محكمة صبراتة الجزئية ،دائرة الجنح والمخالفات
نسخة محررة من الحكم .منشورة على الموقع الشخصي للقاضيwww.dirbal.ly :

[القاعدة]
[اقتران جريمة اتالف اموال الغير بالضرب يجعل منها جريمة مشددة العقوبة والحكام ،وفي
الوقت ذاته ،جريمة مركبة بحسبان ظرف التشديد فيها ،وهو الضرب ،يشكل بحياله جريمة جنائية .وفي
الحالين ،ل يصح في القانون مساءلة المتهم ال عن جريمة واحدة مشددة وهي جريمة التالف المقترن
باستعمال العنف ضد الشخاص؛ سلوك النيابة العامة غير ذلك باتهامها المتهم بجريمتين متمايزتين
مخالف لصحيح القانون وموجب لعمال المحكمة سلطتها في تعديل قرار التهام المقررة بنص المادة
 181من قانون الجراءات الجنائية.
ا
مرسال ل مؤشر في
متى كان دفع المتهم بعدم وعيه بما جرى ،بدعوى الصابة بمرض نفسي،
الوراق على صحته ول على جديته ،فان تجاهل المحكمة له وحمله على مجرد التوسل به لالفالت من
ا
مخالفا للقانون].
العقاب ل يكون
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله حممد النيب الكرمي وعلى آله وصحبه،
ابجللسة املنعقدة علنا بتاريخ 6 :ذواحلجة 1440هـ .املوافق2019-8-7 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحبوضرر عوضر النيابة العامة األستاذ  ،...وكاتب

اجللسة األخ ،...

أص ــدرت احملكمة ،بترفيق للا تعاىل ،هذا احلكم
الدعوى:
 2019-...جنح العاللقة.
المدعي:
النيابة العامة مبحكمة صرباتة اجلزئية.
المتهم:
 39 ،...عاما ،مقيم بصرباتة حملة دمحان.
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قرار االتهام:
بتاريخ  2019-7-28بدائرة مركز شرطة العاللقة،
 .1أتلف ماال منقوال وصريه غري انفع كليا ،واقرتن فعله ابستعمال العنف على األشخاص،
وذلك أبن قام بتكسري الزجاج األمام وزجاج الباب األمام ملركبة اجملين عليه  ...بعد
أن قام بضربه بواسطة رأسه ،على النحو الثابت ابألوراق؛
 .2ضرب شخصا دون أن يسبب له مرضا ،وذلك أبن قام بضرب اجملين عليه سالف
الذكر على أنفه بواسطة رأسه دون أن يسبب له أية إصاابت تؤدي إىل مرض ،على
النحو الثابت ابألوراق.
الفعل املنطبق عليه اجلنحة املنصوص عليها ابملادة  ،))1(2 ،1(457واملخالفة املنصوص
عليها ابملادة  378من قانون العقوابت.
ملخص الدعوى
تلخص الدعـوى يف شكوى اجملين عليه يوم الواقعة مبا فحواه أنه كان ظهر هذا اليوم يقود
سيارة على الطريق العام فاستوقفه املتهم فوقف فضربه برأسه على أنفه وهشم زجاج السيارة حبجر.
عاينت الشرطة السيارة فأثبتت هتشم زجاجها األمام وزجاج ابهبا األنمن.
وبضبط أقوال املتهم مبحضر مجع االستدالالت ،قال أبنه كان يف "حالة أعصاب" ،وال
يعلم ما حصل ،وأن اجملين عليه ضربه حبديد على رأسه .وابستجوابه أمام النيابة العامة ،أنكر
التهمة معلقا أبنه مصاب مبرض نفس تلقى عالجا قرآنيا بشأنه.
بدأت احملكمة نظر الدعوى جبلسة  .2019-7-31أمامها ،حضر املتهم حمبوسا على
ذمة القضية .سألته احملكمة عن االهتام فأنكره بقوله املتقدم أمام النيابة العامة ،مضيفا أبنه ال نملك
تقارير طبية حبالته الصحية .متسكت النيابة العامة بقرار االهتام وطلبت تطبيق أقصى عقوبة.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبخر جلسة اليوم ،وفيها قضت ابلوارد ابملنطوق.
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األسباب
يسره ومبا يسوءه ليبتل يف
كل ش ٍء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
احلمد هلل الذي قدر َّ
وبعد ،فإن احملكمة وقد تفحصت الدعوى استهدافا للفصل فيها ابحلق
شكره وصربهُ .
احلالتني َ
التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها ،والسداد يف ما قضت به
والعدل القانوين ،تسأل هللا تعاىل
َ
بشأهنا .وإنه لقضاء أمضته بعد مساع أقوال املتهم وطلبات النيابة العامة ،ومطالعة أوراق الدعوى،
ٍ
وإمعان يف النظر يف ِّ
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر املتهم جلسةَ
املرافعة ،إذا فاحلكم الصادر فيها يكون حضوراي عمال ابملادتني )1(210 :و 212من قانون
اإلجراءات اجلنائية.
وحيث إن النيابة العامة جتعل من سلو الضرب املنسوب إىل املتهم ظرفا مشددا للتهمة
األوىل وموضوعا للتهمة الثانية ،فإن تكييفها الواقعة على هذا النحو خمالف للقانون .ذلك أنه ملا
كان الضرب ظرفا للتشديد يف التهمة األوىل ،فإننا نكون أمام جرنمة مشددة العقوبة واألحكام،
وه يف الوقت ذاته ،جرنمة مركبة حبسبان ظرف التشديد فيها ،وهو الضرب ،يشكل حبياله جرنمة
جنائية .ويف احلالني ،ال يصح يف القانون مساءلة املتهم إال عن جرنمة واحدة مشددة وه جرنمة
اإلتالف املقرتن ابستعمال العنف ضد األشخاص.
املتهم جبرنمة الضرب مستقلة على
وحيث إن النيابة العامة سلكت غري ذلك ،واهتمت َ
الرغم من دخوهلا يف تكوين هتمته األوىل ،لذا ،ومبوجب لنص املادة  181من قانون اإلجراءات
اجلنائية ،تستبعد احملكمة التهمة الثانية من قرار االهتام.
وحيث إن احملكمة جتد سلو الضرب املسند إىل املتهم غري قطع الثبوت يف حقه واحلال
أن ال دليل عليه غري قول اجملين عليه الذي ليس يف األوراق ما يسانده ،ويف الوقت ذاته ،ال يكف
مبجرده الطمئنان احملكمة إليه أساسا للجزم بتحقق الضرب ،وذلك بسبب قيام شبهة اختالق
اجملين عليه له ردا على ما أصابه من املتهم من اإلتالف الذي تظافرت األدلة بشأنه كما سيأيت نبؤه
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بعد حني .وحيث إن النيابة العامة تتهم املتهم جبرنمة اإلتالف املقرتن ابستعمال العنف ضد
األشخاص على الرغم من عدم ثبوت هذا العنف ،فإن احملكمة ،واستنادا إىل النص املشار إليه،
تقرر استبعاده ظرفا للتشديد وتعديل القيد والوصف ليكون على النحو التايل:
تقيد الواقعة جنحة ابملادة  )1(457من قانون العقوابت ،ضد املتهم ،ألنه بتاريخ الواقعة،
أتلف ماال منقوال مملوكا للغري ،أبن هشم عمدا الزجاج األمام وزجاجا جانبيا لسيارة اجملين
عليه ،... :على النحو الوارد ابألوراق.
وحيث إنه بفحص احملكمة أدلةَ الدعوى بشأن ما محلته من وقائع ،جتزم بثبوت هذه
التهمة يف جانب املتهم أبركاهنا القانونية مجعاء .وه يف هذا أتخذ أبقوال اجملين عليه من أن املتهم
أصاب عمدا زجاجا من السيارة اليت كان يقودها فهشمه ،وهو قول تراه احملكمة صدقا لتأيده
ابلكشف الذي أجرته الشرطة بُعيد الواقعة على السيارة والذي أثبت هتشم الزجاج األمام وآخر
جانيب ،ما تطمئن معه احملكمة إىل مقارفة املتهم للجرنمة وعن عمد وبعلم وإرادة .أما دفعه بعدم
فمرسل ال مؤشر يف األوراق على صحته وال على جديته،
وعيه مبا جرى ،بسبب حالة مرضية،
ٌ
ولذا فاحملكمة تتجاهله حاملة إايه على التوسل به جملرد اإلفالت من العقاب.
وحيث إنه عن تقدير العقوبة ،فاحملكمة ترتئ تقديرها ابلوارد ابملنطوق وفقا للمادتني27 :
و 28من قانون العقوابت واضعة يف احلسبان جسامة اجلرنمة وما أفضت إليه من اعتداء على
أموال الغري ،وهو ما يلزم معه إنزال العقوبة الكافية لتحقيق الردع اخلاص للمتهم ،وليتحقق أيضا
ردعٌ عام ملن قد يستهويه وحل اجلرنمة .على أن خلو ماض املتهم من السوابق حيمل احملكمة على
أن تنزل به عقوبة دون القصوى.
وحيث إن احلكم ابملصاريف على احملكوم عليه جوازي ،وذلك وفقا للمادة  278من
قانون اإلجراءات اجلنائية ،فإن احملكمة تعفيه منها.
الحكم
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حكمــت احملكمــة حضــوراي ،بتغــرمي املــتهم مئــة دينــار عــن التهمــة املســندة إليــه ،وإبعفائــه مــن
املصاريف[.انتهى منطوق الحكم]
القاضي

الكاتب

أ
ُاودعت السباب في 2019-8-7 :بعد النطق بالحكم.
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