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»الجنايات« تقضي بإعدام زارع الحشيش في منزله بالقصور
»األنباء« تنشر حيثيات الحكم

أدخل »النفس�ي« أكثر من مرة أواله�ا 1979 وآخرها في 1995 
عثر ف�ي منزله على 6 صناديق حديدية تح�وي 167 نبتة مخدرة
نجال المتهم ش�هدا ضده: »نعلم أنه يزرع نباتات مخدرة بالحديقة«
اعترف بزراعته الماريغوانا ورعايتها وريها لمدة 5 أش�هر كل عام

املتهم بزراعة احلشيش في صورة وزعتها وزارة الداخلية بعد القبض عليه املستشار محمد اخللف

مؤمن المصري
قضت الدائرة اجلزائية الثانية 
باحملكمة الكلية امس برئاس���ة 
املستشار محمد اخللف وعضوية 
املستش���ارين متعب العارضي 
وامين صبري وأمانة سر محمد 
عبداللطيف بإعدام املواطن )ط.ح( 
املتهم بزراعة نبات القنب الهندي 
)احلشيش( في منزله الواقع في 
منطقة القصور مبحافظة مبارك 
الكبير وأبرز ما جاء في حيثيات 
احلكم على املتهم اعتراف ابني 
املتهم بعلمهما بزراعة والدهما 
للمخدرات، كما ان املتهم )ط.ح( 
سبق أن أدين بقضية مخدرات 
سابقة في العام 1994 وسبق ان 
النفسي  ادخل مستشفى الطب 
أكثر من مرة أولها في العام 1979 
وآخره���ا في العام 1995 كما أن 
املضبوطات م���ن املخدرات في 
ال� 55  منزله جت���اوز وزنه���ا 

كيلوغراما.
وفيما يلي تفاصيل احلكم كما 

جاءت في حيثيات احملكمة: 
باجللس���ة املنعق���دة علنا 
ف���ي يوم:  الكلي���ة  باحملكم���ة 

 2010/7/18
برئاسة األستاذ املستشار: 

محمد اخللف رئيس الدائرة
األس���تاذين:  وعضوي���ة 
متعب العارضي وأمين صبري 

القاضيني
وحضور األستاذ خليفة النجم 

ممثل النيابة
وحض���ور الس���يد محم���د 

عبداللطيف أمني السر
صدر احلكم اآلتي:

في القضي���ة رقم: 2010/194 
جنايات )2010/194 مخدرات(

املرفوعة من: النيابة العامة
ضد: )ط.ح(

األسباب
بعد االطالع عل���ى األوراق 
وس���ماع املرافع���ة الش���فوية 

واملداولة قانونا،،،
وحي���ث إن النياب���ة العامة 
أن���ه بتاريخ  أس���ندت للمتهم 
2010/3/9 بدائرة مخفر شرطة 

املباحث محافظة العاصمة:
أوال: زرع نبات مخدر � نبات 
القنب الهندي احلشيش � وكان 
ذل���ك بقصد االجت���ار في غير 
األحوال املرخص بها قانونا حال 
كونه عائدا لسبق احلكم عليه 
بعقوبة اجلناي���ة بحكم نهائي 
بتاريخ 94/11/28 باحلبس أربع 
سنوات مع الشغل والنفاذ في 
القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات 
املخدرات واملقيدة برقم 25 لسنة 
1994 حصر املخدرات على النحو 

املبني باألوراق.
ثانيا: زرع نبات مخدر � القنب 
الهندي احلش���يش � وكان ذلك 
بقصد التعاطي دون أن يثبت انه 

قد رخص له بذلك قانونا.
ثالث���ا: حاز م���ادة مخدرة � 
حش���يش � وكان ذل���ك بقصد 
التعاط���ي دون أن يثبت أنه قد 

رخص له بذلك قانونا.
 ،2 ،1 وطالبت عقابه باملواد 
10، 25، 26، 31/ج، 1/33، 2،1/39، 
45، 46 من القانون رقم 74 لسنة 
1983 في شأن مكافحة املخدرات 
وتنظيم استعمالها واالجتار فيها 
املعدل بالقانونني رقمي 13 لسنة 
1995، 12 لسنة 2007 والبندين 
رقم���ي 16 من اجل���دول رقم 1، 
1 من اجلدول رق���م 5 امللحقني 
بالقانون األول، واملادة 85 من 

قانون اجلزاء.

المحكمة

الدعوى  وحيث إن وقائ���ع 
حسبما استقرت في يقني احملكمة 
واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها 
وجدانها مستخلصة من سائر 
أوراقها وما مت فيها من حتقيقات 
بأنه وإبان مباشرة ضابط الواقعة 
فواز ناصر الشالحي ملهام عمله 
باملباحث وردت إليه معلومات 
سرية تفيد بأن املتهم....... يحوز 
التعاطي  مواد مخدرة بقص���د 
واالجتار ويق���وم بزراعتها في 
داخل مسكنه فتقدم الى النيابة 
العامة طالبا منها االذن بالقبض 
املتهم وتفتيش���ه وسطر  على 
محضره مبعلوم���ات وبيانات 
املته���م وحتريات  كافية ع���ن 
الواقعة  صريحة وجدية ع���ن 
فتحصل بحق على اإلذن املطلوب 
وانتقل مبوجبه الى منزل املتهم 
مبنطقة القصور وضبطه بداخله 

فأرشد املتهم عن النباتات املخدرة 
وبذورها املستخدمة في زراعتها 
وزهورها املستخلصة منها وقد 
ثبت للمحكمة من جماع اوراق 
الدعوى ان املتهم قد جترأ على 
القوان���ني املرعية وجعل  كافة 
من منزله الكائن بداخل منطقة 
سكنية مزرعة متكاملة إلنتاج 
نبات القن���ب الهندي احملظور 
)احلشيش( وانه خالل السنتني 
املاضيتني � قبل ضبطه � امتهن 
هذه احلرف���ة اإلجرامية وهيأ 
الزراعة  لنفسه كافة متطلبات 
وقام وحده بكل أعمالها بدءا من 
حرث االرض وتسويتها ووضع 
البذور فيه���ا الى حني احلصاد 
املادة املخدرة منها  واستخراج 
وأنه وبعد ضبطه عثر بحديقة 
منزله على كمي���ات كبيرة من 
املزروعات والشتالت والبذور 
وقد تبني أنه قام بتوزيع النبات 
بطريقة احترافية داخل حديقة 
املنزل كما انه قام بحصاد العديد 
الش���تالت وقام بتجفيفها  من 
ووضع البعض منها داخل أكياس 
بالستيكية والباقي نشره على 
حبال بالستيكية وذلك على امتداد 
مس���احة املنزل بدءا من الباب 
الرئيسي وحتى مدخل احلديقة 
متهيدا الستخالص املادة املخدرة 
منه���ا كما عثر على بذور وقمم 
زهرية مستخلصة من النباتات 
وبعد حتريز املضبوطات من قبل 
الضبطي���ة القضائية مت وضع 

الشجيرات وعددها 
167 داخل 6 صناديق حديدية 
كبي���رة احلجم ووزن���ت تلك 
املضبوطات جميعا 54.922.480 
كيلوغراما، وقد ثبت بالفحص 
والتحلي���ل ان جميع النباتات 
املذكورة هي لنبات القنب الهندي 

)احلشيش(.
وحيث ان وقائع الدعوى على 
نحو ما استخلصته احملكمة قد 
اس���تقام الدليل عل���ى صحتها 
وثبوته���ا في حق املتهم، وذلك 
أخذا مبا رواه املتهم بحق نفسه 
بالتحقيقات وما شهد به ضابط 
الواقعة فواز ناصر الشالحي وما 
ثبت مبعاينة النيابة العامة ملكان 
الواقع���ة وما انتهى إليه تقرير 

األدلة اجلنائية.
وحيث شهد ضابط الواقعة 
فواز ناصر الشالحي بالتحقيقات 
مبضمون ما استخلصته احملكمة 
على النحو السالف بيانه والذي 
حتي���ل اليه احملكم���ة منعا من 
التكرار بال مقتضى، كما أضاف 
املذك���ور على نح���و تفصيلي 
القب���ض على املتهم  انه وبعد 
بداخل منزله أرش���د على كمية 
من الش���تالت املزروعة لنبات 
احلشيش املخدر بحديقة مسكنه، 
وكذا على كمية من الش���تالت 
املزروعة ل���ذات النبات بأرض 
الش���تالت  احلديقة وكمية من 
املجففة داخل أكياس بالستيك 
وكمية من الشتالت املجففة معلقة 
بحبل بالس���تيك باملمر املؤدي 
الى احلديقة باملسكن وكمية من 
األشجار املجففة بأرض احلديقة 
وعثر بالديوانية بدرج مكتبة 
التلفاز على كيس بالستيك كبير 
ب���ه كمية من األكي���اس املعبأة 
بالبذور التي يستخدمها لزراعة 
النبات املخدر، وكذا علبة بها بذور 
ودفاتر ورق الرشيد ومقود غاز 
وعلب زجاجية بها نبات أخضر 
جاف وكيس به بذور وسيقان 
يش���تبه بها ومقص حديدي له 
مجموعة من األنصال يستخدمه 
في قطع األشجار واسطوانة بها 
رول حبل بالستيك يستخدمه 
في تعلي���ق وجتفيف النباتات 
املخدرة وغليون يستخدم في 
التعاطي وعلب س���جائر نوع 
LM ومبواجهت���ه باملضبوطات 
أقر بأنه يق���وم بزراعة النبات 
املضبوط بحديقة مسكنه منذ 
سنتني بقصد االجتار والتعاطي 
وانه يستخدم البذور املضبوطة 

في زراعة النبات املضبوط.
ان���ه بس���ؤال كل  وحي���ث 
م���ن )ع.ط.ح( وش���قيقه )ع( 
بالتحقيقات قررا انهما يقيمان 
مع والدهما بذات املسكن وانهما 
على علم بقيام والدهما بزراعة 
النباتات املخدرة بحديقة املسكن 
وانهما على خالف معه بسبب هذا 
الفعل، ما أدى الى قطع صلتهما 

بوالدهما.
وحي���ث ثبت م���ن محضر 

معاينة النياب���ة ملكان الواقعة 
ان النباتات املخدرة املضبوطة 
مزروعة في كمية من األحواض 
وبأجزاء ومس���احات مختلفة 

بأرض حديقة مسكن املتهم.
وقد مت إرفاق محضر النيابة 
العامة بصور فوتوغرافية ملكان 
الواقعة اطلعت عليها احملكمة 
وتبني لها انها عدة صور ألشكال 
النبات���ات املزروع���ة وكيفية 
توزيعها في جميع أرجاء احلديقة 
واملن���زل وايضا صور لنباتات 
مجفف���ة ومعلقة عل���ى أحبال 
بالستيكية على امتداد مساحة 
املسكن بدءا من الباب الرئيسي 
وحتى مدخ���ل احلديقة وايضا 
صور ألكي���اس بداخلها بذور 

وأخرى بداخلها مقود غاز.
وحي���ث ثب���ت م���ن تقرير 
العامة لألدلة اجلنائية  اإلدارة 
رق���م 155م/2010 ان املرفق���ات 
هي: ع���دد 6 صناديق حديدية، 
وبفتحه���ا وج���د بداخلها عدد 
167 نبت���ة كامل���ة وأجزاء من 
نف���س الن���وع وزن���ت جميعا 
صافيا 54.922.480 كيلوغراما، 
وايضا كيس من  البالس���تيك 
األس���ود بداخله عدد 32 كيسا 
من النايلون وعلبة بالستيكية 
بداخلها بذور لذات النبات وانه 
ثب���ت بالفح���ص والتحليل ان 
النباتات والبذور لنبات القنب 

الهندي )احلشيش(.
وخلص التقرير الى ان محتوى 

احلرز والصناديق هي:
� بذور لنبات القنب الهندي 
)احلش���يش( واملس���تثناة من 

جداول املخدرات.
� عدد 167 نبتة كاملة وأجزاء 
نباتية وقمم زهرية هي لنبات 

احلشيش املخدر.
� آثار ومس���تخلص كل من 
أداة قص وأداة تدخني )غليون( 
حتتوي على مادة احلش���يش 

املخدرة.
وحي���ث انه بس���ؤال املتهم 
)ط.ح.( بالتحقيقات أنكر التهمة 
األولى وأق���ر بالتهمتني الثانية 
والثالثة وأضاف انه يقوم بزراعة 
نب���ات املاريغوانا املخدر داخل 
حديقة مسكنه بقصد التعاطي، 
وذلك ع���ن طريق تهيئة التربة 
وتركه���ا ملدة أس���بوع للقضاء 
عل���ى الفطري���ات ع���ن طريق 
أشعة الشمس احلارة ثم يقوم 
بتسوية التربة ووضع البذور 
فيها وس���قيها بامل���اء ويتركها 
ملدة 5 أشهر حتى وقت احلصاد 
وحينئ���ذ يقوم بجن���ي الثمار 
مكتملة النمو ويقوم بتجفيفها 
بوضعها على أحبال بالستيكية 
ثم يقوم بتنظيفها واستخالص 
الزهيرات والبذور منها ويأخذ 
الورق املجفف ويقوم بفركه بيده 
متهيدا لتعاطي���ه طوال العام، 
وحيث ُأحيلت األوراق الى هذه 
احملكم���ة ونظرت الدعوى على 
النحو الثابت مبحاضرها، وفي 
اجللسة االفتتاحية ُأحضر املتهم 
من محبسه ومبواجهته بالتهم 
املنسوبة إليه أنكرها وحضر معه 
محام وطلب التصريح باستخراج 
تقرير من ملف املتهم املودع لدى 

الطب النفسي.
وف���ي اجللس���ة اخلتامي���ة 
للمحاكمة بتاريخ 2010/7/4 مثل 
املتهم وحضر معه محاميه الذي 
ترافع شارحا أوجه دفاعه ودفع 
ببطالن القبض والضبط لوقوعه 
الساعة الثانية عشرة ليال بالرغم 
من عدم وجود حالة من حاالت 
الضرورة تستدعي ذلك، كما قدم 
تقريرا طبيا صادرا عن وزارة 
الصحة خاصا باملتهم جاء فيه انه 
باستعراض ملف املذكور )املتهم( 
مبستشفى الطب النفسي تبني 
انه ُأدخل عدة م���رات منذ عام 
79 أولها كان بتاريخ 1979/7/13 
وخرج بتاريخ 1979/7/19 وآخرها 
1995/7/6 وخرج 1995/7/8 ولم 
يتردد على املستشفى منذ ذلك 
التاريخ، وهذا التقرير من واقع 
املذكور باملستش���فى وال  ملف 
يعكس حالة املذكور في الوقت 
احلال���ي، كما قدم دف���اع املتهم 
مذكرة شارحة لدفوعه ودفاعه 
� اطلعت عليها احملكمة وأملت بها 
� وضمنها دفعه ببطالن القبض 
والتفتيش وكافة ما ترتب عليهما 
من آثار البتنائهما على حتريات 
غير جدية ودفع كذلك بانتفاء 
قصد االجتار لدى املتهم، وطلب 

في ختامها أصليا ببراءة املتهم 
واحتياطيا باالمتناع عن النطق 
بعقاب املتهم عن واقعة زراعة 
وحي���ازة نبات مخ���در بقصد 

التعاطي.
وحيث قررت احملكمة حجز 
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 

اليوم املوافق 2010/7/18.
وحيث ان���ه عن الدفع األول 
املتهم ببطالن  املبدى من دفاع 
القبض والضبط لوقوعه ليال 
وع���دم وجود حال���ة ضرورة 
تستدعي ذلك، وملا كان من املقرر 
قانون���ا وفق نص املادة 50 من 
قانون اإلج���راءات واحملاكمات 
اجلزائية انه »ملن يقوم بتنفيذ 
القبض ان يدخل مسكن الشخص 
املطل���وب القبض عليه للبحث 
عن���ه... كما نصت املادة 85 من 
ذات القان���ون على ان »تفتيش 
املس���اكن يجب ان يكون نهارا 
وبعد االستئذان ممن يشغلون 
املكان وال يجوز الدخول ليال او 
من دون اس���تئذان اال اذا كانت 
اجلرمية مشهودة او وجد احملقق 
ان ظروف االستعجال تستوجب 

ذلك.
كما ان���ه من املق���رر قضاء 
التمييز »إذ كانت املادة 85 من 
قانون اإلج���راءات واحملاكمات 
اجلزائية ولئن أوجبت تفتيش 
املس���اكن نه���ارا اال انها جتيز 
التفتيش ليال إذا كانت اجلرمية 
مشهودة او استدعت ذلك ظروف 
االس���تعجال فإن قيام الضابط 
الطاعن ليال  بتفتيش مس���كن 
مفاده ان ظروف احلال كما قدرها 
املأذون له بالتفتيش وأقره على 
ذلك احملقق قد استدعت اجراءه 
في ذلك التوقي���ت ويكون هذا 
االج���راء قد مت بغي���ر مخالفة 
للقانون مب���ا يغدو معه النعي 
ببطالن تفتيش املس���كن غير 

سديد«.
الطعن رقم 2006/537 جزائي 

جلسة 2007/4/17
ومل���ا كان ذلك وبالبناء على 
ما تقدم من قواعد قانونية وأيا 
كان مقص���د دفاع املتهم والذي 
قصر دفعه ببطالن القبض دون 
ان يتط���رق للتفتيش فإن هذا 
الدفع بأي صورة كانت س���واء 
كان املقص���ود بط���الن القبض 
او التفتيش م���ردود عليه بأن 
القان���ون ال يوجب على مأمور 
الضبط القضائي عند تنفيذ أمر 
القبض وقتا محددا لتنفيذه على 
خالف تفتيش املساكن والذي 
أوجب املش���رع ان يكون نهارا 
وبعد االستئذان ممن يشغلون 
امل���كان اال اذا كان���ت اجلرمية 
مش���هودة او وج���د احملقق ان 
ظروف احلال تس���توجب ذلك، 
وبتطبيق ذلك على الدعوى املاثلة 
فإن احملكم���ة ترى من ظروفها 
ومالبساتها أن ضابط املباحث 
ل���ه بالتفتيش قد قدر  املأذون 
من ظروف احلال االس���تعجال 
بضب���ط وتفتي���ش املتهم ليال 
وكان محقا بذلك لوجود ظروف 
منطقية وواقعية تستوجب منه 
االستعجال ومنها اخلشية من 
قيام املتهم بتغيير معالم اجلرمية 
واقتالع واخفاء النباتات املخدرة 
ومن ثم يكون نعي الدفاع في هذا 
الصدد على غير سند من القانون 

متعينا االلتفات عنه.
وحيث ان الدفع الثاني ببطالن 
القب���ض والتفتي���ش وكافة ما 
ترتب عليه من آثار البتنائه على 
حتريات غير جدية فإنه وملا كان 
من املق���رر بقضاء التمييز »ان 
تقدير جدية التحريات وكفايتها 
إلصدار األمر بالتفتيش هو من 
املسائل املوضوعية التي يوكل 
األمر فيها الى سلطة التحقيق 
حتت اشراف محكمة املوضوع 

ولم يشترط القانون شكال معينا 
إلذن التفتيش..«.

الطعن رقم 88/252 جزائي 
جلسة 1988/12/5

فانه وملا كانت احملكمة تطمئن 
ال���ى التحريات الت���ي أجريت 
وترت���اح اليها ألنه���ا حتريات 
صريح���ة وواضح���ة وت���رى 
كفايتها إلص���دار إذن التفتيش 
كما ان احملكمة ترى صحة إذن 
التفتيش وكفاية املعلومات التي 
توصل اليها املأذون له الستصدار 
االذن من أن املتهم يحوز ويحرز 
مواد مخدرة ويقوم بزراعتها في 
مسكنه والتي أكدها املتهم نفسه 
من دون جدال وأيضا ابناؤه الذين 
يقيمون معه في السكن بأنه يقوم 
بزراعة املخدرات منذ سنتني كما 
ان طول او قصر مدة التحريات ال 
يعد شرطا لصحتها او صدقها ما 
دامت قد توصلت الى معلومات 
جدية وحقيقية بغض النظر عن 
املدة الت���ي أجريت فيها وكذلك 
ليس الزما ان يذكر الضابط نوع 
املخدر الذي في حيازة املتهم في 
محضر التحريات وكل ما تطلبه 
القانون في هذا الصدد ان يكون 
اإلذن واضحا ومحددا بالنسبة 
الى تعني األش���خاص واألماكن 
املراد تفتيشها وان يكون مصدره 
مختصا بإصداره وهو أمر محقق 
في واقعة الدعوى ومن ثم ترى 
احملكمة ان هذا الدفع غير سديد 

مما يتعني االلتفات عنه.
وحي���ث انه ع���ن موضوع 
الدعوى فإن احملكمة تشير متهيدا 
وتأصيال لقضائها بانه وملا كان 
من املقرر قانونا وفق نص املادة 
25 من القانون رقم 74 لسنة 1983 
املعدل في شأن مكافحة املخدرات 
وتنظيم استعمالها واالجتار فيها 
بأنه »ال يجوز زراعة النباتات 
املبينة باجلدول 5«، كما نصت 
املادة 26 من ذات القانون على انه 
»ال يجوز جلب او تصدير او متلك 
او احراز او حيازة او االجتار او 
شراء او بيع او نقل او تسليم او 
تسلم او التبادل او النزول عن 
النباتات املذكورة باجلدول رقم 
5 في جميع اطوار منوها وكذلك 
بذورها او التوسط في شيء من 
ذلك مع استثناء النباتات املبينة 
باجلدول 6« كما جاء باملادة 31/ج 
من ذات القانون »يعاقب باإلعدام 
او احلبس املؤبد: أ � ... ب � ... ج� 
� كل من زرع نباتا من النباتات 
الواردة في اجلدول رقم 5 املرفق 
بهذا القانون او صدر او جلب او 
استورد نباتا من هذه النباتات 
في اي طور من أطوار منوها هي 
وبذورها وكان ذلك بقصد االجتار 
او اجتر فيها بأي صورة وذلك 
في غير االحوال املرخص بها في 
هذا القانون« ونصت املادة 1/33 
»يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات وبغرامة ال جتاوز 
عشرة آالف دينار كل من جلب او 
حاز او احرز... مواد مخدرة او 
زرع نباتا من النباتات الواردة 
في اجل���دول رقم 5 املرفق لهذا 
القانون او حازه���ا او احرزها 
او اش���تراها وكان ذلك بقصد 

التعاطي...«.
وحيث ن���ص اجلدول رقم 1 
البن���د 16 امللحق بذات القانون 
عل���ى مادة احلش���يش بجميع 
انواعه ومسمياته ومنها الناجت 
او احملضر او املسترجع من ازهار 
او اوراق او س���يقان او جذور 
او راتنج نب���ات القنب الهندي 
)كانابيس س���اتيفا( ذكرا كان 
أو أنثى كما جاء باجلدول رقم 
5 فق���رة 1 ان النباتات املمنوع 
زراعتها ومنها 1 � القنب الهندي 
)كانابيس س���اتيفا( ذكرا كان 
او أنثى بجميع مس���مياته مثل 
احلشيش او الكمنجة او الباجنو 

وغير ذلك من األسماء التي تطلق 
عليه.

كم���ا انه من املق���رر بقضاء 
التمييز »ان العبرة في االثبات 
في املواد اجلزائية هي باقتناع 
محكمة املوض���وع واطمئنانها 
الى األدلة املطروحة على بساط 
البحث فمن حقه���ا مبا لها من 
سلطة مطلقة في تقدير األدلة 
وزن أقوال الشهود واألخذ مبا 

تطمئن اليه منها...«.
الطعن رق���م 86/167 جزائي 

جلسة 86/12/1
كما انه من املقرر ان »احراز 
وحيازة امل���واد املخدرة بقصد 
االجتار واقعة مادية يس���تقل 
قاض���ي املوض���وع بالفص���ل 
فيها طاملا ان���ه يقيمها على ما 

ينتجها«.
الطعن 88/270 جزائي جلسة 

88/11/28
وملا كان ما تقدم واهتداء به 
وملا كانت احملكمة تطمئن الى 
أدلة الثبوت الس���الف ايرادها 
لسالمة مأخذها وخللوها من 
أي شائبة لتساندها مع بعضها 
البع���ض وكفاي���ة مضمونها 
ومؤداه���ا للتدليل على صحة 
االتهام املسند الى املتهم وثبوته 
في حقه وذل���ك أخذا مبا رواه 
املته���م بحق نفس���ه بش���أن 
زراع���ة املخ���درات وحيازتها 
بقص���د التعاطي واملعززة مبا 
ش���هد به ضابط املباحث فواز 
ناصر الش���الحي بالتحقيقات 
بأن املتهم أيضا يزرعها بقصد 
االجتار والتي تأيدت مبا ثبت 
مبعاينة وتصوير النيابة العامة 
الواقعة وذلك ببيان كم  ملكان 
املضبوطات وأشكالها وكيفية 
زراعتها وجتفيفها وأيضا مبا 
انتهى اليه التقرير الفني اخلاص 
بتحريز وفحص املضبوطات.

وملا كان ذلك وكانت احملكمة 
قد أسهبت بسرد وقائع الدعوى 
وأدلة الثبوت فيها على النحو 
السالف بيانه فالبد لها ان تبني 
في قضائها مدى انطباق األركان 
املنس���وبة  القانونية للجرمية 
للمتهم على تلك الوقائع وبناء 
عليه فانه وع���ن الركن املادي 
جلرمية زراعة امل���واد املخدرة 
والذي يعرف���ه الفقه والقانون 
بأنه »كل عمل يقوم به املزارع 
من وقت بذر البذور الى جتميع 
املخدر بعد جتفيفه« فانه وملا كان 

املتهم قد أقر بالتحقيقات
بحيازته للبذور املضبوطة 
وقيامه بزراعة املخدرات داخل 
حديقة منزل���ه وتكفله وحده 
الزراعة بدءا من  بجميع اعمال 
حرث االرض وتس���وية التربة 
ووضع الب���ذور فيها والعناية 
بالزرع باتخ���اذ جميع االعمال 
الالزمة مثل ري التربة والتخلص 
من الطفيليات وتقليم النباتات 
الى حني نضجه والوصول الى 
النتيج���ة املبتغاة وهي حصاد 
ال���زرع وجتفيف���ه وتنقيت���ه 
واس���تخراج املادة املخدرة منه 
ومن ثم يكون املتهم قد ارتكب 
جميع االفع���ال املكونة للركن 
النباتات  املادي جلرمية زراعة 

املخدرة.
وحيث انه عن الركن املعنوي 
وملا كانت تلك اجلرمية عمدية 
تقوم على وجود قصد جنائي عام 
وآخر خاص والبد من توافرهما 

لقيام اجلرمية بحق املتهم.
وحيث انه عن القصد اجلنائي 
العام وهو املعرف فقها وقانونا 
بأنه »علم الزارع بأن النبات الذي 
يزرعه هو من النباتات املخدرة 
املمنوعة« فهو ثابت بحق املتهم 
اخذا بأقواله املبينة سلفا بقيامه 
بزراعة النباتات املضبوطة داخل 
حديقة منزله م���ع علمه بأنها 

نبات���ات مخدرة ممنوعة وعلل 
ذلك بقصد تعاطيها.

اما ع���ن القص���د اجلنائي 
املع���رف فقها  اخل���اص وهو 
ارادة  وقانونا بأنه »انصراف 
بالنباتات  الى االجتار  اجلاني 
املزروعة« فهو ثابت ايضا بحق 
ادلة  املتهم وذلك اخذا مبؤدى 
الثبوت املشار اليها سلفا وما 
الدعوى  انطوت عليه ظروف 
ومالبساتها والتي استخلصت 
احملكمة منها قصد االجتار بال 
تكلف وال عناء كبير وباالخص 
من كمية املضبوطات وحجمها 
)عدد س���تة صناديق حديدية 
بداخله���ا عدد 167 نبتة لنبات 
القنب الهندي( ومن وزنها املقدر 
ب� )54.922.480 كيلو غراما( 
الكبيرة  وكذلك من املس���احة 
للمزروعات وطريقة زراعتها 
وكث���رة الش���جيرات والبذور 
فيها وانتش���ارها ف���ي جميع 
ارجاء حديق���ة وممرات منزل 
املتهم واالدوات املستخدمة في 
حصادها واعدادها وتوزيعها 
متهيدا لالجتار فيها والتي تنم 
عن خبرة وجتربة كبيرة للمتهم 
في هذا املجال االجرامي وانه قد 
اتخذها حرفة ووسيلة للتكسب 
من ورائها ومن ثم فإن احملكمة 
وقد هالها هذه الكمية القياسية 
بالنسبة لبلد ومجتمع صغير 
مثل الكويت فانها ترى في دفاع 
املتهم بأنه يزرع املضبوطات 
لالستعمال الشخصي وبقصد 
التعاطي هو دف���اع متهالك ال 
يس���تقيم ال عق���ال وال منطقا 
املبينة سلفا  املاديات  مع تلك 
والساطعة كسطوع الشمس على 
ارض الواقع والتي تؤكد بجزم 
ويقني أن تلك املزروعات املخدرة 
املضبوطة تفوق حاجة الشخص 
الطبيعي لتتعداه الى ابعد من 
ذلك بكثي���ر وهو االجتار فيها 
على نطاق واسع كما انها جاءت 
لتؤكد بصدق صحة املعلومات 
التي توصل اليها ضابط الواقعة 
بحق املتهم بأنه يزرع النباتات 

املضبوطة بقصد االجتار.
وحيث انه عن تهمة زراعة 
وحيازة مادة احلشيش املخدرة 
بقصد التعاطي بجميع اركانها 
املتهم اخذا  فهي ثابتة جت���اه 
بأقواله بحق نفسه بالتحقيقات 
والتي سبق ان حصلتها احملكمة 
مبا يغني عن ترديدها وتكتفي 
احملكمة في هذا السياق باالشارة 
الى ان���ه قد ثبت بضبط املواد 
املخدرة بداخل مس���كن املتهم 
حيازته لها ماديا وقد اقر على 
لس���انه انه يتعاطها وبالتالي 
تواف���ر بحقه الركن���ني املادي 
واملعنوي مما تكون معه احملكمة 
قد انته���ت ال���ى ان املتهم قد 
ارتكب الواقعة بجميع اوصافها 
وقيودها القانونية ومن ثم فانها 
ال تعول على انكاره امامها او 
بالتحقيقات بالنس���بة لقصد 
االجتار وتلتفت عما اثاره الدفاع 
في مراحل نظر الدعوى من اوجه 
دفاع اخرى ال تستند الى ادلة 
مقبولة في العقل واملنطق قوامها 
اثارة الش���ك في ادلة الثبوت 
وبالتالي ال يسع احملكمة سوى 
اطراحها وعدم التعويل عليها 
لكونها وردت مرسلة قصد منها 
االفالت من العقاب عما تردى 
فيه، من اثم عظيم بحق نفسه 
ووطنه بتحويل حديقة منزله 
الى ارض موبوءة وزراعة آفة 
املخدرات فيها بقصد الترويج 
لها وتسويقها داخل بلده بحثا 
الدنيئة  عن اشباع ش���هواته 
بجمع االموال احملرمة بال مباالة 
لعواقب فعل���ه االجرامي وهو 
االمر الذي حدا باملشرع الكويتي 
القوانني اجلزائية في  وجميع 

العالم الى تغليظ العقوبة بحق 
املتهم  امثال  هؤالء املجرم���ني 
ليتناسب مع فعلهم االجرامي 
وم���ا يترتب علي���ه ومنها بال 
ش���ك وال جدال نشر املخدرات 
واملساهمة بتفتيش���ها داخل 
املجتمع مبا تخلفه من اضرار 
النواحي  مدمرة عل���ى كاف���ة 
سواء االجتماعية او الصحية 
او االقتصادية واالهم من ذلك 
استهداف شباب الوطن عماده 
في احلاضر وامله في املستقبل 
ليضحوا الى النقيض من ذلك 
عبئا وخطرا على املجتمع وهو 
السبب الذي دعا كبار العلماء 
املس���لمني الى توصيف هؤالء 
الزمرة من املجرمني امثال املتهم 
باملفسدين باالرض وممن تأصل 
االجرام في نفوسهم وان جزاءهم 
القتل اعماال لقوله تعالى: )إمنا 
ج���زاء الذي���ن يحاربون اهلل 
ورسوله ويسعون في األرض 
فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف 
أو ينفوا م���ن األرض ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة 

عذاب عظيم(.
وحيث انه بعد بيان وقائع 
الدع���وى وأدلته���ا وأركانها 
القانونية على نحو ما سلف، 
فق���د ثبت للمحكمة مبا ال يدع 
مجاال للشك أن املتهم ..... بتاريخ 
2010/3/9 بدائرة مخفر شرطة 

املباحث محافظة العاصمة:
أوال: زرع نبات���ا مخ���درا � 
نبات القنب الهندي احلشيش 
� وكان ذلك بقصد االجتار في 
غير األحوال املرخص بها قانونا 
حال كونه عائدا لسبق احلكم 
عليه بعقوب���ة اجلناية بحكم 
نهائي بتاريخ 94/11/28 باحلبس 
4 س���نوات مع الشغل والنفاذ 
في القضية رقم 1 لسنة 1994 
جنايات املخدرات واملقيدة برقم 
25 لسنة 1994 حصر املخدرات 

على النحو املبني باألوراق.
ثاني���ا: زرع نباتا مخدرا � 
القنب الهندي احلشيش � وكان 
ذلك بقص���د التعاطي دون أن 
يثبت انه ق���د رخص له بذلك 

قانونا.
 � ثالثا: حاز م���ادة مخدرة 
حش���يش � وكان ذل���ك بقصد 
التعاطي دون أن يثبت انه قد 

رخص له بذلك قانونا.
األمر الذي يتعني معه عمال 
بنص امل���ادة 172 م���ن قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
بعقابه باملواد 1، 2، 10، 25، 26، 
31/ج، 1/33، 2،1/39، 45، 46 من 
القانون رقم 74 لسنة 1983 في 
شأن مكافحة املخدرات وتنظيم 
استعمالها واالجتار فيها املعدل 
بالقانونني رقمي 13 لسنة 1995، 
12 لسنة 2007 والبندين رقمي 16 
من اجلدول رقم 1، 1 من اجلدول 
رقم 5 امللحقني بالقانون األول، 
واملادة 85 م���ن قانون اجلزاء 
بحسبان ان احملكمة ترى اعمال 
نص املادة 84 من قانون اجلزاء 
التهم املنسوبة للمتهم  بشأن 
بعقابه بعقوبة اجلرمية األشد 
كونها وقع���ت لغرض جنائي 
واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا 
ال يقبل التجزئة مع القضايا تبعا 
للعقوبة األصلية مبصادرة املواد 
املضبوط���ة وذلك عمال باملادة 
39 من القانون رقم 74 لسنة 
1983 في شأن مكافحة املخدرات 

وتنظيم االجتار فيها.

لهذه األسباب
ح�كمت المحك�مة حض�وريا بإعدام 
المتهم.... عما أسند إليه من اتهام مع 
النيابة  وعلى  المضبوطات  مصادرة 

العامة مراعاة مواعيد االستئناف.


