
1433/3/6هـــ  بتاريــخ  بالكفالــة  عنــه  وأفــرج  1433/3/5هـــ  بتاريــخ 
بتاريــخ  إنــه  الوطنــي   احلــرس  األحساء/إســكان  محافظــة  يســكن 
1433/3/5هـــ قبــض عليهمــا مــن قبــل الشــرطة العســكرية التابعــة 
للحــرس الوطنــي مبحافظــة األحســاء إثــر ورود كتــاب قائــد مدفعيــة 
امليــدان الثانيــة املتضمــن حصــول مشــاجرة بــن املدعــى عليهمــا علــى إثــر 
ســوء تفاهــم بينهمــا  ونتــج عنــه إصابتهمــا، وقــد صــدر بحــق األول تقريــر 
طبــي مــن الشــؤون الصحيــة باحلــرس الوطنــي رقــم )03/06/1967( 
وتاريــخ 2011/1/20م املتضمــن وجــود جــرح ســطحي باجلبهــة ومــده 
شــفائه أقــل مــن خمســة عشــر يومــًا، وقــد صــدر بحــق الثانــي تقريــر 
طبــي مــن الشــؤون الصحيــة باحلــرس الوطنــي رقــم )42/10/1967( 
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وتاريــخ 2011/3/29م املتضمــن وجــود جــرح بقمة الرأس)1,3( ســطحي 
ومت خياطتــه ومــده شــفائه أكثــر مــن خمســة عشــر يومــًا. وباســتجواب 
املدعــى عليــه األول: أقــر باعتدائــه علــى املدعــى عليــه  الثانــي علــى إثــر 
ســوء تفاهــم بينهمــا وقيامــه بضربــه علــى رأســه بواســطة ســيخ حديــدي. 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي: أفــاد أنــه أثنــاء تواجــده مبقــر الرمايــة 
تعــرض لالعتــداء بالضــرب بواســطة ســيخ حديــدي علــى رأســه مــن قبــل 
املدعــى عليــه األول علــى إثــر ســوء تفاهــم بينهمــا. وقــد أســفر التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام لهمــا باالعتــداء علــى بعضهمــا والتســبب باإلصابــة 
التــي حلقــت كل منهمــا علــى إثــر ســوء تفاهــم بينهمــا، وذلــك لألدلــة 

والقرائــن التاليــة:
1. أقوالهمــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم)8،4،3( مــن ملــف االســتدالل 

لفه رقــم)2(.
2. التقريران الطبيان املرفق صوره منهما على اللفتن رقم)11،10(.

3. محضر الواقعة املرفق على اللفة رقم)13(
وببحــث ســوابقهما تبــن خلــو ســجلهما مــن الســوابق اجلنائيــة. وحيــث إن 

ما
ــرة شــرعًا فعــل  ــه املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتب أقــدم علي
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم 
عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا أســند إليهمــا مــن اتهــام ]علمــًا بــأن احلــق 
اخلــاص انتهــى بالتنــازل[. هــذه دعواي وبســؤال املدعى عليــه األول .... عن 
دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامي 
باالعتــداء علــى املدعــى عليــه الثانــي وذلــك بضربــه بســيخ حديــدي علــى 
رأســه ممــا ســبب لــه اإلصابــة املذكــورة بالدعــوى فصحيــح وســبب ذلــك 
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ســوء التفاهــم بينــي وبينــه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي 
.... عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال إن مــا ذكــره املدعــي العام من 
قيامــي باالعتــداء علــى املدعــى عليــه األول وذلــك بضربــه بســيخ حديــدي 
علــى رأســه ممــا ســبب لــه اإلصابــة املذكــورة بالدعــوى فصحيــح وســبب 
ذلــك ســوء تفاهــم بينــي وبينــه هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليهمــا بدعــوى املدعــي العــام 
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 االطــالع 
ــي: القســم األول:  ــه فقــد قــررت مــا يل ــي لذلــك كل ــر الطب ــى التقري عل
مــا يتعلــق باملدعــى عليــه األول ...: أوال: ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه 
األول باالعتــداء علــى املدعــى عليــه الثانــي وذلــك بضربــه بســيخ حديــدي 
علــى رأســه ممــا نتــج عنــه اإلصابــة املذكــورة بالدعــوى وقــررت تعزيــره 
ــن  ــى دفعت ــدة مفرقــة عل ــة جل ــده مائ ــك بســجنه ملــدة شــهر وجل ــاء ذل لق
أيــام ثانيــا: أخــذ التعهــد  بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة  متســاويتن 
الشــديد عليــه بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه. القســم الثانــي: مــا يتعلــق 
باملدعــى عليــه الثانــي ....: أوال: ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه الثانــي 
باالعتــداء علــى املدعــى عليــه األول وذلــك بضربــه بســيخ حديــدي علــى 
رأســه ممــا نتــج عنــه اإلصابــة املذكــورة بالدعــوى وقــررت تعزيــره لقــاء 
ذلــك بســجنه ملــدة  خمســة وعشــرين يومــا وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة 
علــى دفعتــن متســاويتن بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام ثانيــا: 
أخــذ التعهــد الشــديد  عليــه بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه ومبــا ســبق كلــه 
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حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليهمــا قــررا القناعــة بــه  كمــا قــرر 
املدعــي العــام املعارضــة عليــه واكتفــى مبــا جــاء يف الئحــة الدعــوى عــن 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة وقــررت بعــث 
كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف بالشــرقية لتدقيــق احلكــم 
حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليما كثيــرا.
     احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة ............ علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/05/04هـــ  وتاريــخ  34/1084905/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة/ رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء 
املكلــف برقــم 34623860 وتاريــخ 1434/04/28هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلــة املــالزم القضائــي باحملكمــة الشــيخ/ ..... املســجل 
بدعوى/املدعــي  اخلــاص  وتاريــخ 1434/04/06هـــ  برقــم 34180038 
العــام  ضــد كٍل مــن1/.... و2/ ..... يف قضيــة مضاربــه 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 

1434/05/18هـــ.
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رقم الصك :3420263 تاريخه: 1434/01/24هـ  
رقم الدعوى:33567741

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3437333 تاريخه:1434/02/13هـ

اعتــداء -ضــرب - تســبب يف إصابــات- تعزيــر بالســجن و اجللــد ، تعزيــر 
بالتوبيــخ - تعهــد.

1-قول اهلل تعالى »وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها«
2-قوله تعالى »وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين«

3-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ومالــه و عرضــه«

4-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »فــان دمائكــم و أموالكــم و أعراضكــم 
حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا يف بلدكــم هــذا«

ــة  ــة مواطنــن وثالث الئحــة الدعــوى العامــة ضــد ســبعة أشــخاص، أربع
وافديــن ، حيــث مت القبــض عليهــم بعــد بــالغ مــن الوافديــن الثالثــة مــن 
تعرضهــم للضــرب مــن قبــل املدعــى عليهــم املواطنــن األربعــه أثنــاء قيــام 
الوافديــن بالعمــل يف محــل حالقــة ، حيــث حــدث إعتــداء بالضــرب بــن 
الطرفــن وقــد أســفر التحقيــق معهــم عــن توجيــه اإلتهــام لهــم باإلعتــداء 
علــى بعضهــم البعــض بــأدوات حــادة مــن قبــل املواطنــن والتســبب لهــم 
باإلصابــات التــي حلقــت بهــم علــى إثــر ســوء تفاهــم بينهــم و طلــب املدعــي 
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العــام إثبــات مــا اســند إليهــم و احلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيزيــة، أقــر 
املدعــي عليهــم األول والثانــي والثالــث بالدعــوى وأنكــر املدعــي عليــه 
الرابــع ، أفــاد املدعــي عليــه الوافــد اخلامــس بــان االعتــداء عليــه مت يف 
احملــل كمــا أفــاد املدعــي عليــه الســابع بأنــه ال صحــة مبشــاركته يف 
االعتــداء ،عــدم وجــود بينــة للمدعــي العــام تثبــت مــا اســند للمدعــى 
عليهــم الرابــع واخلامــس والســادس و الســابع ثبــوت إدانــة األول والثانــي 
والثالــث مبــا اســند إليهــم ، واحلكــم علــى األول بالســجن ثالثــة أشــهر 
واجللــد مائــة وعشــرين جلــدة مفرقــة علــى ثــالث دفعــات ، واحلكــم علــى 
الثانــي والثالــث بالســجن خمســة وأربعــن يومــا واجللــد ثمانــن جلــدة 
مفرقــة علــى دفعتــن ، عــدم ثبــوت إدانــة الرابــع واخلامــس والســادس 
بإثبــات  العــام  املدعــي  دعــوى  ورد  املضاربــة  يف  باالشــتراك  والســابع 
ذلك،وثبــوت إدانــة الرابــع واخلامــس والســادس والســابع بحصــول مشــادة 
كالميــة أدت للمضاربــة ومت تعزيرهــم بالتوبيــخ والتقريــع والتوجيــه 
بأخــذ التعهــد عليهــم بعــدم العــودة ملــا بــدر منهــم ،تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلديَّ أنا 
......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء بنــاًء علــى املعاملــة الواردة 
إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء واملقيــدة 
بهــذه احملكمــة برقــم331676227 وتاريخ1433/09/10هـــ واحملالــة 
برقم33567741وتاريخ1433/09/10هـــ  الرئيــس  فضيلــة  مــن  إلينــا 
أمــام  بالترافــع  امُلَعّمــد  العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  فتحــت 
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التحقيــق  دائــرة  رئيــس  ســعادة  خطــاب  مبوجــب  طرفنــا  احملكمــة 
الرقــم وقــّرر دعــواه قائــاًل :  العــام مبحافظــة األحســاء ذي  واإلدعــاء 
األحســاء  مبحافظــة  العــام  اإلدعــاء  دائــرة  يف  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي 
أدعــي علــى ........ وأفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة.......، قبــض عليــه 
وأفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة ، قبــض عليــه وأفــرج عنــه بالكفالــة 
احلضوريــة  ، وأفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة  ، وأفــرج عنــه بالكفالــة 
احلضوريــة، وأفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة، قبــض عليــه وأفــرج عنــه 
بالكفالــة مت القبــض عليهــم علــى إثــر بــالغ مــن املدعــى عليــه اخلامــس 
والســادس والســابع عــن تعرضهــم للضــرب أثنــاء قيامهــم بالعمــل باحملــل 
خــالف  بســبب  ســعوديان  شــخصان  قبــل  مــن  علــى  الواقــع  املســمى  
بينهمــا وتعــرض كل مــن الطرفــن لإلصابــة. باالنتقــال إلــى احملــل: 
شــوهد احملــل مبعثــر بالكامــل وعثــر علــى عــدد )2( عصــى ) عجــرى 
( احدهمــا مكســورة كمــا شــوهد آلــة البخــار متعرضــة للتكســير 
ويوجــد بقــع دمــاء علــى أرضيــة احملــل . وقــد اثبــت التقريــر الطبــي رقــم 
ــى اخلــد  ــه الســابع املتضمــن )يشــتكي مــن عضــه عل بحــق املدعــى علي
األيســر وكدمــات خفيفــه متفرقــة يف أنحــاء اجلســم ( ومــدة الشــفاء 
يومــان كمــا اثبــت التقريــر الطبــي رقــم )املتضمــن ) جــرح قطعــي يف 
فــروة الــرأس وقطــع أخــر يف اليــد اليســرى وكدمــات متفرقــة ( ومــدة 
الشــفاء ثالثــة أيــام مالــم حتــدث مضاعفــات .و التقريــر الطبــي رقــم 
........ مــن ذات املستشــفى بحــق املدعــى عليــه اخلامــس املتضمــن رض 
راســي و كســر باجلمجمــه مــع نــزف خــارج اجلافيــة ومــدة الشــفاء شــهر 
ــي الصــادر مــن بحــق املدعــى  ــر الطب ــم حتــدث مضاعفــات و التقري مال
عليــه األول واملتضمــن جــرح قطعــي باجلهــة اليســرى مــن الوجــه بطــول ) 
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2 ســم( مــع فقــدان اجللــد وجــرح باخلــد األميــن بطــول )1ســم( هــذه اجلــروح 
علــى األغلــب نتيجــة األصابــة بآلــه حــادة ومــدة الشــفاء أســبوع مــا لــم 
حتــدث مضاعفــات . وباســتجواب املدعــى عليــه األول أفــاد بأنــه يف يــوم  
ــة حــدث  ــه اخلامــس بحالقت ــام املدعــى علي ــاء قي ــون وأثن ذهــب إلــى صال
ســوء تفاهــم بينهمــا بســبب كثــرة الــكالم مــن املدعــى عليــه اخلامــس 
أثنــاء احلالقــة بلغــة اليفهمهــا ممــا ادى إلــى مشــادة بالــكالم فتجمعــوا 
حولــه مجموعــة أشــخاص مــن وقامــوا باالعتــداء عليــه وقــام  ) املدعــى 
عليــه الرابــع ( بفــض النــزاع بينهمــا أعقبهــا توجهــه يف يــوم إلــى مغســلة 
ــون وشــاهد كاًل مــن  ــك الصال الكرامــه للمالبــس الواقعــة بجــوار ذل
اخلامــس والســابع يقومــان باالســتهزاء بــه بســبب مــا حصــل بينهما ســابقًا 
فتوجــه إلــى ســيارته وأخــذ عصــا ) عجــرى ( ودخــل لهمــا بالصالــون وقــام 
بضــرب املدعــى عليــه الســابع علــى رأســه كذلــك قــام بضــرب املدعــى 
عليــه اخلامــس بقدمــه علــى وجهــه أثنــاء مــا شــاهده ســاقط علــى األرض 
ــه اوراق لالختــالف يف جهــة  ــى حــد زعمــه . وباســتجواب/ )فــرزت ل عل
االختصــاص( أفــاد بانــه علــم عــن تعــرض ابــن عمه/املدعــى عليــه األول 
ــه لــه شــاهد شــقيقه  للضــرب مــن قبــل مجموعــة أشــخاص وعنــد زيارت
املدعــى عليــه األول والثالــث عنــده، فتوجهــوا جميعــًا إلــى صالــون التــل 
لالخــذ بثأرهــم وبالدخــول للصالــون كان بحــوزة كل مــن /املدعــى 
عليــه األول والثانــي والرابــع عصــا ) عجــرى ( ودوره كان االمســاك 
باألشــخاص حتــى يتمكــن زمالئــه مــن االعتــداء عليهــم. وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي أفــاد بأنــه ذهــب الــى منــزل ابــن عمه/املدعــى عليــه 
األول مــن اجــل زيارتــه واالطمئنــان عليــه كونــه تعــرض للضــرب مــن 
قبــل مجموعــة أشــخاص يعملــون حالقــن فشــاهد عنده شــقيقه/املدعى 



135

عليــه الثالــث وابــن عمــه وأثنــاء التحــدث معــه فهــم منــه بأنــه يرغــب 
باالنتقــام مــن األشــخاص الذيــن قامــوا بضربــه وإحداث إصابــة يف وجهه 
فتوجهــوا معــه علــى ســيارته التــي مــن نــوع هايلكــس الــى صالــون التــل 
ونزلــوا ســويًا وكان بحوزتــه هــو و/املدعــى عليــه األول عصــا )عجــرى ( 
فدخلــوا الصالــون وتوجــه املدعــى عليــه األول إلــى الشــخص الذي تســبب 
يف إصابتــه فقــام بضربــه وضــرب شــخص آخــر قــام بضربــه علــى رأســه 
وتبــن لــه الحقــًا بأنــه املدعــى عليــه اخلامــس وكان املدعــى عليــه الثالــث 
واقفــن علــى بــاب الصالــون مينعــون األشــخاص مــن اخلــروج مــن الصالون.  
وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث افــاد أنــه أثنــاء تواجــده مبنزلــه رفــق 
لإلطمئنــان  مــن  كاًل  لزيارتهــم  حضــرا  األول  عليــه  شــقيقه/املدعى 
قبــل  مــن  للضــرب  تعرضــه  بســبب  األول  عليــه  شــقيقه/املدعى  علــى 
مجموعــة أشــخاص يعملــون بصالــون التــل وأثنــاء جلوســهم اتفقــوا علــى 
التوجــه الــى ذلــك الصالــون لالنتقــام وأخــذ حــق املدعــى عليــه املذكــور 
ــى العاملــن بذلــك الصالــون وكان  وعنــد وصولهــم قامــوا بالتهجــم عل
ــدى  ــه األول عصــى ) عجــرى ( حيــث اعت بحــوزة كاًل مــن املدعــى علي
املدعــى عليــه األول أحدهــم والــذي اتضــح بأنــه املدعــى عليــه الســابع 
وتســبب بإصابتــه كذلــك قام/املدعــى عليــه األول املذكــور باالعتــداء 
ــه اخلامــس وتســبب  ــه يدعى/املدعــى علي ــى األخــر والــذي اتضــح بأن عل
بإصابتــه وكان دوره املســاعده حيــث حصلــت مشــادة باأليــدي بينهمــا 
وبــن شــخص ثالــث . وباســتجواب املدعــى عليــه الرابــع أفــاد بأنــه أثنــاء 
تواجــده بصالــون التــل وانتظــاره دوره للحالقــه حصلــت مشــاجرة بــن 
أحــد الزبائــن وأحــد العاملــن وتوجــه جميــع العاملــن باحملــل إلــى جهــة 
املشــاجرة وتبــن لــه بــأن أحــد أطــراف املشــاجرة هــو املدعــى عليــه األول 
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وهــو أحــد أقاربــه فحــاول التفريــق بينهــم إال أنهــم قامــوا باالعتــداء عليــه 
أيضــًا فقــام بالدفــاع عــن نفســه والحــظ أحدهــم والــذي تبــن لــه الحقــًا 
بأنــه املدعــى عليــه الســابع املذكــور يحمــل بيــده أداه حــاده لــم يذكــر 
نوعهــا وحــاول ضــرب فقــام باالمســاك بــه وانتهــت تلك املضاربــة بحدوث 
اصابــات بســيطة يف كال الطرفــن وباســتجواب املدعــى عليــه اخلامــس 
والســادس والســابع أفــادوا بأنهــم أثنــاء قيامهــم بعملهــم بالصالــون حضر 
ــه  ــه وعندمــا بــدأ بحالقت ــه املدعــى عليــه األول ( مــن أجــل حالقــة ذقن ل
لــم تعجبــه احلالقــة وحــدث ســوء تفاهــم بينهــم نتــج عنــه مشــاده باأليــدي 
ــوا زمالئــه املوجوديــن بالصالــون وهــم كاًل من/املدعــى  بينهمــا وتدخل
عليــه الســادس والســابع وزبــون آخــر كان جالــس ينتظــر دوره للحالقــه 
وأن املضاربــه التــي حدثــت يــوم الســبت املوافــق 1433/6/7هـــ كان مــن 

ضمــن املشــاركن بهــا املدعــى عليــه
الرابــع وكان عددهــم ثمانيــة أشــخاص ال يعــرف أحــد منهــم ســوى 
ــه  ــه األول ) واملدعــى علي املذكــور .جــرى عــرض كل مــن املدعــى علي
ــن  ــث بــن مجموعــة مــن املوقوفــن مقارب ــه الثال ــي ( واملدعــى علي الثان
لهــم باألوصــاف الظاهريــة والبدنيــة علــى املدعــى اخلامــس والســادس 
واســتطاع املدعــى عليــه اخلامــس التعــرف علــى املدعو/املدعــى عليــه 
الثانــي بنســبة )100%( وأفــاد بأنــه مــن ضمــن املعتديــن عليــه داخــل احملــل 
ولــم يســتطع التعــرف علــى أحــد خالفــه ،وكذلــك تعــرف املدعــى عليــه 
الســادس علــى املدعــى عليــه الثانــي وعلــى املدعــو املدعــى عليــه الثالــث 
بنســبة )100%( وذكــر بأنهــم مــن ضمــن املعتديــن عليهــم .وقــد أســفر 
التحقيــق معهــم عــن توجيــه االتهــام لهــم باالعتــداء علــى بعضهــم البعــض 
بــأدوات حــاده مــن قبــل املجموعــه االولــى والتســبب باالصابــات التــي 
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حلقــت بهــم علــى اثــر ســوء تفاهــم حصــل بينهــم ، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة:

1. محضر تقدمي البالغ املدون على اللفتن رقم )115،138( .
2. محضر املعاينة املدون على الصفحة رقم )2،3( من ملف االستدالل 

لفه رقم)8( واللفه رقم)2،3( من ملف االســتدالل لفه رقم)12( .
3. محضــر العــرض والتعــرف املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 7( مــن ملــف 
االســتدالل لفــة رقــم ) 12( الصفحــة رقــم ) 15( مــن ملــف االســتدالل 

لفــة رقــم ) 1( .
ــى الصفحــات رقــم ) 10الــى16( مــن  4. مــا جــاء يف أقوالهــم املدونــه عل
ملــف  مــن  )1الــى11(  رقــم  الصفحــات  )8(و  لفــة  االســتدالل  ملــف 
االســتدالل لفــة )6(و الصفحــات رقــم ) 5الــى1( مــن ملــف االســتدالل 
 )4( لفــة  االســتدالل  ملــف  مــن   )11،16  ( رقــم  الصفحــات   )5( لفــة 
ــى اللفــات رقــم من)95الــى101( . وببحــث  ــة املرفقــة عل ــر الطبي التقاري
مضــارب  األول  عليــه  مســجله  ســابقتن  وجــود  تبــن  الثالــث  ســوابق 
جماعيــة والثانــي اعتــداء بالطعــن وببحــث ســوابق البقيــه تبــن خلــو 
ســجالتهم مــن الســوابق اجلنائيــة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون ـ 
وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًاـ  فعــل محــرم ومعاقــب عليه شــرعًا 
، أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا 
أســند إليهــم مــن اتهــام كاًل بحســب فعلــه. علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى 
عــى . عليــه فقــد حضــر املدعــى عليهــم جميعــًا وبعــد  بالتنــازل هكــذا ادَّ
التأكــد مــن هوياتهــم جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليهــم فأجــاب 
املدعــى عليــه األول بعــد التأكــد مــن هويتــه عــن دعــوى املدعــي العــام 
باالشــتراك يف  اتهامــي  مــن  العــام  املدعــي  ماذكــره  قائــاًل:  فأجــاب 
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املضاربــة فصحيــح وذلــك أننــي كنــُت أحلــق رأســي يف احلــالق الــذي 
يعمــل فيــه املدعــى عليهــم اخلامــس والســادس والســابع وكان الــذي 
يقــوم بحالقتــي املدعــى عليــه اخلامــس وبعــد انتهــاء احلالقــة قلــت لــه إن 
حالقتــك ليســت جيــدة فحصــل بينــا مشــادة كالميــة أدت إلــى املضاربــة 
باأليــدي وحصــل يفَّ إصابــات وذهبــت إلــى املنــزل وبعدهــا بيــوم رجعــت 
بصحبــة املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث وكان معــي واملدعــى عليــه 
الثانــي عجــرا وقمــت بضــرب املدعــى عليــه اخلامس والســابع وتســببت يف 
اإلصابــات املوصوفــة بالتقاريــر الطبيــة املذكــورة وأنــا نــادم علــى مابــدر 
منــي هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي قائــاًل: ماذكــره 
املدعــي العــام مــن اتهامــي باملشــاركة يف املضاربــة فصحيــح وذلــك أننــي 
املدعــى عليــه األول وكان مصابــًا فقمــت وذهبــت  كنــت يف منــزل 
بســيارتي برفقــة األول والثالــث وكان معــي عجــرا وملــا وصلنــا إلــى 
احملــل قمــت بضــرب املدعــى عليــه اخلامــس بيــدي ولــم أســتخدم العصــا 
وأنــا نــادم علــى مابــدر منــي هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه 
باملشــاركة يف  اتهامــي  مــن  العــام  املدعــي  ماذكــره  قائــاًل:  الثالــث 
املضاربــة فصحيــح وذلــك أننــي قمــت بالذهــاب مــع املدعــى عليهمــا األول 
قمــت  كمــا  بيــدي  اخلامــس  عليــه  املدعــى  بضــرب  وقمــت  والثالــث 
بإمســاك بــاب احملــل حتــى اليخــرج أحــد منــه وصحيــح نســبة الســابقتن 
لــي وقــد أخــذت محكوميتهمــا هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى 
عليــه الرابــع قائــاًل : ماذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي باالعتــداء علــى 
اخلامــس والســادس والســابع بــأدوات حــادة والتســبب باإلصابــات التــي 
حلقــت بهــم غيــر صحيــح والصحيــح أننــي كنــت جالســًا يف الصالــون 
احلالقــة  يف  دوري  أنتظــر  األتــراك  عليهــم  املدعــى  فيــه  يعمــل  الــذي 
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وحصلــت مشــادة كالميــة بــن املدعــى عليــه األول واملدعــى عليهمــا 
اخلامــس والســادس وحاولــت فــك النــزاع بينهــم مــع املدعــى عليــه الســابع 
وأثنــاء ذلــك حصلــت بيننــا مضاربــة باأليــدي مــع شــدة النــزاع والعالقــة 
لــي بــأيِّ شــيء ســوى ذلــك هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه 
اخلامــس فأجــاب قائــاًل : ماذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن حصــول 
اعتــداء علينــا يف محــل احلالقــة فصحيــح وذلــك أنَّ املدعــى عليــه األول 
كان يحلــق عندنــا وقــام بســبي والتكلــم علــيَّ وأننــي ال أعــرف أعمــل 
ثــم خــرج ورجــع وحصــل بينــه وبينــه  وقــام برمــي الفلــوس يف وجهــي 
ت إلى اشــتباكنا جميعــًا وبعد يومن  املدعــى عليــه الســادس مضاربــة أدَّ
حضــر شــخص ال أدري مــن هــو وضربنــي علــى رأســي بعصــا وأنا منشــغل 
ى إلــى إغمائــي وإصابتــي وال أعــرف مــاذا  بحالقــة رأس زبــون ممــا أدَّ
حــدث بعــد ذلــك هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الســابع 
............ قائــاًل : ماذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي باملشــاركة يف 
ــق  ــه األول كان يحل ــداء فغيــر صحيــح والصحيــح أنَّ املدعــى علي االعت
عنــد املدعــى عليــه اخلامــس وحصلــت بينهمــا مشــادة كالميــة وحاولــت 
فــك النــزاع بينهمــا فقــام بعضــي علــى وجهــي فحاولــت الدفــاع عن نفســي 
وقمــت بعضــه وانتهــى النــزاع وبعــد يومــن حضــر املدعــى عليــه األول 
وبرفقتــه عــدة أشــخاص لــم يكــن املدعــى عليــه الرابــع مــن ضمنهــم 
ــا أي مدافعــة حيــث  وقامــوا بضربنــا بعصــي كانــت معهــم ولــم يكــن منَّ
ــا مفاجئــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن  إنهــم أتون
بينتــه علــى مانفــاه املدعــى عليهــم الرابــع واخلامــس والســادس والســابع 
فقــال : ليــس لــديَّ ســوى مــا يف أوراق املعاملــة وأطلــب الرجــوع إليهــا 
ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا  هكــذا أجــاب 
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التقريــر الطبــي املوجــود علــى اللفــة)95( الصــادر مــن مستشــفى امللــك 
فهــد بالهفــوف املتضمــن إصابــة املدعــى عليــه اخلامــس ............ بــرض 
رأســي مــع حالــة تغيــم وعــي و كســرب اجلمجمــة مــع نــزف خــارج اجلافيــة 
صدغــي أميــن ومــدة الشــفاء غيــر محــددة كمــا جــرى االطــالع علــى 
التقريــر الطبــي املوجــود علــى اللفــة )96( الصــادر مــن املستشــفى نفســه 
برقمـــ مــن ذات املستشــفى بحــق املدعــى عليــه اخلامــس املتضمــن إصابــة 
املدعــى عليــه املذكــور بــرض رأســي و كســر باجلمجمــة مــع نــزف خارج 
اجلافيــة صدغــي أميــن ومــدة الشــفاء شــهر مالــم حتــدث مضاعفــات كمــا 
ــى اللفــة)97( الصــادر  ــر الطبــي املوجــود عل ــى التقري جــرى االطــالع عل
ــه  ــه األول املتضمــن إصابت ــي رقــم الصــادر بحــق املدعــى علي مــن الوطن
بجــرح قطعــي باجلهــة اليســرى مــن الوجــه بطــول ) 2 ســم ( مــع فقــدان 
اجللــد وجــرح باخلــد األميــن بطــول )1ســم( هــذه اجلــروح علــى األغلــب نتيجة 
اإلصابــة بآلــة حــادة ومــدة الشــفاء أســبوع مــا لــم حتــدث مضاعفــات . 
كمــا جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي املوجــود علــى اللفــة )98( 
الصــادر مــن املتضمــن أنَّ املدعــى عليــه الســابع يشــتكي مــن عضــة علــى 
اخلــد األيســر وكدمــات خفيفــة متفرقــة يف أنحــاء اجلســم ومــدة الشــفاء 
علــى  املوجــود  الطبــي  التقريــر  علــى  االطــالع  جــرى  كمــا  يومــان 
اللفــة)99( الصــادر مــن املستشــفى نفســه برقــم ـ مــن ذات املستشــفى 
بحــق املدعــى عليــه الســابع املتضمــن إصابــة املدعــى عليــه املذكــور 
بقطــع يف فــروة الــرأس وقطــع آخــر يف اليــد اليســرى وكدمــات متفرقــة 
ومــدة الشــفاء ثالثــة أيــام كمــا جــرى االطــالع علــى كــروت ســوابق 
هــا خاليــة مــن الســوابق ســوى املدعــى عليــه  املدعــى عليهــم فوجــد أنَّ
فوجــد عنــده ســابقتان األولــى مضاربــة جماعيــة والثانيــة اعتــداء بالطعن 
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فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى 
عليهــم والتأكــد مــن أهليتهــم وبعــد تأمــل أوراق املعاملــة ودراســتها ومبــا 
ــه قــام باالشــتراك  أنَّ املدعــى عليــه األول أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام وأنَّ
التــي وجــدت يف املدعــى عليــه  ــه تســبب باإلصابــات  يف املضاربــة وأنَّ
اخلامــس حيــث ضربــه بعصــا غليظــة وأنَّ املضاربــة حصلــت بســببه ومبــا 
ــه قــام باالشــتراك  أنَّ املدعــى عليــه الثانــي أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام وأنَّ
يف املضاربــة ونقــل املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث بســيارتي للمحــل 
الــذي يعمــل فيــه املعتــدى عليهــم وضــرب اخلامــس بيــده دون العصــا التــي 
كان يحملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه الثالــث أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام 
ــه قــام باالشــتراك يف املضاربــة وضــرب املدعــى عليــه اخلامــس بيــده  وأنَّ
واإلمســاك بالبــاب حتــى اليتمكــن أحــٌد مــن الدخــول وال اخلــروج مــن 
احملــل ومبــا أّنَ املدعــى عليــه الرابــع أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه 
ــه أقــرَّ  باملشــاركة يف املضاربــة والبينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك ومبــا أنَّ
ــزاع الــذي حصــل بــن األول واملدعــى عليهمــا خلامــس  ــة فــك الن مبحاول
ى ذلــك إلــى اســتعمال األيــدي لفــك النــزاع وهــذا  والســادس والســابع وأدَّ
الفعــل اليســتوجب عقوبــة ومبــا أنَّ املدعــى عليــه اخلامــس واملدعــى عليــه 
العــام مــن  الســابع أنكــروا دعــوى املدعــي  الســادس واملدعــى عليــه 
اتهامهــم باالشــتراك يف املضاربــة ودفعــوا بــأنَّ املدعــى عليهــم الثالثــة 
األول هــم َمــْن جــاء إلــى محلهــم وقامــوا بضربهــم دون أيِّ مقاومــة منهــم 
وا  هــم أقــرَّ ــه البينــة للمدعــي العــام علــى مــا أنكــروه ومبــا أنَّ ومبــا أنَّ
ت إلــى نشــوء هــذه املضاربــة وهــذا  بحصــول مشــادة كالميــة بينهــم أدَّ
ــاٌب واســع فأعالهــا  م يســتوجب تعزيرهــم ومبــا أنَّ التعزيــر ب مــن احملــرَّ
لقتــل وأدنــاه التوبيــخ ممــا يســتوجب تعزيرهــم بالتوبيــخ وأخــذ التعهــد 
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م  ومبــا أنَّ ماصــدر مــن املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث مــن احملــرَّ
ْرِض َبْعــَد ِإْصاَلِحَهــا ( وقــال تعالــى  شــرعًا قــال تعالــى: )َواَلُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــنَ ( وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم :  : ) َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ
))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه وعرُضــه(( وقــال عليــه 
َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم  َوَأْمَواَلُكــْم  ِدَماَءُكــْم  الصــالة والســالم :))َفــِإنَّ 
َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم 
َهــَذا (( ممــا يســتوجب تعزيرهــم لقــاء ذلــك ويتوجــه أن يكــون املدعــى 
عليــه األول أشــدهم عقوبــة لكونــه املتســبب يف املضاربــة ولعظــم مــا 
صــدر منــه كمــا يتوجــه اســتواء الثانــي والثالــث يف العقوبــة الســتوائهما 
يف اجلــرم كمــا يراعــي يف العقوبــة انتهــاء احلقــوق اخلاصــة بالتنــازل لــذا 
كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليهــم مبــا يلــي : أواًل / 
ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه األول باالشــتراك يف املضاربــة وضربــه 
للمدعــى عليــه اخلامــس بعصــا غليظــة وتســببه باإلصابــات التــي وجــدت 
بــه ويعــزر ألجــل ذلــك بســجنه ثالثــة أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي 
أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائــة وعشــرون جلــدة مفرقــة 
ــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى  ــى ثــالث دفعــات كل دفعــة أربعــون جل عل
مــدة التقــل عــن عشــرة أيــام .ثانيــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه الثانــي 
واملدعــى عليــه الثالــث باالشــتراك يف املضاربــة واالعتــداء علــى اخلامــس 
ذلــك  لقــاء  منهمــا  واحــد  وعــزرت كل  بأيديهــم  والســابع  والســادس 
بســجنه ملــدة خمســة وأربعــن يومــًا حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا 
كل واحــد منهمــا علــى ذمــة القضيــة ويجلــد كل واحــد منهمــا ثمانــون 
ــدة وبــن  ــى دفعتــن متســاويتن كل دفعــة أربعــون جل ــدة مفرقــة عل جل
كل دفعــة وأخــرى مــدة التقــل عــن عشــرة أيــام . ثالثــًا / لــم يثبــت لــديَّ 
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عليــه  واملدعــى  اخلامــس  عليــه  واملدعــى  الرابــع  عليهــم  املدعــى  إدانــة 
الســابع باالشــتراك يف املضاربــة وقــررت رد دعــوى املدعــي العــام بإثبــات 
إلــى  ت  أدَّ كالميــة  مشــادة  بحصــول  إدانتهــم  لــديَّ  ثبــت  وإمنــا  ذلــك 
املضاربــة وعزرتهــم بالتوبيــخ والتقريــع والتوجيــه داخــل املجلس الشــرعي 
ومتَّ ذلــك . رابعــًا / يؤخــذ عليهــم التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر منهم 
. وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليهــم بحقهــم يف متييــز 
احلكــم قــرر املدعــى عليهــم جميعــًا القناعــة بــه وطلــب املدعــي العــام 
رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون 
الئحــٍة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى وصلى اهلل وســلَّم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه أجمعن .ُحــِرَر يف 1434/01/07هـ 
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــْن ال نب ــى َم احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
يــوم األحــد 1434/03/15هـــ فتحــت اجللســة الثانيــة الســاعة الثامنــة 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  والنصــف 
 34296669 الرقــم   ذي  رئيســها  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  الشــرقية 
ــة قضــاة  والتاريــخ 1434/03/01هـــ مرفقــًا بهــا قــرار أصحــاب الفضيل
وتاريــخ  ج/2   3437333 رقــم  الثانيــة  الثالثيــة  اجلزائيــة  الدائــرة 
ــه : بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  1434/02/13هـــ املتضمــن مانصُّ
وأوراق املعاملــة لوحــظ أن صــورة الضبــط املرفقــة غيــر مكتملــة والبــد 
مــن إرفــاق صــورة الضبــط مكتملــة ملالحظــة مــا ذكر وإكمــال مايلزم 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة وبــاهلل التوفيــق قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه 
، قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ 
عليــه أجيــب مشــائخي نفعنــي اهلل بعلمهــم بأنــه مت إجــراء الــالزم حيــال 
هــذه املالحظــة وأقفلــت اجللســة الســاعة الثامنــة وخمســة وأربعــون دقيقــة 
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وصلــى اهلل وســّلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حتريرًا 
يف 1434/03/15هـ .

ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/3/22هـــ  وتاريــخ  33/709626/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء برقــم 
34/565292 وتاريــخ 1434/3/16هـــاملرفق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ املســجل برقــم 3420263 وتاريــخ 
1434/1/24هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/كٍل منفــي قضيــة 
مضاربــة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى 
وتاريــخ  رقــم 3437333/ج2/ب  قرارنــا  علــى  بــه فضيلتــه  أجــاب  مــا 
1434/2/13هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/3/29هـــ.
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إيــذاء- أذيــة اجلــار مــن خــالل التســور واإلطــالع علــى عــورات منزلــه 
ــا للمدعــي باحلــق اخلــاص وحرصــا علــى  ــه قريب - كــون املدعــى علي
عــدم القطيعــة بينهــم  أمــٌر يلحــظ يف تقريــر العقوبــة-  التعزيــر بأخــذ 

التعهــد

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه ابــن عبــاس )لــو 
يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى رجــال دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن 
اليمــن علــى املدعــى عليــه( ويف روايــة البيهقــي )البينــة علــى املدعــي 

واليمــن علــى مــن أنكــر( 
- الفقهــاء اتفقــوا علــى جــواز التحليــف يف احلقــوق التــي ليســت مبــال 
وال تــؤول إلــى مــال كأحــكام األبــدان مــن قصــاص وجــروح ووصايــة 
وغيرهــا غيــر أنهــم اختلفــوا يف بعــض املســائل حيــث اســتثنى احلنابلــة 
عشــر مســائل واســتثنى احلنفيــة ســبع مســائل ال يجــوز فيهــا التحليــف 
وليــس ممــا اســتثنى أحــكام األبــدان ومــا يوجــب التعزيــر وذهــب جمهــور 
إلــى  احلنابلــة  عنــد  والروايــة  احلنفيــة  مــن  والصاحبــان  الشــافعية 
جــواز التحليــف يف جميــع هــذه األمــور وذهــب املالكيــة إلــى عــدم جــواز 
ومعــن   227/6 الصنائــع  بدائــع  ينظــر  فقــط.  النــكاح  يف  التحليــف 
احلــكام 66 وشــرح اخلرشــي 7أ162 وتبصــرة احلــكام 197/1 واحلــاوي 
 272/9 واملغنــي   285/4 القنــاع  وكشــاف   320/2 واملهــذب   148/12

رقم الصك : 345262   تاريخه: 43/10/16هـ  
رقم الدعوى:33620052

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34230922  تاريخه: 1434/6/5هـ
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ومنتهــى اإلرادات 33/4 والطــرق احلكميــة 124-110
-  قال الشــيخ محمد بن صالح العثيمن رحمه اهلل  يف الشــرح املمتع: 
475/15 )قولــه: ويســتحلف املنكــر يف كل حــق آلدمــي مــن بيــع وشــراء 
وإجــارة ووقــف ورهــن وغيــر ذلــك، كل حقــوق اآلدميــن يســتحلف 
فيهــا املنكــر، ودليــل ذلــك قــول الرســول صّلــى اهلل عليــه وســّلم«: البينــة 
علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر« ، ويف احلديــث إشــارة إلــى أن املــراد 
حقــوق اآلدميــن، ألنــه ليــس هنــاك مــدٍع ومدعــى عليــه إال يف حقــوق 
والرجعــة،  والطــالق،  النــكاح،  إال  فقــال  املؤلــف  واســتثنى  اآلدميــن، 
واإليــالء، وأصــل الــرق، والــوالء، واالســتيالد، والنســب، والقــود، والقــذف 
هــذه عشــرة اســتثنوها علــى خــالف فيهــا بــن أهــل العلــم، لكــن املذهــب 

أنهــا مســتثناة«.

دعــوى املدعــى العــام واملدعــى اخلــاص ضــد املدعــى عليــه وقــد حضــر 
وكيــاًل عنــه حيــث أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
بأذيــة جــاره مــن خــالل تســوره علــى ســترة منزلهــم وإطالعــه علــى عورات 
منزلــه، وذلــك إثــر بــالغ اجلهــات املختصــة مفــاده أن املدعــى عليــه يقــوم 
بالصعــود إلــى ســطح منزلــه املجــاور لســطح منــزل املدعــي ويكشــف 
علــى أهلــه بالنظــر إليهــم، بالبحــث عن ســوابقه لم يعثر له على ســوابق، 
طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
كمــا طالــب املدعــى اخلــاص تعزيــره ، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه وكالــة أنكرهــا ودفــع أن صعــود موكلــه كان مرتــن 
األولــى إلحضــار الفرشــة و الثانيــة إلصــالح اخلــزان، بســؤال املدعــي 
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باحلــق اخلــاص عــن بينتــه علــى أن املدعــي عليــه قــام باالطــالع وكشــف 
ــه ، أحضــر شــاهدا ومت ســماع شــهادته -بســؤال املدعــى  عــورات منزل
باحلــق اخلــاص واملدعــي العــام هــل لديهمــا زيــادة بينــة؟ قــال املدعــي باحلــق 
اخلــاص نعــم، وأبــرز صــورة للحــدث املدعــى عليــه وهــو يقــوم مبشــاهدة 
بيتــه وجــرى االطــالع عليهــا وعرضهــا علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنهــا 
صــادق عليهــا، ودفــع أنــه لــم يكــن يطلــع علــى املنــازل ، نظــرًا إلقــرار 
لفتــح  مــرة  مرتــن  منزلــه  ســطح  إلــى  صعــد  بكونــه  عليــه   املدعــى 
احملبــس واألخــرى لوضــع الفرشــة  ومصادقتــه علــى صحــة الصــورة 
ونفيــه كونــه يطلــع علــى عــورات عمــه، ونظــرا لعــدم البينــة املوصلــة 
لــدي املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص التــي تديــن املدعــى عليــه وألن 
ــى جــواز التحليــف يف احلقــوق التــي ليســت مبــال وال  الفقهــاء اتفقــوا عل
ــى نفــي  ــه عل ــه ميــن املدعــى علي ــذا جــرى إفهامــه أن ل ــى مــال ل ــؤول إل ت
دعــواه ، أجــاب املدعــي باحلــق اخلــاص أنــه ال يريــد ميــن املدعــى عليــه 
، لــم تثبــت دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ونظــرا ملــا جــاء يف 
شــهادة الشــاهد وملــا قــرره املدعــى عليــه مــن صحــة الصــورة فــإن الشــبهة 
تتجــه نحــوه بقيامــه بأذيــة جــاره مــن خــالل تســوره علــى ســترة منزلهــم 
وإطالعــه علــى عــورات منــزل عمــه، وألجــل صلــة الرحــم وحرصــا علــى 
عــدم القطيعــة بينهــم  وحلــق الرحــم وملــا يف مثــل هــذه الدعــاوى مــن إثــارة 
الشــحناء والعــداوة بــن األخــوة وزيــادة النفــرة بينهــم ولكــون املدعــى 
عليــه احلــدث صغيــرا يف الســن وملــا يقــع ملــا يف مثــل ســنهم مــن صعــود إلــى 
أعلــى منازلهــم واجللــوس فيهــا لــذا فقــد مت احلكــم بتأديــب املدعــى عليــه 
ألجــل احلــق العــام بأخــذ التعهــد عليــه بعــدم التعــرض لعمــه بالنظــر مــن 
ســطح منزلهــم وكشــف عوراتهــم وجــرى إفهــام املدعــى باحلــق اخلــاص 
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بعــدم اســتحقاقه ملــا يدعيــه وأن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي مــا ادعاه 
متــي طلبهــا ، بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه واملدعــى باحلــق اخلــاص 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه  وقــرر املدعــى باحلــق اخلــاص االعتــراض 
مــع تقــدمي الئحتــه العتراضيــة عليــه ولــم يتــم أخــذ قناعــة املدعــي العــام، 

وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة اإلســتئناف متــت املصادقــة عليهــا.

ــا ........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
مبحافظــة جــدة واملكلــف بنظــر قضايــا األحــداث وعليــه وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة يف محافظــة 
جدة/املســاعد برقــم 33620052 وتاريــخ 1433/10/23 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331855658 وتاريــخ 1433/10/21  هـــ  ففــي يــوم  
الثالثــاء املوافــق 1433/12/28 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10 
بنــاء علــى ورود الالئحــة املقدمــة مــن املدعــي العــام ........ضــد احلــدث/ 
املدنــي رقــم  الســجل  ........  )15( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
)........(   طالــب و مســلم و متعلــم  و غيــر محصــن و مطلــق الســراح 
بالكفالــة احلضوريــة. قائــال يف الئحتــه انــه بتاريــخ 1433/8/24هـ تقدم 
املواطــن/ ........ببــالغ الــى الدوريــات األمنيــة يفيــد فيــه بــأن املدعــى عليــه 
أعــاله يقــوم بالصعــود إلــى ســطح منزلــه املجــاور لســطح منــزل املدعــي 
ويكشــف علــى أهلــه بالنظــر اليهــم وأنــه ســبق وأن قام بتصويــره باجلوال 
وهــو علــى تلــك احلــال .وباســتجواب املتهــم احلــدث/ ........  ذكر أنه صعد 
علــى ســطح منزلهــم مرتــن تقريبــًا حيــث أنــه كان يف املــرة األولــى يقــوم 
بنشــر إلحــدى الفــرش التــي لديهــم باملنــزل )وقــام عمه بتصويــره باجلوال( 
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ويف املــرة الثانيــة صعــد لكــي يفتــح احملبــس الــذي يخــص اخلــزان العلوي 
، وذكــر انــه توجــد مشــاكل بينــه وبــن عمــه بســبب مشــاكل عمــه مــع 
والــده حــول ارث. وبســماع شــهادة الشــاهد/ ........أفــاد بأنــه يشــهد بــأن 
اخيــه )........( املدعــي قــد اشــتكى اليــه مــن ابــن اخيــه )........( حيــث 
ذكــر انــه يقــوم بالصعــود علــى الســطح اخلــاص مبنزلــه وينظــر الــى أهــل 
)........( مبنزلهــم املجــاور وأنــه قــد تكــرر ذلــك منــه مرتــن ســابقتن 
وقــد ذهــب إلــى ........أخــو ........ولكــن لــم يجــد جتــاوب منــه .وقــد جــرى 
االطــالع علــى صــورة محفوظــة بخانــة االســتديو بجــوال املدعــي ويظهــر 
فيهــا املدعــى عليــه وهــو يجلــس علــى ســترة إحــدى البنايــات ومت تدويــن 
محضــر بذلــك .وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إليــه بأذيــة جــاره 
مــن خــالل تســوره علــى ســترة منزلهــم واطالعــه علــى عــورات منزلــه ، 

وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة                          :-
1. مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه املدونــة بدفتــر التحقيــق املرفــق لفــه 

. )   (
2. مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املنــوه عنهــا واملدونــة بدفتــر التحقيــق 

املرفــق لفــه )    ( .
3. مــا جــاء يف محضــر االطــالع املتضمــن االطــالع علــى صــورة للمتهــم 
وهــو يجلــس علــى الســترة اخلاصــة بالبنايــة واملــدون بدفتــر التحقيــق 
املرفــق لفــه )     ( .وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 

مســجله .
ــه  ــه املتهــم املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب علي وحيــث أن مــا أقــدم علي
شــرعًا لــذا أطلــب اثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــة لقــاء مــا اســند إليــه( .علمــًا بــأن احلــق اخلــاص ال يــزال قائمــًا 
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.)وبــاهلل التوفيــق وبتــالوة الئحــة املدعــي العــام علــى وكيــل املدعــي عليــه 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........الصــادرة مــن 
ــة  جــدة الوكيــل الشــرعي عــن ........ســعودي اجلنســية مبوجــب الوكال
رقــم )........( و تاريــخ 1433/11/1هـــ و املخولــة لــه حــق املطالبــة و إقامــة 
الدعــاوي واملرافعــة و املدافعــة و ســماع الدعــاوي و الــرد عليها واإلنكار 
و اإلقــرار و الصلــح و التنــازل و طلــب اليمــن و رده و االمتنــاع عنــه و 
إحضــار الشــهود و البينــات و الطعــن فيهــا اإلجابــة و التعديــل و قبــول 
ــب االســتئناف و  ــى األحــكام و طل ــراض عل اإلحــكام و نفيهــا و االعت
بســؤاله اجلــواب أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن إن أخــي قــام 
بالكشــف مــن خــالل الســور علــى ســترة املنــزل و اطالعــه علــى عــورات 
منــزل عمــي فغيــر صحيــح و الصحيــح إن صعــود أخــي للمنــزل كان 
مرتــن األولــى إلحضــار الفرشــة و الثانيــة إلصــالح اخلــزان هكــذا أجاب 
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص ........ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........و الصــادرة مــن جــدة وادعــى قائــال يف 
حتريــر دعــواه إن املدعــي عليــه ........ابــن أخــي ........يقــوم بالصعــود إلــى 
ســطح منزلهــم و يتطلــع علــى عوراتــي و تكــررت عــدة مــرات و قــد قمــت 
بالذهــاب لهــم و طلبــت كــف أذاه لكنهــم لــم يســتجيبوا أطلــب احلكــم 
بتعزيــره شــرعا هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى وكيــل املدعــي عليــه 
مــا ذكــره مــن أنــه كلمنــا فصحيــح و الصــورة لهــا أكثــر مــن ثالثــة أو 
أربــع أشــهر و بعــد كالمــه لنــا لــم يصعــد إال مرتــن أمــا قبلهــا فــال أعلــم 
عنــه هكــذا أجــاب و بســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص عــن بينتــه علــى أن 
املدعــي عليــه قــام باالطــالع وكشــف عــورات منزلــه قــال نعــم لــدي بينــه 
اطلــب إمهالــي إلحضارهــا لــذا جــرى رفــع اجللســة. ويف اجللســة املقــررة  
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ــاء املوافــق1434/01/06 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :  ــوم  الثالث ي
10  لســماع دعــوى ........واملدعــي العــام ضــد ........وفيهــا حضــر املدعــى 
عليــه ........ووكليــه الشــرعي ........وحضــر املدعــي العــام  املدعــى باحلــق 
اخلــاص وبســؤاله عمــا مت  اســتمهاله ألجلــه قــال أحضــرت معــي للشــهادة 
ــاهلل أن  ــال أشــهد ب ــه شــهد قائ ــت ل ــا املواطــن/ ........وبعــد أن أذن وأدائه
........أخــي كلمنــي عــدة مــرات أنــه يتضــرر مــن ........أنــه يطــل علــى 
منزلــه مــن الســطح وكلمــت ابــن أخــي ........عــن ذلــك ألجــل أن يكــف 
........أذاه عنــي وبعدهــا قــام ........بالشــكوى عليــه هــذا مــا لــدي وبــه 
ــاء منــزل  أشــهد وبســؤاله هــل شــاهدت ........وهــو يقــوم بالنظــر إلــي فن
فهــد أجــاب قائــال لــم أشــاهده وإمنــا صعــدت إلــي ســطح املنــزل وشــاهدت 
........جالــس يف ســطح املنــزل وكلمتــه عــن ذلــك قــال انــا أطالــع زمالئــي 
مــن ســطح املنــزل ولــم أشــاهد ذلــك هكــذا أجــاب وبعــرض الشــهادة 
علــى ........يف مجلــس احلكــم قــال شــهادته  ال أقــول فيهــا شــيئا فهــو 
عمــي وال أقــول فيــه شــيء لكنــي لــم أصعــد إلــى املنــزل إال مرتــن املــرة 
ــاء  ــح محبــس امل ــة ألجــل فت ــرة الثاني ــى ألجــل أن أضــع الفرشــة وامل األول
فقــط هــذه املرتــن بعدمــا كلمنــي عمــي أمــا قبلهــا فقــد كنــت أجلــس 
يف الســطح وال أصعــد فــوق اخلــزان وعندمــا  أكــون يف الســطح أقــوم 
بعــض األحيــان باالطــالع علــى الشــارع لكنــي ال أتفــرج  علــى املنــازل 
مــن حولــي وإمنــا ملشــاهدة زمالئــي هكــذا أجــاب  وبســؤال املدعــى 
باحلــق اخلــاص واملدعــي العــام هــل لديكمــا زيــادة بينــة قــال املدعــي 
باحلــق اخلــاص نعــم الصــورة التــي معــي وجــري اطالعــي عليهــا وعرضهــا 
علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنهــا قــال أمــا الصــورة فقــد كانــت عندمــا 
صعدنــا لنضــع الفرشــة  أنــا وابــن عمــي وجلســت ارتــاح قليــال كــي 
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يرفــع هــو الفرشــة ولــم أكــن اطلــع علــى املنــازل هكــذا اجــاب وبســؤال 
املدعــى باحلــق اخلــاص واملدعــي العــام هــل لديكمــا زيــادة بينــة قــاال ال 
ــة لفــة  وعليــه جــرى اطالعــي علــى أقــوال املدعــى عليــه املرفقــة باملعامل
رقــم )13( كمــا جــرى اطالعــي علــى  شــهادة الشــاهد وعلــى محضــر 
االطــالع علــى الصــورة املرفقــة باملعاملــة لفــة رقــم )13( فودتهــا طبــق 
الدعــوي  مــن  تقــدم  مــا  وبنــاء علــى  العــام وعليــه  املدعــي  مــا ذكــره 
وجوابهــا وإلقــرار املدعــى عليــه  بكونــه صعــد إلــى ســطح منزلــه مرتــن 
مــرة لفتــح احملبــس واألخــرى لوضــع الفرشــة  ومصادقتــه علــى صحــة 
الصــورة ونفيــه كونــه يطلــع علــى عــورات عمــه وإمنــا كان ينتظــر ابــن 
عمــه ليرفــع الفرشــة ونظــرا لعــدم البينــة املوصلــة لــدي املدعــي العــام  
واملدعــي باحلــق اخلــاص التــي تديــن املدعــى عليــه ولعمــوم قولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه ابــن عبــاس )لــو يعطــى النــاس 
بدعواهــم الدعــى رجــال دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى 
املدعــى عليــه( ويف روايــة البيهقــي )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
مــن أنكــر( متفــق عليــه ومبــا أن الفقهــاء اتفقــوا علــى جــواز التحليــف 
يف احلقــوق التــي ليســت مبــال وال تــؤول إلــى مــال كأحــكام األبــدان مــن 
قصــاص وجــروح ووصايــة وغيرهــا غيــر أنهــم اختلفــوا يف بعــض املســائل 
حيــث اســتثنى احلنابلــة عشــر مســائل واســتثنى احلنفيــة ســبع مســائل ال 
يجــوز فيهــا التحليــف وليــس ممــا اســتثنى أحــكام األبــدان ومــا يوجــب 
التعزيــر وذهــب جمهــور الشــافعية والصاحبــان مــن احلنفيــة والروايــة عنــد 
احلنابلــة إلــى جــواز التحليــف يف جميــع هــذه األمــور وذهــب املالكيــة إلــى 
عــدم جــواز التحليــف يف النــكاح فقــط ينظــر بدائــع الصنائــع 227/6 
ومعــن احلــكام 66 وشــرح اخلرشــي 7أ162 وتبصــرة احلــكام 197/1 
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واحلــاوي 148/12 واملهــذب 320/2 وكشــاف القنــاع 285/4 واملغنــي 
272/9 ومنتهــى اإلرادات 33/4 والطــرق احلكميــة 110-124 وجــاء يف 
الشــرح املمتــع للشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن رحمــه اهلل 475/15 
وشــراء  بيــع  مــن  آلدمــي،  حــق  كل  يف  املنكــر  ويســتحلف  )قولــه: 
وإجــارة ووقــف ورهــن وغيــر ذلــك، كل حقــوق اآلدميــن يســتحلف فيهــا 
املنكــر، ودليــل ذلــك قــول الرســول صّلــى اهلل عليــه وســّلم:  البينــة علــى 
ــى أن املــراد  ــى مــن أنكــر ، ويف احلديــث إشــارة إل املدعــي واليمــن عل
حقــوق اآلدميــن، ألنــه ليــس هنــاك مــدٍع ومدعــى عليــه إال يف حقــوق 
اآلدميــن، واســتثنى املؤلــف فقــال إال النــكاح، والطــالق، والرجعــة، 
والقــود،  والنســب،  واالســتيالد،  والــوالء،  الــرق،  وأصــل  واإليــالء، 
والقــذف، هــذه عشــرة اســتثنوها علــى خــالف فيهــا بــن أهــل العلــم، 
لكــن املذهــب أنهــا مســتثناة ومبــا أن املدعــى باحلــق اخلــاص ليــس لديــه  
بينــة موصلــة لــذا أفهمتــه بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه 
قــال ال أريــد ميينــه ومبــا ان املدعــى  العــام ليــس لديــه بينــة موصلــة علــى 
مــا ادعــاه أيضــا لــذا وبنــاء عليــه لــم تثبــت لــدي دعــوي املدعــي العــام 
ــة جــارة مــن  ــه إال أن الشــبهة تتجــه نحــوه بقيامــه بأذي ضــد املدعــى علي
خــالل تســوره علــى ســترة منزلهــم واطالعــه علــى عــورات منــزل عمــه 
وذلــك نظــرا ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد وملــا قــرره املدعــى عليــه مــن 
صحــه الصــورة وألجــل صلــه الرحــم وحرصــا علــى عــدم القطيعــة بينهــم  
وحلــق الرحــم وملــا يف مثــل هــذه الدعــاوى مــن إثــارة الشــحناء والعــداوة 
بــن األخــوة وزيــادة النفــرة بينهــم ولكــون املدعــى عليــه احلــدث ........
صغيــرا يف الســن وملــا يقــع ملــا يف مثــل ســنهم مــن صعــود إلــى أعلــى 
منازلهــم واجللــوس فيهــا لــذا فقــد قــررت تأديــب املدعــى عليــه ألجــل 



154

احلــق العــام بأخــذ التعهــد عليــه بعــدم التعــرض لعمــه بالنظــر مــن ســطح 
منزلهــم وكشــف عوراتهــم وذلــك ألجــل احلــق العــام وأفهمــت املدعــى 
باحلــق اخلــاص بعــدم اســتحقاقه ملــا يدعيــه وأن لــه ميــن املدعــى عليــه 
علــى نفــي مــا ادعــاه حتــى طلبهــا وبذلــك  حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه واملدعــى باحلــق اخلــاص قــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه  
وقــررا املدعــى باحلــق اخلــاص االعتــراض   مــع تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
عليــه فأهمتــه باحلضــور يــوم األربعــاء املوافــق 1434/1/14هـــ الســتالم 
نســخة مــن قــرار احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل مــدة ثالثــن يومــا 
اعتبــار مــن التاريــخ املشــار إليــه فــإن مضــت املــدة ولــم يســتلم نســخه مــن 
احلكــم أو لــم يقــدم اعتراضــه عليــه خاللهــا فــان حقــه يف تقــدمي الئحــة 
االعتــراض يكــون ســاقطا ولــم يتــم أخــذ قناعــة املدعــي العــام حســب 
التعليمــات وجــري النطــق باحلكــم  يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/1/6هـــ 
الســاعة  30 : 10  وبــه أقفلــت اجللســة الســاعة 30 : 10  وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
1434/01/06 هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي 
بعــده وبعــد فلــدي أن ........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة ففــي يــوم 
الســبت املوافــق 1434/02/09هـــ وبعــد ورود الالئحــة االعتراضيــة مــن 
املدعــي باحلــق اخلــاص ........ضــد ........واملكونــة مــن صفحتــن وبعــد 
االطــالع عليهــا لــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وقــررت رفــع 
املعاملــة مــع القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة حملكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة لتدقيــق احلكــم كاملتبــع وعليــه حصــل 
التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/02/09هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة 
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والســالم علــى رســول اهلل ... وبعــد:-  فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائرة 
اجلزائيــة الســابعة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة 
االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
بجــدة  برقــم 33/1855658 وتاريــخ 1434/5/14هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة  
ــه مبــا دون بباطــن  ــخ 1434/1/6هـــ احملكــوم في برقــم 345262 وتاري
القــرار ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد احلــدث/ ........)العمــر15 
ســعودي اجلنســية( املتهــم يف أذيــة اجليــران ، وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل 

املوفــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  .
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رقم الصك :3423531 تاريخه: 1434/6/10هـ    
رقم الدعوى:33642986

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34287316 تاريخه: 1434/8/3هـ

انتهــاك   - وقــذف حجــارة علــى منــزل  اعتــداء - حتريــض وجتمهــر 
واجللــد  بالســجن  التعزيــر  قضائيــة-  ســوابق  وجــود  منــزل-  حرمــة 

-أخــذ تعهــد - توبيــخ.

- قول اهلل تعالى : ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين (
- قوله تعالى : )َواَل ُتْفِسُدوْا يِف األْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها(

- قوله صلى اهلل عليه وسلم : )كل املسلم على املسلم حرام
دمه وماله وعرضه( 

- قوله صلى اهلل عليه وسلم : )فإن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم 

هذا يف بلدكم هذا (.

أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليهــم )عشــرة رجــال( عــن توجيــه االتهــام 
العاشــر ،  منــزل  علــى  احلجــارة  ورمــي  والتجمهــر  بالتحريــض  لــألول 
وتوجيــه االتهــام للثانــي بالتحريــض والتجمهــر ورمــي احلجــارة واألمــر 
للثالــث  االتهــام  وتوجيــه  العاشــر،  منــزل  علــى  الكهربــاء  بإطفــاء 
ــة إقتحــام والدخــول  ــاء ورمــي احلجــارة والقفــز ومحاول بإطفــاء الكهرب
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ملنــزل العاشــر، وتوجيــه االتهــام للخامــس والســادس والســابع والتاســع 
بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر، وتوجيــه االتهــام للرابــع 
بالتجمهــر ومحاولــة اقتحــام منــزل العاشــر، وتوجيــه االتهــام للثامــن 
 ، اقتحامــه  العاشــر ومحاولــة  منــزل  علــى  احلجــارة  ورمــي  بالتجمهــر 
يف  والتســبب  الثالــث  علــى  احلجــارة  برمــي  للعاشــر  االتهــام  وتوجيــه 
إصابتــه اإلصابــة املوصوفــة يف التقريــر الطبــي ، طلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند إليهــم، واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة ، أنكــر 
جميــع املدعــى عليهــم مــا نســب إليهــم ، ونظــرًا ألن املدعــى عليــه األول 
ورمــي  والتجمهــر  بالتحريــض  باتهامــه  العــام  املدعــي  دعــوى  أنكــر 
احلجــارة علــى منــزل املدعــى عليــه العاشــر وال بينــة للمدعــي العــام علــى 
ــٌق للعاشــر ومبــا  ــذي أحضــره وهــو صدي ذلــك ســوى شــهادة الشــاهد ال
أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بوجــوده عنــد منــزل األول ودفــع بكونــه يطلــب 
إخــراج ابنــه الــذي يدعــي أنــه موجــود لــدى العاشــر ومبــا أنَّ املدعــى 
عليــه الثانــي أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه بالتحريــض والتجمهــر 
ورمــي احلجــارة واألمــر بإطفــاء الكهربــاء علــى منــزل العاشــر وال بينــة 
للمدعــي العــام علــى ذلــك ومبــا أن املدعــى عليــه الثالــث أقــرَّ بدعــوى 
املدعــي العــام مــن إتهامــه بإطفــاء الكهربــاء ورمــي احلجــارة والقفــز 
ــع  ــه الراب ــزل العاشــر ومبــا أن املدعــى علي ــة اقتحــام ودخــول من ومحاول
اقتحــام  ومحاولــة  بالتجمهــر  باتهامــه  العــام  املدعــي  دعــوى  أنكــر 
املدعــى  أن  ومبــا  ذلــك  علــى  العــام  للمدعــي  بينــة  وال  العاشــر  منــزل 
عليهــم اخلامــس والســادس والســابع والتاســع أنكــروا دعــوى املدعــي 
ــة  ــى منــزل العاشــر وال بين العــام باتهامهــم بالتجمهــر ورمــي احلجــارة عل
للمدعــي العــام علــى ذلــك ومبــا أنَّ املدعــى عليــه الثامــن أنكــر دعــوى 
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املدعــي العــام باتهامــه بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر 
ومحاولــة اقتحامــه ودفــع بأنــه كان مرافقــًا ألختــه يف املستشــفى وال 
بينــة للمدعــي العــام علــى وجــوده يف موقــع احلادثــة ممــا يســتوجب ردَّ 
دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك ومبــا أنَّ املدعــى عليــه العاشــر 
أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه برمــي احلجــارة علــى املدعــى عليــه 
الثالــث وإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي ثــم صــادق علــى 
ــه قــد أصــاب املدعــى عليــه الثالــث بحجــر ودفــع بــأنَّ  شــهادة زميلــه بأنَّ
ذلــك كان دفاًعــا عــن منزلــه ومبــا أنَّ مــا صــدر مــن املدعــى عليهــم ممــا 
وا بــه ومــا يتهمــون بــه ممــا أنكــروه مــن احملــرم شــرعًا ممــا يتوجــب  أقــرُّ
معــه احلكــم بتعزيــر املدعــى عليهــم لــذا مت احلكــم علــى املدعــى عليهــم 
مبــا يلــي : أواًل / ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه األول بالتجمهــر عنــد منــزل 
املدعــى عليــه العاشــر ولــم تثبــت إدانتــه بالتحريــض ورمــي احلجــارة علــى 
منــزل العاشــر وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك . 
ثانيــًا /  ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه الثانــي بالتجمهــر عنــد منــزل املدعــى 
واألمــر  احلجــارة  ورمــي  بالتحريــض  إدانتــه  تثبــت  ولــم  العاشــر  عليــه 
بإطفــاء الكهربــاء علــى منــزل العاشــر ومت احلكــم بــردَّ دعــوى املدعــي 
ــًا /  ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه الثالــث  العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك . ثالث
بإطفــاء الكهربــاء ورمــي احلجــارة والقفــز ومحاولــة اقتحــام ودخــول 
منــزل العاشــر ويعــزر ألجــل ذلــك بســجنه ملــدة أربعــة أشــهر وبجلــده مائــة 
جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن. رابعــًا / ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه الرابــع 
بالتجمهــر عنــد منــزل املدعــى عليــه العاشــر ولــم تثبــت إدانتــه مبحاولــة 
اقتحــام منــزل العاشــر ومت احلكــم بــردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات 
إدانتــه بذلــك . خامســًا / ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــم اخلامــس والســادس 
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والســابع والتاســع بالتجمهــر عنــد منــزل املدعــى عليــه العاشــر ولــم تثبــت 
إدانتهــم برمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر ومت احلكــم  بــردَّ دعــوى 
املدعــي العــام بإثبــات إدانتهــم بذلــك . سادســًا / لــم تثبــت إدانــة املدعــى 
عليــه الثامــن .... بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر ومحاولــة 
ــه بذلــك .  اقتحامــه ومت احلكــم بــردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانت
ســابعًا / ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه العاشــر برمــي احلجــارة علــى املدعــى 
عليــه الثالــث والتســبب بإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي 
املذكــور بعاليــه ويعــزر ألجــل ذلــك بســجنه ملــدة شــهرين وبجلــده ثمانــن 
جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن . ثامنــًا / يعــزر املدعــى عليهــم األول والثانــي 
والرابع واخلامس والســادس والســابع والتاســع بأخذ التعهد عليهم بعدم 
ــس احلكــم  ــل مــا صــدر منهــم كمــا جــرى توبيخهــم يف مجل العــودة ملث
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهــم قــرروا القناعــة بــه وطلــب املدعــي 
العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
دون الئحــٍة اعتراضيــة، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 

ــه. املصادقــة علي

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
أنــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
برقــم ه ق 12228/2/2 وتاريــخ 1433/11/8هـــ واملقيدة بهذه احملكمة 
ــة  ــة إلينــا مــن فضيل برقم331971968وتاريــخ 1433/11/09هـــ واحملال
الرئيــس برقم3642986وتاريــخ 1433/11/09هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا 



160

أمــام احملكمــة طرفنــا  بالترافــع  امُلَعّمــد   ........ العــام  املدعــي  حضــر 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم ........والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل 
فبصفتــي مدعيــًا عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي 
علــى كل مــن :1 - ........، 42 عامــًا ، محصــن ، ســعودي اجلنســية 
ــة  ــات األمني ــي رقــم )........( ، عســكري بالدوري مبوجــب الســجل املدن
، أفــرج عنــه يف حينــه بالكفالــة اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام 

ــة ، يســكن األحســاء - حــي .........                        اإلجــراءات اجلزائي
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ، محصــن  غيــر   ، عامــًا   32  ،........  -  2
الســجل املدنــي رقــم )........( ، عســكري يف الطــوارئ ، أفــرج عنــه يف 
حينــه بالكفالــة اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 

، يســكن األحســاء - حــي .........
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ، محصــن  غيــر   ، عامــًا   24  ،........  -  3
الســجل املدنــي رقــم )........( ، يعمــل يف شــركة ........، أفــرج عنــه يف 
حينــه بالكفالــة اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 

، يســكن األحســاء - حــي .........
4 - ........، 32 عامــًا ، محصــن ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )........( ، يعمــل يف هيئــة الــري والصــرف الصحــي ، أفــرج 
عنــه يف حينــه بالكفالــة اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات 

اجلزائيــة ، يســكن األحســاء - حــي .........
5 - ........، 29 عامــًا ، محصــن ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )........( ، يعمــل يف الشــركة ........، أفــرج عنــه يف حينــه 
بالكفالــة اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، 
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يســكن األحســاء ، إســكان .........
6 - ........، 21 عامًا ، غير محصن ، ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم )........( ، طالــب ، أفــرج عنــه يف حينــه بالكفالــة اســتناًدا 
للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، يســكن األحســاء ، 

حــي .........
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ، محصــن  غيــر   ، عامــًا   23  ،........  -  7
الســجل املدنــي رقــم )........( ، يعمــل يف الشــركة ........، أفــرج عنــه يف 
حينــه بالكفالــة اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 

، يســكن األحســاء - حــي .........
8 - ........، 18 عامًا ، غير محصن ، ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم )........( ، طالــب ، أفــرج عنــه يف حينــه بالكفالــة اســتناًدا 
للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، يســكن األحســاء ، 

إســكان .........
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ، محصــن  غيــر   ، عامــًا   22  ،........  -  9
الســجل املدنــي رقــم )........( ، يعمــل يف وزارة العــدل ، أفــرج عنــه يف 
حينــه بالكفالــة اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 

، يســكن األحســاء - حــي .........
........، 36 عامــًا ، غيــر محصــن ، ســعودي اجلنســية مبوجــب   - 10
الســجل املدنــي رقــم )........( ، متســبب ، أفــرج عنــه يف حينــه بالكفالــة 
يســكن   ، اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )  120  ( للمــادة  اســتناًدا 
تقريــر  ورد  هـــ   1433  /  7  /  24 بتاريــخ  إنــه   ......... حــي   - األحســاء 
الدوريــات األمنيــة املتضمــن بــالغ املدعــو / ........) املدعــى عليــه األول 
( عــن مشــاهدته البنــه احلــدث املتغّيــب منــذ شــهر املدعــو / ........) 17 
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عاًمــا ( يف منــزل والــد املدعــو / ........، فتــم مخاطبــة شــعبة التحريــات 
........  / املدعــو  منــزل  علــى  اخلفــارة  وضــع  بشــأن  اجلنائــي  والبحــث 
املذكــور والقبــض عليــه وتســليم احلــدث لوالــده ، وقــد حضــرت فرقــة 
مــن شــعبة التحريــات ورصــدت املــكان ، ومت إفهــام املدعــو / ........) 
املدعــى عليــه األول ( بضــرورة مراجعــة مركــز شــرطة ........يــوم الســبت 
عنــه  والعــرض  اإلجــراءات  هـــ الســتكمال   1433 / 7  / املوافــق 26 
لصاحــب الســمو محافــظ اإلحســاء إال أنــه رفــض ذلــك ، وذكــر بأنــه 
وأهلــه ســيقومون مبداهمــة املنــزل إلخــراج ابنــه مــن داخلــه ورفــض تزويد 
ضابــط اخلفــر برقــم جوالــه وااللتــزام بالنظــام حلــن انتهــاء القضيــة ، ويف 
ــوم  ــون دقيقــة مــن مســاء نفــس الي متــام الســاعة العاشــرة وخمســة وثالث
ورد تقريــر دوريــة األمــن رقــم ) ........( املتضمــن حــدوث مضاربــة عنــد 
منــزل املدعــو / ........، وشــوهد أشــخاص يرمــون احلجــارة علــى املنــزل 
ــة املوقــع  ، وشــوهد - أيًضــا - كســر بقفــل البــاب . وباالنتقــال ومعاين
اتضــح أنــه بحــي ........، وهــو عبــارة عــن دوريــن ، ولــه ثالثــة أبــواب بابــان 
يفتحــان علــى اجلهــة الشــرقية وبــاب يفتــح علــى اجلهــة الغربيــة علــى أحــد 
املنافــذ ، وشــوهد حشــد كبيــر مــن املتجمهريــن وســيارات الدوريــات 
األمنيــة ، ومبعاينــة املنــزل شــوهدت حجــارة أمام الباب الرئيســي وكان 
مكســور القفــل وعليــه آثــار ركل باألقــدام ، وبالدخــول للمنــزل عنــد 
التهويــة شــوهدت كميــة مــن احلجــارة وأداة هــي عبــارة عــن مفتــاح عجــل 
لونهــا فضــي ، وبعــد أخــذ إذن صاحــب املنــزل جــرى تفتيشــه ولــم يعثــر 
علــى احلــدث املتغّيــب داخــل املنــزل . وأثبــت التقريــر الطبــي رقــم ) ........( 
لعــام 1433 هـــ الصــادر مــن مستشــفى امللــك فهــد بالهفــوف املتضمــن أن 
املدعــى عليــه الثالــث يوجــد بــه جــرح حتــت اجلفــن األميــن ورض بالــرأس 
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األيســر ، وكدمــة  الكتــف  األميــن ، ورضــوض يف  بالكتــف  وألــم 
أســفل العــن اليمنــى وتــورم ميتــد إلــى اجلفــن الســفلي لنفــس العــن ؛ ومــدة 
الشــفاء ثالثــة أيــام مــا لــم حتــدث مضاعفــات . وبضبــط أقــوال املبلــغ / 
........) ســعودي اجلنســية (  أفــاد أنــه بعــد حضــوره ملنــزل والــده يف حوالــي 
الســاعة الثالثــة والنصــف صبــاح اجلمعــة شــاهد كميــة مــن احلجــارة أمــام 
املنــزل والبــاب مكســور القفــل ، وعلــم مــن خــالل شــهود عيــان كانــوا 
يف نفــس املــكان والزمــان أن املنــزل تعــرض للتهجــم ورمــي احلجــارة 
وإطفــاء الكهربــاء والقفــز مــن قبــل املدعــى عليهــم ، ويتهمهــم جميًعــا 
بارتــكاب مــا حــدث للمنــزل مــن تخريــب وتكســير وتهجــم. وبضبــط 
ــغ........ ) ســعودي اجلنســية ( أفــاد أنــه مســاء اخلميــس  أقــوال شــقيق املبلِّ
قبيــل املغــرب مت إطفــاء الكهربــاء علــى منزلهــم مــن قبــل املدعــى عليــه 
الثالــث بأمــر مــن الثانــي ، وبعدهــا ألقــى نظــرًة مــن داخــل املنــزل وشــاهد 
جتمًعــا حولــه وكان عنــد البــاب اخللفــي مــن اجلهــة الغربيــة املدعــى عليــه 
الثالــث والرابــع ، وبعــد حلــول املغــرب ســمع املدعــى عليــه األول والثانــي 
يحرضــان علــى القفــز علــى املنــزل ، ويقــول الثانــي : ) خطــروا ومــا 
جاكــم علــّي ( ، فقــام الثالــث بالقفــز علــى جــدار املنــزل ووضــع إحــدى 
قدميــه داخــل املنــزل واألخــرى خارجــه ، وبعدهــا نــزل مــن علــى اجلــدار 
وقــال لهــم : ) إنــه موجــود يف الداخــل ( يعنــي : ........، فقامــوا برشــق 
بــاب املنــزل باحلجــارة ورفســه محاولــن اقتحــام املنــزل وكســر البــاب ، 
فقــام بوضــع غســالة املنــزل خلــف البــاب حتــى ال يتمكنــوا مــن اقتحامــه 
، وبعدهــا حمــل فأًســا بيــده للدفــاع عــن نفســه يف حــال تهجمهــم عليــه ، 
وقــد متكنــوا مــن كســر قفــل البــاب وفتحــه بالقــوة حيــث كان بحيــازة 
ــه  ــاب ويعاون ــه الب ــاح عجــل وكان يضــرب ب ــه اخلامــس مفت املدعــى علي
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كل مــن الســادس والتاســع ، ومــن ثــم قــام هــو بضــرب البــاب بالفــأس 
ليخيفهــم وتراجعــوا بعدهــا مــا عــدا الثالــث الــذي قــام بالدخــول للمنــزل 
برمــي احلجــارة  املدعــى عليهــم  وبــدأ  ثــالث خطــوات ،  علــى مســافة 
عليــه وبــاب املنــزل مفتــوح علــى التهويــة مــا عــدا الرابــع فقــد كان يقــوم 
مبحاولــة اقتحــام املنــزل مــن البــاب اخللفــي ، وال يعلــم عــن وجــود الثامــن 
يف املوقــع ،و بعــد أن امتــأل املنــزل باحلجــارة قــام بإعــادة احلجــارة ورميهــا 
عليهــم ، وجــاءت إحداهــا علــى وجــه الثالــث الــذي كان بداخــل املنــزل 
إلــى أن جــاءت الدوريــات األمنيــة وأوقفــت رمــي احلجــارة وفضــت التجمــع 
، وحضــر ضابــط اخلفــر ودخــل املنــزل وقــام بتفتيشــه ولــم يعثــروا علــى 
احلــدث املتغّيــب . وبضبــط شــهادة املواطنــن / ........و........ أفــادا بأنهمــا 
شاهدا املدعى عليهم عند منزل........متجمهرين ، وكان األول والثاني 
يحرضــان علــى القفــز ورمــي احلجــارة ، وأنَّ الثانــي قــام بأمــٍر مــن الثالــث 
بإطفــاء الكهربــاء علــى املنــزل والقفــز بداخلــه ، وفعــل ذلــك وســاعده 
علــى القفــز كاًل مــن الســادس والتاســع ، وأنهــم قامــوا جميًعــا برفــس 
بــاب املنــزل ورميــه باحلجــارة بعــد تعــرض ........لإلصابــة مــن ........، وأنَّ 
الــذي تســبب يف فتــح البــاب بشــكل أكبــر هــو اخلامــس حيــث قــام 
برفســه بقــوة وانفتــح البــاب علــى إثرهــا وكان هــذا مبســاعدة الســادس 
والتاســع . وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر بأنــه حضــر إلــى منــزل 
ــب حتــى  املدعــو / ........هــو واملدعــى عليهــم  مــن أجــل اســتالم ابنــه املتغيِّ
جــاءت الدوريــات األمنيــة وفضــت التجمــع مــن املــكان . وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبثــل مــا أقــر بــه األول . وباســتجواب املدعــى 
ــه األول .  وباســتجواب املدعــى عليــه  ــل مــا أقــر ب ــه الثالــث أقــر مبث علي
الرابــع أقــر مبثــل مــا أقــر بــه األول .  وباســتجواب املدعــى عليــه اخلامــس 
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أقــر بأنــه حضــر للموقــع وشــاهد أبنــاء عمــه متجمهريــن عنــد منــزل 
املدعــو / ........وباســتجواب املدعــى عليــه الســادس أقــر مبثــل مــا أقــر بــه 
األول مضيًفــا أنــه عندمــا شــاهد شــقيقه الثالــث متعرًضــا للضــرب قــام 
مبحاولــة الدخــول علــى منــزل املدعــو / ........محــاواًل االنتقــام لشــقيقه 
، وكان يطالــب ........باخلــروج مــن منزلــه إال أنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك 
ــة . وباســتجواب املدعــى  ــات األمين ــل رجــال الدوري ــه مــن قب بســبب منع
عليــه الســابع أقــر بوجــوده يف املوقــع وبحضــور مجموعــة كبيــرة مــن 
ــه الثامــن أقــر بوجــوده يف املوقــع  ــاء عمــه . وباســتجواب املدعــى علي أبن
وبحضــور مجموعــة كبيــرة مــن أبنــاء عمــه . وقــد أســفر التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام لــألول بالتحريــض والتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل 
العاشــر ، وتوجيــه االتهــام للثانــي بالتحريــض والتجمهــر ورمــي احلجــارة 
واألمــر بإطفــاء الكهربــاء علــى منــزل العاشــر ، وتوجيــه االتهــام للثالــث 
ــة اقتحــام والدخــول  ــاء ورمــي احلجــارة والقفــز ومحاول بإطفــاء الكهرب
ملنــزل العاشــر ، وتوجيــه االتهــام اخلامــس والســادس والســابع والتاســع 
بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر ، وتوجيــه االتهــام للرابــع 
بالتجمهــر ومحاولــة اقتحــام منــزل العاشــر ، وتوجيــه االتهــام للثامــن 
 ، اقتحامــه  العاشــر ومحاولــة  منــزل  علــى  احلجــارة  ورمــي  بالتجمهــر 
يف  والتســبب  الثالــث  علــى  احلجــارة  برمــي  للعاشــر  االتهــام  وتوجيــه 
إصابتــه اإلصابــة املوصوفــة يف التقريــر الطبــي ؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن 

األتيــه :
1- إقراراتهــم املنــوه عنهــا ، واملدونــة يف دفاتــر التحقيــق املرفقــة لفــة 

رقــم ) 1 , 3 ( .
2 - شــهادة الشــاهدين املنــوه عنهــا ، واملدونــة علــى الصفحــة رقــم ) 2 , 
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6 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ) 3 ( .
ــى الصفحــات  ــة عل ــه ، واملدون ــوه عن ــة املن 3 - محضــر االنتقــال واملعاين

رقــم ) 2 , 3 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ) 4 ( .
4 - التقرير الطبي املنوه عنه ، واملرفق لفة رقم ) 23 ( .

5 - تطابــق إقــرارات املدعــى عليهــم يف اجلملــة . وببحــث ســوابقهم عثــر 
للثالــث علــى ســبع ســوابق جنائية مســجلة عليــه األولى مخــدرات والثانية 
ســكر ومخــدرات والثالثــة اختــالء والرابعــة ســكر واخلامســة ســرقة 
وســكر والسادســة ســكر وقيــادة الســيارة والســابعة اعتــداء بالضــرب  
، وعثــر للخامــس علــى ثــالث ســوابق األولــى ســرقة وســكر والثانيــة 
ــى ســابقة ســرقة مســجلة  ــر للســابع عل ــة ســرقة ، وعث مخــدرات والثالث
عليــه ، وعثــر للثامــن علــى ســابقة ســرقة مســجلة عليــه ، ولــم يتــم العثــور 
لبقيــة املدعــى عليهــم علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه . وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليهــم وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم ، واحلكــم 
عليهــم بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لهــم وزاجــرة لغيرهــم ، والتشــديد علــى 
الثالــث واخلامــس لكثــرة ســوابقهما التــي لــم تردعهــم عقوباتهــا اســتناًدا 
لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة رقــم ) 1 / 5 / 5 
/ 93958 ( وتاريخ 23 / 8 /  1429 هـ ، والتشــديد على األول والثاني 
كونهمــا رجلــي أمــن مــن املؤمــل منهمــا احملافظــة علــى النظــام وااللتــزام 
عــى  بــه ال مخالفتــه . ) علًمــا أنَّ احلــق اخلــاص مــا زال قائًمــا ( هكــذا ادَّ
، عليــه فقــد حضــر املدعــى عليهــم وبعــد التأكــد مــن هوياتهــم جــرى 
عــرض دعــوى املدعــي العــام عليهــم فأجــاب املدعــى عليــه األول ........
قائــاًل: ماذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتحريــض والتجمهــر ورمــي 
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ــح أنَّ  ــح والصحي ــه العاشــر غيــر صحي ــزل املدعــى علي ــى من احلجــارة عل
ابنــي ........متغيــب عــن منزلــي ملــدة شــهر وأســبوعن وكان موجــود يف 
منــزل املدعــى عليــه العاشــر ومتَّ تبليــغ اجلهــات املختصــة ولكــن الفائــدة 
وقمــت مبراقبــة منــزل املدعــى عليــه العاشــر وملــا رأيــت ابنــي اتصلــت 
بالشــرطة فحضــرت الدوريــة وجتمهــر النــاس ثــم حضــر البحــث وملــا 
رأوا البيــت قالــوا البــدَّ مــن مراجعــة املركــز حيــث إن املنــزل لــه ثالثــة 
أبــواب فمشــيت بعدهــا إلــى منــزل والــدي وال عالقــة لــي مبــا حــدث بعــد 
ذلــك هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي ........قائــاًل : مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتحريــض والتجمهــر ورمــي احلجــارة 
واألمــر بإطفــاء الكهربــاء علــى منــزل العاشــر غيــر صحيــح والصحيــح 
أن ابــن أختــي ........كان يف منــزل املدعــى عليــه العاشــر ومتَّ االتصــال 
بوالــده وأخبرنــا أنَّ االبــن موجــود عنــده يف البيــت وطلبنــا منــه إخراجه أو 
متكيننــا مــن الدخــول للمنــزل إلخراجــه فقــال : إنــه ال يســتطيع ذلــك فتــمَّ 
عــي علــيَّ بســبب  االتصــال بالشــرطة ولــم يحصــل منــي أي خطــأ وإمنــا ادُّ
أن أحــد الشــهود الذيــن حضــروا عنــد الشــرطة بينــي وبينــه مشــاكل 

وأراد إدخالــي يف القضيــة هكــذا أجــاب
كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثالــث ........فأجــاب قائــاًل : مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن اتهامــي بإطفــاء الكهربــاء ورمــي احلجــارة والقفــز 
ومحاولــة اقتحــام ودخــول منــزل العاشــر كل ذلــك صحيــح وذلــك بســبب 
وجــود ابــن املدعــى عليــه األول لــدى العاشــر وصحيــح نســبة الســوابق 

ــي وقــد أخــذت محكوميتهــا الســبع ل
كمــا أجــاب املدعــى عليــه الرابــع ........قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن اتهامــي بالتجمهــر ومحاولــة اقتحــام منــزل العاشــر غيــر صحيــح 
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املدعــى عليــه  بــن  املنــزل وحصــل  أننــي كنــت يف موقــع  والصحيــح 
األول ووالــد املدعــى عليــه العاشــر نقــاش حــول ابــن األول وقلــت لوالــد 
العاشــر : أحضــر الشــرطة إن كنــت ال تســتطيع إخراجــه مــن املنــزل 
وســبب وجــودي يف احلــارة أننــي كنــت يف زيــارة لوالدتــي الســاكنة يف 
نفــس احلــي هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه اخلامــس ........ 
قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتجمهــر ورمــي احلجــارة 
نــي مــررت  علــى منــزل املدعــى عليــه العاشــر غيــر صحيــح والصحيــح أنَّ
باحلــارة ألجــل أخــذ أوالدي وعنــد ذلــك شــاهدت املدعــى عليــه يتناقشــون 
فنزلــت الســتيضاح األمــر ولــم أفعــل أي شــيء ثــم ذهبــت وصحيــح نســبة 
الســوابق الثــالث لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب كمــا 
أجــاب املدعــى عليــه الســادس ........ قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن اتهامــي بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل املدعــى عليــه العاشــر 
غيــر صحيــح والصحيــح أننــي خرجــت مــن امللعــب وذهبــت ملنــزل أختــي 
لطلبهــا بعــض األغــراض وشــاهدت النــاس متجمهريــن حــول بيــت ........
فعرفــت أن املوضــوع موضــوع ........فذهبــت واغتســلت ورجعــت فوجــدت 
الدوريــات وشــاهدت أخــي املدعــى عليــه الثالــث مضروبــًا علــى عينــه 
مــا   : ........قائــاًل  الســابع  املدعــى عليــه  أجــاب  هكــذا أجــاب كمــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل 
مــررت مبنــزل  أننــي  والصحيــح  غيــر صحيــح  العاشــر  عليــه  املدعــى 
املدعــى عليــه العاشــر برفقــة املدعــى عليــه اخلامــس وشــاهدنا التجمهــر 
فوقفنــا وســألنا عــن املوضــوع ثــم ذهبنــا ولــم أقــم بــأي عمــل وصحيــح 
نســبة الســابقة لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا كمــا أجــاب املدعــى عليــه 
الثامــن ........قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتجمهــر 
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ورمــي احلجــارة علــى منــزل املدعــى عليــه العاشــر ومحاولــة اقتحامــه 
غيــر صحيــح ولــم أكــن تلــك الليلــة موجــودا يف مــكان احلادثــة بــل 
كنــت مرافقــًا ألختــي يف مستشــفى الــوالدة يف ذلــك اليــوم وصحيــح 
نســبة الســابقة لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا كمــا أجــاب املدعــى عليــه 
التاســع ........ قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتجمهــر 
ورمــي احلجــارة علــى منــزل املدعــى عليــه العاشــر غيــر صحيــح والصحيــح 
أننــي قدمــت ملــكان احلادثــة ملــا علمــت بهــا حيــث إنهــم أوالد خالتــي بعــد 
الســاعة العاشــرة ولــم أقــم بــأي عمــل حيــث إن املوضــوع قــد انتهــى عنــد 
حضــوري هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه العاشــر ........قائــاًل 
:  مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي برمــي احلجــارة علــى املدعــى 
عليــه الثالــث ........والتســبب يف إصابتــه باإلصابــة املوصوفــة يف التقريــر 
ــه حصلــت مــن املدعــى عليهــم تهجــم  الطبــي غيــر صحيــح والصحيــح أنَّ
علــى منزلــي بســبب دعــوى وجــود ابــٍن لهــم عنــدي وثبــت خــالف ذلــك 

هكــذا أجــاب
العــام هــل لديــه بينــة علــى دعــواه فقــال :  ثــم جــرى ســؤال املدعــي   
نعــم وأحضــر للشهادة........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم........ مــن مواليد1405/09/12هـــ ويعمــل حــارس أمــن يف مستشــفى 
ــا لديــه مــن شــهادة  امللــك فهــد وهــو قريــب للمدعــى عليهــم وبســؤاله عمَّ
قــال : أشــهد بــاهلل تعالــى أنَّ املدعــى عليهــم واقفــن عنــد منــزل املدعــى 
........بإطفــاء عــداد املنــزل  عليــه العاشــر وقــام املدعــى عليــه الثالــث 
ومحاولــة الدخــول إلــى منــزل املدعــى عليــه العاشــر ثــم بعــد أن صعــد 
علــى جــدار املنــزل قــام يصــرخ وأنَّ العاشــر قــام بضربــه بشــيء ال أعلــم 
ــع ........واخلامــس ........ مــا هــو ثــم قــام املدعــى عليــه الثانــي ........والراب
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والســدس ........والســابع ........والتاســع ........قامــوا بضــرب بــاب منــزل 
املدعــى عليــه العاشــر حتــى انفتــح وشــاهدت العاشــر معــه حديــدة يف 
يــده وأصبــت بشــيء يف رأســي وال أعــرف مــاذا حصــل بعدهــا هــذا مــا 
لــديَّ مــن شــهادة  وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليهــم أجــاب 
األول قائــالً : أمــا الشــاهد فهــو صديــق املدعــى عليــه العاشــر وهــو ســبٌب 
خلطــف ابنــي مــع املدعــى عليــه العاشــر وقــد أقمــُت دعــوى ضــده والزالــت 
عنــد هيئــة التحقيــق وأمــا شــهادته فغيــر صحيحــة هــذا أجــاب كمــا 
أجــاب الثاني......قائــاًل : أمــا ذكــر يف شــهادة الشــاهد فغيــر صحيحــة 
وأمــا الشــاهد فهــو خصــم يف هــذه القضيــة هكــذا أجــاب كمــا أجــاب 
الشــاهد  وأمــا  غيــر صحيــح  الشــاهد  مــا ذكــره   : ......قائــاًل  الرابــع 
فهــو صديــق للمدعــى عليــه العاشــر وهــو متهــم يف ذلــك هكــذا أجــاب 
كمــا أجــاب اخلامــس ......قائــاًل : مــا ذكــره الشــاهد غيــر صحيــح وأمــا 
الشــاهد فهــو ال يصلــي وهــو صديــق للعاشــر هكــذا أجــاب كمــا أجــاب 
الســادس ......قائــاًل : مــا ذكــره الشــاهد غيــر صحيــح وأمــا الشــاهد 

فــال أعــرف عنــه شــيئًا هكــذا أجــاب
كمــا أجــاب الســابع ......قائــاًل : مــا ذكــر يف شــهادته غيــر صحيــح وأمــا 

الشــاهد فــال أعــرف عــن حالــه شــيئًا هكــذا أجاب
 كمــا أجــاب الثامــن قائــاًل : مــا ذكره الشــاهد يف شــهادته غير صحيح 
ــه شــيئًا هكــذا أجــاب كمــا أجــاب  ــم عــن حال وأمــا الشــاهد فــال أعل
التاســع ......قائــاًل : مــا ذكــره الشــاهد غيــر صحيــح وأمــا الشــاهد فهــو 

ال يصلــي هكــذا أجــاب
كمــا أجــاب املدعــى عليــه العاشــر قائــاًل : مــا ذكــره الشــاهد صحيــح 
فقــد قمــت بضــرب املدعــى عليــه الثالــث بحجــر وكان معــي عصــا 
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للدفــاع عــن أهلــي وال أقــول يف الشــاهد إال خيــرًا فهــو صديــٌق لــي ومثــل 
أخــي هكــذا أجــاب 

ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال : ليــس لــديَّ 
ــة وأطلــب تدويــن مــا فيهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى  مــا يف أوراق املعامل
عليــه  املدعــى  إقــرار    : ومنهــا  املعاملــة  أوراق  جميــع  علــى  االطــالع 
األول ...... حتقيقــاً املــدون علــى الصحيفــة)7-10( مــن دفتــر التحقيــق 
لفــة)3( فلــم أجــد فيــه مايديــن املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه كمــا جــرى 
علــى  املــدون  ......حتقيقــًا  الثانــي  عليــه  املدعــى  إقــرار  علــى  االطــالع 
ــر التحقيــق لفــة)3( املتضمــن أنَّ اجتماعــه  الصحيفــة)13-15( مــن دفت
مــع أنــاس أمــام منــزل العاشــر وبعرضــه عليــه أجــاب بــأنَّ مــاورد يف ذلــك 
صحيــح فلقــد كنــُت هنــاك وقــال لــي والــد املدعــى عليــه العاشــر بــأنَّ 
ــه يطلــب إخراجــه منــه فطلبنــا منــه متكيننــا  احلــدث موجــود يف منزلــه وأنَّ
مــن الدخــول فرفــض هــذا ماحصــل هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــالع 
علــى إقــرار املدعــى عليــه الرابــع ......حتقيقــًا املــدون علــى الصحيفــة)4( 
ــه يف املجلــس  ــه مطابقــًا ملــا أجــاب ب ــق لفــة)2( فوجدت ــف التحقي مــن مل
الشــرعي كمــا جــرى االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه اخلامــس ......
حتقيقــًا املــدون علــى الصحيفــة)7( مــن ملــف التحقيــق لفــة)2( فوجدتــه 
مطابقــًا ملــا أجــاب بــه يف املجلــس الشــرعي كمــا جــرى االطــالع علــى 
إقــرار املدعــى عليــه الســادس ......حتقيقــًا املــدون علــى الصحيفــة)16( 
ــه يف املجلــس  ــه مطابقــًا ملــا أجــاب ب ــق لفــة)3( فوجدت ــف التحقي مــن مل
الشــرعي كمــا جــرى االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه الســابع ......
حتقيقــًا املــدون علــى الصحيفــة)10( مــن ملــف التحقيــق لفــة)2( فوجدتــه 
مطابقــًا ملــا أجــاب بــه يف املجلــس الشــرعي كمــا جــرى االطــالع علــى 
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إقــرار املدعــى عليــه الثامــن ...... حتقيقــًا املــدون علــى الصحيفــة)16( 
ــه يف املجلــس  ــه مطابقــًا ملــا أجــاب ب ــق لفــة)2( فوجدت ــف التحقي مــن مل
الشــرعي كمــا جــرى االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه التاســع ......
حتقيقــًا املــدون علــى الصحيفــة)14( مــن ملــف التحقيــق لفــة)2( فوجدتــه 
مطابقــًا ملــا أجــاب بــه يف املجلــس الشــرعي كمــا جــرى االطــالع علــى 
التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى امللــك فهد بالهفوف برقــم ) ......( 
لعــام 1433 هـــ املتضمــن أن املدعــى عليــه الثالــث ......يوجــد بــه جــرح 
حتــت اجلفــن األميــن ورض بالــرأس وألــم بالكتــف األميــن ، ورضــوض 
يف الكتــف األيســر ، وكدمــة أســفل العــن اليمنــى وتــورم ميتــد إلــى 
ــام مــا لــم حتــدث  ــة أي اجلفــن الســفلي لنفــس العــن ؛ ومــدة الشــفاء ثالث

مضاعفــات .
 كمــا جــرى االطــالع علــى كــروت ســوابق املدعــى عليهــم املتضمنــة 
وجــود ســبع ســوابق علــى املدعــى عليــه الثالــث ......ووجــود ثــالث ســوابق 
علــى املدعــى عليــه ......ووجــود ســابقة علــى املدعــى عليــه الســابع ......
ووجــود ســابقة علــى املدعــى عليــه الثامــن ......وعــدم وجــود ســوابق علــى 
ــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد  بقيــة املدعــى عليهــم فبن
النظــر يف حــال املدعــى عليهــم والتأكــد مــن أهليتهــم وبعــد دراســة 
أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه األول ......أنكــر دعــوى 
علــى  احلجــارة  ورمــي  والتجمهــر  بالتحريــض  باتهامــه  العــام  املدعــي 
منــزل املدعــى عليــه العاشــر وال بينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك ســوى 
شــهادة الشــاهد الــذي أحضــره وهــو صديــٌق للعاشــر ومبــا أنَّ املدعــى 
ــه يطلــب إخــراج ابنــه  عليــه أقــرَّ بوجــوده عنــد منــزل األول ودفــع بكون
الــذي يدعــي أنــه موجــود لــدى العاشــر ومبــا أنَّ املدعــى عليــه الثانــي 
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......أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه بالتحريــض والتجمهــر ورمــي 
احلجــارة واألمــر بإطفــاء الكهربــاء علــى منــزل العاشــر وال بينــة للمدعــي 
العــام علــى ذلــك ومبــا أن املدعــى عليــه الثالــث ...... أقــرَّ بدعــوى املدعــي 
ــة  ــاء ورمــي احلجــارة والقفــز ومحاول ــام مــن اتهامــه بإطفــاء الكهرب الع
اقتحــام ودخــول منــزل العاشــر ومبــا أن املدعــى عليــه الرابــع ......أنكــر 
دعــوى املدعــي العــام باتهامــه بالتجمهــر ومحاولــة اقتحــام منــزل العاشــر 
العــام علــى ذلــك ومبــا أن املدعــى عليهــم اخلامــس  وال بينــة للمدعــي 
والســادس والســابع والتاســع أنكــروا دعــوى املدعــي العــام باتهامهــم 
بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر وال بينــة للمدعــي العــام 
......أنكــر دعــوى املدعــي  الثامــن  أنَّ املدعــى عليــه  علــى ذلــك ومبــا 
ــة  ــزل العاشــر ومحاول ــى من ــام باتهامــه بالتجمهــر ورمــي احلجــارة عل الع
بينــة  وال  املستشــفى  يف  ألختــه  مرافقــًا  كان  بأنــه  ودفــع  اقتحامــه 
للمدعــي العــام علــى وجــوده يف موقــع احلادثــة ممــا يســتوجب ردَّ دعــوى 
املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك ومبــا أنَّ املدعــى عليــه العاشــر ......
أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه برمــي احلجــارة علــى املدعــى عليــه 
الثالــث وإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي ثــم صــادق علــى 
ــه قــد أصــاب املدعــى عليــه الثالــث بحجــر ودفــع بــأنَّ  شــهادة زميلــه بأنَّ
ذلــك كان دفاًعــا عــن منزلــه ومبــا أنَّ مــا صــدر مــن املدعــى عليهــم ممــا 
وا بــه ومــا يتهمــون بــه ممــا أنكــروه مــن احملــرم شــرعًا قــال تعالــى  أقــرُّ
: ) وال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب املعتديــن (وقــال تعالــى : )َواَل ُتْفِســُدوْا يِف 
األْرِض َبْعــَد ِإْصاَلِحَها(وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : )كل املســلم علــى 
املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( وقــال: )فــإن أموالكــم ودماءكــم 
وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا 
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يف بلدكــم هــذا ( ممــا يتوجــب معــه احلكــم بتعزيــر املدعــى عليهــم ومبــا 
أنَّ التعزيــر بــاب واســع فأعــاله القتــل وأدنــاه التوبيــخ لــذا كلــه وألجــل 
احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليهــم مبا يلــي : أواًل / ثبت لديَّ إدانة 
املدعــى عليــه األول ......بالتجمهــر عنــد منــزل املدعــى عليــه العاشــر ولــم 
يثبــت لــديَّ إدانتــه بالتحريــض ورمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر وقررت 
ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك . ثانيــًا /  ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه الثانــي ......بالتجمهــر عنــد منــزل املدعــى عليــه العاشــر ولــم 
يثبــت لــديَّ إدانتــه بالتحريــض ورمــي احلجــارة واألمــر بإطفــاء الكهربــاء 
علــى منــزل العاشــر وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك 
. ثالثــًا /  ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه الثالــث ......بإطفــاء الكهربــاء 
ورمــي احلجــارة والقفــز ومحاولــة اقتحــام ودخــول منــزل العاشــر ويعــزر 
ألجــل ذلــك بســجنه ملــدة أربعــة أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف 
فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن كل 
دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام . رابعــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه الرابــع ......بالتجمهــر عنــد 
منــزل املدعــى عليــه العاشــر ولــم يثبــت لــديَّ إدانتــه مبحاولــة اقتحــام 
منــزل العاشــر وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك . 
خامســًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليهــم اخلامــس والســادس والســابع 
والتاســع بالتجمهــر عنــد منــزل املدعــى عليــه العاشــر ولــم يثبــت لــديَّ 
ــزل العاشــر وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي  ــى من إدانتهــم برمــي احلجــارة عل
العــام بإثبــات إدانتهــم بذلــك . سادســًا / لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى 
عليــه الثامــن ......بالتجمهــر ورمــي احلجــارة علــى منــزل العاشــر ومحاولــة 
اقتحامــه وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك . ســابعًا 
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/ ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه العاشــر ......برمــي احلجــارة علــى املدعــى 
عليــه الثالــث والتســبب بإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي 
املذكــور بعاليــه ويعــزر ألجــل ذلــك بســجنه ملــدة شــهرين حتتســب منهــا 
املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده ثمانــون جلــدة مفرقــة 
علــى دفعتــن كل دفعــة أربعــون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال 
تقــل عــن عشــرة أيــام . ثامنــًا / يعــزر املدعــى عليهــم األول والثانــي والرابع 
واخلامــس والســادس والســابع والتاســع بأخــذ التعهــد عليهــم بعــدم العودة 
ملثــل مــا صــدر منهــم كمــا جــرى توبيخهــم يف مجلــس احلكــم وبتــالوة 
احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليهــم بحقهــم يف متييــز احلكــم 
قــرر املدعــى عليهــم القناعــة بــه وطلــب املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــٍة اعتراضيــة 
نبينــا  علــى  وســلَّم  الدعــوى وصلــى اهلل  ورد يف الئحــة  مكتفيــًا مبــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. ُحــِرَر يف 1434/06/10هـــ. احلمــد 
هلل وحــده وبعــد  ففــي هــذا اليــوم االحــد 1434/06/10هـــ فتحت اجللســة  
وعنــد طلــب التوقيــع مــن املدعــى عليــه العاشــر ......  قــرر عــدم قناعتــه بــه 
وطلــب متكينــه مــن تقــدمي الئحــٍة اعتراضيــة عليــه فأجيــب إلــى طلبــه ومتَّ 
ــون  ــراض ثالث ــأنَّ مــدة االعت تســليمه نســخة مــن احلكــم حــااًل وأفهــم ب
يومــًا تبــدأ مــن هــذا اليــوم وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خاللهــا يف حقــه يف 
االعتــراض يســقط وســوف يرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة فأبــدى فهمــه لذلــك ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/11 هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
الثالثــاء 1434/07/11هـــ فتحــت اجللســة الثامنــة الســاعة احلاديــة عشــر 
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والنصــف وبنــاًء علــى الالئحــة املقدمــة مــن ......وقــد قيــدت هــذه الالئحــة 
باحملكمــة برقــم 34/1648738 بتاريــخ 1434/07/09هـــ  واملكونــة 
مــن ثــالث صفحــات وقــد جــرى اإلطــالع علــى الالئحــة ولــم أجــد فيهــا مــا 
يوجــب الرجــوع عمــا حكمــت بــه  وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة 
عشــر  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1434/07/11هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة 
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى  اجلـزائيـــة  الدائـــرة 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
االحســاء املكلــف برقــم 34/900496 وتاريــخ 1434/7/17هـــ  املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34/1765037 وتاريــخ 1434/7/22هـــ  املرفــق 
...... الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا 
املســجل برقــم 34235312 وتاريــخ 1434/6/10هـــ  اخلــاص بدعــوى/ 
املدعــي العــام ضــد/ 1- ......2- ......3- ......4-.......5- ......6- ......7- 
......8- ......9- ...... 10- ......يف قضيــة ايــذاء الغيــر وقــد تضمــن القــرار 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  القــرار وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حرريف1434/8/2هـــ
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رقم الصك : 3456328 تاريخه: 1434/3/4هـ   
رقم الدعوى:33659760 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34167032  تاريخه: 1434/3/21هـ

اعتــداء - ضــرب - ضــرب الــزوج لزوجتــه - الفــرق بــن ضــرب التأديــب 
وضــرب التشــفي واإليــذاء - اإلدانــة باإلقــرار - تخفيــف العقوبــة خللــو 
ســجل املدعــى عليــه مــن الســوابق اجلنائيــة ولكبــر ســنه - تعزيــر الــزوج 

لقــاء ضربــه لزوجتــه بالســجن. 

1-قول اهلل تعالى » وعاشروهن باملعروف ».
2- عــن جابــر رضــي اهلل عنــه: أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال 
اتقــوا اهلل يف النســاء فإنكــم أخذمتوهــن بأمــان اهلل واســتحللتم   « :
فروجهــن بكلمــة اهلل ، ولكــم عليهــن أال يوطئــن فرشــكم أحــدا تكرهونــه 

فــإن فعلــن فاضربوهــن ضربــا غيــر مبــرح « أخرجــه مســلم.

باالعتــداء علــى زوجتــه  لقيامــه  للمدعــى عليــه  جــرى توجيــه االتهــام 
بالضــرب وخنقهــا بيــده والتســبب يف إصابتهــا بســحجات يف العنــق ، 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة، أقــر املدعــى 
عليــه بالدعــوى إال أنــه دفــع بــأن مــا جــاء يف الئحــة االدعــاء العــام مبالــغ 
فيــه حيــث حصــل خــالف بينــه وبــن زوجتــه تطــور إلــى أن تلفظــت عليــه 
بألفــاظ نابيــة وســيئة ويف حلظــة غضــب قبــض عليهــا بيــده اليســرى مــن 
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عنقهــا وصفعهــا علــى وجههــا بيــده اليمنــى فقــط ثــم ذهبــت لبيــت أهلهــا 
ال يظــن بــأن ضربتــه أحدثــت فيهــا تلــك اإلصابــة وقــرر بأنهــا ال زالــت يف 
ذمتــه، باالطــالع علــى التقريــر الطبــي املتضمــن وجــود ســحجات بالعنــق 
وأن اآللــة املســتعملة غيــر حــادة ومــدة الشــفاء يومــان فقــط، بنــاًء علــى 
مــا تقــدم ، وألن الضــرب الــذي صــدر مــن الــزوج ليــس ضــرب تأديــب بــل 
ضــرب إتــالف وتشــفي ، لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدى احملكمــة إدانــة 
املدعــى عليــه باالعتــداء علــى زوجتــه وخللــو ســجله مــن الســوابق ولكبــر 
ســنه لذلــك كلــه فقــد قــررت تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن خمســة أيــام 
ــه القناعــة بينمــا اعتــرض املدعــي  وبذلــك حكمــت، قــرر املدعــى علي
محكمــة  مــن  احلكــم  صــدق  الئحــة،  بــدون  تدقيقــه  وطلــب  العــام 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــاء عل ــع العامــة وبن ــا ........قاضــي محكمــة البدائ أن
الينــا مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم هـــ ص 11 / 02/ 1104 
يف 1433/11/15هـــ عليــه ففــي هــذا اليــوم االربعــاء 1434/3/4هـــ ويف 
ــة فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي  العــام ........ متــام الســاعة الثامن
........ ........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  وادعــى علــى احلاضــر معــه 

قائــال يف تقريــر دعــواه إنــه بتاريــخ 1433/9/13هـــ ........ نازحــة مبوجــب 
البطاقــة رقــم ........ببــالغ ضــد زوجهــا املدعــى عليــه تفيــد فيــه بأنــه 
قــام بضربهــا البارحــة يف الســاعة الثانيــة والربــع ليــاًل وذلــك بخنقهــا 
يف رقبتهــا بواســطة يــده وضربها)كفــا( علــى وجههــا، وبســماع أقوالــه 



179

األوليــة أفــاد بقيامــه بضربهــا كفــا علــى وجههــا، وباســتجوابه اعتــرف 
بضربهــا بواســطة يــده ، وقــد أثبــت التقريــر الطبــي الصــادر مــن القطــاع 
الصحــي مبحافظــة ........برقــم ........وتاريــخ 1433/9/16هـــ بــأن املجنــي 
الشــفاء  بالعنــق وحالتهــا مســتقرة ومــدة  بهــا ســحجات  عليهــا يوجــد 
يومــان مالــم حتــدث مضاعفــات، وانتهــى التحقيــق الــى اتهــام / ........
ســعودي اجلنســية باالعتــداء بالضــرب علــى زوجتــه وخنقهــا بواســطة يــده 
والتســبب يف إصابتهــا اإلصابــة املوضحــة يف التقريــر الطبــي املنــوه عنــه، 
وذلــك لألدلـــة والقرائــن التاليــة:1- اعترافــه املنــوه عنــه أعــاله املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )1( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه )14(.2-ســماع 
أقوالــه األوليــة املدونــة علــى الصفحــة رقــم )4( مــن ملــف االســتدالل 
املرفــق لفــة رقــم )1(.2- مــا جــاء يف التقريــر الطبــي املنــوه عنــه املرفــق 
ــو ســجله مــن الســوابق  لفــة رقــم )13(. وبالبحــث عــن ســوابقه تبــن خل
، وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
للمــادة )126-128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  شــرعًا واســتنادًا 
اطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، 
علمــا أن احلــق اخلــاص الزال قائمــا، وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي العــام مــا جــاء يف الدعــوى صحيــح إال أنــه مبالــغ فيــه فقــد حصــل 
خــالف بينــي وبــن زوجتــي بســبب خروجهــا عــن طاعتــي تطــور الــى أن 
تلفظــت علــي بألفــاظ نابيــة وســيئة ويف حلظــة غضــب قبضــت عليها بيدي 
اليســرى مــن عنقهــا و لطمتهــا كفــا علــى وجههــا بيــدي اليمنــى فقــط 
وبعــد ذلــك ذهبــت مــع أهلهــا وأظنهــا  راجعــت املستشــفى لكــي تســيء 
إلــي وال أظــن ان ضربــي لهــا قــد أحــدث إصابــة تســتدعي مــدة للشــفاء، 
ــي هداهــا  ــزال يف ذمت ــي الت ــي الت ــأن زوجت ــة علمــا ب ــي حلقــت باملدعي الت
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اهلل كثيــرا مــا تســيء إلــي وتخــرج عــن طاعتــي هــذه اجابتــي كمــا 
ــه  ــر الطبــي يف حــق زوجــة املدعــى علي ــى التقري جــرى منــي االطــالع عل
........املشــار إليــه يف الدعــوى واملتضمــن وجــود ســحجات بالعنــق واآللــة 
املســتخدمة غيــر حــادة ومــدة الشــفاء يومــان فقــط فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واالجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى وملــا جــاء 
يف التقريــر الطبــي بشــأن زوجــة املدعــى عليــه وحيــث أن للــزوج تأديــب 
زوجتــه عنــد خروجهــا عــن طاعتــه بالضــرب الغيــر مبــرح وغيــر مؤثــر 
الســيما مــع الوجــه وقــد قــال اهلل تعالــى )) وعاشــروهن باملعــروف (( 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) اتقــو اهلل يف النســاء فإنكــم أخذمتوهــن 
بأمــان اهلل واســتحللتم فروجهــن بكلمــة اهلل ولكــم عليهــن أال يوطئــن 
ــا غيــر مبــرح  ــن فاضربوهــن ضرب ــه فــإن فعل فرشــكم أحــدا تكرهون
( وحيــث أن الضــرب الــذي صــدر مــن الــزوج ليــس ضــرب تأديــب وإمنــا 
ضــرب إتــالف وتشــفي لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
........باإلعتــداء علــى زوجتــه وضربهــا ضربــا مبرحــا بخنقهــا وضربهــا 
كفــا علــى وجههــا والتســبب يف اصابتهــا االصابــة املوضحــة يف التقريــر 
الطبــي وخللــو ســجل املدعــى عليــه مــن الســوابق اجلنائيــة ولكونــه رجــال 
ــر  ــه فقــد قــررت تعزي ــك كل ــار والصــدق لذل ــه الوق ــرا يظهــر علي كبي
املدعــى عليــه بالســجن ملــدة خمســة أيــام وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى 
الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة والرضــا بــه بخــالف املدعــي العــام 
فقــد قــرر اعتراضــه بــدون الئحــة وعليــه حصــل التوقيــع مــن اجلميــع يف 
متــام الســاعة التاســعة وبــه حــرر يف 1434/3/4هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن . احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد 
اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة 
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ــة رئيــس  ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل االســتئناف مبنطقــة القصيــم عل
وتاريــخ  برقــم    الشــيخ/........  البدائــع  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
1434/3/10هـــ؛ واملقيــدة لدينــا برقــم   وتاريــخ 1434/3/11هـــ؛ املرفــق 
بــه القــرار رقــم 3456328 وتاريــخ 1434/3/4هـــ؛ الصــادر مــن فضيلتــه 
؛ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ........، التهامــه باالعتــداء علــى 
زوجتــه ؛ وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه بســجن املدعــي عليــه علــى 
ــة  النحــو املفصــل فيــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
ــا املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ،  ولقناعــة املدعــى عليــه قررن

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم،،،،
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رقم الصك :33469364 تاريخه: 1433/11/29هـ    
رقم الدعوى:33671988

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3443838  تاريخه:1434/03/29هـ

اعتــداء- ضــرب - ســرقة - ســرقة ماكنيــه كهربائيــة- تســتر املدعــى 
البينــة املوصلــة-  إنــكار دعــوى- عــدم وجــود  عليــه علــى شــركاءه - 
ضعــف القرائــن - عــدم وجــود ســوابق قضائيــة - عــدم ثبــوت إدانــة- 

صــرف نظرعــن الدعــوى.

ــى املدعــي واليمــن علــى مــن  ــة عل قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البين
أنكــر(.

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد مقيــم باالعتــداء علــى أحد الوافدين وســرقة 
ــب املدعــي  ــى شــركائه يف اجلرمية،وطل ماطــور كهربائــي والتســتر عل
العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بعقوبــة تعزيريــة ، مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه بعــد بــالغ مــن أحــد الوافديــن يفيــد بتعرضــه للضــرب مــن 
قبــل أربعــة أشــخاص وســرقة ماطــور كهربائــي وقــدم أربعــة أرقــام مــن 
لوحــة ســيارة فقــط بــدون أحــرف وقــد انطبقــت األرقام على لوحة ســيارة 
ــة  ــه الدعوى،تبــن عــدم وجــود بين املدعــى عليهــم ،أنكــر املدعــى علي
موصلــة للمدعــى العام،لــم تثبــت إدانــة املدعــى عليــه، صــرف النظــر عــن 

الدعــوى،مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.



183

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بعرعــر   وبن
العامــة بعرعــر برقــم 33671988 وتاريــخ 1433/11/23 هـــ  املقيــدة 
ففــي  هـــ    1433/11/23 وتاريــخ   332094953 برقــم  باحملكمــة 
يــوم  الســبت املوافــق1433/11/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 
09  وفيهــا قــدم املدعــي العــام ..... الئحتــه ضــد / .... ســوري اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم )......( والتــي جــاء فيهــا مــا نصــه )فأنــه بتاريــخ 
مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني   .....  / الوافــد  تقــدم  1433/9/20هـــ 
اإلقامــة رقــم ).....( ببــالغ مفيــدًا عــن تعرضــه العتــداء مــن قبــل أربعــة 
أشــخاص وســرقة ماطــور كهربائــي وباالنتقــال واملعاينــة تبــن أن املوقــع 
عبــارة عــن حــوش مســور ولــه بوابــة علــى طريــق طريــف يف الصناعيــة 
اجلديــدة ويوجــد بــه غرفتــان علــى اليمــن ومبنــى حتــت اإلنشــاء وتبــن أن 
موقــع املاطــور يقــع بالقــرب مــن الســور مــن جهــة الشــمال ولــم يالحــظ 
أي آثــار وبضبــط إفــادة املدعــي / .....أفــاد بأنــه أثنــاء تواجــده يف حــوش 
احلــوش  بــاب  اجلديــدة ســمع  بالصناعيــة  املدنــي  الدفــاع  إدارة  صيانــة 
يطــرق وعنــد قيامــه بفتــح البــاب وجــد أربعــة أشــخاص فقامــوا مبســكه 
ــوع داتســون غمــاره لونهــا أبيــض رقــم  ووضعــه يف ســيارتهم وهــي مــن ن
اللوحــة )....( واألحــرف غيــر معروفــة لديــه وأفــاد بأنهــم يلبســون )بناطيل 
جينز( لونها أزرق وال يســتطيع حتديد جنســياتهم وأنه يســتطيع التعرف 
عليهــم وبرصــد الســيارات التــي حتمــل رقــم اللوحــة واملواصفــات مــن قبل 
مأمــور النهايــة الطرفيــة ومســاعد ضابــط اخلفــر تبــن وجــود ســيارة يف 
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مدينــة عرعــر بنفــس املواصفــات تعــود للمواطــن /..... ويقودهــا املدعــى 
عليــه / .... وبعــرض الســيارة علــى املدعــى عليــه / ..... وهــي مــن نــوع 
داتســون غمــارة لوحــة رقــم )... ...( التــي بقيــادة املدعــى عليــه أفــاد أنهــا 
نفــس الســيارة التــي حضــر بهــا األشــخاص وبعــرض املدعــى عليــه / .... 
علــى املدعــي / .... لــم يســتطع التعــرف عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
الســيارة وقــت احلادثــة أفــاد أن الســيارة لكفيلــه لكنــه هــو مــن يقودهــا 

ولــم يقــم بإعطائهــا ألحــد
ــخ 1433/9/19هـــ بعــد صــالة املغــرب كان يف  ــه بتاري   كمــا أفــاد أن
ــة عشــر والنصــف  ــي الســاعة الثاني ــه يف عمــارة .... ويف حوال موقــع عمل
مســاًء جــاءه اتصــال مــن مصنع ............ والــذي يقع يف الصناعية اجلديدة 
قــرب موقــع احلادثــة فذهــب للمصنــع مــن أجــل تنزيــل طابــوق )حجــر( 
لــدى حــوش كفيلــه وعنــد وصولــه للمصنــع جلــس لديهــم ثــم ذهــب 
حلــوش كفيلــه ينتظــر وصــول الطلــب مــن املصنــع ولــم يصــل الطلــب 
لوجــود خلــل يف ســيارة املصنــع وبضبــط إفــادة الوافــد / ..... ســوداني 
مبوجــب اإلقامــة رقــم ).....( والــذي يعمــل يف مصنــع أفــاد بأنــه حضــر 
لديــه املدعــى عليــه باملصنــع بالصناعيــة اجلديــدة لتســليمه طلبيــه حلــوش 
كفيلــه وجلــس لديــه حوالــي عشــر دقائــق ثــم ذهــب حلــوش كفيلــه وقــام 
الســوداني بإرســال الطلبيــة بنفــس الليلــة وأن مــا ذكــره املدعــى عليه من 
أن الســيارة اخلاصــة باملصنــع تعطلــت غيــر صحيــح وقــد انتهــى التحقيــق 
ــن وســرقة  ــى أحــد الوافدي ــداء عل ــه / ..... باالعت ــى اتهــام املدعــى علي إل
ماطــور كهربائــي والتســتر علــى شــركائه لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره )علمــًا 
بــأن احلــق اخلــاص الزال قائمــًا( وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى 
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أجــاب قائــاًل / ال صحــة ملــا ذكــره املدعــي العــام فلــم أقــم بالســرقة ففــي 
حوالــي الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف مســاًء وردنــي اتصــال مــن املصنع 
الــذي يقــع يف الصناعيــة اجلديــدة بطريــق .....فذهبــت للمصنــع مــن أجــل 
تنزيــل طابــوق لــدى حــوش كفيلــي حيــث أعمــل مقــاواًل وعنــد وصولــي 
للمصنــع جلســت لديهــم قرابــة الربــع ســاعة ثــم ذهبــت للحــوش الــذي يقــع 
قريــب مــن املــكان كذلــك لكــي انتظــر الطلبيــة فتأخــرت ثــم اتصلــت 
علــى منــدوب املصنــع فأفادنــي بــأن الســيارة )غــرزت( فلم أنتظــر وذهبت 
ملنزلــي ألنــي لــم أتنــاول العشــاء ثــم جــاءت بعــد ذلــك الطلبيــة للحــوش وأنــا 
غيــر موجــود والســيارة التــي معــي هــي باســم كفيلــي وأنــا مــن يقودهــا 
وهــي ...... وال يقودهــا أحــد غيــري وليــس لــدي أي ســابقة وأنــا أعمــل 
مقــاواًل يف هــذا البلــد منــذ قرابــة تســعة عشــر ســنة ولــدي عمــالء كثــر 
ومؤمتــن علــى مبالــغ وحديــد وغيرهــا فكيــف أقــوم بســرقة ماطــور مبلغه 
زهيــد كمــا أنــي أب الثنــى عشــر ولــدا هــذه إجابتــي وبطلــب البينــة مــن 
ــة  ــه ســوى مــا جــاء يف أوراق املعامل ــه ليــس لدي ــام أجــاب بأن املدعــي الع
وللتأمــل رفعــت اجللســة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/11/27هـــ
 ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد جــرى الرجــوع إلــى أوراق 
املعاملــة فوجــدت بــن طياتهــا إفــادة املدعــى عليــه ...... لفــة ) 3 (صفحــة 
)12 -  13 ( تتضمــن إفادتــه برقــم لوحــة الســيارة التــي قامــت بالســرقة 
دون األحــرف وكذلــك تضمنــت إفادتــه اعتقــاده بــأن الســارقن مــن 
اســتطاعته  إفادتــه  تضمنــت  وكذلــك  والهنديــة  املصريــة  اجلنســية 
التعــرف علــى اجلنــاة وحــن عــرض املدعــى عليــه ....عليــه لــم يســتطع 
التعــرف عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع 
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ــة ومــا قــرره الطرفــان ونظــرًا إلنــكار املدعــى عليــه  علــى أوراق املعامل
الدعــوى وعــدم إقــراره بهــا وعــدم البينــة املوصلــة مــن املدعــي العــام علــى 
دعــواه وألن مــا أورده  املدعــي العــام مــن أدلــة وقرائــن ضعيــف ال ميكــن 
توجيــه التهمــة مــن خاللهــا وملــا تضمنتــه إفــادة املدعــي ) املشــتكي( مــن 
ــى املدعــى  ــه بأرقــام دون حــروف للوحــة الســيارة وعــدم تعرفــه عل إدالئ
عليــه حــن عرضــه عليــه كمــا هــو مشــار إليــه بعاليــه كمــا أن اإلفــادة  
أعــاله صــادرة مــن املدعــي باحلــق اخلــاص ممــا حتتــاج معهــا إلــى إثبــات 
ونظــرًا لعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه وملــا ظهــر لــي مــن حــال 
املدعــى عليــه مــن كبــر ســنه ونظــرًا لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) 
البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر ( وجلميــع مــا ســبق فلــم 
يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بســرقة ماطــور كهربائــي والتســتر علــى 
أشــخاص وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه 
بالســرقة  والتســتر ومبــا تقــدم حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض مكتفيــًا بالئحــة 
الدعــوى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد  وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/11/29 هـــ
الثانيــة  الدائــرة   نحــن قضــاة  اطلعنــا  ...فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
اجلــوف  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتمييــز 
بعرعــر  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى 
برقم332094952وتاريــخ12/27/ 1433هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
ــة الشــيخ / ....  برقــم 33469364  وتاريــخ 1433/11/29هـــ  مــن فضيل
اجلنســية التهامــه  ..... ســوري  العــام  ضــد/   املدعــي  بدعــوى  اخلــاص 
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بالســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر املصادقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3463079 تاريخه: 1434/3/16هـ  
 رقم الدعوى:33689202

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34206018    تاريخه: 1434/5/5هـ

اعتــداء - إتــالف مــال عــام - إتــالف ســيارة الشــرطة - مقاومــة قــوات 
 - ســابقة مشــابهة  وجــود   - القصــد  املدعــى عليــه  إنــكار   - الشــرطة 

التعزيــر بالســجن واجللــد - تعزيــر للشــبهة .

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

جــرى توجيــه االتهــام مــن قبــل االدعــاء العــام علــى املدعى عليــه باالعتداء 
علــى رجــال األمــن بإحلــاق الضــرر مبركبتهمــا وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه حيــث جــرى محاولــة اســتيقافه مــن 
قبــل الدوريــة األمنيــة للتحقــق مــن حالــه فقــام بصــدم ســيارة الدوريــة 
ــأن صدمــه لســيارة  ــه التهمــة ودفــع ب والذ بالفــرار، أنكــر املدعــى علي
الدوريــة كان حادثــًا مروريــًا عاديــًا ولــم يكــن بقصــد منــه ، طلبــت 
البينــة مــن املدعــي العــام قــرر بــأن بينتــه هروبــه مــن الدوريــة األمنيــة ومــا 
جــاء يف محضــر تنفيــذ املهمــة ومحضــر إثبــات احلالــة ويطلــب الرجــوع 
إليهــا، مبواجهــة املدعــى عليــه ببينــات املدعــي العــام قــرر بــأن مــا جــاء 
فيهــا صحيــح ودفــع بــأن الصــدم كان مــن غيــر قصــد ، وبعــد قفــل 
ــة  ــى أوراق املعامل ــة واالطــالع عل بــاب املرافعــة وســماع الدعــوى واإلجاب
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وإلقــرار املدعــى عليــه بالصــدم وإنــكاره القصــد ، ولعــدم قيــام البينــة 
علــى  نــار  إطــالق  ســابقة  ولوجــود   ، عليــه  املدعــى  إلدانــة  الكافيــة 
قــررت  تقــدم  مــا  وملجمــوع   ، الصــدم  بعــد  ولهروبــه   ، عليــه  املدعــى 
احملكمــة عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه باالعتــداء علــى رجــال األمــن 
باإلضــرار مبركبتهمــا ، وقــَرَرت توجيــه التهمــة  القويــة عليــه بذلــك 
وتعزيــره بســجنه أربعــة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثالثــون جلــدة 
دفعــة واحــدة وبــه َحَكمــت ، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم بينمــا اعتــرض 
املدعــي العــام بالئحــة وأفهــم بتعليمــات االســتئناف ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

اجلزئيــة  رئيــس احملكمــة   ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بســكاكا املســاعد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1433/12/29هـ 
الســاعة العاشــرة والنصــف افتتحــت اجللســة وفيهــا قــدم املدعــي العــام 
بالســجل  اجلنســية  ســعودي   ........... عليــه  املدعــى  ضــد  عامــة  دعــوى 
املدنــي رقــم .............. قائــاًل فيهــا أنــه بتاريــخ 1433/11/3هـــ وأثنــاء 
بعملهمــا  اخلاصــة  والواجبــات  املهمــات  لقــوة  تابعتــن  دوريتــن  قيــام 
مبدينــة ســكاكا مت مشــاهدة املدعــى عليــه علــى ســيارة ....... لوحــة 
ســيارتي  بصــدم  قــام  اســتيقافه  وأثنــاء  يحمــل كشــاف   ).......( رقــم 
الدوريــات ثــم دخــل مزرعــة مجــاورة وبعــد ذلــك نــزل مــن ســيارته والذ 
بالفــرار ومبعاينــة الســيارة األولــى للدوريــات مــن نــوع .......... لوحــة رقــم 
) .......... ( اتضــح وجــود صدمــة بســيطة علــى البــاب األميــن للراكــب 
ومبعاينــة الســيارة الثانيــة للدوريــات مــن نــوع ....... لوحــة رقــم ) ......... 
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الزاويــة  مــن  الصــدام األمامــي  اتضــح وجــود صدمــة بســيطة علــى   )
اليمنــى أوقــف املذكــور اســتنادًا للقــرار الــوزاري 1900 وباســتجوابه 
اعتــرف بهروبــه مــن الدوريــة األمنيــة وأن الســيارة تعــود لــه وأقــر بأنهــم 
طلبــوا منــه الوقــوف فقــام بالهــرب وحصــل احلــادث وقــد قــدرت التلفيــات 
الواقعــة علــى ســيارة الدوريــة األمنيــة األولــى والتــي حتمــل اللوحــة رقــم ) 
..........( مببلــغ 700 ســبعمئة ريــال والســيارة الثانيــة والتــي حتمــل اللوحــة 
توجيــه  إلــى  التحقيــق  وانتهــى  ريــال  ( مببلغ1000ألــف   ..........  ( رقــم 
............  باالعتــداء علــى رجــال األمــن وذلــك باإلضــرار  لـــ /  االتهــام 
مبركبتيهمــا األولــى مــن نــوع ...... لوحــة رقــم )......( والثانيــة مــن نــوع 
........ لوحــة رقــم ) ........ ( وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ممــا 
يتعــن معــه إحالتــه للمحكمــة اجلزئيــة وفقــًا لنــص املادتــن )128.126( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فإننــي أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة زاجــرة لــه ورادعــة لغيــره علمــًا بــأن احلــق 
اخلــاص الزال قائمــًا. هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي 
ــم أقــم باالعتــداء علــى رجــال األمــن وإمنــا قمــت بصــدم  غيــر صحيــح فل
مركبتــي الدوريــة دون قصــد وإمنــا حــادث مــروري عــادي هكــذا أجــاب 
وبعرضهــا علــى املدعــي العــام قــرر قائــاًل الصحيــح مــا ذكرتــه وبينتــي 

عليه ما يلي :
1- اعترافــه بالهــروب مــن الدوريــة األمنيــة واملــدون علــى الصفحــة رقــم 

)2( مــن ملــف التحقيــق لفــة رقــم ) 13( ممــا يــدل علــى ســوء نيتــه . 
2- ما جاء مبحضر تنفيذ املهمة رقم ) 727( لفة رقم)2(.
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3- محضــر إثبــات حالــة الســيارتن املتضررتــن املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )6( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل لفــة رقــم )1( اطلــب الرجــوع 
إليهــا هكــذا قــرر وبالرجــوع إليهــا وجدتهــا مطابقــة ملــا ذكــره املدعــي 
العــام ومبواجهــة املدعــى عليــه بهــا قــرر قائــاًل مــا جــاء باعتــرايف فصحيح 
وأمــا مــا ورد مبحضــر تنفيــذ املهمــة املشــار إليــه فصحيــح ولكــن الصدم 
كان مــن غيــر قصــد وامــا مــا ورد يف إثبــات حالــة الســيارتن فصحيــح 
هكــذا قــرر وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر قائــاًل الصحيــح مــا 
ذكرتــه هكــذا قــرر ورفعــت اجللســة للتأمــل إلــى يــوم الســبت املوافــق 
1434/3/14هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف. وبــاهلل التوفيــق و يف جلســة 
اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1434/03/14هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  أخــرى 
الســاعة العاشــرة و النصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام و املدعــى عليــه 
و أقفلــت املرافعــة و بعــد ســماع الدعــوى و اإلجابــة و االطــالع علــى أوراق 
املعاملــة و إلنــكار املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام بقيامــه باالعتــداء 
ــوع...... ــى مــن ن ــك باإلضــرار مبركبتيهمــا األول ــى رجــال األمــن وذل عل
لوحة رقم ).......( والثانية من نوع ....... لوحة رقم ) ..... ( و إلقرار املدعى 
عليــه بصــدم مركبتــي الدوريــة الرســمية مــن غيــر قصــد و لعــدم وجــود 
بينــة كافيــة لــدى املدعــي العــام إلدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه 
مــن االعتــداء علــى رجــال األمــن و جلميــع مــا تقــدم بــه املدعــي العــام مــن 
أدلــة و قرائــن و لوجــود ســابقة إطــالق نــار مســجلة علــى املدعــى عليــه يف 
1431/10/09هـــ حســب الئحــة دعــوى املدعــي العــام لذلــك كلــه و بناءًا 
عليــه لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه املواطــن / .......... باالعتــداء علــى 
رجــال األمــن وذلــك باإلضــرار مبركبتيهمــا األولــى مــن نــوع ..... لوحــة 
رقــم ).....( والثانيــة مــن نــوع ..... لوحــة رقــم ).....( و توجهــت التهمــة القويــة 
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عليــه بذلــك و قــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه مــدة أربعــة أشــهر تبــدأ 
اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه يحتســب منهــا مــا أمضــاه موقوفــًا يف ذمــة هــذه 
القضيــة و جلــدة ثالثــون جلــدة دفعــة واحــدة هــذا مــا حكمــُت بــه و تلــى 
عليهمــا فقنــع بــه املدعــى عليــه دون املدعــي العــام و طلــب متييــزه و أســتعد
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه و قــرر فهمــه بتعليمــات التمييــز و أفهمتــه 
1434/03/16هـــ  االثنــن  يــوم  احملكمــة  لهــذه  احلضــور  عليــه  بــأن 
الســاعة الثامنــة ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/03/14 هـــ الســاعة 

احلاديــة عشــرة.
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رقم الصك:34224565   تاريخه: 1434/5/27هـ   
رقم الدعوى:33689550

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34250879   تاريخه: 1434/7/4هـ

اعتــداء - ضــرب - ضــرب الــزوج لزوجتــه - إقامــه الدعــوى العامــة يف 
ضــرب الــزوج لزوجتــه مــع تنــازل الزوجــة عــن حقهــا اخلــاص - مــن 
أســباب تخفيــف العقوبــة يف احلــق العــام  تنــازل املدعــي اخلــاص عــن 

حقــه - االكتفــاء بالتعزيــر بأخــذ التعهــد 

1411/2/15هـــ  يف  8/ت/21  رقــم  العــدل  وزيــر  معالــي  تعميــم   -1
املشــادات  يف  احملاكــم  أمــام  عامــة  دعــوى  إقامــة  عــدم  املتضمــن 
علــى  تقتصــر  التــي  البســيطة  املضاربــات  أو  باأليــدي  والتماســك 
إصابــات ال يزيــد التعطيــل فيهــا عــن العمــل أكثــر مــن عشــرة أيــام 
حســب التقريــر الطبــي طاملــا تنــازل املصــاب عــن شــكواه ولــم تشــكل 
املضاربــة إخــالال باألمــن مــع أخــذ التعهــد علــى الطرفــن بعــدم العــودة 

لذلــك.
قولــه صاحــب شــرح منتهــى االرادات|: » ولــه - أي: الــزوج واألب   -2
والســيد - تأديــب زوجــة وتأديــب ولــد لــو كان الولــد مكلفــًا مزوجــًا 

بضــرب غيــر مبــرح  « ) 5/ 686(.
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للمدعــى عليــه بقيامــه باإلعتــداء علــى زوجتــه  جــرى توجيــه االتهــام 
بالضرب بيده وجتاوز حد التأديب الشــرعي والتســبب يف جرح تهتكي 
داخــل الشــفة الســفلى مــع فقــد جــزء مــن إحــدى األســنان ، وطلــب إثبــات 
املدعــى عليــه  أقــر  التعزيريــة عليــه،  العقوبــة  وإيقــاع  إليــه  أســند  مــا 
بالتهمــة ودفــع بأنهــا التــي جعلتــه يقــوم بهــذا الفعــل لعنادهــا لــه وتســببها 
يف املشــاكل وقــد تنازلــت عــن حقهــا اخلــاص، جــرى االطــالع علــى 
التقريــر الطبــي وعلــى محضــر تنــازل الزوجــة، بنــاًء علــى دعــوى املدعــي 
العــام وإجابــة املدعــى عليــه ولتنــازل املدعيــة عــن حقهــا اخلــاص وبنــاء 
علــى تعميــم معالــي املتضمــن عــدم إقامــة دعــوى عامــة أمــام احملاكــم 
يف املشــادات والتماســك باأليــدي أو التعــدي بالضــرب البســيط الــذي 
يقتصــر علــى إصابــات ال يزيــد التعطيــل فيهــا عــن العمــل أكثــر مــن 
عشــرة أيــام حســب التقريــر الطبــي طاملــا تنــازل املصــاب عــن شــكواه 
ولــم تشــكل املضاربــة إخــالال باألمــن مــع أخــذ التعهــد علــى الطرفــن 
بعــدم العــودة لذلــك ، وتطلعــا الســتدامة العشــرة الزوجيــة بينهمــا ، وألن 
املدعــى عليــه جتــاوز احلــد الشــرعي يف الضــرب ، لذلــك كلــه فقــد ثبــت 
لــدى احملكمــة إدانــة املدعــى عليــه باالعتــداء علــى زوجتــه بالضــرب 
بيــده وجتــاوزه حــد التأديــب الشــرعي والتســبب يف اإلصابــة املوصوفــة 
بالتقريــر الطبــي وتهديدهــا وقــررت اإلكتفــاء بأخــذ التعهــد عليــه بعــدم 
العــودة ملــا بــدر منــه، بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة بينمــا اعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة مكتفيــا بالئحــة 

الدعــوى، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــاء عل ــة بالدمــام بن ........القاضــي باحملكمــة اجلزائي
برقــم    احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
وتاريــخ 1433/12/19هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالدمــام برقــم   وتاريــخ 1433/12/19هـــ افتتحــت اجللســة يف 
يــوم الثالثــاء 1434/5/21هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة وفيهــا قــدم املدعــي 
العــام ........ دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء 
اجلنســية  ........ســعودي  علــى/  أدعــي  الشــرقية  املنطقــة  لفــرع  العــام 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( حيــث إنــه بتاريــخ 1433/10/10هـــ 
تقدمــت املواطنــة/ ........ملركــز شــرطة شــمال الدمــام مدعيــًة تعرضهــا 
خــالف  بســبب  عليــه  املدعــى  زوجهــا  قبــل  مــن  بالضــرب  لالعتــداء 
عائلــي حــدث بينهمــا حيــث قــام املدعــى عليــه بضربهــا ممــا تســبب لهــا 
بكســر أحــد أســنانها وخلخلــة بعضهــا وقــد صــدر بحــق املجنــي عليــه 
التقريــر طبــي النهائــي الصــادر مــن مجمــع الدمــام الطبــي رقــم ........
وتاريــخ 1433/10/4هـــ املتضمــن أنــه بالكشــف علــى املذكــورة بتاريخ 
الشــفة  داخــل  علــى  تهتكــي  بجــرح  وجــدت مصابــة  1433/9/19هـــ 
الســفلية مــع فقــد للســن الســفلي اثــر ادعــاء اعتــداء مت عمــل الــالزم 
ومــدة الشــفاء عشــرة أيــام للجــروح مــا لــم حتــدث مضاعفــات أمــا مــدة 
الشــفاء لفقــد الســن ال يوجــد مــدة شــفاء وباالطــالع علــى محضــر تفريــغ 
الرســائل: جــاء يف الرســالة األولــى مــا نصــه ) لــو أشــوفك علــي احلــالل 
ألذبحــك أنتــي وأبــوك ( وبســماع أقــوال املدعــى عليــه األوليــة : أقــر 
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بضــرب زوجتــه بواســطة يــده بســبب خــالف عائلي وبإرســال عدة رســائل 
لهــا وباســتجواب املدعــى عليــه: أقــر بقيامــة بضــرب زوجتــه بواســطة 
باالعتــداء  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  وانتهــى  يــده 
علــى زوجتــه بالضــرب بواســطة يــده وجتــاوز حــد التأديــب الشــرعي 
والتســبب لهــا باإلصابــة املوصوفــة يف التقريــر الطبــي وتهديدهــا وذلــك 
ــة: 1- مــا جــاء يف إقــراره مبحضــر االســتجواب  ــن التالي ــة والقرائ لألدل
املنــوه عنــه واملرفــق علــى اللفــة رقــم )11-12( وبســماع األقــوال املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )14/13( مــن ملــف تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد 
لفــه رقــم )1( 2- مــا جــاء يف التقريــر الطبــي للمجنــي عليهــا املنــوه عنــه 
واملرفــق علــى اللفــة رقــم )13( 3- مــا جــاء يف محضــر تفريــغ رســائل 
اجلــوال املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )12( مــن ملــف تقريــر 
األحــوال األمنيــة املوحــد لفــه رقــم )1( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر 
لــه علــى ســوابق 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 غيــره هكــذا ادعــى 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام 
صحيــح لكنهــا هــي التــي جعلتنــي أقــوم بضربهــا بيــدي علــى وجههــا 
كونهــا حتــب العنــاد وتســبب املشــاكل وقــد تنازلــت عــن حقهــا اخلــاص 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه فقــال 
بينتــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة ثــم جــرى اإلطــالع علــى أوراق املعاملــة 
فوجــدت علــى لفــة رقــم )15( تقريــرًا طبيــًا صــادرًا  مــن مجمــع الدمــام 
الطبــي برقــم 17844 وتاريــخ 1433/10/4هـــ املتضمــن طبــق مــا ذكــر 
ــازل مــن  ــة رقــم )23( تن ــى لف ــام يف دعــواه كمــا وجــدت عل املدعــي الع
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املدعيــة عــن حقهــا اخلــاص فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
العــام وإجابــة املدعــى عليــه ومبــا أن املدعيــة باحلــق اخلــاص قــد تنازلــت 
عــن دعواهــا حســب اإلقــرار املرفــق باملعاملــة وبنــاء علــى تعميــم معالــي 
وزيــر العــدل رقــم 8/ت/21 يف 1411/2/15هـــ املتضمــن عــدم إقامــة 
دعــوى احلــق العــام أمــام احملاكــم يف املشــادات والتماســك باأليــدي أو 
املضاربــات البســيطة التــي تقتصــر علــى إصابــات ال يزيــد التعطيــل فيهــا 
العمــل أكثــر مــن عشــرة أيــام حســب تقديــر التقريــر الطبــي طاملــا تنــازل 
ــة إخــالل باألمــن مــع أخــذ  املصــاب عــن شــكواه ولــم تشــكل املضارب
التعهــد علــى الطرفــن بعــدم العــودة لذلــك ونظــرًا الســتدامة العشــرة 
الزوجيــة بينهمــا ومبــا أن املدعــى عليــه جتــاوز احلــد يف الضــرب فقــد 
ذكــر يف شــرح منتهــى اإلرادات )ج 10 / ص 254(مــا نصــه: ]َوَلــُه ( َأْي 
ِد ) َتْأِديــُب َزْوَجــٍة َو ( َتْأِديــُب ) َوَلــٍد َوَلــْو ( َكاَن اْلَوَلــُد  ــيِّ ِب َوالسَّ ْوِج َواأْلَ الــزَّ
ٍح[ َولــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة  ًجــا ِبَضــْرٍب َغْيــِر ُمَبــرِّ ) ُمَكلًَّفــا ُمَزوَّ
املدعــى عليــه باالعتــداء علــى زوجتــه بالضــرب بواســطة يــده وجتــاوز حــد 
التأديــب الشــرعي والتســبب لهــا باإلصابــة املوصوفــة يف التقريــر الطبــي 
وتهديدهــا وقــررت االكتفــاء بأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم 
العــودة ملــا بــدر منــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم 
وطلــب االســتئناف مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى العامــة وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/05/27هـــاحلمد 
هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت 1434/07/08هـــ افتتحــت اجللســة 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وفيهــا  الثامنــة  الســاعة 
1434/07/04هـــوبرفقها  يف   341612885 برقــم  الشــرقية  باملنطقــة 



198

يف   34250879 برقــم  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار 
التوفيــق  وبــاهلل  احلكــم  علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/06/25هـــ 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/07/08هـــ
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رقم الصك : 344920   تاريخه: 1434/1/26هـ    
رقم الدعوى:33690236

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34183490       تاريخه: 1434/4/9هـ

اعتــداء - حيــازة ســالح نــاري بــدون ترخيــص - إطــالق أعيــرة ناريــة - 
انتهــاك حرمــة منــزل - مقاومــة قــوات الشــرطة - وجود ســوابق قضائية 

- تعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ تعهــد بعــدم العــودة ملثــل ذلــك .

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

جــرى توجيــه االتهــام مــن قبــل االدعــاء العــام ، للمدعــى عليــه ، بإشــهار 
الســالح علــى مواطــن ، بقصــد التهديد ومقاومــة رجل األمن، واالعتداء 
علــى مركبتــه بالصــدم والهــروب منــه ، وصــدم ســيارة مواطــن عمــدا 
وانتهــاك حرمــة منــزل ، ويطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة حيــث تقــدم املعتــدى عليــه بشــكوى ضــد املدعــى عليــه 
بقيامــه بإطــالق النــار عليــه ، وملــا حاولــت الدوريــة إيقافــه صدم ســيارتها 
والذ بالفــرار ودخــل منــزل مواطــن مــن غيــر إذنــه فجــرى محاصــرة املنــزل 
حتــى مت  القبــض عليــه وبتفتيــش الســيارة عثــر بحوزتــه علــى ســالح نــاري 
، أقــر املدعــى عليــه قيامــه بإشــهار الســالح علــى مواطــن بقصــد التهديد 
ومقاومــة رجــال األمــن واالعتــداء علــى مركبتــه بالصــدم والهــروب 
وصــدم ســيارة أحــد املواطنــن عمــدا ودخولــه إلــى منــزل واســتراحة 
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غيــره مــن غيــر إذنــه وأنــه ال يعــرف املجنــي عليــه وإمنــا قــام بذلــك لوجــود 
خــالف بينهمــا أثنــاء ســيرهما بالســيارة ولــم يثبــت قيامــه بإطــالق النــار 
ــه  ــة ، وإلقــرار املدعــى علي ــه ســوابق قضائي ــأن ل ــه ب ، أقــر املدعــى علي
ــزل وإخافــة الســاكنن ولتعــدد  بإشــهاره ســالحا وانتهاكــه حرمــة من
ســوابق املدعــى عليــه ممــا يــدل علــى ســوء ســلوكه وعــدم ارتداعــه 
ــة وســيارة  ولتعريضــه نفســه واآلخريــن للخطــر بصدمــه لســيارة الدوري
أحــد املواطنــن لــذا فقــد قــررت احملكمــة ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه يف الدعــوى وقــَررت تعزيــره بســجنه ســنة كاملــة مــن 
تاريــخ إيقافــه وجلــده مئتــن وخمســن جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات 
متســاوية بــن كل دفعــة والتــي تليهــا عشــرة أيــام مــع أخــذ  التعهــد عليــه 
بعــدم العــودة ملثــل ذلــك، قــرر الطرفــان عــدم القناعــة، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس   .............. أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد 
بســكاكا وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 33690236 وتاريــخ 
وتاريــخ   332180988 برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  1433/12/19هـــ 
1433/12/19هـــ ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1433/12/06هـــ 
افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة 08:00 وفيهــا قــدم املدعــي العــام 
........... الئحــة دعــوى عامــة ضــد ................. ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ............... قائــال فيهــا إنــه بتاريــخ 1433/11/21هـــ تقــدم املواطــن 
أثنــاء ســيره علــى  أنــه  ........ مفادهــا  ........... بدعــوى ملركــز شــرطة 
ســيارته نــوع ........ موديــل ...... حتمــل اللوحــة رقــم )........( برفقــة شــقيقه 
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/ ...... الحــظ ســيارة تســير خلفــه مــن نــوع ........ موديــل ...... حتمل اللوحة 
رقــم )......( وعنــد توقفــه عنــد إشــارة تقاطــع طريــق امللــك عبدالعزيــز 
بالقــرب مــن مطعــم ..... توقــف املتهــم املذكــور خلفــه ونــزل شــقيقه .... 
إلــى البقالــة فقــام املتهــم املذكــور بإطــالق النــار باجتــاه شــقيقه طلقــة 
واحــدة ثــم الذ بالفــرار وأنــه قــام بإبــالغ الدوريــات األمنيــة وأنــه ال يعــرف 
املذكــور. وورد يف محضــر تنفيــذ املهمــة رقــم )6407( بأنــه اســتوقف 
املتهــم  متابعــة  نــار ومت  تعــرض إلطــالق  بأنــه  وأفــاد  الدوريــة  املدعــي 
املذكــور حتــى قــام بعكــس الســير علــى الطريــق اإلقليمــي باجتــاه 
الشــمال وارتطــم بالدوريــة مــن األمــام ثــم ارتكــب الفــرار علــى األقــدام 
ودخــل منــزل املدعــو / ....... ومت محاصــرة املنــزل مــن جميــع اجلهــات ومت 
القبــض عليــه وبتفتيــش ســيارة املتهــم نــوع ....... حتمــل اللوحــة رقــم )......( 
عثــر علــى الســالح بذخيرتــه. وورد يف محضــر االنتقــال واملعاينــة بــأن 
موقــع بدايــة احلادثــة يقــع يف طريــق امللــك عبدالعزيــز بالقــرب مــن مطعــم 
..... والــذي يقــع بحــي ........ وجــرى مســح املوقــع برفقــة اجلهــات املختصــة 
ولــم يعثــر علــى فــوارغ إطــالق نــار أو آثــار مقــذوف نــاري ، ومت مســائلة 
أصحــاب احملــالت املجــاورة للموقــع فلــم يوجــد مــن يثبــت ســماع صــوت 
إطــالق النــار ومت االنتقــال ملوقــع حــادث صــدم الدوريــة واتضــح بأنــه يقــع 
ــى تقاطــع طريــق ................... )الطريــق اإلقليمــي( مــع طريــق شــارع  عل
العــرب واتضــح أنــه يوجــد بهــا صــدم مــن اجلانب األيســر مبقدمة الســيارة 
وصــدم يف البــاب األميــن. ومت عــرض املتهــم املذكــور ومرافقــه )............( 
صــدر بحقــه أمــر حفــظ دعــوى رقــم 20460 وتاريــخ 1433/12/04هـــ( 
وســيارة نــوع ........ موديــل ...... حتمــل اللوحــة رقــم ).....( علــى املدعــي / 
......... وشــقيقه ..... ومتكنــا مــن التعــرف عليهمــا وأنهمــا كانــا يســتقالن 
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الســيارة وأن املتهــم املذكــور هــو مــن قــام بإطــالق النــار. وورد خطــاب 
مديــر إدارة دوريــات األمــن بــأن التلفيــات التــي حلقــت باملركبــة تقــدر 
مببلــغ )6720( ريــال. وبضبــط إفــادة املواطــن / ....... أفــاد بأنــه أثنــاء 
توقفــه عنــد إشــارة تقاطــع شــارع العــرب مــع شــارع األميــر عبداإللــه وإذا 
بســيارة نــوع ....... حتمــل اللوحــة رقــم ).........( تســير بســرعة وخلفهــا 
ارتطــم  املذكــورة  الســيارة  صاحــب  انعطــاف  وعنــد  أمنيــة  دوريــات 
بســيارته ثــم ارتكــب الفــرار. أوقــف املذكــور اســتنادا للقــرار الــوزاري 
1900وبســماع أقــوال املتهــم املذكــور واســتجوابه أقــر بأنــه قــام بإشــهار 
الســالح علــى املدعــي / .......... وأقــر بــأن الســالح يعــود لــه وأنــه غيــر 
مرخــص )مت فــرز أوراق مســتقلة للســالح إلحالتهــا للمحكمــة اإلداريــة( 
وأنكــر قيامــه بإطــالق النــار وأقــر بأنــه ارتكــب الفــرار حينمــا أراد 
رجــل األمــن اســتيقافه وأقــر بأنــه قــام بصدم ســيارة مواطن نــوع ..... أثناء 
هروبــه مــن الدوريــة وأن صاحــب الدوريــة قــام بعكــس الســير وصدمــه 
وأقــر بأنــه قــام بإيقــاف ســيارته والهــروب علــى األقــدام وأنــه قــام بالقفــز 
يف أحــد املنــازل ودخــول اســتراحة مهجــورة وأنــه مت القبــض عليــه وأفــاد 
بأنــه ال يعــرف املدعــي وأن ســبب قيامــه بذلــك هــو ســوء تفاهــم حصــل 
أثنــاء الســير وأن املدعــو / ........ كان مرافــق لــه فقــط. وانتهــى التحقيق 
إلــى توجيــه االتهــام لـــ/ ............ بإشــهار الســالح علــى املواطــن / ............. 
بقصــد التهديــد ومقاومــة رجــل األمــن واالعتــداء علــى مركبتــه بالصدم 
والهــروب منــه وصــدم ســيارة املواطــن / ................ عمــدا وانتهــاك حرمة 
منــزل واســتراحة. وحيــث إن مــا أقــدم عليه املتهــم املذكور وهو بكامل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ، ممــا يتعــن 
معــه إحالتــه إلــى احملكمــة اجلزئيــة اســتنادا للمادتــن )126 و 128( مــن 
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نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فإننــي أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه ، واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره. علمــا بــأن احلــق اخلــاص جلميــع 
أطــراف القضيــة مــا زال قائــم. هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي 
قمــت بإشــهار الســالح علــى املواطــن ......... بقصــد التهديــد ومقاومــة 
رجــل األمــن واالعتــداء علــى مركبتــه بالصــدم والهــروب وصــدم ســيارة 
أحــد املواطنــن عمــدا ودخولــي إلــى منــزل واســتراحة بغيــر إذن صاحبهــا 
ــه توجــد مشــكلة بينــي وبــن .........  فهــذا صحيــح والســبب يف ذلــك أن
حيــث قــام بعمــل حركــة أثنــاء الســير فغضبــت عليــه وفعلــت مــا ذكــره 
املدعــي العــام هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن 
ســوابقه وهــي ثــالث ســوابق ســابقتان أخالقيتــان وســابقة يف حيــازة 
واســتعمال املخــدرات فقــال إن الســوابق صحيحــة ونلــت اجلــزاء عليهــا 
لــذا وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى 
عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام ومؤاخــذة للمدعــى عليــه بإقــراره وحيــث 
إن املدعــى عليــه أشــهر ســالحا قاتــال علــى أحــد املواطنــن مــا يــدل علــى 
اســتخفافه باألنفــس وباألمــن ورجالــه وحيــث إن املدعــى عليــه انتهــك 
حرمــة منــزل أحــد املواطنــن بالدخــول فيــه بغيــر إذن ممــا ســبب الذعــر 
علــى  ســوابق  عــدة  ولوجــود  اآلمنــن  واألطفــال  النســاء  بــن  واخلــوف 
املدعــى عليــه ممــا يــدل علــى ســوء ســلوكه وعــدم ارتداعــه وحيــث إن 
املدعــى عليــه عــرض نفســه وعــرض اآلخريــن للخطــر بصدمــه للدوريــة 
ولســيارة أحــد املواطنــن لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا 
نســب لــه بدعــوى املدعــي العــام وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك وذلــك بســجنه 
ــدة مفرقــة  ــده مئتــن وخمســن جل ــخ إيقافــه وجل ــة مــن تاري ســنة كامل
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ــام مــع  ــى خمــس دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أي عل
أخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك وبذلــك قضيــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه واملدعــي العــام قــررا عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف 
فأفهمتهمــا أنــه يف يــوم الســبت القــادم املوافــق 1434/01/10هـــ ســوف 
يســلم كل واحــد منهمــا نســخة مــن احلكــم لالعتــراض عليــه وأن لــكل 
واحــد منهمــا مــدة نظاميــة وهــي ثالثــون يومــا مــن تاريــخ الســبت القــادم 
ذلــك  ففهمــا  االعتراضيــة  الئحتــه  خاللهــا  منهمــا  واحــد  كل  يقــدم 
وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة وبــاهلل 
ــه وســلم .  ــه وصحب ــى آل ــى ســيدنا محمــد وعل ــى اهلل عل ــق، وصل التوفي
ــا ............   حــرر يف 1434/01/06هـــ ، احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بســكاكا ويف هــذا اليــوم األحــد املوافــق 
 11:30 الســاعة  متــام  يف  الرابعــة  اجللســة  افتتحــت  1434/02/24هـــ 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــرر أنــه يرغــب باالعتــراض علــى احلكــم 
مــن غيــر تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبنــاه لذلــك وعليــه جــرى التوقيــع 
وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة وخمــس وثالثــون دقيقــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وعلــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/02/24هـــ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد مت تصديــق احلكم من محكمة االســتئناف 

وبــاهلل التوفيق .
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َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهَذا ، يِف َشــْهِرُكْم 

َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا ((.

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقيامــه بطعــن املجنــي عليــه بــأداة 
ــغ مركــز الشــرطة  ــره شــرعا، تبل ــه وتعزي ــب إدانت ــه وطل حــادة وإصابت
عــن وجــود شــخص مصــاب إثــر تعرضــه للضــرب يف رأســه بواســطة 
مفتــاح ســيارة ويتهــم املدعــى عليــه )شــقيقه( وقــد قــام املدعــى عليــه 

بتســليم نفســه، إقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى .
- ثبــوت اإلدانــة واحلكــم مبــا يلــي : بســجنه ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيقافه 
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علــى ذمــة القضيــة، بجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن متســاويتن 
كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن 
عشــرة أيــام، يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر منــه، قــرر 
املدعــي العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى 

عليــه القناعــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
املعاملــة  علــى  بنــاًء  باألحســاء   اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   .... أنــا 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  ق1618وتاريخ1434/02/03هـــ  ه  برقــم 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  برقم34286037وتاريخ1434/02/04هـــ 
الرئيــس برقــم3457327 وتاريــخ 1434/02/04هـ فتحت اجللســة األولى 
يــوم االثنــن 1434/04/08هـــ الســاعة الثامنــة وفيهــا حضــر املدعــي 
خطــاب  مبوجــب  طرفنــا  احملكمــة  أمــام  بالترافــع  امُلَعّمــد   .... العــام 
ــام مبحافظــة األحســاء ذي  ــق واالدعــاء الع ــرة التحقي ســعادة رئيــس دائ
الرقــم 13415والتاريــخ 1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل : بصفتــي 
مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى/ 
.... ، البالــغ مــن العمــر)36 ( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )....( ، أوقــف بتاريــخ  1433/9/12هـــ وأفرج عنه بالكفالة 
بتاريخ1433/9/14هـــ ، يســكن مبحافظــة األحســاء/قرية ........ إنــه 
بتاريــخ 1433/9/11هـــ تبلــغ مركــز شــرطة محافظــة األحســاء مــن 
اســتعالمات مستشــفى ................. بالهفــوف عــن وجــود شــخص يدعــى/ 
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ــر تعرضــه للطعــن يف رأســه  ــم إث ــه( مصــاب لديه ...)شــقيق املدعــى علي
ــاح ســيارة ويتهــم بذلــك املدعــى عليــه )شــقيقه( وقــد قــام  بواســطة مفت
املدعــى عليــه بتســليم نفســه بتاريــخ 1433/9/12هـــ. وباالنتقــال إلــى 
موقــع املنــزل ملعاينتــه اتضــح أنــه يقــع بقريــة ال.. ومكــون مــن طابقــن 
أحــد  انكســرت  وقــد  وجــود طاولــة  اخلارجيــة  بالغرفــة  لوحــظ  وقــد 
ــى األرض أثبــت  قوائمهــا كمــا لوحــظ وجــود بقعتــن دمــاء بســيطة عل
تقريــر فحــوص حيويــة رقــم)322( ايجابيتهــا لــدم ادمــي. وبضبــط أقــوال 
املجنــي عليــه املدعــو/ ...: أفــاد أنــه أثنــاء تواجــده مبجلــس منزلهــم رفــق 
يــده  ... دخــل عليهــم املدعــى عليــه املذكــور ويف  ... ونســيبه  شــقيقه 
مفتــاح ســيارته وقــام باســتفزازه ممــا أثــار غضبــه واشــتبك معــه باأليــدي 
اســتقرار  إلــى  أدى  ممــا  رأســه  علــى  الســيارة  مبفتــاح  بضربــه  وقــام 
املفتــاح فيــه وقــد صــدر بحقــه التقريــر الطبــي رقــم)41/27/4/12632( 
وتاريخ1434/9/18هـــ مــن مستشــفى ................. املتضمــن جــرح نافــذ 
باجلبهــة أعلــى احلاجــب األيســر بواســطة مفتــاح ســيارة مت اختــراق عظــم 
اجلبهــة وأغلفــة املــخ مــع تهتــك مبقدمــة الفــص األمامــي األيســر للمــخ 
ــم حتــدث مضاعفــات. وبضبــط شــهادة  ومــدة الشــفاء ســتة أســابيع مال
املدعــو/ ....: أفــاد أنــه أثنــاء تواجــده مبنــزل والــد زوجتــه/ ... بقريــة ..... 
بعــد صــالة املغــرب لتنــاول وجبــة اإلفطــار رفــق كاًل مــن/ ... و....دخــل 
عليهم املدعى عليه أن اشــتبك مع شــقيقه ...وعندما قام للتفريق بينهما 
رفــق املوجوديــن شــاهد مفتــاح الســيارة مســتقرًا يف رأس ... املذكــور 
املجنــي  شــقيق  أقــوال  وبضبــط  بضربــه.  يقــوم  ...وهــو  يشــاهد  ولــم 
عليــه املدعــو/ ... و.... أفــادوا مبــا أفــاد بــه الشــاهد)...( . وباســتجواب 
ــى رأســه  ــاح ســيارة عل املدعــى عليــه: أقــر بقيامــه بضــرب شــقيقه مبفت
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بســبب خــالف حصــل بينهمــا وصــدق إقــراراه شــرعا بذلــك وقــد أســفر 
التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه باالعتــداء بالضــرب وطعــن شــقيقه 
... يف رأســه بواســطة مفتــاح ســيارته ممــا تســبب يف اصابتــه ، وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة:- 1-إقــراره املصــادق عليــه شــرعا املــدون علــى 
الصفحــة رقــم)7-8( املرفــق لفــة رقــم)4(. 2- شــهادة املدعــو /... املدونــة 
علــى الصفحــة رقــم)11-12( املرفــق لفــة رقــم)1( . 3- مــا جــاء يف إفــادة 
رقــم)10-9(  الصفحــة  علــى  املدونــة  و)...(   )...( عليــه  املدعــى  أشــقاء 
وصفحــة رقــم)13-14( املرفــق لفــة رقــم)1(. 4- التقريــر الطبــي املرفــق 
ــة املرفــق لفــة رقــم)39(.6-  ــر الفحــوص الوراثي لفــة رقــم)31(. 5- تقري
بــالغ املجنــي عليــه وتوافقــه إجمــاال مــع وقائــع القضيــة املدونــة علــى 
ــه  الصفحــة رقــم)2-3( املرفــق لفــة رقــم)2(. وبالبحــث عمــا إذا كان ل
ســوابق: تبــن عــدم وجــود ســوابق عليــه مســجلة. 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 رادعــة وزاجــرة لغيره.)علمــا بــان احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( 
التأكــد  وبعــد  عليــه  املدعــى  حضــر  فقــد  عليــه  ؛  عــى  ادَّ هكــذا   .
بعــد هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام مــن اتهامــي باالعتــداء 
بالضــرب وطعنــي شــقيقي ... يف رأســه بواســطة مفتــاح ســيارتي ممــا 
تســبب بإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة يف التقريــر الطبــي املذكــور 
فصحيــح وذلــك بســبب ســوء تفاهــم بيننــا وقــد انتهــت األمــور بيننــا علــى 
خيــر إن شــاء اهلل هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع أوراق 
 ................. مــن مستشــفى  الصــادر  الطبــي  التقريــر   : املعاملــة ومنهــا 
إصابــة  املتضمــن  وتاريــخ 1433/09/18هـــ  برقــم 41/27/4/12632 
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بواســطة  األيســر  احلاجــب  أعلــى  باجلبهــة  نافــذ  بجــرح  عليــه  املجنــي 
مفتــاح ســيارة مت اختــراق عظــم اجلبهــة وأغلفــة املــخ مــع تهتــك مبقدمــة 
الفــص األمامــي األيســر للمــخ ومــدة الشــفاء ســتة أســابيع مــا لــم حتــدث 
مضاعفــات وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال : مــا ورد مــن مــدة الشــفاء 
مبالــغ فيــه وقــد رفعــت شــكوى علــى املستشــفى هكــذا قــرر كمــا 
جــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود 
ــة وبعــد النظــر  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل ســوابق عليــه فبن
يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وبعــد دراســة أوراق املعاملــة 
وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام مــن اتهامــه 
باالعتــداء بالضــرب وطعنــه شــقيقه ... يف رأســه بواســطة مفتــاح ســيارته 
ممــا تســبب بإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة يف التقريــر الطبــي املذكــور  
م شــرعًا قــال تعالــى: )َواَل ُتْفِســُدوا يِف  ومبــا أنَّ مــا صــدر منــه مــن احملــرَّ
ُيِحــبُّ  َ ال  ِإنَّ اهللَّ َتْعَتــُدوا  ِإْصاَلِحَهــا ( وقــال تعالــى : )َوال  َبْعــَد  ْرِض  اأْلَ
امُلعَتِديَن ( وقال صلى اهلل عليه وســلم : ))كلُّ املســلم على املســلم حراٌم 
ــِإنَّ ِدَماَءُكــْم  ــُه وعرُضــه(( وقــال عليــه الصــالة والســالم :))َف ــُه وماُل دُم
َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف 
َشــْهِرُكْم َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا (( ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه 
ويتوجــه تخفيــف العقوبــة عليــه النتهــاء احلــق اخلــاص بالتنــازل لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل/ ثبــت 
لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه باالعتــداء بالضــرب وطعنــه شــقيقه ... يف رأســه 
بواســطة مفتــاح ســيارته ممــا تســبب بإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة يف 
ــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة ســتة أشــهر  التقريــر الطبــي املذكــور وعزرت
حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائتــي 
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ــدة وبــن كل  ــع دفعــات كل دفعــة خمســون جل ــى ارب ــدة مفرقــة عل جل
دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام . ثانيــًا / يؤخــذ عليــه التعهــد 
بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر منــه وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام 
املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز احلكــم قــرر قناعتــه بــه وطلــب املدعــي 
العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
دون الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت 
اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1434/04/08هـــ. وعل
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 
لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/8/13هـــ  برقــم 341539919 
برقــم 341993721 وتاريــخ 1434/8/16هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .... املســجل برقــم 34184279 
يف  ضــد/....  العــام  بدعوى/املدعــى  اخلــاص  1434/4/10هـــ  وتاريــخ 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون  قضيــة اعتــداء وقــد تضمــن 
ومفصــل فيــه . عليــه قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/8/22هـــ .
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رقم الصك : 3420397 تاريخه: 1434/01/24هـ    
رقم الدعوى:33696803

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34202447       تاريخه: 1434/04/30هـ

اعتــداء - ضــرب والــد لولــده - إحــداث إصابــات - جتــاوز حــد التأديــب 
الشــرعي - إقــرار املدعــى عليــه - التعزيــر بالســجن - صــرف النظــر عــن 
تطبيــق نظــام االجتــار بالبشــر - ضــرورة التأكــد مــن حاجــة الطفــل 

للرعايــة الطبيــة والنفســية مبــا يكفــل ســالمته . 

- مــا ذكــره الفقهــاء أن الضــرب غيــر املبــرح هــو: الــذي ال إســراف فيــه 
،  وهــو الــذي يؤلــم ، وال يكســر عظمــًا ، وال يدمــي جســمًا ،  وال يشــق 

جلــدًا . ) حاشــية ابــن عابديــن 3/190 ، إعانــة الطالبــن 4/192 ( .
- قــال العــز بــن عبدالســالم رحمــه اهلل : ) فــإن قيــل إذا كان الصبــي ال 
يصلحــه إال الضــرب املبــرح فهــل يجــوز ضربــه حتصيــاًل ملصلحــة تأديبه، 
ــًا غيــر مبــرح ؛ ألن  ــا : ال يجــوز ذلــك ،  بــل يجــوز أن يضربــه ضرب قلن
الضــرب الــذي ال يبــرح مفســدة ، وإمنــا جــاز لكونــه وســيلة إلــى مصلحــة 
التأديــب ،  فــإذا لــم يحصــل التأديــب ســقط الضــرب اخلفيــف ،  كمــا 
يســقط الضــرب الشــديد ،  ألن الوســائل تســقط بســقوط املقاصــد ( . 

قواعــد األحــكام )103/1( . 
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االجتــار  جرميــة  بارتكابــه  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  ادعــى 
بالبشــر ،  وذلــك بتعذيــب طفلــه القاصــر ، و جتــاوزه حــد التأديــب 
األشــخاص  أحــد  تقــدم  حيــث  إصابتــه،  يف  التســبب  و   ، الشــرعي 
ببــالغ عــن تعــرض ابــن أخيــه للتعذيــب والضــرب مــن قبــل والــده األخ 
الشــقيق للمبلــغ ، وبســؤال املجنــي عليــه أفــاد بتعرضــه للضــرب مــن قبــل 
والــده، بــأداة ســلك كهربــاء ، ومباســورة وعالقــة مالبــس حديديــة 
، وأن اإلصابــات التــي فيــه قــد تســبب بهــا والــده ، وقــد شــاهدت أم 
الطفــل زوجهــا يضــرب ابنهــا املجنــي عليــه بســلك كهربــاء ، ويســتخدم 
العصــا واملاســورة وعالقــة املالبــس بضــرب أوالدهــا ،وأنــه يقــوم بضــرب 
منــه ،  ابنهــا  وأنهــا حاولــت تخليــص  منــذ عشــر ســنوات ،  أطفالهــا 
ولــم تســتطع ، وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا جــاء 
بدعــوى املدعــي العــام ، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء بدعــوى املدعــي 
العــام ،  وذكــر أن ذلــك كان بســبب غضبــه وأراد بالضــرب تأديــب 
ولــده ، احلكــم بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام بتطبيــق املــادة 
)3( مــن نظــام مكافحــة االجتــار بالبشــر بحــق املدعــى عليــه ، احلكــم 
بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن لقــاء ضربــه ابنــه ضربــًا مبرحــًا جنــم 
عنهــا اإلصابــة املوصوفــة بالتقريــر الطبــي وأخــذ التعهــد بعــدم العــودة ملــا 
بــدر منــه ، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم ، واملدعــي العــام قــرر اعتراضــه 
علــى احلكــم مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى ، عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
ـــ صدق احلكم  االســتئناف مبالحظــات عــدة أجــاب عنهــا ناظــر القضيةـ 

مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــوك   وبن بتب
 1433/12/21 وتاريــخ   33696803 برقــم  بتبوك/املكلــف  اجلزائيــة 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 332211432 وتاريــخ 1433/12/21 هـــ  
ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/01/13 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
... املكلــف باالدعــاء العــام  15 : 12 وفيهــا حضــر  املدعــي العــام / 
مــن قبــل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك مبوجــب اخلطــاب 
رقــم 13058 بتاريــخ 5 /9 / 1433 هــــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه / 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... فأدعــى قائــال يف 
حتريــر دعــواه أنــه انــه يف يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/15هـــ بتمــام 
الســاعة السادســة وخمــس وثالثــن دقيقــة مســاء تقــدم املواطــن / ... 
بشــكوى ملركــز شــرطة ........ مفــاده تعــرض ابــن شــقيقه الطفــل / 
ــه / ... وبســماع أقــوال  ــده املدعــى علي ... تعذيــب والضــرب مــن قبــل وال
املجنــي عليــه الطفــل / ... يبلــغ مــن العمــر )10( ســنوات ذكــر بــأن والــده 
قــام بضربــه بــأداة ســلك كهربــاء وانــه اعتــاد علــى ضربــه ألكثــر مــن 
مــره ومــن األدوات التــي يســتخدمها باالعتــداء ماســورة وعالقــة مالبــس 
ــات  ــه باإلصاب ــده هــو املتســبب يف إصابت ــأن وال ــة كمــا ذكــر ب حديدي
املوصوفــة بالتقريــر الطبــي وبســماع أقــوال والــدة الطفــل املواطنــة / 
... ذكــرت أن يــوم األحــد املوافــق 1433/11/14هـــ وعندمــا كانــت 
نائمــة يف منزلهــم أخبرتهــا ابنتهــا بــأن والدهــا يقــوم بضــرب شــقيقها ... 
وعندمــا ذهبــت إليهــم شــاهدت زوجهــا املدعــى عليــه ... يقــوم بضــرب 
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ابنهــا بســلك كهربائــي وحاولــت تخليصــه منــه بالقــوة كمــا ذكــرت 
بأنــه يقــوم بضــرب أطفالهــا منــذ مــا يقــارب عشــر ســنوات وذكــرت بأنــه 
يســتخدم العصــا واملاســورة وعالقــة املالبــس احلديديــة بضــرب أطفالهــا 
اســتجوابه  ورفــض  أقوالــه  ســماع  رفــض  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
وطلــب إحالتــه للمحكمــة املختصــة وقــد صــدر التقريــر الطبــي النهائــي 
بحــق املجنــي عليــه الطفــل / .... رقــم )420( وتاريــخ 1433/11/15هـــ 
الصــادر مــن مستشــفى .... ومضمونــة )كدمــات يف العضــد األيســر 
والكتــف األيســر والظهــر واجلهــة اخللفيــة للســاق األيســر وســحجات يف 
الظهــر وجــرح يف الــرأس بحوالــي )1ســم( غيــر واصــل العظــم وأجريــت 
لــه عمليــة تنظيــف ولــم جتــرى لهــم عمليــة خياطــة بســبب طــول فتــرة 
ومــدة  حــادة  غيــر  صلبــة  املســتخدمة  واألداة  مكشــوف  وهــو  اجلــرح 
الشــفاء املتوقعــة ســبعة أيــام مــا لــم حتــدث مضاعفــات ( وملــا أشــير إليــه 
أقــرر توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه ... بارتــكاب جرميــة االجتــار بالبشــر 
التأديــب  حــد  وجتــاوزه   ...  / القاصــر  طفلــة  بتعذيــب  وذلــك  إلســاءة 
الشــرعي والتســبب بإصابتــه باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي 
املرفــق وجتــاوزه حــد التأديــب الشــرعي وفقــا ملــا تقضــي بــه املــادة الثانيــة 
مــن نظــام االجتــار باألشــخاص الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)244( وتاريــخ 1430/7/20هـــ وباملوافقــة الســامية رقــم )40( وتاريــخ 
1430/7/21هـــ وذلــك لألدلــة التاليــة 1ت مــا جــاء باقــوال املجنــي عليــه 
الطفــل / ... املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات املرفقــة رقــم )11الــى 
12( 2ـ مــا جــاء باقــوال والــده املجنــي عليــه الطفــل / ... املنــوه عنــه املرفــق 
لفــه رقــم )3( 4ـ مــا جــاء بالصــور الفوتوغرافيــة بشــأن معاينــة اإلصابــات 
بالطفــل املنــوه عنــه املرفــق لفــه رقــم )17( وحيــث أن مــا أقــدم عليــه 
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املدعــى عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه ونظامــا وفيــه 
إخــالل باألمانــة وتعــدي حــدود التأديــب الشــرعي لطفــل ال ميلــك الدفــاع 
عــن نفســه لــذا اطلــب مــا يلــي 1- إثبــات مــا أســند إليــه. 2ـ احلكــم عليــه 
ــة مــن نظــام االجتــار باألشــخاص الصــادر بقــرار  اســتنادا للمــادة الثالث
مجلــس الــوزراء رقــم )244( وتاريــخ 1430/7/20هـــ وباملوافقــة الســامية 
رقــم )40( وتاريــخ 1430/7/21هـــ . وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح وأنــا ضربتــه 
بســلك كهربائــي توصيلــة واقصــد من ذلــك تأديبه وكنت غضبان جدا 
ألنــه تكــرر منــه اخلطــأ يف يــوم واحــد ولكنــي أعتــرف أننــي أســرفت يف 
الضــرب ويعلــم اهلل أننــي لــم أقصــد ولــن جتــد يــا شــيخ أب يقســو علــى 
ابنــه هكــذا وال يتألــم وهــي أول مــرة اضربــه بهــذه الطريقــة واآلن نــادم 
علــى مــا فعلــت وأطلــب مــن اهلل ثــم منكــم لــم أشــقائي بأســرتي هكــذا 
أجــاب وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة  أقــرار 
املدعــى عليــه مبــا نســبه لــه املدعــي العــام يف دعــواه وحيــث أن اإلقــرار 
حجــة علــى صاحبــة مؤاخــذ بــه  وقــد جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي 
رقــم 420 بتاريــخ 15 / 11 / 1433 هــــ الصــادر مــن مستشــفى امللــك 
فهــد بتبــوك ومضمونــه )كدمــات يف العضــد األيســر والكتــف األيســر 
والظهــر واجلهــة اخللفيــة للســاق األيســر وســحجات يف الظهــر وجــرح يف 
الــرأس بحوالــي )1ســم( غيــر واصــل العظــم وأجريــت لــه عمليــة تنظيــف 
ولــم جتــرى لهــم عمليــة خياطــة بســبب طــول فتــرة اجلــرح وهــو مكشــوف 
واألداة املســتخدمة صلبــة غيــر حــادة ومــدة الشــفاء املتوقعــة ســبعة أيــام 
مــا لــم حتــدث مضاعفــات (أ . هــــ وحيــث أن املدعــى عليــه والــد املجنــي 
ــه حيــث إن مــن شــرط  ــه فــرط يف تأديب ــه ولكن ــه ومــن حقــه تأديب علي
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ــة التأديــب أن يكــون الضــرب غيــر مبــرح  ضــرب الوالــد لولــده يف والي
كمــا هــو مقــرر عنــد الفقهــاء رحمهــم اهلل وغيــر املبــرح الــذي ال إســراف 
فيــه وهــو الــذي يؤلــم وال يكســر عظمــًا وال يدمــي جســمًا وال يشــق 
جلــدًا )حاشــية ابــن عابديــن 190/3، إعانــة الطالبــن 192/4( قــال 
العــز بــن عبدالســالم رحمــه اهلل  )فــإن قيــل إذا كان الصبــي ال يصلحــه 
إال الضــرب املبــرح فهــل يجــوز ضربــه حتصيــال ملصلحــة تأديبــه قلنــا ال 
يجــوز ذلــك بــل يجــوز أن يضربــه ضربــًا غيــر مبــرح ألن الضــرب الــذي ال 
يبــرح مفســدة وإمنــا جــاز لكونــه وســيلة إلــى مصلحــة التأديــب فــإذا لــم 
يحصــل التأديــب ســقط الضــرب اخلفيــف كمــا يســقط الضرب الشــديد 
ألن الوســائل تســقط بســقوط املقاصــد( قواعــد األحــكام يف مصالــح 
األنــام 103/1  وحيــث إن تعذيــب األطفــال الذيــن ال ذنــب لهــم عمــل 
محــرم ولــه أثــر بالــغ علــى ســلوك الطفــل ونفســيته وحيــث إن مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن احلكــم علــى املدعــى عليــه  اســتنادا للمــادة الثالثــة 
مــن نظــام االجتــار باألشــخاص الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)244( وتاريــخ 1430/7/20هـــ وباملوافقــة الســامية رقــم )40( وتاريــخ 
1430/7/21هـــ ال ينطبــق علــى املدعــى عليــه لكونــه لــم يســتغل ابنــه يف 
عمــل محــرم أو عمــل  إجرامــي كمــا أن أول املــادة املشــار إليهــا بعاليــه 
وآخرهــا يوحــي بأنهــا تنطبــق علــى مــن يســتغل ســلطته علــى شــخص 
خــارج  عــن واليتــه يف أعمــال محرمــة  ومجرمــة شــرعا ونظامــا لــذا فلــم 
يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه باالجتــار باألشــخاص وثبــت لــدي ضــرب 
املدعــى  عليــه ألبنــه ضربــا مبرحــا جنــم عنــه اإلصابــة املوصوفــة بالتقرير 
الطبــي بعاليــه وقــررت مايلــي أوال : تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه ملــدة 
شــهرين  يحتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة ثانيــا:  أخــذ 
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التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملــا بــدر منــه  وبعــرض احلكــم 
ــه وأمــا املدعــي العــام فقــد  ــه ب ــه قناعت ــى الطرفــن قــرر املدعــى علي عل
ــة عــن تقــدمي الئحــة  ــًا مبــا جــاء يف أوراق املعامل قــرر اعتراضــه مكتفي
نبينــا  علــى  اهلل  حــرر يف 1433/1/13هـــ وصلــى  وللبيــان  اعتراضيــة 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
احلمــدهلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الســبت 1434/6/3هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة الثامنــة صباحــا وفيهــا جــرى االطــالع علــى املعاملــة 
الــواردة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب فضيلــة رئيســها املســاعد 
رقــم 34523594 وتاريــخ 1434/5/7هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
مــن  قــرارا  تتضمــن  ووجدتهــا  1434/5/15هـــ  وتاريــخ   34523594
الثانيــة رقــم 34202447  الدائــرة اجلزائيــة  الفضيلــة قضــاة  أصحــاب 
وتاريــخ 1434/4/30هـــ ونصــه بعــد املقدمــة ) وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ مايلــي أواًل:تضمنــت الدعــوى اتهامــه 
املدعــى عليــه بضــرب طفلــه القاصــر بقصــد التعذيــب ، وأنكــر ذلــك 
يف جوابــه ، وأثبــت احلكــم إدانتــه بضربــه ضربــًا مبرحــًا جنــم عنــه 
اإلصابــات املذكــورة ، ولــم يوضــح هــل كان ذلــك علــى ســبيل التعذيــب 
كمــا ورد بالدعــوى أو علــى ســبيل التأديــب كمــا ورد يف إجابتــه ، 
وال بــد مــن مناقشــة ذلــك ، ملعرفــة الوصــف اجلرمــي ، وأهميــة القضيــة 
ثانيــًا: لــم يحكــم بــرد طلــب املدعــي العــام محاكمــة املدعــى عليــه علــى 
ضــوء النظــام املشــار إليــه مــادام لــم يثبــت لديــه انطباقــه علــى الواقعــة . 
ثالثــًا: ظهــر مــن األوراق يف معــرض التحقيقــات ، ومــن التقريــر الطبــي 
ســبق تكــرر ذلــك منــه ، وأنــه لــم يذهــب بــه للمستشــفى ، لعالجــه مــن 
أثــر ضربــه لــه حيــث ورد بالتقريــر أنــه لــم جتــر خياطــة للجــرح بســبب 
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طــول فتــرة وقوعــه ، ولــم يناقــش ذلــك ، ويتحقــق منــه ، ومعرفــة ســبب 
ذلــك، ملــا لــه أثــر يف النظــر واحلكــم . رابعــًا: ورد يف الدعــوى أن آلــة 
الضــرب للطفــل مــا ســورة وعالقــة مالبــس حديديــة وســلك كهربائــي 
وعصــا، ولــم يعتــرف يف إجابتــه ســوى بضربــه بالســلك ، ولم يتحقق مما 
ســوى ذلــك . خامســًا: ورد يف جوابــه أن ضربــه لطفلــه بســبب أنــه تكــرر 
منــه اخلطــأ يف يــوم واحــد ، ولــم يوضــح ماهيــة ذلــك اخلطــأ. سادســًا: 
املدعــى عليــه صــادق يف جوابــه علــى دعــوى املدعــي العــام ، ومــن ضمنهــا 
التعذيــب ، فهــل يكــون املدعــى عليــه مقــرًا بذلــك ، ويتوجــه إثباتــه 
شــرعًا. ســابعًا: لــم يشــتمل تســبيب احلكــم علــى إيــراد األســباب املشــددة 
واملخففــة للعقوبــة التــي يســتحقها املدعــى عليــه . ثامنــًا: لــم يتضمــن 
احلكــم رأيــًا وإيصــاء حيــال الطفــل مــن جهــة حالتــه النفســية والصحيــة 
والرعائيــة مبــا يكفــل ســالمته ، وعــدم معــاودة والــده ملا حصل. تاســعًا: 
ورد بالتســبيب أن تعذيــب األطفــال عمــل محــرم ممــا يوحــي بــأن الضــرب 
بقصــد التعذيــب يف نظــر فضيلتــه .ويف موضــع آخــر منــه ذكــر أنــه فــرط 
يف تأديبــه . وهــذا نــوع تناقــض يف التســبيب فيتعــن رفعــه بإثبــات واقــع 
احلــال كمــا أنــه لــم يشــر لســوابق املدعــى عليــه ومجــال عملــه الوظيفــي 
.ملالحظــة ذلــك ، وإحلــاق مــا يجريــه علــى الضبــط والقــرار وصورتــه 
ــه  ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل حســب التعليمــات . واهلل املوفــق ، وصل
وصحبــه وســلم ، قاضــي اســتئناف... ختمــه وتوقيعــه ، قاضــي اســتئناف 
... ختمــه وتوقيعــه، رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه . وعليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل لهــداه عــن املالحظــة األولــى بأنــه ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه بضــرب ابنــه ضربــًا مبرحــًا جتــاوز حــد التأديــب 
الشــرعي والتأديــب إن جتــاوز حــده الشــرعي صــار عنفــا وتعذيبــا أمــا 
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مــا جــاء يف املالحظــة الثانيــة فلوجاهتــه فإننــي قــررت رد طلــب املدعــي 
العــام مبحاكمــة املدعــى عليــه وفــق املــادة الثالثــة مــن نظــام االجتــار 

بالبشــر املشــار إليــه يف دعــواه وبذلــك حكمــت .
أمــا مــا جــاء يف املالحظــة الثالثــة والرابعــة فيجــاب عنهــا بــأن مــا جــاء يف 
ــه وهــذا ادعــاء  ــه ووالدت ذلــك مــن حتقيقــات هــو مــن إفــادة املجنــي علي
ــي  ــر الطب ــدي كمــا أن مــا جــاء يف التقري ــت ل ــم يثب ــات ول ينقصــه اإلثب
مــن وجــود جــرح قــدمي يف املجنــي عليــه ال يلــزم منــه أن ذلــك جــراء مالقيــه 
مــن ضــرب املدعــى عليــه لــه أمــا مــا جــاء يف املالحظــة اخلامســة فأجيــب 
مشــايخي حفظهــم اهلل عنهــا بأنــه لــم يظهــر  لــي أهميــة معرفــة اخلطــأ من 
عدمــه ألن مــا قــام بــه املدعــى عليــه جتــاوز حــد التأديــب علــى اخلطــأ أمــا 
مــا جــاء يف املالحظــة السادســة فيجــاب عنــه أن التأديــب إذا جتــاوز حــده 
الشــرعي صــار عنفــًا وتعذيبــًا وهــذا بخــالف مــا إذا قصــد تعذيبــه ابتــداًء 
لــذا فإنــه جــرى منــي إثبــات إدانتــة املدعــى عليــه بضربــه البنــه ضربــًا 
ــه  ــدي أن ــه ثبــت عن ــه احلــد الشــرعي للتأديــب وذلــك ألن مبرحــًا جتــاوز ب
أراد تأديبــه ولكنــه فــرط فتجــاوز فصــار تأديبــه تعذيبــًا أمــا ماجــاء يف 
املالحظــه الســابعة فأجيــب أصحــاب الفضيلــة رعاهــم اهلل بأني ذكرت 
يف تســبيب احلكــم بــأن املدعــى عليــه والــد املجنــي عليــه لــذا فــإن رابطــة 
األبــوة تقتضــي التخفيــف علــى األب ولكــون زيــادة ســجنه قــد تكــون 
ــه  ــه وألســرته فاقتضــت املصلحــة العامــة التخفيــف علي ــه مضيعــة البن ب
وألن لــم شــمل األســرة بعائلهــا ملقصــد يحــث عليــه الشــارع الكــرمي وملــا 
تضمنتــه املعاملــة مــن تنــازل عــن احلــق اخلــاص ممــا جعلنــي أرى التخفيــف 
ــة فأجيــب أصحــاب  عــن املدعــى عليــه أمــا مــا جــاء يف املالحظــة الثامن
ــم أعــرف  ــم يحضــر لــدي يف مجلــس احلكــم ول ــأن الطفــل ل ــة ب الفضيل
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مــدى تأثــره النفســي مــن عدمــه فرأيــت أنــه الوجــه باإليصــاء بعالجــه 
وهــو لــم يحضــر ولــم يرفــق باملعاملــة أي تقريــر طبــي يفيــد بحاجتــه 
لرعايــة خاصــة أو أنــه يعانــي مــن حالــة نفســية جــراء ضــرب والــده لــه 
ــة وفقهــم  أمــا مــا جــاء يف املالحظــة التاســعة فأجيــب أصحــاب الفضيل
اهلل لــكل خيــر بــأن مــن فــرط يف التأديــب صــار تأديبــه تعنيفــًا وتعذيبــًا 
وهــذا بخــالف مالــو قصــد تعذيبــه ابتــداًء انتقامــًا منــه مثــال فاألمــر 
غيــر متناقــض واحلــال مــا ذكــر كمــا أنــه ليــس للمدعــى عليــه ســوابق 
حتــى تتــم اإلشــارة إليهــا وال حاجــة ظاهــرة لــدي يف معرفــة مجــال عمــل 
املدعــى عليــه ممــا يؤثــر يف احلكــم هــذا مــا متــت اإلجابــة واهلل أســأل 
التوفيــق والســداد وأن يرينــا احلــق حقــا ويرزقنــا  ملشــايخي الفضــالء 
اتباعــه والباطــل باطــال ويرزقنــا اجتنابــه هــذا ماجــرى إحلاقــه بضبطــه 
وســيجري التهميــش بــه علــى القــرار ومــن ثــم بعــث املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف حســب التعليمــات وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وحــرر يف 1434/6/3هـــ .
اجلزائيــة  الدائـــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم 34523594وتاريــخ 
1434/6/7هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... برقــم 
3420397  وتاريــخ 1434/1/24 اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد  
... يف قضيــة االعتــداء بالضــرب وتعذيــب طفــل، علــى النحــو املوضــح 
يف القــرار واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة ومــا أحلقــه فضيلتــه 
وتاريــخ 1434/4/30هـــ  رقــم 34202447  الدائــرة  قــرار  علــى  جوابــًا 
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قررنــا  املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34286936 تاريخه: 1434/8/2هـ   
رقم الدعوى:34102152

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34326327  تاريخه: 1434/10/7هـ

اعتــداء - طعــن - طعــن بســكن - إحــداث إصابــة - ثبــوت اإلدانــة - 
علــى  تعهــد  أخــذ   - اخلــاص  احلــق  عــن  للتنــازل  العقوبــة  تخفيــف 

عليــه. املدعــى 

- اســتنادا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 11027/16وتاريــخ 1411/2/7هـــ 
واملتضمــن أن مثــل هــذه اإلصابــات التــي تقــل فيهــا مــدة الشــفاء عــن 
عشــرة أيــام وينتهــي فيهــا احلــق اخلــاص بالتنــازل ُيكتفــى فيهــا بأخــذ 

التعهــد علــى املدعــى عليــه.

-اتهــام املدعــي العــام  للمدعــى عليــه بقيامــه بطعــن أحــد األشــخاص 
علــى يــده اليمنــى طعنتــن بســكن وإصابتــه ، وطلــب إدانتــه مبــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، تبلــغ مركــز الشــرطة عــن وجــود 
واقعــة تعــدي بالضــرب نتــج عنهــا إصابــة املجنــي عليــه بإصابــات يف يــده 
اليمنــى وخــدوش يف خــده األيســر مــن قبــل املدعــى عليــه بســبب قضيــة 
ســابقة بــن املجنــي عليــه وشــقيق املدعــى عليــه وقــد صــدر التقريــر 
الطبــي متضمنــًا إصابــة املجنــي عليــه بجرحــن قاطعــن يف العضد األمين 
بآلــة حــادة ومــدة الشــفاء أقــل مــن عشــرة أيــام مــا لــم حتــدث مضاعفــات 
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،أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى، ثبتــت اإلدانــة واحلكــم بأخــذ 
التعهــد عليــه، قــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بالئحــة 

وقــرر املدعــى علــي القناعــة .
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده فلــدي أنــا 
املقيــدة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بنجــران  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس   ....
إلــي  واحملالــة  1434/3/1هـــ   وتاريــخ  برقــم34532377   باحملكمــة 
باإلحالــة رقــم 34102152  بخصــوص دعــوى املدعــي العــام ضــد .... 
1434/7/19هـــ  بتاريــخ  األربعــاء  يــوم  ففــي  مضاربــة   قضيــة  بشــأن 
افتتحــت اجللســة الســاعة 8:30وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... بخطــاب 
تعميــد رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم 
فيهــا  يدعــي  عامــة  دعــوى  بالئحــة  1430/12/29هـــ  11178بتاريــخ 
رخصــة  اجلنســية مبوجــب  مينــي   ... احلكــم  مجلــس  احلاضــر يف  علــى 
االقامــة رقــم .... قائــال يف دعــواه حيــث أنــه بتاريــخ 1433/10/13هـــ 
تبلــغ مركــز شــرطة ....... عــن وجــود مضاربــة نتــج عنهــا إصابــة املجنــي 
عليــه .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....بإصابــات يف 
يــده اليمنــى وخــدوش يف خــده األيســر مــن قبــل املدعــى عليــه بســبب 
قضيــة طعــن ســابقة مســجلة لــدى املركــز بــن املجنــي عليــه واملقيــم 
.... مينــي اجلنســية شــقيق املدعــى عليــه وقــد صــدر التقريــر الطبــي رقــم 
ــه ... بجرحــن  ــي علي ــة املجن ــخ 2012/9/2م املتضمــن إصاب 1202وتاري
قاطعــن يف العضــد األميــن بطــول )2ســم و3ســم (بآلــة حــادة ومدة الشــفاء 
أقــل مــن عشــرة أيــام مــا لــم حتــدث مضاعفــات وبســماع أقــوال املجنــي 
عليــه .... أفــاد بــأن املدعــى عليــه قــام بطعنــه بســكن ردادي )..........( 
يف يــده اليمنــى قــرب الكرســوع ثــم يف يــده اليمنــى مــرة أخــرى وحــدث 
ذلــك مــن املدعــى عليــه ألخــذ الثــأر لشــقيقه .... حيــث أقــر املجنــي عليــه 
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.... مينــي اجلنســية شــقيق املدعــى عليــه قبــل حوالــي  بأنــه قــام بطعــن 
ثالثــة أشــهر وباســتجواب املدعــى عليــه ... أقــر بقيامــه بطعــن املجنــي 
عليــه ..... بســكن ردادي يف يــده اليمنــى طعنتــن وخــدش باألظافــر 
يف خــده األيســر ثــأرا لقيــام املجنــي عليــه املذكــور بطعــن شــقيقه قبــل 
حوالــي ثالثــة أشــهر وقــد انتهــى التحقيــق بتوجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
ــى يــده اليمنــى طعنتــن بســكن ردادي  .... بطعــن أحــد األشــخاص عل
ــة والقرائــن التاليــة: 1ـ مــا جــاء يف إقــراره املــدون  وإصابتــه وذلــك لألدل
علــى ص)3( مــن ملــف التحقيــق املرفــق . 2ـ مــا جــاء يف تقريــر األدلــة 
اجلنائيــة املرفــق . 3ـ تطابــق أقوالــه مــع أقــوال املجنــي عليــه وبالبحــث 
عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وحيــث أن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة علمــا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل املرفــق لفــة )30( 
ــه أجــاب قائــال كل مــا  ــى املدعــى علي . هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك عل
ذكــره املدعــي العــام  يف دعــواه ضــدي فكلــه صحيــح وتائــب ، فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة  وبعــد االطــالع علــى أوراق املعاملــة  
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام واملقــر مؤاخــذ 
بإقــراره والنتهــاء احلــق اخلــاص بالتنــازل ولعــدم وجــود ســوابق مســجلة 
بحــق املدعــى عليــه وبعــد االطــالع علــى التقريــر الطبــي املرفــق علــى 
لفــة )20( باملعاملــة واملتضمــن أن مــدة الشــفاء أقــل مــن عشــرة أيــام 
مــا لــم حتــدث مضاعفــات واســتنادا للبرقيــة رقــم 11027/16وتاريــخ 
1411/2/7هـــ واملتضمنــة أن مثــل هــذه اإلصابــات التــي تقــل فيهــا مــدة 
الشــفاء عــن عشــرة أيــام وينتهــي فيهــا احلــق اخلــاص بالتنــازل يكتفــي 
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فيهــا بأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه ، لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بطعــن أحــد األشــخاص علــى يــده اليمنى طعنتن بســكن 
ردادي وســعيا الســتصالح املدعــى عليــه وحفظــا ألمــن وســالمة املجتمــع 
فقــد اكتفيــت بأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم تكــرار ذلــك 
مســتقبال هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه قــرر قناعتــه ورضــاه باحلكــم كمــا قــرر  املدعــي العــام اعتراضــه 
علــى احلكــم بــدون الئحــة وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف بعســير وذلــك التخــاذ مــا يــراه أصحــاب الفضيلــة وفقهــم 
اهلل تعالــى حيــال تدقيــق احلكــم واختتمــت اجللســة الســاعة 9 وفــق اهلل 
اجلميــع لرضــاه وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/7/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران  الشــيخ / .... 
برقــم  34576160 وتاريــخ 1434/8/10هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلـــته برقــم 34286936 وتاريــخ 2 /1434/8هـــ اخلــاص بدعــوى 
املدعــي العــام ضــد / ... ) مينــي اجلنســية ( يف قضيــة ) اعتــداء ( علــى 
الصفــة املوضحــة يف القــرار واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3458963  تاريخه: 1434/03/09هـ  
رقم الدعوى:34105002

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34209372    تاريخه: 1434/05/08هـ

اعتــداء - ضــرب - موظــف حكومــي - مــرض املدعــى عليــه النفســي - 
عــدم مســئولية املدعــى عليــه جنائيًا-عــدم اســتحقاق املدعــي العــام مــا 

يدعيــه ضــد املدعــى عليــه  .   

-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) رفــع القلــم عــن ثالثــة النائــم حتــى 
يســتيقظ وعــن الصبــي حتــى يشــب وعــن املعتــوه حتــى يعقــل ( . 

- ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بالقيــام بالتعــدي بالضــرب 
علــى مديــر احلقــوق العامــة باحملافظــة أثنــاء تأديته عملــه ، ورد للدوريات 
األمنيــة عــن قيــام املدعــى عليــه باالعتــداء بالضــرب بآلــة تخــرمي األوراق 
علــى موظــف حكومــي أثنــاء تأديــة عملــه وشــهد الشــهود بذلــك ، وطلب 
املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه ، أثبــت التقريــر الطبــي أن املدعــى 
عليــه مصــاب مبــرض الفصــام العقلــي الزورانــي ) اضطهــادي( وهــو غيــر 
مســؤول عــن تصرفاتــه ، حضــر شــقيق املدعــى عليــه والتــزم بحفظــه 
وعــدم تركــه يراجــع الدوائــر احلكوميــة إال مبعيتــه انتهــى احلــق اخلــاص 
بالتنــازل ، احلكــم بعــدم اســتحقاق املدعــي العــام ملــا يدعــي بــه ضــد 
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املدعــى عليــه ، قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم مكتفيــًا 
بالئحــة الدعــوى ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باالحســاء   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم .... وتاريــخ ...  املقيــدة باحملكمــة 
برقــم ..... وتاريــخ .....حضــر املدعــي العــام .... وادعــى ضــد .... الســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم )....( قائــال انــه بتاريــخ ..... ورد لرجــال الدوريــات 
االمنيــه كتــاب مديــر قســم أمــن احملافظــة املبنــي علــى توجيــه ســمو 
محافــظ االحســاء علــى احملضــر املعــد مــن قبــل املجنــي عليــه واملتضمــن 
إيقــاف املدعــى عليــه وذلــك علــى إثــر اعتــداءه بالضــرب بآلــة تخــرمي 
ــه وبضبــط  ــاء تأديــة عمل األوراق علــى موظــف حكومــي يدعــى ....  أثن
أقــوال املبلــغ ... بــودي أفــاد انــه اثنــاء مراجعــة املدعــى عليــه بشــان معاملــه 
لــه لديهــم وإفهامــه باإلجــراءات املتعلقــة بهــا أخــذ يتلفــظ بعبــارات تــدل 
علــى أنــه يف غيــر حالتــه الطبيعيــة ومــن ثــم قــام بالتهجــم عليــه وضربــه 
بآلــه تخــرمي األوراق  وبضبــط شــهادة الشــهود وهــم .... و ..... أفــادا بــان 
املدعــى عليــه كان يناقــش مديــر احلقــوق العامــة وهــو املبلــغ )املجنــي 
عليــه( موضــوع املعاملــه كانــت لديهــم واشــتد النقــاش وقــام املدعــى 
عليــه بأخــذ لوحــة أســماء كانــت علــى الطاولــة وآلــه تخــرمي األوراق 
أقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب  عليــه(  )املجنــي  املبلــغ  علــى  ورميهــا 
بقيامــه باالعتــداء علــى املبلــغ وذلــك برمــي لوحــة االســماء كانــت علــى 
الطاولــة ورمــي آلــه تخــرمي األوراق  وقــد ورد خطــاب مديــر مستشــفى 
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الصحــة النفســية رقــم )......( وتاريــخ ..... املتضمــن أنــه بعرضــه علــى 
اللجنــة الطبيــة النفســية تبــن أن لــدى املدعــى عليــه فصــام عقلــي زوراني 
)اضطهــادي( ومريــض الســكر وقــد رأت بــأن املذكــور غيــر مســئول 
عــن تصرفاتــه يف القضيــة احلاليــة ويحتــاج الــى التنــومي باملستشــفى لدينــا 
فتــرة حلــن اســتقرار حالتــه ونوصــي باإلســراع يف إنهــاء قضيتــه ليتــم 
رفــع اخلفــارة عنــه حلــن إدراجــه كمريــض لدينــا يف البرنامــج العالجيــة 
وقــد اســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه بالقيــام بالتهجــم واالعتــداء 
بالضــرب علــى مديــر احلقــوق العامــه مبكتبــه مبقــر محافظــه االحســاء 
اثنــاء تأديــة علميــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1ـ اقــراره املنــوه عنــه 

واملدونــة علــى الصفحــه رقــم )9-11( املرفــق علــى اللفــه رقــم )2( 
2- إقــرار الشــهود املدونــه علــى الصفــة رقــم )16( املرفــق علــى لفــه 
رقــم)2( والصفحــة رقــم)2( املرفــق لفــه رقــم)1(3ـ أقــوال املجنــي عليــه 
ــى الصفحــه رقــم)13-15( املرفــق لفــه رقــم)2(4- احملضــر  ــه عل املدون
رقم)4(وببحــث  لفــه  املرفــق   ) عليــه  املوظف)املجنــي  قبــل  مــن  املعــد 
ســوابقه تبــن خلــو ســجله مــن الســوابق وحيــث مــا اقــدم عليــه املدعــى 
ــه املعتبــره شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه  ــه وهــو بكامــل أهليت علي
شــرعًا اطلــب اثبــات مــا اســند اليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــه 
ــازل( وبتصفــح  ــان احلــق اخلــاص انتهــى بالتن تزجــره وتــردع غيره)علمــًا ب
اوراق املعاملــة وجــد علــى اللفــه )41( تقريــر طبــي صــادر مــن اللجنــة 
الطبيــة مــن قبــل مستشــفى الصحــة النفســية باالحســاء رقــم .... وتاريــخ 
..... ونصــه )وبعرضــه علــى اللجنــة الطبيــة النفســية تبــن أنــه هــادئ ـ 
متعــاون ـ كالمــه مفهــوم ـ مزاجــه معتــدل ـ اليــزال يعانــي مــن بعــض 
األفــكار االضطهاديــة ومســتبصر جزئيــا بحالتــه والتشــخيص فصــام 
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عقلــي زورانــي )اضطهــادي( + مــرض الســكري والــرأي املذكــور غيــر 
مســؤول عــن تصرفاتــه يف القضيــة احلاليــة ويحتــاج الــى التنــومي لدينــا 
لفتــرة حلــن اســتقرار حالتــه ونوصــي باالســراع يف انهــاء قضيتــه ليتــم 
رفــع اخلفــارة عنــه حتــى ميكــن ادراجــه كمريــض عــادي باملستشــفى 
ــة جتــاه  ــه االضطهادي حيــث أن القيــود عليــه تزيــد مــن افــكار ضالالت
الغيــر وكان حاضــرا شــقيق املدعــى عليــه املدعــو... الســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم )...( وقــرر قائــال ان شــقيقي ... مريــض نفســي منــذ عــدة 
الدوائــر  يراجــع  تركــه  وعــدم  بحفظــه  لديكــم  اتعهــد  وان  ســنوات 
احلكوميــة اال وانــا معــه علمــا بأنــه شــقيقي االكبــر  ووالــدي متــويف لــذا 
وبعــد ســماع الدعــوى وحيــث طلــب املدعــي العــام مجــازات املدعــى عليــه 
ــر  ــه وحيــث ان التقري ــى موظــف حكومــي مبقــر عمل ــه عل لقــاء اعتدائ
الطبــي يثبــت بــأن املدعــى عليــه غيــر مســؤول عــن تصرفاتــه اجلنائيــة وان 
شــقيقه قــد التــزم لدينــا باحلفــاظ عليــه وعــدم تركــه وملــا ورد يف الشــرع 
مــن ان املجنــون ال يؤاخــذ  علــى فعلــه ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )رفــع 
القلــم عــن ثالثــة عــن النائــم حتــى يســتيقظ وعــن الصبــي حتــى يشــب 
وعــن املعتــوه حتــى يعقــل ( وان احلــق اخلــاص قــد انتهــى بالتنــازل لــذا فقــد 
حكمــت بعــدم اســتحقاق املدعــي العــام ملــا يدعــي بــه ضــد املدعــى عليــه 
.... كمــا ثبــت لــدي التــزام ..... باحملافظــة علــى شــقيقه ... وعــدم تركــه 
يراجــع الدوائــر احلكوميــة اال مبعيتــه وبعرضــه اعتــرض عليــه املدعــي 
ــا مبــا جــاء يف دعــواه  ــب رفعــه حملكمــة االســتئناف مكتفي العــام وطل
عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة كمــا قــرر شــجاع قناعتــه باحلكــم وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف1434/3/9هـــ
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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 برقــم .... 
وتاريــخ ..... املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم ..... وتاريــخ ..... املرفــق بهــا 
القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ د.... املســجل 
برقــم .... وتاريــخ ..... اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/..... يف قضيــة 
االعتــداء بالضــرب  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 

ــه وســلم حــرر يف..... وصحب
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رقم الصك : 34570621 تاريخه:1434/03/04هـ   
رقم الدعوى:34108815

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34199274     تاريخه: 1434/04/28هـ

اعتــداء - ضــرب - إشــهار ســالح نــاري بقصــد التهديــد - االعتــداء علــى 
زوجــة بالضــرب وإصابتهــا - عــدم تقــدمي املدعــي العــام بينــة علــى دعــواه 

- صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام.

- ما ذكره أهل العلم )أن األصل يف اإلنسان السالمة( 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بإشــهار الســالح علــى زوجتــه و 
تهديدهــا وضربهــا وإحــداث إصابــات بهــا ، و طلــب املدعــي العــام  تعزيــر 
املدعــى عليــه لقــاء مــا نســب إليــه ، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى 
املدعــي العــام ، بطلــب البينــة مــن املدعــي العــام عــن دعــواه أحضــر 
شــاهدًا ولــم يشــهد بصحــة الواقعــة بــل شــهد علــى احملضــر ، مت االطــالع 
علــى التقريــر الطبــي ومحضــر املواجهــة ، احلكــم بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ، اقتنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
و املدعــي العــام قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة ، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .
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ــا .....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
املقيــدة   ... وتاريــخ   ..... برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
باحملكمــة برقــم .... وتاريــخ ...  ففــي يــوم  األحــد املوافق.....افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ....  وادعــى علــى 
احلاضــر معــه يف املجلــس الشــرعي ...... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
)....( قائــال يف دعــواه عليــه إننــي أتهمــه بتاريــخ ..... بإشــهار ســالح نــاري 
بقصــد تهديــد  زوجتــه  بــه  واإلعتــداء عليهــا بالضــرب  وإحــداث إصابــة 
بهــا وذلــك لألدلــة والقرائــن املســرودة  مبلــف القضيــة  أطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم  عليــه بعقوبــة تعزيريــة  علمــا بــان احلــق اخلــاص 
انتهــى بالتنــازل هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــي 
عليــه أجــاب قائــال  مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح هــذه 
إجابتــي  وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه  قــال أطلــب مهلــة إلحضارهــا  
هكــذا أفــاد  وعليــه رفعــت اجللســة لذلــك ويف يــوم  اإلثنــن املوافــق...... 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه أحضــر للشــهادة وادائهــا العريــف يف الدوريــات 
االمنيــه ملكــة املكرمــة  ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدني رقم 
)....( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة شــهد قائــال بأنــه وردنــي تكليــف 
مــن غرفــة العمليــات حيــث وردهــم بــالغ بوجــود حالــة ســوء تفاهــم ومت 
ذهابــي للموقــع ووجــدت  املشــتكية وجــرى منــي تدويــن شــكواها 
مبحضــر تنفيــذ املهمــة وبعدهــا ســلمت احملضــر لشــرطة .......... هــذه 
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شــهادتي وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال 
أعلــم عنهــا شــي هــذه  فــال  الشــهادة  وأمــا  فــال أعرفــه  الشــاهد  أمــا 
إجابتــي وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــه قــال مــا ورد يف 
ــات قــدرت مــدة  ــة املجنــي عليهــا باصاب ــر الطبــي املتضمــن إصاب التقري
الشــفاء يومــان وكذلــك مــا جــاء يف محضــر املواجهــة املتضمــن كالم 
املجنــي عليهــا بثقــة بينمــا كالم املدعــى عليــه مرتبــكا وليــس لــدي 
ــه قــال أمــا  ــى املدعــى علي ــك عل ســوى ذلــك هكــذا أجــاب وبعــرض ذل
التقريــر الطبــي فــال أعلــم عنــه شــيء ولــم أضربهــا نهائيــا أمــا مــا ذكــره 
يف محضــر املواجهــة فغيــر صحيــح حيــث لــم أكــن مرتبــكا وليــس 
هنــاك مــا يدعــوا إلرتباكــي ألنــي لــم أخطــىء هكــذا أفــاد فبعدمــا 
القبــض  محضــر  علــى  اإلطــالع  وبعــد  واإلجابــة  الدعــوى  مــن  ســلف 
واإلســتجواب ومحضــر تنفيــذ املهمــة وإلنــكار املدعــى عليــه جميــع مــا 
نســب إليــه لعــدم تقــدمي املدعــي العــام بينــة علــى دعــواه وخللــو صحيفتــه 
مــن الســوابق ممــا يــدل علــى حســن ســلوكه وألن األصــل يف اإلنســان 
الســالمة ملــا ســبق كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي عليــه قــرر 
القناعــة واملدعــي العــام قرراالعتــراض بالئحــة وأفهــم بنظــام اإلعتــراض 
وســلم صــورة مــن احلكــم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــه خــالل ثالثــن 
يومــا. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  .....  احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال 
نبــي بعــده وبعــد : فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة 
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املكرمــة رقــم ..... وتاريــخ .... املشــتملة علــى القــرار الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/ ..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة  مبكــة املكرمــة املــؤرخ يف 
.... واملســجل بعــدد ..... املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ .... املتهــم 
بإشــهار ســالح نــاري بقصــد تهديــد زوجتــه بــه واالعتــداء عليهــا بالضــرب 
ــه مبــا ّدون بباطــن القــرار وبدراســة  ــة بهــا احملكــوم في وإحــداث إصاب
القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة  تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك : 3461835   تاريخه:1434/03/14هـ  
رقم الدعوى:34109074

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34268518  تاريخه: 1434/07/15هـ

اعتــداء - ضــرب - خلــوة محرمــة - تعــدٍّ لفظــي - محاولــة تهريــب - 
تهديــد بالقتــل - تعزيــر بالســجن واجللــد. 

القاعدة الفقهية ) اإلقرار حجة شرعية ( .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم األول و الثاني باالختالء احملرم 
، وهــروب املدعــى عليهــا الثانيــة ، وقيــام املدعى عليهــا الثالثة باالعتداء 
علــى رجــال الهيئــة بالضــرب ، و التســبب يف إصابتــه أحدهــم، و تهريــب 
املدعــى عليهــا الثانيــة ، و التســتر عليهــا ،  و حتريضهــا ، و تضليــل جهــة 
التحقيــق ، و املدعــى عليــه الرابــع بتهديــد الفرقــة القابضــة بالقتــل، و 
التعــدي بألفــاظ بذيئــة ،  ونتــف شــعرات مــن حليــة أحــد أعضــاء الهيئــة ، 
حيــث شــاهدت الهيئــة ســيارة مظللــة بالكامــل ، وقد وضع )الشمســية( 
علــى الزجــاج األمامــي ، وبالتأكــد مــن وضعيتهــا ، اتضــح أن الســيارة 
بقيــادة املدعــى عليــه األول ، وبصحبتــه املدعــى عليهــا الثانيــة ، يف 
حالــة اختــالء محرمــة، وأثنــاء اصطحــاب املدعــى عليــه األول ، حضــرت 
املدعــى عليهــا الثالثــة ، و املدعــى عليــه الرابــع، واعتديــا علــى عضــو 
الهيئــة ، وحــاوال تهريــب املدعــى عليهــا الثانيــة ، وقامــت املدعــى عليهــا 
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الثالثــة بضــرب عضــو الهيئــة بحجــر ، وقامــت املدعــى عليهــا الثانيــة 
ــع إشــغال الفرقــة القابضــة عــن  ــه الراب بالهــروب ، وحــاول املدعــى علي
املدعــى عليــه األول ، كمــا قامــت املدعــى عليهــا الثانيــة  بالصــراخ 
والتهديــد بالقتــل والتلفــظ البــذيء، و طلــب املدعــي العــام تعزيرهــم 
لقــاء ذلــك وتشــديد العقوبــة علــى املدعــى عليهــا الثالثــة و املدعــى عليــه 
الرابــع لقــاء اعتدائهــم علــى عضــو الهيئــة اســتنادًا لتعميــم ســمو وزيــر 
الداخليــة بذلــك، أقــر املدعــى عليهــم مبــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام 
إال املدعــى عليــه الرابــع أنكــر نتــف شــعر حليــة أحــد أعضــاء الهيئــة ، 
قضــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهــم األول و الثانيــة و الثالثــة باجللــد 
لقــاء مــا نســب إليهــم ، واحلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه الرابــع بالســجن و 
اجللــد لقــاء مــا نســب إليــه ، قنــع املدعــى عليهــم باحلكــم ، وقــرر املدعــي 
العــام اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة ، 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 برقــم .... وتاريــخ .... هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم ... وتاريــخ ... هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق..... هـــ 
 .... العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر    01  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
وادعــى علــى احلاضريــن معــه بتاريخ....هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات 
الهيئــة مبهــام عملهــا يف منطقــة ....... جــوار مصــرف ....... شــاهد أعضــاء 
الهيئــة ســيارة مــن نــوع ...... تقــف يف مــكان منــزٍو ويف وضعيــة التشــغيل 
، وكان صاحبهــا قــد وضــع شماســة الســيارة علــى الزجــاج األمامــي ، 
بينمــا بقيــة زجــاج الســيارة مظلــل بالكامــل ، وبالتثبــت مــن وضعيتهــا 
ووضعيــة مــن فيهــا ؛ اتضــح أن الســيارة بقيــادة املدعــى عليــه / .... ، 
وبصحبتــه يف املقعــد األمامــي املدعــى عليهــا/ .... مــن غيــر محرميــة 
شــرعية بينهمــا ، وأنهمــا يف حالــة اختــالء محــرم شــرعًا ، فتــم ضبطهمــا 
، وأثنــاء اصطحــاب املدعــى عليــه/ ... لدوريــة الهيئــة للتحفــظ عليــه 
فيهــا ، حضــرت املدعــى عليهــا/ ..... ، واملدعــى عليــه .... واعتديــا علــى 
رجــل الهيئــة/ .... ، وحــاوال تهريــب املدعــى عليهــا/ ...، و قامــت املدعــى 
عليهــا/ ... بأخــذ حجــر مــن األرض واعتــدت بــه علــى رجــل الهيئــة / ... 
ــى املدعــى عليهــا/  ــه مــع صراخهــا عل ــى رأســه ويدي ــه عل ؛ وذلــك بضرب
... وطلبــت منهــا أن تهــرب ، فقامــت املدعــى عليهــا/ .... بالهــرب مــن 
املوقــع  ، ثــم قامــت املدعــى عليهــا/ ... بســحب الشــنطة اليدويــة اخلاصــة 
ــه/ .... ،  ــة املعتــدى علي ــة/ ... مــن يــد عضــو الهيئ باملدعــى عليهــا الهارب
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فيمــا كان املدعــى عليــه/ ...... يحــاول إشــغال أعضــاء الفرقــة القابضــة 
عــن املدعــى عليــه/ ... ، واملدعــى عليهــا/ ... وذلــك بالصــراخ والتهديــد 
بالقتــل والتلفــظ البــذيء ؛ كقولــه لرجــل األمــن املرافــق ألعضــاء الهيئــة 
حينمــا طلــب منــه إثبــات هويتــه: )أنــت حرامــي زيهــم( ، وتلفــظ علــى 
األعضــاء بقولــه: ) أنتــم هيئــة النصــب( ، ثــم إنــه عمــد إلــى عضــو الهيئة/ 
... - واملصــاب مــن جــراء اعتــداء املدعــى عليهــا/ ...عليه - فخنقه ، وقام 
ــة  ــات األمني ــه ، فجــرى االتصــال بالدوري بنتــف شــيء مــن شــعرات حليت
، ومتــت الســيطرة علــى الوضع.وصــدر بحــق عضــو الهيئــة/ .... تقريــر 
إصابتــه  يتضمــن  املقدســة  بالعاصمــة   .............. مستشــفى  مــن  طبــي 
بجــرح رضــي بفــروة الــرأس مــن اجلهــة اليمنــى مبقــدار )5( ســنتيمترات 
، ومت عمــل غــرز لــه ، ووجــود كدمــة بالركبــة اليمنــى وكدمــة باليــد 
اليمنــى ومــدة الشــفاء أســبوع واحــد مــا لــم حتــدث مضاعفات.كمــا 
صــدر بحــق املدعــى عليهــا/ ... تقريــر طبــي مــن مستشــفى ................ 
برقــم ... وتاريــخ .... متضمــن وجــود ســحجات ســطحية علــى الصــدر مــع 
كدمــة ســطحية علــى الكتــف األيســر ومــدة الشــفاء خمســة ايــام مــا لــم  
حتــدث مضاعفــات. )جــرى فــرز أوراق بحــق املدعــى عليهــم / ... و.. ... 
فيمــا يخــص منعهمــا رجــال الهيئــة مــن أداء عملهــم وفــق املــادة )7( مــن 
نظــام مكافحــة الرشــوة وأحيلــت للشــرطة مبوجــب الكتــاب رقــم ) 

60761( وتاريــخ 1433/12/26هـــ(.
باســتجواب املدعــى عليهــا/ .... ؛ أقــرت بــأن املدعــى عليهــا / ... اتصلــت 
بهــا وأخبرتهــا بأنهــا عنــد منزلهــم وأنهــا حضــرت مــع املدعــى عليــه....، 
وملــا خرجــت إليهــم وجــدت الهيئــة قــد قبضــوا علــى ... لركوبهــا مــع 
املدعــى عليــه/ ... ، وأنــه كان بصحبتهــا طفــالن ، وملــا حضــرت إليهــم 
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طلبــت منهــا املدعــى عليهــا/ ... أخــذ جوالهــا ، فتقدمــت ألخــذ اجلــوال ، 
ــه ، فأمســك بهــا مــن مالبســها ، فأخــذت  ــة فدفعت فمنعهــا رجــل الهيئ
حجــرًا ورفعتــه بقصــد إخافــة رجــل الهيئــة ، وضربتــه علــى رأســه ، 
فســال منــه الــدم ، وأنــه أثنــاء ذلــك حضــر شــقيقها املدعــى عليــه/ ....، 
وأمســك برجــل الهيئــة مــن جيبــه ، وأنــه أثنــاء ذلك هربــت املدعى عليها/ 
.... كمــا أقــرت بأنهــا قامــت بســحب جــوال املدعــى عليهــا/ ... مــن يــد 
ــت بهــا املدعــى عليهــا/  ــة اتصل ــه بعــد انتهــاء املضارب ــة ، وأن رجــل الهيئ
... وطلبــت منهــا االتصــال باملدعــى عليــه/ .... واالتفــاق معــه علــى أنــه 
ســيوصلها مشــوار ،  وأنهــا بالفعــل اتصلــت باملدعــى عليــه/ .... واتفقــت 
معــه علــى ذلــك كمــا أفــادت بــأن املدعــى عليــه/ ... لــم يكــن علــى علــم 
ــه / ....وأن  باتفاقهــا مــع املدعــى عليهــا/ ... وحضورهــا مــع املدعــى علي
حضــوره بنــاًء علــى أن أشــخاصًا يعتــدون عليهــا ، ولــم يكــن علــى علــم 
بقيامهــا بدفــع رجــل الهيئة.وباســتجواب املدعــى عليــه/ .... ؛ أقــر بإقامتــه 
ــه اصطحبهــا بســيارته   ــر شــرعية مــع املدعــى عليهــا/ .... وأن عالقــة غي
واجتهــا نحــو منــزل املدعــى عليهــا/... ، وأنــه توقــف عنــد منــزل أهــل 
... ، وكانــت ســيارته مظللــة وأنــه مت إلقــاء القبــض عليــه وبصحبتــه 
املدعــى عليهــا/ ....، وأنــه بعــد القبــض عليــه حضــرت املدعــى عليهــا/ 
... للمدعــى عليهــا/ ...، وطلــب رجــل الهيئــة مــن ...أن تنــزل مــن ســيارته 
ــا  ــد ... وطلبــت منه ــاء ذلــك ســحبت ... ي ــة ، وأثن وتركــب بســيارة الهيئ
مفارقــة املــكان ، فلــم تســتجب فدفعهتــا مــن ظهرهــا ، وطلبــت منهــا 
أن تذهــب ملنزلهــم ، وأنــه حصلــت مشــادة بــن .. ورجــل الهيئــة ، وشــاهد 
ــة ينــزف دمــًا كمــا أقــر بأنــه اســتقبل مكاملــة مــن املدعــى  رجــل الهيئ
عليهــا/ ...، وطلبــت منــه أن يوهــم الســلطات بأنــه كان متوقفــًا عنــد 
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املدعــى عليهــا/ ... ليوصلهــا مشــوار وأن يخفــي أمــر وحقيقــة اصطحابــه 
للمدعــى عليهــا/ ....وبســماع أقــوال املدعــى عليــه/ ..... أقــر بحضــوره 
ملســرح اجلرميــة ، وقيامــه باإلمســاك برجــل الهيئــة مــن جيبه.وباســتجواب 
املدعــى عليهــا / ....وجــرى أقــرت بعالقتهــا باملدعــى عليــه/.... ، وأنهــا 
متفقــة معــه علــى الــزواج ، وأنهــا ركبــت معــه بســيارته بعــد اتفاقهــا مــع 
املدعــى عليهــا/ ... علــى أن يأتــوا ألخذهــا مــن منزلهــم للذهــاب إلحــدى 
املطربــات لتســليمها عربــون إقامــة حفلــة الطــرب يف زواج أحــد إخــوة ..، 
وكانــت... علــى علــم مبقدمهــا مــع املدعــى عليــه/ .... ، وأنهــا اتصلــت 
بهــا وأخبرتهــا بوجودهــم عنــد منزلهــم ، وبعــد ذلــك حضــرت الهيئــة ، 
وقبضــت عليهــم ، واصطحبــوا املدعــى عليــه/ ... للدوريــة الرســمية ، 
وبقيــت هــي يف نفــس الســيارة ، وأثنــاء وجــود رجــل الهيئــة جــوار ســيارة 
املدعــى عليــه/ ..... والتــي هــي بداخلهــا حضــرت املدعــى عليهــا / ..... 
وســألت عــن الوضــع ، فطلبــت املدعــى عليهــا /...مــن رجــل الهيئــة أن  
تركــب معهــا املدعــى عليهــا/ ....فرفــض وكانــت حتــاول إخفــاء الوضــع  
وطلــب منهــا رجــل الهيئــة جوالهــا بعــد أن ضبــط شــنطتها ، فرفضــت 
تســليمه اجلــوال وطلــب منهــا الرجــوع للمقعــدة اخللفيــة حيــث كانــت 
راكبــة يف املقعــد األمامــي ، وأثنــاء ذلــك قامــت املدعــى عليهــا/ ... بفتــح 
بــاب الســيارة اخللفــي وطلبــت منهــا النــزول مــن الســيارة ، وكان رجــل 
الهيئــة يدفــع بــاب الســيارة ، فقامــت .املدعــى عليهــا/ .. بفتــح البــاب ، 
وســحبها مــن الســيارة وأخــذت تدفعهــا باجتــاه منزلهــم لتهــرب ، وأثنــاء 
ــه/ .... ) أخــو املدعــى عليهــا/ ...( فدفــع رجــل  ذلــك حضــر املدعــى علي
الهيئــة فســقط  علــى األرض ، وســارت هــي باجتــاه منــزل أهــل املدعــى 
عليهــا/ ... ، ودخلــت هنــاك ، وبقيــت فيــه ، كمــا أقــرت بأنهــا شــاهدت 
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املدعــى عليهــا/ ... تتشــادُد مــع رجــل الهيئــة ، وأنهــا شــاهدته ينــزف دما ؛ 
وذلــك بعــد دخولهــا منــزل أهــل... وأنــه قرابــة الســاعة الثالثــة ليــاًل أحضــر 
أخــوات املدعــى عليهــا / ... لهــا جوالهــا وشــنطتها    وقــد انتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام  لــكل مــن املدعــى عليهمــا:  .... و .... بإقامــة عالقــة 
غيــر شــرعية بينهمــا واختالئهمــا ببعــض يف ســيارة املدعــى عليــه ...، 
وهــروب املدعــى عليهــا/... مــن رجــال الهيئــة ، وتوجيــه االتهــام للمدعــى 
ــة بالضــرب ممــا تســيبب  ــى أحــد رجــال الهيئ ــداء عل ــا / .... باالعت عليه
املدعــى  وتهريــب  رأســه وكدمــات يف جســمه  بجــرح يف  إصابتــه  يف 
عليهــا ....  والتســتر عليهــا وحتريضهــا علــى تضليــل احلقائــق باالتفــاق 
ــه/  .....  ــه االتهــام للمدعــى علي ــى ســرد واقعــة أخــرى ، وتوجي معهــا عل
ــة بالقتــل ، والصــراخ عليهــم  بتهديدالفرقــة القابضــة مــن أعضــاء الهيئ
وأن   ، )حراميــة(  بأنهــم  واتهامهــم  بذيئــة  بألفــاظ  عليهــم  ،والتلفــظ 
وذلــك  الهيئــة  رجــال  أحــد  علــى  واالعتــداء   ، نصــب  جهــاز  جهازهــم 
بخنقــه ، واإلمســاك بــه مــن جيبــه ، ونتــف شــعرات مــن حليتــه وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء يف إقرارتهــم - املنــوه عنهــا - 
املدونــة علــى الصفحــات رقــم ) ....( مــن ملفــات التحقيــق واالســتدالل 
املرفقــة برقــم ) ...( وبرقــم )....(.2- مــا جــاء يف شــهادة الشــهود املدونــة 
مبحضــر القبــض والتفتيــش - املنــوه عنــه - املرفــق برقــم )...(.3- مــا 
جــاء يف التقاريــر الطبيــة - املنــوه عنهــا - واملرفقــة برقــم )...(.وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهــم املذكــورون فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا ؛ لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم ، واحلكــم عليهــم بعقوبــة 
تعزيريــة رادعــة لهــم ، وزاجــرة لغيرهــم ، والتشــديد يف العقوبــة علــى 
كل مــن املدعــى عليهمــا/ ... ، و....لقــاء اعتدائهمــا علــى أعضــاء هيئــة 
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األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ؛ اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو 
امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )2س/25236/د( وتاريــخ 1428/4/13هـ. 
)علمــا بــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا( وبســؤال املدعــى عليــه ...أجــاب 
ــة  قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه أعــاله صحيحــًا كلــه جمل
وتفصيــاًل وهــي اآلن زوجتــي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليهــا ... 
أجابــت قائلــة كا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه أعــاله صحيــح كلــه 
جملــة وتفصيــاًل هكــذا أجابــت وبســؤال املدعــى عليهــا ... أجابــت قائلــة 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه أعــاله صحيــح كلــه جملــة وتفصيــاًل 
ــت وبســؤال املدعــى  ــة هكــذا أجاب ــه رجــل الهيئ ــم أعــرف أن ــي ل إال أنن
عليــه الرابــع ... أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه أعــاله 
صحيــح كلــه إال أننــي أمســكت بجيبــه العلــوي ولــم أنتــف شــعرات 
ــة واملرفــق  ــى محضــر الهيئ ــا عل ــم أطالعن ــي هــذا فت ــة هــذه إجابت اللحي
باملعاملــة لفــة رقــم ....واملتضمــن قيــام املدعــى عليــه الرابــع ... باشــغال 
هيئــة  أنتــم  بقولــه  عليهــم  والتلفــظ  والضــراخ  الفرقــة  أعضــاء  لبقيــة 
النصــب أ-هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل غيــر صحيــح 
وقــد اعتديــت عليــه ولــم أكــن أعلــم بأنــه رجــل هيئــة هكــذا أجــاب 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليهــم ومبــا 
أن اإلقــرار حجــة شــرعية علــى املقــر لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليهــم مبــا أســند إليهــم مــن دعــوى املدعــي العــام وقــررت 
مــا يلــي أوال قــررت تعزيــر املدعــى عليهمــا .... و... بجلــد كل واحــد 
منهمــا ســتون جلــده لقــاء اختالئهمــا احملــرم شــرعا ثانيــًا قــررت تعزيــر 
املدعــى عليهــا الثالثــة ... بجلدهــا ســبعون جلــده مفرقــة علــى دفعتــن 
كل دفعــة خمســة وثالثــون جلــده بــن كل دفعــة وأخــرى اســبوع ثالثــًا 



244

قــررت تعزيــر املدعــى عليــه الرابــع بســجنه مــدة أســبوعن محســوبًا منهــا 
إيقافــه يف هــذه القضيــة وجلــده ســبعون جلــده مفرقــة علــى دفعتــن كل 
دفعــة خمســة وثالثــون جلــده بــن كل دفعــة وأســبوع ومبــا ســبق كلــه 
حكمــت وبعــرض احلكــم املدعــى عليهــم قــررا القناعــة باحلكــم كمــا 

قــرر املدعــي العــام االعتــراض بالئحــة وبــاهلل التوفيــق حــرر يف...هـــ .
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-

فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة السادســة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا اإلطــالع على 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
برقــم )....( وتاريــخ )....( املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
....، القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم )....( وتاريــخ 
ورفقــاه  اجلنســية  مينــي   ... العــام ضــد/  املدعــي  دعــوى  املتضمــن   )...(
املتهمــن يف اختــالء ومقاومــة رجــال الهيئــة، احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم لقــاء احلــق العــام، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الدعوى:34114046

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34181036     تاريخه: 1434/4/7هـ

إيــذاء - حــق عــام - صــدم الســيارة عمــدًا وإحــداث تلفيــات بهــا - التلفظ  
علــى املجنــي عليــه- تقديــر شــيخ املعــارض للتلفيــات  - اإلقــرار بصــدم 

ســيارة املجنــي عليــه والتلفــظ عليــه- التعزيــر بالســجن واجللــد.

ْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها (. - قول اهلل تعالى: )َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن (  - قوله تعالى : )َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهللَّ

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: ))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه 
ــُه وعرُضــه((  وماُل

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

َهــَذا ((

أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بصــدم ســيارة املدعــي 
ــه نتيجــة ســوء  ــا والتلفــظ علي ــات به باحلــق اخلــاص عمــًدا وإحــداث تلفي
تفاهــم بينهمــا، وذلــك بعــد القبــض عليــه إثــر ورود بــالغ مــن املدعــي 
باحلــق اخلــاص مفــاده تعرضــه للتلفــظ وصــدم ســيارته عمــًدا مــن قبــل 
قائــد مركبــة أخــرى ســبب ســوء تفاهــم حــدث بينهمــا بالطريــق العــام، 
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وهــروب املدعــى عليــه مــن املوقــع بعــد ذلــك إلــى جهــٍة غيــر معلومــة - 
صــدرت ثــالث تســعيرات مــن قبــل شــيخ املعــارض للتلفيــات احلاصلــة يف 
ــغ : األولــى مببلــغ خمســة آالف وخمســمائة ، والثانيــة مببلــغ  ســيارة املبلِّ
ســتة آالف ، والثالثة مببلغ ســتة آالف وخمســمائة، بالبحث عن ســوابق 
املدعــى عليــه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق، طلــب املدعــي العــام  إثبــات مــا 
أســند إليــه، واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، بعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا جملة وتفصياًل، وقــرر ندمه على 
مــا بــدر منــه- جــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املشــار 
إليــه، نظــرًا ألنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام باتهامــه بصــدم 
ســيارة املدعــي باحلــق اخلــاص عمــدًا وإحــداث تلفيــات بهــا والتلفــظ عليــه 
م شــرعًا  بســبب ســوء تفاهــم بينهمــا ومبــا أنَّ مــا صــدر منــه مــن احملــرَّ
ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه لــذا وألجــل احلــق العــام ثبتــت إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ومت احلكــم بتعزيــره بســجنه ثالثــة أشــهر 
وبجلــده ســبعن جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن ،و بعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وطلــب املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة، 

وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
أنــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  وتاريخ1434/03/08هـــ   3594 برقــم 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  برقم34600253وتاريخ1434/03/09هـــ 
الرئيــس برقم34114046وتاريخ1434/03/09هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا 
طرفنــا  احملكمــة  أمــام  بالترافــع  ........امُلَعّمــد  العــام  املدعــي  حضــر 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم ........والتاريــخ 1433/12/1هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل 
العــام مبحافظــة األحســاء  االدعــاء  بدائــرة  : فبصفتــي مدعيــًا عاًمــا 
أدعــي علــى :........ ، 32 عامــًا ، محصــن ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )........( ، عســكري ............. ، أوقــف بتاريــخ 3 / 
12 / 1433 هـــ ، وأحيــل إلــى شــعبة ســجن محافظــة األحســاء اســتناًدا 
مــن   )  10  ( الفقــرة  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )  112  ( للمــادة 
القــرار الــوزاري ) 1900 ( املــؤرخ يف 9 / 7 / 1428 هـــ ، وســجل نزيــاًل 
لديهــم برقــم ) ........).إنــه بتاريــخ 27 / 11 / 1433 هـــ ورد يف تقريــر 
الدوريــات األمنيــة مبحافظــة األحســاء عــن ورود بــالغ مــن املواطــن / 
مــن  للتلفــظ وصــدم ســيارته  تعرضــه  عــن   ) اجلنســية  ........) ســعودي 
نــوع    ) ....... ( اللــون أبيــض حتمــل اللوحــة ........عمــًدا مــن قبــل قائــد 
مركبــة مــن نــوع ) ........ ( حتمــل اللوحــة )........( بســبب ســوء تفاهــم 
حــدث بينهمــا بالطريــق العــام ، وهــروب املدعــى عليــه مــن املوقــع بعــد 
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ذلــك إلــى جهــٍة غيــر معلومــة ، ومت طلبــه مــن مرجعــه وإيقافــه ومبعاينــة 
ســيارة املبلِّــغ والتــي هــي مــن نــوع ) ......( اللــون أبيــض حتمــل اللوحــة 
........اتضــح وجــود صدمــة بالرفــرف األمامــي األيســر ، وقــد صــدرت 
ــة يف ســيارة  ــات احلاصل ثــالث تســعيرات مــن قبــل شــيخ املعــارض للتلفي
املبلِّــغ : األولــى مببلــغ خمســة آالف وخمســمائة ، والثانيــة مببلــغ ســتة 
ــغ /  ــغ ســتة آالف وخمســمائة وبضبــط أقــوال املبلِّ ــة مببل آالف ، والثالث
........أفــاد بأنــه قبــل صــالة العشــاء مــن يــوم الســبت وأثنــاء توجهــه ملنزلــه 
بحــي ........علــى ســيارته املشــار إليهــا يف البــالغ وكان يرافقــه عامــل 
مــن اجلنســية الهنديــة إلصــالح ) تلفزيــون ( لديــه ، وأثنــاء ذلــك وبالقــرب 
مــن احــد التقاطعــات إذا بســيارة مــن نــوع ) ..... ( صنــع عــام ) 2007 م ( 
اللــون رصاصــي يقــوم بكبــس النــور خلفــه ، فأفســح لــه الطريــق إال أن 
ه فلــم ُيِعــْرُه أيَّ اهتمــام ، فقــام صاحــب  صاحــب تلــك الســيارة قــام بحــدِّ
تلــك الســيارة بالتوقــف عنــد التقاطــع وحصــل بينهمــا مشــادة كالميــة 
وبصــق املدعــى عليــه يف وجهــه ورفــع ســالًحا مــن نــوع مســدس ربــع ) 
لــم يثبــت حتقيًقــا إشــهار الســالح ( اللــون أســود وهــدد بــه ، وعندمــا 
بالرفــرف األيســر  قــام املدعــى عليــه بصدمــه  لــه  النــزول  حــاول هــو 
األمامــي والذ بالفــرار وبضبــط أقــوال الشــاهد / ........) هنــدي اجلنســية 
ــى ســيارته املشــار إليهــا يف البــالغ ،  ــغ عل ــه كان برفــق املبلِّ ( أفــاد بأن
وكانــا متجهــان إلــى منــزل املبلِّــغ إلصــالح ) التلفزيــون ( ، ويف الطريــق 
بحــي ........قــام صاحــب ســيارة مــن نــوع ) .... ( اللــون رصاصــي ال توجــد 
بهــا لوحــات مبضايقتهمــا ، ثــم توقــف عنــد التقاطــع فتوقــف املبلِّــغ ، 
وحصلــت بينهمــا مشــادة كالميــة ، وســمع املدعــى عليــه يتلفــظ علــى 
املبلِّــغ ويهاجمــه ، وبعدهــا قــام بصــدم ســيارته والذ بالفــرار ، كمــا 
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أضــاف بأنــه لــم يشــاهد أيَّ ســالح وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر أنــه يف 
مســاء يــوم الســبت بعــد صــالة العشــاء حــدث بينــه وبــن صاحــب ســيارة 
مــن نــوع )........( بيضــاء اللــون ســوء تفاهــم ، وذلــك بالقــرب مــن قاعــة 
........للمؤمتــرات ممــا دعــاه إلــى القيــام بالتلفــظ عليــه وصــدم ســيارته 
عمــًدا ممــا أحلــق بهــا تلفيــات ،والهــرب بعــد ذلــك علــى ســيارته مــن نــوع 
) ....... ( اللــون فضــي حتمــل اللوحــة ........وقــد أســفر التحقيق عن توجيه 
االتهــام لــه بصــدم ســيارة املبلــغ عمــًدا وإحــداث تلفيــات بهــا والتلفــظ 
عليــه نتيجــة ســوء تفاهــم بينهمــا ؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1 -مــا 
جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه املنــوه عنهــا ، واملــدون علــى الصفحــة رقــم 
) 14 ، 16 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ) 2 ( 2 - مــا جــاء يف 
شــهادة الشــاهد املنــوه عنهــا ، واملدونــة علــى الصفحــة رقــم ) 13 ( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ) 2 ( 3 - مــا ورد يف محضــر املعاينــة 
املنــوه عنــه ، واملــدون علــى الصفحــة رقــم ) 2 , 3 (   مــن دفتــر التحقيــق 
ــوه  املرفــق  لفــة رقــم ) 2 ( 4 - مــا ورد يف تســعيرات شــيخ املعــارض املن
عنهــا ، واملرفقــة لفــة رقــم ) 29 ، 31 (وبالبحــث عمــا إذا كان عليــه 
ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة عليــه حتــى تاريخــه وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه ، واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره ، والتشــديد عليــه يف العقوبــة 
كونــه عســكري مــن املؤمــل منــه احملافظــة علــى النظــام وعــدم مخالفة 
عــى ؛ عليــه  األنظمــة ) علًمــا أنَّ احلــق اخلــاص ال زال قائًمــا ( . هكــذا ادَّ
فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى 
املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي 
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بصــدم ســيارة املواطــن ........عمــدًا وإحــداث تلفيــات بهــا والتلفــظ عليــه 
كل ذلــك صحيــح وذلــك بســبب ســوء تفاهــم بيننــا يف الطريــق وأنــا 
نــادم علــى مــا بــدر منــي هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع 
أوراق املعاملــة ومنهــا : كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم 
وجــود ســوابق عليــه  كمــا جــرى االطــالع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى 
عليــه املتضمنــة أنــه أوقــف بتاريخ1433/12/03هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد 
ــة وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه  مــن أهليتــه وبعــد دراســة أوراق املعامل
أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام باتهامــه بصــدم ســيارة املواطــن ........عمــدًا 
وإحــداث تلفيــات بهــا والتلفــظ عليــه بســبب ســوء تفاهــم بينهمــا ومبــا أنَّ 
ْرِض َبْعَد  م شــرعًا قــال تعالى: )َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ مــا صــدر منــه مــن احملرَّ
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــَن ( وقــال  ِإْصاَلِحَهــا ( وقــال تعالــى : )َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ
صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه 
ــِإنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم  وعرُضــه(( وقــال عليــه الصــالة والســالم :))َف
َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم 
َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا (( ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل/ ثبــت 
لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بصــدم ســيارة املواطــن ........وإحــداث تلفيــات 
بهــا والتلفــظ عليــه نتيجــة ســوء تفاهــم بينهمــا ثانيــًا / يعــزر ألجــل ذلــك 
بســجنه ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة وبجلده ســبعن 
جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن متســاويتن كل دفعــة خمــس وثالثــون جلــدة 
وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام . ثالثــًا / وبتــالوة 
احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز احلكــم قــرر 
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ــة حملكمــة  ــب املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعامل ــه وطل ــه ب قناعت
االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف 
الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف وصلــى 
م علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حــرر يف  اهلل وســلَّ
1434/03/10هـــ     احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة 
الدائـــرة اجلـزائيـــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
علــى املعاملــة املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/752806/ج2 وتاريــخ 
1434/3/25هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيس احملكمــة اجلزائية مبحافظة 
األحســاء برقــم 34/600253 وتاريــخ 1434/3/22هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشيخ/........املســجل برقــم 
العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/3/11هـــ  وتاريــخ   3460551
ضــد/........يف قضيــة صــدم ســيارة متعمــد 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 1434/4/7هـــ
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رقم الصك : 34246203 تاريخه:1434/06/19هـ 
رقم الدعوى:34121195

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34638846 تاريخه: 1434/07/18هـ

إقــرار  اعتــداء - ضــرب - اســتخدام أداة خشــبية - إحــداث إصابــة - 
املدعــى عليــه  - تنــازل  املدعــي اخلــاص عــن حقــه - تعزيــر باجللــد - 

نصــح وتوجيــه يف مجلــس احلكــم . 

- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) كل املسلم على املسلم حرام دمه 
وماله و عرضه ( . رواه مسلم .

- الشريعة اإلسالمية جاءت بحفظ الكليات اخلمس ومنها النفس.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه باالعتــداء عمــدًا علــى املدعــي 
اخلــاص بضربــه علــى رأســه بــأداة خشــبية و التســبب يف إصابتــه ،  حيــث 
انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه باالعتــداء عمــدًا 
ــأداة خشــبية ، والتســبب  ــى رأســه ، ب ــه عل ــى املدعــي اخلــاص بضرب عل
، املوصوفــة يف التقريــر الطبــي ، و طلــب املدعــي  بإحــداث اإلصابــة 
العــام تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا نســب إليــه ، أقــر املدعــى عليــه مبــا 
جــاء بدعــوى املدعــي العــام ، حضــر املدعــي اخلــاص و تنــازل عــن حقــه 
اخلــاص يف هــذه الدعــوى ، احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه باجللــد مبــا 
نســب إليــه يف دعــوى املدعــي العــام ، احلكــم بتنــازل املدعــي اخلــاص 
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عــن حقــه اخلــاص يف هــذه الدعــوى ، جــرى نصــح و توجيــه املدعــى عليــه 
مبــا يناســب احلــال ، قــرر املدعــي عليــه القناعــة ، و املدعــي العــام قــرر 
اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... مســاعد رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينــة املنــورة يف يــوم األحــد ..... الســاعة الثالثــة والربــع بعــد الظهــر 
أفتتحــت اجللســة األولــى بنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة برقــم ).....( وتاريــخ .... واملقيــدة برقــم )....( وتاريــخ 
.... وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...   وقــدم الئحــة دعــواه ضــد ..... البالــغ 
مــن العمــر 27 عامــًا باكســتناني اجلنســية برخصــة اإلقامــة رقــم )....( 
املقبــوض عليــه بتاريــخ ....... واملفــرج عنــه بتاريــخ .... قائــاًل يف دعــواه 
إنتهــى التحقيــق إلــى توجيــه اإلتهــام للمدعــى عليــه .... باإلعتــداء عمــدًا 
علــى املدعــي بضربــه علــى رأســه بــأداة خشــبية والتســبب يف إحــداث 
ــن  ــة والقرائ ــك لألدل ــي املرفــق ، وذل ــر الطب ــة بالتقري ــة املوصوف اإلصاب
التاليــة:- 1/ مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه واملدونــة علــى صفحــة رقــم 
)10( لفــة رقــم )1(. 2/ التقريــر الطبــي املنــوه عنــه  املرفــق باملعاملــة لفــة 
رقــم )4(. 3/محضــر دوريــات األمــن املنــوه عنــه املرفــق باملعاملــة  لفــة رقم 
)5(. وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة  وحيــث أن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور فعــل محــرم  ومعاقــب عليــه شــرعًا 
لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعة له 
وزاجــرة لغيــره علمــًا بــأن احلــق اخلــاص الزال قائمــًا هكــذا إدعــى ولعــدم 
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حضــور املدعــى عليــه رغــم تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة كمــا يف محضــر 
اإلتصــال املــؤرخ يف ...... املرفــق باملعاملــة لــذا أجلــت اجللســة إلــى يــوم 
اإلثنــن ....... الســاعة الثانيــة وخمــس وأربعــن دقيقــة بعــد الظهــر ويف يوم 
االثنــن ..... أفتتحــت اجللســة الثانيــة يف موعدهــا احملــدد الســاعة الثانيــة 
وخمــس وأربعــن دقيقــة بعــد الظهــر وفيهــا حضــر املتداعيــان وبتــالوة 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه احلاضــر بعــد التأكــد مــن هويته 
أجــاب بواســطة مترجــم احملكمــة ..... أفغانــي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
االقامــة رقــم ).....( قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن إتهامــي باإلعتــداء 
ــأداة خشــبية والتســبب  ــى رأســه ب ــه عل ــه بضرب ــى املدعــى علي عمــدًا عل
يف إحــداث إصابــة بــه موصوفــة بالتقريــر الطبــي فهــذا صحيــح وأنــا 
نــادم علــى فعلــي وتائــب ولــن أعــود ملثــل مــا بــدر منــي مســتقباًل إن شــاء 
اهلل هــذه إجابتــي وأثنــاء اجللســة حضــر املدعــي اخلــاص ..... باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( وبســؤاله عّمــا لديــه قــال 
بواســطة املترجــم املشــار إلــى إســمه وهويتــه أعــاله إن املدعــى عليــه .....
قــام باإلعتــداء علــّي بالضــرب عمــدًا علــى رأســي بــأداة خشــبية وأحــدث 
بــي إصابــة برأســي وقــد صــدر فيهــا تقريــر طبــي وإننــي أقــرر تنازلــي عنــه 
عّمــا حلــق بــي مــن إصابــة وال أطالبــه بشــيء بخصوصهــا ال حاضــرًا وال 
مســتقباًل هكــذا قــرر بحضــور وشــهادة املترجــم املشــار إليــه وكاتبــه 
... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( هــذا  ..... والعســكري لدينــا 
ــة بالصفحــة رقــم  ــه املدون ــى أقــوال املدعــى علي وقــد جــرى اإلطــالع عل
ــة لفــة رقــم  ــات األمــن املرفــق باملعامل )10( لفــة رقــم )1( ومحضــر دوري
)5( فوجــدا كمــا ذكــر املدعــي العــام واإلطــالع علــى التقريــر الطبــي 
املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )4( الصــادر مــن مستشــفى ...... برقــم )46( 
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وتاريــخ ..... ومفــاده إصابــة املدعــي ...... بجــرح قطعــي 3ســم يف فــروة 
الــرأس ومــدة الشــفاء ســبعة أيــام فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن ســماع الدعوى 
واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان ونظــرًا إلــى أن املدعــى عليــه صــادق علــى 
مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام والشــريعة اإلســالمية جــأت بحفــظ 
الكليــات اخلمــس ومنهــا النفــس ويف احلديــث )كل املســلم علــى املســلم 
حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( رواه مســلم ونظــرًا إلــى أن املدعــى عليــه 
أعلــن توبتــه وأظهــر ندامتــه وخللــّو صحيفتــه مــن الســوابق اجلنائيــة وطمعــًا 
يف اســتصالحه ونظــرًا إلــى أن املدعــي اخلــاص تنــازل عــن حقــه اخلــاص 
جتــاه املدعــى عليــه وألن اإلصابــة التــي حلقــت باملدعــي اخلــاص ليســت 
بليغــة حســبما جــاء بالتقريــر الطبــي املشــار إليــه وجلميــع مــا تقــدم قــررت 

اآلتــي :-
أواًل / ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه ..... باإلعتــداء عمــدًا علــى املدعــي 
اإلصابــة  إحــداث  يف  والتســبب  خشــبية  بــأداة  رأســه  علــى  بضربــه 
املوصوفــة بالتقريــر الطبــي وثبــت لــدّي تنــازل املدعــي اخلــاص .... عــن 
حقــه اخلــاص عــن املدعــى عليــه بخصــوص هــذه الدعــوى وال يطالبــه فيها 
بشــيء ال حاضــرًا وال مســتقباًل ثانيــًا/ جلــد املدعــى عليــه ..... ثالثــن 
جلــدة دفعــة واحــدة وأخــذ التعهــد املشــدد عليــه وإنــذاره مــن العــود ملثــل 
مــا بــدره منــه مســتقباًل تعزيــرًا لــه علــى مــا أديــن بــه املنصــوص عليــه يف 
أواًل مــن اإلعتــداء عمــدًا علــى املدعــي بضربــه علــى رأســه بــأداة خشــبية 
ــي هــذا مــا  ــر الطب ــه املوصوفــة بالتقري ــة ب والتســبب يف إحــداث اإلصاب
ظهــر لــي وبــه حكمــت ألجــل احلــق العــام وجــرى نصــح وتوجيــه املدعــى 
عليــه مبــا يناســب املقــام وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
بــه وأبــدى املدعــي العــام اإلعتــراض علــى احلكــم وطلــب رفعــه الــى 
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ــت اجللســة يف متــام  ــة وأقفل محكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة إعتراضي
الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر وعلــى مــا تقــدم حصــل التوقيــع وصلــى اهلل 

ــى الــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف ..... ــا محمــد وعل ــى نبين وســلم عل
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد :- فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم  ... وتاريــخ ... املرفــق بهــا 
القرار الصادر مـن فضيلة الشيخ .... مساعد رئيس باحملكمة اجلزائية 
باملدينــة املنــورة  برقــم ...... وتــــــــــاريخ ..... الـمتضمـــن دعــوى املدعــي العام 
ضــد / .....باكســتاني اجلنســية املتهــم يف اعتــداء، احملكــوم فيــه مبــا 
ــا املوافقــة  دون بباطــن القــرار ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه قررن
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلـــــــه 

وصحبــه وســلم .
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اعتــداء - ضــرب - التســبب بإصابــة املدعيــة - رد دعــوى املدعــي العــام 
لعــدم وجــود بينــة - كبــر ســن املدعــى عليهــا - إخــالء ســبيل املدعــى 

عليهــا .  

- قاعدة ) األصل البراءة حتى يثبت خالفها ( .
- وما أشار إليه القاضي يف تسبيب احلكم . 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا بضرب امرأة بحــذاء على عينها 
اليمنــى ممــا أدى إلــى إصابتهــا ، ُأبلغــت الشــرطة مــن أحــد األشــخاص 
عــن وجــود مضاربــة يف أحــد احلدائــق ، وباالنتقــال إلــى املوقــع وجــد 
املبلــغ، وأفــاد أن املدعــى عليهــا قامــت بضــرب زوجتــه بحــذاء علــى 
عينهــا اليمنــى ، والتســبب بإصابتهــا ، و طلــب  املدعــي العــام تعزيــر 
املدعــى عليهــا لقــاء مــا نســب إليهــا ، أنكــرت املدعــى عليهــا مــا جــاء 
بدعــوى املدعــي العــام، ثــم جــرى اإلطــالع علــى أوراق املعاملــة التــي 
قدمهــا املدعــي ، وباالطــالع عليهــا لــم يوجــد للمدعــي العــام بينــة علــى 
دعــواه كمــا قــرر انــه ليــس لديــه مــا يقدمــه مــن بينــات ســوى محضــر 
التعــرف مــن املدعــى عليهــا ، احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام ضــد 
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املدعــى عليهــا و إخــالء ســبيلها لعــدم ثبــوت الدعــوى ، ارتضــت املدعــى 
عليهــا احلكــم واملدعــي العــام قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة 

اعتراضيــه ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم ... وتاريــخ...  املقيــدة باحملكمــة برقــم ....وتاريخ 
...  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق .... افتتحــت اجللســة الســاعة الســاعة 
الواحــدة والنصــف ظهــرًا وفيهــا قــدم املدعــي العــام / ...  دعــواه علــى / 
ــي رقــم )....(  ..... ، 61 عامــًا ، ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
أميــة ، متســببة ، تقيــم مبدينــة الريــاض ، أوقفــت بتاريــخ ..  بســجن 
النســاء ومــدد إيقافهــا مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم )....( وتاريــخ ... 
اســتنادًا للمــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، حيــث إنــه بتاريخ 
... تســلم مركــز شــرطة .... تقريــر إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة رقــم 
ــة يف حديقــة  )...( واملتضمــن تلقيهــا بالغــًا مــن / .... عــن وجــود مضارب
.......... علــى شــارع ............ وباالنتقــال للموقــع وجــد املبلــغ وأفــاد بقيــام 
امــرأة تدعــى أم ... )املتهمــة( بضــرب زوجتــه املجنــي عليهــا / ... بحــذاء 
علــى عينهــا اليمنــى والتســبب يف إصابتهــا ومت إســعافها مــن قبــل املدعــو 
/ .... وذلــك بنقلهــا للمستشــفى . وبســماع أقــوال املجنــي عليهــا .... / 
أفــادت بأنهــا أثنــاء تواجدهــا يف حديقــة ............ بحــي ............وبرفقتهــا 
ابنيهــا ... و...أبنــاء ... شــاهدت املدعــى عليهــا تقــوم بضــرب ابنهــا الصغيــر 
... بحذائهــا علــى ظهــره وصــدره فحضــرت إليهــا وســألتها عــن ســبب 
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ــة بينهــا وبــن املدعــى عليهــا  قيامهــا بذلــك ثــم حصلــت مشــادة كالمي
وقيامهــا برميهــا بحــذاء أصــاب عينهــا اليمنــى وصــدر بحقهــا تقرير طبي 
برقــم )بــدون( وتاريــخ 2012/10/24م مــن مستشــفى ........................ 
واملتضمــن بتشــخيص حالتهــا تبــن خلــع يف عدســة العــن اليمنــى ومتــزق 
طبقــة العــن مصحــوب بــدم حتــت الشــبكية وحفــرة بقعيــة مغلقــة يف 
العــن اليمنــى ولــم حتــدد مــدة الشــفاء . وبتاريــخ ... قبــض علــى املتهمــة 
النســاء. وباســتجواب  إلــى ســجن  ............ وإحالتهــا  مــن قبــل شــرطة 
وأنكــرت   .... عليهــا  املجنــي  ضــرب  .....أنكــرت   / عليهــا  املدعــى 
معرفتهــا بهــا وأنــه لــم يســبق أن رأتهــا وأقــرت بحضورهــا وابنهــا حلديقــة 
............ بــن الفينــة واألخــرى . وبســماع أقــوال ابــن املدعــى عليهــا .... 
/  أفــاد بأنــه يحضــر حلديقــة ............ مــع أمــه املدعــى عليهــا وأخواتــه 
الصغــار شــبه يومــي وأنــه شــاهد يف إحــدى األيــام مضاربــة باأليــدي بــن 
امرأتــن متغطيتــن أمــام بســطة أمــه ثــم اتصلــت عليــه أمــه وطلبــت منــه 
احلضــور لهــا وغــادروا احلـــديقة ذاهبــن إلـــى منزلهــم . وبســماع أقــوال 
ابنــة املجنــي عليهــا .... / أفــادت بأنهــا أثنــاء تواجدهــا بحديقــة ............ 
مــع أمهــا املجنــي عليهــا وأخيهــا .... حصلــت مشــادة كالميــة بــن أمهــا 
واملدعــى عليهــا بســبب قيــام املدعــى عليهــا بضــرب أخيهــا .... وأنهــا رأت 
املدعــى عليهــا تقــوم برمــي حــذاء علــى أمهــا وأصابــت عينهــا اليمنــى 
وســقطت مغشــيًا عليهــا ثــم طلبــت مــن أحــد األشــخاص إســعافها فقــام  
بإركابهــا وأمهــا املجنــي عليهــا والذهــاب بهمــا إلى املستشــفى . وبســماع 
ــاء تواجــده بحديقــة ............ شــاهد  ــه أثن أقــوال الشــاهد .... / أفــاد بأن
مشــادة كالميــة بــن مجموعــة مــن النســاء كبيــرات يف الســن فذهــب 
إلبــالغ الهيئــة بذلــك وأثنــاء رجوعــه شــاهد املجنــي عليهــا تصــرخ ومعهــا 
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ابنتهــا وطلبــا منــه أن يقــوم بإيصالهمــا إلــى مستشــفى ........................ 
للعيــون . وبعــرض املدعــى عليهــا علــى املجنــي عليهــا / .....ومعهــا امــرأة 
مشــابهة لهــا يف الشــكل اســتطاعت التعــرف عليهــا . ومبواجهــة املدعــى 
عليهــا باملجنــي عليهــا /... أصــرت كاًل منهمــا علــى أقوالهــا وكانــت 
ــا هــي مــن قــام  ــة وأن املدعــى عليه ــع املضارب ــا تســرد وقائ ــي عليه املجن
بضربهــا وتطلــب حقهــا الشــرعي منهــا بينمــا املدعــى عليهــا تطلــب ميــن 
املجنــي عليهــا .  وأســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــا 
/ ..... بضــرب املجنــي عليهــا .... بحــذاء علــى عينهــا اليمنــى ممــا أدى 
إلــى إصابتهــا باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي املشــار إليــه . وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1ـ تقريــر الدوريــات األمنيــة املنــوه عنــه املرفــق 

علــى اللفــة رقــم )..( . 
ــى الصفحــة  ــة عل ــوه عنهــا املدون 2ـ مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليهــا املن
رقــم )...( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )...( . 3ـ مــا جــاء يف ســماع 
أقــوال ... ابــن املدعــى عليهــا املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم )...( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )..( . 4ـ مــا جــاء يف ســماع أقــوال ..... 
ابنــه املجنــي عليهــا املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم )..( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )..( . 5ـ ماجــاء يف ســماع أقــوال ..... املنــوه عنهــا 
املدونــة علــى الصفحــة رقــم )..( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )..( . 
6ـ محضــر العــرض والتعــرف علــى املدعــى عليهــا مــن قبــل املجنــي عليهــا 
املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )..( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 
لفــة رقــم )..(  . وبالبحــث عــن ســوابقها تبــن عــدم وجــود ســوابق جنائيــة 
مســجلة عليهــا حتــى تاريخــه . وحيــث إن مــا أقدمــت عليهــا املذكــورة 
فعــل معاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب احلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 



261

ــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا . وبعــرض دعــوى  مــا أســند إليهــا علمــًا ب
املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا احلاضــرة يف هــذه اجللســة واملعــرف 
بهــا مــن قبــل ولدهــا احلاضــر معهــا / ... ، حامــل  بطاقــة الهويــة الوطنيــة 
رقــم ....  أجابــت قائلــة :  مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام غيــر صحيــح وأنــا 
ال أعــرف هــذه املــرأة املجنــي عليهــا ولــم أضربهــا وليــس بينــي وبينهــا 
أي عــداوة وجميــع مــا جــاء يف الدعــوى جتاهــي غيــر صحيــح ، هكــذا 
ــة إلــى يــوم  أجابــت. بعــد ذلــك قــررت رفــع اجللســة لدراســة أوراق املعامل
األحــد املوافــق ... الســاعة العاشــرة صباحــًا ، واختتمــت اجللســة يف متــام 
الســاعة الثانيــة ظهــرًا ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف ... احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم 
األحــد املوافــق ... فتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرًا وفيهــا 
حضــرت املدعــى عليهــا وقــد جــرى منــا الرجــوع ألوراق املعاملــة لإلطــالع 
علــى البينــات التــي قدمهــا املدعــي العــام وباالطــالع عليهــا ودراســتها لــم 
أجــد فيهــا مــا يــدل علــى صحــة دعــوى املدعــي العــام ولــم أجــد أي قرينــة 
ســوى  محضــر تعــرف املجنــي عليهــا علــى املدعــى عليهــا فقــط . بعــد 
ذلــك  ســألت املدعــي العــام : هــل لديــه زيــادة بينــة ؟ فقــال : ليــس لــدي 
ــة لــدى املدعــي  ــه ال بين ــى مــا تقــدم ومبــا أن ــاء عل ســوى مــا قدمــت . فبن
العــام علــى دعــواه ومبــا أن األصــل عــدم صحــة هــذه الدعــوى واألصــل 
البــراءة حتــى يثبــت خالفهــا ومبــا أن مجــرد محضــر التعــرف مــن قبــل 
املجنــي عليهــا ال يكفــي التهامهــا الســيما مــع كبــر ســن املدعــى عليهــا 
إذ أن عمرهــا قــد جتــاوز الســتن كمــا يتضــح ذلــك مــن أوراق املعاملــة 
ــدى  ــى عــدم وجــود ســوابق ل ــد لزوجهــا إضافــة إل ــة العائ وكــرت العائل
ــرد دعــوى املدعــي العــام  ــه فقــد حكمــت ب ــا . لذلــك كل املدعــى عليه
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جتــاه املدعــى عليهــا وأخليــت ســبيل املدعــى عليهــا وقــررت إطالقهــا 
اإلجــراءات  نظــام  مــن   )216( املــادة  علــى  بنــاء  احلضوريــة  بالكفالــة 
قــررت  العــام  املدعــى عليهــا واملدعــي  ذلــك علــى  وبعــرض   . اجلزائيــة 
املدعــى عليهــا القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بــدون 
الئحــة اعتراضيــة . واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف 
ظهــرًا ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف ...
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة 
مــن فضيلــة  الــواردة   املعاملــة  بالريــاض علــى  مبحكمــة االســتئناف 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم ...   وتاريــخ ... املرفــق بهــا 
القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .... املســجل 
برقــم ... وتاريــخ ... اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ...... يف قضيــة 
ــه   مبــا  ــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلت ــة عل مضارب
هــو مــدون ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
نقــرر باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى إثبــات 
اإلدانــة مــن عدمهــا قبــل احلكــم مســتقباًل حســب النظــام  واهلل املوفــق 

ــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم  . ــى نبين صلــى اهلل عل
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اعتــداء - ضــرب - تهديــد رجــل أمــن - التعــدي بالقــول علــى رجــل 
أمــن - اعتــداء بالضــرب علــى أحــد املوقوفــن - التعــدي بألفــاظ غيــر 
الئقــة ـ إحــداث فوضــى بداخــل التوقيــف - إقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء 

بدعــوى املدعــي العــام - التعزيــر باجللــد . 

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
مالــه و عرضــه ( راوه مســلم .

- الشــريعة اإلســالمية جــاءت بحفــظ الكليــات اخلمــس منهــا النفــس 
والعــرض .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بتهديــد رجــل أمــن والتعــدي 
عليــه بألفــاظ غيــر الئقــة و االعتــداء بالضــرب علــى أحــد املوقوفــن 
أثنــاء ايقافــه ، انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بذلــك وبإحــداث 
فوضــى بداخــل التوقيــف ، وطلــب املدعــي العــام  تعزيــر املدعــى عليــه  
لقــاء مــا نســب إليــه، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
العــام، صــدر احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه باجللــد لقــاء مــا نســب إليــه 
يف دعــوى املدعــي العــام، قــرر املدعــى عليــه و املدعــي العــام اعتراضهمــا 
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علــى احلكــم بــدون الئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... مســاعد رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة يف يوم اإلثنن ..... أفتتحت اجللســة األولى يف متام الســاعة 
الثانيــة والنصــف ظهــرًا  بنــاًء علــى املعاملــة احملالة إلينــا من فضيلة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم )....( وتاريــخ ..... واملقيــدة برقــم 
)....( وتاريــخ ..... وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... وقــدم الئحــة دعــواه 
ضــد ..... البالــغ مــن العمــر )26( عامــًا ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
رقــم )......( املقبــوض عليــه بتاريــخ .... واملوقــوف بالســجن العــام. قائــاًل 
يف دعــواه إنتهــى التحقيــق إلــى إتهــام املدعــى عليــه بتهديــد رجــل أمــن 
 ... والتلفــظ عليــه بألفــاظ غيــر الئقــة واإلعتــداء بضــرب املوقــوف / 
باحلــذاء والتلفــظ علــى املواقيــف بألفــاظ غيــر الئقــة وإحــداث فوضــى 
بداخــل التوقيــف. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :- 1/ مــا ورد بأقــوال 
املدعــى عليــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )2،1( مــن ملــف التحقيــق لفــة 
رقــم )6(. 2/ محضــر خفيــر التوقيــف املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )2( 
وأقوالــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )15( مــن ملــف اإلســتدالل لفــة رقــم 
)1(. 3/ أقــوال املواقيــف املدونــة علــى الصفحــة رقــم )12،11،10،9( 
مــن ملــف اإلســتدالل لفــة رقــم )1(.  وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه 
علــى ســوابق مســجلة باســمه، وحيــث أن مــا اقــدم عليــه املدعــى عليــه 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب :- 1/ إثبــات مــا أســند إليه. 
2/ احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة. علمــًا أن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــا، 
هكــذا إدعــى ولــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم طلبــه بخطابنــا رقــم  ..... 
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وتاريــخ ..... املوجــه إلــى مديــر شــعبة امــن احملاكــم الشــرعية وقــد وردنــا 
 )5/358/22( برقــم  الشــرعية  احملاكــم  أمــن  شــعبة  مديــر  خطــاب 
وتاريــخ ...... املتضمــن بــأن املدعــى عليــه غيــر موقــوف يف الســجن العــام 
لــذا جــرى رفــع اجللســة إلــى يــوم األربعــاء ...... وأمــرت بالكتابــة إلــى 
اجلهــة املختصــة إلحضــار املدعــى عليــه يف موعــد اجللســة املشــار إليــه 
أعــاله وأفهمــت بــه املدعــي العــام ويف يــوم األربعــاء ..... أفتتحــت اجللســة 
الثانيــة يف موعدهــا احملــدد الســاعة الثانيــة وخمــس وأربعــن دقيقــة 
بعــد الظهــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه  وقــد 
ســبق الكتابــة إلــى مركــز شــرطة ..... بخطابنــا رقــم  )....( وتاريــخ .....  
املتضمــن إحضــار املدعــى عليــه يف موعــد هــذه اجللســة ولــم يتــم إحضــاره 
ولــم تردنــا اإلفــادة علــى خطابنــا املشــار إليــه حتــى تاريخــه  لــذا أجلــت 
اجللســة إلــى يــوم اإلثنــن .....  الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر وأفهمــت بــه 
املدعــي العــام وأمــرت بالكتابــة إلــى اجلهــة املختصــة إلحضــار املدعــى 
ــوم  ــا الســابق ويف ي ــه يف املوعــد احملــدد أعــاله واإلفــادة عــن خطابن علي
االثنــن ...... افتتحــت اجللســة الثالثــة يف موعدهــا احملــدد الســاعة الثالثــة 
بعــد الظهــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه  وقــد 
ســبق الكتابــة إلــى مركــز شــرطة ..... بخطابنــا رقــم  ).....( وتاريــخ ...... 
وباخلطــاب التعقيبــي رقــم )....( وتاريــخ ....إلحضــار املدعــى عليــه ولــم يتــم 
إحضــاره ولــم تردنــا اإلفــادة علــى اخلطابــات املشــار إليهــا حتــى تاريخــه  
لــذا أجلــت اجللســة إلــى يــوم اإلثنــن ... الســاعة الثالثــة والربــع بعــد الظهــر 
وأفهمــت بــه املدعــي العــام وأمرت بالكتابة إلــى اجلهة املختصة إلحضار 
املدعــى عليــه يف املوعــد احملــدد أعــاله واإلفــادة عــن املخاطبــات الســابقة 
ويف يوم اإلثنن ...... افتتحت اجللســة الرابعة يف موعدها احملدد الســاعة 
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الثالثــة والربــع بعــد الظهــر وفيهــا حضر املدعي العــام ولم يحضر املدعى 
عليــه  وقــد ســبق الكتابــة إلــى مركــز شــرطة ..... بخطابنــا رقــم  ).....( 
وتاريــخ ..... وباخلطابــن التعقيبيــن رقــم ).....( وتاريــخ ..... ورقــم )......( 
وتاريــخ ..... إلحضــار املدعــى عليــه ولــم يتــم إحضــاره ولــم تردنــا اإلفــادة 
علــى املخطابــات املشــار إليهــا حتــى تاريخــه  لــذا أجلــت اجللســة إلــى يــوم 
اإلثنــن .... الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر وأفهمــت بــه املدعــي العــام وأمــرت 
بالكتابــة إلــى اجلهــة املختصــة إلحضــار املدعــى عليــه يف املوعــد احملــدد 

أعــاله واإلفــادة عــن املخاطبــات الســابقة .
ويف يوم االثنن ...... افتتحت اجللسة اخلامسة يف موعدها احملدد الساعة 
الثالثــة بعــد الظهــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وقــد ســبق الكتابــة إلــى مركــز شــرطة ..... بخطابنــا رقــم )....( وتاريــخ 
ــخ  ــخ ..... ورقــم ).....( وتاري ــات التعقيــب رقــم ).......( وتاري ..... وباملخاطب
...... و رقــم )......( وتاريــخ ..... إلحضــار املدعــى عليــه ولــم يتــم إحضــاره 
ولــم تردنــا اإلفــادة علــى املخطابــات املشــار إليهــا حتــى تاريخــه لــذا أجلــت 
اجللســة إلــى يــوم الســبت ......الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا وأفهمــت بــه 
املدعــي العــام وأمــرت بالكتابــة إلــى اجلهــة املختصــة إلحضــار املدعــى 
عليــه يف املوعــد احملــدد أعــاله واإلفــادة عــن املخاطبــات الســابقة ويف 
يــوم الســبت ..... أفتتحــت اجللســة السادســة  يف موعدهــا احملــدد الســاعة 
الثانيــة عشــر ظهــرًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه .... وبعــد 
التأكــد مــن هويتــه املشــار إليهــا أعــاله جــرى تــالوة دعــوى املدعــي العــام 
عليــه فأجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن إتهامــي بتهديــد رجــل 
ــداء بضــرب املوقــوف /  ــر الئقــة واإلعت ــه بألفــاظ غي أمــن والتلفــظ علي
..... باحلــذاء والتلفــظ علــى املواقيــف بألفــاظ غيــر الئقــة وإحــداث فوضى 
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بداخــل التوقيــف فهــذا كلــه صحيــح وإننــي نــادم علــى فعلــي وتائــب منــه 
ولــن أعــود ملثــل مــا بــدر منــي مســتقباًل إن شــاء اهلل هــذه إجابتــي هــذا 
وقــد جــرى اإلطــالع علــى مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه املدونــة علــى 
الصفحــة رقــم )1-2( مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة وعلــى محضــر 
خفيــر التوقيــف املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )2( وأقــوال املدعــى عليــه 
املدونــة علــى الصفحــة رقــم )15( مــن ملــف اإلســتدالل وأقــوال املواقيــف 
املدونــة علــى الصحيفــة رقــم )9-10-11-12-13( فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
مــن ســماع الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان ونظــرًا إلــى أن املدعــى 
عليــه صــادق علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ونظــرًا إلــى أن املدعى 
عليــه تعــدى بقولــه وفعلــه والشــريعة اإلســالمية جــاءت بحفــظ الكليــات 
اخلمــس ومنهــا النفــس والعــرض ويف احلديــث )كل املســلم علــى املســلم 
حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( رواه مســلم ونظــرًا إلــى خلــّو صحيفــة املدعــى 
عليــه مــن الســوابق اجلنائيــة وإعالنــه التوبــة والنــدم، وقصــدًا الســتصالح 
املدعــى عليــه وجلميــع مــا تقــدم قــررت اآلتــي :- أواًل / ثبــت لــدّي إدانــة 
املدعــى عليــه ...... بتهديــد رجــل أمــن والتلفــظ عليــه بألفــاظ غيــر الئقــة 
املواقيــف  علــى  والتلفــظ  باحلــذاء   ....  / املوقــوف  بضــرب  واإلعتــداء 
بألفــاظ غيــر الئقــة وإحــداث فوضــى بداخــل التوقيــف. ثانيــًا/ جلــد 
املدعــى عليــه ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة وأخــذ التعهــد املشــدد عليــه 
وإنــذاره مــن العــود إلــى مثــل مــا بــدر منــه مســتقباًل تعزيــرًا لــه  علــى مــا 
أديــن بــه املنصــوص عليــه يف أواًل مــن تهديــد رجــل أمــن والتلفــظ عليــه 
بألفــاظ غيــر الئقــة واإلعتــداء بضــرب املوقــوف / .... باحلــذاء والتلفــظ 
علــى املواقيــف بألفــاظ غيــر الئقــة وإحــداث فوضــى بداخــل التوقيــف 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ألجــل احلــق العــام وجــرى نصــح وتوجيــه 
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املدعــى عليــه مبــا يناســب املقــام وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليــه 
عــدم القناعــة بــه وطلــب رفعــه إلــى محكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة 
إعتراضيــة وأبــدى املدعــي العــام اإلعتــراض علــى احلكــم وطلــب رفعــه 
إلــى محكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة إعتراضيــة وأمــرت برفــع احلكــم 
مــع كامــل متعلقاتــه إلــى محكمــة اإلســتئناف لتدقيقــه حســب املتبــع 
وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف بعــد الظهــر 
وعلــى مــا تقــدم حصــل التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف ....
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ... وبعــد:-  فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائية الســابعة يف محكمة اإلســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملديــة املنــورة برقــم .... وتاريــخ .... املرفــق بهــا 
ــة  ــة الشــيخ/ .... القاضــي باحملكمــة اجلزائي القــرار الصــادر مــن فضيل
باملدينــة املنــورة برقــم ..... وتاريــخ ..... احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن 
القــرار املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ..... املتهــم يف  تهديــد رجــل 
األمــن وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. 
واهلل املوفــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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 اعتــداء - ضــرب - إحــداث إصابــات - الشــروع يف القتــل - دعــوى عامــة 
) حــق عــام ( - دعــوى خاصــة ) حــق خــاص( - تنــازل املجنــي عليــه 
»الزوجــة« أحــد موجبــات تخفيــف العقوبــة التعزيريــة - الشــروع يف 
أو مقدماتهــا موجــب للتعزيــر -  اجلرميــة بالقيــام ببعــض أســبابها 
التعزيــر للشــبهة )تهمــة ( لقيــام قرائــن علــى صحــة التهمــة - تقريــر 

طبــي - تعزيــر بالســجن وأخــذ التعهــد.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم . 

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بالشــروع يف قتــل 
زوجتــه واالعتــداء بضربهــا ممــا أدى إلصابتهــا باإلصابــات املوصوفــة 
ــه حيــث تقدمــت  ــة علي ــة التعزيري ــب إيقــاع العقوب ــي وطل ــر الطب بالتقري
املدعيــة اخلاصــة ببــالغ بــأن املدعــى عليــه )زوجهــا( ضربهــا وأشــهر عليهــا 
الســكن مهــددا لهــا بقتلهــا ، وبعــد هــذه احلادثــة بأيــام دخــل عليهــا يف 
غرفتهــا ببيــت أهلهــا وهددهــا بالقتــل ورأت بحوزتــه ســكينا، وصــدر 
تقريــر طبــي يوضــح اإلصابــات التــي نالــت املدعيــة ، أنكــر املدعى عليه 
التهمــة وقــرر بــأن يحصــل بينــه وبــن زوجتــه مشــاكل عائليــة ، حضــر 
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وكيــل املدعيــة اخلاصــة وقــرر بــأن موكلتــه متنازلــة عــن املدعــى عليــه 
وال تطلــب منــه أرشــا وال تأديبــا وال بينــة لديهــا علــى مــا اتهــم بــه املدعــي،  
وأنهــا تطلــب منــه أن يقــوم بحقوقهــا ويعاشــرها باملعــروف ويكــف أذاه 
عنهــا وعــن أســرتها ، وبالعــرض علــى املدعــى عليــه قــرر التزامــه بالقيــام 
باحلقــوق الزوجيــة والعشــرة احلســنة وأن هــذه طريقتــه منــذ تزوجهــا ، 
تبــن مــن صحيفــة ســوابق املدعــي عــدم تســجيل ســابقة عليــه ، قــدم 
املدعــى عليــه تقريــرا طبيــا صــادرا مــن أحــد املراكــز الطبيــة مضمونــه 
بــأن املدعــى عليــه يعانــي مــن اضطــراب ذهانــي ضاللــي ومصــاب بوهــم 
 ، اخلاصــة  املدعيــة  لتنــازل  ونظــرا  عليــه   ، والشــكوك  االعتقــادات 
ولتطلــع الشــرع لبنــاء احليــاة الزوجيــة علــى الوفــاق والوئــام ، ولعــدم 
وجــود دليــل يســتند عليــه يف إدانــة املدعــى عليــه ، لكــن تتوجــه التهمــة 
علــى املدعــى عليــه لــذا فقــد قــررت احملكمــة احلكــم باالكتفــاء مبــا 
أمضــاه املدعــى عليــه يف التوقيــف ألجــل هــذه القضيــة أي مــدة شــهرين 
ــزام األدب والنظــام  ــه بإلت ــارا مــن تاريــخ توقيفــه وأخــذ التعهــد علي إعتب
الوقــوع يف املخالفــات وكــف أذاه عــن زوجتــه وأســرتها  واحلــذر مــن 
والقيــام باحلقــوق الزوجيــة والعشــرة احلســنة ، ورأت معاجلــة املدعــى عليــه 
يف مستشــفى متخصــص حتــى تتحســن حالتــه ، عــرض احلكــم علــى 
املدعيــة اخلــاص واملدعــى عليــه وقــررا القناعــة ، وأمــا املدعــي العــام 
فقــرر عــدم القناعــة وطلــب اســتئنافه بــدون الئحــة ، 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 1434/06/19هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1434/06/19هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافــق 
1434/07/30هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 01:00 وفيهــا قــدم املدعــي 
ســعودي   ، عامــًا   39  ،...........  / ضــد  دعــواه  ...........املــدرع  العــام 
اجلنســية، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( يقيــم مبدينــة الريــاض 
، أوقــف بتاريــخ 1434/6/1 هـــ وأحيــل للســجن العــام مبوجــب أمــر 
ــخ 1434/6/13هـــ اســتنادًا  ــد التوقيــف رقــم ...........وتاري ــة ومتدي اإلحال
للمــادة )113( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .فبتاريــخ 1434/5/28هـــ 
عــن  ...........مبلغــة  عليهــا/  ...........املجنــي  شــرطة  ملركــز  تقدمــت 
تعرضهــا للضــرب مــن قبــل زوجهــا املدعــى عليــه أعــاله وصــدر بحقهــا 
تقريــر طبــي مــن املديريــة العامــة للشــئون الصحيــة مبنطقــة الريــاض 
كدمــات  وجــود  املتضمــن  1434/5/28هـــ  وتاريــخ   )...........( برقــم 
ــا وكدمــات  بالســاعد األميــن وبالعضــد األيســر وكدمــة بالشــفة العلي
بالســاقن واملذكــورة حامــل يف الشــهر الرابــع ولــم حتــدد مــدة الشــفاء 
.وبضبــط بــالغ املجنــي عليهــا وســماع أقوالهــا/ أفــادت أن املدعــى عليــه 
ــي  ــن املوافــق 1434/5/27هـــ حوال ــوم االثن ــى ي ــة األول قــام وقــت احلادث
الســاعة العاشــرة صباحــًا باالســتئذان لهــا وألطفالهــا مــن الروضــة ........ 
ب........... وقــام بإنــزال األطفــال عنــد منــزل والدتــه الــذي نقيــم فيــه ثــم 
توجــه بهــا إلــى اســتراحة والدتــه ........... وعنــد وصولهــم االســتراحة 
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قــام املدعــى عليــه بســحبها علــى األرض وإدخالهــا بالقــوة واالعتــداء 
عليهــا بالضــرب بحذائــه وضغطهــا علــى احلائــط واألرض وأشــهر عليهــا 
ســكن متوســطة احلجــم قائــاًل )ســوف أقتلــك وأذبحــك( وتكلــم عليهــا 
ــم عــن صــورة شــاهدها يف االنترنــت يقــول  بــكالم بذيــئ وأخــذ يتكل
بأنهــا لهــا وتفيــد أيضــًا أنهــا قامــت بتهدئتــه وبعدهــا أخذهــا ملنزلهــم عنــد 
والدتــه ب...........وأنهــا قامــت باالتصــال علــى أخوهــا/ ...........فحضــر 
يــوم  .ويف  ...........بالريــاض  بحــي  أهلهــا  ملنــزل  ...........وأخذهــا  إلــى 
الثالثــاء املوافــق 1434/5/28هـــ فجــرًا حوالــي الســاعة اخلامســة صباحًا 
تفاجــأت بدخولــه عليهــا يف غرفتهــا يف بيــت أهلهــا بحــي ...........بالرياض 
وكان البــس بيجامــة ومغطــى وجهــه والبــس قفــازات وقــام بوضــع قطعــة 
ــك وأذبحــك( وكالم  ــة مبــاء يف فمهــا مــرددًا )ســوف أقتل قمــاش مبلول
بــذئ ويقــول )ســوف أصــل إليــك يف أي مــكان تذهبــن إليــه( وتفيــد بعــد 
تهدئتهــا لــه رأتــه يضــع ســكن يف شــنطة أحضرهــا معــه لــم تشــاهدها 
حــن دخولــه وبســؤالها عــن كيفيــة دخولــه منــزل أهلهــا أفــادت باحتمال 
أنــه أخــذ مفتاحهــا اخلــاص بهــا ألنها حن خروجها مــن بيتهم ب........... لم 
تأخــذ معهــا ســوى مالبســها التــي عليهــا وبســؤالها عــن عــدم اســتنجادها 
بأهلهــا أفــادت بأنهــا لــم تســتطيع ألنــه كان واضعــًا علــى فمهــا قطعــة 
قمــاش مبلولــة باملــاء .وباســتجواب املدعــى عليــه/ أنكــر مــا تدعــي بــه 
املجنــي عليهــا املدعيــة بتاتــًا وذكــر أنــه يوجــد بينــه وبينهــا مشــاكل 
قبــل حوالــي ســتة أشــهر حــول صــورة مشــابهة لهــا وجدهــا باإلنترنــت 
ــى  ــا عل ــي عليه ــة بينهمــا وبعــرض ادعــاء املجن .وبإجــراء محضــر مواجه
املدعــى عليــه وإنــكار املدعــى عليــه علــى املدعيــة تبــن لنــا قــوة حجــة 

املدعيــة يف ادعاءهــا ملــا يلــي :
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1- استشهادها بوالدة املدعى عليه .
2- وجــود ســبب دافــع لقيــام املدعــى عليــه باالعتــداء علــى املجنــي عليهــا 
 )DNA( وهــو الشــك فيهــا ويــدل علــى ذلــك طلبــه أثنــاء املواجهــة حتليــل

ألبناءه...............................
3- التقرير الطبي يثبت وجود حالة االعتداء بالضرب .

املدعــى  واعتــراف  املذكــور  وقتــه  يف  االعتــداء  وقــوع  يؤكــد   -4
عليــه أثنــاء املواجهــة بحضــوره إلــى الروضــة التــي تعمــل فيهــا املدعيــة 

 . وألطفالهــا  لهــا  واالســتئذان 
...................... عليــه/  للمدعــى  االتهــام  بتوجيــه  التحقيــق  وأســفر 
بالشــروع يف قتــل زوجتــه/ ...........واالعتــداء بضربهــا ممــا أدى إلصابتهــا 
لألدلــة  وذلــك  إليــه.  املشــار  الطبــي  بالتقريــر  املوصوفــة  باإلصابــات 

 : والقرائــن األتيــة 
1- ما جاء بالتقرير الطبي املشار إليه املرفق .

2- ما جاء مبحضر املواجهة املدون من ملف التحقيق .
وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجله عليه حتى تاريخه .

لــذا  عليــه شــرعًا  فعــل معاقــب  املذكــور  عليــه  أقــدم  مــا  إن  وحيــث 
ــة لقــاء مــا أســند إليــه ، علمــًا بــأن  ــة تعزيري أطلــب احلكــم عليــه بعقوب
عليــه  املدعــى  وبســؤال   ، دعــواي  هــذه   . قائمــًا  مــازال  اخلــاص  احلــق 
أجــاب بقولــه إن مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح ودعــوى زوجتــي 
وبالغهــا غيــر صحيــح ولكــن يحصــل بينــي وبــن زوجتــي مشــاكل 
عائليــة هكــذا أجــاب فطلبــت مــن املدعــي العــام البينــة فقــال بينتــي 
مــا يف أوراق املعاملــة وبــالغ املدعيــة بذلــك هــذا وقــد حضــر ...........
ســعودي بالهويــة رقــم )...........( الوكيــل الشــرعي عــن ......................
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ســعودية بالهويــة رقــم )...........( مبوجــب صــك الوكالــة الصــادرة مــن 
كاتــب العــدل بــوزارة العــدل برقــم ...........يف 1434/07/25هـــ املخــول 
واملدافعــة واملخاصمــة واملخالصــة واملطالبــة ضــد  باملرافعــة  لــه فيهــا 
ــخ وقــال إن هــذا  ــازل واإلقــرار ... ال ــح والتن ــا ......................والصل زوجه
احلاضــر املدعــى عليــه زوج ملوكلتــي وبينهمــا أوالد وليــس لدينــا بينــة 
علــى الضــرب والشــروع يف القتــل وموكلتــي متنازلــه عــن حقهــا اخلــاص 
وال تطالــب بــأرش وال تأديــب ولكــن تطلــب منــه أن يقــوم بحقوقهــا 
ويعاشــرها باملعــروف ويكــف أذاه عنهــا وعــن أســرتها وأنــي بحضــوري 
أقــرر تنــازل موكلتــي عنــه ال حاضــرًا وال مســتقباًل هكــذا قــرر بطوعــه 
واختيــاره وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه ...........قــال إننــي التــزم علــى 
نفســي بالقيــام باحلقــوق الزوجيــة والعشــرة احلســنة وهــذه طريقتــي منــذ 
للمدعــى عليــه تقريــرًا  املراجعــن  أبــرز أحــد  أن تزوجتهــا هــذا وقــد 
ــي مــن  ــه يعان ــاده أن املدعــى علي ــة مف ــًا صــادرًا مــن مركــز مطمئن طبي
والشــكوك  االعتقــادات  بوهــم  ذهانــي ضاللــي ومصــاب  اضطــراب 
فبنــاء علــى مــا تقــدم وإلــى مــا تضمنتــه أوراق املعاملــة ونظــرًا النتهــاء 
احلــق اخلــاص بالتنــازل وحيــث أن الشــرع ينظــر إلــى بنــاء احليــاة الزوجيــة 
وإلــى الوفــاق والوئــام بــن الزوجــن وحيــث لــم يثبــت علــى املدعــى عليــه 
مــا أســفر إليــه التحقيــق لعــدم وجــود دليــل يســتند إليــه ولكــن تتوجــه 
ــه  ــذا قــررت االكتفــاء مبــا أمضــاه املدعــى علي ــك ل ــه يف ذل التهمــة علي
يف التوقيــف وهــو مــدة شــهرين اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيفــه ويؤخــذ عليــه 
التعهــد بالتــزام األدب والنظــام واحلــذر مــن الوقــوع يف املخالفــات وكــف 
أذاه عــن زوجتــه وأســرتها والقيــام باحلقــوق الزوجيــة والعشــرة احلســنة وبه 
حكمــت وأرى معاجلــة املدعــى عليــه يف مستشــفى حتــى تتحســن حالتــه 
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وبعــرض احلكــم علــى احملكــوم عليــه واملدعــي اخلــاص وكالــة قــرروا 
القناعــة أمــا املدعــي العــام فطلــب اســتئنافه بــدون الئحــة اعتراضيــة. 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف 1434/07/30هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا 
ــاض  ــى مبحكمــة االســتئناف بالري ــة األول ــرة اجلزائي نحــن قضــاة الدائ
علــى املعاملــة الــواردة مــن مســاعد رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض 
برقــم وتاريــخ 1434/10/7هـــ    واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة 
...........برقــم   وتاريــخ 1434/7/30هـــ واخلــاص  القاضــي باحملكمــة 
...........، وموضوعهــا  ضــرب وانتهــاء  العــام ضــد /  بدعــوى املدعــي 
الدراســة والتدقيــق املصادقــة علــى احلكــم لعــدم موجــب املالحظــة مــع 
تنبيــه فضيلتــه إلــى الشــرح علــى وكالــة صــورة املدعــي املرفقــة الصــادرة 
مــن املدعــي عليــه أصالــة بأنهــا مطابقــة ألصلهــا. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــة وســلم .
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رقم الصك : 34376444 تاريخه: 1434/12/2هـ  
رقم الدعوى:34538622

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3519723  تاريخه: 1435/1/9هـ

إيذاء- إطالق النار - تســبب يف إحراق ســيارة - إقرار - تعزير بالســجن 
واجللد.

قال صلى اهلل عليه وسلم : »إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام«

انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بإطــالق النــار علــى ســيارة 
ــه  املدعــي باحلــق اخلــاص والتســبب يف إحراقهــا وذلــك بعــد القبــض علي
إثــر شــكوى تقــدم بهــا املدعــي باحلــق اخلــاص للجهــات املختصــة مفادهــا 
تعــرض ســيارته إلطــالق نــار مــن املدعــى عليــه مــن ســالح رشــاش ممــا 
أدى إلــى احتراقهــا بالكامــل وهــي متوقفــة جــوار منزلــه، وطلب املدعي 
العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكم عليــه بعقوبــة تعزيرية،بعرض دعوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا وقــرر أن ســبب ذلــك أن 
املدعــي باحلــق اخلــاص أطلــق النــار علــى كفــر ســيارة أخيــه قبلهــا بليلــة، 
باحلــق  املدعــي  الطلقــات خــزان وقــود ســيارة  فأطلــق عليــه وأصابــت 
اخلــاص بســبب ارتباكــه، إلقــرار املدعــى عليــه بدعــوى املدعــي العــام 
ثبتــت إدانتــه بإطــالق النــار علــى ســيارة املدعــي باحلــق اخلــاص والتســبب 
يف إحراقهــا، وملــا ألمــوال النــاس مــن حرمــة فقــد مت احلكــم بتعزيــره 
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بالســجن مــدة ســتة أشــهر وجلــده ســبعن جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن ، 
بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي 
العــام  اعتراضــه بــدون الئحــة، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

متــت املصادقــة عليــه.

احملكمــة  يف  ........القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34538622 وتاريــخ 
وتاريــخ   342732503 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/12/01
املدعــى  ........ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  املتعلقــة  هـــ   1434/12/01
عليــه / ........، 19 عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )........( ، قبــض عليــه بتاريــخ 1434/08/19هـــ وأحيــل للســجن 
العــام باملدينــة املنــورة اســتنادًا للقــرار الــوزاري )1900(. ففــي هــذا اليــوم 
االثنــن 1434/12/02هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــًا 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ، فادعــى املدعــي العــام قائــاًل 
: إنــه بتاريــخ 1434/12/19هـــ تقــدم املواطــن ........بشــكوى ملركــز 
قريــة ........عــن تعــرض ســيارته إلطــالق نــار مــن ســالح رشــاش ممــا أدى 
إلــى احتراقهــا بالكامــل وهــي متوقفــة جــوار منزلــه مــن قبــل صاحــب 
ســيارة وهــو املدعــى عليــه ومعــه أخيــه ........)فصلــت لــه أوراق مســتقلة 
إلقامــة الدعــوى عليــه يف محــل إقامتــه ( واالنتقــال ومعاينــة الســيارة 
اتضــح أنهــا ســيارة مــن نــوع ...... محروقــة بالكامــل ولوحــظ وجــود 
أربعــة فتحــات دخــول ملقذوفــات ناريــة ووجــد باملوقــع تســعة أظــرف ناريــة 
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فارغــة باملوقــع، ومت القبــض علــى املدعــى عليــه . وباالنتقــال مــع املدعــى 
عليــه لإلرشــاد علــى محــل دفنــه للســالح اســتطاع الداللــة عليــه ) ومت 
فصــل أوراق مســتقلة لــه إلحالتهــا إلــى جهــة االختصــاص (وباســتجواب 
املدعــى عليــه اعتــرف أنــه هــو مــن أطلــق النــار علــى ســيارة املدعــي 
وتســبب يف احتراقهــا لســوء تفاهــم حصــل بينهمــا . وانتهــى التحقيــق إلــى 
اتهــام املدعــى عليــه / ........بإطــالق النــار علــى ســيارة املدعــي والتســبب 
يف إحراقهــا . وذلــك لألدلــة والقرائــن : أواًل : مــا جــاء بإقــراره . ثانيــًا : مــا 
جــاء مبحضــر القبــض . ثالثــًا : مــا جــاء يف محضــر التصويــر  . وبالبحــث 
عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق . وحيــث إن ما أقــدم عليه املذكور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة تكــون رادعــة لــه وزاجــرة لغيره)علمــًا أن احلــق 
اخلــاص مــا زال قائمــًا ( هكــذا ادعــى املدعــي العــام . وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن إطالقــي للنــار مــن ســالح رشــاش علــى ســيارة املدعــي يف احلق اخلاص 
والتســبب يف إحراقهــا فصحيــح وســبب ذلــك أنــه أطلــق النــار علــى كفــر 
ســيارة أخــي قبلهــا بليلــة فأطلقــت عليــه وأصابــت الطلقــات خــزان وقــود 
ســيارة املدعــي باحلــق اخلــاص بســبب ارتباكــي هــذا جوابــي . فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بدعــوى العــام 
فقــد ثبــت لــدي إدانتــه بإطــالق النــار علــى ســيارة املدعــي باحلــق اخلــاص 
والتســبب يف إحراقهــا وملــا ألمــوال النــاس مــن حرمــة كمــا يف احلديــث 
الصحيــح عنــه صلــى اهلل عليــه وســلم » إن دماءكــم وأموالكــم عليكم 
حــرام » فقــد قــررت تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ملــدة ســتة أشــهر 
ــى دفعتــن  ــدة مفرقــة عل ــده ســبعن جل ــخ إيقافــه وجل حتتســب مــن تاري
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يفصــل بينهــا مبــدة أســبوعن وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر 
قناعتــه باحلكــم واملدعــي العــام معتــرض بــدون الئحــة ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/12/2هـــ . 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34/2732503 وتاريــخ 
1434/12/23هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/........
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34376444 وتاريــخ 
املتهــم  ضــد/........،  العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن  1434/12/2هـــ 
بإطــالق النــار علــى ســيارة املدعــي والتســبب يف إحراقهــا احملكــوم 
فيــه مبــا دون باطــن القــرار .وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :34203552  تاريخه:1434/04/01هـ  
رقم الدعوى: 34786739

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34297067         تاريخه: 1434/8/15هـ

دعــوى إيــذاء ووضــع حجــارة وبهائــم ميتــة علــى الطريــق العــام - عــدم 
البينــة - إمهــال املدعــى العــام إحضــار بينــة - عجــز املدعــى العــام علــى 
إحضــار بينتــه - حلــف املدعــى عليهمــا علــى نفــي الدعــوى - صــرف 

النظــر عــن احلقــن العــام واخلــاص.

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: ) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
املدعــى عليــه (  

- مــا جــاء يف كشــاف القنــاع: )337/4(: ) وال يجــوز للقاضــي احلكــم 
برؤيــة خــط الشــاهد احتياطــًا للحكــم (.

- املادة )120( من نظام املرافعات الشرعية.
- املادة )169( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا بوضــع احلجــارة والبهائــم علــى الطريــق 
حــدوث  وكذلــك  لســيارتن  تلفيــات  حــدوث  يف  تســبب  ممــا  عمــدًا 
اإلصابــة المــرأة باإلصابــة املوصوفــة بالتقريــر الطبــي املرفــق ، بعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليهمــا  أنكراهــا جملــة وتفصيــال وبعــرض ذلــك 
ــة إلحضــار البينــة، حضــر املدعــي باحلــق  ــى املدعــي العــام طلــب مهل عل
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اخلــاص وادعــى علــى املدعــى عليهمــا أنهمــا قامــا بوضــع أحجــار وبهائــم 
ميتــة يف وســط الطريــق ، وأثنــاء مــروره وطــئ هــذه األشــياء فخــرج 
عــن الطريــق وتلفــت الســيارة، وبعــرض دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص 
علــى املدعــى عليهمــا  أنكراهــا، وبطلــب البينــة مــن املدعــي باحلــق 
اخلــاص طلــب ميــن املدعــى عليهمــا علــى نفــي دعــواه فقــط، وبعــرض 
ــى نفــي  ــى املدعــى عليهمــا حلــف كل واحــد منهمــا اليمــن عل ذلــك عل
دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص،  نظــرًا ألن املدعــى عليهمــا أنكــرا دعــوى 
املدعــي جملــة وتفصيــال، ونظــرًا ألن املدعــي لــم يقــم بينــة علــى دعــواه 
وطلــب ميــن املدعــى عليهمــا علــى نفــي ذلــك، وألن املدعــى عليهمــا أديــا 
اليمــن املطلوبــة منهمــا علــى نفــي دعوى املدعي، لــذا مت احلكم بصرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي اخلــاص والعــام وإخــالء ســبيل املدعــى عليهمــا 
مــن هــذه الدعــوى، بعــرض احلكــم علــى املدعــي واملدعــى عليهمــا قرروا 
القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض وجــرى تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.



282

ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
هــذا اليــوم الســبت 1434/4/20هــــ الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف 
صباحــًا لــدي أنــا ......القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك فتحــت 
اجللســة بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة لــي مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
برقــم 6032 وتاريــخ 1433/9/10هـــ واحملالــة لــي بشــرح فضيلــة الرئيس 
رقــم 34786739 وتاريــخ 1434/4/1هــــ وفيهــا حضــر املدعــي العــام ......
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......، واملعمــد مــن مرجعــه مبوجب 
اخلطــاب رقــم 13058 يف 1433/9/5هـــ قائــاًل يف تقريــر دعــواه بصفتــي 
مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء لفــرع الهيئــة مبنطقــة تبــوك أدعــي علــى/ 
1- ......ســعودي اجلنســية مبوجب ســجل مدني يرقم ......2- ......ســعودي 
اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ......، باالطــالع علــى احملضــر املعــد 
مــن قبــل نقطــة أمــن الظلفــة بتاريــخ 1433/5/22هـــ أنــه يف متــام الســاعة 
أشــخاص غيــر معروفــن  قيــام  بســبب  وقــع حادثــن  العاشــرة مســاء 
بوضــع أحجــار وبهائــم ميتــة علــى الطريــق عمــدًا مت القبــض علــى احلدثن 
...... و ...... مــن قبــل نقطــة أمــن مركــز ......وبســماع أقــوال املقيــم ......
أفــاد بأنــه وقــع لــه حــادث بســبب وضــع أحجــار وبهائــم ميتــة علــى الطريق 
ممــا تســبب يف إحــداث تلفيــات يف ســيارته مــن نــوع ...... وبســماع أقــوال 
بأنــه  أفــاد  ......كمــا  الســيارة  معــه يف  بأنــه كان  ......أفــاد  املواطــن 
تعــرض للحــادث بســبب وجــود أحجــار وبهائــم ميتــة علــى الطريــق ممــا 
تســبب يف إحــداث تلفيــات يف ســيارته مــن نــوع ..... وقــد قــدرت قيمــة 
ــوع ..... بأربعــة وثالثــن ألــف وتســعمائة واثنــن  التلفيــات للســيارة مــن ن
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ــوع ..... بتســع  ــااًل وقــد قــدرت قيمــة التلفيــات للســيارة مــن ن وثمانــن ري
وخمســن ألــف ريــال وخمســمائة وســتة عشــر ريــاال وبســماع شــهادة 
ــه الذهــاب معهــم لوضــع  ــا من ــأن املدعــى عليهمــا طلب احلــدث ......أفــاد ب
احلجــارة والبهائــم امليتــة علــى الطريــق فرفــض ذلــك وقامــوا بتهديــده إن 
 )......( ......رقــم  بحــق  الطبــي  التقريــر  وقــد صــدر  بذلــك  أحــد  أخبــر 
وتاريــخ 1433/6/22هـــ مــن مستشــفى ......العــام املتضمــن وجــود رض 
بســيط علــى األنــف أدى إلــى رعــاف بســيط ومــدة الشــفاء يومــان مالــم 
حتــدث مضاعفــات ، وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليهمــا ......بوضــع احلجــارة والبهائــم علــى الطريــق عمــدًا ممــا تســبب يف 
حــدوث تلفيــات لســيارتن وكذلــك حــدوث اإلصابــة المــرأة باإلصابــة 
املوصوفــة بالتقريــر الطبــي املرفــق وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- 
شــهادة احلــدث املدونــة علــى اللفــة رقــم )34( 2- مــا جــاء بالتقارير الطبية 
املرفــق لفــة رقــم )13-15( 3- مــا جــاء يف تقاريــر قيمــة التلفيــات املرفــق 
لفــة رقــم )43( ورقــم )38-39( وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــوران 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا أطلــب 1- إثبــات مــا أســند إليهمــا 
ــوزراء رقــم  ــة اســتنادا لقــرار مجلــس ال ــة بديل 2- احلكــم عليهمــا بعقوب
)169( وتاريــخ 1429/6/19هـــ علمــًا بــأن احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا ( 
ــى املدعــى عليهمــا أجــاب كل واحــد  هــذه دعــواي ، وبعــرض ذلــك عل
منهمــا قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بوضــع احلجــارة 
والبهائــم علــى الطريــق عمــدًا ممــا تســبب يف حــدوث تلفيــات لســيارتن 
وكذلــك حــدوث اإلصابــة المــرأة باإلصابــة املوصوفــة بالتقريــر الطبــي 
املرفــق ، فهــذا غيــر صحيــح ، هكــذا أجــاب كل واحــد مــن املدعــى 
عليهمــا ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب قائــاًل : مــا ذكرتــه 
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هــو الصحيــح ولــدي بينــة علــى ذلــك أطلــب إمهالــي ألجــل إحضارهــا ، 
هكــذا أجــاب املدعــي العــام ، ثــم حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي اخلاص 
ــة رقــم ......فادعــى ضــد  ــة الوطني ......، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوي
احلاضريــن معــه يف مجلــس احلكــم الشــرعي قائــاًل يف حتريــر دعــواه 
عليهمــا : لقــد قــام هــذان احلاضــران املدعــى عليهمــا بوضــع أحجــار 
وبهائــم ميتــة يف وســط طريــق ......يف تبــوك ، وأثنــاء مــروري قمــت بــوطء 
هــذه األشــياء فخرجــت عــن الطريــق وتلفــت ســيارتي مــن نــوع ...... ، وقــد 
قــدرت تلفيــات الســيارة املذكــورة مببلــغ قــدره تســعة وخمســون ألفــًا 
وخمســمائة وســتة عشــر ريــااًل ، أطلــب إلزامهمــا بدفعهــا لــي حــااًل هــذه 
دعــواي ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا أجــاب كل واحــد منهمــا 
قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي اخلــاص غيــر صحيــح ، هذه إجابتــي ، وبطلب 
البينــة أجــاب بقولــه : ال بينــة لــدي ســوى مــا جــاء يف شــهادة احلــدث وال 
أريــد إحضــاره وأطلــب ميــن املدعــى عليهمــا علــى نفــي دعــواي فقــط هــذه 
إجابتــي ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا اســتعدا بذلــك فجــرى 
حتذيرهمــا مــن مغبــة اليمــن الكاذبــة فتفهمــا ذلــك فأذنــت لــه فحلــف 
كل واحــد منهمــا : بقولــه ) أقســم بــاهلل العظيــم املهلــك املــدرك خالــق 
الســموات واألرض أننــي لــم أقــم بوضــع حجــارة وبهائــم ميتــة علــى طريــق 
......بتبــوك وال أعلــم مــن قــام بذلــك ، كمــا أقســم بــاهلل العظيــم أنــي لــم 
أتســبب باحلــادث الــذي حصــل للمدعــي اخلــاص ......بســبب وضــع احلجــارة 
حلــف  هكــذا   ) ذلــك  علــى  العظيــم  بــاهلل  أقســم  امليتــة  والبهائــم 
املذكــوران فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وألن املدعــى 
عليهمــا أنكــرا دعــوى املدعــي جملــة وتفصيــال ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم ) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه ( ونظــرًا ألن 
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املدعــي لــم يقــم بينــة علــى دعــواه وطلــب ميــن املدعــى عليهمــا علــى نفــي 
ذلــك وألن املدعــى عليهمــا أديــا اليمــن املطلوبــة منهمــا علــى نفــي دعــوى 
اخلــاص  النظــر عــن دعــوى املدعــي  قــررت صــرف  لــذا فقــد  املدعــي 
وأخليــت ســبيل املدعــى عليهمــا مــن هــذه الدعــوى يف احلــق اخلــاص هــذا 
القناعــة  قــررا  الطرفــن  علــى  وبعرضــه  وبــه حكمــت  لــي  مــا ظهــر 
والرضــا ، هــذا مــا جــرى نظمــه يف احلــق اخلــاص ، أمــا احلــق العــام فحيــث 
ــب املدعــي العــام رفــع اجللســة ألجــل إحضــار شــاهده ،  ــع مــن طل ال مان
فقــد جــرى رفــع اجللســة حلــن إحضــار املدعــي العــام لبينتــه ، وحــددت 
موعــدًا لســماعها وذلــك يف يــوم الســبت القــادم 1434/4/27هـــ الســاعة 
العاشــرة صباحــًا وعليــه جــرى التوقيــع احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا 
اليــوم الســبت املوافــق 1434/4/27هـــ الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا 
فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا وبســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا أجــاب بقولــه لــم أســتطع 
إحضــار الشــهود وأطلــب مهلــة ألجــل إحضارهــم مــرة أخــرى هكــذا 
قــررت رفــع اجللســة  العــام وحيــث األمــر كذلــك فقــد  قــرر املدعــي 
ــاء املوافــق  ــوم األربع ــك يف ي ــة وذل ــدًا لســماع البين وحــددت موعــدًا جدي
1434/5/1هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا وأفهمــت املدعــي العــام أنــه 
ســيعد عاجــزًا عــن إحضــار بينتــه يف حــال لــم يحضرهــا يف املوعــد القادم 
فتفهــم ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف الســاعة احلاديــة عشــر وعشــر دقائــق 
مــن ضحــى يــوم الســبت املوافــق 1434/4/27هـــ ثــم يف جلســة أخــرى 
فتحــت اجللســة ، وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهما ، وبســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا أجــاب بقولــه : أقــرر 
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االكتفــاء مبــا ورد يف املعاملــة مــن أدلــة وقرائن هــذه إجابتي ،وباالطالع 
علــى مــا ذكــره املدعــي العــام مــن بينــات لــم أجــد فيهــا مــا يديــن املدعــى 
عليهمــا مبــا نســب إليهمــا ، فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، 
وإلنــكار املدعــى عليهمــا مــا نســب إليهمــا ، ونظــرًا لعجــز املدعــى العــام 
عــن إحضــار بينتــه وال بينــه ســواها ونظــرًا لكــون الشــبهة ال تتوجــه علــى 
املدعــى عليهمــا مبــا نســبه لهمــا املدعــي العــام ،  وألن الشــهادة ال بــد أن 
تــؤدى مشــافهة يف مجلــس احلكــم ملــا نــص عليــه الفقهــاء ، ومــن ذلــك 
احتياطــًا  الشــاهد  خــط  برؤيــة  احلكــم  للقاضــي  يجــوز  وال   ( قولهــم 
للحكــم ( انظــر كشــاف القنــاع )337/4( ، وقــد نــص نظــام املرافعات 
الشــرعية مــاده )120( علــى أنــه ال يجــوز االســتعانة يف أداء الشــهادة 
مبذكــرات مكتوبــة بــل يجــب أن تــؤدى شــفويًا ، كمــا نــص نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى يف مجلــس القضــاء 
كمــا يف املــادة )169( ، ونظــرًا ألن تخلــف الشــاهد عــن احلضــور يعتبــر 
دليــاًل علــى تراجعــه عــن الشــهادة ومعلــوم أن الشــاهد يف حقــوق اهلل 
تعالــى ال يلــزم باحلضــور وألن الشــاهد واحلالــة هــذه يعتبــر مجهــول احلــال، 
وإذا اقتــرن مــع ذلــك كلــه كــون الشــاهد حــدث ، معلــوم كالم أهــل 
العلــم يف شــهادة األحــداث وقبولهــا مــن عدمهــا ،لذلــك كلــه فقــد قررت 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام ، وأخليت ســبيل املدعــى عليهما 
مــن هــذه الدعــوى ، هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ، وبعرضــه علــى 
العــام  بــه ، وقــرر املدعــي  األطــراف قــرر املدعــى عليهمــا قناعتهمــا 
االعتــراض بالئحــة فأجبتــه إلــى طلبــه ، وجــرى إفهامــه أن لــه مــدة 
ثالثــن يومــًا لتقــدمي الالئحــة وأنــه إن مضــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه 
االســتئناف  حملكمــة  احلكــم  ويرفــع  االعتــراض  يف  حقــه  فيســقط 
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لتدقيقــه مــن دون الئحــة ، فتفهــم ذلــك ، ثــم جــرى تســليمه نســخة مــن 
جــرى  وعليــه   ، احلكــم  تاريــخ  مــن  االعتــراض  ميعــاد  ليبــدأ  القــرار 
التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعن 
األربعــاء  يــوم  ضحــى  مــن  والنصــف  العاشــرة  الســاعة  يف  حــرر 
الســبت  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد  1434/5/1هـــ 
1434/7/15هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا فتحــت اجللســة ، وفيهــا وردت 
املعاملــة مــن أصحــاب الفضيلــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك 
وتاريــخ   34259198 رقــم  القــرار  برفقهــا  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة 
1434/7/4هـــ واملتضمــن مــا يلــي ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة والالئحــة االعتراضيــة لوحــظ أن شــهادة احلــدث ......لهــا 
أثــر يف القضيــة ولــم يحضــر ألداء مــا لديــه ولــم يوضــح املدعــي العــام 
ســبب تعــذر إحضــاره وال مــا اتخــذه مــن إجــراء يف ســبيل ذلــك مــع أن 
للمحكمــة اســتدعاء أي شــاهد تــرى يف ســماع أقوالــه إظهــار احلقيقــة 
كمــا ورد يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، ملالحظــة مــا ذكــر وإكمــال 
الــالزم وإحلــاق مــا يجريــه يف الضبــط وصورتــه والقــرار ومــن ثــم إعــادة 
املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم( 
لشــهادة  بالنســبة  الفضيلــة  أصحــاب  ومجيبــًا  بــاهلل  مســتعينًا  فأقــول 
الشــاهد ......فقــد مت طلبــه عــن طريــق املدعــي العــام أكثــر مــن مــرة ، 
ثــم قــرر املدعــي العــام أخيــرًا عجــزه عــن إحضــاره بعــد إمهالــه مــن 
احملكمــة مــدة كافيــة إلحضــار بينتــه ، كمــا أن الشــاهد احلــدث 
ــو ، ورمبــا  ........ يقيــم بعيــدًا عــن تبــوك مبســافة تربــو علــى املائــة كيل
كان هــذا مــن األســباب التــي أدت إلــى عــدم حضــوره ، ومــع ذلــك فــإن 
عــبء إثبــات الدعــوى منصــب علــى املدعــي العــام وفيمــا يقــرره من عجزه 
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أو رغبتــه وقدرتــه علــى إثبــات دعــواه ، هــذا مــا لــزم إيضاحــه ، واهلل 
املوفــق ، وأشــكر أصحــاب الفضيلــة جلميــل توجيههــم ونقدهــم ، هــذا 
وقــد قــررت إعــادة املعاملــة ألصحــاب الفضيلــة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة تبــوك لتقريــر مــا يرونــه ، حــرر يف الســاعة العاشــرة والنصــف 

من ضحى يوم السبت 1434/7/15هـ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلزائيــة األولى 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم 
مــن فضيلــة  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/7/16هـــ  ......وتاريــخ 
الشــيخ/ ......رقــم ......وتاريــخ 1434/5/1هـــ اخلــاص  بدعــوى  املدعــي  
العــام  ضــد/ ......ورفيقــه ســعوديي اجلنســية يف قضيــة ايــذاء الغيــر علــى 
النحــو املوضــح يف القــرار واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه. وباالطــالع علــى مــا أحلقــه فضيلتــه جوابــًا لقــرار الدائــرة 
رقــم 34259198 وتاريــخ 1434/7/4هـــ  تقــرر املصادقــة علــى احلكــم 
ــه  ــا محمــد وآل ــى نبين بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل عل

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك :3422718 تاريخه: 1434/05/29هـ 
رقم الدعوى:3485932

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34285811 تاريخه:1434/08/02هـ

قــذف - دعــوى املدعــي العــام يف قــذف رجــل األمــن - إجمــاع العلمــاء 
علــى أن القــذف حــق للمخلــوق - صــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــي 

العــام بحــد القــذف .

ــر إلقامــة احلــد بعــد متــام القــذف  - قــال ابــن قدامــة يف املغنــي )يعتب
بشــروطه شــرطان أحدهمــا مطالبــة املقــذوف ألنــه حــق له فال يســتوفى 
قبــل طلبــه كســائر حقوقــه( إلــى أن قــال رحمــه اهلل )والنعلــم خالفــًا يف 

هــذا كلــه( 138/ 20

- اتهــام املدعــي العــام املدعــى عليــه بقيامــه بســب رجــال األمــن وقذفهــم 
وطلــب اثبــات إدانتــه واحلكــم بحــد القــذف حيــث إنــه يف متــام الســاعة 
الثامنــة والنصــف من مســاء يوم اخلميــس املوافق 1433/12/15هـ وأثناء 
تواجــد الدوريــة قــرب أحــد املنــازل ملعاجلــه قضيــة ضــرب حضــر املتهــم 
ــي بدلتــك  ــة عطن وكان متنرفــزًا وقــال لرجــال األمــن املباشــرين للحال
أحســن لــك وأنتــم عســكر وقــال لهــم كالم غيــر مناســب -صــرف 
النظــر لعــدم االختصــاص -صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....   القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بعرعــر   وبن
املقيــدة  هـــ    1434/02/20 وتاريــخ   3485932 برقــم  بعرعــر  العامــة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/02/20 وتاريــخ   34436213 برقــم  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1434/05/29 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 
وفيهــا قــدم املدعــي العــام ... الئحتــه ضــد ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... والتــي جــاء فيمــا نصــه) فإنــه يف متــام الســاعة 
الثامنــة والنصــف من مســاء يوم اخلميــس املوافق 1433/12/15هـ وأثناء 
تواجــد الدوريــة قــرب أحــد املنــازل ملعاجلــه قضيــة مضاربــة حضــر املتهــم 
ــي بدلتــك  ــة عطن وكان متنرفــزًا وقــال لرجــال األمــن املباشــرين للحال
أحســن لــك وأنتــم عســكر وقــال لهــم كالم غيــر مناســب وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى اتهامــه / ... بقــذف رجلــي أمــن أثنــاء تأديتهمــا لعملهمــا 
ــه بحــد القــذف  ــه واحلكــم علي ــه مبــا أســند إلي ــات إدانت ــب إثب ــذا أطل ل
ــه املدعــي العــام يف دعــواه هــو حــد  ــب ب هــذه دعــواي ولكــون مــا يطال
قــذف و لعــدم صفــة املدعــي العــام يف هــذه الدعــوى لكــون حــد القــذف 
ــم يغلــب فيــه جانــب حــق العبــد علــى  علــى الراجــح مــن أقــوال أهــل العل
حــق اهلل قــال ابــن قدامــة يف املغنــي )يعتبــر إلقامــة احلــد بعــد متــام القــذف 
بشــروطه شــرطان أحدهمــا مطالبــة املقــذوف ألنــه حــق لــه فــال يســتوفى 
قبــل طلبــه كســائر حقوقــه( إلــى أن قــال رحمــه اهلل )والنعلــم خالفــًا 
يف هــذا كلــه( 138/ 20 وبنــاء علــى ماتقــدم فقــد صرفــت النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام لعــدم صفتــه فيهــا هــذا ماظهــر لــي وبــه حكمــت 
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وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر اعتراضــه واالكتفــاء بالئحــة 
الدعــوى وبــاهلل التوفيــق  ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/05/29 هـــ وصحب
الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
علــى  باجلــوف  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة   القضايــا  لتمييــز 
بعرعــر                                        العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة 
برقم341585908وتاريخ1434/7/4هــــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ/..... املســجل برقــم34227183يف1434/5/29ه اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/.... يف قضيــة قــذف أو ســب وقــد تضمــن 
ــه وبدراســة القــرار  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل في القــرار حكــم فضيلت
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملة.تقــرر املصادقــه علــى احلكــم مــع تنبيــه 
فضيلتــه مســتقباًل إلــى توقيــع مطابقــة صــورة الضبــط ألصلهــا وذكــر 
ــا محمــد وعلــى  ــى نبين ــى اهلل عل اســم مــن قــام بذلــك.واهلل املوفــق وصل

آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك :3341010 تاريخه: 1433/09/12هـ  
رقم الدعوى:33539297

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3426836  تاريخه:1434/02/20هـ

مقاومــة قــوات الشــرطة ، حيــازة ســالح نــاري ، تهديــد باســتخدام ســالح 
نــاري ، عــدم ثبــوت اإلدانــة ، وجــود ســوابق قضائيــة ، الشــبهة ال تســقط 

التعزيــر ، التعزيــر بالســجن واجللــد.

1- قول جالل الدين الســيوطي:« الشــبهة ال تســقط التعزير« )األشــباه 
والنظائــر)205/1( طبعــة مكتبــة نزار الباز( .

2- قــول ابــن جنيم:«التعزيــر يثبــت مــع الشــبهة ولــذا قالــوا يثبــت مبــا 
يثبــت بــه املــال ويجــري فيــه احللــف ويقضــى فيــه بالنكــول« )األشــباه 

والنظائــر ص130 طبعــة دار الكتــب العلميــة(.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بالهــروب مــن 
رجــال األمــن وإشــهار الســالح عليهــم والتســتر علــى مرافقــه الهــارب مــن 
رجــال األمــن وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليه 
حيــث اشــتبهت الدوريــة األمنيــة بســيارة واقفــة فلمــا وقفــت بجوارهــا 
ســالحهما  وأشــهرا  والراكــب  القائــد  منهــا  فترجــل  فلحقتــه  هــرب 
الســيارة ظهــر  بتفتيــش  للدوريــة وتســلقا ســورا وهربــا نحــو اجلبــل ، 
بأنهــا مســتأجرة ، باســتجواب املســتأجر أجــاب بأنــه اســتأجر الســيارة 
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للمدعــى عليــه وأنهــا كانــت بحوزتــه وقــت احلادثــة ، أقــر املدعــى عليــه 
ــة مــدة عقــد  ــم يســلمها ألحــد طيل ــه ل ــه وأن ــأن الســيارة كانــت بحوزت ب
األجــرة ، طلــب مــن املدعــي العــام البينــة فقــرر بــأن بينتــه األوراق املرفقــة 
باملعاملــة ، وبعــد االطــالع علــى األوراق املرفقــة وإلنــكار املدعــى عليــه 
الدعــوى، ولتوجــه التهمــة القويــة بقيامــه بذلــك بالقرائــن اآلتيــة:1- مــا 
جــاء يف محضــر القبــض مــن قيامــه بالهــروب وإشــهاره واملرافــق معــه 
الســالح علــى الفرقــة القابضــة. 2- إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــا بــأن 
الســيارة املشــار لهــا يف الدعــوى قــام باســتئجارها لــه ابــن عمــه وأنهــا 
كانــت بحوزتــه وقــت احلادثــة ولــم يســلمها ألحــد وكانــت ســليمة متامــا 
ملــا اســتأجرها. 3- وجــود ســابقة مشــابهة بالهــروب مــن رجــال األمــن 
ومقاومتهــم ، عليــه وألن الشــبهة مــن موجبــات التعزيــر ، وتأسيســا علــى 
مــا تقــدم فقــد قــررت احملكمــة مــا يلــي: أواًل/ عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ، ثانيــًا/ تعزيــر املدعــى عليــه  
للشــبهة بالســجن واجللــد - قــرر الطرفــان عــدم القناعــة - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بنجــران برقــم   وتاريــخ 1433/08/21 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقم   وتاريخ 1433/08/21 هـ  ففي يوم  السبت املوافق1433/08/24 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  بشــأن دعــوى املدعــي العــام ..........
العــام مبحاكــم  واملكلــف مبهمــة اإلشــراف علــى مكتــب االدعــاء 
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العــام  جنــران مبوجــب خطــاب رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
.......... ضــد  1430/12/29هـــ  ..........وتاريــخ  رقــم  جنــران  مبنطقــة 
ســعودي  اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ..........قائــال يف دعــواه 
عليــه إنــه      حيــث ورد مبحضــر مكافحــة  املخــدرات أنــه يف يــوم اجلمعة 
املوافــق 1431/8/4هـــ ويف متــام الســاعة اخلامســة وعشــرين دقيقــة مســاًء 
وأثنــاء قيــام الدوريــة بعملهــا امليدانــي يف حــي ..........باجتــاه الغــرب مت 
االشــتباه يف ســيارة نــوع .... زرقــاء اللــون رقــم اللوحــة .......... يســتقلها 
شــخصان كانــت تقــف بجــوار بقالــه علــى ميــن الطريــق باجتــاه الغــرب 
وأثنــاء الوقــوف بســيارات الفرقــة الرســمي والســيارة األخــرى للتأكــد 
مــن وضعهــا الحــظ قائــد تلــك الســيارة ســيارة الفرقــة وقــام بالهــروب 
بســرعة جنونيــة ســالكًا طريــق فرعــي باجتــاه الشــمال داخــل ذلــك احلــي 
فتمــت متابعتــه مــن قبــل الدوريــة إلــى أن وصــل داخــل ســور منــزل ونــزل 
الســائق والراكــب وأشــهر كل منهمــا ســالحا مــن نــوع مســدس باجتــاه 
الدوريــة الرســمية والذا بالفــرار مــن علــى ســور ذلــك املنــزل باجتــاه اجلبــل 
ــاء متابعتهمــا كان مشــهرًا ســالحه للخــارج  ــأن الراكــب أثن ، علمــًا ب
مــن نافــذة البــاب األمامــي ، كمــا أنــه أثنــاء متابعتهمــا مت مالحظــة 
ــازل  تلــك الســيارة وهــي تنحــرف جلهــة اليســار حتتــك يف ســور أحــد املن
بالرفــرف األميــن للســيارة ممــا أدى حلــدوث تلفيــات بهــا ، ونظــرًا لوجــود 
جتمهــر مــن ســكان احلــي مت نقــل الســيارة ملقــر اإلدارة وتفتيشــها ولــم 
يتــم العثــور علــى شــيء مــن املمنوعــات ، وعثــر داخــل الــدرج علــى عقــد 
بأنهــا مؤجــرة  مــن خاللــه  واتضــح  أعــاله  املذكــورة  للســيارة  إيجــار 

للمدعــو ...........
وورد باحملضــر املعــد مــن قبــل وحــدة البحــث مبركــز شــرطة .......... 
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أنــه بتاريــخ 1433/5/1هـــ  بنــاء علــى كتــاب رئيــس وحــدة البحــث رقــم 
..........اتضــح  عــن  البحــث  بشــأن طلــب  وتاريــخ 1433/5/1هـــ  بــدون 
ــة.   ــة جنائي ــر قضي ــى إث ــه يتواجــد يف شــعبة الســجن العــام بنجــران عل أن
وبســماع  أقــوال /..........أفــاد بأنــه قــام باســتئجار الســيارة املذكــورة 
أعــاله ل.......... لقــرب زواج أختــه وعــدم وجــود ســيارة لديــه وأنــه ال يعلــم 
عمــا حصــل . وبســماع أقــوال املتهــم / ..........أفــاد بأنــه كانــت معــه 

ــن عمــه ........... ــه اب ســيارة إيجــار اســتأجرها ل
اللوحــة.......... رقــم  اللــون  زرقــاء   ..... الســيارة  بــأن  أفــاد  وباســتجوابه 
قــام باســتئجارها لــه ابــن عمــه املدعــو.......... لوجــود زواج أختــه يف تلــك 
الفتــرة وكان يحتــاج لســيارة وال يوجــد لديــه بطاقــة عمــل وأنــه يف يــوم 
الســيارة  احلادثــة كانــت  وقــوع  وقــت  املوافــق 1431/8/4هـــ   اجلمعــة 
بحوزتــه ومفتاحهــا معــه ولــم يعطهــا ألحــد وأن الســيارة كانــت ســليمة 

متامــًا عندمــا اســتأجرها ولــم يكــن بهــا أي تلفيــات .
    وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لــــ / ..........بالهــروب مــن رجــال 
األمــن وإشــهار الســالح عليهــم والتســتر علــى مرافقــه الهــارب مــن رجــال 

األمــن .
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- إقــراره حتقيقــًا املنــوه عنــه واملــدون علــى ص)4( مــن دفتــر التحقيــق  
املرفــق لفــة رقــم )29( ومــا ورد بســماع أقوالــه املنــوه عنــه املــدون ص )3 
ــه وقــت وقــوع  ، 4 ( املرفــق لفــة رقــم )24( بــأن الســيارة كانــت بحوزت

احلادثــة ولــم يســتعملها أحــد غيــره .
2- شــهادة معــدي محضــر مكافحــة املخــدرات بنجــران املنــوه عنــه 

املرفــق لفــة رقــم )9 ، 10(.
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مــن نقطــة  والهــروب  األمــن  لديه)مقاومــة رجــال  3- وجــود ســابقتن 
التفتيــش(  قريبــة مــن الوصــف اجلرمــي ، همــا قرينــة علــى ســوء ســلوكه 

اإلجرامــي.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
ــه مبــا أســند  ــب إثبــات إدانت ــذا أطل فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ل
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره و التشــديد 
عليــه لقــاء محاولــة اعتدائــه علــى رجــال األمــن  اســتنادًا لتعميــم صاحــب 
الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
رقــم 36717/2/5/1 و تاريــخ 1431/6/11هـــ و التشــديد عليــه كذلك 
لقــاء تعــدد ســوابقه التــي لــم تردعــه عقوباتهــا اســتنادًا لتعميــم نائــب 
وزيــر الداخليــة رقــم ) ( و تاريــخ 1429/8/23هــــ . هــذه دعــواي وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر 
ــة وتفصيــاًل هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــي  صحيــح جمل
العــام هــل لديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك فقــال ال يوجــد لــدي 
بينــة ســوى مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى ثــم جــرى منــي تصفــح األوراق 
واالطــالع علــى أقــوال املدعــى عليــه حتقيقــًا املدونــة علــى ص)4( مــن 
دفتــر التحقيــق  املرفــق علــى لفــة رقــم )29( و املدونــة علــى ص )3 ، 
4 ( مــن امللــف املرفــق علــى لفــة رقــم )24( كمــا جــرى منــي االطــالع 
املرفــق  بنجــران  املخــدرات  مكافحــة  محضــر  معــدي  شــهادة  علــى 
ــى  ــة رفعــت اجللســة إل ــى لفــة رقــم )9 ، 10( وللتأمــل ودراســة القضي عل
يــوم األحــد املوافــق 1433/8/25هـــ الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
1433/08/24 هـــ الســاعة 09:30 احلمــد هلل وحــده وبعــد   ففــي يــوم  
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األحد املوافق1433/08/25 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 08:00   وفيها 
ــى مــا ســبق مــن  ــاء عل ــه وبعــد التأمــل والدراســة وبن حضــر املدعــى علي
الدعــوى واإلجابــة و حيــث إن املدعــى عليــه قــد أنكــر هروبــه مــن فرقــة 
مكافحــة املخــدرات بالســيارة التــي كانــت بحوزته مــن ..... زرقاء اللون 
رقــم  لوحتهــا ..........وإشــهاره الســالح عليهــم و تســتره علــى الشــخص 
املرافــق معــه ولتوجــه التهمــة القويــة عليــه فيمــا أنكــره املؤيــدة بالقرائــن 
اآلتيــة : 1- مــا جــاء يف محضــر القبــض املتضمــن قيــام قائــد ســيارة مــن 
نــوع ...... زرقــاء اللــون رقــم  لوحتهــا .......... بالهــروب مــن فرقــة مكافحــة 
املخــدرات و وإشــهاره هــو واملرافــق معــه ســالح مــع نــوع مســدس باجتــاه 
الدوريــة الرســمية 2- إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا املتضمــن بأن الســيارة 
املشــار إليهــا قــام باســتئجارها لــه ابــن عمــه املدعــو .......... وأنــه يف يــوم 
الســيارة  احلادثــة كانــت  وقــوع  وقــت  املوافــق 1431/8/4هـــ   اجلمعــة 
بحوزتــه ومفتاحهــا معــه ولــم يســلمها ألي شــخص وأن الســيارة كانــت 
ــات 3- كــون  ــا أي تلفي ــم يكــن به ســليمة متامــًا عندمــا اســتأجرها ول
املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق ولديــه ســابقة يف الهــروب مــن رجــال 
األمــن وســابقة يف مقاومتهــم وملــا كان مــن املقــرر فقهــًا أن التعزيــر ال 
يســقط بالشــبهة قــال جــالل الديــن الســيوطي  رحمــه اهلل : » الشــبهة 
ال تســقط التعزيــر » ) األشــباه والنظائــر ، ص 162( ويقــول ابــن جنيــم  
رحمــه اهلل  : » التعزيــر يثبــت مــع الشــبهة ولــذا قالــوا يثبــت مبــا يثبــت بــه 
املــال ويجــري فيــه احللــف ويقضــى فيــه بالنكــول » ) األشــباه والنظائــر 
، ص 157( و تأسيســًا علــى جميــع مــا ســبق فقــد قــررت مــا يأتــي أواًل : 
لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ثانيــًا 
: تعزيــره وذلــك بســجنه ملــدة ســنة واحــدة تبــدأ اعتبــارًا مــن تاريــخ إدخالــه 
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الســجن وجلــده  خمســن جلــده علنــًا تكــرر عليــه ســت مــرات بــن كل 
مــرة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوعن  لقــاء توجــه التهمــة القويــة عليــه 
بارتكابــه مــا نســب إليــه هــذا مــا ظهــر لــي و بــه حكمــت وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه لــم يقنــع بــه وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه باســتالم نســخة احلكــم بعــد عشــرة 
أيــام وتقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــا مــن التاريــخ احملــدد ال 
ســتالم نســخة احلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم 
بــدون الئحــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/25 هـــ الســاعة 08:30 احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  لتدقيــق القضايــا 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير عل اجلزائي
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران برقــم     وتاريــخ   1/17/ 
ــة القاضــي باحملكمــة  1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـ
الشــيخ / ..........برقــم    وتاريــخ  1433/9/12هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعي 
العــام ضـــــــــــد / ..........يف قضيــة ) الهــروب مــن رجــال األمــن وإشــهار 
الســالح عليهــم والتســتر علــى مرافقــه الهــارب مــن رجــال األمــن ( علــى 
الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :34279959 تاريخه: 1434/07/25هـ 
رقم الدعوى:34150676

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34302495 تاريخه:1434/08/22هـ

مطــاردة - عــدم التجــاوب مــع الســلطات - هــروب مــن نقطــة التفتيــش 
- تلفيــات - تعهــد - حــدث - تعزيــر باجللــد والســجن .

ْرِض َبْعــَد ِإْصاَلِحَهــا(( وقــال تعالــى :  - قــال تعالــى: ))َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
. )) َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــنَ ))َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ

حــراٌم  املســلم  علــى  املســلم  ))كلُّ   : وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قــال   -
ــِإنَّ ِدَماَءُكــْم  ــُه وعرُضــه(( وقــال عليــه الصــالة والســالم :))َف ــُه وماُل دُم
َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهَذا ، يِف َشــْهِرُكْم 

َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا(( .

-اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقيامــه بالهــروب مــن نقطــة تفتيــش 
وصــدم الدوريــة األمنيــة يطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تأديبيــة تقــوم ســلوكه. وبضبــط أقــوال قائــد الدوريــة األمنيــة أنه 
بتاريــخ 1434/12/28هـــ مــر عليــه بنقطــة التفتيــش املشــتركة ســيارة 
مــن نــوع ... موديــل اللــون أبيــض رقــم اللوحــة )....( وبهــا ثالثــة أشــخاص 
وكانــت الســيارة تســير بنحــو )م 140/كــم( يف الســاعة وقــام هــو 
وزمــالؤه مبتابعتهــم ومطاردتهــم بثــالث دوريــات ارتطمــت الســيارة مــع 
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ــة مســاندة ومت القبــض عليهــم وإحضارهــم ملركــز الشــرطة . دوري
وباســتجواب املدعــى عليــه: أفــاد بأنــه أقــدم علــى الهــرب مــن نقطــة 
تفتيــش أثنــاء قيادتــه ســيارة شــقيقه املدعــو ... وذلــك لعــدم حملــه رخصــة 
قيــادة وكان شــقيقه ... يرافقــه - ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه  واحلكــم  
ــد وأخــذ التعهــد  - صــدق احلكــم  مــن محكمــة  ــه بالســجن واجلل علي

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي انــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  
بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام 
مبحافظــة األحســاء برقــم 4771 وتاريــخ 1434/4/1هـــ واملقيــدة بهــذه 
احملكمــة برقــم 34802224 وتاريــخ 1434/4/2هـــ واحملالــة إلينــا مــن 
فضيلــة الرئيــس برقــم 34150676 وتاريــخ 1434/4/2هـــ وفيهــا حضــر 
مبوجــب  طرفنــا  احملكمــة  أمــام  بالترافــع  امُلَعّمــد   .... العــام  املدعــي 
مبحافظــة  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق  دائــرة  رئيــس  ســعادة  خطــاب 
األحســاء ذي الرقــم 13415 والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه 
قائــاًل بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
أدعــي علــى/............ احلــدث/.... ، البالــغ من العمر)17( عامًا ، ســعودي 
اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ).... ( أوقف بتاريخ1434/1/29هـ 
وأفــرج عنــه بالكفالــة بتاريــخ 1434/2/3هـــ إنه بتاريــخ 1434/1/28هـ 
ورد لشــرطة األحســاء تقريــر الدوريــات األمنيــة املتضمــن أنهــم أثنــاء 
ــد نقطــة التفتيــش بالقــرب مــن دوار الوفــرة وتزامــن  ــام بعملهــم عن القي
ذلــك مــع مــرور   ســيارة مــن نــوع ....موديــل )2002م( اللــون أبيــض رقــم 
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وكانــت  أشــخاص  ثالثــة  وبهــا  عليــه  املدعــى  بقيــادة   )..  ..( اللوحــة 
الســيارة تســير بنحــو )م 140/كــم( فطلــب منهــم الوقــوف ولــم يتوقفــوا 
عنــد نقطــة التفتيــش  فقامــت الدوريــات األمنيــة مبتابعتهــم  ومطاردتهــم 
بثــالث دوريــات وعنــد دوار املراعــي قــام صاحــب الســيارة مبســك فرامــل  
ممــا أدى إلــى اصطــدام الدوريــة بالرصيــف حتــى توقــف وعنــد منزلهــم 
الكائــن بحــي ............ ترجــل مــن الســيارة خمســة أشــخاص اثنــان منهــم 
ــوا والباقــي قامــوا مبقاومــة رجــال األمــن وقامــوا بإدخــال الســيارة  هرب
إلــى داخــل املنــزل فتــم القبــض علــي املدعــى عليــه وبرفقتــه شــقيقه 

ــه أوراق مســتقلة وتعالــج لــدى شــرطة محافظــة األحســاء(. )أفــرزت ل
.وباالنتقــال إلــى موقــع حــادث صــدم الدوريــة ملعاينتــه تبــن انــه يقــع بحــي 
........ قبــل محطــة ........ حيــث اتضــح أنهــا دوريــة أمنيــة نــوع )أف جــي( 
ــة الدعامــة  ــل)2010م( مصدومــة مــن جه حتمــل اللوحــة رقــم). . .(مودي

ألماميــة ومعطوبــة مــن جهــة اإلطــار األيســر األمامــي.
وبضبــط أقــوال قائــد الدوريــة األمنيــة/ .... انــه بتاريــخ 1434/12/28هـــ 
مر عليه بنقطة التفتيش املشتركة سيارة من نوع ...... موديل )2002م( 
ــة أشــخاص وكانــت الســيارة  ــون أبيــض رقــم اللوحــة )...( وبهــا ثالث الل
تســير بنحــو )م 140/كــم( يف الســاعة وقــام هــو وزمــالءه مبتابعتهــم 
الســيارة  ارتطمــت  املراعــي  دوار  وعنــد  دوريــات  بثــالث  ومطاردتهــم 
مــع دوريــة مســاندة والتــي يقودهــا ............  بعــد أن أمســك الفرامــل 
قائــد الســيارة ممــا أدى إلــى االصطــدام والهــرب وكان قائــد الدوريــة 
املذكــور أعــاله خلــف صاحــب الســيارة حتــى توقــف وعنــد منزلهــم 
الكائــن بحــي ............ وقامــوا بإدخــال الســيارة إلــى داخــل املنــزل وبعــد 
عشــرون دقيقــة خــرج األشــخاص الذيــن كانــوا بالســيارة ومت القبــض 
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عليهــم وإحضارهــم ملركــز الشــرطة وقــام أحدهــم بتهديــده مبســك 
يــده وتهديــده بقولــه )لــو أخــرج مــن الســجن بعــد عشــر ســنوات ســأقوم 
بذبحــك( وباســتجواب املدعــى عليــه: أفــاد بأنــه أقــدم علــى الهــرب مــن 
نقطــة تفتيــش أثنــاء قيادتــه ســيارة شــقيقه املدعــو/ ... وذلــك لعــدم حملــه 
رخصــة قيــادة وكان شــقيقه .. يرافقــه وقــد طاردتــه الدوريــات األمنيــة 
وعندمــا حــاول أخــذ لفــة مت صدمــه مــن قبــل الدوريــة األمنيــة مــن اخللــف 

كونــه أمســك الفرامــل ، هــذا مــا حــدث علمــًا بأنــه.
وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بالهــروب مــن نقطــة 

تفتيــش وصــدم الدوريــة األمنيــة ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:-
1- إقــرار املدعــى عليــه املصــادق عليــه شــرعا املــدون علــى الصفحــة 

رقــم)7( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)1(.
لفــة  املرفــق  االختصــاص  جلهــة  وتســليمها  مهمــة  تنفيــذ  محضــر   -2

رقــم)13-12-11-10(.
3- محضر االنتقال واملعاينة املرفق لفة رقم)3(.

4- إفادة رجل األمن املرفقة لفة رقم)6-5-4(.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكم عليه بعقوبة تأديبية تقوم ســلوكه.

)علما بان احلق اخلاص مازال قائما(
عــى ؛ وعليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن  هكــذا ادَّ
هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــاًل : ماذكــره 
ى إلــى  املدعــي العــام مــن اتهامــي بالهــروب مــن رجــال األمــن ممــا أدَّ
اصطــدام الدوريــة األمنيــة بــي فصحيــح وأنــا نــادٌم علــى مابــدر منــي 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا : 
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كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق عليــه فبنــاًء 
علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه 
والتأكد من أهليته وبعد دراســة أوراق املعاملة وتأملها ومبا أنَّ املدعى 
عليــه أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام وأنــه قــام بالهــروب مــن رجــال األمــن مما 
م شــرعًا  ى إلــى اصطــدام الدوريــة بــه ومبــا أنَّ ماصــدر منــه مــن احملــرَّ أدَّ
ْرِض َبْعــَد ِإْصاَلِحَهــا( وقــال تعالــى : )َوال  قــال تعالــى: )َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
( وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ  َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــنَ َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ
املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه وعرُضــه(( وقــال عليــه الصــالة 
والســالم :))َفــِإنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم 
َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا (( ممــا 
يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه ويتوجــه تخفيــف العقوبــة لصغــر ســنه 
ولعــدم وجــود ســوابق عليــه ولظهــور آثــار النــدم والتوبــة عليــه لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل/ ثبت لديَّ 
ى إلــى اصطــدام  إدانــة املدعــى عليــه بالهــروب مــن رجــال األمــن ممــا أدَّ
الدوريــة بــه وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ثالثــة أشــهر حتتســب منهــا املــدة 
التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائة وخمســون جلدة مفرقة 
علــى ثــالث دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى 
مــدة التقــل عــن عشــرة أيــام . ثانيــًا / يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة 
ملثــل ماصــدر منــه . وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه 
ــه بــه وطلــب املدعــي العــام رفــع  بحقــه يف اســتئناف احلكــم قــرر قناعت
كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــة 
اعتراضيــة مكتفيــًا مبــاورد يف الئحــة الدعــوى وصلــى اهلل وســلَّم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعن.حــرر يف 1434/7/25هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بقرارهــا رقــم ........ يف ....... ومضمــون املصادقــة علــى احلكــم .
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رقم الصك :34233346 تاريخه: 1434/06/06هـ 
رقم الدعوى:34253560

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34312352 :1434/09/03ه

اعتــداء علــى رجــل األمــن - إتــالف ممتلــكات عامــة - هــروب مــن دوريــة 
أمنيــة - ثبــوت - إقــرار - تعزيــر بالســجن واجللــد.

- للقاعدة الشرعية : »ال عذر ملن أقر« .
- قوله تعالى ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( .

أقــام املدعــى العــام دعــواه ضــد املدعــى عليــه يطلــب احلكــم عليــه بعقوبة 
تعزيريــة حيــث أنــه قــام بصــدم دوريــة أمنيــة مما تســبب يف إصابة قائدها 
وإتــالف ممتلــكات عامــة والهــرب مــن املوقــع ومبواجهــة املدعــى عليــه 
بالدعــوى أقــر مبــا فيهــا وعليــه قــررت احملكمــة ســجنه ملــدة شــهرين 
وجلــدة خمســن جلــدة وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك وقــرر 

املدعــى العــام االعتــراض وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
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وتاريــخ   34253560 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341337178 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/06/04
1434/06/04 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/06/05 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 01  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ............وادعــى 
ــى احلاضــر معــه ...............ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  عل
رقــم ).........( قائــاًل يف دعــواه عليــه انــه بتاريــخ 1434/4/3هـــ تبلغــت 
الدوريــات األمنيــة عــن وجــود حالــة صــدم عمــد لدوريــة املــرور الســرية 
وبالشــخوص إلــى املوقــع وجــد رجــل األمــن /........... مفيــدًا بــأن املدعــى 
عليــه قــام بصــدم الســيارة األمنيــة عمــدًا وهــرب مــن املوقــع بعــد أن 
احــدث تلفيــات بالســيارة األمنيــة ) مت إنهــاء موضوعهــا ( واحــدث إصابــة 
يف رجــل األمــن وصــدر لــه التقريــر الطبــي ) 494( يف 1434/4/3هـــ  

املتضمــن وجــود رضــه بالســاعد األيســر ومــدة الشــفاء خمســة أيــام .
وبضبــط أقــوال رجــل األمــن أفــاد بــأن املدعى عليــه مت إيقافه اثر مخالفة 
مروريــة وهــي طمــس لوحــة الســيارة التــي يقودهــا ثــم بعــد أن اخــذ إثباتــه 
ــاء  ــم حجــز الســيارة وأثن ــه للحجــز املــروري لكــي يت ــه مرافقت ــب من طل
ذلــك قــام بصــدم الســيارة األمنيــة والهــرب مــن املوقــع ونتــج عــن ذلــك 

بعــض التلفيــات بالســيارة واإلصابــات يف رجــل األمــن .
وباســتجواب املدعــى عليــه اعتــرف بأنــه قــام بصــدم الســيارة األمنيــة 

والهــرب مــن املوقــع  .
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بصــدم الدوريــة 
األمنيــة ممــا تســبب يف اصابــة قائدهــا واتالف ممتلــكات عامة والهرب 

مــن املوقــع » وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- اعترافه املدون لفة رقم ) 37( ولفة ) 38( .
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2- احملاضر األمنية لفة رقم ) 2( و ) 7( و ) 8 ( .
3- التقرير الطبي لفة رقم )13( .

    حيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعا لــذا أطلــب إثبــات مــا اســند إليــه  واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة- 
لقــاء ذلــك والتشــديد عليــه وفقــا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب 
الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم 36717/3/5/1 

وتاريــخ 11/ 6 / 1432هـــ .
) علمــا بــان احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( . هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل ماذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه صحيــح هــذه إجابتــي فبعــد مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد 
اإلطــالع علــى محضــر القبــض واإلســتجواب والتقريــر الطبــي املتضمــن 
إصابــة رجــل األمــن بإصابــات وقــدرت مــدة الشــفاء خمســة أيــام وإلقــرار 
املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه يف دعــوى املدعــي العــام وللقاعــدة 
الشــرعية ال عــذر ملــن أقــر وحلرمــة مــا أقــدم عليــه يف الشــريعة اإلســالمية 
لقولــة تعالــى ) وال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب املعتديــن ( وألنــه يســتحق 
العقوبــة التعزيريــة علــى مــا بــدر منــه ونظــرًا لتنــازل احلــق اخلــاص عــن 
دعــواه حســب مــا يتضــح مــن الئحــة الدعــوى العامــة ملــا ســبق كلــه فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه 
ملــدة شــهرين حتتســب مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده خمســن جلــدة دفعــة 
واحــدة وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة كمــا قــرر 
ــى  ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل ــراض بالئحــة . وب املدعــي العــام اإلعت

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع 
رقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  خطــاب 
341337178وتاريــخ 1434/8/23هـــ املشــتملة علــى القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ/ ...........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة  مبكــة املكرمــة 
املــؤرخ يف 1434/6/6هـــ واملســجل بعــدد 34233346 ، املتضمــن دعــوى 
املدعــي العــام ضــد/ .........املتهــم بصــدم الدوريــة األمنيــة ممــا تســبب يف 
اصابــة قائدهــا واتــالف ممتلــكات عامــة والهــرب مــن املوقــع احملكــوم 
فيــه مبــا ّدون بباطــن القــرار وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  والالئحــة 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 



311



312



313

رقم الصك : 34266487 تاريخه: 1432/10/06هـ 
رقم الدعوى:32427909

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34300844 تاريخه: 1434/8/21هـ

املجاهــرة بالفطــر يف نهــار رمضــان- اجلمــع بــن جرمــن. جــرم انتهــاك 
حرمــة الزمــان باإلفطــار يف نهــار رمضــان بــدون عــذر شــرعي وجــرم 
املجاهــرة باملعصيــة - التعزيــر باجللــد علنــًا والتوبيــخ وأخــذ التعهــد

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :  )كل أمتــي معافــى إال املجاهريــن( 
متفــق عليــه.

رجــال(  )أربعــة  للمدعــى عليهــم  االتهــام  توجيــه  عــن  التحقيــق  أســفر 
باملجاهــرة بالفطــر يف نهــار رمضــان- طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة - بعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليهــم األول والثالــث والرابــع بواســطة املترجــم، 
الدعــوى  وبعــرض  اإلســالم،  ديانتهــم  أن  وقــرروا  عليهــا،  صادقــوا 
علــى املدعــى عليــه الثانــي أنكرهــا، وقــرر أنــه كان جالســا مــع بقيــة 
املدعــى عليهــم ولــم يفطــر وأنكــر عليهــم فطرهــم- قــرر املدعــى عليهــم 
ــم يقــم بالفطــر معهــم  ــي ل ــه الثان ــع أن املدعــى علي األول والثالــث والراب
وأنــه نصحهــم وقــرروا توبتهــم وندمهــم- جــرى االطــالع علــى محضــر 
القبــض وبعرضــه علــى املدعــى عليــه الثانــي أنكــره - نظــرًا  ألن املدعــى 
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عليهــم األول والثالــث والرابــع أقــروا بدعــوى املدعــي العــام وأنكرهــا 
املدعــي عليــه الثانــي وحيــث ال يوجــد لــدى املدعــي العــام بينــة، ولكــون 
الصيــام مــن أعظــم الفرائــض التــي كتبهــا اهلل ســبحانه علــى عبــاده 
املوحديــن، ونظــرا لكــون املدعــى عليهــم قــد جمعــوا بــن جرمــن جــرم 
انتهــاك حرمــة الزمــان وذلــك باإلفطــار يف نهــار رمضــان بــدون عــذر 
شــرعي وجــرم املجاهــرة باملعصيــة لذلــك ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــم 
األول والثالــث والرابــع باملجاهــرة بالفطــر يف نهــار رمضــان بــدون عــذر 
شــرعي ونظــرا لكــون املدعــى عليهــم ال يوجــد عليهــم ســوابق وأبــدو 
التوبــة والنــدم لــذا فقــد مت احلكــم بجلــد كل واحــد منهــم ثالثــن جلــدة 
علنــا ولــم يثبــت إدانــة املدعــى عليــه الثانــي مبــا نســب إليــه إال أن التهمــة 
تتوجــه نحــوه ونظــرا لكــون املدعــى عليــه ال يوجــد عليــه ســوابق وملــا 
ذكــره أنــه قــام باإلنــكار علــى املدعــى عليهــم حــن مجاهرتهــم بالفطــر 
ولكــون التعازيــر تبــدأ بالتوبيــخ وتنتهــي بالقتــل حســبما نــص عليــه أهــل 
العلــم لــذا فقــد مت توبيــخ املدعــى عليــه وإفهامــه مبغبــة عملــه مــع  أخــذ 
التعهــد الشــديد علــى املدعــى عليهــم -جــرى إفهــام املدعــى عليهــم بــأن 
عليهــم التوبــة إلــى اهلل وقضــاء هــذا اليــوم الــذي أفطــروا فيــه وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليهــم قــرروا القناعــة بــه كمــا قــرر املدعــي العــام 
املعارضــة عليــه واكتفــى مبــا جــاء يف الئحــة الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة 

عليــه.
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باحملكمــة  القضائــي  أنا......املــالزم  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باألحســاء يف املكتــب القضائــي الســادس وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة مــن رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باألحســاء برقــم )32427909( 
ــدة برقــم )321234605( يف 1434/10/6هـــ  يف 1432/10/6هـــ واملقي
احملكمــة  الشــيخ/......رئيس  فضيلــة  مــن  تعميــدي  علــى  وبنــاء 
اجلزائيــة باألحســاء املكلــف مبوجــب خطابــه رقــم )34970436( يف 
يــوم  األحــد  1434/4/21هـــ  لنظــر القضايــا مــا عــدا الســجناء ويف 
املوافــق 1434/4/12هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متام الســاعة التاســعة 
وخمــس واربعــن دقيقــة يف هــذه القضيــة رقــم )3238800734( وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام ......الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )......( وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليهــم وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه قــال بصفتــي 
مدعيــا عامــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى/ 
......باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن الهفــوف برقــم 
)......( و......باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن الهفــوف 
برقــم )......( و......باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن 
......اجلنســية  الثانــي  عليــه  املدعــى  يحضــر  ولــم   )......( برقــم  الدمــام 
مبوجــب اإلقامــة رقــم )......( وال مــن ميثلــه شــرعا ولــم يبــد عــذرا عــن 
......هنــدي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة  املترجــم  التخلــف كمــا حضــر 
الصــادرة مــن الهفــوف برقــم )......( وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه 
قــال بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
أدعــي علــى كل مــن 1- ......، )باكســتاني اجلنســية ( مبوجــب رخصــة 



316

 ، العمــر )21عامــا( ، غيــر محصــن  مــن  البالــغ   )......( رقــم  اإلقامــة 
أوقــف بتاريــخ 1432/9/20هـــ مفــرج عنــه يســكن مبحافظــة ..... 2- 
......، )باكســتاني اجلنســية ( مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )......( البالــغ 
مــن العمــر )18عامــا( ، غيــر محصــن ، أوقــف بتاريــخ 1432/9/20هـــ 
مفــرج عنــه يســكن مبحافظــة األحســاء 3-...... )باكســتاني اجلنســية ( 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )......( البالــغ مــن العمــر )18عامــا( ، غيــر 
محصــن ، أوقــف بتاريــخ 1432/9/20هـــ مفــرج عنــه يســكن مبحافظــة 
......، )باكســتاني اجلنســية ( مبوجــب رخصــة اإلقامــة  األحســاء 4- 
رقــم )......( البالــغ مــن العمــر )18عامــا( ، غيــر محصــن ، أوقــف بتاريــخ 
ــخ  ــه بتاري ــه يســكن مبحافظــة األحســاء فإن 1432/9/20هـــ مفــرج عن
1432/9/20هـــ وأثنــاء قيــام دوريــة األمــن بعملهــا بالقــرب مــن دوار ......
رمضــان   نهــار  يف  بالفطــر  يجاهــرون  املذكوريــن  املتهمــن  شــاهدت 
وبســماع أقــوال األول والثالــث والرابــع / أقــروا مبجاهرتهــم بالفطــر يف 
نهــار رمضــان .  وبســماع أقــوال الثانــي / أنكــر مجاهرتــه بالفطــر يف 

نهــار رمضــان.
وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام للمذكوريــن باملجاهــرة 

ــة:  ــة والقرائــن التالي بالفطــر يف نهــار رمضــان لألدل
ــى الصفحــات رقــم )13-14-2( مــن  ــة عل ــن املدون 1- أقــوال املذكوري

ــري االســتدالل املرفقــن لفــة رقــم )2-1(. دفت
2- محضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )3( وبالبحــث 

ــى ســوابق .   ــر لهــم عل ــم يعث عمــا إذا كان لهــم ســوابق ل
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة 
شــرعا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم 
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واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة تزجرهــم وتــردع غيرهــم هــذه دعــواي 
بواســطة  العــام  املدعــي  دعــوى  ......عــن  األول  املدعــى عليــه  وبســؤال 
املترجــم أجــاب قائــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن قيامــي 
باملجاهــرة بالفطــر يف نهــار رمضــان فصحيــح هــذه إجابتــي هــذا فتــم 
ســؤاله هــل أنــت مســلم فقــال نعــم هكــذا قــال وبســؤال املدعــى عليــه 
الثالــث ......عــن دعــوى املدعــي العــام بواســطة املترجــم أجــاب قائــال إن 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن قيامــي باملجاهــرة بالفطــر يف 
نهــار رمضــان فصحيــح هــذه إجابتــي هــذا فتــم ســؤاله هــل أنــت مســلم 
ــع ......عــن دعــوى  ــه  الراب فقــال نعــم هكــذا قــال وبســؤال املدعــى علي
املدعــي العــام بواســطة املترجــم أجــاب قائــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه مــن قيامــي باملجاهــرة بالفطــر يف نهــار رمضــان فصحيــح هــذه 
إجابتــي هــذا فتــم ســؤاله عــن ديانتــه فقــال مســلم هكــذا قــال ونظــرا 
لكــون املدعــى عليــه الثانــي ......لــم يحضــر موعــد هــذه اجللســة لــذا فقــد 
قــررت رفــع اجللســة وإحضــار املدعــى عليــه ......باخلفــارة يف موعــد اجللســة 
القادمــة ويف جلســة أخــرى  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليهــم كمــا حضــر املدعــى عليــه الثانــي  ا...... باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن الهفــوف برقــم )......( وحضــر 
حلضورهــم املترجــم  وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي ......بواســطة املترجــم 
أجــاب قائــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي مبجاهرتــي بالفطــر 
يف نهــار رمضــان فغيــر صحيــح فأنــا كنــت جالســًا معهــم ولــم أفطــر 
وقمــت باإلنــكار عليهــم هــذه إجابتــي  كمــا أضــاف املدعــى عليــه 
األول والثالــث والرابــع كل واحــد منهــم أن املدعــى عليــه الثانــي لــم يقــم 
بالفطــر معنــا بــل  نصحنــا ملــا شــاهدنا ونحن نفطر ونحــن تائبون إلى اهلل 
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ونادمــون علــى مــا بــدر منــا هكــذا أضافــوا وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
العــام علــى مــا أنكــره املدعــى عليــه الثانــي قــال ليــس لــدي بينــة ســوى 
مــا ورد يف أوراق املعاملــة هكــذا قــال هــذا فتــم اطالعــي علــى محضــر 
القبــض املرفــق يف املعاملــة علــى اللفــة  رقــم )3( ويتضمــن )مشــاهدة 
رجــال األمــن للمدعــى عليهــم وهــم يقومــون باإلفطــار يف نهــار رمضــان(
أ.هــــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه الثانــي قــال غيــر صحيــح فأنــا لــم أقــم 
بالفطــر مطلقــًا فأنــا أخــاف اهلل ســبحانه وتعالــى هكــذا قــال فبناء على 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه األول والثالــث 
والرابــع بدعــوى املدعــي العــام وأنكــر املدعــي عليــه الثانــي وحيــث ال 
ــة ونظــرا  ــة ســوى مــا ورد يف أوراق املعامل ــام بين ــدى املدعــي الع يوجــد ل
لكــون الصيــام مــن أعظــم الفرائــض التــي كتبهــا اهلل ســبحانه علــى 
عبــاده املوحديــن، ونظــرا لكــون املدعــى عليهــم قــد جمعــوا بــن جرمــن 
جــرم انتهــاك حرمــة الزمــان وذلــك باإلفطــار يف نهــار رمضــان بــدون 
عــذر شــرعي وجــرم املجاهــرة باملعصيــة وإن الفطــر يف نهــار رمضــان 
بــدون عــذر شــرعي فعــل محــرم بــل يعتبــر كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب- 
ويــزداد حجــم اجلــرم إذا انضــم إلــى فطــره مجاهرتــه بهــذا الفطــر أمــام 
واالفتخــار  التبجــح  مــن  نوعــًا  تعــد  باإلفطــار،  الصائمــن فاملجاهــرة 
باملعصيــة، فاملجاهــر ال يســتحي مــن اهلل - جــل وعــال - وال يســتحي 
مــن النــاس ممــا يــؤدي ذلــك إلــى جــرح مشــاعر الصائمــن، وتشــجيع 
ضعفــاء النفــوس علــى االقتــداء بــه وقــد ذم النبــي - صلــى اهلل عليــه 
وســلم - الذيــن جاهــروا مبعاصيهــم وأظهروهــا؛ فقــد قــال: ))كل أمتــي 
معافــى إال املجاهريــن(( متفــق عليــه لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي: 
أوال: ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه األول والثالــث والرابــع باملجاهــرة 
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بالفطــر يف نهــار رمضــان بــدون عــذر شــرعي ونظــرا لكــون املدعــى 
عليهــم ال يوجــد عليهــم ســوابق وأبــدو التوبــة والنــدم لــذا فقــد قــررت 
جلــد كل واحــد منهــم ثالثــن جلــدة علنــا ثانيــا: لــم يثبــت لــدي قيــام 
املدعــى عليــه الثانــي باملجاهــرة بالفطــر يف نهــار رمضــان إال أن التهمــة 
تتوجــه نحــوه ونظــرا لكــون املدعــى عليــه ال يوجــد عليــه ســوابق وملــا 
ذكــره أنــه قــام باإلنــكار علــى املدعــى عليهــم حــن مجاهرتهــم بالفطــر 
ولكــون التعازيــر تبــدأ بالتوبيــخ وتنتهــي بالقتــل حســبما نــص عليــه أهــل 
العلــم لــذا فقــد مت توبيــخ املدعــى عليــه وإفهامــه مبغبــة عملــه ثالثــا: 
ــه حكمــت  ــى املدعــى عليهــم ومبــا ســبق كل أخــذ التعهــد الشــديد عل
وأفهمــت املدعــى عليهــم بــأن عليهــم التوبــة إلــى اهلل وقضــاء هــذا اليــوم 
الــذي أفطــروا فيــه وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهــم قــرروا القناعــة 
بــه كمــا قــرر املدعــي العــام املعارضــة عليــه واكتفــى مبــا جــاء يف الئحــة 
ــة  ــة منتهي ــة وبذلــك تكــون القضي الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة اعتراضي
وقــررت بعــث كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف بالشــرقية 
لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثيــرا.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/8/8هـــ  وتاريــخ  /ج2   34/1913748 برقــم  احملكمــة  لــدى 
األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
برقــم 341212383 وتاريــخ 1434/8/1هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة املــالزم القضائــي باحملكمــة الشــيخ / ......املســجل برقــم 
العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  3414/7/12هـــ  وتاريــخ   34266487
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ضــد/كل مــن 1/...... 2/......3/......4/...... )باكســتانيون اجلنســية( 
يف قضيــة تــرك الصــوم الواجــب، 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 1434/8/21هـــ
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3423615 تاريخه: 1434/1/26هـ

اإلفطــار يف نهــار رمضــان بغيــر عــذر - مراعــاة حرمــة الزمــان واملــكان 
عنــد تقديــر العقوبــة - إثبــات اإلدانــة باإلقــرار - التعزيــر باجللــد - 

عالنيــة تنفيــذ العقوبــة.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعد العدالة يف تســبيب 
حكمه .

جــرى توجيــه االتهــام للمدعــى عليه بإفطاره يف نهار رمضان عاملا عامدا 
مــن غيــر عــذر وطلــب إيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه، حيــث قبــض علــى 
املدعــى عليــه مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر أثنــاء 
مشــاهدته يف نهــار رمضــان وهــو يقــوم بالتدخــن  - أقــر املدعــى عليــه 
بصحــة التهمــة املنســوبة إليــه ودفــع بــأن ســبب فطــره املــرض واإلرهــاق 
مــن العمــل - جــرى ســؤاله عــن التقريــر الطبــي للمــرض فقــرر أنــه ليــس 
لديــه تقريــر طبــي - بنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه وألن التعزيــر مشــروع 
يف كل معصيــة ال حــّد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف باختالف األحوال 
وتقديــره راجــع لنظــر احلاكــم، فقــد حكمــت احملكمــة بجلــده تســع 
ــه بعــدم  ــة واحــدة ويف محــل عــام وأخــذ التعهــد علي ــدة دفع وســبعن جل
العــودة - قــرر املدعــى عليــه القناعــة بينمــا اعتــرض املدعــي العــام وطلــب 
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رفــع القضيــة لالســتئناف بــدون الئحــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة 
االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 33602310 وتاريــخ 1433/10/15 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331808125 وتاريــخ 1433/10/15 هـــ ففــي 
يــوم األحــد املوافــق1433/11/14 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  
وفيهــا قــدم املدعــي / ...........ضــد احلاضــر باملجلــس الشــرعي املدعــو / 
...........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) ...........( . حيــث 
أنــه باالطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف 
مشــاهدة  املتضمــن  1433/09/09هـــ  بتاريــخ  املنكــر  عــن  والنهــي 
املذكــور أعــاله وهــو يقــوم بالتدخــن يف نهــار رمضــان فتــم القبــض 
عليــه وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باإلفطــار يف 
نهــار رمضــان وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء يف اعترافــه 
املنــوه عنــه املــدون بالتفصيــل علــى الصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر التحقيــق 
لفــه رقــم )1( . 2- محضــر القبــض املــدون علــى الصفحــة رقــم )2( . 
ــه  ــه املتهــم املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب علي وحيــث أن مــا أقــدم علي
شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
ذلــك . ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/0/12 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــر املدعــى عليــه وبســؤاله أجــاب قائــاًل نعــم صحيــح مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه حيــث أننــي بتاريــخ 1433/09/09هـــ قبــض علي 
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مــن قبــل الهيئــة وأنــا أدخــن يف نهــار رمضــان بســبب أننــي مرهــق مــن 
العمــل ومريــض فأفطــرت هــذه إجابتــي فســألت املدعــى عليــه هــل لديــك 
تقريــر طبــي ملرضــك قــرر قائــاًل ال ليــس لــدي تقريــر ولكــن اســتأذنت 
ــاء  مــن العمــل للخــروج بســبب اإلرهــاق والتعــب هــذا ماحصــل منــي فبن
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بدعــوى 
املدعــي العــام وحيــث لــم ُيثبــت املدعــى عليــه مرضــه بــل وأقــر أنــه يف 
دوام وعمــل وإلفطــاره علــى محــرم وخبيــث لــذا فقــد ثبــت لــدّي قيــام 
املدعــى عليــه  ........... باإلفطــار يف نهــار رمضــان بــدون عــذر شــرعي 
علــى محــرم وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بجلــده  تســع وســبعن جلــده 
دفعــة واحــده يف محفــل عــام وبعــد ذلــك يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة 
ملثــل ذلــك مســتقباًل وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بــدون الئحــة وعليــه 
جــرى أثباتــه وصلــى اهلل علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعد :- فقد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مــن  الينــا  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــالع  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة 
ــورة برقــم 332110717  ــة املن ــة باملدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي فضيل
ــه االقــرار الشــرعي رقــم  3415026  ــخ 1434/1/20 هـــ املرفــق ب وتاري
وتاريــخ 1434/1/18 هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / ...........القاضــي 
يف احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد / ........... املتهــم بقضيــة تــرك الصــوم الواجــب أو اإلفطــار بنهــار 

رمضــان بــدون عــذر شــرعي احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34374435 تاريخه: 1434/12/1ه 
رقم الدعوى:34440661

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35107877 تاريخه: 1434/1/8هـ

اإلفطــار يف نهــار رمضــان - الهــروب مــن الدوريــة األمنيــة - مشــروعية 
التعزيــر للشــبهة إذا قويــت - رد دعــوى )صــرف نظــر ( عــن اإلدانــة - 
التعزيــر بالســجن للشــبهة يف اإلفطــار بنهــار رمضــان - العبــرة بشــهادة 

رجــل األمــن أمــام احملكمــة وإن خالفــت إفادتــه يف دفتــر التحقيــق .

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

جــرى توجيــه االتهــام علــى املدعــى عليــه بهروبــه مــن الدوريــة األمنيــة بعــد 
مشــاهدته لهــا، وقيامــه بصدمهــا عمــدا أثنــاء محاولتــه للهــرب منهــا، 
ممــا أدى لتضــرر ســيارة الدوريــة بكســر الشــبك األمامــي وكســر 
بيــده  نهــار رمضــان، حيــث شــوهد  وإفطــاره يف  األمامــي،  الصــدام 
ســيجارة ملــا ترجــل مــن ســيارته، ويطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وإيقــاع 
العقوبــة التعزيريــة عليــه وتشــديدها كونــه ميــس هيبــة الدولــة -  أنكــر 
املدعــى عليــه التهمــة - استشــهد املدعــي العــام مبحضــر تنفيــذ املهمــة 
وإفــادة رجــل األمــن يف دفتــر التحقيــق وهمــا موافقــان ملــا ورد يف الئحــة 
االدعــاء - أنكــر املدعــى عليــه مــا تضمنــه احملضر وإفــادة رجل األمن - 
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حضــر أحــد رجــال الفرقــة القابضــة وشــهد بشــهادة نافيــة كــون املدعــى 
عليــه تعمــد صــدم الدوريــة وأنــه ال يعلــم أنــه كان املدعــى عليــه هــرب 
مــن الدوريــة أم ال، ألن املدعــى عليــه كان مســرعًا وأن الدوريــة هــي مــن 
صدمــت املدعــى عليــه وأن املدعــى عليــه نــزل مــن الدوريــة ومعــه ســيجارة 
- صــدر احلكــم بــرد الدعــوى بشــأن طلــب إثبــات اإلدانــة، كمــا مت 
توجيــه التهمــة للمدعــى عليــه باإلفطــار يف نهــار رمضــان وصــدور احلكم 

بســجن املدعــى عليــه وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس 
برقــم  املقيــدة باحملكمــة  وتاريــخ 1434/10/8هـــ  برقــم 34440661 
ــام  ــخ 1434/10/8هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي الع 342270386 وتاري
ــة  / ......................ضــد / ........... ســعودي اجلنســية حســب بطاقــة الهوي
الوطنيــة رقــم )...........( ففــي يــوم األحــد 18 / 10 /1434هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
املدونــة هويتــه بعاليــه وقــدم املدعــي العــام الئحــة الدعــوى املتضمنــة 
مايلــي:  بصفتــي عضــو هيئــة التحقيــق واإلدعاء العام مبحافظة القطيف 
أدعــي علــى : ........... البالــغ مــن العمــر )25( عامــًا ، ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( أعــزب ، موظــف أهلــي ، يقيــم 
مبحافظــة القطيــف املقبــوض عليــه بتاريــخ 1434/9/12هـــ ، وأحيــل 
إلــى ســجن القطيــف بتاريــخ 1434/9/22هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري 
رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ . حيــث إنــه بتاريــخ 1434/9/12هـــ 
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مشــاهدته  وحــن  األمنيــة  الدوريــات  قبــل  مــن  املذكــور  لوحــظ   ،
للدوريــة الذ بالفــرار وبعــد خمــس دقائــق تقريبــا متــت مشــاهدته يف موقــع 
ــة  ــة مــن اجلهــة األمامي ــه الهــروب قــام بصــدم الدوري ــد محاولت آخــر وعن
وعنــد نــزول الشــخص مــن ســيارته لوحــظ يف يــده ســيجاره وأنــه مفطــر 
يف نهــار رمضــان فتــم القبــض عليــه ، وقــد تضــررت الدوريــة األمنيــة 
بكســر يف الشــبك األمامــي وكذلــك كســر يف الصــدام األمامــي ، 
ووردنــا خطــاب قائــد دوريــات األمــن مبحافظــة القطيــف يفيــد بأنهــم ال 
يطالبــون املذكــور بإصــالح الدوريــة األمنيــة حيــث إنــه مت إصالحهــا 
ــه  ــة الســيارة ل ــه واســتجوابه أقــر بعائدي ــى املذكــور . وبســماع أقوال عل
إلــى توجيــه االتهــام  انتهــى التحقيــق معــه  . وقــد  وأنــه كان يقودهــا 
الدوريــة األمنيــة ، وصدمهــا عمــدًا واإلفطــار يف  بالهــروب مــن  إليــه 
نهــار رمضــان ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- إقــراره يف دفتــر 
التحقيــق املنــوه عنــه املرفــق صفحــة )2( لفــة رقــم ) 12 (. 2- محضــر 
ــى اللفــة رقــم )2(.  تنفيــذ مهمــة وتســليمه اجلهــة االختصــاص املرفــق عل
3- محضــر معاينــة حــادث املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 3 .  ) وبالبحــث عــن 
ســوابقه علــى مســتوى القطيــف لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة مــع التشــديد عليــه وفــق تعميــم وزيــر 
الداخليــة رقــم 33522 وتاريــخ 16-17/ 5 / 1428هـــ لكــون مــا أســند 
إلــى املذكــور ميــس هيبــة الدولــة. وبــاهلل التوفيــق ا. هـــ . وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى كلــه غيــر صحيــح 
ــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا جــاء  هــذا جوابــي وبعــرض ذلــك عل
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يف دعــواي وبســؤاله البينــة قــال بينتــي ذكرتهــا يف الدعــوى وأطلــب 
رصدهــا هــذا جوابــي وباالطــالع علــى أدلــة املدعــي العــام وجــدت علــى 
اللفــة رقــم 2 محضــر تنفيــذ مهمــة يتضمــن مــا نصــه : ) أثنــاء مــرور 
الدوريــة ...........مــن شــارع ........... لوحــظ الشــخص املذكــور بياناتــه 
يف األعلــى وعنــد مالحظتــه للدوريــة الذ بالفــرار وبعدهــا بخمــس دقائــق 
لوحــظ الشــخص يف موقــع آخــر وقــام بصــدم الدوريــة وعنــد نزولــه مــن 
املركبــة لوحــظ الشــخص بيــده زقــارة )مفطــر( مالحظــة أثنــاء قيامــه 
مبحاولــة الهــروب ثــم اصطدامــه بالدورية .( ا.هـــ كما وجدت على اللفة 
رقــم 3 تقريــر حــادث مــروري أولــي ويتضمــن مــا نصــه : ) ملخــص احلــادث 
: حــادث طرفــن اختــالف أقــوال بــن الطرفــن علمــًا الطــرف الثانــي 
دوريــة رســمية )دوريــة أمنيــة( ا.هـــ كمــا وجــدت علــى الصفحــات رقــم 
9-12 مــن دفتــر التحقيــق رقــم 1 إفــادة العســكري ........... ويتضمــن مــا 
ورد يف الئحــة الدعــوى وبعــرض األدلــة علــى املدعــى عليــه قــال مــا ورد 
يف األدلــة غيــر صحيــح هــذا جوابــي وبســؤال املدعــي العــام زيــادة بينــة 
وعــد بإحضــار الفرقــة القابضــة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه ولــم يحضــر شــهود القبــض وطلــب املدعــي العــام مهلــة 
أخــرى إلحضارهــم فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بأنهــا املهلــة األخيــرة ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وأحضــر املدعــي العــام 
للشــهادة / ........... ســعودي اجلنســية حســب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
........... وبســؤاله قــال إنــي أعمــل يف الدوريــات األمنيــة بالقطيــف برتبــة 
جنــدي أول وأشــهد بأنــه يف نهــار رمضــان شــاهدنا املدعــى عليــه مســرعا 
بســيارته وهــي مظللــة بالكامــل بتظليــل قــامت فلحقنــا بــه فغــاب عــن 
أنظارنــا وبالبحــث عنــه يف نفــس احلــي شــاهدناه أخــذ أحــد املنعطفــات 
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شــبه مســرع واجتــه لنــا فقمــت بحــرف ســيارة الدوريــة عليــه وأنــا أســير 
بســرعة بطيئــة فصدمنــا مبقدمــة ســيارته ثــم نــزل ومعــه ســيجارة هــذه 
شــهادتي فســألت الشــاهد : هــل هــرب منكــم يف املــرة األولــى؟ فأجــاب 
بقولــه : ال أدري هــل شــاهدنا وهــرب أم ال ألنــه كان مســرعا هــذا 
ــه قــال : الشــاهد  ــى املدعــى علي ــي وبعــرض الشــاهد وشــهادته عل جواب
ال أعرفــه وأمــا شــهادته فإنــي لــم أهــرب وهوالــذي انحــرف علــّي بســيارة 
الدوريــة وأمــا الســيجارة التــي شــاهدها معــي فإنــه بعــد احلــادث تبعثــرت 
وبعــد  ليــال  الســيارة ومــن ضمنهــا ســيجارة مدخنــة  أغراضــي داخــل 
نزولــي قمــت برمــي الســيجارة خــارج الســيارة فظنــوا أنــي كنــت أدخــن 
يف نهــار رمضــان هــذا جوابــي ورفعــت اجللســة للتأمــل والدراســة ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أنكراملدعــى عليــه الدعــوى وألن شــهادة 
الشــاهد وهــو أحــد معــدي محضــر القبــض يظهــر منهــا عــدم هــروب 
املدعــى عليــه وأنــه لــم يقــم بصــدم الدوريــة وإمنــا ســائق الدوريــة هــو الــذي 
بأنــه كان  أقــر املدعــى عليــه  بــه، وحيــث  انحــرف عليــه واصطــدم 
ــه  ــى تعاطي ــة عل ــه وهــذه قرين ــد القبــض علي يف يــده ســيجارة ألقاهــا عن
لهــا يف نهــار رمضــان فقــد حكمــت مبــا يلــي : 1- رد دعــوى املدعــي 
العــام بشــأن طلبــه إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بالهــروب مــن الدوريــة 
األمنيــة ، وصدمهــا عمــدًا واإلفطــار يف نهــار رمضــان؛ مــع توجــه التهمــة 
عليــه باإلفطــار يف نهــار رمضــان  . 2- معاقبتــه للشــبهة بســجنه مــدة 
ــى  ــام حتتســب منهــا مــدة إيقافــه الســابقة وبعــرض احلكــم عل ــة أي ثالث
الطرفــن قرراملدعــي العــام عــدم قناعتــه ورغبتــه رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــى عليــه قناعتــه وبــاهلل 
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التوفيــق وقــد مت االنتهــاء مــن حتريــره يف متــام الســاعة 00 : 10 ،،، 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء 1435/1/24هـــ فتحــت اجللســة 
الســاعة 00 : 11   وقــد وردتنــا املعاملــة وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية رقــم 35107877 يف 
1435/1/8هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وقــد مت 

ــره يف متــام الســاعة 10 : 11. االنتهــاء مــن حتري
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/12/18هـــ  وتاريــخ  34/2807196/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املكلــف برقــم 342270386 وتاريــخ 1434/12/3هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصادرمــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ........... املســجل برقــم 
املدعــي  اخلــاص بدعــوى /  34374435 وتاريــخ 1434/12/1هـــ       
وقــد  األمــن  رجــال  مــن  هــروب  /......................يف قضيــة  العــام ضــد 
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. حــرريف 

1435/1/7هـــ.
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رقم الصك : 34244363 تاريخه: 1434/6/18هـ 
رقم الدعوى:3480222

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34291163 تاريخه:1434/8/8هـ

انتحــال شــخصية محامــي - ممارســة مهنــه احملامــاة  مــن غير ترخيص 
- الكــذب يف الدعايــة التجاريــة - التعزيــر لقــاء انتحــال صفــة احملامــي 

والترافــع بالقضايا.

املــادة الســابعة والثالثــن مــن نظــام احملامــاة والفقــرة األولــى مــن لوائح 
النظام.

بقيامــه  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  مــن  االتهــام  توجيــه  جــرى 
بانتحــال شــخصية محامــي بــدون أن يرخــص لــه مــن اجلهــة املختصــة 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه - أقــر 
املدعــى عليــه بقيامــه بالترافــع يف قضيــة ماليــة وأنــه ال يحمــل ترخيــص 
محامــاة إال أنــه أنكــر قيامــه بانتحــال شــخصية محامــي ودفــع بأنــه 
مجــرد وكيــل وأن الدعــوى كيديــة مــن املبلــغ -خصــم موكلــه يف 
الدعــوى املاليــة - بطلــب البينــة مــن املدعــي العــام قــرر بأنــه بينتــه بطاقــة 
تعريــف باملدعــى عليــه وصفتــه بأنــه محامــي - بعــرض البطاقــة علــى 
املدعــى عليــه أعتــرف بأنــه تعــود لــه ودفــع بأنــه طبعهــا يف دولــة مجــاورة 
بثالثمئــة ريــال وكتــب عليهــا هــذا الوصــف بــدون إذنــه فرجــع لــه وطلــب 
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وبعــد  بعــده  نبــي  ال  َمــْن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
بنــاًء علــى  ...........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  أنــا  فلــديَّ 
املعاملــة الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1434/02/18هـــ  وتاريــخ  برقــم  األحســاء 
برقــم ...... وتاريــخ 1434/02/18هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس 
برقم3480222وتاريــخ 1434/02/18هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
ــا مبوجــب  ــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفن املدعــي العــام ...........امُلَعّم
خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعاء العام مبحافظة األحســاء 

منــه  تغييرهــا فاعتــذر بــأن ذلــك ســيكلفه واقتــرح وضــع الصــق علــى 
العبــارة فوافــق تقديــرا لظروفــه ولــم يعطــه إال مئــة وخمســن ريــاال - 
بنــاء علــى دعــوى املدعــي العــام وإلقــرار املدعــى عليــه بإصــداره بطاقــة 
حتــوي لقــب محامــي مقترنــة باســمه الصريــح ، ولعــدم قبــول مــا دفــع بــه 
مــن حصــول خطــأ مطبعــي حيــث كان باإلمــكان إتالفهــا خصوصــا 
وأن أجــرة إصدارهــا لــم يكــن كبيــرا ، وألن مــا صــدر عــن املدعــى 
عليــه محــرم شــرعا ومخالــف للنظــام يســتحق معــه التعزيــر وفقــا للمــادة 
الســابعة والثالثــن مــن نظــام احملامــاة ، وألجــل مــا تقــدم فقــد قــررت 
ــه بانتحــال صفــة محامــي والترافــع  ــة املدعــى علي احملكمــة ثبــوت إدان
بالقضايــا بصفــة احملامــاة وتعزيــره ألجــل ذلــك بســجنه شــهرين حتتســب 
منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة - اعتــرض املدعــي العــام 
بــال الئحــة واملدعــى عليــه بالئحــة وأفهــم بتعليمــات االســتئناف - صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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  : قائــاًل  دعــواه  وقــّرر  1433/12/01هـــ  ...........والتاريــخ   الرقــم  ذي 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي 
ــغ مــن العمــر)   ( عامــًا ، ســعودي اجلنســية  ــى/ ......................، البال عل
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  …… ، أوقــف بتاريــخ  1433/7/7هـــ  
 ............ بالكفالــة ، يســكن محافظــة األحســاء/قرية  وأفــرج عنــه 
إنــه بتاريــخ 1433/7/7هـــ ورد لشــرطة محافظــة اخلبــر خطــاب فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد باخلبــر بنــاء علــى االســتدعاء املقــدم 
مــن املواطــن/ ...........اتهامــه للمواطــن/ ...........)املدعــى عليــه( بانتحــال 
صفــة محامــي بــدون ترخيــص مــن اجلهــة املختصــة. وبضبــط إفــادة املبلــغ 
املدعــو/ ......................ســعودي وأفــاد بــأن هنــاك دعــوى ماليــة بينــه وبن 
املدعــو/ ...........فلســطيني اجلنســية ووكيلــه املدعــى عليــه ، وقــد قــام 
املدعــى عليــه باملماطلــة باحلضــور لــدى احملكمــة متعمــد تعطيــل ســير 
ــة  ــل املذكــور ...........يقــدم احتجاجــات باطل ــة وقــد كان وكي القضي
مدعيــًا بأنــه محامــي وهــو خــالف ذلــك وقــد قــدم لــه كــرت محامــاة 
كاتــب بــه اســمه. وباســتجواب املدعــى عليــه: أفــاد بأنــه قد قــام بإصدار 
كــروت محامــاة مــن مكتــب طبــع بدولــة ســوريا. وقــد أســفر التحقيــق 
معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بانتحــال صفــة محامــي والترافــع بالقضايــا 
بصفــة احملامــاة وال يوجــد لديــه ترخيــص ملزاولــة هــذه املهنــة ، وذلــك 

ــة:- ــن التالي ــة والقرائ لألدل
1- اعترافــه حتقيقــًا بقيامــه بإصــدار كــروت احملامــاة مــن دولــة ســوريا 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )3 ، 4( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )21(.
2- قيــام املذكــور بإصــدار كــروت احملامــاة مــن دولــة ســوريا دليــاًل 
علــى قيامــه بانتحــال صفــة احملامــاة كــون ليــس لديه ترخيــص احملاماة. 
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ــة  ــى ســوابق جنائي ــه عل ــر ل ــم يعث ــه ســوابق: ل وبالبحــث عمــا إذا كان ل
مســجلة. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور - وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا 
عــى ؛  أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة وفــق الوجــه الشــرعي هكــذا ادَّ
عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض 
دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي بانتحــال صفــة محامــي والترافــع بالقضايــا بصفــة احملامــاة غيــر 
صحيــح والصحيــح أننــي ترافعــت عــن أحــد األشــخاص وقــام املدعــي 
ـا صــرف النظــر عــن دعــواه برفــع هــذه الدعــوى الكيديــة محــاواًل  ملَـّ
الضغــط علــي ملكاملــة موكلــي لدفــع بعــض املبالــغ لــي وصحيــح أنــه 
ــل شــرعي هكــذا  ــا وكي ــة احملامــاة وأن ــدي ترخيــص ملزاول ال يوجــد ل
أجــاب وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه قــال: ليــس لــديَّ ســوى 
مــا يف أوراق املعاملــة وأطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
االطــالع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا : صــورة لكــرت مــدون عليــه 
اســم املدعــى عليــه مقترنــا باســم محامــي وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
قــال: صحيــح أننــي أصــدرت هــذا الكــرت مــن مطبعــة يف ســوريا مببلــغ 
ثالثمائــة ريــال وكتــب عليهــا وصــف احملامي دون إذٍن منــي ورجعت إليه 
ــه ال يســتطيع وأنَّ ذلــك ســيكلفه  ــي بأنَّ ــه تغييرهــا فتعــذر ل وطلبــت من
واقتــرح علــيَّ أن يقــوم بوضــع لزقــة عليهــا فوافقــت علــى ذلــك تقديــرًا 
ــم جــرى  ــااًل هكــذا أجــاب ث ــة وخمســن ري ــم أعطــه إال مائ لظروفــه ول
االطــالع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق 
عليــه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال 
املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بإصــدار 
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كــرت يحــوي لقــب محامــي مقترنــًا باســمه ودفــع بــأنَّ ذلــك وضــع خطــأ 
مــن الطابــع ومبــا أنَّ ذلــك الدفــع غيــر مقبــول إذ باإلمــكان إتــالف هــذه 
ــا دعــوى عــدم إرادة إيقــاع  الكميــة الســيما وأنَّ املبلــغ ليــس بكبيــر وأمَّ
صاحــب املطبعــة يف خســارة فقــد أوقعــه فيهــا بعــدم إعطائــه لنصــف 
املبلــغ املتفــق عليــه كمــا ذكــر ومبــا أنَّ مــا صــدر مــن املدعــى عليــه 
مــن احملــرم شــرعًا واملجــرم نظامــًا إذ يف انتحــال صفــة احملامــي أكل 
ألمــوال النــاس بالباطــل ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه واســتحقاقه 
للعقوبــة الــواردة يف املــادة الســابعة والثالثــن مــن نظــام احملامــاة لــذا 

كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : 
أواًل/ ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بانتحــال صفــة محامــي والترافــع 

بالقضايــا بصفــة احملامــاة . 
املــدة  ملــدة شــهرين حتتســب منهــا  يعــزر ألجــل ذلــك بســجنه  ثانيــًا / 
التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وذلــك اســتنادًا إلــى املــادة الســابعة 
والثالثــن مــن نظــام احملامــاة . وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام 
املدعــى عليــه بحقــه  يف متييــز احلكــم قرر عــدم قناعته به وطلب متكينه 
مــن تقــدمي الئحــٍة اعتراضيــة عليــه فأجيــب إلــى طلبــه ومتَّ تســليمه نســخة 
مــن احلكــم حــااًل وأفهــم بــأنَّ مــدة االعتــراض ثالثــون يومــًا تبــدأ مــن هذا 
اليــوم وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خاللهــا فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط 
وســوف يرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــة 
اعتراضيــة فأبــدى فهمــه لذلــك وطلــب املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة 
مكتفيــًا مبــا ورد يف أوراق املعاملــة وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/06/18هـــ
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ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
ــة  ــة الســاعة الثامن ــاء 1434/07/19هـــ فتحــت اجللســة الثالث ــوم االربع ي
والنصــف وبنــاًء علــى الالئحــة املقدمــة ...........وقــد قيــدت هــذه الالئحــة 
باحملكمــة برقــم 34/1744551 بتاريــخ 1434/07/18هـــ واملكونــة 
مــن  صفحتــن وقــد جــرى االطــالع علــى الالئحــة ولــم أجــد فيهــا مــا 
يوجــب الرجــوع عمــا حكمــت بــه  وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة 
صباحــا وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1434/07/19هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة 
الدائـــرة اجلـزائيـــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
علــى املعاملــة املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 341877672/ج2 وتاريــخ 
1434/8/3هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
األحســاء املكلــف برقــم 34/587421 وتاريــخ 1434/7/25هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /...........
املســجل برقــم 34243663 وتاريــخ 1434/6/18هـــ اخلــاص بدعــوى/

وقــد  الغيــر  شــخصية  انتحــال  قضيــة  ضــد/...........يف  العــام  املدعــي 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/8/7هـــ.
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رقم الصك: 3446763  تاريخه : 1434/02/5هـ  
رقم الدعوى: 33702646

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34181595  تاريخه: 1434/5/5هـ

ممارســة مهنــة بطريقــة غيــر نظاميــة - توليــد وإجهــاض النســاء - 
شــهادة علــى إقــرار - إنــكار املدعــى عليهــا - ثبــوت إدانــة املدعــى عليهــا 
- تعزيــر بالســجن ومصــادرة األجهــزة الطبيــة - صــرف النظــر عــن 

مصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط . 

1. قاعدة )األصل أن ما بحوزة اإلنسان ملك له(.
2. ما أشار إليه القاضي يف تسبيب حكمه.

مبزاولــة  لهمــا  االتهــام  بتوجيــه  عليهــا  املدعــى  ضــد  الدعــوى  الئحــة 
مهنــة توليــد وإجهــاض النســاء بطريقــة غيــر نظاميــة بغــرض  الكســب 
املــادي وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا وتعزيرهــا شــرعًا ، حيــث وردت 
معلومــات عــن قيــام املدعــى عليهــا بعمليــات التوليــد واإلجهــاض بطريقــة 
غيــر نظاميــة -  فتــم طلــب اإلذن مــن اجلهــات الرســمية لتفتيــش منزلهــا 
- فتمــت املوافقــة علــى ذلــك- فوجــد يف بيتهــا عــدد مــن األدوات الطبيــة 
املوصوفــة يف الدعــوى - كمــا اعترفــت أمــام الفرقــة القابضــة بأنهــا 
تقــوم بالتوليــد للفقــراء، وطلــب املدعــي العــام تعزيرهــا لقــاء ذلــك وطلــب 
مصــادرة األدوات واألجهــزة الطبيــة واملبلــغ  املالــي، أنكــرت املدعــى 
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اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
ــخ 1434/12/25هـــ  ــة مبكــة املكرمــة برقــم  وتاري احملكمــة اجلزائي
املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1433/12/25هـــ ففــي يــوم األحــد 
وفيهــا   10  :  45 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/01/18هـــ  املوافــق 
حضــر املدعــي العــام مبوجــب خطــاب التكليــف مــن مرجعــه رقــم 1513 
يف 1431/11/11هـــ وادعــى علــى احلاضــرة معــه باملجلــس الشــرعي ..... 
اجلنســية باإلقامــة رقــم قائــاًل بدعــواه حيــث أنــه باالطــالع علــى األوراق 
الــواردة بخطــاب مركــز شــرطة ..... رقــم 370096 يف 1433/12/5هـــ 
املشــتملة علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل البحــث املتضمــن أنــه 
عليهــا  املدعــى  قيــام  بخصــوص  لهــم  الــواردة  املعلومــات  علــى  وبنــاء 
التأكــد  وبعــد  نظاميــة  غيــر  بطريقــة  واإلجهــاض  التوليــد  بعمليــات 

عليهــا مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام، بطلــب البينــة مــن املدعــي العــام 
علــى دعــواه احضــر الشــاهد والشــاهدتن الذيــن شــهدوا علــى إقــرار 
املــرأة بالتوليــد للفقــراء، الذيــن ال يحملــون إثبــات، حكمــت احملكمــة 
بتعزيــر املدعــى عليهــا بالســجن واجللــد  لقــاء إدانتهــا بتوليــد النســاء 
بطريقــة غيــر نظاميــة ومبصــادرة األدوات الطبيــة املضبوطــة والتصــرف 
بهــا حســب األنظمــة  والتعليمــات وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العام  
مصــادرة املبلــغ احلكومــي لعــدم ثبــوت كونــه حصيلــة عمليــة توليــد ، 
قنعــت املدعــى عليهــا باحلكــم وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه احلكــم  

بالئحــة االعتــراض، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 
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جــاء  حيــث  منزلهــا  تفتيــش  اإلذن يف  لطلــب  اإلمــارة  ملقــام  الرفــع  مت 
التوجيــه باملوافقــة فبتاريــخ 1433/12/4هـــ جــرى القبــض عليهــا بعــد 
أن أدخلــت املصــدر الســري ملنزلهــا الكائــن بشــارع ... للكشــف عليهــا 
وقــد وجــد بحوزتهــا جهــاز جــوال صينــي لونــه ذهبــي وبــه شــريحة رقــم 
ــغ  ــه شــريحة ومبل ــوع ) ..... ( ال يعمــل وليــس ب ).......( وجــوال آخــر مــن ن
 )....( الرقــم  يحمــل  ســفر  وجــواز   ) ريــال  وعشــرون  )520 خمســمائة 
كمــا عثــر داخــل املنــزل املكــون مــن غرفــة واحــدة مبنافعهــا علــى مــا 
يلــي : عــدد)3( جهــاز قيــاس ضغــط عــدد)2( ســماعة أذن عــدد)26( 
حبــة خياطــة عــدد )2( كرتــون تخطيــط حمــل عــدد )27( براويــز إبــر 
عــدد)1( مســحات طبيــة ، عــدد)1( لــي مغــذي ، عــدد)6( كرتــون إبــر 
ميزوســيت ، عــدد)2( مقــص ، عــدد)11( قــارورة قــزاز صغيــرة )بنــج ( 
، عــدد)5( كرتــون إبــر قلــم إنســولن ، عــدد)7( كرتــون عــالج معــدة 
، عــدد)2( كرتــون عــالج دوخــة ، عــدد)2( كرتــون قطــرات للعــن ، 
عــدد)1( شــنطة صغيــرة ســوداء بهــا أدوات عمليــات جراحيــة ، عــدد )3( 
ــة بداخلهــا )54( كبســولة ، عــدد  ــون بوتاســيوم ، عــدد )1( علب كرت
ــون أحمــر  ــل الل ــاز حتلي ــون )ســينتوكنون ( ، عــدد )1( جه )31( كرت
بداخلــه )8( قواريــر صغيــرة وبســماع أقــوال املدعــى عليهــا /أفــادت 
بــأن املــرأة املصــدر حضــرت لهــا ملنزلهــا ومعهــا امــرأة حامــل وطلبــوا 
الكشــف عليهــا فرفضــت وأخبرتهــم أن عليهــم التوجــه للمستشــفى 
إلجراء الكشــف ، كما أفات أن األجهزة واألدوات الطبية املضبوطة 
بالســودان  املمرضــة  لشــقيقتها  اشــترتها إلرســالها  قــد  باملنــزل  معهــا 
ألنهــا طلبتهــا ذلــك وباســتجوابها/ افــادت بأنــه مت القبــض عليهــا داخــل 
منزلهــا الكائــن خلــف بشــارع ...واملكــون مــن غرفــة واحــدة تســكنها 
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وزوجهــا فقــط وأنهــا ال تعمــل وليــس لهــا مصــدر رزق ســوى زوجهــا ، 
ــدة بالتفصيــل  ــة املفن ــى األدوات واألجهــزة الطبي ــه عل ــر داخل وان مــا عث
ــد النســاء قــد  ــي تســتخدم جميعهــا يف مجــال تولي مبحضــر القبــض الت
اشــترتها لبعثهــا للســودان حيــث مقــر إقامتهــا وحيــث تــؤدي هــي مهنــة 
توليــد النســاء هنــاك مبستشــفى الــوالدة ، كمــا بــررت تناقضهــا مــع 
مــا أدلــت بــه بســماع أقوالهــا مــن أن األدوات الطبيــة املضبوطــة معهــا 
لهــا ،  لشــقيقتها الطبيبــة بالســودان وأنهــا موكلــة بشــرائها وبعثهــا 
بأنهــا ذكــرت ذلــك بالفعــل ألن شــقيقتها ممرضــة نســاء هنــاك وقــد 
إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــا/ مبزاولــة مهنــة  انتهــى التحقيــق 
توليــد وإجهــاض النســاء بطريقــة غيــر نظاميــة بغــرض الكســب املــادي 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- شــهادة الشــهود املدونــة مبحضــر 
القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه واملرفــق لفــه )2-3( 2- مــا جــاء يف تناقــض 
ــزل ال يســكنه غيرهــا وزوجهــا ،  ــأن املن أقوالهــا ، إضافــة إلقرارهــا ب
وأن املضبوطــات التــي داخــل املنــزل عائــدة لهــا وهــي مــن قامــت بشــرائها 
، قرائــن تــدل علــى صحــة مــا نســب إليهــا وحيــث إن مــا قامــت بــه املدعــى 
عليهــا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا أســند 
إليهــا وتعزيرهــا شــرعًا ، واحلكــم مبصــادرة األجهــزة واألدوات الطبيــة 
، واملبلــغ املالــي البالــغ )520 ريــال( خمســمائة وعشــرون ريــااًل . هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــا أجابــت بقولهــا مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن ضبــط جميــع املضبوطــات الطبيــة املذكــورة يف منزلــي فصحيــح 
ال  وأنــا  فغيــر صحيــح  واإلجهــاض  بالتوليــد  قيامــي  مــن  ومــا ذكــره 
أننــي اشــتريت هــذه األدوات الطبيــة  أســتعمل هــذه األدوات والواقــع 
ألرســلها ألختــي املقيمــة يف الســودان والتــي تعمــل قابلــة لتوليــد النســاء 
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حيــث أوصتنــي بشــراء أفضــل األدوات وإرســالها لهــا ولكــن قبــض 
علــي قبــل ســفري بهــا هــذه إجابتــي وقــال املدعــي العــام الصحيــح مــا 
ذكــرت وبطلــب البينــة قــال ســأفيدكم يف اجللســة القادمــة لــذا رفعــت 
اجللســة ففــي يــوم الســبت املوافــق 1434/2/2هـــ افتتحــت اجللســة وحضر 
فيهــا املدعــي العــام واملدعــى عليهــا ولــم يحضــر املدعــي العــام بينتــه لــذا 
الثالثــاء املوافــق 1434/4/12هـــ  يــوم  رفعــت اجللســة إلحضارهــا ويف 
افتتحــت اجللســة وحضــر فيهــا املدعــي العــام واملدعــى عليهــا وحضــر 
للشــهادة وادائهــا ...... بســجل مدنــي رقــم )....( ســعودية اجلنســية  بســجل 
مدنــي رقــم  وشــهدا بقولهمــا أننــا شــاركنا يف مداهمــة غرفــة املدعــى 
عليهــا ووجدنــا األدوات الطبيــة املذكــورة ووجدنــا بعضهــا مســتعمال 
وبعضهــا يف الثالجــة وقــد اعترفــت املدعــى عليهــا مبزاولــة مهنــة التوليــد 
اثبــات هويــة وأنكــرت االجهــاض هــذه  للفقــراء والذيــن ال يحملــون 
شــهادتنا كمــا حضــرت للشــهادة .... ســعودية اجلنســية بســجل مدنــي 
رقــم وشــهدت بقولهــا انــه جــرى تكليفــي مبواجهــة املدعــى عليهــا بعــد 
اإلخباريــة عنهــا فذهبــت إليهــا بغرفتهــا وطلبــت منهــا إجــراء اإلجهــاض 
فأفادتنــي بانهــا ال تقــوم باإلجهــاض وأنهــا تقــوم بالكشــف والتوليــد 
فقــط والعمــل كدايــة وعندمــا ذكــرت لــي ذلــك ورأيــت املعــدات الطبيــة 
اعطيــت اشــارة القبــض هــذه شــهادتي وقالــت املدعــى عليهــا مــا ذكــره 
ــل  ــم جــرى تعدي ــي ث ــل القبــض عل ــح وال اعرفهــم قب ــر صحي الشــهود غي
الشــهود الثالثــة مــن قبــل ....... و........ وقالــت املدعــى عليهــا ان املبلــغ 
التــي يعطينــي  املضبــوط معــي ملكــي وهــو مجمــوع مــن املصاريــف 
إياهــا زوجــي وقــال املدعــي العــام ليــس لــدي بينــة علــى أن املبلــغ حصيلــة 
عمليــات التوليــد فرفعــت اجللســة للتأمــل  ويف يــوم االثنــن املوافــق 25 / 
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1434/2هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــا 
ــة  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل ــة فبن وقــد جــرى تأمــل القضي
وإلــى إقــرار املدعــى عليهــا بحيــازة املضبوطــات الطبيــة املذكــورة يف 
منزلهــا وإنكارهــا اســتعمالها وإنكارهــا التوليــد واإلجهــاض وال بينــة 
علــى اإلجهــاض وبنــاء علــى شــهادة البينــة املعدلــة شــرعا حيــث شــهد 
الرجــل واملرأتــان علــى إقــرار املدعــى عليهــا بالقيــام بالتوليــد كمــا 
شــهدوا بــأن بعــض األدوات مســتعمل وبعضهــا يف الثالجــة لــذا فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهــا مبزاولــة مهنــة توليــد النســاء بطريقــة 
غيــر نظاميــة وحكمــت بتعزيرهــا علــى ذلــك بالســجن مــدة أربعــة اشــهر 
ومصــادرة األدوات الطبيــة املضبوطــة والتصــرف بهــا حســب األنظمــة 
والتعليمــات ولــم يثبــت لــدي إدانتهــا بالقيــام بعمليــات اإلجهــاض كمــا 
صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط 
بحوزتهــا وقــدره خمســمائة وعشــرون ريــاال لعــدم ثبــوت كونــه حصيلــة 
عمليــات توليــد وألن األصــل أن مــا بحــوزة اإلنســان ملــك لــه وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليهــا قنعــت بــه وقــد عــارض املدعــي العــام وطلــب 

االســتئناف بالئحــة فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق .
االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة  عــادة  ثــم  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
وبرفقهــا القــرار رقــم  يف 1434/4/8هـــ املتضمــن املوافقــة والتصديــق 
ــع .قاضــي  ــم. توقي ــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق .قاضــي اســتئناف/ خت عل
اســتئناف/ ختــم .توقيــع .رئيــس الدائــرة/ ختــم .توقيــع لــذا جــرى إحلاقــه 

واثباتــه حــرر يف 1434/5/5هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد:- 
محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
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االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم   املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ  رقــم   الشــرعي  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/3/28هــــ  وتاريــخ 
1434/2/25هــــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/..... القاضــي يف احملكمة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد /...... 
نيجيريــة اجلنســية املتهمــة بقضيــة ممارســة مهنــة التوليــد واإلجهــاض 
بطريقــة غيــر نظاميــة احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة قررنــا املوافقــة علــى احلكــم، 
واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  .
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دعوى عامة ضد مدعى عليهم أربعة ملجاهرتهم 
313بالفطر يف نهار رمضان

اإلفطار يف 44
رمضان

دعوى عامة ضد مدعى عليه لفطره يف نهار رمضان 
321عامًلا عامًدا من غير عذر

اإلفطار يف 45
رمضان

دعوى عامة ضد مدعى عليه إلفطاره يف نهار 
324رمضان وهروبه من الدورية األمنية وصدم سيارتها



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

انتحال 46
333دعوى عامة ضد مدعى عليه النتحاله شخصية محامشخصية

انتحال 47
شخصية

دعوى عامة ضد مدعى عليها ملزاولتها مهنة توليد 
وإجهاض النساء بطريقة غير نظامية بغرض 

الكسب املادي 
339


