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احلمد هلل وحده وبعد فلدي اأنا عبدال�صالم بن �صالمة الطوير�ض القا�صي باملحكمة العامة 
ً على قرار املجل�ض الأعلى للق�صاء رقم  بعرعر واملنتدب للعمل باملحكمة العامة بطريف بناء
اإلينا من رئي�ض املحكمة واملقيدة  املحالة  املعاملة  بناًء على  ه�    .....وتاريخ ../ ../ 1434 
ه� افتتحت   1434 ، ففي يوم الأحد املوافق ../ .. /  1434ه�   .... يف   .... برقم  لدينا 
اجلل�صة ال�صاعة الثانية ع�رص والربع �صباحا ًوفيها ح�رص املدعي ..... �سعودي اجلن�صية مبوجب 
ال�صجل املدين رقم ..... ب�صفته الويل جربا ًعلى ابنه القا�رص �صنا ..... ً�صجل مدين رقم 
 .....والبالغ من العمر ثمان �صنوات املولود يف ../.. /1426 ه� وح�رص حل�صوره املدعى 
عليه ..... �سعودي اجلن�صية مبوجب ال�صجل املدين رقم ..... وادعى الأول قائال ً:اإن هذا 
احلا�رص قام بده�ض ابني ..... بتاريخ ../ ../ 1433 ه� وقد اأدين املدعى عليه بن�صبة100 % 
يف احلادث وقد اأ�صيب ابني بعدد من الإ�صابات هي كالتايل اأول ً:فقدان الذاكرة ،ثانيا :ً�صلل 
جلميع الأطراف، ثالثا :ًعدم القدرة على التحكم بالبول والرباز، رابعاً: تعطل منافع الرئة وقد 
قدرت اأرو�ض هذه الإ�صابات جميعها مببلغ وقدره مليون واأربعة وخم�صون األف ريال من قبل 
اجلهة املخت�صة ،كما اإنني �رصفت قرابة مائة و�صبعون األف ريال على عالجه يف الأردن ومبا اأن 
املدعى عليه قد اأدين بن�صبة100 % يف احلادث اأطلب اإلزامه بدفع هذه املبالغ يل لكوين الويل 
جربا ًعلى ابني ..... هذه دعواي وبعر�ض ذلك على املدعى عليه اأجاب قائال ً:ما ذكره املدعي 
من �صدمي لبنه ..... ون�صبة الدانة �صحيح، واأما ما ذكره من اأرو�ض الإ�صابات فال علم يل 



345 العدد | 61 | ربيع الأول 1435هـ    

بها ،واأما تكاليف العالج :فاإن الدولة قد وفرت العالج باملجان وهذا احلا�رص قد اأ�رص على 
عالج ابنه يف اخلارج بهذه التكاليف ،وبعر�ض ذلك على املدعي اأجاب قائال ً:اإنني اأخرجت 
ابني للعالج يف الأردن خوفا ًعليه واأمالً يف �صفائه .واأ�صاف قائاًل : ل مانع لدي من التنازل 
عن املطالبة بقيمة تكاليف العالج اإذا دفع يل املدعى عليه اأرو�ض الإ�صابات وب�صوؤال املدعى 
عليه عن الإ�صابات التي ذكرها املدعي والتي حلقت بابنه ،اأجاب قائال ً:اأعلم اأنه قد حلقه عدد 
من الإ�صابات ولكن ل علم يل بحقيقتها ،هكذا اأجاب .وقد جرى منا الرجوع لطيات املعاملة 
فوجدت القرار ال�رصعي رقم ..... يف ../../ 1433ه� ال�صادر من ف�صيلة ال�صيخ عبداهلل 
البطي القا�صي بهذه املحكمة ،وقد جاء فيه اإثبات اإدانة املدعى عليه ..... بن�صبة100 % من 
هذا احلادث..ا.ه� .كما جرى منا الطالع على التقارير الطبية املرفقة بطيات املعاملة فوجدت 
التقرير الطبي رقم ..... يف ../ ../ 1433 ه� وال�صادر من م�صت�صفى طريف العام ون�ض 
احلاجة منه » اأن ..... يعاين من عقابيل اإ�صابة ر�صية �صديدة )دماغ – نخاع �صوكي – رئة(  
وهو غري قادر على امل�صي ول يتحكم بالبول والرباز وهذه الإعاقة دائمة وكاملة تقدر ب�95 % من 
جميع وظائف اجل�صم« وذلك على لفة رقم ).....( من طيات املعاملة ،كما وجدت التقرير 
الطبي رقم ..... يف ../ ../ 1433 ه� وال�صادر من م�صت�صفى طريف العام ون�ض احلاجة 
منه»اأن ..... يعاين من عقابيل اإ�صابة نخاعية ر�صية �صديدة اأدى اإلى �صلل الطرفني ال�صفليني 
بن�صبة95 % مع عدم القدرة على التحكم بالبول بن�صبة95 % والرباز بن�صبة95 % واإ�صابة النخاع 
ال�صوكي95 % ون�صبة العجز يف الرئة10 % ول يوجد عجز بالدماغ اأي بن�صبة0 % «وذلك على 
لفه رقم ).....( من طيات املعاملة ،كما وجدت حم�رص معد من قبل جلنة مقدري ال�صجاج يف 

املحكمة العامة بالريا�ض برقم  )../..( يف   ../ .. / 1433 ه� وقد جاء فيه:  
) فقد اجتمعت جلنة مقدري ال�صجاج باملحكمة العامة بالريا�ض واطلعت على املعاملة املقيدة 
لدينا برقم ..... يف تاريخ ../ ../ 1433 ه� الواردة من املحكمة العامة بطريف واملت�صمنة 
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تقدير اإ�صابة ..... وبعد الطالع على املعاملة ومراجعة التقرير الطبي ومب�صاهدة امل�صاب ،فقد 
تبني وجود اإ�صابة �صديدة على الدماغ مع كدمات باملخ قدرناها دامغة مقدرة �رصعا ًمائة األف ريال 
�رصعا ًوعدم القدرة على امل�صي ب�صلل يف الطرفني ال�صفليني قدرناه بثالثمائة األف ريال �رصعاً 
وعدم التحكم بالبول قدرناه بثالثمائة األف ريال �رصعا ًوعدم التحكم بالرباز قدرناه بثالثمائة األف 
ريال �رصعا ًواإ�صابات ور�صو�ض على الرئة مع وجود ت�رصيف لل�صوائل والهواء عرب الرئة قدرناه 
بثالثني األف ريال حكومة وك�رص بعظم احلو�ض قدرناه باأربعة وع�رصين األف ريال حكومة واهلل 
املوفق ع�صو ..... وع�صو ..... ومدير اللجنة ..... وذلك على لفة ..... من طيات املعاملة 
ه� ح�رص الطرفان واملثبت هويتهما �صابقا ًوب�صوؤال  ويف جل�صة اأخرى بتاريخ ../ ../ 1434 
والد املجني عليه هل ا�صتقرت حالة ابنه املدهو�ض عبدالرحمن اأجاب قائالً ل مل ت�صتقر حتى 
الآن وقد جرى منا الطالع على التقارير الطبية املدونة يف اجلل�صة املا�صية فلم اأجد فيها ما يدل 
على ا�صتقرار حالة املجني عليه وخ�صية من �رصاية احدى الإ�صابات املذكورة ،لذا قررت الكتابة 
للم�صت�صفى للتاأكد من ذلك وحلني ورود اجلواب – جرى رفع اجلل�صة ويف جل�صة اخرى بتاريخ.. 
 ..// 1434ه� ح�رص الطرفان واملثبت هويتهما يف جل�صة ما�صية ،وقد وردنا جواب امل�صت�صفى 
مبوجب التقرير الطبي ال�صادر من م�صت�صفى طريف العام برقم ..... وتاريخ ../ ../ 1434 ه� 
والذي جاء فيه باأن ..... يعاين من عقابيل اإ�صابة نخاعية ر�صية �صديدة اأدى اإلى �صلل يف الطرفني 
ال�صفليني بن�صبة95 % مع عدم القدرة على التحكم بالبول بن�صبة95 % والرباز بن�صبة95 % واإ�صابة 
النخاع ال�صوكي95 % ون�صبة العجز يف الرئة10 % ول يوجد عجز بالدماغ اأي بن�صبة0 % وهذه 
اإعاقة دائمة وال�صفاء التام غري ممكن وحالة امل�صاب م�صتقرة ول يتوقع حدوث اإعاقات اإ�صافية 
بامل�صتقبل لكن الإ�صابات الب�صيطة اللتهابية ممكن حدوثها وباملقارنة بني هذا التقرير والتقرير 
ال�صابق الذي كان بتاريخ ../ ../ 1433 ه� وجد اأن التقريرين متطابقني مما يدل على ا�صتقرار 
احلالة من ذلك التاريخ ،اأما ما ذكر بهذا التقرير من اللتهابات الب�صيطة فاإنه غري موؤثر فبناءً على 
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ما تقدم من الدعوى والإجابة وملا ورد من تقارير اأهل اخلربة يف تقدير الديات والأرو�ض ،ولكون 
والد الطفل قد ح�رص مطالبته بذلك وتنازل عن املطالبة بقيمة العالج وهو الويل ولية جربية على 
ابنه وله ذلك لذا كله فقد الزمت املدعى عليه ..... باأن يدفع للمجني ..... املبالغ التالية اأولً: 
مبلغ وقدره ثالثون األف ريال حالً من ماله اخلا�ض وهي عبارة عن اأر�ض النق�ض الالحق برئة 
املجني عليه .ثانيا :ًمبلغ وقدره اأربعة وع�رصون األف ريال حالً من ماله اخلا�ض وهي عبارة عن 
اأر�ض ك�رص حو�ض املجني عليه .ثالثا :ًمبلغ وقدره مائة األف ريال وهي عبارة دية الدامغة الالحقة 
باملجني عليه .رابعا :ًمبلغ وقدره ثالثمائة األف ريال وهي عبارة عن دية منفعة امل�صي .خام�صا:ً 
مبلغ وقدره ثالثمائة األف ريال وهي عبارة عن دية منفعة التحكم بالبول �صاد�صا :ًمبلغ وقدره 
ثالثمائة األف ريال هي عبارة عن دية منفعة التحكم بالرباز .واأفهمت املدعى عليه اأن له الرجوع 
بالديات الواردة يف ثالثا ًورابعا ًوخام�صا ًو�صاد�صا ًعلى عاقلته اأن �صدقته وهي مق�صطة عليهم يف 
ثالث �صنني يحل الق�صط الأول بعد متام احلول من ا�صتقرار احلالة والتي ا�صتقرت بتاريخ../ .. 
/ 1433 ه� .كما هو مبني يف التقارير الطبية الواردة بعاليه ،ويكون ت�صليم جميع هذه املبالغ 
لوالد الطفل املجني عليه احلا�رص لكونه الويل ولية جربية على ابنه ،وبعر�ض احلكم على املدعي 
قرر قناعته به ،وبعد انتهاء اجلل�صة وقبل التوقيع رجع عن قناعته وقرر االعرتا�ض على احلكم. 
فاأفهم اأن يراجع بعد ع�رصة اأيام ل�صتالم ن�صخة من احلكم ،واأن له بعد ا�صتالمه مدة ثالثون يوماً 
ليقدم فيها اعرتا�سه واإل فاإن حق االعرتا�ض ي�صقط ويكت�صب احلكم القطيعة .كما قرر املدعى 
عليه االعرتا�ض على احلكم فاأفهم اأن يراجع بعد ع�رصة اأيام ل�صتالم ن�صخة من احلكم واأن له بعد 
ا�صتالمه مدة ثالثون يوما ًليقدم فيها اعرتا�سه ،واإل فاإن حق االعرتا�ض ي�صقط ويكت�صب احلكم 
القطيعة وعليه ح�صل التوقيع وباهلل التوفيق و�صلى اهلل عليه و�صلم حرر يف ../ ../ 1434 ه�.
القا�سي املنتدب للعمل للمحكمة العامة بطريف

عبدال�سالم بن �سالمة الطوير�س
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قرار ت�سديق

احلمد هلل وحده وبعد ....فقد اطلعنا نحن ق�صاة الدائرة الأولى لتمييز الق�صايا اجلزائية 
مبحكمة ال�صتئناف مبنطقة اجلوف على املعاملة الواردة من ف�صيلة رئي�ض املحكمة العامة بطريف 
برقم ..... وتاريخ ../ ../ 1434 ه� املرفق بها القرار ال�صادر من ف�صيلة القا�صي باملحكمة 
ال�صيخ /عبدال�صالم بن �صالمة الطوير�ض امل�صجل برقم ).....( وتاريخ ../ ../ 1434 ه� 
اخلا�ض بدعوى املدعي ..... �صد ..... /يف ق�صية حادث وده�ض وقد ت�صمن القرار حكم 
ف�صيلته مبا هو مدون ومف�صل به ،وبدرا�صة القرار و�صورة �صبطه والالئحتني االعرتا�سيتني 
واأوراق املعاملة ،فقد قررنا بالأكرثية امل�صادقة على احلكم مع التنبيه على اإفهام املدعي باملحافظة 

على مال القا�رص وتنميته .واهلل املوفق و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.

       قا�سي ا�ستئناف

فايز بن هليل ال�سحيمي

رئي�س الدائرة

عبدالعزيز بن عبداهلل العي�سى

قا�سي ا�ستئناف

حممد بن عبداهلل العبدالوهاب

يل وجهة نظر




