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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

نتيجة التنمية املتسارعة ، وارتفاع " حوادث املرور " لقد عانت شعوب العامل يف هذا العصر من ظاهرة 
مستوى الدخل ، وتزايد عدد السيارات وما رافقها من تزايد معدل الوفيات واالعاقات وما تسببه من االضرار 

 .النفسية واملعنوية واملادية لألفراد واجملتمعات على حد سواء 

سلطات الدولة الثالث  بأبعادها املختلفة أمام" املشكلة املرورية " ضع اجملمع هذه الفرصة لن وهيأ
اجملتمع ومؤسساته ، ودعوة اجلميع إىل النهوض مبسؤولياهتم  لتوفري السالمة  التشريعية والقضائية والتنفيذية و

ة   املستمرة لقوانني وذلك باملرجعوآالم املرورية وتفادي ما ينجم عنها من خسائر وأضرار وما تسببه من أحزان 
 املرور لتشديد العقوبات زجرا ملرتكيب جرائم املرور                                   

وهذه الصفحات مسامهة يف عرض هذه القضية من خالل دراسة مقارنة بني قوانني املرور يف الدول 
 .العربية من حيث أنواع اجلرائم والعقوبات 

 

 الدكتور إبراهيم أحمد عثمان

 قاضي  المحكمة العليا
 السودان –عضو مجمع  الفقه اإلسالمي 
 الخبير بالمجمع
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 األول بحثالم
 مفهوم الجريمة في الفقه اإلسالمي

 تمهيد وتقسيم
تعريف اجلرمية الذي اخذت به معظم املؤلفات يف الفقه اإلسالي والقانون اجلنائي املقارن بالفقه 

حمظورات شرعية زجر اهلل عنها " ) حيث عرفها بأهنا ( عليه رمحه اهلل ) اإلسالمي ما جاء به اإلمام املواردي 
حبد او تعزير ، وهلا عند التهمة حال استرباء تقضية السياسة الدينية وهلا عند ثبوهتا حال استيفاء توجيه 

 1(األحكام الشرعية 

، حيث عرف  2فرقوا بينها وبني اجلناية وكما هو احلال يف القانونوقد عرف فقهاء املسلمني اجلرمية ومل ي
 .ككلمة تدل على اجلرمية بتقسيماهتا احلديثة املعروفة ( اجلناية )الفقه اإلسالمي 

 الفرع األول 
 مفهوم الجناية عند الفقهاء 

 :عرف الفقهاء املذاهب اإلسالمية من حيث مدلوهلا على النحو التايل 

اسم لفعل حمرم شرعاً سواء حل مبال أو نفس ، ولكن يف لسان الفقهاء : ) عرفوها بأهنا : احلنفية  :أواًل 
وذهبوا إىل أن اجلناية اسم ملا جتنبه من شر ، وهي . 3" الفعل ايف النفوس واالطراف " يراد بإطالق اسم اجلناية 

 أنه يف الشرع خ  بفعل حمرم حل الإوهو عام يف كل ويسوء ، . يف األصل مصدر جىن عليه شرًا جناية 
 .4النفوس واألطراف ، واألول يسمى قتاًل وهو فعل من العباد تزول به احلياة والثاين يسمى قطعاً وجرحاً ب

الذنب واجلرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه : ) اتفقوا يف تعريف اجلناية على أهنا : املالكية  :ثانيًا 
. وأصلها يف اللفه من َجىَن الذنب عليه جينيه جناية أو جره اليه ( . نيا واآلخرة العقاب أو القصاصا يف الد

 . 5الشافعية ووافقهم يف ذلك

                                                           
االمام القاضي ايب احلسن على بن حممد بن حبيب البصري املتويف –للمواردي :االحكام السلطانية وااليالت الدينية   1

 585هـ  ص054
 3ص5التشريعه اجلنائي االسالمي عبد القادر عودة ج  2
 80ص 52املبسوط للسرخسي حمم ابن امحد بن مروان السرخسي ج  3
مشس الدين امحد قودر -قاضي زادة-الرموز واالسرار تكملة كتاب فتح القدير البن اهلمامنتائج االفكار يف كشف   4

 543ص04ج، 804املتويف 
 053ص 2هـ ح626للنووي  ابو زكريا بن شرف النووي املتويف ،اجملموع شرح املهذب   5
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 اعرفوا احلنابلة باهنا التعدي على األابدان مبا يوجب قصاصاً أو غريه مآاًل أو كفارة ، ومسو : احلنابلة : ثالثاً 
 .1وإتالفاً  نةَ اجلناية على األموال غصباً وهنباً وسرقَة وخيا

. مبقارنة مفهوم اجلناية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة على كافة األفعال احملرمة شرعاً اليت حتل بالنفس واملال 
بينما يذهب بقية الفقهاء إىل إطالق لفظ اجلناية على اجلرائة اليت تقع على اإلنسان سواء أكانت يف صورة 

ألموال من جرائم يسمى مبسميات أخرى كاإلتالف والسرقة  تعد على النفس أو ما دوهنا وما يقع على ا
 2.وخيانة األمانة 

  

                                                           
 543ص 5هـ ج0455كشف القناع عن منت االقناع ملنصور بن يونس البهويت املتويف   1
 52لالمام حممد ابو زهرة ص( كتاب اجلرمية)اجلرمية والعقوبة يف الفقخه االسالمي   2
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 الثاني بحثالم
 تقسيم الجرائم حسب قصد الجاني

 :تمهيد وتقسيم 
 :طالب التاليةقصد اجلاىن له أمهية يف حتديد طبيعة اجلرمية والعقوبة املفروضة عليها ، ونبحث ذلك يف امل

 األول المطلب

 :1اإلسالميةفي الشريعة 
 :إىل جرائم مقصودة وجرائم غري مقصودة ( الركن املعنوي ) تقسم اجلرائم حبسب قصد اجلاين 

 :الجرائم المقصودة : أوالً 
هى اليت يعتمد اجلاىن فيها إتيان الفعل احملرم وهو عامل بأنه حمرم ، وهذا هو املعىن العام للعمد يف اجلرائم 

د نتيجته ، فإن \وللعمد معىن خاص يف القتل ، وهو تعمد الفعل احملرم وتعم املقصودة أو اجلرائم العمدية ،
 .تعمد اجلاىن الفعل دون نتيجة كان الفعل قتال شبه عمد

 :الجرائم غير المقصودة : ثانياً 
ال ينوى فيها اجلاىن إتيان الفعل احملرم ولكن يفعل الفعل احملرم نتيجة خطأ منه ، واخلطأ على  وهي اليت

 : نوعني

يقصد اجلرمية ولكنه مع ذلك هو ما يقصد فيه اجلاىن الفعل الذي أدى للجرمية وال  :النوع األول 
، إما يف نفس الفعل كمن يرمى حجرًا ليتخل  فيصيب أحد املارة ، أو يرمي صيدا فيخطئه ويصيب حيطيء
 .آدمياً 

 .ناً وإما ان يكون اخلطأ يف ظنه كمن يرمي ما يظنه حيوانا إلإذا هو إنسا

هو ما اليقصد فيه اجلاين الفعل وال اجلرمية ، ولكن يقع الفعل نتيجة إلمهاله أو عدم  :النوع الثاني 
احتياطه ، كمن ينقلب وهو نائم على آخر جبواؤه فيقتله ، وكمن حيفر بئرًا يف طريق وال يتخذ احتياطاته ملنع 

 .سقوط املارة فيه 

 :2م اجلرائم إىل مقصودة وغري مقصودة من وجهني تظهر أمهية تقسي: وأمهية هذا التقسيم 

                                                           
 530ص 2بدائع الصنائع ج 354ص9ملغىن ج 535ص 2هناية احملتاج ج  1
 02ص 0التشرع اجلنائي االسالمي ج  2
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أن اجلرمية املقصودة تدل على روح إجرامية لدى اجلاين ، أما غري املقصودة فليس فيها ما يدل على  :أوال 
 .ميل الفاعل لإلجرام ، ومن مث كانت عقوبة اجلرمية املقصودة شديدة وعقوبة اجلرمية الغري املقصودة خفيفة 

 .ب عليها جملرد اإلمهال أو عدم التثبت قع العقاب على اجلرمية املقصودة فيعاميتن :ثانياً 

 الثاني لمطلبا
 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوى في القانون

يف القانون عن تقسيمها يف الشريعة اإلسالمية حيث / ال خيتلف تقسيم اجلرائم بالنظر إىل ركنها املعنوى 
على الركن املعنوى للجرمية أو على توافر القصد اجلنائي إىل جرمية عمدية وجرمية غري تقسم اجلرائم اعتمادًا 

 1.عمدية 

 :الجريمة العمدية : أوالً 
 أي اجتاه إرادته إىل حتقيق النتيجة اليت/ تعترب اجلرمية عمدية إذا تواقر القصد اجلنائي ، لدى مقرتفها 

 .جرمية القتل العمد : يتوقعها ومثاهلا 

 :الجريمة الغير العمدية : اً ثاني
تعترب اجلرمية غري عمدية  اذا مل يتوافر القصد اجلنائي لدى مقرتفها ، أي اجلرمية اليت ينتفي فيها القصد 
اجلنائي ، فهي جرمية تقوم على جمرد اخلطأ املبين على اإلمهال والرعونة وقلة االحتزاز وعدم اطاعة القوانني 

 .اخلطأ ، أو اجلروح اخلطأ واللوائح ، ومثاهلا القتل 

  

                                                           
 02املرجع السابق ص  1
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 لثالمبحث الثا
 المخالفات في قوانين المرور

 :تمهيد وتقسيم 
استكماال لبحثنا يف املخالفات املنصوص عليها يف قوانني املرور نستعرض يف هذا املبحث تصنيف قوانني املرور 

 :العربية للمخالفات ونقارهنا مبا جاء يف القانون السوداين وذلك يف مطلبني 

 المخالفات في قوانين المرور السوداني: المطلب األول 

 المخالفات في قوانين المرور العربية: المطلب الثاني 
 المطلب االول

 0202المخالفات في قانون المرور السوداني لسنة 
 :تمهيد وتقسيم 

) بعنوان املخالفه  ( 63)مل يعرف قانون املرور السوداين املخالفة بصورة قاطعة ولكنه أورد نصًا يف املادة 
كل من يرتكب خمالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة مبوجبه يعاقب  باجلزاءات اليت حتددها الئحة 

 ( .التسويات الفورية 

يصبح أي فعل او امتناع يتعارض مع ( الفعل او االمتناع املخالف للقانون ) وباملفهوم القانوين للمخالفة 
ون من املخالفات اليت تستوجب العقاب مبوجب هذا القانون والئحة التسويات الفورية لسنة نصوص هذا القان

 :م ونفصل املخالفات الواردة يف هذا القانون فيما يلي من فروع حسب طبيعتها 5404

 الفرع األول
 المخالفات الخاصة بالمركبات
اخلاصة هبا من ترخي  وتسجيل ورهن  تشمل املخالفات اليت خت  املركبات من حيث عدم إتباع اإلجراءات

، ونبني  1م5404وتعامالت أخرى ال عالقة هلا بالقيادة ، وهي الواردة جبدول الئحة التسويات الفورية لسنة 
م ونفصلها فيما 5404املواد اليت مت الن  فيها على املخالفة من القانون والالئحة التنفيذية لقانون املرور لسنة 

 :يلي 

                                                           
 0905404ص 0قانون املرور لسنة  ملحق   1
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 : 1الواردة بالجدول األول الئحة التسويات الفورية( رجة الألولى مخالفات الد)
وهي خمالفات خاصة بالتعامل يف املركبات بدون إذن السلطة املرخصة وبعض خمالفات السري اليت تؤدي 

 :حلوادث املرور وتشمل 

 لقانون من ا 8/0خمالفة ضوابط نقل امللكية والرهن والتسجيل                        املادة    .0
 من القانون/  9تعديل هيكل املركبة بدون علم السلطة املرخصة                   املادة  .5
 من القانون/ 00العمل على تأجري املركبات بدون موافقة السلطة املرخصة        املادة  .3
 القانونمن  38/0تنظيم سباق دون موافقة السلطة املختصة                           املادة  .0
 من القانون 05اعاقة السري بابقاء املركبة أو التسبب يف بقائها واقفة مبا          املادة  .5

 يهدد السالمة املرورية     
 من القانون 55/5عدم االلتزام باستخدام أجهزة  تتبع املركبات ملركبات            املادة  .6

 .اخلدمة العامة على الطريق القومي  
 من القانون 55/0مظللة بدون موافقة السلطة املختصة                  املادة قيادة مركبة  .2
 من القانون 69/0قيادة مركبة بدون تأمني أو السما بقيادهتا                           املادة  .8
 .من الالئحة  049خمالفة مواصفات مركبة التدريب                                  املادة  .9

 :الواردة بالجدول الثاني من الئحة التسويات الفورية ( ت الدرجة الثانية مخالفا)
 :وهي املخالفات األقل درجة وال تسبب خطورة وتشمل 

 من القانون 05/3عدم وضع العالمات الدولية املميزة للمركبات اليت تعمل         املادة  .0
 بني السودان واالقطار االخرى    
 من القانون 59/0لة عدم الرغبة يف الرتخي             املادة عدم تسليم اللوحات يف حا .5
 أ  من القانون/30قيادة مركبة يتجاوز ارتفاعها احلد األقصى املسموح به           املادة  .3
 من القانون 00السماح بالركوب خارج املركبة                                     املادة  .0
 من القانون 02ركبة                                املادة عدم االلتزام بضوابط سحب امل .5
 من الالئحة 55املادة   تغيري لون املركبة دون إخطار السلطة املرخصة                 .6
 من الالئحة 65عدم االلتزام بضوابط احلمولة                                       املادة  .2
 من الالئحة 80املادة                                   خمالفة ضوابط الصالحية           .8
 من الالئحة 96املادة   خمالفة الضوابط اخلاصة باملركبات العاملة يف نقل الركاب      .9

                                                           
 500ص 5مللحق نتيجة التسويات الفورية ا  1
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 من الالئحة 99املادة    عدم االلتزام مبعدات السالمة املطلوب توفرها          .04
 يف مركبات  النقل العام والبضائع

 من الالئحة 045املادة   نقل الركاب على الطرق القومية بدون                    .00
 تصديق خط امتياز       
 من الالئحة 043املادة   االمتناع عن تسيري الرحالت يف                           .05
 خط الالمتياز بدون اسباب 
 من الالئحة 042املادة   خمالفة شروط فتح مدارس تعليم قيادة املركبات          .03
 من الالئحة 048/5املادة               عدم جتديد تصديق مدرسة تعليم القيادة       .00

 :الجدول الثالث الئحة التسويات الفورية ( مخالفات الدرجة الثالثة )
 :وتتمثل يف املخالفات البسيطة وتشمل 

 أ من القانون/35املادة      املصدق ملركبات                نقل ركاب زيادة عن العدد .0
 النقل العام واملشرتك     
 من القانون 05قيادة مركبة جهاز تنبيه صويت وعدم االلتزام                    املادة  .5

 بضوابط االستخدام   
 من القانون 03املادة   امت صوت العادم                 قيادة مركبة بدون استخدام ك  .3

 او وضع اي الة حتدث اصوات  
 من الالئحة 55املادة ث  العاكس او طفاية احلريق      عدم محل املستطيل او املثل .0
 من الالئحة( 60-65)املادة  عدم االلتزام باستخدام ضوابط االنارة                            .5
 من الالئحة 66املادة  ملخصصة للبضائع                 نقل الركاب يف املركبات ا .6
 من الالئحة 98املادة  ركبات العاملة يف نقل البضائع خمالفة الضوابط اخلاصة بامل .2

 الفرع الثاني
  1خالفات القيادةم

ومتثل نسبة حوادث املرور اليت تقع نتيجة أخطاء . وهي اخطر املخالفات اليت تسبب حوادث املرور
. لك اعتربت بعضها من اجلرائم املرورية اليت يعاقب عليها بالسجنالسائقني نسبة كبرية من مجلة احلوادث لذ

التالية  طالبوخمالفات القيادة اليت تدخل يف باب املخالفات البسيطة الغري مرتبطة حبوادث املرور نتناوهلا يف امل
 :صت عليها حسبما وردت يف الئحة التسويات الفورية مبينا املواد من القانون او الالئحة التنفيذية اليت ن

                                                           
 500ص 5املرجع السابق امللحق  1
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 من القانون 02/0املادة             القيادة بدون رخصة أو السماح ألخر القيادة بدوهنا    .0

 من القانون 50/0املادة          التعامل يف اصدار رخ  قيادة دولية دون علم         . 5

 السلطة املختصة   

 من القانون 32/3املادة      ساعة /كلم  54جتاوز السرعة احملددة للسري يف الطرق ب. 3

 من القانون 04املادة      قيادة مركبة بدون إنارة لياًل                                  . 0

 من القانون 00املادة                                      قيادو مركبة بدون فرامل     . 5

 من القانون 65املادة                   قيادة املركبة بإمهال                             . 6

 من الالئحة 53املادة         خمالفة ضوابط التخطي بالطرق القومية                     . 2

 من الالئحة 53املادة          عدم استخدام حزام االمان يف الطرق القومية              . 8

 :خمالفات الدرجة الثانية وتشمل 

 من القانون 34املادة         عدم االلتزام بنظام السري يف الطرق القومية                . 0

 من القانون 30املادة         عدم االلتزام بضوابط قيادة الدراجة اآللية                   . 5

 ئحةمن الال 52عدم إعطاء األولوية للمشاة يف املناطق املخصصة لعبورهم     املادة . 3

 من الالئحة 85عدم استخدام حزام األمان داخل املدن                              املادة . 0

 :مخالفات الدرجة الثالثة وتشمل 
 من القانون 02/5املادة                  القيادة دون محل رخصة                     .0
 من القانون 36/3املادة       القيادة يف طريق منع استخدامه                         .5
 من القانون 50خمالفات عالمات وارشادات املرور                        املادة  .3
 من الالئحة 60التوقف يف األماكن احملظورة                               املادة  .0

 المطلب الثاني
 المخالفات في قوانين المرور العربية

 تمهيد
 :نتناول باجياز االحكام اخلاصة باملخالفات يف القوانني العربية التالية يف هذا املطلب 
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 1المخالفات في قانون المرور المصري 
 :مكرر وتشمل  20-20املخالفات املنصوص  عليها يف قانون املرور املصري جاءت يف املواد 

قيادة املركبة بدون إستخدام اإلضاءة املطلوبة واتباع ضوابط االضاءة و وقوف املركبة لياًل بالطريق  :أواًل 
عدم االلتزام . مساح قائد املركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من املركبة  –يف األماكن غري املضاءة 

من ( 65،62،68،69،24)كام املواد خمالفة أح –اجلانب االمين من هنر الطريق املعد للسري يف االجتاهني 
عدم إتباع قائد املركبة إلرشادات املرور وعالماته وتعليماته وتعليمات رجال املرور اخلاصة بتنظيم  –القانون 
إستعمال أجهزة التنبيه . خمالفة مركبات النقل لشروط وزن احلمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طوهلا  –السري 

 . شأن إستهماهلا على وجه خمالف للمقرر يف

ري الغرض من إستخدام املركبة والسرعة وعدم استخدام حزام األمان واخلوذة ياملخالفات اخلاصة بتغ :ثانيًا 
 .الواقية لسائقي املواتر وعدم وضع اللوحات املعدنية وتزويد املركبة باجهزة اإلطفاء 

غرامة وتشمل محل ركاب خارج ن  القانون على خمالفات تستوجب سحب الرخصة اضافة لل :ثالثًا 
املركبة ، قيادة مركبة بدون إنارة ، وإستخدام اإلنارة بصورة خمالفة للقانون ، عدم إتباع نظام املرور، عدم 
االبالغ عن احلوادث ، جتاوز حدود السرعة ، قيادة مركبة دون فرامل ، قيادة مركبة غري مرخصة أو برخصة ال 

جال املرور ، تعطيل حركة املرور ، خمالفة األوزان احملددة، السري يف اإلجتاه جتيز قيادهتا ، اإلعتداء على ر 
 .املعاكس

وتشدد العقوبة يف حالة خمالفة عدم إتباع قائد املركبة إلرشادات املرور وعالماته وتعليماته  :رابعًا 
 .وتعليمات رجال املرور اخلاصة بتنظيم السري 

( 58،24،25)ة إحدى املخالفات املنصوص عليها يف املواد يف حالة ارتكاب قائد املركب: خامساً 
من هذا القانون مرة أخرى  خالل سنة من تاريخ إرتكابه املخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة وال ( مكرراً )

 .جيوز منحه رخصة أخرى قبل سنة من تاريخ اإللغاء

 الفرع الثاني
   2لسعوديةالمخالفات في نظام المرور للمملكة العربية  ا

 :وقسم خمالفات السري إىل فئات ثالث 026فصل القانون ثالث خمالفات حسبما جاء يف املادة 

                                                           
 25’23،مكرر20,20املواد  502ص 3قانون املرور املصري  امللحق رقم   1
 550ص 0نظام املرور للمملكة العربية السعودية امللحق   2
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امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس مخسة ( أ)الفئة األوىل املبينة يف جدول املخالفات رقم  :أواًل 
 .ما معاً أيام حىت شهر أو بالغرامة من مخسني ريااًل إىل ثالمثائة لاير أو هب

امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس مخسة ( ب)الفئة الثانية املبينة يف جدول املخالفات رقم  :ثانيًا 
 .مائة ومخسني أو هبما معاً  أيام حىت مخسة عشر يوماً  أو بالغرامة النقدية من ثالثني إىل

لحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس ملدة امل( ج)الفئة الثالثة املبينة يف جدول املخالفات رقم  :ثالثًا 
 .أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية ال تزيد عن مائة لاير 

 الفرع الثالث
 :1المخالفات في قانون المرور لدولة قطر

مل حيدد هذا القانون تفصيال للمخالفات بدرجاهتا بل مسى االفعال املخالفة جرائم مرورية بدال عن 
 :من القانون وتشمل (  044إىل 82)عقوبات هلا وتدابري ادارية كما موضح باملواد من خمالفات ون  على 

ارتكاب فعل  88/8خمالفات القيادة والتعامل يف املركبات ، واستخدام الطريق كما أضافت املادة  :أواًل 
 .خمالف لالداب العامة أو التقاليد فيها ، أو السماح بذلك ملخالفات املرور 

منت املواد العقوبات اليت توقع على املخالفات مبا فيها التدابري اإلدارية مثل سحب رخصة تض :ثانياً 
 .القيادة إدارياً 

 الفرع الرابع

  2المخالفات في قانون المرور اليمني
 مل يفصل قانون املرور اليمين املخالفات كما ورد يف القوانني السابقة ، ون  على املخالفات اليت

 :املالية فيما يلي  تستوجب الغرامة 

تزوير أو تغري أو تشويه أو طمس أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر  :أواًل 
استعمال أو عرض أو السماح ألي شخ  باستعمال أو عرض أية لوحة . صادر مبقتضى أحكام هذا القانون 

قتضى أحكام هذا القانون وهو يعلم بوقع التزوير أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر مب

                                                           
 نصوص املواد املشار اليها  534ص 5امللحق  5442قانون املرور لدولة قطر لسنة   1
 530ص 6لدولة اليمن امللحققانون املرور   2
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إعارة أو إستعارة أو تأجري أية لوحة أرقام معدنية صادرة ألي تاجر .أو التغيري أو التشوية أو الطمس فيما ذكر 
 1.أو صانع مرخ  له مبقتضى أحكام هذا القانون 

ريًا ، استعمال ثاالمتناع بغري مربر عن نقل الركاب او تقاضي أجرا ك)إرتكاب احدى املخالفات  :ثانياً 
املركبة يف غري الغرض املبني برخصتها ، عدم اتباع قائد املركبة إلرشادات املرور وعالماته وتعليمات رجال املرور 

، عدم التزام اجلانب ( 09()05( )39)اد عدم اتباع نظم السري وخمالفة أحكام املو . اخلاصة  بتنظيم السري 
االمين من هنر الطريق املعد للسري يف االجتاهني ، تسيري مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان  
كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير منها مواد قابلة لالشتعال او مضرة بالصحة أو مؤثرة على صالحية الطريق 

ولتها اشياء تشكل خطرًا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم ، تعمد تعطيل حركة للمرور او يتساقط من مح
املرور يف الطرق العامة أو إعاقتها ، ترك املركبات او احلبوانات أو االشياء يف الطريق حبالة ينجم عنها تعريض 

وانه أو أعطى إمسًا أو حياة الغري أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة املرور أو إعاقتها ، رفض إعطاء إمسه اوعن
املرتدي ملالبسه الرمسية لدى االشتباه به ألسباب معقولة يف ارتكاب –عنوانًا كاذبًا ألي فرد من افراد الشرطة 

 .خمالفة مبوجب هذا القانون

 الفرع الخامس

  2مخالفات المرور في قانون المرور لدولة الكويت
اال يف افعال ( غرامة)ة فقطتدفع عنها مبالغ ماليمل ين  قانون املرور لدولة الكويت على خمالفات 

، واعترب كل املخالفات االخرى من باب اجلنح اليت تستوجب عقوبة احلبس زائدة الغرامة وجممل هذه حمددة
قيادة مركبة آلية مع عدم محل ترخي  تسيري املركبة أو رخصة القيادة أو أي تصريح : املخالفات تتمثل يف 

لية بسرعة تقل عن احلد األدىن للسرعة املقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة آقيادة مركبة .ن خر يستلزمه القانو آ
ترك احليوانات بالطرق العامة من غري سائق ، أو خمالفة سائق هذه احليوانات لقواعد .حركة املرور بالطريق 

 .ات العادية لقواعد املرورخمالفة املشاة وراكيب الدراج. املرور أو إمهاله يف رقابة احليوانات وقيداهتا 

 الفرع السادس
 3المخالفات في قانون المرور لدولة ليبيا 

 :مت حتديدها يف القانون على ثالث فئات 

                                                           
 66املرجع السابق املادة   1
 532ص  2قانون املرور لدولة الكويت ملحق   2
 55/56/52املواد  505قانون املرور للجماهريية الليبية امللحق ص   3
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، وتشمل إستعمال مركبة ألية يف غري الغرض املرخ  يف استعماهلا من اجله ، قيادة الفئة األولى :أواًل 
سرقة ايا من إالشارات او عالمات املرور اليت .من سائقها  مركبة آلية بعد سحب ترخيصها او ترخي  القيادة

تضعها اجلهات املختصة او تعمد تغيري مكاهنا او اخفائها او تشويهها او اتالفها ، تصليح أي عطب خارجي 
قيادة مركبة آلية . بأي مركبة ناتج عن حادث تصادم دون احلصول مقدمًا على موافقة كتابية من شرطة املرور 

طريق العام بسرعة تزيد على احلد الكقرر طبقًا للقانون ،استعمال اهلاتف النقال أثناء القيادة سواء يف على ال
القيادة بدون رخصة أو السماح لشخ  بقيادهتا مع العلم بانه ال حيمل . طلب املكاملات اهلاتفية او استقباهلا 

 .ترخي  قيادة 

 .اخرتاق االشارة الضوئية  احلمراء فقط : وتشمل  56دة منصوص عليها يف املا الفئة الثانية ،:ثانياً 

قيادة مركبة آلية بدون إضاءة أو بدون عاكس للضوء  استعمال مركبة الية على  الفئة الثالثة ،: ثالثاً 
 قسم الطريق إىلمن واملتانة ، اجنياز اخلطوط الطولية املتصلة اليت تالطريق العام دون ان تتوفر شروط األ

السري باملركبة فوقها أو خمالفة أي إشارة من إشارات الوقوف أو التوجه اإلجباري أو الدخول مسارين أو 
املمنوع اليت تضعها شرطة املرور وفقاً للمادة احلادية والثالثني من هذا القانون ، استعمال املركبة منبهات صوتية 

ك باستثناء مركبات القوات املسلحة مزعجة أو غري مألوفة وكل من شأنه أن يسبب اإلزعاج أو الضوضاء وذل
ترك املركبة اآللية . واإلسعاف الطيب واملطايفء والشرطة ، تعطيل حركة السري  على الطرق العامة بشكل متعمد 
 .واهبا مفتاح إدارهتا أو لعدم إختاذ اإلحتياطات املناسبة لعدم إستخدامها بطريقة غري مشروعة

 الفرع السابع

 1لمرور لمملكة البحرين المخالفات في قانون ا
يف مادة واحدة فقط  وحصرت  –اليت يعاقب عليها بالغرامة  –ن  يف هذا القانون على املخالفات 

 :املخالفات يف اآليت 

قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن احلد األدىن للسرعة املقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة املرور  :أوال
خمالفة مركبات النقل لشروط .  كبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من املركبةمساح قائد املر . بالطريق العام

قيادة املركبة ليال بدون استعمال األنوار األمامية املقررة واألنوار .  وزن احلمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طوهلا
فعال أو غري صاحلة اخللفية احلمراء أو عاكس األنوار املقرر، وذلك سواء كانت األنوار غري مستعملة 

استعمال األنوار العالية املبهرة للبصر أو املصابيح الكاشفة على وجه خمالف .  لالستعمال أو غري موجودة
وقوف املركبة ليال يف الطريق العام يف األماكن غري املضاءة بدون إضاءة األنوار .  للمقرر يف شأن استعماهلا

عدم اتباع قائد املركبة إلشارات املرور .  لفية أو عاكس األنوار املقررالصغرية واألمامية واألنوار احلمراء اخل
                                                           

 505ص 9قانون املرور ململكة البحرين املرجع السابق امللحق   1
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وعالماته وتعليمات إدارة املرور والرتخي  اخلاصة بتنظيم السري أو قراراهتا اخلاصة بالوقوف يف أماكن معينة أو 
جلانب األمين من هنر عدم التزام ا.  باالمتناع عن الوقوف يف أماكن معينة أو مبنع السري يف بعض الطرق العامة

تسيري مركبة يف الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها .  الطريق املعد للسري يف االجتاهني
دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من محولتها أو تسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو مضرة بالصحة أو 

من محولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق العام أو  مؤثرة على صالحية الطريق للمرور، أو يتساقط
إحلاق .  إحلاق أضرار أو تلفيات لعالمات أو إشارات املرور أو تغيري معاملها أو أماكنها أو اجتاهاهتا.  تؤذيهم

 .أضرار أو تلفيات مبمتلكات األفراد أو باملرافق العامة 

 .من القانون (  50،52،5،0،20،24،62،66،65،60،63،60) خمالفة أحكام املواد  :ثانياً 

 الفرع الثامن

 :1المخالفات في قانون المرور لسلطنة عمان 
مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة يف هذا القانون ، يعاقب (: 55)ن  على عقوبة املخالفات يف املادة 

ذا القانون او اللوائح والقرارات بغرامة ال تزيد عن مائة لاير كل من خيالف أي حكم من األحكام الواردة هب
 .ما مل ين  القانون على عقوبة خاصة به / املنفذة له 

 الفرع التاسع 
 :2المخالفات في مدونة السير المغرب
عدم احرتام السائق للوقوف املفروض : ) مت الن  عليها يف مادة واحدة فققط مشلت االفعال التالية 

كيلومرتا يف الساعة ويقل عن   34جتاوز السرعة املسموح هبا مبا يفوق  .بعالمة قف أو بإشارة الضوء األمحر 
التجاوز الغري القانوين سري املركبات . كيلومرتا يف الساعة ، السري يف االجتاه املمنوع ، عدم احرتام االسبقية   54

على شهادة املراقبة  سياقة مركبة دون احلصول.يف الطريق العمومية ليال بدون انارة خارج التجمعات العمرانية 
وقوف أو توقف مركبة بقارعة . على شريط التوقف العاجل او التوقف الغري مربر بطريق سيار  السري. التقنية 

جتاوز السرعة .  ليست فيها إنارة عمومية  ليال او عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة ودون تشوين 
سياقة دراجة نارية أو دراجة ثالثية . كيلومرتا يف الساعة   34ز كيلومرتا وال يتجاو   54املسموح هبا مبا يفوق 

ذة و العجالت مبحرك أو الدراجات رباعية العجالت مبحرك اليت ال تتوفر على هيكل ، دون استعمال خ
اركاب طفل يقل عمره عن عشر سنوات باملقاعد . عدم احرتام اجبارية استعمال حزام السالمة  . متعمد

 . األمامية للمركبة
                                                           

 508ص  04م امللحق 53/5/0993بتاريخ  58/93مرسوم سلطاين بقانون املرور رقم  1
 554ص 00م امللحق رقم5404/فرباير/00صادر يف 2/04/0قانون رقم  2
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ونة السري ململكة البحرين عن ما جاء يف القانون دواضح االختالف يف تصنيف املخالفات يف م: املقارنة
ويالحظ التشديد يف املخالفات الواردة ال تشمل خمالفات القيادة والرخ  اليت تعترب من باب ..السوداين 
 .اجلنح 
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 رابعالمبحث ال
 المرور السودانيالجرائم في قانون 

 مقارناً بالفقه اإلسالمي و قوانين  المرور العربية
 

 :  تمهيد و تقسيم 
و يف هذا املبحث نتناول اجلرائم ، يف املبحث السابق تناولنا املخالفات اليت وردت يف قوانني املرور العربية 

بني اجلرائم و اجلنح بتصنيف العقوبة وفقا ونفرق ، و اجلنح يف قوانني املرور وفقًا للمناهج اليت اتبعتها القوانني 
ذهب االجنلوسكسوين للجرائم و احلبس و السجن يف املذهب الالتيين يف امل( السجن) للمذاهب املتبعة 

 : و ذلك  يف املطالب التالية . للجنح و اجلرائم حيث ال توجد عقوبة حبس يف املذهب االجنلوسكسوين 

 .م  5404املرور السوداين لسنة  اجلرائم يف قانون: املطلب األول 

اجلرائم يف قوانني املرور العربية اليت أخذت بتصنيف األقعال املخالفة إىل جرائم وخالفات : املطلب الثاين 
 . عمالً باملذهب االجنلوسكسوين 

ب اجلرائم يف قوانني املرور العربية اليت أخذت بتصنيف األفعال املخالفة وفقَا للمذه: املطلب الثاث 
  .الالتيين 

 المطلب األول 
 م 0202الجرائم في قانون المرور السوداني لسنة 

 الفرع االول
 : الجناية على النفس و ما دونها و اتالف المال

 ( : تسبيب الموت)الجناية على النفس : أوالً 
أ  من /66حيث نصت املادة ، من أكرب اجلنايات اليت يعاقب عليها قانون املرور اجلناية على النفس 

 ( .الدية أو الديات أياُ كانت قيمتها ونوعها، يف حاالت تسبيب املوت ) القانون على عقوبتها 

 :  عناصر الجناية على النفس التي توجب الدية في قانون المرور  -0
 :يشرتط العتبار الفعل جناية على النفس مبوجب أحكام قانون املرور ؛ توافر العناصر التالية 
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ذلك ألن اجلرائم املرورية كافة يشرتط فيها أن تقع اجلرمية نتيجة : ة ألحكام قانون املرور ارتكاب خمالف . أ
و املخالفة الغالبة اليت تؤدي .   جيث يعتمد اجلاين اتيان خمالفة أياً كان نوعها . ملخالفة ألحكام املرور 

ة بطيش أو القيادة اخلطرة أو كالقيادة بإمهال أو القياد، ملموت شخ  هي املخالفات املرتبطة بالقيادة 
 .   أو القيادة حتت تأثري اخلمر أو املخدر ، قيادة عربة يف حالة خطرة 

سواء  ، أن تكون نتيجة خمالفة اجلاين وفاة شخ  . أن تؤدي هذه املخالفة إىل إزهاق روح إنسان حي  . ب
 . كان هذا الشخ  مستعماًل للطريق أو مستقالً لذات املركبة اليت يقودها  اجلاين 

يشرتط عدم اجتاه قصد اجلاين إىل موت  ( : اخلطأ يف الفعل)عدم اجتاه إرادة اجلاين ملوت اجملين عليه  . ج
و أن قتل اجملين عليه كان نتيجة خلطأ اجلاين سواء كان أكان هذا اخلطأ يتمثل يف عدم ، اجملين عليه 

و اذا كان اجلاين يقصد . أو لرعونة اجلاين ، االنتباه أو عدم التقدير السليم لظروف السري على الطريق 
حيث ، ه ؛ فإن فعله هذا خيرج عن دائرة قانون املرور إىل القانون اجلنائي بإتيان املخالفة قتل اجملين علي

 . أن الفعل يف هذه احلالة يعترب قتالً عمداً وحياكم اجلاين مبوجب القانون اجلنائي 

أن تكون هنالك عالقة سببية بني فعل اجلاين وموت اجملين عليه و إن تداخلت أسباب أخرى مع فعل  . د
ني فعل اجلاين وموت اجملين عليه و إن تداخلت أسباب أخرى مع فعل اجلاين و أدت اجلاين سببية ب

وال يقطع عالقة السببية .  لوفاة اجملين عليه وكان فعل اجلاين أحد األسباب فتظل مسئولية اجلاين قائمة 
 مثل اإلمهال من جانب، بني فعل اجلاين و النتيجة تدخل أسباب أخرى ليست للجاين عالقة هبا 

 .  أو عدم تقدمي العناية الطبية الكافية للمريض ، الطبيب املعاجل ان مل يكن جسيماً 

وتقطع عالقة السببية بني فعل اجلاين والنتيجة تداخل عوامل أخرى ميكن أن تصلح لوحدها حلدوث 
أو تعرض اجملين ، أو منع اجلاين من إسعاف اجملين عليه ، النتيجة كقيام آخر باعتداء مماثل على اجملين عليه 

 .  1كحريق املستشفى الذي يعاجل فيه اجلاين مثاًل ، عليه ألي فعل آخر يصلح ان يكون سبباً يؤدي إىل وفاته 

 :   2تسبيب الموت خطأً في الفقه اإلسالمي
 :يف الفقه اإلسالمي تسبيب املوت خطًأ يكون يف حاالت 

و تسمى هذه . من يرمي غرضًا فيصيب شخصًا ك، إذا تعمد اجلاين الفعل دون أن يقصد اجملين عليه  .0
 .احلالة اخلطأ يف الفعل 

                                                           
 065-060اجلرمية والعقوبة يف الفقه االسالمي االمام حممد ابو زهرة ص   1
 34ص 9، املغين مرجع سابق ج 535ص  2اية احملتاج  جهن 2
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إذا تعمد اجلاين الفعل و قصد اجملين عليه على ظن أن الفعل مباح بالنسبة للمجين عليه و لكن تبني أن  .5
و . كمن يرمي من يظنه جندياً من جنود األعداء فإذا هو مسلم أو معاهد أو ذمي . اجملين عليه معصوم 

 .  هذه احلالة اخلطأ يف القصد تسمى 
 .أن ال يقصد اجلاين الفعل و لكنه يقع نتيجة لتقصريه  كمن ينقلب وهو نائم على ىخر فيقتله  .3
ان يتسبب اجلاين يف الفعل ، كمن حيفر حفرة يف الطريق فيسقط فيها أحد املارة لياًل وتؤدي السقطة  .0

 .لوفاته 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطَئًا َوَمن قـََتَل  : واألصل يف التحرمي والعقاب  على القتل اخلطأ 

ُقوْا فَِإن َكاَن  َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمٌن  ِمن قـَْومٍ ُمْؤِمنًا َخطَئًا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلِه ِإالَّ َأن َيصَّدَّ
نَـُهْم مِّيثَاٌق َفِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل أَْهِلهِ  َنُكْم َوبـَيـْ  َوحَتْرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنًة َفَمن ملَّْ جيَِْد فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِإن َكاَن ِمن قـَْوٍم بـَيـْ

واخذ الفقهاء بقاعدتني عامتني لتحديد ،   1 مَِّن الّلِه وََكاَن الّلُه َعِليمًا َحِكيماً  َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ تـَْوبَةً 
 .مسئولية اجلاين يف اخلطأ 
 :القاعدة األوىل  

كل ما يلحقق ضرراً بالغري يسأل عنه فاعله أو املتسبب به إذا كان ميكن التحرز منه ، ويعترب انه حترز اذا 
 .تياط والتبصر ، فاذا كان ال ميكنه التحرز منه اطالقاً فال مسئولية مل يهمل اويقصر يف االح
إذا كان الفعل غري مباح شرعاً وأتاه الفاعل دون ضرورة  وما تولد منه يسأل عنه الفاعل : القاعدة الثانية 

 .سواء كان مما ميكن التحرز عنه 
 : 2وللجناية على النفس حطأ ثالثة اركان

 ين عليه فعل يؤدي لوفاة اجمل.0
 ان يقع خطا من اجلاين. 5
 .ان يكون بني اخلطا ونتيجة الفعل رابطة نسبية . 3

مبراجعة احكام تسبب املوت يف الفقه االسالمي يالحظ ان مسئولية سائق املركبة عند الفقهاء تنسب اىل 
ى اهلل عليه وسلم مسئولية سائق الدابة مبنية على احلديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشري عن النيب صل

من أوقف دابة يف سبيل من سبل املسلمني ، او يف سوق من اسواقهم  فأوطأت بيد او رجل فهو : ) انه قال 
اىل ان من سري دابة او ساقها او قادها فوطئت إنساناً او كدمته او صدمته فهو مسئول ا حيث ذهبو ( ضامن 

عن ذلك كله  ألنه مما ميكن التحرز عنه حبفظ الدابة وتنبيه الناس اما نفخ الدابة برجلها او ذنبها انساناً 
فسقط واصيب فال فأحدثت إصابة مات منها وكذلك بوهلا او روثها او لعاهبا مالبس انسان او زلق فيه 

                                                           
 95سورة النساء االية   1
، هناية احملتاج مرجع 522-558ص  9، املغىن مرجع سابق ج586-520ص  2بدائع الصنائع مرجع سابق ج  2

 503-500ص  6، مواهب اجلليل مرجع سابق ج 354-333؛3ص2سابق ج
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مسئولية على الراكل او السائق او القائد الن سبب االصابة مما ال ميكن التحرز عنه ، والن الرسول صلى اهلل 
 .1أي نفخ الدابة برجلها جبارا اي المسئولية عنه" والرجل جبار " عليه وسلم قال 

" ريرة عن رسول اهلل أنه قالكما ذهب البعض ايل نسبتها اىل فعل العجماء استنادا للحديث عن أيب ه
 ".العجماء جرحها ُجَبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس 

ومبقارنة االحكام اليت اخذ هبا القانون  السوداين جندها تتفق مع االحكام الواردة يف الشريعة االسالمية من 
 .حيث اركاهنا وعقوبتها 

 :ثانياً الجناية على ما دون النفس 
:) العقوبات اليت توقعها حماكم املرور " ب /22لقانون على جرمية تسبيب االذى واجلراح يف املادةن  ا

 ("يف حاالت تسبب االذى واجلراح العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي 
اليها  ومتاثل اال كان الالزمة لقيام جناية املرور على مادون النفس أركان اجلناية على النفس اليت تعرضنا

 :من حيث اشرتاط 
 ارتكاب خمالفة الحكام املرور .0
 (ان يايت الفعل اخلطأ) عدم توفر القصد اجلنائي  .5
 .وجود عالقة سببية بني الفعل اجلاين والنتيجة  .3
ويشمل الركن الرابع لقيام جنايات املرور على دون النفس يف ان يؤدي فعل اجلاين اىل إحداث أذى  .0

 . رجة املوت باجملين عليه ال يصل اىل د

وبناءا على ما جاء يف هذا الن  فان اجلنايات على ما دون النفس يف القانون تتمثل يف تسبيب األذى 
واصطالح األذى من املصطلحات القانونية اليت تطلق يف فقه القانون االجنلوسكسوين للتفرقة بني درجات 

يظهر تأثر املشرع مبسلك املشرع يف الفقه ويف صياغة هذه املادة . الضرر البدين الذي يقع على االنسان 
القانوين اهلندى و االجنليزي  الذي كان متبعا يف القوانني اليت الغيت بعد تطبيق احكام الشريعة االسالمية يف 

 .م0983عام 

كل من يتسبب إلنسان ) 520املادة /م0920وتعريف االذي الذي جاء يف قانون العقوبات امللغي بعام
من ذات القانون  525وقد عرفت املادة . 2(مرضا او عاهة يكون قد سبب له االذي  اذى جسمانيا او

 :أنواع اإلصابات اآليت بياهنا هي وحدها اليت تعترب أذى جسيماً : األذى اجلسيم باآليت 

  

                                                           
 ، 522-558ص 9، املغين مرجع سابق ج 586-520ص 2بدائع الصنائع مرجع سابق ج 1
 85ص 0لغاة جملدجمموعة قوانني السودان الطبعة الرابعة امل 2
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 الخصاء.0
 احلرمان بصفة دائمة من إبصار العني او مسع االذن او النطق

 مفاصله احلرمان من عضو من اعضاء اجلسم او

 .اتالف عضو من اعاء اجلسم او مفصل من مفاصله او االخالل بقوة اي عضو او مفصل 

 .أس او الوجه او اي جزء من اجلسم تشويهاً دائماً ر تشويه ال

 .كسر او خلع احد العظام او االسنان 

اعماله يوما املا جسمانيًا او عجز عن  نسان للخطر او يسبب له ملدة عشريناي اذي يعرض حياة اال
 .املعتادة 

 الفرع الثانى 

 الجرائم المرورية األخرى 
 :وتشمل أربع جرائم 

حيث يعد مرتكب جرمية أى شخ  يقود مركبة على الطريق بطيش :  1القيادة بطيش أو بسرعة: أواًل 
أو بسرعة أو بكيفية تعرض مستعملى الطريق للخطر ويعاقب بالسجن مدة ألتتجاوز شهر كما جتوز حماكمته 

 .بالغرامة 

 :2والطيش يكون ىف صورتني 

به ، أوهى سوء ية وعلم وهى سوء التقدير ىف عمل يتعني من القائم به أن يكون على درا: الرعونة / 0
تقدير للكفاءه والقدرة ، وهى ىف العادة تنجم عن عدم مراعات قواعد اخلربة اإلنسانية اخلاصة أو املهنية الىت 
توجبها ممارسة مهنة أو حرفة معينة ، من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، قد تنجم عن مسلك إجياىب يقوم به اجلاىن  

قيام به بالكيفية الىت مت هبا ، أو ىف الوقت الذى مت فيه ، كالطبيب الذى يقوم كان يتعني عليه األمتناع عن ال
 .صول املهنية والقواعد العلمية بإجراء عملية جراحية ملريض دون أن يراعى ىف ذلك أبسط األ

، وهى حالة تقوم مبجرد االستخفاف باألمر  ((عدم االحرتاز)) وتسمى فقهاً أيضاً : عدم اإلحتياط / 5
، ن أمر قابل إلحداث مثل هذا الضررم اختاذ االحتياط الالزمة ملنع حدوث الضرر املمكن تصور حدوثة موعد

وبالتاىل عدم االحتياط ىف جوهرة عبارة عن اختاذ موقف إجياىب يتمثل ىف مباشرة اجلاىن لسلوك كان يتعني عليه 

                                                           
 58مرجع سابق املادة 5404قانون املرور السوداين لسنة   1
 052ص  0التشريع اجلنائى االسالمى مرجع سابق ج  2
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اخلربة اإلنسانية العامة تأىب إتيان مثل هذا  اإلمتناع عن إتيابة ، نظرا ملا يرتتب عليه من أضرار ، وان قواعد
يف الطريق ويصدم شخصآ ات يف مثل هذه الظروف ،كسائق السيارة الذي يقود سيارته بسرعه جنونية يالسلوك
 .فيقتله 

ويعرف بعض فقهاء القانون الطيش باخلطأ  اجلسيم ويقصد احنراف الشخ  اكثر مما جيب ان يسلكه    
اخلطأ يسريآ إذا وقع بأقل من ذلك ، وميكن عد اخلطأ املصحوب بالتوقع اشد  الشخ  املعتاد، ويكون

وتبدو هلذه التفرقة أمهية ىف ( . الشخ  املعتاد )يوجد معيار جسامة من اخلطأ الغري مصحوب بالتوقيع ،وال
طأ املرتكب حتديد العقاب الذى يقررة القاضى بناًء على سلطتة التقديرية ويكون العقاب شديدًا إذا كان اخل

 . 1جسيماً أما إذا كان اخلطا املرتكب يسرياً فيكون العقاب تبعاً لذلك أقل

مل خت  بتعريف تفصيلى حيث يعرف الفقه والطيش ىف الفقه اإلسالمى درجة من درجات اخلطأ 
وإمنا ن  عليه ىف هذا القانون ملعاجلة خمالفات القيادة الىت هتدد احلياة . اإلسالمى اخلطأ وفقًا ملا أوضحناه 

 .السالمة واملمتلكات كالرعونة ىف القيادة وعدم مراعآة حالة الطريق وظروف حركة املرور و 

 : 2أو المخدر القيادة تحت تأثير الخمر: ثانيآ 
أي شخ  يقود مركبة أو يشرع يف قيادهتا وذلك )ة وفقآ ألحكام قانون املرور حيث يعد مرتكبآ جرمي

وقوعه حتت تأثري اخلمر أو املخدر ،ويعاقب بالسجن مدة الجتاوز سته أشهر والغرامه مبا الجياوز مخسة أثناء 
 . ألف جنيهآ باالضافه ايل أي عقوبة مقرره يف أي قانون آخر

 :  وتقوم هذه اجلرمية علي االركان التاليه

 .قيادة مركبه علي الطريق  -0

 .ثناء القيادة أان يكون السائق شاربآ خلمر أوخمدر  -5

كما يعترب تناول املخدرات وتعاطيها يف أية . يعترب جرمية قائمهة بزاهتا  3وتعاطي وحيازة اخلمر يف قانون   
اليت تقرأ (28)صورة منصورها جرمية حيث يعاقب القانون اجلنائي علي شرب اخلمر ون  علي ذلك يف املادة 

 (.من يشرب مخرآ او حيوزها أويصنعها ،يعاقب باجللد أربعني جلدة إذا كان مسلمآ)

                                                           
 –حممود جنيب حسىن . ، قانون القسم العام د  000ص  –فوزية عبدالستار . النظرية العامة للخطأ غري العمدى د  1

 .694ص  –مرجع سابق 
 .59املرجع السابق املادة قانون املرور   2
 28م مرجع سابق املادة 0990القانون اجلنائى السوداىن لسنة   3
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عن ارتكاب هذه  ارو علي املسلمني ،وغري املسلمني  يعذقوبة احلديه  املقرره شرعآ وتوجب املادة الع
اخلمور على إعتبار أهنا تذهب العقل ، وتقوم فكرة العقاب علي تعاطي ( القيادة حتت تأثري اخلمر )اجلرمية 

اىل أن اخلمر تقود ىف   وجتعل متعاطيها غري واع أو مدرك لتصرفاتة ، مما جيعل تقديرة لألمور غري سليم ، إضافة
 .كثري من األحيان اىل إتيان احملظورات األخرى الىت متثل ىف ذاهتا جرائم يعاقب عليها القانون 

وملا كانت قيادة املركبات على الطريق من املسائل الىت تتطلب أن يكون قائد املركبة على الطريق ىف كامل 
ستعملى الطريق األخريني فنجد أن املشرع أعترب جمرد قيادة وأعيًا بكل تصرفاتة لضمان سالمة م.قواه العقلية 

مركة على الطريق دون إرتكاب خمالفة بواسطة من كان متناواَل للخمر جرمية مرورية تتم حماكمتها أمام حمكمة 
م والىت ختت  بتوقيع القوبات 5404من قانون املرور لسنة  59املرور املختصة املشكلة مبوجب أحكام املادة 

اجللد مبا الجياوز ( ج/62/5)من ذات القانون والىت من بينها ما جاء ىف املادة  62نصوص عليها ىف املادة امل
 .كحد جلرمية شرب اخلمر ، إضافة للعقوبات األخرى الواردة باملادة   –جلدة  04

ثرات  العقلية من قانون املخدرات واملؤ ( 54)وترمي تعاطى املخدرات واملؤثرات العقلية ن  عليه ىف املادة 
م الىت تعاقب كل من يتعاطى او يشرتى أو ينتج أو يصنع أو حيوز على املخدرات أو مؤثرات 0990لسنة 

عقلية بقصد تعاطيها أو بزرعها لينتج منها آى من أنواع املخدرات أو املؤثرات العقلية ، أو يستخلصها منها 
 .طيهابغرض تعا

 المطلب الثاني
 ربية التي أخذت بتصنيف األفعال المخالفة إلي جرائمالعالجرائم فى قوانين المرور 

 ومخالفات عمال بالمذهب االنجلوسكسون
 :تقديم وتقسيم 

اىل جرائم وخمالفات هنالك بعض الدول العربية أخذت مبنهج مماثل للقانون السوداىن ىف تصنيف األفعال       
 :ونتناول اجلرائم الواردة ىف هذه القوانني ىف الفروع التالية . الجنلوسكسوىن فقط  آخذين مبا جاء ىف الفقه ا

 :1الجرائم فى قانون المرور لسلطنة عمان: الفرع األول 
ىف هذا القانون صنفت األفعال املخالفة اىل جرائم تطبق فيها عقوبة السجن والغرامة وخمالفات يعاقب      

 : وقد جاءت اجلرائم ىف هذا القانون حمددة ىف مواد موجزها . عليها بالغرامة فقط 

 .خمالفة االحكام اخلاصة بتسجيل وترخي  املركبات  / 0

                                                           
 09مادة  508ص  04امللحق رقم   1
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 علومات غري صحيحة ،االدالء ببيانات أو تقدمي م / 5

قيادة مركبة بدون فرامل ، وقيادة مركبة غري سارية التأمني ، تعمد تعطيل حركة املرور ، اجراء سباق بغري  / 3
 .ترخي  ، قيادة مركبة عكس االجتاه

قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو هتور أو بدون ترو او حتت تأثري مخر أو خمدر أو أية مؤثرات عقلية  /0
أو قام بالتجاوز ىف مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة  أخرى

األشخاص أو أمواهلم للخطر ، ارتكاب فعل خمالف لألداب أو السماح به باملركبة ، استعمال املركبة 
لوحات  قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسيريها أو. األلية ىف غري الغرض املبني برتخي  تسيريها 

 . 1أرقامها أو كان قد ألغى ترخي  تسيريها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغ

صيانة املركبات املشرتكة . ، خمالفة قواعد املرور وآدابة ( 5،20،80،90فقرة /60)خمالفة أحكام املواد  / 5
 ىف حادث مرور دون 

  :المقارنة
االجنلوسكسوىن ىف تقسيم اجلرائم اىل جاءت األفعال املخالفة ىف قانون املرور لسلطنة عمان وفقاً للمنهج 

وجاء األختالق ىف تفصيل اجلرائم ىف قانون املرور . جرائم وخمالفات وتوافق ىف ذلك مع القانون السوداىن 
 .انون السوداىن الذى حددها بسبعة فقط لسلطنة عمان حيث توسع ىف األفعال الىت تعترب جرائم أكثر من الق

 الفرع الثانى
 : 2الجرائم فى قانون المرور لدولة تونس

 :ونوجزها فيما يلى ( جرائم الجوالن )تم النص عليها فى الباب الثامن مسمى      
المجاوزة . عدم احترام عالمات أو  اشارات الوقوف : تشمل  3مائالمجموعة االولى من الجر  / 0

 . الوقوف أو التوقف أو السير الى الوراء  على المعبد من الطرق . الممنوعة 
استعمال اكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف  .قرار سحب رخصة السياقة  اقتضاهالسياقة خالفاً ملا 

يري شهادة تسجيل عربة يف اآلجال القانونية املضبوطة بقرار من نقل اشخاص على عربة غري مهيأة لذلكعدم تغ
تعليم السياقة بعربة .فرار السائق بعد احلادث تعليم السياقة برتخي  منتهي الصلوحية . الوزير املكلف بالنقل 

 .وضع او استعمال الة كاشف الرادار بالعربات او جتهيزها هبا . ال تستجيب للشروط املطلوبة 
                                                           

 54املرجع السابق املادة   1
 (  564)ص ( 00)امللحق رقم   2
   85املرجع السابق املادة   3



24 
 

جتاوز السرعة القصوى املسموح هبا بعشرين كلم يف السعة او اكثر اضرار مادية : 1وعة الثانية المجم .0
اجملاوزة املمنوعة السياقة خالفًا ملا أقتضاه قرار سحب -:للغري او كان مقرتنا باحدى اجلنح التالية 

السياقة حتت تأثريها  -.وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربات أو جتهيزها يها  -رخصة السياقة
عدم  -.السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون احلصول على الصنف املطلوب  -.حالة كحولية 

 .االمتثال الشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل االعوان املكلفني بذلك واملباشرين 
السياقة بدون رخصة او السياقة بدوناحلصول .السياقة حتت تأثري حالة كحولية : 2ة المجموعة الثالث .3

السري يف االجتاة املعاكس بالطرقات السيارة او الرجوع علي االعقاب ال سيما  –علي الصنف املطلوب 
به من عدم االمتثال الشارة الوقوف او للمراق.بعبور االرض املسطحه او باستعمال نقاط العبور اخلاصة 

رفض اخلضوع الجراءات اثبات احلالة الكحوليه او تناول .قبل االعوان املكلفني بذلك واملباشرين 
 .مشروبات كحولية  داخل عربة بالطريق 

استعمال عربة غري حاملة للوحة الصانع يف اجلوالن من قبل  مالك او ممثل .عدم العالم بتحطيم عربة   -6
 .تعليم السياقة بدون اجازة .ت جوهرية علي عربه بدون ترخي  قانوين لشخ  معنوي ادخال تغريا

خمالفة االحكام املتعلقة باملرور علي اجلسور وجوالن . تعليم السياقة بدون احلصول علي شهادة الكفاءه املهنية 
 .جمموعات العربات اليت تشتمل علي عدة عربات جمرورة والنقل االستثنائى

وضع عربة يف اجلوالن غري حاملة للبيانات املتعلقة بتشخيصها او وقع حموها او  : المجموعة الرابعة  .4
ادخال تغري علي البيانات املتعلقه بتشخي   -5ازالتها جزئيآ او كليآ او وقعت احاطتها باللحام 

اجلوالن بعربة غري . حتمل رقم تسجيل ال خيصها استعمال عربة جمهزه بلوحة تسجيل  -3.العربة 
 .و بشهادة تسجيل مدلسة اوغري مطابقة للعربة مسجلة ا

اخلطأ املنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ مرتكب اجلرح علي وجه : 3المجموعة الخامسة  .5
االحتياطات الالزمة اثناء السياقة ،اذا ثبت ان السائق املتسبب يف القتل او اجلرح علي وجه اخلطأقد 

 .سؤولية اجلزائية او املدنية اليت ميكن ان يتحملها تعمد الفرار حماوال بذلك التفصي من امل

 : المقارنة
فصل هذا القانون اجلرائم املعاقب عليها بالسجن والغرامة ومل ترد فيه جنح عقوبتها احلبس علي الرغم من 

تنقسم خمالفات احكام هذة اجمللة والنصوص ))نصت علي تقسيم اجلرئم واملخالفات كما يلي : 83ان املادة 
                                                           

   86املرجع السابق املادة   1
   82املرجع السابق املادة   2
 94-89املرجع السابق املواد  3
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تصنيف اجلرائم (( .جنايات  -.جنح  -.خمالفات خطرية  -.خمالفات عادية  -:التطبيقية هلا إيل اربعة اقسام 
وعقوبتها ىف هذا القانون أوضح وامشل مما جاء بقانون املرور السوداىن حيث توسع القانون ىف اجلرائم املرورية 

 .ردت كجنح ىف هذا القانون حيث أن هنالك العديد من املخالفات ىف القانون السوداىن و 

 المطلب الثالث 
 الجرائم فى قوانين المرور العربية التى أخذت بتصنيف األفعال المخالفة وفقاً للمذهب الالتينى

 :تمهيد وتقسيم 
أخذ قانون املرور السوداىن وقانون املرور لسلطنة عمان ودولة تونس بتقسيم األفعال املخالفة ىف قانون         

املرور اىل خمالفات وجرائم يعاقب عليها بالسجن والغرامة أو الغرامة فقط ، وبقية الدول العربية االفعال املخالفة 
 :ني ىف الفروع التالية ىف قانون املرور اىل جنح وخمالفات فقط كما سنب

 الفرع األول 
 1الجنح فى قانون المرور المصرى 

أخذ قانون املرور املصرى ىف تصنيف األفعال املخالفة إلحكامة باعتبارها خمالفات وجنح فقط كما      
 :يلى 

غري مرخ  هبا قيادة مركبة . قيادة مركبة آلية بسرعة جتاوز احلد األقصى للسرعة املقررة  : 2اجملموعة األوىل
قيادة مركبة بدون رخصة قيادة أو . أو كانت رخصتها قد أنتهت مدهتا أو سحبت رخصتها أو لوحتها املعدنية 

عدم محل مركبة النقل . برخصة ال جتيز قيادهتا أو برخصة أنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سرياهنا 
قيادة مركبة آلية خالية من . ات معدنية غري خاصة هبا السريع للوحات املعدنية املنصرفة هلا أو استعمال لوح

تعمد إثبات بيانات غري صحيحة ىف . الفراميل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحدامها غري صاحلة لألستعمال 
تغيري بيانات . تعمد تعطيل حركة املرور بالطرق أو إعاقتها . أو الطلبات املنصوص عليها ىف القانون النمازج 
ء او اإدارة عدم استيفاء إجراءات الرتخي  بإنشا.  اللوحات املعدنية املقررة ملركبات النقل السريع  أو لون

 .مدرسة لتعليم قيادة السيارات 

ة قياس سرعة املركبات او   ز حيازة أو استعمال اجهزة تكشف أو تنذر مبواقع أجه:  3اجملموعة الثانية
  .خمدر او مسكر  قيادة مركبة حتت تأثري. تؤثر علي عملها 

                                                           
 502ص 3املرجع السابق امللحق  0920قانون املرور املصري لسنة  1
 25املرجع السابق املادة   2
 مكرر  - 25املرجع السابق املادة    3
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 :المقارنة 
واضح االختالف بني ماجاء يف قانون املرور السوداين وقانون املرور املصري من حيث تصنيف األفعال  -0

حيث مل يرد يف القانون السوداين اعتبار األفعال اخلاصة باملركبات والقيادة . اليت تعترب جرائم او خمافات 
 .من قبيل اجلرائم ( قيادة مركبة مرخصة أوبدون رخصةالرتخي  والتسجيل واستخدام اللوحات و )
 .ذي والتلف حتاكم حتت قانون العقوبات املصري ب املوت وااليجنح تسب -5

 الفرع الثاني

 :1الجنح في قانون مرور الجزائر 
يضآ صنف األفعال املخالفة اىل خمالفات وجنح ، وصنف اجلنح حسب قانون املرور لدولة اجلزائر أ

ويالحظ التوسع ىف اعتبار االفعال جنحا مقارنة مبا جاء ىف القانون السودان  حيث اعتربت بعض جسامتها ، 
االفعال جنحا ىف هذا القانون بينما تعترب خمالفات ىف القانون السوداىن ونستعرض االفعال املخالفة الىت وردت 

 :ىف هذا القانون ومل ترد ىف القانون السوداىن 

كل سائق مل يتوقف بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب : جنحة  يعد مرتكبا: 52اجملموعة االوىل 
أو تسبب ىف وقوعة بواسطة املركبة الىت يقودها وحياول اإلفالت من املسؤولية اجلزائية أو املدنية الىت . حلادث 

 .قد يتعرض هلا 

تعليمة بدون مقابل أو مبقابل  كل من يقود مركبة أو يرافق السائق املتدرب ىف إطار:  3اجملموعة الثانية
كل شخ  يقود مركبة وهو حتت تأثري مواد أو . وهو ىف حالة سكر . مثلما هو احملدد ىف هذا القانون 

جتاوز السرعة القانونية املرخ  هبا ىف الطريق وخارج التجمعات . أعشاب تدخل ضمن أصناف املخدرات 
رفض االمتثال . ك مفتوح  حلركة املرور بدون ترخي  وضع عائقاً على مسل. ساعة / كلم   54السكانية ب 

من هذا القانون وإمهال   030و / 034إلنذار التوقف الصادر عن األعوان املنصوص عليهم ىف املادة 
أو رفض اخلضوع لكل التحقيقات املنصوص عليها ىف هذا . الشارات اخلارجية الظاهرة والدالة على صفتهم 

 .بة أو بالشخ  القانون واملتعلقة باملرك

وضع مركبة للسري ذات حمرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو حتمل كتابة ال تتطابق مع املركبة أو مع 
كل ما حصل على رخصة سياقة أو حاول احلصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة .. مستعملها 

قود مركبة دون أن يكون حائزًا رخصة من ي. من قانون العقوبات  553تصريح كاذب طبقًا ألحكام املادة 
                                                           

 550ص  05قانون املرور لدولة اجلزائر مرجع سابق ملحق   1
 425-684املرجع السابق املواد   2
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كل شخ  .. من يقود مركبة دون أن يكون حائزاً رخصة سياقة . سياقة صادرة بالنسبة لصنف املركبة املعنية 
استمر رغم تبليغة بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنة واملتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو 

تبليغ قرار كل شخ  استلم .  قيادة مركبة يقتضى ألجل مثل هذه الوثيقة منع استصدار رخصة جديدة ىف
رفض رد الرخصة املعلقة أو امللغاة اىل املعاون التابع و . صادر بشأنة يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة 

 .عدم االمتثال إلشارات األمر بالتوقف التام . هذا القرار للسلطة املكلفة بتنفيذ 

سري مركبة بدون إنارة أو إشارة أو  وقوفها ىف وسط الطريق . السري ىف اإلجتاه املمنوع . املناورات اخلطرية 
للهاتف احملمول أو اإلستعمال اليدوى . لياًل أو أثناء إنتشار الضباب ىف مكان خال من اإلنارة العمومية 

تشمل األجهزة السمعية . ناء السياقة اإلذاعى والسمعى أثالتصنت بكلتا األذنني بوضع خوذة التصنت 
 .البصرية أثناء السياقة 

كل شخ  يقوم حبيازة . كل شخ  الخيضع مركبتة للمراقبة التقنية الدورية اإلجبارية   :1اجملموعة الثالثة
أو إستعمال بأية صفة كانت جهاز أو آلة ختص  إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم ملعاينة املخالفات 

 .تتم مصادرة هذا اجلهاز أو هذه األلة . ركة املرور أو عرقلة تشغيلها املتعلقة حب

  :المقارنة 
قانون املرور لدولة اجلزائر اعترب بعض األفعال املخالفة من قبيل اجلنح الىت يعاقب عليها باحلبس والغرامة 

 .خالفاً لقانون املرور السوداىن الذى صنف األفعال املخالفة اىل جرائم وخمالفات 

حدد القانون اجلزائرى بالتفصيل اجلنح ومشلت أنواع املخالفات الكبرية اخلاصة بالقيادة واملركبات واحلصول 
بينما حصر قانون املرور السوداىن اجلرائم ىف أفعال حمدودة  . على الرخ  بسبل غري مشروعة وحوادث املرور 

 .كما أوردنا

 الفرع الثالث
 2المرور للملكة العربية السعودية الجرائم والجنح فى منظام

وعقوبات للجرائم ( احلبس )هذا القانون أخذ بالنظام الالتيىن ىف تصنيف األفعال حيث أورد للجنح  
السجن ، وتوسع ىف اجلنح حيث أعترب بعض املخالفات الواردة ىف قانون املرور السوداىن جنحًا ونوجزها فيما 

 :يلى 

  

                                                           
 80-83املرجع السابق   1
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 :الجنح : أوالً 
ة ىف ينوهى املب: الفئة الثانية ( أ)ة ىف جدول املخالفات رقم ينوهى املب: الفئة االوىل : األوىل اجملموعة 

 (ج)ينة ىف جدول املخالفات رقم وهى املب: الفئة الثالثة ( ب)جدول املخالفات رقم 

يعترب الفعل جنحة إذا أدى احلادث املوجب للمسئولية اىل قطع أو استئصال عضو أو  :1اجملموعة الثانية
برت أحد األطراف أو اىل تعطيلها أو تعطيل إحدى احلواس عن العمل أو تسبب ىف أحداث عاهة دائمة 

ن إذا جنم عن احلادث املوجب للمسئولية مرض أو تعطيل شخ  ع. أوتشويه جسيم له مظهر العاهة الدائمة 
إذا زادت مدة املرض أو التعطيل عن العمل عن عشرة أيام ومل تتجاوز شهراً . العمل مدة تزيد عن الشهر 

إذا مل يتجاوز األذى احلاصل عن مرض أو تعطيل املصاب مدة . عوقب املتسبب باحلبس من أسبوع اىل شهر 
 .عشرة أيام 

 : 2ثانياً الجنايات
كل حادث سري : سجن والغرامة ووردت ىف القانون كما يلى وهى املخالفات الىت أستوجبت عقوبة ال

وكل سائق مركبة تسبب ىف حادث ومل . موجب للمسئولية ينتج عنه موت إنسان يعاقب املتسبب فيه بالسجن 
 .يقف على الفور أو مل يعتىن باجملىن عليه أو حاول التمل  من التبعة باهلرب يعاقب بالسجن 

بية السعودية خالفًا للقانون السوداىن اورد ثالثة انواع من العقوبات الغرامة قانون املرور للمملكة العر 
 540واملادة  099وجاء السجن ىف املادة . واحلبس والسجن واألصل ىف العقوبات السالبة للحرية ىف احلبس 

احلادث املرور عقوبة على املتسبب ىف موت إنسان او اهلارب من املسئولية اجلنائية عن من باب التشديد ىف ال
 .بينما مل حيدد القانون السوداىن حدا أدىن للسجن . حبد أدىن ستة أشهر األوىل وعشرة أيام لألخرية 

 الفرع الرابع
 : 3الجرائم فى قانون المرور لدولة ليبيا

املرور انتهج قانون املرور الليىب املنهج الألتيىن ىف التجرم والعقاب وقسم األفعال املخالفة ىف قانون 
ونوجز . ملخالفات وجنح وجنايات خبالف القانون السوداىن الذى قسم األفعال املخالفة اىل خمالفات وجرائم 

 :ذلك فيما يلى 

  

                                                           
 540اىل  099املرجع السابق املواد   1
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 : 41الجنح : أوالً 
قيادة مركبة آلية أو عربة أو دراجة عادية ىف حالة سكر أو ختدير التسبب خطأ مبركبة : ونوجزها ىف األتى 
ىف إيذاء شخصى للغري ، وتضاعف العقوبات املنصوص عليها ىف املواد الثامنة راجة عادية آلية أو عربة أو د

 .واخلمسني والثالثة والسبعني من هذا القانون 

 : ثانياً الجنايات 
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حترمي )وردت ىف مادة وأحدة فقط إعتربت الفعل املخالف مبوجبها جناية 

املخدرات واملؤثرات العقلية يعاقب بالسجن كل من قتل مبركبتة األلية نفساً خطأ أو تسبب اخلمر وقانون شرب 
 (.ىف قتلها 

 : المقارنة 
خمالفات وجنح )خالف قانون املرور لدولة ليبيا القانون السوداىن ىف تصنيف األفعال املخالفة اىل 

(.       خمالفات وجرائم فقط )رور السوداىن اىل وتضمن عقوبات الغرامة واحلبس بينما صنفها قانون امل( وجنايات 
 .ومل تشمل اجلنح واجلنايات عدد كبري من أنواع املخالفات كما هو احلال ىف القانون السوداىن 

 الفرع الخامس

 :2الجنح فى قانون المرور لدولة قطر
ح الواردة ىف هذا أعتمد هذا القانون تقسيم االفعال املخالفة اىل خمالفات وجنح فقط ، ونوجز اجلن

 :القانون فيما يلى 

ىف الباب الرابع اخلاصة برتاخي  الشركات واملعارض ومدارس املخالفات الواردة  :3المجموعة األولى
خمالفات قواعد االلتزام . خمالفات قواعد السري على الطريق وآدابة . التعليم ذات الصلة باملركبات امليكانيكية 

خمالفات قواعد األلتزام بإستعمال حزام األمان وضوابط استخدام اهلاتف النقال أثناء السياقة . بالسرعة املقررة 
 .على هذه اجلنح عند العود وتشدد العقوبة. أرتكاب حمظورات السياقة على  الطريق . وأحرتام عالمات املرور 

،  س عن اجملموعة السابقةوردت فيها جمموعة من املخالفات تقل فيها عقوبة احلب:  4المجموعة الثانية
 :وتشمل 

                                                           
  58املرجع السابق املادة  1
 558ص  5قطر مرجع سابق ملحق انون املرور لدولة ق 2
 59 -35ملرجع السابق املواد ا 3
 95ملرجع السابق املادة ا 4
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. خمالفات قواعد التزامات الوقوف واإلنتظار . خمالفات قواعد التزامات السري ىف التقاطعات على الطريق 
خمالفات قواعد املرور . ا خمالفة قواعد التزامات محولة املركبة وأوزاهن. خمالفة قواعد وألتزامات نقل الركاب 

 .تسيري املواكب دون أذن . مزاولة تعليم القيادة بدون ترخي  . فقد الرخصة عدم األبالغ عن . وآدابة

 : املقارنة 

قانون املرور لدولة قطر قسم االفعال املخالفة ملخالفات وجنح  فقط مل ترد بة جنايات ، بينما قسم 
وجاءت اجلنح ىف قانون املرور لدولة قطر مفصلة  . املرور السوداىن األفعال املخالفة اىل خمالفات وجرائم فقط 

 .سبعة جرائم فقط  اجلرائم ىف قانون املرور السوداىن خمتصرة ىفباملواد بينما جاءت 

 الفرع السادس
 1الجنح فى قانون المرور لدولة فلسطين

قسم قانون املرور لدولة فلسطني االفعال املخالفة اىل خمالفات يعاقب عليها بالغرامة وجنح  يعاقب عليها 
 :ون  على اجلنح ىف عدد من املواد نوجزها فيما يلى باحلبس مع الغرامة 

التسبب . قيادة مركبة بدون لوحات أرقامها . تشمل قيادة مركبة بدون رخصة  قيادة : 52اجملموعة األوىل 
امتناع قائد املركبة عن أعطاء أمسة وعنوانة ورخصة قيادتة ورخصة . ىف حادث طرق نتج عنه أضرار جسمانية 

للوظيفة ، أو عدم  أثناء أو بسبب تأديتهماعتداء قائد املركبة على رجال املرور بالقول أو الفعل . املركبة 
 .قيادة مركبة حتت تأثري مواد خمدرة أو مسكرة . اإلنصياع للتعليمات الصادرة عنهم 

التسبب ىف خطر . قيادة املركبة حبالة تعرض حياة األشخاص  أو األموال للخطر : 33اجملموعة الثانية 
ز السرعة املقررة قانونًا مبا يزيد على جتاو . ممر عبور املشاة لعابرى الطريق بسبب عدم إعطاء حق األولوية عند 

عدم االمتثال إلشارة قف الضوئية التجاوز اخلطر . قيادة مركبة بعكس اإلجتاه املقرر للسري . ساعة / كلم   34
نقل محولة تزيد على الوزن املسموح بة ىف رخصة املركبة . بشكل غري مأمون او للخخط الفاصل املتواصل 

واد خطرة فال مركبة غري مرخصة بذلك قيادة مركبة غري مستوفاة لشروط األمن  نقل م. فأكثر % 55بنسبة 
عدم قيام قائد املركبة الذى تسبب ىف حادث طرق أدى اىل أصابة او وفاة شخ  بأيالغ الشرطة . واملتانة 

 .عن احلادث 

                                                           
 558ص  03قانون املرور لدولة فلسطني املرجع السابق ملحق رقم   1
 96املرجع السابق املادة   2
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احرتاز او  التسبب ىف وفاة شخ  نتيجة حادث طرق بغري قصد ، ناجم عن عدم : 01اجملموعة الثالثة 
أن يعلم بأنه كل قائد مركبة كان له دخل ىف حادث طرق وعلم أو كان عيله . من جراء طيش أو عدم مباالة 

قد أصيب شخ  ىف احلادث ومل يتوقف بالقرب منه ، ومل يقدم للمصاب املساعدة الىت كان بإمكانة تقدميها 
للحصول على رخصة ةأو لتجديدها او  كل من حرم من احلصول على رخصة أو من حيازهتا وقدم طلبًا .

كل من . دون أن خيرب سلطة الرتخي  عن هذا احلرمان حصل على رخصة خالل مدة سريان مفعول احلرمان 
أحيط علمًا حبرمانة من احلصول على رخصة قيادة أو حيازهتا وقام خالل مدة السريان مفعول الرمان بقيادة 

كل من حاز ىف املركبة أو أستعمل فيها أجهزة تكشف . هذا القانون مركبة خيظر قيادهتا بدون رخصة مبوجب 
أو تنذر مبواقع أجهزة قياس سرعة املركبات الىت تستعمل من قبل شرطة املرور أو تؤثر على عملها ، كما يتم 

 .ضبط تلك األجهزة وتقضى احملكمة مبصادرهتا 

 : المقارنة 
وخالف ىف . قسيم املخالفات حسب  العقوبة املفروضة عليها اتبع قانون املرور الفلسطيىن الالتيىن ىف ت 

جاءت اجلنح ىف قانون املرور . ذلك القانون السوداىن الذى أعترب االفعال املخالفة جرائم وخمالفات فقط 
وتوسع املشرع ىف أعتبار عدد كبري من . الفلسطيىن مفصلة أكثر مما فصلت اجلرائم ىف القانون السوداىن 

 .من قبيل اجلنح  املخالفات 
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 المبحث الخامس
 العقوبات فى قوانين المرور

  :تمهيد وتقسيم 
بعد أن حبثنا اجلرائم واملخالفات املنصوص عليها ىف قوانني املرور نتناول ىف هذا الفصل العقوبات الواردة        

 :التالية  طالبىف قوانني املرور وذلك ىف امل

 العقوبات على املخالفات : االول  املطلب

 .العقوبات على اجلرائم واجلنح واجلنايات : الثاىن  طلبامل

 االول مطلبال
 العقوبات على المخالفات

 :تمهيد وتقسيم 
وداىن وقوانني املرور العربية وذلك ىف ــالعقوبات على املخالفات ىف القانون الس طلبنتناول ىف هذا امل     
 : فرعني

 العقوبات على املخالفات ىف قانون املرور السوداىن : االول  فرعال

 العقوبات على املخالفات ىف قوانني املرور العربية : الثاىن  فرعال

 االول فرعال

 الفات فى قانون المرور السودانىالعقوبات على المخ
 :  تمهيد وتقسيم 

عقوبة أصلية وهى ) م نوعني من العقوبات على املخالفات 5404حدد قانون املرور السوداىن لسنة 
 :التالية  بنودونتناول ذلك ىف ال. القيادة ، وحجز املركبات الغرامة اضافة لعقوبات تبعية أخرى كسحب رخصة 

 : تعريف المخالفة : االول  لبندا
كما ذكرنا مل يرد ىف قانون املرور تعريف جامع مانع للمخالفة باعتبارها درجة من درجات اجلرمية ، بينما 
ربطت املواد الىت نصت على املخالفات ىف القوانني املختلفة بني الفعل والعقوبة الىت توقع عليه حيث ان 
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مت الن  على عقوبة  . 1فرتة بسيطة البسيطة أو احلبس ل( الغرامة ) العقوبات املفروضة على املخالفة 
كل من يرتكب  خمالفة ألحكام هذا القانون او اللوائح ( )63)املخالفات ىف قانون املرور السوداىن ىف املادة 

 (.الصادرة مبوجبة يعاقب باجلزاءات الىت حتددها الئحة التسويات الفورية 

رطة املرور كما جاء ىف املواد ــاكم والنيابة شوية املخالفات مبوجب القانون للمحــــــكما منح حق التس
 :التالية 

 :محاكم المرور : أوالً 
تنظر دعاوى جرائم وخمالفات املرور أمام حماكم املرور املختصة وتفصل احملكمة ىف النزاع كاماًل ( 0) 65

 .بشقية اجلنائى واملدىن ىف مواجهة مجيع أطرافة مبا ىف ذلك شركات التأمني 
 .املرور إختصاص مدىن وجنائى يكون حملاكم  -5
 .تتبع حماكم املرور اإلجراءات الواردة ىف قانوىن اإلجراءات اجلنائية واملدنية حسبما يكون احلال  -3

 العقوبات الىت توقعها حماكم املرور للمخالفات  -66

 .الغرامة  الىت ال جتاوز ألفى جنيها –ب  -0

 : النيابة وشرطة المرور : ثانياً 
عن ( غرامة )منح  القانون سلطة اجراء التسويات الفورية للنيابة وشرطة املرور وهى حتصيل مبالغ مالية      

 : كما يلى   62خمالفات حمددة بالن  على التسويات الفورية ىف املادة 

 يصدر الوزير بالتشاور مع وزيرى العدل واملالية واإلقتصاد الوطىن ألئحة التسويات الفورية وتكون -0
 .ملستويات احلكم املختلفة ملزمة 

 .ح ئاللوا التسويات الفورية وفقاً ملا حتددهحتصل وتورد  -5

وقدأرفقت هبذه الألئحة قوائم .  2م منظمة هلذا االمر5404وقد صدرت الئحة التسويات الفورية للعام 
خمالفات الدرجة االوىل :)سداده عند املخالفة وجاء ىف ثالثة فئات حتدد فئات املخالفات والغرامة  الواجب 

                                                           
املخالفات هي اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة اليت ال يزيد ) 05مادة  –مرجع سابق –وبات املصري عرف قانون العق  1

املخالفة هي اجلرمية املعاقب عليها ) 52املادة – 000رقم 0969قانون العقوبات العراقي لسنة ( مقدارها علىمائة جنيه
الغرامة اليت ال يزيد مقدارها على ثالثني -5ثة اشهر ستعة اىل ثال50احلبس البسيط ملدة  -0:باحد هاتني العقوبتني 

 دينار
الغرامة اليت ال تتجاوز . ب: جيوز توقيع عقوبة اذافية يف كل حالة ترى احملكمة ضرورة توقيع عقوبة اضافية فيها كما يلي    2

 ( 5)مخسمائة دينار ظراجع ذلك يف نصوص الئحة التسويات الفورية امللحق رقم
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. كما هو ىف اجلداول املوضحة ( جنيه  54الفئة الثالثة ( جنيه  25الفئة الثانية ( )جنيه  044وعليها غرامة 
 .الىت مت فيها الن  على حساب نقاط على املخالفات 

 الثاني فرعال

 وانين الدول العربيةالعقوبات على مخالفات المرور في ق
 تمهيد وتقسيم

أسوة مبا جاء يف قانون املرور السوداين نصت كل قوانني املرور العربية على عقوبة الغرامة كعقوبة 
للمخالفات مع تفاوت واضح يف مبالغ الغرامة واختالف يف تفصيلها جملموعات كما هو احلال يف القانون 

 :التالية ونستعرض ذلك يف الفروع . السوداين 

 :األول عقوبة المخالفات في قانون المرور المصري  لبندا
اليت فرضت غرامة ال تقل عن مخسني جنيهاً وال تزيد عن مائة جنيه كل من  20مت الن  عليها يف املواد 

 .ارتكب فعاًل من األفعال الواردة يف املادة 

 الثاني  بندال

 :  1العربية السعوديةعقوبة المخالفات في نظام المرور للمملكة 
 :  قسمت عقوبات املخالفات لثالثة فئات حسب جسامتها

امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس من ( أ ) وهي املبينة يف جدول املخالفات رقم : الفئة األوىل 
 . مخسة ايام حىت شهر أو بالغرامةمن مخسني لاير إىل ثالمثائة  لاير أو هبما معاً 

امللحق هبذا النظام ويعاقب عليها باحلبس من ( ب)وهي املبينة يف جدول املخالفات رقم : الثانية الفئة 
 .ثالثة ايام حىت مخسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من ثالثني إىل مائة ومخسني لاير أو هبما معاً 

نظام ويعاقب عليها باحلبس ملدة امللحق هبذا ال( ج ) وهي املبينة يف جدول املخالفات رقم : الفئة الثالثة 
 . 2أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية ال تزيد عن مائة لاير 

ميكن للمخالف جتنب تطبيق عقوبة احلبس أو دفع ما يزيد عن احلد : املادة السابعة و السبعون بعد املائة 
 : االدين للغرامة إذا إحدي الغرامات اآلتية 

 . ات الفئة األوىل رياال سعودياً لكل خمالف( 34)
                                                           

 .550صفحة  0ملحق ، املرجع السابق . ر للمملكة العربية السعوديةنظام املرو   1
 عدلت هذه املادة    55/04/0040بتاريخ (  00/م)املرسوم امللكي رقم ب 2
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 . ريااًل سعودياً لكل خمالفات الفئة الثانية ( 54)

 :1عقوبة المخالفات فى قانون المرور اليمنى: الثالث بندال
 :مت حتديد الغرامة كعقوبة على املخالفات مت حتديدها ىف املواد     

 التقل عن مخسة آالف لاير كل شخ  أقدم على اتيان فعل من األفعال الواردة باملادة ( : 66)مادة /      0

 .يعاقب بغرامة فورية قدرها  الف لاير كل من ارتكب أياً من املخالفات الواردة باملادة (: 68)مادة /      5

 : 2عقوبة الغرامة فى قانون المرور لدولة ليبيا:  الرابع لبندا
 :مت حتديدها ىف القانون ىف ثالثة فئات ىف املواد التالية       

يعاقب بغرامة التقل عن مائة دينار على مخسمائة دينار على املخالفات الواردة ( املادة اخلامسة واخلمسون/ )0
 .باملادة 

بغرامة التقل عن عشرين يعاقب كل من اخرتق مبركبتة اإلشارة الضوئية احلمراء (املادة السادسة واخلمسون/ )5
دينارًا وال تزيد عن مائة دينار ، وحبجز املركبة ملدة التقل عن شهرين والتزيد عن مخسة أشهر مع السحب 

 .والجيوز إيقاع احلجز على املركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع . ترخي  القيادة للمدة نفسها 

 (املادة السابعة واخلمسون / ) 3

 3،  5،  0عن عشرين ديناراً والتزيد مائىت دينار كل من خيالف أحكام البنود يعاقب بغرامة التقل  ( أ
 .من هذه املادة  0،
كل من خالف أحكام املواد الثالثة عشرة واخلامسة عشرة : يعاقب بغرامة ال جتاوز عشرين دينارًا  ( ب

نة واالربعني من هذا والثام( 5)والثانية والعشرين والتاسعة والعشرين فقرة ( 3،5)والعشرين والفقرتني 
 .القانون 

 : 3عقوبة المخالفات فى قانون المرور لمملكة البحرين:  الخامس بندال
 : ن  ىف هذا القانون على املخالفات الىت يعاقب عليها بالغرامة ىف املادة واحدة فقط دون تصنيف      

قب بغرامة التقل عن عشرة دنانري والتزيد مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة ىف هذا القانون يعا – 29 –املادة 
 .على مخسني ديناراً كل من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة باملادة 

                                                           
 530ص  6قانون املرور لدولة اليمن مرجع سابق ملحق    1
 505ص 8قانون املرور للجماهريية الليبية مرجع سابق ملحق   2
 505ص 9ململكة البحرين مرجع سابق ملحق قانون املرور   3
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 :  1الغرامة فى القانون المرور لسلطنة عمان:  السادس بندال
يعاقب بغرامة التزيد على مائة لاير  ) الىت نصت ( : 55)ن  على عقوبة الغرامة للمخالفات ىف املادة 

من خيالف آى حكم من األحكام الواردة هبذا القانون أو اللوائح والقرارات املنفذة له ،مامل ين  القانون  كل
 .على عقوبة خاصة به 

 : 02عقوبة المخالفات فى مدونة السير للمغرب:  السابع بندال
 :مت تفصيل املخالفات اىل أربعة أقسام تبعا ملبلغ الغرامة املفروضة عليها على النحو التاىل  

يعاقب كل شخ  ارتكب خمالفة من الدرجة األوىل بغرامة ) 080املادة  –املخالفات من الدرجة األوىل 
 (.من سبعمائة اىل الف واربعمائة درهم 

يعاقب بغرامة من مخسمائة اىل الف درهم ، كل شخ  ) 085املادة  –املخالفات من الدرجة الثانية 
 (.ارتكب خمالفة من الدرجة الثانية 

، املنصوص عليها ىف هذا دون اإلخالء بالعقوبات األشد ) 086املادة  –املخالفات من الدرجة الثالثة 
 08و 02و  06 القانون أو ىف ن  تشريعى خاص ، يعاقب على املخالفات لألحكام املقررة تطبيقًا للمواد

أعاله املعتربة خمالفات من الدرجة الثالثة ، بغرامة من ثالمثائة أىل  93و  95و  88و  82و  65و  60و
 .ستمائة درهم 

يعاقب بغرامة من عشرين اىل مخسني درمها عن كل خمالفة لقواعد السري املقررة تطبيقاً : )  082املادة 
 .اعاله  90للمادة 

     : 3عقوبة المخالفات فى قانون المرور الجزائرى:  الثامن بندال

 :مت الن  عليها ىف الفصل السادس من القانون ىف املواد التالية 
 :مت تصنيف املخالفات اىل أربعة درجات :  والعقوبات املخالفات :  66املادة 

 .د ج  5544اىل  5444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة االوىل  ( أ
 .د ج  3444اىل  5444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة الثانية  ( ب
 .د ج  0444اىل  5444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة الثالثة  ( ت
 .د ج  6444اىل  0444ويعاقب عليها بغرامة جزافية من . املخالفات من الدرجة الرابعة  ( ث

                                                           
 550ص 04قانون املرور لسلطنة عمان مرجع سابق ملحق  1
 م5404فرباير 00صادر يف /2/04/0قانون  رقم  2
 550ص 05قانون املرور اجلزائري مرجع سابق ملحق   3
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 :1المخالفات فى قانون المرور لدولة فلسطينعقوبة : التاسع بندال
ن  القانون على املخالفات املعاقب عليها بالغرامة ىف مادتني فقط ، وأعترب بقية املخالفات من اجلرائم 

 :الىت تعاقب عليها احملكمة 

( 98)الواردة ىف املادة إذا تبني للشرطى بأن شخصًا ارتكب جرمية مرور باستثناء اجلرائم ( : 99)املادة 
من هذا القانون فعلية أن يبلغة كتابة بقية الغرامة املقررة لنوع اجلرمية والىت حتدد بالئحة يعضها اجمللس األعلى 

 .للمرور 

مع عدم اإلخالء باية عقوبة أشد يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادهلا بالعملة ( : 002)مادة 
لف أى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات املنفذة له ما مل ين  على املتداولة كل من خيا
 .عقوبة خاصة بذلك 

 :2عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة تونس: شر اعال بندال
 :مت الن  عليها كما يلى ىف الباب الثامن من القانون  

دنانري بالنسبة اىل املخالفات من الصنف ( 3)يعاقب كل خمالف خبطية قدرها ثالثة  -: 83الفصل  -0
دنانري بالنسبة (04)عشره  –من الصنف الثاين دنانري بالنسبة ايل املخالفات (5)مخسة  –االول 

تضبط قائمة املخالفات العادية وكيفية استخالص اخلطايا املتعلقة . للمخالفات من الصنف الثالث 
 . ت اخلطرية واجلنح للجنايات علي العدالهحتال احملاضر املتعلقة باملخالفا.هبا بأمر

ايل ( 00)يعاقب كل مرتكب الحدي املخالفات احلطرية خبطئة ترتواح من احد عشر  -:80الفصل  -5
 .دينار تعترب خمالفه خطريه اجدي املخافات الواردة باملادة ( 64)ستني 

 :3عقوبة المخالفات في قانون المرورلدولة سوريا: عشر  الحادي بندال
تراوحت قيمة املخالفات من مخسة ( . أثنان ومثانون بندًا )مفصلة ىف  506مت الن  عليها ىف املادة    

 . سورية ( وعشرين لرية اىل الفني لرية 

 .كما اشرنا فان هذا القانون من أكثر القوانني تفصياًل للمخالفات وعقوبتها 

  
                                                           

 558ص 03قانون املرور لدولة فلسطني مرجع سابق ملحق   1
 564ص 00مرجع سابق ملحق  قانون املرور لدولة تونس  2
 560ص 05انون املرور لدولة سوريا مرجع سابق ملحق ق  3
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 : 1عقوبة المخالفات فى قانون المرور للمملكة األردنية :عشر  الثاني لبندا
 :مت الن  على الغرامات الواجبة على املخالفات السري ىف املواد التالية       

ثالثون ديناراً من قام بقيادة املركبة بسرعة  تزيد على احلد ( 34)يعاقب بغرامة مقدارها  -ب: 34املادة 
 .ساعة / كم (54)ولغاية  ساعة/ كلم   34)املقرر بأكثر من 

عشرون ديناراً من قام بقيادة املركبة بسرعة تزيد على احلد املقرر بأكثر ( 54)يعاقب بغرامة مقدارها  –ج 
 .ساعة /كم(34)ساعة ولغاية / كم ( 04)من 

مائة دينار كل من ( 044)مخسني دينارًا والتزيد على ( 54)يعاقب بغرامة التقل عن  -30املادة 
 .ياَ من املخالفات الواردة باملادة أرتكب ا

 .اً من املخالفات الواردة باملادةأربعون ديناراً كل من أرتكب اي( 04)يعاقب بغرامة مقدارها  – 35املادة 

 .ملخالفات الواردة باملادةثالثون ديناراً كل من أرتكب اياً من ا( 34)يعاقب بغرامة مقدارها  – 36املادة 

ًا من املخالفات الواردة عشرون دينارًا كل من أرتكب اي( 54)بغرامة مقدارها يعاقب  – 32املادة 
 .باملادة

ًا من املخالفات الواردة مخسة عشر دينارًا كل من أرتكب اي( 05)يعاقب بغرامة مقدارها  – 38املادة 
 .باملادة

 .خالفات الواردة باملادة عشرة دنانري كل من أرتكب اياً من امل( 04)يعاقب بغرامة مقدارها  – 39املادة 

 :2عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة: عشر  الثالث بندال
حت فئاهتا من حددت الغرامات املفروضة على املخالفات ىف هذا القانون ىف مائة وسبعة واربعني بنداً تراو 

 .درهم  مائة درهم اىل ألفي

ئات عالية على املخالفات الكبرية ، ويعد هذا القانون من أكثر القوانني تشددا ىف وفرض هذا القانون ف      
 .حتديد فئات الغرامات الىت تعترب مبالغها كبرية اذا ما قورنت بالفئات احملددة ىف القانون السوداىن 

  

                                                           

 566ص 06انون املرور للمملكة االردنية مرجع سابق ملحق ق  1 
واملخالفات مت الن  عليها بالئحة صادرة من وزير  580ص  02قانون املرور لدولة االمارات مرجع سابق ملحق   2

 5448مارس الداخلية يف االول من 
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 : 1عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة لبنان: عشر  الرابع بندال
 :مت حتديها على النحو التاىل   

يسحب مخسة نقاط من دفرت السوق وتضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخس : 3املادة 
وثالثني ألف لرية لبنانية والتزيد عن مخس وسبعني ألف  لرية لبنانية كل من ارتكب أيآ من املخالفات الواردة 

 .باملادة 

يسحب اربعة نقاط من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخس وثالثني ألف لرية لبنانية : 0املادة 
 .لبنانية كل من ارتكب أيآ من املخالفات الواردة باملادة  وسبعني  ألف لريةوال تزيد عن مخس 

نية وال تزيد البنيسحب ثالث نقاط من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن عشرين ألف لرية :5املاد
 .عن مخسني ألف لرية لبنانية كل من ارتكب أيآ من املخالفات الواردة باملادة 

يسحب نقطتني من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخس وعشرين الف لرية لبنانية وال  :6املادة 
 .ة ألف لرية لبنانية كل من ارتكب ايآ من املخالفات الواردة باملادتزيد عن مخسني 

يسحب نقطة واحدة من دفرت السوق ويعاقب بغرامة ال تغل عن مخسة عشر ألف  لرية لبنانية : 2املادة 
 .وال تزيد عن ثالثني ألف لرية لبنانية كل من ارتكب ايآ من املخالفات الواردة باملادة 

 .فات الواردة باملادةمن املخاليعاقب بغرامة مقدارها عشرة آالف لرية لبنانية كل من ارتكب اي : 8املادة 

 : 2 في قانون المرور لدولة العراق عقوبةالمخالفات:عشر  الخامس لبندا
 :مت الن  عليها يف املواد التالية 

يعاقب بغرامة ال تغل عن نصف دينار عن نصف وال تزيد عن علي مخسة دنانري من ارتكب  08مادة
 .فعال من االفعال الواردة باملادة 

بغرامة ال تغل عن ثالثة دنانري وال تزيد علي مخسة دنانري كل من اوقف سيارة يف يعاقب : 50مادة 
 .حلني إختاذ اإلجراءات القانونيةاملرور بسحب السيارة وحجزها وتقوم شرطة . مكان مينع فية وقوف السيارات 

البسيط مدة بغرامة التقل عن مخسة دنانري والتزيد على مخسني دينارًا او باحلبس يعاقب : 55مادة 
 .التزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتني كل من أرتكب احدى املخالفات املنصوص عليها باملادة 

                                                           
 595ص 08قانون املرور لدولة لبنان مرجع سابق ملحق   1
 344ص 09قانون املرور لدولة العراق مرجع سابق ملحق   2
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يعاقب بغرامة التقل عن عشرة دنانري والتزيد على مائة دينار كل من وجد يقود مركبة بأمهال : 53مادة 
 .لة ملدة التقل عن ثالثني يوماً  أو رعونة أو حتت تأثري مسكر أو خمدر مع سحب إجازة السوق العائدة

يعاقب بغرامة التزيد على عشرة دنانري كل من ثبت أرتكابة عماًل خمالفا الحكام هذا القانون  :  56مادة 
ىف غري احلالالت املنصوص عليها ىف املواد الثامنة عشر واحلادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين 

 .خلامسة والعشرين والرابعة والعشرين وا

 :1عقوبة المخالفات فى قانون المرور لدولة الكويت: عشر  السادس بندال
ىف املواد التالية ، وأعترب  ( غرامة )ن  قانون املرور لدولة الكويت على املخالفات تدفع عنها مبالغ مالية 
 : كل املخالفات االخرى من باب اجلنح الىت تستوجب عقوبة احلبس زائداً الغرامة

مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة ىف هذا القانون أو بأية عقوبة أشد ىف آى قانون آخر (: 36)مادة 
 .ىف املادة يعاقب بغرامة الجتاوز مخسة عشر ديناراً على األفعال الواردة 

، 30جيوز قبول الصلح من املتهم الذى يرتكب إحدى اجلرائم املذكورة ىف املواد : الصلح  : ( 00)مادة 
 :، من هذا القانون أو اللوائح والقرارات املنفذة لة على األسس اآلتية  32،  36،  35

 .من هذا القانون ( 30)أن يدفع مبلغ مخسة عشر ديناراً ىف حالة تطبيق أحكام املادة  -0
 .من هذا القانون ( 35)أن يدفع مبلغ عشرة ديناراً ىف حالة تطبيق أحكام املادة  -5
 .من هذا القانون   32،  36دنانري  ىف حالة تطبيق أحكام املادتني  أن يدفع مبلغ مخسة -3

 :اللوائح والقرارات المنفذة لة 
ويتم دفع مبلغ الصلح ىف احد مكاتب اإلدارة العامة للمرور خالل مخسة أيام من أرتكاب الفعل أو من      

تاريخ إعالن احملضر إذا  كان حتريرة ىف عيبة املتهم ، وتنقضى الدعوى اجلزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح ، 
 .الة إدانتة بعقوبة تقل عن مثلى مبلغ الصلح وىف حالة رفض املتهم الصلح الجيوز أن حتكم احملكمة ىف ح
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 المبحث السادس
 العقوبات على جرائم وجنح المرور 

 المطلب األول 
 العقوبات على جرائم المرور في قانون المرور السوداني  

 العقوبات التي توقعها محاكم المرور
 : مت الن  على العقوبات اليت توقعها حماكم املرور كما يلي 

 : توقع حماكم املرور العقوبات اآلتية  ( : 0) 66املادة 

 . الدية أو الديات أياً كان قيمتها أو نوعها ، يف حاالت تسبيب املوت   -أ 

 . العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي ، يف حاالت تسبيب األذى و اجلراح  -ب

 . يف حاالت اإلتالف يكم بالتعويض املدين  -ج

 : ز توقيع عقوبة اضافية يف كل حالة ترى احملكمة ضرورة توقيع عقوبة إضافية فيها كما يلي جيو  - 5

 السجن ملدة ال تتجاوز مخس سنوات أو ( أ)

 . الغرامة اليت ال تتجاوز الفي جنيهاً ( ب)

 . اجللد مبا ال يتجاوز اربعة جلدة ( ج)

حتكم إضافة إىل العقوبات املذكورة يف البندين   أن، جيوز للمحكمة عند تكرار اجلرائم أو املخالفات   -3
 : كاآليت    5و    0

 .اإلنذار بسحب رخصة  القيادة و يؤشر بذلك يف الرخصة و حتدد مدة سريان اإلنذار ( أ)

 . سحب رخصة القيادة مؤقتاً و للمدة اليت تراها احملكمة مناسبة و عادلة ( ب)

 .  سحب رخصة القيادة بصفة دائمة ( ج)

 

 . يف حال زوال االهلية تقضي احملكمة بسحب الرخصة حىت انتهاء حالة زوال االهلية  – 0

يف حالة اهلروب بعد ارتكاب احلادث أو القيادة حتت تأثري اخلمر أو املخدرات جيب توقيع عقوبة  – 5
 .  3و  5إضافية على النحو املنصوص عليه يف البندين 
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 المطلب الثانى 
 العقوبات على الجرائم فى قوانين المرور فى الدول العربية 

 الفرع األول 
 1العقوبات على الجرائم فى قانون المرور لسلطنة عمان

 :أوجب هذا القانون عقوبة السجن على اجلرائم املرورية كما جاء ىف ن  املواد     

ى لاير ، أو باحد ائة ال تزيد علي ثالمثثة أشهر وبغرامة قب بالسجن مدة التزيد علي ثالايع:( 09)املادة
 .احملددة يف هذة املادة  كل من ارتكب فع آ من االفعال هاتني العقوبتني

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علي سنة وبغرامة ال تزيد علي مخسمائة لاير ،أو باحدى (: 54)واملادة 
 .هاتني العقوبتني كل من االفعال الواردة يف هذة املادة 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علي ثلثني يوما وبغرامة ال تزيد علي مائة ومخسني رياال ،او (: 50) املادة
كما مت الن  علي عقوبة .باحدى هاتني العقوبتني كل من أرتكب فعال من االفعال الواردة يف هذة املادة 

 .الغرامة علي جرائم املرور

ومل ين  علي .عقوبة اساسية  مثل القانون السوداين لسلطنة عمان اعترب السجن قانون املرور : املقارنة
من قانون ( 66)اقصي عقوبة سجن توقع مبوجب هذا القانون سنة بينما حددت يف املادة .عقوبة احلبس 

 .املرور خبمس سنوات

 الفرع الثاني

 2عقوبة الجرائم في قانون المرور لدولة تونس
 :اجلوالن كما يلى  مت الن  عليها يف الباب الثامن حتت مسمي جرائم

إيل مائة دينار او (60)يعاقب بالسجن ملدة اقصاها شهر وخبطية ترتاوح من واحد وستني  -:85الفصل 
 .باحدي هاتني العقوبتني فقط كل مرتكب الحدي اجلنح الواردة باملادة 

أو اوح من مائة اىل مخسمائة دينار كل شخ  يضع ىف اجلوالن عربة يعاقب خبطية ترت : 86الفصل 
جمموعة عربات يتجاوز وزهنا اجلملى الوزن اجلملى املرخ  فيه أو الوزن اجلملى الناقل املرخ  فيه أو تتجاوز 

اىل مائىت دينار كل شخ  ( 60)ويعاقب خبطية من واحد وستني . محولتها احلمولة القانونية على املغزل 
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وتكون العقوبة بالسجن ملدة اقصاها . كثر يتجاوز السرعة القصوى املسموح هبا بعشرين كلم ىف الساعة أو أ
اىل مائىت دينار عالوة على العقوبات املنصوص عليها بالفصلني ( 60)شهر وخبطية ترتاوح من واحد وستني 

من هذه اجمللة إذا نتجت عن جتاوز السرعة القصوى املسموح هبا بعشرين كلم ىف الساعة أو  82و  85
السياقة خالفا ملا اقتضاه  –اجملاوزة املمنوعة  –نا بإحدى اجلنح التالية احدث اضرار مادية للغي او كان مقرت 

 تالسياقة حت -.وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربات او جتهيزها هبا  –قرار سحب رخصة السياقة 
ثال عدم األمت –السياقة بدون رخصة او السياقة بدون احلصول على الصنف املطلوب  –تأثري حالة كحولية 

 .الشارة او املراقبة من قبل االعوان املكلفني بذلك واملباشرين 

يعاقب بالسجن ملدة اقصاها ستة أشهر وخبطية ترتاوح من مائة اىل مخسمائة دينار أو  -:  82الفصل 
 .بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل مرتكب الحدى اجلنح الواردة باملادة 

يعاقب بالسجن من ستة أشهر اىل ثالث سنوات وخبطية ترتاوح من مخسمائة اىل ثالثة  -:  88الفصل 
 .العقوبتني فقط كل مرتكب الحدى اجلنح الواردة باملادة آالف ديناراً او احدى هاتني 

يعاقب مرتكب اجلرح على وجه اخلطأ املنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ  -:  89الفصل 
دينار أو ( 544)الالزمة أثناء السياقة بالسجن ملدة اقصاها ستة أشهر وخبطية اقصاها مخسمائة  االحتياطات

(  444,5)يكون العقاب بالسجن ملدة اقصاها سنتان وخبطية اقصاها الفًا .باحدى هاتني العقوبينت فقط 
و  83رائم املبنية بالفصول دينار او باحدى هاتني العقوبتني فقط إذا كان احلادث ناجتاً عن إرتكاب احدى اجل

ترفع عقوبة السجن اىل مدة ثالث سنوات واخلطية اىل ثالثة . من هذه اجمللة  88و 82و 86و 85و  80
حتت  -:دينار إذا ثبت عدم تأمني املسؤوليية املدنية او إذا كان السائق عند وقوع احلادث ( 444,3)آالف 

يسوق  -.قة او على الصنف املطلوب لسياقة العربة غري متحصل على رخصة سيا -.ثاثري حالة الكحول 
 .خالفاً ملا اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة 

بسبب عدم أخذ يعاقب مرتكب القتل على وجه اخلطأ املنجر عن حادث مرور  -:  94الفصل 
( 044,0)اإلحتياطات الالزمة أثناء السياقة ، بالسجن ملدة أقصاها سنة وشهر وخبطية اقصاها الف ومائة 

دينار او باحدى هاتني العقوبتني فقط  ويكون العقاب بالسجن ملدة اقصاها ثالث سنوات وخبطية اقصاها 
ى دينار او باحدى هاتني العقوبتني فقط اذا كان احلادث ناجتًا عن ارتكاب احد( 3444)ثالثة آالف 

ع عقوبة السجن اىل مدة وترف. من هذه اجمللة  88و 82و  86و 85و 80و 83اجلرائم املبينة بالفصول 
مخس سنوات واخلطية اىل مخسة آالف دينار اذا ثبت عدم تأمني املسؤولية املدنية او إذا كان السائق عند وقوع 

العربة غري متحصل على رخصة سياقة او على الصنف املطلوب لسياقة  –حتت تأثري حالة كحولية  -:احلادث 
 .ليساقة يسوق خالفا ملا اقتضاه قرار سحب رخصة ا –
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سنوات اذا ثبت أن السائق املتسبب ىف القتل او ( 04)ترفع عقوبة السجن ملدة عشر  -: 90الفصل 
اجلرح على وجه اخلطأ قد تعمد الفرار حماوال بذلك التفصى من املسؤولية اجلزائية او املدنية الىت ميكن ان 

 .يتحملها 

  : المقارنة 
عقوبة اجلنح تكون احلبس وحدد  أنحيث هذا القانون األفعال املشار اليها من قبيل اجلنايات اعترب  

 .أقصى فرتة لعقوبة السجن بعشر سنوات بينما حددت ىف قانون املرور السوداىن خبمس سنوات 

 الفرع الثالث
 1عقوبة الجنح فى قانون المرور المصرى 

ال املخالفة إلحكامه باعتبارها خمالفات وجنح فقط ومت الن  أخذ قانون املرور املصرى ىف تصنيف األفع
 :على عقوبة اجلنح ىف املواد التالية 

يعاقب باحلبس مدة التزيد على ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن مائة جنيه والتزيد على ( : 25)املادة 
وىف مجيع األحوال . مخسمائة جنيه أو باحدى هاتني العقوبتني كل من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة باملادة 

 . ة شهور من إرتكاهبا تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع اجلرمية األوىل خالل ست

يعاقب باحلبس مدة التزيد على ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن مخسمائة جنيه و : مكررة ( 25)املادة 
التزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حاز ىف السيارات أو استعمل فيها أجهزة تكشف 

، كما يتم ضبط تلك اإلجهزة و تقضى ى عملها أو تنذر مبواقع أجهزة قياس سرعة املركبات أو تؤثر عل
 .احملكمة مبصادرهتا 

يعاقب كل من قاد مركبة وهو حتت تأثري خمدر أو مسكر باحلبس مدة التقل عن ثالثة ( : 26)املادة 
أشهر والتزيد على سنة وبغرامة التقل عن مخسمائة جنيه والتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني 

 .سنة من تاريخ احلكم النهائى باإلدانة عقوبة عند العود اىل الفعل ذاتة خالل وتضاعف ال

اعترب هذا القانون األفعال املخالفة املنصوص عليها من قبيل اجلنح املعاقب عليها باحلبس على  : املقارنة 
وحدد هذا القانون أقصى فرتة حبس مبا التزيد على سنة . خالف القانون السوداىن الذى أعتربها من اجلرائم 

هذا القانون الغرامة كعقوبة  اضاف. بينما حدد القانون السوداىن فرتة السجن مبا اليزيد على مخس سنوات 
 .على اجلنح أسوة مبا جاء ىف القانون السوداىن 
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 لرابعالفرع ا
 : 1العقوبات على الجرائم فى قانون المرور لدولة ليبيا 
وفقاً للنصوص ( جنح وجنايات )أنتهج قانون املرور الليىب املنهج الالتيىن ىف فرض العقوبات على اجلرائم 

 : التالية 

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حترمي اخلمر وإقامة حد الشرب ، يعاقب كل من قاد ( : 58املادة )
مركبة آلية أو عربة أو دراجة عادية وهو ىف حالة سكر أو ختدير باحلبس مدة التقل عن سنة وحبسب ترخي  

 .د املسكرة أو املخدرة القيادة مدة التقل عن سنة وال جتاوز ثالث سنوات ، باإلضافة اىل مصادرة املوا

اء شخصي للغري آلية اوعربة اودراجة عادية يف ايذيعاقب كل من تسبب خطأ مبركبة ( : 64املادة )
 :بالعقوبات اآلتية 

احلبس مدة التزيد علي ستة اشهر اوالغرامة اليت ال تقل عن عشرين دينارا وال تتجاوز مائة دينار وذلك  -0
والتقام الدعوى يف هذة احلالة اال بناء علي شكوي الطرف .يف حالة االيزاء الشخصي البسيط 

 .املتضرر
احلبس والغرامة اليت التقل عن مخسني دينارا والجتاوز ثلثمائة دينار أوباحدى هاتني العقوبتني وبسحب  -5

إذا توافر أحد     الظرفني   املنصوص ترخي  القيادة مدة ال تقل عن شهرين وال تتجاوز سنة وذلك 
 .من قانون العقوبات( 384)املادة  عليهما يف

احلبس والغرامة اليت التقل عن مخسني دينارا وال جتاوز مخسني دينارا وال جتاوز مخسمائة دينار أوباحدى  -3
هاتني العقوبتني وسحب ترخي  القيادة مدة التقل عن ستة اشهر وال تزيد علي سنة ونصف وذلك 

 .من قانون العقوبات (380)ا يف املادة إذا نشأت عن الفعل إحدي احلالت املنصوص عليه

يعاقب باحلبس مدة الجتاوز ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن عشرين دينارًا وال تزيد على ( : 65املادة )
مائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف أحكام املادتني الثانية واخلمسني والثالثة والسبعن من هذا 

 .القانون 

حترمي شرب اخلمر وقانون املخدرات واملؤثرات العقلية مع عدم اإلخال بأحكام قانون : ( 59املادة )
 .يعاقب بالسجن من قتل مبركبتة اآللية نفساً خطأ أو تسبب ىف قتلها 
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 :  المقارنة 
واحلبس لفرتات متفاوتة ( 59السجن غري حمدد املدة ىف املادة )ن  هذا القانون على عقوبات للجنايات 

 .تتجاوز السنة ىف اجلنح املرورية بينما ن  القانون السوداىن على احلبس ملخس سنوات ال 

 خامسالفرع ال
 1العقوبات على الجرائم فى قانون المرور لدولة قطر

 :ن  هذا القانون على عقوبات للجنح فقط كما جاء ىف املواد التالية 

اوز ثالث سنوات ، وبالغرامة الىت التقل عن يعاقب باحلبس مدة التقل عن الشهر ، والجت:  90املادة 
عشر ة آالف لاير ، والتزيد على مخسني ألف لاير ، او بإحدى هاتني العقوبتني ، كل من خيالف أيًا من 

 أحكام املواد الواردة باملادة ز

من هذا القانون عند العود ، احلبس ( فقرة اوىل / 59)وتكون عقوبة كل من خيالف حكم املادة 
ىب مدة التقل عن أسبوع ، والجتاوز ثالث سنوات ، وبالغرامة الىت التقل عن عشرين ألف لاير وال تزيد الوجو 

 .على مخسني ألف لاير 

يعاقب باحلبس مدة التقل عن أسبوع ، والجتاوز سنة ، وبالغرامة الىت التقل عن ثالثة :  95رقم املادة 
حدى هاتني العقوبتني ، كل من خيالف أيًا من أحكام املواد ، أو بإلاير آالف لاير ، والتزيد على عشرة آالف 

 .املشار اليها ىف هذه املادة 

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة أشهر ، وبالغرامة الىت ال تقل عن مخسمائة لاير وال :  96املادة رقم 
، (فقرة أوىل / 64)، ( 6,5بند  53)، ( 04)تزيد على ألفى لاير ، كل من خالف أيًا من أحكام املواد 

 .من هذا القانون (  65)، ( 60)

وإضافة لعقوبة . مبا ال جياوز ثالثة سنوات ( احلبس )اجلنح ن  هذا القانون على عقوبة : املقارنة 
بينما ن  القانون السوداىن على عقوبة . لاير وهى من العقوبات الكبرية  54,444الغرامة الىت قد تصل اىل 

 .السجن 

 دسساالفرع ال
 :2العقوية على الجرائم فى القانون المرور لدولة فلسطين

 :ن  على عقوبة اجلنح ىف املواد التالية     
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يعاقب باحلبس ملدة عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتني وبغرامة مقدارها مائة ومثانون ( : 004)مادة 
كل من ارتكب جرمية من اجلرائم الواردة ىف دينارًا أو ما يعادله بالعملة املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني  

 .من هذا القانون عاد اىل ارتكاهبا خالل سنتني من تاريخ إدانتة يضاعف احلد األقصى للعقوبة ( 96)املادة 

يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وعشرون ( : 000)مادة 
بالعملة املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب جرمية من اجلرائم الواردة ىف دينارًا أو ما يعادله 

من هذا القانون فإذا عاد اىل ارتكاهبا خالل سنتني من تاريخ إدانته يضاعف احلد األقصى للعقوبة ( 98)املادة 
. 

عدم إخرتاز  كل من تسبب ىف وفاة شخ  نتيجة حادث طرق بغري قصد ، ناجم عن( : 005)مادة 
أو من إجراء طيش أو عدم مباالة يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة شهور وال تزيد على سنتني وبغرامة 

 .ديناراً أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني مقدارها ثالمثائة ومخسون 

كان عليه أن يعلم بأنة قد أصيب كل قائد مركبة كان لة دخل ىف حادث طرق وعلم أو  ( : 003)مادة 
شخ  ىف حادث ومل يتوقف بالقرب منه ، ومل يقدم للمصاب املساعدة الىت كان بإمكانة تقدميها يعاقب 
باحلبس مدة التقل عن شهرين وال تزيد على سنتني وبغرامة مقدارها ثالمثائة ومخسون دينارًا أو ما يعادهلا 

 .قوبتني املتداولة أو بإحدى هاتني العبالعملة 

كل من حرم من احلصول على رخصة أو من حيازهتا وقدم طلبًا للحصول على رخصة ( : 000)مادة 
أو لتجديدها  أو حصل على رخصة خالل مدة سريان مفعول احلرمان دون أن خيرب سلطة الرتخي  عن هذا 

 رها مائة ومثانون ديناراً احلرمان يعاقب باحلبس مدة التقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة مقدا

كل من أحيط علمًا حبرمانة من احلصول على رخصة قيادة أو حيازهتا  وقام خالل ( : 005)مادة 
سريان مفعوزل احلرمان بقيادة مركبة حيظر قيادهتا بدون رخصة مبوجب هذا القانون ، يعاب باحلبس مدة ال 

مقدارها مائة ومثانون دينارًا أو مايعادهلا بالعملة املتداولة أو تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة 
 .بإحدى هاتني العقوبتني 

مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة ىف هذا القانون أو بأيه عقوبة أشد ىف آى قانون آخر ، ( : 006)مادة 
ة ديناراً أو ما يعادهلا بالعملة مقدارها مائيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر وبغرامة 

أجهزة تكشف أو تنذر مبواقع  املتداولة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حاز ىف املركبة أو أستعمل  فيها 
أجهزة قياس سرعة املركبات الىت تستعمل من قبل شرطة املرور على عملها ، كما يتم ضبط تلك األجهزة 

 .وتقضى احملكمة مبصادرهتا 

  



48 
 

 المقارنة 
جاءت عقوبات اجلنح ىف قانون املرور الفلسطيىن مفصلة أكثر مما فصلت اجلرائم ىف القانون السوداىن 
وحددت هلا عقوبة احلبس الىت ال تتجاوز السنتني بينما حددت عقوبة السجن ىف القانون السوداىن مبا ال جياوز 

 .اخلمس سنوات 

 سابعالفرع ال
 1رور لدولة اإلمارات العربية المتحدةعقوبة الجرائم فى قانون الم

أخذ هذا القانون بتقسيم األفعال املخالفة اىل اجلنح وخمالفات تبعاً للعقوبات الىت توقع كما جاء ىف املواد 
 :التالية 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني ، وبغرامة ال تزيد على سبعة آالف درهم أو بإحدى :  09املادة 
وجيوز للمحكمة ىف احلاالت السابقة أن . كل من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة باملادة   هاتني العقوبتني

 .توقف العمل برخصة قيادتة ملدة ال تزيد على أثىن عشر شهراً من تاريخ احلكم عليه 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف درهم ،أو :  54املادة 
هاتني العقوبتني كل من قاد مركبة على الطريق حال كونة موقوفًا عن القيادة بأمر احملكمة ، أو بأمر  بإحدى

 .من سلطة الرتخي  

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على ستة آالف درهم ، أو :  50املادة 
دون رخصة قيادة ال تسمح لة بقيادة ذات نوع املركبة كل من قاد مركبة على الطريق ببإحدى هاتني العقوبتني  

. 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف درهم أو :  55املادة 
 .بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعاًل من األفعال الواردة ىف املادة 

ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف درهم أو يعاقب  باحلبس مدة ال تزيد على :  53املادة 
 .بإحدى هاتني العقوبتني من أرتكب فعاًل من األفعال الواردة ىف املادة 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على ألفى درهم أو بإحدى :  50املادة 
ن عن غري قصد نتيجة استعمالة مركبة على وجه خيالف هاتني العقوبتني كل من أحلق ضررًا مبمتكات األخري

 .أحكام هذا القانون 
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يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف درهم أو : 55املادة 
 .بإحدى هاتينم العقوبتني كل من قاد مركبة على الطريق بعكس إجتاه السري 

ة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ألفى درهم أو بإحدى يعاقب باحلبس مد:  56املادة 
هاتني العقوبتني من رفض إعطاء امسة أو عنوانة أو أعطى بياناً  غري صحيح للشرطى الذى يرتدى مالبسة 

 .الرمسية عندما يطلب منه ذلك حال تلبسة بإرتكاب جرمية معاقب عليها مبوجب أحكام هذا القانون 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات  املنصوص عليها ىف هذا الباب ، ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد :  52املادة 
على شهر وبغرامة ال تزيد على مخسمائة درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب خمالفة ألى حكم 

 .ة آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك خالل سن

 : المقارنة 
جاءت عقوبة احلبس للجنح ىف هذا القانون مبا ال يتجاوز السنتني مقارنة بعقوبة السجن للجرائم ىف 

أهتم القانون بتفصيل وتفريد العقاب على املخالفات حبسب . القانون السوداىن مبا ال جياوز اخلمس سنوات
 .جسامتها كما فعل ىف تصنيف على العقوبات 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 



50 
 

 الخاتمة
 

بعد هذه الدراسة حول املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات من خالل املقارنة بني قانون املرور السوداين 
فإن منهج التجرمي والعقاب يف الدول العربية فيما خي  جرائم وخمالفات املرور . وقوانني املرور يف الدول العربية 

 .من حيث كوهنا جرمية أم خمالفة  ال ختتلف إال يف التطبيق والتصنيف لألفعال

 .0968وجرائم وخمالفات املرور متفق عليها دوالياً وفق إتفاقية فيينا 

واتفقت قوانني املرور يف الدول العربية على العقاب على جرائم وخمالفات املرور فيما يتعلق بالغرامة  
وجنايات وجنح لتحديد العقوبات وفقاً كعقوبة للمخالفات ، ولكن ختتلف يف تصنيف األفعال إىل جرائم 

للمذاهب الفقهية احلديثة الالتيين واالجنلوسكوسوىن قوانني املرور يف الدول العربية اليت مت تعديلها يف السنني 
وهذا املنهج الذي اتبعته حديثًا معظم دول العامل . االخرية اجتهت اىل تشديد العقوبات على جرائم املرور 

 .ي اصبحت تسببه حوادث املرور للخطر العظيم الذ

 

 ونسأل اهلل األمن والسالمة من كل سوء

 الدكتور ابراهيم احمد عثمان
– السودان  – قاضي المحكمة العليا

 سودان -عضو مجمع الفقه االسالمي

 الخبير بمجمع الفقه االسالمي الدولي
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 مشروع توصية
 
من خساشر بشرية وإقتصادية من أبرز املشكالت اليت اصبحت حوادث املرور يف العامل وما يرتتب عليها 

فالبد من تضافر جهود الدول من خالل السلطة التشريعية والقضائية واجلهاز التنفيذي  . تعيق تطور اجملتمعات 
 .اتعديل قوانني املرور والعقوبات

هم في هذا ومجمع الفقه االسالمي الدولي المؤسسة االسالمية الممثلةللدول االسالمية أن يسا 
 .توصيات هلذه اجلهات العمل بتقديم 

وندعوا إىل إضافة عقوبة مصادرة املركبة يف جرائم تسبيب املوت وسحب رخصة القيادة لفرتة طويلة زجراً 
 .ملخالفي القانون  

 


