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

[القاعدة]
ً
تفصيال بالتهمة إلمسندة إليه بمحضري جمع إالستدالالت وتحقيق
[إذإ كان إلمتهم قد إعترف
إلنيابة إلعامة ،فان دفع محاميه بكيدية إالتهام وبعدم ك فاية إالدلة ،بقالة إن إلمتهم إنكر ً
دإئما إلتهمةَ
ٌ
متعلق بغيرها ،ما يسوغ للمحكمة إن
إلمنسوبة إليه ،فيه من إلتحريف للثابت باالورإق حتى ليبدو كانه
ً
تطبيقا لقاعدة إن فساده يغني عن إفساده].
تطرحه جملة وإحدة من غير حاجة إلى رد

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله حممد النيب الكرمي وعلى آله وصحبه،
ابجللسة املنعقدة سرا بتاريخ 28 :ذوالقعدة 1440هـ .املوافق2019-7-31 :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 صرباتة.
المدعي:
النيابة العامة مبحكمة صرباتة اجلزئية.
المتهم:
 15 ،...عاما ،مقيم بصرباتة حملة دمحان.
قرار االتهام:
بتاريخ  2019-5-21وما قبله بدائرة مركز شرطة صرباتة،
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حالة كونه صغريا بلغ الرابعة عشر من عمره ومل يتم الثامنة عشر ،اختلس ماال منقوال مملوكا
للغري ،بطريق التسلل إىل منزل مسكون وابستعمال العنف ضد األشياء ،أبن تسلل إىل منزل اجملين
عليه ،... :وقام بكسر زجاج الباب الداخلي وسرق مبلغا ماليا قدره ألفا دوالر ،وعلى النحو
الثابت ابألوراق.
الفعل املنطبق عليه اجلنحة املنصوص عليها ابملادتني 444 :و )2 ،1()1(446و 81من
قانون العقوابت.
ملخص الدعوى
تلخص الدعـوى يف شكوى أخ اجملين عليه يف  2019-5-21بتسلل جمهول إىل منزل
هذا األخري ،بعد كسره اببه ،وبسرقته مبلغا ماليا من فئة الدوالر بعد إحداث بعثرة يف حمتوايته.
عاينت الشرطة املكان وأثبتت أن ابب املنزل مهشم الزجاج ،وتغطي أرضيته مالبس مبعثرة .تتبعت
آاثر املشتبه يف كونه الفاعل ،فقادهتا إىل منزل املتهم الذي خرج ينتعل حذاء تتطابق آاثره مع
اآلاثر املتقفاة.
وحيث إنه بضبط أقوال املتهم مبحضر مجع االستدالالت ،اعرتف بتسلله إىل املنزل التاسعة
والنصف من صباح يوم البالغ ،وبكسره زجاج اببه ،وبدخوله وبعثرة مالبس فيه ،وبسرقته ظرفا
وجده فوق خزانة مالبس ابلصالة وبه عملة أجنبية .وأضاف القول أبنه عاد به إىل منزله وخبأه
جبانب سياجه .ضبطت الشرطة املسروق ،فكان ألفي دوالر.
وحيث إنه ابستجواب املتهم أمام النيابة العامة ،قال قوله الذي تقدم.
أجرت النيابة العامة حبثا اجتماعيا للمتهم وأحالته إىل هذه احملكمة.
بدأت هذه احملكمة نظر الدعوى جبلسة  .2019-7-24أمامها ،حضر املتهم حمبوسا
على ذمة القضية ،وحضر معه حماميه  ....سألته احملكمة عن االهتام فأنكره .متسكت النيابة العامة
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بقرار االهتام وطلبت تطبيق أقصى عقوبة .دافع حمامي املتهم قوال وكتابة مبا جتمله احملكمة يف هذين
الدفعني:
 عدم كفاية األدلة .فاملتهم أنكر يف مجيع احملاضر التهمة املنسوبة إليه؛ كيدية االهتام ،فقصد اجملين عليه من اهتام املتهم كيدي ينوي من ورائهإجبار عائلته على مغادرة املنزل الذي تستأجره جبواره .ويدل على هذا أن مجيع أقوال
اجملين عليه "يشوهبا الغموض والتلفيق".
قدم الدفاع إفادتني من رجلني أبهنما على معرفة ابملتهم منذ زمن طويل ،وأنه ذو أخالق
حسنة وسرية محيدة .وخلص إىل طلب احلكم برباءة املتهم ،وعلى سبيل االحتياط ،إسعافه
بظروف الرأفة والتخفيف.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبخر جلسة اليوم ،وفيها قضت ابلوارد ابملنطوق.
األبساا
احلمد هلل الذي قدر كل ٍ
يسره ومبا يسوءه ليبتلي يف
شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
َّ
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة وقد تفحصت الدعوى استهدافا للفصل فيها ابحلق
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 ودفاعه وطلبات النيابة العامة ،ومطالعة أوراق
ٍ
وإمعان يف النظر يف ِّ
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
الدعوى،
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 إنه بفحص احملكمة أدلةَ الدعوى بشأن ما محلته من وقائع ،جتزم بثبوت التهمة يف

جانب املتهم أبركاهنا القانونية مجعاء .فقد اعرتف تفصيال يف حمضري مجع االستدالالت وحتقيق
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النيابة العامة بتسلله إىل منزل اجملين عليه بعد استعمال العنف ضد اببه ،وابستيالئه على ظروف
يشتمل مبلغا من العملة األجنبية ليس مملوكا له .كما ضبطت الشرطة املسروق يف املكان الذي
دهلا إليه ،وأثبتت استعمال العنف على ابب املنزل .وكان الظاهر من سلوك املتهم ،والذي ال
خمالف له يف األوراق ،بل تؤييده ظروف الواقعة مجيعها ،أنه كان يعي ما يفعل وكان يعلم أبنه
يستويل على ملك الغري ،وأنه بفعله ينوي االستيالء على املسروق ومتلكه ،وكان التزامن بني كل ما
تقدم متحققا .لذلك كله ،تتحقق جرمية السرقة املنصوص عليها يف مواد االهتام.
أما ما دفع به دفاع املتهم ،ففيه من التحريف للثابت ابألوراق حىت ليبدو كأنه متعلق
بغريها ،ما حيمل احملكمة على أن تطرحه مجلة واحدة من غري رد تطبيقا لقاعدة أن فساده يغين
عن إفساده.
وحيث إنه عن تقدير العقوبة ،فإن احملكمة ترتئي تقريرها ابلوارد ابملنطوق وفقا للمادتني
 27و 28من قانون العقوابت واضعة يف احلسبان جسامة اجلرمية وما أفضت إليه من انتهاك
للحرمات وسلب لألموال ابلباطل ،من جهة؛ ومن جهة اثنية ،صغر سن املتهم ،ورد املسروق ،وما
تقرره املاداتن  81و 82من قانون العقوابت من خفض العقوبة املقررة مبقدار ثلثيها.
وحيث إن احلكم ابملصاريف على احملكوم عليه جوازي ،فإن احملكمة تعفيه منها.
الحكم
حكمــت احملكمــة حضــوراي ،حبــبس املــتهم شــهرين وتغرميــه عشــرة دينــري عــن التهمــة املســندة
إليه ،وإبعفائه من املصاريف[ .انتهى منطوق الحكم]
القاضي

الكاتب

أ
ُاودعت السباب في 2019-7-31 :بعد النطق بالحكم.
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