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  صربيةاتصاالت ماجنة وتغريدات بلهجة 
 إلى السجن سائقًاتقود  

 
 المحكمة الجزائية بمحافظة جدة 

 ...........رقـ الصؾ : 
 هػ 1437/../..تاريخه : 

 صك
 دعوى الجرائم المعموماتية 

  6مف  1صفحة رقـ : 
القاضػػب بالمحكمػػة الجزائيػػة بمحافظػػة جػػدة كالقػػائـ بلمػػؿ  .........م أنػػا الحمػػد و كحػػدع كبلػػد فمػػد

هػػػػ المقيػػػدة بالمحكمػػػة 1436/../..كتػػػاري   .......بمكجػػػب خ ػػػاب التكميػػػؼ رقػػػـ  ........الػػػدائرة 
هػػػػ افتتحػػػت الجم ػػػة 1436/../..هػػػػ ففػػػب يػػػـك اوانػػػيف المكافػػػؽ 1436/../..كتػػػاري   .......بػػػرقـ 

 ػػلكدم الجن ػػية حامػػؿ ب اقػػة احػػكاؿ  .............ر المػػد ب اللػػاـ كفيهػػا حضػػ 11:11ال ػػا ة 
( كتػػػػػػاري  ........( كالمكمػػػػػؼ باللمػػػػػػؿ لػػػػػدينا بمكجػػػػػب خ ػػػػػػاب التكميػػػػػؼ رقػػػػػـ  ...........رقػػػػػـ  

هػ كقرر د ػكاع قػائ ن بصػفتب مػد يان  امػان بػدائرة اود ػا  اللػاـ بمحافظػة جػدة أد ػب 1435/../..
الجػنس : ذكػر الجن ػية : مصػرم الديانػة : م ػمـ الملػة : اللربيػة  .......... مى : ا ـ المتهـ : 

نكع الهكيػة : رخصػة إقامػة رقػـ الهكيػة  37مكاف المي د :  اللمر : 1411/../..تاري  المي د : 
هػػػػػػػ جهػػػػػػة ا:صػػػػػػدار : جػػػػػػدة المهنػػػػػػة :  امػػػػػػؿ الحالػػػػػػة 1431/../..تػػػػػػاري  ا:صػػػػػػدار :  ......: 

الهػػاتؼ الجػػكاؿ :  -: هػػاتؼ المنػػزؿ –رقػػـ المنػػزؿ  –: جػػدة  اوجتما يػػة : متػػزكج مكػػاف ا:قامػػة
 ............ تقػػدمت المكا نػػة هػػػ1435/../..جهػػة ا:يقػػاؼ : و يكجػػد تػػاري  القػػب  :  .......

بشػػككل لػػدل مركػػز شػػر ة النزهػػة تفيػػد فيهػػا أنػػه منػػذ  ػػبلة أيػػاـ كهػػب تتلػػر  وتصػػاوت مز جػػة 
( بمكقػػا التكاصػػؿ اوجتمػػا ب ..........جػػد رقمهػػا   بشػكؿ كايػػر جػػدان كذكػػر أحػػد المتصػػميف أنػػه ك 

هػػ ذكػرت المد يػة أنهػا 1435/../.. تكتير( كو تلمـ مف الذم قػاـ بكضػا رقمهػا بػالمكقا كبتػاري  
هػػػػ جػػػرل  ػػػماع 1435/.. /..بتػػػاري   -1تػػػتهـ المػػػذككر الػػػذم كػػػاف يلمػػػؿ  ػػػائقان لػػػدل  ائمتهػػػا . 

منذ حكالب  شريف يكمان وز اجات  مى جكالهػا د كل المد ية حيث ذكرت المد ية أنها تتلر  
مف  دة أرقاـ و تلرفهػا ككػذلؾ ر ػائؿ نصػية م ػيئة كصػكر خميلػة كبػالرد  مػى اوتصػاوت كػاف 
المتصمكف يذكركف أف رقمها منشكر فب مكقا التكاصؿ اوجتما ب  تكيتر( مصحكبان بألفاظ  يئة 

ات بمهجػػة مصػػرية قامػػت بالشػػؾ فػػب المػػتهـ ك نػػد دخػػكؿ ابنتهػػا لمكقػػا تػػكتير ذكػػرت لهػػا اف اللبػػار 
المذككر لككنه مصرم الجن ية ككػاف يلمػؿ  ػائؽ خػاي لػديهـ كلضػب  مػيهـ منهػـ قػامكا بنقػؿ 
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كفالتػػه كمػػا ذكػػرت أف صػػاحب الح ػػاب فػػب تػػكتير ذكػػر مػػراران أنػػه قػػادـ مػػف ا:مػػارات كهػػذا ين بػػؽ 
ذككر تكقفػت الر ػائؿ فػب مكقػا  مى المتهـ المذككر كما اضافت أنػه منػذ القػب   مػى المػتهـ المػ

كفب ر اؿ الجكاؿ كما ذكرت أف مف الر ائؿ التب كردتها  مى الجػكاؿ تحتػكم  مػى لفػظ أـ  يترتك 
كو أحد لريب يلرؼ ا مها ليرع كما ذكرت أف الر ائؿ التب كردتها   لك  ندؾ بنات (  ........

 كر الة  حصمت رقمؾ فب تكيتر(  
  6مف  2صفحة 

مشػػاهدة لمح ػػاب الػػذم ذكػػرت المد يػػة أنػػه قػػاـ بنشػػر رقػػـ جكالهػػا كبالبحػػث  تػػـ  مػػؿ محضػػر -2
( فػب مكقػا التكاصػؿ اوجتمػا ب تػكيتر اتضػي أنػه يكنػب نف ػه ...  37171026 ف الح ػاب  

( تلريػدة جميلهػا تلريػدات جن ػية اك إ ػادة لتلريػدات جن ػية كيحتػكم 971كيحتكم  مى   ......
يكجػػد صػػكر شخصػػية أك تلػػكد لممػػد ب  ميػػه كبالبحػػث   مػػى صػػكر ن ػػا  فػػب كضػػليات مخمػػة كو

 ػػف التلريػػدة التػػب ذكػػرت المد يػػة أنهػػا تحتػػكم  مػػى رقػػـ جكالهػػا اتضػػي أنػػه تػػـ نشػػر رقػػـ جػػكاؿ 
ـ   خػػذ الػػرقـ ذا 2114/../..المد يػػة مػػرات كايػػرة مصػػحكبان بلبػػارات خادشػػة لمحيػػا  ماػػؿ بتػػاري  

تفصػػػي ن بمحضػػػر كليرهػػػا  كمػػػا هػػػك مكضػػػي  (.........زايػػػدة  ....... ك ......تبػػػب  .....حػػػؽ 
جػرل  -4. لحيف اونتها  مػف إجػرا ات القضػيةتـ منا المتهـ مف ال فر  -3. المشاهدة المرفؽ (

 مؿ مكاجهة بيف المد ية كالمتهـ المذككر حيػث بػدأت المد يػة ب ػرد د كاهػا كتلرضػها ل ز ػاج 
ت تتحػدث باقػة كاتػزاف ككػاف يظهػر  مػى ككانػ ..........كأنها و تتهـ إو المد ى  ميه الحاضر 

المد ى  ميه اورتباؾ كا:حراج كقاـ بنفب التهمة  نه أك أف يككف لديه ح اب فب تكيتر كب ؤاؿ 
المتهـ هؿ لديػه مشػاكؿ مػا اللائمػة ذكػر أنػه و يكجػد مشػاكؿ كبينػت المد يػة أنػه قػاـ بػالهرب مػف 

هركبه   كمػا هػك مكضػي تفصػي ن بمحضػر  با:ب غ  ف اكفيمه اـ قاـ باللضب منهـ  ندما قامك 
( كتػػػػػػػػاري  ......جػػػػػػػػرل مخا بػػػػػػػػة مركػػػػػػػػز الشػػػػػػػػر ة بخ ابنػػػػػػػػا رقػػػػػػػػـ   -5المكاجهػػػػػػػػة المرفػػػػػػػػؽ (. 

هػػػ بشػػأف تحديػػد صػػاحب الح ػػاب الػػذم قػػاـ بنشػػر رقػػـ المد يػػة فػػب مكقػػا التكاصػػؿ 1435/../..
خادشػة  مػى جكالهػا اوجتما ب  تكيتر( كالتحرم  ف امرقاـ التب ذكرت المد يػة كركد الر ػائؿ ال

هػػ ( كالمتضػمف أنػه باخضػاع 1435/ج ـ/....كرد التقرير الفنب لألدلة الجنائيػة رقػـ   -6منها . 
لمملالجة الفنية مف قبػؿ الجهػة المختصػة لػـ تتػكافر أم ملمكمػات   ( ...  37171026 الملرؼ

المد يػػة  كالػػذم قػػاـ بنشػػر رقػػـ Q88_20) 11 نػػه حتػػى تاريخػػه كمػػا تػػـ اللاػػكر  مػػى الملػػرؼ  
كػػذلؾ كباخضػػا ه لمملالجػػة الفنيػػة مػػف قبػػؿ الجهػػة المختصػػة لػػـ تتػػكافر أم ملمكمػػات  نػػه حتػػى 
تاريخػػػه . با ػػػتجكاب المػػػتهـ المػػػذككر انكػػػر مػػػا ن ػػػب إليػػػه كذكػػػر أنػػػه لػػػيس لديػػػه ح ػػػاب بمكقػػػا 
اـ التكاصؿ اوجتما ب  تكيتر( كانه كاف يلمؿ  ائؽ لدل  ائمة المد ية . لما أشير إليه أهقرر اته

( مػػف 5( فقػػرة  3بالتشػػهير بالمد يػػة كالحػػاؽ الضػػرر بهػػا كالمجػػـر بمكجػػب المػػادة   .........../ 
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هػػػ 8/3/1428( كتػػاري  17نظػػاـ مكافحػػة الجػػرائـ الملمكماتيػػة الصػػادر بالمر ػػـك الممكػػب رقػػـ  ـ/
ة مػا ما كرد بمحضر  ماع الد كل حيث تكافقت أهقػكاؿ المد يػ -1كذلؾ لألدلة كالقرائف التالية : 

مػػػا كرد بمحضػػػر المكاجهػػػة كمػػػا  -2مػػػا كرد بمحضػػػر المشػػػاهدة كنتيجػػػة التحقيػػػؽ لفػػػة رقػػػـ    ( . 
مػػػا كرد بمحضػػػر المشػػػاهدة  -3. مػػػات اورتبػػػاؾ المرفػػػؽ لفػػػة رقػػػـ   (ظهػػػر  مػػػى المػػػتهـ مػػػف   

 -5جميػا التلريػدات بالح ػاب مػدار الػد كل بمهجػة المػتهـ المػذككر .  -4المرفؽ لفػة رقػـ    (. 
 ذكر تكاجدع بمدينة جدة كهك محؿ إقامة المتهـ المذككر . تكرار 

      6مف  3صفحة رقـ : 
انق ػػاع الكتابػػة فػػب الح ػػاب مػػدار الػػد كل فػػب اليػػـك الػػذم قػػب   مػػى المػػتهـ فيػػه اػػـ  ػػاد  -6

كرد  -7لمكتابة بلد اوفراج  نه بر الة كاحدة ذكر فيها تكقفه  ف الكتابة فب الح ػاب م ػتقب ن . 
التلريػػدات كصػػؼ لحػػاؿ المػػتهـ بأنػػه كػػاف يلمػػؿ فػػب ا:مػػارات قبػػؿ قدكمػػه لملمػػؿ فػػب فػػب إحػػدل 

ال ػػلكدية . كحيػػث إف مػػا أقػػدـ  ميػػه المػػتهـ المػػذككر فلػػؿ محػػـر شػػر ان كملاقػػب  ميػػه نظامػػان ممػػا 
( مػػف نظػػاـ  129ك  128ك  126يتلػػيف ملػػه إحالتػػه إلػػى المحكمػػة المختصػػة ا ػػتنادان لممػػكاد   

لذا ا مب اابات إدانته بما ا ند إليه كالحكـ  ميه بمػا كرد فػب بالمػادة  الاالاػة( ا:جرا ات الجزائية 
مػػف نظػػاـ مكافحػػة الجػػرائـ الملمكماتيػػة .   ممػػان بػػأف الحػػؽ الخػػاي مػػازاؿ قائمػػان ( كجػػرل إحضػػار 

مػف  بػرئالمد ى  ميه كب ؤاله  ف الد كل أجاب قائ ن : ما ذكرع المد ب اللاـ لير صحيي كأنا 
 ػلكدية الجن ػية بمكجػب  ........كل كفب هذا امانا  حضرت المد ية بػالحؽ الخػاي هذع الد 

( كاد ػػت قائمػػة د ػػكام هػػب ماػػؿ مػػا جػػا  بػػد كل المػػد ب اللػػاـ ..........الهكيػػة الك نيػػة رقػػـ  
أ مب  جنه كجمدع هكذا أجابت كبلر  ذلؾ  مى المد ى  ميه أجاب قائ ن أجيب بما أجبت بػه 

للػػػاـ كب ػػػؤاؿ المػػػد ب اللػػػاـ كالخػػػاي البينػػػة أجابػػػا قػػػائميف ا مػػػب امهالنػػػا  مػػػى د ػػػكل المػػػد ب ا
 . الجم ة:حضارها فب الجم ة القادمة ك ميه قررت رفا 

  6مف  4صفحة رقـ 
القاضػػػػب فػػػػب المحكمػػػػة  .................هػػػػػ لػػػػدم أنػػػػا 1436/../..كفػػػػب يػػػػـك الا اػػػػا  المكافػػػػؽ 

 ػػػلكدم  ............كفيهػػػا حضػػػرت  11:11 الجزائيػػػة بمحافظػػػة جػػػدة افتتحػػػت الجم ػػػة ال ػػػا ة
 ػػػػلكدم الجن ػػػػية  ..............كحضػػػػر لحضػػػػكرها  .......الجن ػػػػية بمكجػػػػب ال ػػػػجؿ المػػػػدنب 

الجن ػػػػية بمكجػػػػب رخصػػػػة  ............الككيػػػػؿ الشػػػػر ب  ػػػػف  ........بمكجػػػػب ال ػػػػجؿ المػػػػدنب 
قامػػة الػػد اكل كالمرافلػػة  ........ا:قامػػة  كالمدافلػػة ك ػػماع الػػد اكل كالتػػب فيهػػا حػػؽ الم البػػة كاد

حضػار  كاومتناعكالرد  ميها كا:قرار كا:نكار كالصمي كالتنازؿ كا:برا  ك مب اليميف كردع   نه كاد
نهػا  مػا يمػـز حضػكر  الشهكد كالبينات كال لػف فيهػا كا:جابػة كالجػرح كالتلػديؿ كال لػف بػالتزكير كاد

مػد ى  ميػه ككالػة  ػف د ػكل المػد ب الجم ات فب جميا الد اكم لدل جميا المحاكـ كب ؤاؿ ال



5 
 

اللاـ أجاب ا مب صرؼ النظػر  ػف الػد كل لمػا يمػب :  ػدـ تػكافر أركػاف جريمػة التشػهير الػركف 
المادم : لـ يابت  مى ام  ؽ إف المد ى  ميه هك الذم قاـ بالتشهير كاابت مف التحقيقات أف 

 قػػػة لػػػه بالح ػػػاب الػػػذم يكجػػػد بػػػه امدلػػػة الجنائيػػػة أكردت بالػػػدليؿ القػػػا ا أف المػػػد ى  ميػػػه و  
التشػػػهير كو تكجػػػد أم صػػػمة م مقػػػة كلػػػـ يابػػػت أف الجػػػكاوت التػػػب اتصػػػمت  مػػػى المد يػػػة تخػػػي 
المد ى  ميه . اانيان : اوتهاـ كمه منصب  مػى أف المػتهـ ارتبػؾ كاحػرج  نػد المكاجهػة كهػذا أمػر 

ضرة المحقؽ كهػذا أمػر صحيي مف المد ى  ميه خجؿ مف الك ـ الذم تفكهت به المد ية فب ح
يحدث  ندما ي ما ا:ن اف الفاظ خادشة لمحيا  كلـ يكف يتكقلهػا مػف الشػخي الػذم يتفػكع بهػا : 

ابملػػت  ػػف هركبػػه مػػف  منهػػاالمد يػػة بػػاف  ػػبب قيػػاـ المػػد ى  ميػػه بهػػذع التصػػرفات  اد ػػا االاػػا: 
هػػ 1435/../..ـك اللمؿ كهذا ك ـ لير صحيي م مقان وف شككل المد ية إلى الشػر ة تػـ فػب يػ

هػػ كمكافقػة كفيمػه  مػى بػ غ الهػركب كانػت يػـك 1435/../..كب غ  الهركب تـ بلد ذلؾ فب يـك 
هػ أم اف المد ية تكذب كارادت أف تبرر شككاها كلكف او لالب  مى امرها رابلػان : 1435/../..

 مػػى صػػفحات  المد يػػة فػػب أكؿ شػػككاها إلػػى الشػػر ة تقػػرر أنهػػا و تلمػػـ مػػف كضػػا رقػػـ جكالهػػا
ة المتصػميف كال ػباب بالمهجػة هجػالتكاصؿ اوجتما ب اػـ فػب التحقيقػات تػتهـ المػد ى  ميػه وف ل

المصػػػرية خام ػػػان : المد يػػػة تفيػػػد بػػػأف المتصػػػؿ أنػػػه حضػػػر مػػػف اومػػػارات فهػػػؿ يصػػػير  قػػػ ن أف 
الشػخي يلػرؼ  نػػه نف ػه  ع مػا  ممػػه أف هػذع الملمكمػة تػػؤدم إليػه شخصػيان  ع هػػذا كػ ـ ليػػر 

  ميػه المػد ىن قب كلير م ت اغ القصد منه ا:يقاع بالمد ى  ميػه بالػد كل الكيديػة فػب حػؽ م
ما  ةتبحث  ف أخر تد ب  ميه بذلؾ ربما كرا  اوكم كاو أ مـ بمف ا ا  إلى المد ية ك ميها أف

كرائها كفب هذع امانا  حضػرت المد يػة بػالحؽ الخػاي كقػررت قائمػة : د ػكام ماػؿ مػا جػا  فػب 
حة المد ب اللاـ هكذا قررت كب ؤاؿ المد ية بالحؽ الخاي البينة  ف د كاها قالت بينتب ما وئ

كػػذا أجابػػت كب ػػؤاؿ المد يػػة كرد فػػب أكراؽ الملاممػػة كمػػا ذكػػر فػػب هيئػػة التحقيػػؽ كاود ػػا  اللػػاـ ه
الخاي هؿ ترلبيف بيميف المد ى  ميه أصالة  مػى نفػب د ػكاؾ أجابػت قائمػة : و أرلػب بالحؽ 

ينػػه أرلػػب بػػالحكـ  ميػػه هكػػذا أجابػػت كب ػػؤاؿ المػػد ب اللػػاـ البينػػة  مػػى د ػػكاع  مػػى المػػد ى بيم
 ميػػه أجػػاب قػػائ ن ا مػػب الرجػػكع مكراؽ الملاممػػة هكػػذا أجػػاب كلمرجػػكع مكراؽ الملاممػػة تػػـ تأجيػػؿ 

 الجم ة 
  6مف  5صفحة 

يهػا حضػر المػد ب كف 18:31هػػ افتتحػت الجم ػة ال ػا ة 1436/../..كفب يكـ امربلا  المكافؽ 
كحضػػر لحضػػكرهـ المػػد ى  ميػػه  ...... ػػجؿ مػػدنب  .......اللػػاـ كالمد يػػة فػػب الحػػؽ الخػػاي 

( كبػػػػالرجكع .............مصػػػػرم الجن ػػػػية بمكجػػػػب رخصػػػػة إقامػػػػة رقػػػػـ   ..............أصػػػػالة 
لمرفػؽ مكراؽ الملاممة كما كرد بمحضر المكاجهة كالملد مػف قبػؿ هيئػة التحقيػؽ كاود ػا  اللػاـ كا
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( كالمتضمف إنكار المد ى  ميه لمد كل كظهكر   مات اورتبػاؾ  ميػه   17بالملاممة لفة رقـ  
          ( كالمتضمف مشػاهدة ح ػاب تػكيتر 61-61كبالرجكع لما كرد بمحضر المشاهدة المرفؽ لفة رقـ  

دة ( تلريػػػػدع جميلهػػػػا تلريػػػػدات جن ػػػػية أك إ ػػػػا971كالػػػػذم يحتػػػػكم  مػػػػى  ( ...  37171026 
تلريػػػدع لتلريػػػدات جن ػػػية كيحتػػػكم  مػػػى صػػػكر ن ػػػا  فػػػب كضػػػليات مخمػػػة ككجػػػكد تلريػػػدات فػػػب 
الح ػػاب تحتػػكم  مػػى رقػػـ جػػكاؿ المد يػػة بػػالحؽ الخػػاي مصػػحكبان بلبػػارات خادشػػة لمحيػػا  كمػػف 
خ صػػة المشػػاهدة يتضػػي فػػب بلػػ  التلريػػدات المهجػػة المصػػرية كأف الح ػػاب لػػـ ينشػػر إو رقػػـ 

ار ذكػػر تكاجػػد صػػاحب الح ػػاب فػػب مدينػػة جػػدة كيتضػػي أيضػػان انق ػػاع المد يػػة فقػػ  كيتضػػي تكػػر 
حػػػدل 2114/../..  ى  ميػػه بتػػػاري التلريػػد فػػب نفػػػس الح ػػاب مػػف يػػػـك القػػب   مػػى المػػػد ـ كاد

فػػب ا:مػػارات كتػػـ النقػػؿ لملمػػؿ بال ػػلكدية كهػػك  لمػػؿالتلريػػدات ذكػػرت اف صػػاحب الح ػػاب كػػاف ي
ا ػتجكاب المػد ى  ميػه كالمرفػؽ بالملاممػة م ابؽ لكضا المد ى  ميه كبػاو  ع  مػى محضػر 

قػػػرارع أنػػػه كػػػاف يلمػػػؿ  ػػػائقان 12-11-11لفػػػة رقػػػـ   ( كالمتضػػػمف إنكػػػار المػػػد ى  ميػػػه لمػػػد كل كاد
كتحػػت كفالػػة أخ المد يػػة كأنػػه تػػرؾ اللمػػؿ لػػديهـ لمبحػػث  ػػف راتػػب أ مػػى أجػػران كبػػاو  ع  مػػى 

ة لألدلػة الجنائيػة إدارة فحػي الجػرائـ هػ الصػادر مػف ا:دارة اللامػ1435/ ../..التقرير الفنب رقـ 
( كالمتضػػػػػػمف أنػػػػػػه تػػػػػػـ إخضػػػػػػاع الملػػػػػػرؼ 66الملمكماتيػػػػػػة بػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػة كالمرفػػػػػػؽ لفػػػػػػة رقػػػػػػـ  

لمملالجػػة الفنيػػة مػػف قبػػؿ الجهػػة المختصػػة كلػػـ تتػػكافر أم ملمكمػػات حتػػى ( ...  37171026 
لػػػد كل المػػػد ب اللػػػاـ  تاريخػػػه فبنػػػا   مػػػى مػػػا تقػػػدـ مػػػف الػػػد كل كا:جابػػػة ك:نكػػػار المػػػد ى  ميػػػه

كالخاي كللدـ إقامػة المػد ب اللػاـ كالخػاي البينػة الكافيػة كالمكصػمة لػد كاهما كلػرف  المد يػة 
بالحؽ الخاي يميف المد ى  ميه كلما فب الملاممة مف قرائف   لكؿ ما  بؽ فمـ يابت لدم إدانة 

د يػة كالحػاؽ الضػرر بهػا ما ن ػب إليػه فػب الػد كل مػف التشػهير بالم .............المد ى  ميه 
 ما تكجيه الشبة إليه فب ذلؾ لمحؽ اللاـ . 

  6مف  6صفحة رقـ : 
ف أف لمحاكـ الملاقبة  مى الشبهة كلقيامه  مى تجاع المد ى  ميه كللدـ كجكد مكما قررع الفقها  

 ػكابؽ  مػى المػد ى  ميػػه كذلػؾ كمػه أمػػر يمحػظ فػب تقريػر الحكػػـ فممػا  ػبؽ فقػػد قػررت مػا يمػػب : 
( مػػف 5صػػرفت النظػػر  ػػف  مػػب المػػد ب اللػػاـ الحكػػـ  مػػى المػػد ى  ميػػه بمكجػػب الفقػػرة   -1

 -2( مػػف نظػػاـ مكافحػػة الجػػرائـ الملمكماتيػػة للػػدـ ابػػكت التهمػػة بحػػؽ المػػد ى  ميػػه . 3المػػادة  
ي جف المد ى  ميػه لمػدة شػهريف يح ػب منهػا مػا امضػاع مكقكفػان فػب هػذع القضػية كيجمػد  ػبلكف 

قػػػا  الشػػػبهة بمػػػا ن ػػػب إليػػػه فػػػب الػػػد كل لمحػػػؽ اللػػػاـ . كبلػػػر  الحكػػػـ  مػػػى جمػػػدة دفلػػػة كاحػػػدة ل
 تال ػػرفيف قػػرر المػػد ب اللػػاـ ملارضػػته  مػػى الحكػػـ مػػا تقػػديـ وئحػػة ا تراضػػية  ميػػه كمػػا قػػرر 

بالحؽ الخاي كالمد ى  ميه  دـ قنا تهـ به ما تقديـ وئحة ا تراضية  ميه فأفهمتهمػا  ةالمد ي
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هػػػ كأف لهمػػا ا ػػت ـ ن ػػخة مػػف صػػؾ الحكػػـ 1436/../..ف المكافػػؽ بصػػدكر الحكػػـ فػػب يػػـك اوانػػي
مف يكـ صدكرع كأف لهما الحؽ فب تقديـ او ترا   ميه خ ؿ مدة ا ايف يكمان ا تباران مف تاري  
صدكرع المشػار إليػه فػاف مضػت المػدة كلػـ يقػدـ ا تراضػه  ميػه خ لهػا فػاف حقػه فػب تقػديـ وئحػة 

( مػػػف نظػػػاـ 194الحكػػػـ لمحكمػػػة او ػػػتئناؼ كفقػػػان لممػػػادة رقػػػـ   او تػػػرا  يكػػػكف  ػػػاق ان كيرفػػػا
 9:11هػػ ال ػا ة 1436/../..ا:جرا ات الجزائية كجرل الن ؽ بالحكـ فػب يػـك امربلػا  المكافػؽ 

 .ك مى ذلؾ جرل التكقيا كباو التكفيؽ كصمى او ك مـ  مى نبينا محمد
*** 
 .......الدائرة الجزائية             محكمة او تئناؼ بمن قة مكة المكرمة          

 ..........رقـ القرار : 
 1437/../..تاريخه : 

 1مف  1صفحة رقـ : 
 قرار تأييد

فقد جرل منا نحف قضاة الػدائرة  -نبب بلدع كبلد :  الحمد و كحدع كالص ة  كال  ـ  مى مف و
و ػ ع  مػى الملاممػة الػكاردة مػف فػب محكمػة او ػتئناؼ بمن قػة مكػة المكرمػة ا .......الجزائية 

هػػػػ المرفػػػؽ بهػػػا 1437/../..كتػػػاري   ...............فضػػػيمة رئػػػيس المحكمػػػة الجزائيػػػة بجػػػدة بػػػرقـ 
القاضػػػب بالمحكمػػػة الجزائيػػػة بجػػػدة بػػػرقـ  .................الصػػػؾ الصػػػادر مػػػف فضػػػيمة الشػػػي  / 

كالمد يػػػة بػػػالحؽ الخػػػاي / هػػػػ   المتضػػػمف د ػػػكل المػػد ب اللػػػاـ 1437/../..كتػػاري  ......... 
مصػػرم الجن ػػية   المػػتهـ فػػب إز ػػاج كتشػػكيه  ػػملة    ................ضػػد /  ................

المحككـ فيه بما دكف با نه   كبدرا ة الصؾ كصكرة ضب ه كلكائحه او تراضية تقرر بامكاريػة 
 آله كصحبه ك مـ      المكافقة  مى الحكـ . كاو المكفؽ كصمى او  مى نبينا محمد ك مى

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

  ... محرمةالعالقة البعد 
 إلى الترحيل ويؤدي ، إلى التشهير يقودرفض زواج 

 
 المحكمة الجزائية بمحافظة جدة 

 ............ الحكـ:رقـ 
 هػ  1437/../..تاريخه : 

 قرار قضائي
يػػة بمحافظػػة جػػدة كبنػػا  القاضػػب فػػب المحكمػػة الجزائ ............الحمػػد و كحػػدع كبلػػد فمػػدم أنػػا 

...........  مػػػى الملاممػػػة المحالػػػة لنػػػا مػػػف فضػػػيمة رئػػػيس المحكمػػػة الجزائيػػػة بمحافظػػػة جػػػدة رقػػػـ 
هػػػ كالمتلمقػػة بػػد كل 1436/../..كتػػاري  ........ هػػػ المقيػػدة بالمحكمػػة بػػرقـ 1436/../..كتػػاري  

هػػ افتتحػت 1436/../..فػؽ كبمكجبها ففب يكـ الا اا  المكا ....المد ب اللاـ ضد المد ى  ميه 
الجم ة ال ا ة اللاشرة صباحان كفيها حضر المد ب اللاـ بدائرة التحقيؽ كاود ا  اللاـ بمحافظػة 

فػػػػب  .........كالمكمػػػػؼ باللمػػػػؿ بهػػػػذع المحكمػػػػة بمكجػػػػب خ ػػػػاب التكميػػػػؼ رقػػػػـ  ......... جػػػػدة 
ن ػػػػية برخصػػػػة يمنػػػػب الج ...........هػػػػػ كحضػػػػر لحضػػػػكرع ككيػػػػؿ المػػػػد ى  ميػػػػه / 1435/../..

 ػػػػلكدم الجن ػػػػية بمكجػػػػب ال ػػػػجؿ المػػػػدنب رقػػػػـ  ............المػػػػد ك  ............ا:قامػػػػة رقػػػػـ 
هػػػػ كالمخكلػػػة لػػػه حػػػؽ المرافلػػػة كالمدافلػػػة 1436/../..فػػػب  ....بمكجػػػب الككالػػػة رقػػػـ  ..........

لقػد أ ػفر كجميا ما يمـز  ف مككمه كقد أذنت لممد ب اللاـ بتحرير د كاع فأبرز وئحة جػا  فيهػا 
التحقيػػؽ  ػػف تكجيػػه اوتهػػاـ لممػػذككر باقامػػة   قػػة محرمػػة بفتػػاة كالتشػػهير بهػػا كا: ػػا ة ل ػػملة 
 ائمتهػػا بنشػػر صػػكرها كفضػػي الل قػػة كانشػػا  ح ػػاب فػػب مكاقػػا التكاصػػؿ اوجتمػػا ب اون ػػتقراـ 

ر فلػؿ لذات اللر  كذلؾ مدلة كالقرائف الم ػركدة بممػؼ القضػية كحيػث أف مػا أقػدـ  ميػه المػذكك 
محـر كملاقب  ميػه شػر ان لػذلؾ ا مػب إابػات مػا أ ػند إليػه كالحكػـ  ميػة أكو بال ػجف كاللرامػة أك 
احػػػػدل هػػػػاتيف اللقػػػػكبتيف ا ػػػػتنادا لمفقػػػػرة امكلػػػػى مػػػػف المػػػػادة ال اد ػػػػة مػػػػف نظػػػػاـ مكافحػػػػة الجػػػػرائـ 

 6فػػكف كع اينػػالملمكماتيػػة المشػػار إليػػه اانيػػا الحكػػـ بمصػػادرة جهػػاز المػػد ى  ميػػه المضػػبك  مػػف 
كالػػػ ؽ ح ػػػابه الم ػػػتخدـ فػػػب الجريمػػػة ا ػػػتنادان لممػػػادة الاالاػػػة  شػػػر مػػػف نظػػػاـ مكافحػػػة الجػػػرائـ 
الملمكماتيػػة المشػػار اليػػه . االاػػا الحكػػـ  ميػػه بلقكبػػة تلزيريػػة راد ػػة لػػه كزاجػػرة لليػػرع لقػػا  مػػا ن ػػب 

 ب اللػػاـ إليػػه . كأ ػػاله الجػػكاب كب ػػؤاؿ المػػد ى  ميػػه ككالػػة  مػػا ن ػػب إلػػى مككمػػه بػػد كل المػػد
اجػابتب  ميهػا فػب الجم ػة  :حضػارأجاب قائ ن أننب ا مػب تزكيػدم بصػكرة مػف ال ئحػة الػد كل 

القادمة فلميه جرل تزكيدع بصكرة مف وئحة الد كل ك:مهاله لمرد ك:حضار المد ى  ميػه تأجمػت 
تتحػػػت هػػػػ . كفػػػب تمػػػاـ ال ػػػا ة اللاشػػػرة صػػػباحان اف1437/../..الجم ػػػة كفػػػب يػػػـك امحػػػد المكافػػػؽ 

ؿ مف أجمه أبػرز مػذكرة جػا  الجم ة كفيها حضر ال رفاف كب ؤاؿ المد ى  ميه ككالة  ما ا تمه
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(   كيتماػؿ ....ن ت مي فضيمتكـ بتقػديـ هػذع المػذكرة ردان  مػى وئحػة الػد كل قضػية رقػـ   فيها  
هير بحػػػؽ ردنػػػا  مػػػى مػػػا كرد فػػػب وئحػػػة اود ػػػا  اللػػػاـ بالتػػػالب : أكو ن : انتفػػػا  ركػػػف جريمػػػة التشػػػ

مككمب : و يخفى  مى فضيمتكـ أف كؿ اد ا  فب القضا  الشر ب ي تكمؿ بػدليؿ مػادم مممػكس 
مػف الملمػكؿ  –المد ب كذلؾ للدة ا باب اهمها مػا يمػب : أ  ة مى قياـ مككمب بتشهير صكر ابن

اود ػا   به شر ان كنظامان لكقكع جريمة التشهير تكافر اركاف هذع الجريمة مكتممة فمـ يابت ب ئحة
اللػػاـ حيػػازة مػػككمب مدكات جريمػػة التشػػهير كهػػب   الصػػكر كالملمكمػػات ( كلػػـ يابػػت قيػػاـ مػػككمب 
بأم فلػؿ مػف أفلػاؿ التشػهير بػأف قػاـ بنشػر أم صػكر أك ملمكمػات  ػف ابنػة المػد ب اك تهديػدها 

إف ح ػػاب مكقػػا التكاصػػؿ اوجتمػػا ب   ان ػػتقراـ ( المقػػدـ مػػف  –بػػذلؾ مم شػػخي أك جهػػة ب 
( مف وئحػة اود ػا  اللػاـ ليػر صػحيي كليػر 4( ال  ر رقـ  2د ب كالمذككر فب الصفحة  الم

مكجػػػكد بالفلػػػؿ  مػػػى مكقػػػا التكاصػػػؿ اوجتمػػػا ب   ان ػػػتقراـ ( كو يكجػػػد دليػػػؿ  مػػػى قيػػػاـ مػػػككمب 
هذا الح اب كمككمب ينكر ملرفته بهذا الح اب تمامان فمـ يابت اللاكر  مػى هػذا الح ػاب  بانشا 

 ػػدـ كجػػكد دليػػؿ مػػادم  مػػى ارتكػػاب مػػككمب بتبػػادؿ  -جػػكاؿ مػػككمب المضػػبك  ملػػه تالمػػذككر ب
صػػكر ابنػػة المػػد ب  بػػر برنػػاما التكاصػػؿ اوجتمػػا ب   بػػب بػػب أـ ( أك    ػػناب شػػات (   ممػػا 

 ػػدـ اجػػرا  المكاجهػػة بػػيف ابنػػة المػػد ب كمػػككمب   -يابػػت انتفػػا  الػػركف المػػادم لهػػذع الجريمػػة ث 
ا  القصد الجنائب لدل مككمب فمـ يابت اتجاع إرادة مككمب ورتكاب فلػؿ انتف –المد ى  ميه . ج 

التشهير المن كب إليه   ككما تلممكف فضيمتكـ أف القصػد الجنػائب فػب جريمػة التشػهير فػب ايػداع 
الصكر اك الملمكمات فب شبكة النت   فمـ يابت أف قػاـ مػككمب بالتشػهير بابنػة المػد ب كلػـ يقػدـ 

ابػػت صػػحة ذلػػؾ  . اانيػػان :  ػػدـ صػػحة امدلػػة التػػب ا ػػتند إليهػػا اود ػػا  اللػػاـ المػػد ب اللػػاـ مػػا ي
:دانة مككمب بجريمة التشهير : صػاحب الفضػيمة و يخفػى  مػى فضػيمتكـ أف أحكػاـ الشػرع تبنػى 
 مى أمكر اابتة و تحتمؿ الخ ػأ فامدلػة المقدمػة لفضػيمتكـ هػب أدلػة رقميػة و تابػت التهمػة  مػى 

صػكؿ  مػى الػدليؿ الرقمػػب كتقديمػه لمقضػا  و يكفػب و تمػادع كػدليؿ ل دانػػة إذ مػككمب فمجػرد الح
أف ال بيلػػة الفنيػػة الخاصػػة لمػػدليؿ الرقمػػب تعمكػػف مػػف اللبػػث بمضػػمكنه  مػػى نحػػك يحػػرؼ الحقيقػػة 
دكف أف يكػػكف فػػب قػػدرة ليػػر المتخصػػي إدراؾ ذلػػؾ اللبػػث   فضػػ ن   ػػف ذلػػؾ فػػاف ن ػػبة الخ ػػأ 

ليؿ صادؽ فػب اوخبػار  ػف الحقيقػة تبػدك  اليػة فػب ماػؿ هػذا النػكع فب إجرا ات الحصكؿ  مى د
مػػف امدلػػة   كلػػذلؾ تاػػكر فكػػرة الشػػؾ فػػب مصػػداقيتها كأدلػػة ل ابػػات الجنػػائب   ك و يخفػػى  مػػى 
فضػػػيمتكـ أنػػػه و يحكػػػـ بصػػػحة الفلػػػؿ المجػػػـر كا ػػػتحقاؽ اللقكبػػػة  ميػػػه إو بلػػػد اجتمػػػاع الشػػػرك  

كصػػفه كا ػتحقاؽ فا مػػه اللقكبػػة المترتبػة  ميػػه كالكصػػكؿ إلػػى كتكفرهػا لمدولػػة  مػػى صػحة الفلػػؿ ك 
فػػػ   –اليقػػيف الػػذم تنلػػدـ ملػػه الشػػبهة كبػػػالكقكؼ  مػػى او ترافػػات كأقػػكاؿ المتهمػػيف كالشػػهكد  . 

يخفػػى  مػػى فضػػػيمتكـ أف امدلػػة إذا ت ػػػرؽ إليهػػا اوحتمػػػاؿ ب ػػؿ بهػػػا او ػػتدوؿ كممػػػا تقػػرر  نػػػد 
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ذا كاف هناؾ احتماؿ كاحد مف بيف اوحتماوت التب ا تخمصػتها ا:دانة فب القضايا الجزائية أنه إ
فقػػػان لمقا ػػػدة المحكمػػػة مػػػف امكراؽ يفيػػػد  ػػػدـ إدانػػػة المػػػتهـ كػػػاف  مػػػى المحكمػػػة أف تقضػػػب بػػػه   ك 

أف الشػػؾ ي ػػفر لصػػالي المػػتهـ (   كبمػػا أف امحكػػاـ الجزائيػػة يجػػب اف تبنػػى الشػػر ية الملركفػػة  
يابػػت قيػػاـ مػػككمب بالتشػػهير بابنػػة المػػد ب   الشػػاكب( ممػػا يابػػت  مػػى الجػػـز كاليقػػيف كو يكجػػد مػػا 

انتفا  التهمة كانلداـ الدليؿ بحؽ مػككمب ممػا ي ػتكجب صػرؼ النظػر  ػف د ػكل المػد ب اللػاـ . 
صػػػاحب الفضػػػيمة : و يخفػػػى  مػػػى فضػػػيمتكـ أنػػػه إذا لمػػػب اليقػػػيف  مػػػى الشػػػؾ أو يكػػػكف حكػػػـ  –

دـ صػحة  اوتهػاـ الم ػند لمػككمب فػ  يجػكز شػػر ان أك الشػرع  مػى الشػؾ   فقػد اابتنػا لفضػيمتكـ  ػػ
نظامػػان ملاقبػػػة مػػػككمب  مػػى ا تبػػػار أنػػػه لػػـ تابػػػت إدانتػػػه فقػػد اابتنػػػا لفضػػػيمتكـ  ػػدـ صػػػحة د ػػػكل 
المػػد ب اللػػاـ للػػدـ كجػػكد دليػػؿ مػػادم مممػػكس  مػػى صػػحة اوتهػػاـ الم ػػند لمػػككمب ممػػا ي ػػتكجب 

كلكؿ ما  بؽ  –كانلداـ الدليؿ بحؽ مككمب  صرؼ النظر  ف د كل المد ب اللاـ ونتفا  التهمة
( الحكػػـ بصػػرؼ 2( ا ػػ ؽ  ػػراح مػػككمب المػػد ى  ميػػه . 1فاننػػا ن مػػب مػػف فضػػيمتكـ مػػا يمػػب : 

النظػػر  ػػف الػػد كل كفقػػان لمػػا أبػػديناع لفضػػيمتكـ بلاليػػه . ( انتهػػى كب ػػؤاؿ المػػد ب اللػػاـ هػػؿ لػػديؾ 
فلميػه ك:مهػػاؿ المػد ب اللػػاـ  :حضػػارهابينػة تشػػهد  بػؽ د ػػكاؾ أجػاب قػػائ ن نلػـ كأ مػػب إمهػالب 

هػػ افتتحػػت 1437/../..المػد ب اللػػاـ لبينتػه تأجمػػت الجم ػة كفػب يػػـك امربلػا  المكافػػؽ  :حضػار
صباحان كفيها حضر المد ب اللاـ كالمد ى  ميه كككيمه كما حضر كالد  9: 31الجم ة ال ا دة 
يرافقػػه ككيمػػه المػػد ك ....... نب رقػػـ  ػػلكدم الجن ػػية بمكجػػب ال ػػجؿ المػػد ......الفتػػاة المػػد ك 

فػػػػػب ..... بمكجػػػػػب الككالػػػػػة رقػػػػػـ  ...... ػػػػػلكدم الجن ػػػػػية بمكجػػػػػب ال ػػػػػجؿ المػػػػػدنب رقػػػػػـ  .....
هػ كالصادرة  ف كتابة  دؿ جػدة الاانيػة كاد ػى فػب الحػؽ الخػاي قػائ  إف مػا فلمػه 1437/../..

نشػػا  ح ػػاب كنشػػر صػػكرها فيػػه كالتشػػهي ر بهػػا كا: ػػا ة ل ػػملة المػػد ى  ميػػه مػػف قذفػػه ابنتػػب كاد
 ائمتهػػا لهػػك ضػػرب مػػف ضػػركب الف ػػاد كا:ف ػػاد لقػػكؿ او  زكجػػؿ   إف الػػذيف يحبػػكف أف تشػػيا 

 19الفاحشة فب الذيف آمنكا لهـ  ذاب اليـ فب الدنيا كاآلخرة كاو يلمـ كانتـ و تلممػكف ( النػكر : 
لملتبرة شر ان كنظامان فلؿ محػـر . كحيث أف ما أقدـ  ميه المد ى  ميه أ  ع كهك بكامؿ أهميته ا

شػػػر ان كمجػػػـر كملاقػػػب  ميػػػه نظامػػػان كفقػػػان لنظػػػاـ مكافحػػػة الجػػػرائـ الملمكماتيػػػة الصػػػادر بالمر ػػػكـ 
إ مػػاون لػػني المػػادة ال اد ػػة مػػف نظػػاـ مكافحػػة  -هػػػ 8/3/1428( كتػػاري  17رقػػـ   ـ/ مكػػبالم

ف الضػػػكاب  المقػػػررة فػػػب  قكبػػػة جػػػرائـ الملمكماتيػػػة . اانيػػػان : و يخفػػػى  مػػػى  مػػػـ فضػػػيمتكـ أنػػػه مػػػ
التلزير المكازنة بيف اللقكبة كالجانب كما أف التب و خ ؼ  ميها فب التشريا الجنػائب ا: ػ مب 
أف مقػادير اللقكبػػة تكػكف م ػػاكية لمقػػدار امذل أك الضػرر الحاصػػؿ مػػف الجريمػة   كحيػػث أف مػػا 

فيػديك وبنتػب كانػت محتفظػة فلمه المد ى  ميه مف إنشا  الح ػاب كنشػر الصػكر ككضػا مقػا ا 
بهػػا فػػب جكالهػػا ككضػػا صػػكر جن ػػية مػػزكرة كالتشػػهير كاد ػػا ة ال ػػملة كالقػػذؼ الصػػريي باللبػػارات 
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  تمػػارس الرذيمػػة فػػب النػػت كفػػب شػػقتها    هػػر كديااػػة  ائمتهػػا   شػػرفها الملمػػكب فيػػه مػػف  ةدا ػػر  
يه ال ملة بيف امقارب الشباب ( كما نتا  ف كؿ ذلؾ مف ضرر نف ب للائمتب كابنتب نتيجة تشك 

كامصػػحاب و ػػيما مػػا ألػػـ بػػابنتب مػػف ضػػرر نف ػػب نػػتا  نػػه  ػػدـ مقػػدرتها  مػػى أدا  اوختبػػارات 
 مى الكجه الم مكب ؛ ك مى هذا فاف مف المنا ب للظـ جـر هك ملاقبته بلقكبة تلزيرية تنا ب 

حيػػث تماػػؿ  - ميػػه : جرمػػه . االاػػان : تػػكفر الجريمػػة بركنيهػػا المػػادم كالملنػػكم فػػب فلػػؿ المػػد ى 
الركف المادم لمجريمة فب  ناصرع الا اة   الفلؿ   الضرر   الل قة ال ببية ( كتماػؿ الفلػؿ فػب 
الدخكؿ لير المشركع كبدكف كجه إلى ح اب ابنتب كحيازة مػا يحتكيػه مػف صػكر خاصػة كر ػائؿ 

كر   كتمامػػػت   كتماػػػؿ الضػػػرر فػػػب النتيجػػػة المترتبػػػة  مػػػى ذلػػػؾ الفلػػػؿ كهػػػب التشػػػهير كنشػػػر الصػػػ
  قة ال ببية فػب كػكف الضػرر النػاتا ب ػبب فلػؿ المػد ى  ميػه المجػـر شػر ان كنظامػان   كبتػكافر 

رادة ابت تكافر الركف الملنػكم لمجريمػة كال تػدخؿ ليػر المشػركع كاختػراؽ القصد الجنائب مف  مـ كاد
الجريمة منها : كحدة كجكد اللديد مف امدلة  مى قياـ المد ى  ميه بارتكاب  -. رابلان : الح اب

( كخالتهػػػػا   ......ب دارت ملػػػػب كمػػػػا خػػػػاؿ ابنتػػػػب   ....ام ػػػػمكب كالػػػػزمف فػػػػب المحاداػػػػات التػػػػ
( كذلؾ الر الة المر مة إلى جكاؿ صديقة ابنتب مف رقـ مجهكؿ تكضي قياـ المد ى ............

اداة بينب كبػيف  ميه بلمؿ ح اب اون تقراـ  الفضيحة(   كذلؾ الصكر التب ار مت لب فب المح
( كهػب  .......المد ى  ميه هب بذاتها الصكر التب ار مت مف المد ى  ميػه إلػى خػاؿ ابنتػب   

بذاتها الصكر المكجكدة فب ح اب اون تقراـ   الفضيحة ( . لػذا كلكػؿ مػا  ػبؽ ذكػرع مػف ا ػباب 
 فاننب ا مب مف فضيمتكـ 

( مػػػف 1ك باحػػػدل اللقػػػكبتيف  بقػػػان لمفقػػػرة  الحكػػػـ  مػػػى المػػػد ى  ميػػػه بال ػػػجف كاللرامػػػة أ -أكون : 
الحكػػـ بمصػػادرة جميػػا  -( مػػف نظػػاـ مكافحػػة جػػرائـ الملمكماتيػػة المشػػار إليػػه . اانيػػان : 6المػػادة  

لػػػ ؽ الح ػػػابات الم ػػػتخدمة فػػػب الجريمػػػة  أجهػػػزة المػػػد ى  ميػػػه   جػػػكاؿ   أيبػػػاد   كمبيػػػكتر ( كاد
( مػف نظػاـ مكافحػة جػرائـ 13ادان لممػدة  كالتأكد مف خمكها مف صػكر خاصػة بػابنتب ك ػائمتب ا ػتن

الحكـ  ميػه بلقكبػة تلزيريػة راد ػة كزاجػرة لليػرع لقػا  إف ػادع فػب امر  .  -الملمكماتية . االاان : 
أخػػذ التلهػػد  مػػى المػػد ى  ميػػه بلػػدـ التلػػر  لػػب م ػػتقب ن أك التحػػري   مػػى ذلػػؾ .  -رابلػػان : 

كل ك ميهما احضػار الفتػاة فػب الجم ػة القادمػة أك انتهى فجرل افهامها بانه و صفة لهما فب الد 
احضار ككالة  نها ففهما كمػا جػرل  ػؤاو لممػد ب اللػاـ  مػا ا ػتمهؿ مػف أجمػه اجػاب قػائ ن لقػد 

المػد ب اللػاـ  ك:حضػارالفتػاة  ك:حضػار مبت البينة كلـ تحضر كا مب امهالب مرة أخرل فلميه 
هػ كفب تماـ ال ا ة التا لة كالنصؼ 1437/../..فؽ لبينته تأجمت الجم ة كفب يكـ اوانيف المكا

صػػباحان افتتحػػت الجم ػػة كفيهػػا حضػػر المػػد ب اللػػاـ كحضػػر لحضػػكرع ككيػػؿ المػػد ى  ميػػه كلػػـ 
كمػػا حضػػرت الفتػػػاة  تبملػػه بالمك ػػد يحضػػر المػػد ى  ميػػه أصػػالة كلػػػـ يردنػػا مػػف ال ػػجف مػػا يفيػػػد
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كمصػدرع جػدة يرافقهػا كالػدها كب ػؤاؿ . ...... لكدية الجن ية بمكجب ال جؿ المدنب رقـ  .......
الفتاة  ف صحة ما إذا أقامت   قة لير شر ية ما المد ى  ميػه فأجابػت قائمػة نلػـ لقػد تلرفػت 
 ميه كار مت له صكران كبلدها قاـ بالتشهير بب كا ا ة  ملتب هكذا اجابت فجرل  ؤاؿ المػد ب 

 :حضػػاركا مػب امهػالب  حضػار بينتػب ن لػـ اتمكػف مػف االلػاـ  مػا ا ػتمهؿ مػف أجمػه فأجػاب قػائ
هػػػػ افتتحػػػت 1437/../..بينػػػة كاحضػػػار المػػػد ى  ميػػػه تأجمػػػت الجم ػػػة كفػػػب يػػػـك اوحػػػد المكفػػػؽ 

. كفيهػػا حضػػر المػػد ب اللػػاـ كحضػػر ككيػػؿ المػػد ى  ميػػه كلػػـ يحضػػر صػػاحب  9:15الجم ػػة 
 لقػػد الحػػؽ الخػػاي أك مػػف ينػػكب  نػػه كب ػػؤاؿ المػػد ب اللػػاـ  مػػا ا ػػتمهؿ مػػف اجمػػه اجػػاب قػػائ ن 
يػػػه م مبػػػت البينػػػة كلػػػـ تحضػػػر كا مػػػب او ػػػتناد لمػػػا جػػػا  فػػػب اوكراؽ كاجػػػرا  الكجػػػه الشػػػر ب ك 

كا تنادان لممادة الحادية كالخم كف مف نظاـ المرافلات الشر ية فقد جرل ش ب الد كل فػب الحػؽ 
 اػا   ميه كالتأمؿ فب القضية تأجمت الجم ة كفب يػـك الاك:حضار المد ى الخاي لممرة امكلى 

. كفيهػػػا حضػػػر المػػػد ب اللػػػاـ كككيػػػؿ  9:31هػػػػ  افتتحػػػت الجم ػػػة ال ػػػا ة 1437/../..المكافػػػؽ 
المػػد ى  ميػػه كلػػـ يحضػػر المػػد ى  ميػػه رلػػـ  مبػػه مػػف ال ػػجف كلػػـ تردنػػا افػػادة  ػػف  ػػبب  ػػدـ 

هػػػ كفػػب تمػػاـ 1437/../..احضػػارع كل مبػػه مػػرة اخػػرل تأجمػػت الجم ػػة كفػػب يػػـك اوربلػػا  المكافػػؽ 
افتتحػػت الجم ػػة كفيهػػا حضػػر المػػد ب اللػػاـ كحضػػر لحضػػكرع ال ػػا ة الا امنػػة كالنصػػؼ صػػباحا ن

كجػرل او ػ ع  مػى امكراؽ فكجػد ب ياتهػا محضػر القػب  لفػة رقػـ  .............المد ى  ميػه 
هػ ال ػا ة الحاديػة  شػر م ػا  1436/../..( هذا ني الحاجة منه   فب يـك الجملة المكافؽ 1 

بػػاختراؽ ح ػػاب ابنتػػه فػػب برنػػاما  ػػناب شػػات كنشػػرها  ....قيػػاـ المػػتهـ   ػػف .....ابملنػػا المػػد ك 
 ػتقراـ بلػػد تهديػدع لهػا كوبنتػه ككػػذلؾ زكجتػه بنشػر صػكرها كحيػػث تػـ  ػماع أقػػكاؿ نفػب برنػاما او

إلى هيئة التحقيؽ كاود ا  اللاـ دائرة اللر  كامخ ؽ ( انتهى  :حالتهـالمد ب كالمتهـ تمهيدان 
كا ػمها  ........لمد ى  ميه اجاب قػائ ن أننػب كنػت  مػى   قػة بابنػة المػد ك . كبلرضه  مى ا

كا ػػتمرت الل قػػة ل ػػنة كامانيػػة اشػػهر تقريبػػان ككنػػت اتكاصػػؿ ملهػػا  مػػى بػػراما التكاصػػؿ  ......
صػػكر خاصػػة بهػػا لػػب ككنػػت انػػكم الػػزكاج منهػػا فممػػا ا ممتنػػب بػػرف   بار ػػاؿاوجتمػػا ب كقامػػت 

هػذع الر ػائؿ لكالػدها للضػبب منػه  بار ػاؿاجنبب  مػى حػد تلبيرهػا قمػت  اهمها الزكاج منب لككنب
كلرلبتػػب فػػب اب لػػه بمػػا تقػػكـ بػػه ابنتػػه كلنصػػحه هكػػذا اجػػاب . ك ميػػه فبنػػا   مػػى د ػػكل المػػد ب 
اللػػاـ المرصػػكدة بلاليػػه كبنػػا ن  مػػى إجابػػة المػػد ى  ميػػه المرصػػكدة بلاليػػه كحيػػث  جػػز المػػد ب 

القب  المرصكد آنفان ممػا لفتاة المشار إليه بلاليه كمحضر ا تراؼ االلاـ  ف ابات د كاع إو أف 
يكجه الشبة إلى المد ى  ميه بصحة ما ن ب إليه ناهيؾ  ف ا تراؼ المد ى  ميػه فػب التحقيػؽ 
كأف  بب فلمه هذا هك رف  كالد الفتاة المكافقة  مػى زكاجػه منهػا كبنػا   مػى محضػرم او ػ ع 

او  ع  مى المحاداات كالح اب الملنػب كصػكر المحاداػات   مى جكاؿ المد ى  ميه كمحضر
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المرفقة فب  يات الملاممة كا تنادان إلى قكؿ او تلالى   كقكلكا لمناس ح نان ( اآلية كلقكلػه تلػالى 
و يجػب او الجهػر بال ػك  مػف القػػكؿ ( اآليػة كلقكلػه تلػػالى  تلتػدكا أف او و يحػب الملتػديف   كو

قػػػكؿ النبػػػب صػػػمى او  ميػػػه ك ػػػمـ   كػػػؿ الم ػػػمـ  مػػػى الم ػػػمـ حػػػراـ دمػػػه كمالػػػه إو مػػػف ظمػػػـ ( كل
باقامػة   قػة  ..............ك رضه ( لذا فقد ابت لدم تكجه الشبهة القكية بادانة المد ى  ميه 

محرمة بفتاة و تحؿ له كالتشهير بها كا: ا ة ل ملة  ائمتها بنشر صكرها كفضي الل قة كانشا  
ن ػػتقراـ كحكمػػت  ميػػه بمػػا يمػػب : أكون :  ػػجنه امانيػػة اقػػا التكاصػػؿ اوجتمػػا ب اوح ػػاب فػػب مك 

أشػػهر تلزيػػران ا تبػػاران مػػف تػػاري  دخكلػػه ال ػػجف  مػػى ذمػػة هػػذع القضػػية كجمػػدع  ػػبليف جمػػدة تلزيػػران 
مكػررة  ميػه ا اػة مػرات كمػا بػيف كػؿ مػرة كالتػب تميهػا مػا و يقػؿ  ػف  شػرة أيػاـ   اانيػان :  ػػر  

ى الجهػػة المختصػػة لمنظػػر فػػب ابلػػادع  ػػف المممكػػة   االاػػان : صػػرفت النظػػر  مػػف  مػػب أكراؽ  مػػ
المد ى  ميه ملاقبه المد ى  ميه كفؽ المادتيف ال اد ة كالاالاة  شر مف نظػاـ مكافحػة الجػرائـ 
الملمكماتيػة للػدـ كفايػة امدلػة كبػػه حكمػت كبلػر  الحكػـ  مػى ال ػػرفيف قػرر المػد ب اللػاـ  ػػدـ 

كا ػػتلد بتقػػديـ وئحػػة ا تراضػػية كافهمتػػه بتلميمػػات او ػػتئناؼ فيمػػا قػػرر المػػد ى  ميػػه القنا ػػة بػػه 
قنا ته بالحكـ كامرت بتنظيـ هػذا القػرار بمكجبػه كبلاػه مػا صػكرع  ضػب ه ككامػؿ اكراؽ الملاممػة 
إلػػى محكمػػة او ػػتئناؼ لتدقيقػػه ح ػػب المتبػػا كبػػاو التكفيػػؽ   كصػػمى او  مػػى نبينػػا محمػػد ك مػػى 

 هػ . 1437/../..به ك مـ . حرر فب آله كصح
*** 
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 محكمة او تئناؼ بمن قة مكة المكرمة      
 ...........رقـ القرار : 
 هػ 1437/../..تاريخه : 

 قرار تأييد
 

 الحمػػد و كحػػدع كال ػػ ـ  مػػى ر ػػكؿ او .. كبلػػد   : فقػػد جػػرل منػػا نحػػف قضػػاة الػػدائرة الجزائيػػة
 تئناؼ بمن قة مكة المكرمػة او ػ ع  مػى الملاممػة الػكاردة مػف فضػيمة فب محكمة او .........

هػػ المرفػؽ بهػا الحكػـ 1437/../..كتاري    ..........رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقـ 
كتػاري   ......... القاضب بالمحكمػة الجزائيػة بجػدة بػرقـ  ..........الصادر مف فضيمة الشي  / 

 .......حكػػػـك فيػػػه بمػػػا دكف بب نػػػه   المتضػػػمف د ػػػكل المػػػد ب اللػػػاـ ضػػػد / هػػػػ الم1437/../..
المػػػػتهـ باقامػػػػة   قػػػػة محرمػػػػة بفتػػػػاة كالتشػػػػهير بهػػػػا   كبدرا ػػػػة الحكػػػػـ كصػػػػكرة ضػػػػب ه كال ئحػػػػة 
او تراضػػية تقػػررت المكافقػػة  مػػى الحكػػـ . كاو المكفػػػؽ كصػػمى او  مػػى نبينػػا محمػػد ك مػػى آلػػػه 

 كصحبه ك مـ     
*** 
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 اسالم البوذي يعفيه من العقاب

 
 المحكمة الجزائية بمحافظة جدة 

  ..................رار : رقـ الق
 هػ                    1436/../..:     تاريخه

 3مف  1صفحة رقـ : 
 قرار قضائي

القاضب  .............الحمد و كحدع كالص ة كال  ـ  مى مف و نبب بلدع كبلد لدم أنا 
فضيمة رئيس المحكمة بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة حاون بنا   مى الملاممة الكاردة لنا بشرح 

هػ كالمتلمقة بد كل المد ب 1436/../..( فب ...........الجزائية بمحافظة جدة كالمقيدة برقـ  
هػ 1436/../..كبمكجبها ففب هذا اليـك اوربلا  المكافؽ  ...............اللاـ ضد المد ى  ميه 

 ب اللاـ بدائرة التحقيؽ كفب تماـ ال ا ة اللاشرة صباحان افتتحت الجم ة كفيها حضر المد
كالمكمؼ باللمؿ بهذع المحكمة بمكجب خ اب التكميؼ رقـ  ......كاود ا  اللاـ بمحافظة جدة 

هندم الجن ية  ................هػ كحضر لحضكرع المد ى  ميه 1435/../..فب  ......
 كدانب  ...........كما حضر مترجـ هذع المحكمة  .............بمكجب رخصة اقامة رقـ 

كقد اذنت لممد ب اللاـ بتحرير د كاع فأبرز وئحة  الد كل ................ الجن ية اقامة رقـ 
هػ قب   مى المد ى  ميه مف قبؿ هيئة اممر 1436/../..كالتب جا  فيها أنه بتاري  

ف قيامه ( المتضممقدـ مف شركة   ....... ال لكديةبالملركؼ كالنهب  ف المنكر بنا  لمب غ ال
بكذا( كضا اومتهاف حيث كضا صكرة صنـ  بنشر صكرة م يئة لمحـر المكب كالكلبة المشرفة ب

يد س فكؽ الكلبة المشرفة  مى صفحته الخاصة فب   الفيس بكؾ ( كيتباهى بأف  البكذا( 
الكلبة المشرفة كقد آاار ذلؾ مشا ر المكظفيف الم مميف فب الشركة كبلد التأكد مف صحة 

تمت مشاهدة الصكرة  مى صحفة المد ى  ميه   الفيس بكؾ ( ما قيامه بنشرها فب  الب غ
الفيس بكؾ ( الصكرة إلى كؿ مف لديه صفحة فب  صفحته  ف  ريؽ ايقكنة المشاركة كانتشرت 

/   ك .....  ك/  ....  ك/  ......  كجرل ضب  شهادة اللامميف مله فب الشركة كهـ كؿ مف / 
(  مى ا مى الكلبة كقاـ ـ المد ى  ميه بكضا صكرة  البكذاالشهادة قياحيث تضمنت  .....
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بنشرها  مى  الفيس بكؾ( كما جرل او  ع  مى الهاتؼ المحمكؿ المضبك  مله نكع 
(  ار فب   الفيس بكؾ ( صكرة م يئة لمحـر المكب كالكلبة ..... ام كنا رقمه الت م مب   

ؽ الكلبة المشرفة . با تجكاب المد ى  ميه / أقر المشرفة حيث كضا صكرة صنـ  بكذا( فك 
بأف الصكرة مكجكد فب ح ابه فب  الفيس بكؾ ( كأنها كردته  ف  ريؽ اصدقائه حيث قاـ 

الصكرة  مى ح ابه فب  الفيس بكؾ( زا مان بأنه تمقائيان تـ نشرها  مى جميا ح ابات  بار اؿ
بامتهاف الكلبة  .........هاـ المد ى  ميه / أصدقائه فب  الفيس بكؾ ( . كانتهى التحقيؽ إلى ات

 بكذا( كنشر تمؾ الصكرة  مى المكقا  ـلد أف كضا فكقها صكرة صنبالمشرفة بتصكيرها 
اولكتركنب  فيس بكؾ( بليان  مى ديف او  ـ   كجرحان لمشا ر الم مميف . كذلؾ لألدلة كالقرائف 

ما جا  فب اقكاله  -2( 12-11رقـ  ما جا  فب محضر القب  المرفؽ لفه  -1التالية : 
  3  2ماجا  فب شهادة الشهكد المرفقة لفه رقـ   -3( 16-15بالتحقيقات المرفؽ لفه رقـ  

( كحيث أف ما اقدـ  ميه المذككر 18ما جا  فب محضر المشاهدة المرفؽ لفه رقـ   -4(  7 5
ـ الملمكماتية الصادر بالمر ـك فلؿ محـر كملاقب  ميه شر ان كنظامان كفقان لنظاـ مكافحة الجرائ

هػ هػ لذا ا مب اابات ما ا ند إليه كالحكـ  ميه بما 8/3/1428( كتاري  17الممكب رقـ   مػ /
لمفقرة   -1يمب :  ( مف نظاـ مكافحة 6( مف المادة  1بال جف لقا  ما ا ند إليه ا تنادا ن

م كنا بشريحته رقمه الت م مب مصادرة الهاتؼ المحمكؿ نكع    ا -2الملمكمات الملمكماتية . 
 65116999145512...) 

 3مف  2 صفحة رقـ:
بلقكبة  -3( مف ذات النظاـ . 13كال ؽ ح اب التكاصؿ الم تخدـ فب الجريمة كفقان لممادة  

تلزيرية لقا  مخالفته اآلداب الشر ية هذع د كام كا اله الجكاب كب ؤاؿ المد ى  ميه بكا  ة 
: أف الصكر نزلت  مى ح ابه فب المترجـ  ما ن ب إليه  بد كل المد ب اللاـ اجاب قائ  ن

الفيس بكؾ كلـ يقـ بار الها مم شخي آخر هذا ما لدم ك مى المد ب اللاـ اابات صحة ما 
نلـ كاحضر لمشهادة  يد يه كب ؤاؿ المد ب اللاـ هؿ لديؾ بينة تشهد  بؽ د كاؾ اجاب قائ  ن

 لكدم  ............. حضر كما ........ية  جؿ مدنب رقـ  لكدم الجن  ...........كأدائها 
كانهما يلم  فب هيئة الملركؼ كالنهب  ف المنكر ق ـ  .........الجن ية  جؿ مدنب رقـ 

الركضة كال  مة كلدم ا تشهادهما شهد كؿ كاحد منهما بقكله اشهد باو تلالى أنه بتاري  
 (ال لكدية  .....منا بنا  لمب غ المقدـ مف شركة هػ قب   مى المد ى  ميه مف قب1436/../..
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المتضمف قيامه بنشر صكرة م يئة لمحـر المكب كالكلبة المشرفة بكضا اومتهاف حيث كضا 
فب   الفيس بكؾ ( كيتباهى بأف  صكرة صنـ  بكذا( فكؽ الكلبة المشرفة  مى صفحته الخاصة

فيف الم مميف فب الشركة كبلد التأكد مف د س الكلبة كقد ااار ذلؾ مشا ر المكظيالبكذا (  
صحة الب غ .. مشاهدة الصكرة  مى صفحة المد ى  ميه   الفيس بكؾ ( ما قيامه بنشرها فب 
صفحته  ف  ريؽ أيقكنة المشاركة كانتشرت الصكرة إلى كؿ مف لديه صفحة فب  الفيس بكؾ ( 

 ...  ك  ...  ك/  ...  ك/  ...  كجرل ضب  شهادة اللامميف مله فب الشركة كهـ كؿ مف / 
حيث تضمنت الشهادة قياـ المد ب  ميه بكضا صكرة  البكذا (  مى أ مى الكلبة كقاـ بنشرها 

مله نكع  ام كنا رقمه الت م مب  مى  الفيس بكؾ ( كما جرل او  ع  مى الهاتؼ المحمكؿ 
كالكلبة (  ار فب   الفيس بكؾ ( صكرة م يئة لمحـر المكب ...65116999145512 

دينا كبه نشهد و تلالى المشرفة حيث كضا صكرة صنـ   بكذا ( فكؽ الكلبة المشرفة . هذا ما ل
ة  مى المد ى  ميه فأجاب قائ ن : الحقيقة ما ذكرت كما كرد  بشهادة ن  شهادة البيفجرل  ر 

ف ك ميه الشاهديف لير صحيي كأما حالهما فاو ا مـ به  مما بأننب ا ممت كن قت بالشهادتي
فبنا   مى د كل المد ب اللاـ المرصكدة بلاليه كبنا   مى اجابة المد ى  ميه المرصكدة بلاليه 
كبنا   مى شهادة البينة الملدلة  بؽ اوصكؿ كالقكا د كاوحكاـ الشر ية كلما فب فلؿ المد ى 

كالكلبة تلالى  لبيت او ميه مف ا ا ة إلى او  ـ كاهمه كا تفزاز لمشا ر الم مميف كاهانة 
المشرفة التب قبمة الم مميف فب اور  كحيث أف فب ماؿ هذا الفلؿ محاربة و كلمقد اته 
كحيث أف فلمه هذا كاف قبؿ ا  مه كا تنادان إلى قكله تلالى :   إو مف تاب كأمف ك مؿ  م ن 

ـ يجب ما قبمه ( :   او  ى قكله النبب صمى او  ميه ك مـصالحان .. ( اآلية كا تنادان إل
كلحديث  مرك بف اللاي رضب او  نه   ندما جا  مبايلا النبب صمى او  ميه ك مـ فقاؿ له 

تلمـ أف او  ـ يجب ما قبمه كا تنادان إلى قكؿ او تلالى :   إو الذم   ميه الص ة كال  ـ أو
 آليةتابك مف قبؿ أف تقدركا  ميهـ فا ممكا أف او لفكر رحيـ ..  ( ا

 3مف  3  صفحة رقـ:
لذا فقد ابت لدينا قياـ المد ى  ميه بامتهاف الكلبة المشرفة بتصكيرها بلد أف كضا فكقها صكرة 

( بليا  مى ديف او  ـ   فيس بكؾالصكرة  مى المكقا اولكتركنب   صنـ بكذا كنشر تمؾ
تلزيران ا تباران مف  كجرحان لمشا ر الم مميف كحكمت  ميه بما يمب : أكو:  جنه  با  نكات

تاري  دخكله ال جف  مى ذمة هذع القضية كبلرامة مالية تلزيران قدرها ا اكف ألؼ لاير  م ن 
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الملمكماتية المشار إليه  بمقتضى الفقرة امكلى مف المادة ال اد ة مف نظاـ مكافحة الجرائـ
القضية المشار إليه بلاليه . اانيا : مصادرة الهاتؼ المحمكؿ نكع  ام كنا المضبك  فب بلاليه

إلى المادة الاالاة  شر مف ذات النظاـ   االاان : جمدع  بليف جمدع مكررة  ميه ا ايف مرة  ا تنادا ن
كما بيف كؿ مرة كالتب تميها ما و يقؿ  ف  شرة اياـ لقا  مخالفته اآلداب الشر ية   رابلان : 

لى كالاالاة :  مه كبه حكمت كبلر  الحكـ خي الفقرتيف امك يامرت بايقاؼ تنفيذ الحكـ فيما 
 مى ال رفيف قرر المد ب اللاـ  دـ قنا ته به كا تلد بتقديـ وئحة ا تراضية كجرل افهامه 
بتلميمات او تئناؼ ففهـ كقرر المد ى  ميه قنا ته به كامرت بتنظيـ القرار ال ـز بمكجبه كبلث 

تدقيؽ الحكـ كالمتبا كباو التكفيؽ كصمى او  مى كامؿ اكراؽ الملاممة إلى محكمة او تئناؼ ل
 هػ . 1436/../.. يدنا محمد ك مى آله كصحبه ك مـ . حرر فب 

*** 
 تهميش عمى قرار قضائي 

  4مف  4صفحة رقـ : 
الحمد و كحدع كبلد كبرفا الحكـ كصكرة ضب ه ككامؿ أكراؽ الملاممة إلى محكمة او تئناؼ 

ق كبرفقة قرار 1437/../..كتاري   ..............فضيمة رئي ها رقـ   ادت إلينا بمكجب خ اب
ق كني الحاجة منه ما يمب : 1437/../..كتاري   ...........رقـ  ...........الدائرة الجزائية 

كبدار ة القرار كصكرة ضب ه كوئحته او تراضية قررنا إ ادتها لفضيمة حاكمها لم حظة ما 
امكلى مف صكرة الضب  المرفقة و تخي هذع القضية . اانيان : لـ ي تند  يمب : أكون : الصفحة

فضيمته  مى شب  فب إابات ا  ـ المد ى  ميه كوبد مف مخا بة مدير ال جف ك ؤاله هؿ 
المد ى  ميه أ مـ بلد دخكله ال جف أـ و كما هب الجهة التب أ مف إ  مه كن ؽ بالشاهدتيف 

: لـ يتـ  ( مف ال ئحة التنفيذية لنظاـ ا:جرا ات 143اللمؿ بمقتضى المادة  لديها . االاا ن
ختـ كتكقيا رئيس ا تئناؼ  ............الجزائية كباو التكفيؽ قاضب ا تئناؼ 

ختـ كتكقيا انتهى . ك ميه أجيب  ...............ختـ كتكقيا رئيس الدائرة  .................
ياهـ ما ما  أصحاب الفضيمة كفقنب او كاد فيما يخي الم حظة امكلى بأنه جرل إكماؿ ال ـز كاد

يخي الم حظة الاانية فقد جرل مخا بة إدارة  جكف محافظة جدة ككردنا جكابهـ رقـ 
ق كالمتضمف أنه كردهـ خ اب مدير المكتب التلاكنب لمد كة 1437/../..كتاري   ..........

ق كبرفقه شهادة دخكؿ 1437/../../خ كتاري  ...كا:رشاد كتك ية الجاليات ب جكف جدة رقـ 
ق كن قه بالشهادتيف أماـ الدا ييف بمركز الد كة 1437/../..المد ى  ميه فب ا:  ـ بتاري  

كا:رشاد بجدة كأما فيما يخي الم حظة الاالاة فقد ا ملت  مى ال ئحة او تراضية كلـ أجد 
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 مى ما حكمت به كأمرت بالحاؽ ذلؾ فب  فيها ما يكجب اللدكؿ  ما حكمت به  ك ميه وزلت
القرار كبلاه ما صكرة ضب ه ككامؿ أكراؽ الملاممة إلى محكمة او تئناؼ مرة أخرل لتدقيقه 
ح ب المتبا كاو المكفؽ كصمى او  مى  يدنا محمد ك مى آله كصحبه ك مـ . حرر فب 

 . ق1437/../..
   

*** 
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 !! غالل في مجمس القضاءتصوير الخصم مكباًل باأل
 

 المحكمة الجزائية بمحافظة جدة 
 رقـ القرار : ..............

 هػ 1436تاريخه : ../../
 قرار قضائي

 1مف  1صفحة رقـ           
ة كبنػا  الحمد و كحدع كبلد فمدم أنػا .............. القاضػب فػب المحكمػة الجزائيػة بمحافظػة جػد

 مػػى الملاممػػة المحالػػة لنػػا مػػف فضػػيمة رئػػيس المحكمػػة الجزائيػػة بمحافظػػة جػػدة بػػرقـ ........... 
هػػػػػ ففػػػػب يػػػػـك 1436هػػػػػ المقيػػػػدة بالمحكمػػػػة بػػػػرقـ ...........  كتػػػػاري  ../../1436كتػػػػاري  ../../

ل ػػماع د ػػكل المػػد ب اللػػاـ  11:11هػػػ افتتحػػت الجم ػػة ال ػػا ة 1436الخمػػيس المكافػػؽ ../../
د ............. كفيهػػػا حضػػػػر المػػػد ب اللػػػاـ / .........  ػػػػلكدم الجن ػػػية بمكجػػػب ال ػػػػجؿ ضػػػ

هػػػػ كمػػػا 1435المػػػدنب رقػػػـ .......... كالمكمػػػؼ بمكجػػػب خ ػػػاب رقػػػـ   .........( كتػػػاري  ../../
مكجػػػػػػب ب اقػػػػػػة الهكيػػػػػػة الك نيػػػػػػة رقػػػػػػـ حضػػػػػػر المػػػػػػد ى  ميػػػػػػه ...........  ػػػػػػلكدم الجن ػػػػػػية ب

هػػ اانػا  1436المد ب اللػاـ  ػف د ػكاع   أجػاب قػائ ن أنػه بتػاري  ../../.............( كب ؤاؿ  
تكاجد المد ى  ميه المػذككر كخصػمه المػكا ف / ............ كبرفقػه الخفيػر / ............ فػب 

بالمحكمػػػػة الجزائيػػػػة بمحافظػػػػة جػػػػدة مخػػػػذ مك ػػػػد جم ػػػػة  ............الق ػػػػـ ا:دارم فػػػػب الػػػػدائرة 
..... المػػػػػد ى  ميػػػػػه كهػػػػػك يقػػػػػـك بتصػػػػػكير خصػػػػػمه ..........فيػػػػػر / محاكمػػػػػة أخػػػػػرل وحػػػػػظ الل

............ كهك مقيدان ك ند  مػب الجػكاؿ مػف المػد ى  ميػه كبتفتيشػه كجػد صػكرة لخصػمه كهػك 
محضػػر اابػػات كاحالػػة المػػد ى  ميػػه لق ػػـ  رجػػؿ اممػػف ك مػػى إاػػر ذلػػؾ تػػـ ا ػػدادمقيػػدان كبجانبػػه 

أهقػػر بمػػا ن ػػب إليػػه كأفػػاد بأنػػه قػػاـ بتصػػكير خصػػمه فػػب الشػػر ة . كب ػػماع أقػػكاؿ المػػد ى  ميػػه / 
المحكمػػػة كهػػػك مقيػػػدان لمتشػػػفب منػػػه . كانتهػػػى التحقيػػػؽ إلػػػى تكجيػػػه اوتهػػػاـ / .......... بم ا ػػػه 
باآلخريف  ف  ريؽ إ ا ة هاتفه النقاؿ بتصكير خصمه كهك مقيد الحرية . كذلػؾ لألدلػة كالقػرائف 

(   2   1( ي  1يػػه المػػدكف فػػب ممػػؼ التحقيػػؽ لفػػة رقػػـ  مػػا كرد بػػاقرار المػػد ى  م -1التاليػػة : 
( كحيػػث إف مػػا اقػػدـ  ميػػه المػػذككر فلػػؿ 2مػػا كرد فػػب محضػػر الضػػب  كا:ابػػات المرفػػؽ لفػػة   -2

محػػـر شػػػر ان كملاقػػب  ميػػػه نظامػػان لػػػذا ا مػػب اابػػػات ادانتػػه بمػػػا ا ػػند إليػػػه كالحكػػـ  ميػػػه بال ػػػجف 
مكافحة الجرائـ الملمكماتية كمصادرة جهػاز جػكاؿ مػف  ( مف نظاـ3( مف المادة  4ا تنادان لمفقرة  

( كالم ػتخدـ ...919159486991نكع جالك ب ابػي  المػكف بشػريحته يحمػؿ الػرقـ المصػنلب  
( مف ذات النظاـ .  ممان بأف الحؽ الخاي مازاؿ قائمػان كب ػؤاؿ  13فب الجريمة ا تنادان لممادة   
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ـ   أجاب قػائ ن : جميػا مػا ذكػرع المػد ب اللػاـ فػب المد ى  ميه  ما كرد فب د كل المد ب اللا
د ػػكاع صػػحيي كأنػػا تائػػب إلػػى او كنػػادـ  مػػى مػػا بػػدر منػػب هكػػذا أجػػاب فبنػػا   مػػى مػػا تقػػدـ مػػف 
الد كل كا:جابة كبما أف المد ى  ميه صادؽ  مى د كل المد ب اللاـ جممة كتفصػي ن كبمػا أف 

ر منهيػا  نػه كشػماتة ممقكتػة كلقكلػه تلػالى   كو ا:قرار حجة  مى صاحبه كبمػا أف مػا قػاـ بػه أمػ
تلتػػدكا إف او و يحػػػب الملتػػديف ( كبمػػػا أنػػػه أظهػػر التكبػػػة كالنػػدـ كظػػػاهر حالػػػه صػػدقه فػػػب ندمػػػه 
كأ فه كبما أف ظاهرع الص ح كاولتزاـ كبما أنه لـ يقا أم ضرر  مى المجنب  ميػه مف الصػكرة 

نػػػة المػػػد ى  ميػػػه بالتهمػػػة المػػػذككرة فػػػب الػػػد كل قػػػد م ػػػحت فػػػكر تصػػػكيرها لػػػذا فقػػػد ابػػػت لػػػدم إدا
كقررت أخذ التلهد الشديد  ميه بلػدـ تكػرار ماػؿ ذلػؾ م ػتقب ن كمػا كجهػت إليػه المػكـ الشػديد  مػى 
فلمته كقررت صرؼ النظر  ف  مب المػد ب اللػاـ كبػذلؾ حكمػت كبلػر  الحكػـ  مػى المػد ى 

لارضػػػته فػػػأمرت بت ػػػميمه صػػػكرة مػػػف  ميػػػه قػػػرر المػػػد ى  ميػػػه قنا تػػػه بػػػه كقػػػرر المػػػد ب اللػػػاـ م
الصؾ لتقديـ ا تراضه  ميه خ ؿ المدة النظامية ففهػـ ذلػؾ  ممػان بػأف الحػؽ الخػاي مػازاؿ قائمػان 

 هػ . 1436كباو التكفيؽ   كصمى او  مى نبينا محمد ك مى آله كصحبه ك مـ . حرر فب ../../
*** 
 .........الدائرة الجزائية      محكمة او تئناؼ بمن قة مكة المكرمة            

 رقـ القرار : ............                                                       
 هػ 1437تاريخه : ../../                                                       

  1مف  1 صفحة رقـ :                                                        
 قرار تأييد

الحمد و كحدع كالص ة كال  ـ  مى مف و نبب بلدع كبلد : نحف رئيس كقضاة  الػدائرة الجزائيػة 
فب محكمة او تئناؼ بمن قة مكة المكرمة جرل منا او  ع  مى الملاممة الكاردة إلى  ........

بػػرقـ .......... كتػػاري   محكمػػة او ػػتئناؼ شػػفا خ ػػاب رئػػيس المحكمػػة الجزائيػػة بمحافظػػة جػػدة
هػػػػ  الصػػػػادر مػػػػف 1437هػػػػ المشػػػػتممة  مػػػػى الحكػػػـ رقػػػػـ ............ كتػػػػاري  ../../1436../../

فضػػيمة الشػػي  / ............. القاضػػب بالمحكمػػة الجزائيػػة بجػػدة المتضػػمف د ػػكل المػػد ب اللػػاـ 
. كبدار ػػػة الحكػػػـ المحكػػػـك  ميػػػه بمػػػا دكف با نػػػه ........ المػػػتهـ فػػػب ايػػػذا  الليػػػر ضػػػد / .....

كصػػكرة ضػػب ه كوئحتػػه او تراضػػية تقػػررت المكافقػػة  مػػى الحكػػـ. كاو المكفػػؽ كصػػمى او  مػػى 
 نبينا محمد ك مى آله كصحبه ك مـ        

*** 
 


