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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اما بعد فإجابة : العاملني،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب 
لدعوة كرمية من فضيلة الشيخ العالمة  الدكتور خالد بابكر،األمني العام جملمع الفقه اإلسالمي الدويل يل 

(( ولية اجلنائية لقائدي املركباتاملسئ))للمشاركة يف الدورة الواحدة والعشرين ملؤمتر اجملمع،والكتابة بـبـحث عنوانه
 .فقد أعددت هذا البحث املتواضع

ومبا أن املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات تعبري قانوين معاصر،فقد اشتمل البحث على جوانب 
قانونية،حيث أن املوضوع يتعلق باحلوادث املرورية اليت هي من مستجدات احلياة يف هذا العصر،الن حدوثها 

 .ور السياراتارتبط بظه

ومن املعلوم أن هذا املوضوع متت معاجلته من حيث توصيفه أو من حيث وضع العقوبات عليه،عرب 
 .القوانني واألنظمة بالنسبة اىل كل دولة من دول العامل

ومل تكن الدول العربية واإلسالمية مبعزل عن هذا االمر فقد عاجلت قوانينها املسئولية اجلنائية لقائدي 
 .،ووضغت الحداثها التوصيف الالزم والعقوبات املقّدرة لذلكاملركبات

وقد رأيت أن املنطلق الشرعي لتلك القوانني واألنظمة توصيفا وعقوبات هي املصلحة املرسلة اليت يناط 
 .على اعتبارها أهنا تتعلق باجلماعة او مبجموع األفراد( الدولة)تطبيقها أو تطبيق أحكامها باحلاكم 

أن املصلحة املرسلة قائمة على التعليل باملناسب املرسل الذي هو أحد أقسام العلة ومن املعلوم 
 .املستنبطة،ومتخض عن ذلك مقصد الشريعة يف حتقيق العدالة واألمن والسالمة

- : وقد جعلته يف حماور مخسة هي
 واالصطالحيةالتعريفات اللغوية :  احملور األول . 
 لمسئولية اجلنائية لقائدي املركباتاملستند الشرعي ل:  احملور الثاين. 
 األحداث املرورية ومسئوليتها اجلنائية: احملور الثالث. 
 مناذج من األحكام على املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات:  احملور الرابع. 
 ما ال يعد من املسئولية اجلنائية لقائدي املركبات:  احملور اخلامس. 

 واهلل ويل التوفيق
 .لم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبهوصلى اهلل وس

 أحمد بن سعود السيابي
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 المحور األول
 التعريفات

 .المسئولية الجنائية: والأ
 . املسئولية اجلنائية تعبري معاصر يقصد هبا املسئولية عن ارتكاب جرمية ما يف نفس أو مال

جريرة على نفسه أو على قومه جىن جناية أي جّر " وقد عرف اخلليل بن أمحد الفراهيدي اجلناية بالقول
 جيىن قال الشاعر

 . (1)تعدي الصحاح فتجرب اجلرب*   جانيك من جيىن عليك وقد    

 . (2)"جىن الذنب عليه جيىن جناية جرّه إليه وجتىن عليه ادعى ذنبا مل يفعله"وعرفها الفريوز ابادي بقوله
ع الفعــــــل علــــــى نفــــــس أو مــــــال أو ويف االصــــــطالح الفقهــــــي فاجلنايــــــة اســــــم لفعــــــل حمــــــرم شــــــرعا ســــــوا  وقــــــ

غــــــري ذلــــــك،لكن أكثــــــر الفقهــــــا  جــــــرجل التعــــــارف بيــــــنهم علــــــى إ ــــــال  لفــــــ  اجلنايــــــة علــــــى األفعــــــال الواقعــــــة 
بينمـــــــا يطلـــــــق الـــــــبعض لفـــــــ   واإلجهـــــــا علـــــــى نفـــــــس اإلنســـــــان او أ رافـــــــه وهـــــــي القتـــــــل واجلـــــــرح والضـــــــرب 

الفقهــــــا  ليقتصــــــر علــــــى  عنــــــدويضــــــيق تعريــــــف اجلنايــــــة أحيانــــــا  . (3)اجلنايــــــة علــــــى جــــــرائم احلــــــدود والقصــــــا 
 . (4)اجلرح والقطع

أن الفقه اإلسالمي كثريا ما يعرّب عن اجلرمية بلف  اجلناية،وقد عرّفت اجلرمية فقها او اصطلح عليها  على
 .حمظور شرعي زجر اهلل عنه حبد أو تعزيز واحملظور هو إما إتيان فعل منهي عنه،او ترك فعل مأمور به بأهنافقها 

 .القانوين فهو يقسم اجلرمية على حسب نوع العقوبة ما االصطالحأ

 .  (5)ففي القانون املصري،تقسم اجلرمية اىل جناية وجنحة وخمالفة

  . (6)ما قانون اجلزا  العماين،فقد قسمها اىل جناية وجنحة وقباحةأ

يعترب كل  ومن هنا خيتلف االصطالح الفقهي عن االصطالح القانوين يف حتديد اجلناية،وذلك الن الفقه
 . (7)جرمية جناية،وكل جناية جرمية،دون النظر يف مستوجل العقوبات املرتتبة على اجلرمية او اجلناية

                                                           
 .كتاب العني،مادةجىن ((1
 .القاموس مادة جىن ((2
 .76، 1عبد القادر عودة،التشريع اجلنائي اإلسالمي،ج ((3
 .11السيايب،خلفان بن مجيل،جال  العمى،  ((4
 .76، 1المي،جالتشريع اجلنائي اإلس ((5
 .6قانون اجلزا  العماين،   ((6
 .76، 1التشريع اجلنائي اإلسالمي،ج ((7
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 .قائد المركبة:ثانيا
مـــــــن بـــــــاب االحكـــــــام التمهيديـــــــة قائـــــــد املركبة،بانـــــــه كـــــــل ( 52)عـــــــرف قـــــــانون املـــــــرور العمـــــــاين يف املـــــــادة

 .و احلمل أو الركوبشخص يتوىل قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات اجلر أ

مــــــن بــــــاب االحكــــــام التمهيديــــــة املركبــــــة باهنــــــا وســــــيلة مــــــن وســــــائل النقــــــل او ( 3)كمــــــا عــــــرف يف املــــــادة
 .اجلر أعدت للسري على عجالت أو جنزير وتسري بقوة آلية أو جسدية

مـــــــن نفـــــــس الباب،باهنـــــــا مركبـــــــة آليه،تســـــــتخدم عـــــــادة يف نقـــــــل ( 2)وجـــــــا  يف تعريفـــــــه للســـــــيارة يف املـــــــادة
 .أو األشيا  أو كليهما االشخا 
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 المحور الثاني
 المستند الشرعي للمسئولية الجنائية

 لقائدي المركبات
مـــــن املعلـــــوم أن املســـــئولية اجلنائيـــــة لقائـــــدي املركبـــــات هـــــي  ـــــا أفرزتـــــه احليـــــاة املعاصـــــرة مـــــن مســــــتجدات 

لـــــذلك مل تكـــــن  احليـــــاة وهـــــي مـــــا تعـــــرف باألحـــــداث املروريـــــة يف وقتنـــــا احلايل،وقـــــد ارتبطـــــت بظهـــــور الســـــيارات
ـــــرتاث الفقهـــــي اإلســـــالمي وإن وجـــــدت فهـــــي  ـــــة عليهـــــا أشـــــباه ونظـــــائر يف ال ـــــات املرتتب هلـــــا أو ملعظمهـــــا والعقوب

 .يف بعض األحكام لبعض األوصاف

ويف رأيـــــي أنـــــه ال بـــــد مـــــن ربطهـــــا شـــــرعا بأحكـــــام املصـــــا  املرسلة،واملرســـــلة هـــــي املطلقـــــة وهـــــي الـــــيت يعـــــرب 
اىل كــــــــون املصـــــــــلحة املرســــــــلة أو املصـــــــــلحة العامــــــــة مرتبطـــــــــة مبجمـــــــــوع  عنهــــــــا حاليـــــــــا باملصــــــــا  العامـــــــــة،ونظرا

ــــــــــــــالدو )األفــــــــــــــراد،أي باجلماعــــــــــــــة أو النظــــــــــــــام العــــــــــــــام فــــــــــــــان تطبيــــــــــــــق احكامهــــــــــــــا مــــــــــــــرتبط باحلــــــــــــــاكم  .                                                                (ةل
ـــــل باملناســـــب ـــــى التعلي ـــــة عل ـــــى  .املرســـــل علـــــى أن املصـــــلحة املرســـــلة تابعـــــة أو مبني ـــــل  عل وهـــــو مـــــا مل يـــــأت دلي

  . (1)اعتباره وال على إلغائه

 :االمام الساملي يقول
 فذاك مرسل أجيز أو حضل*   وإن أتى واالعـتــبار قد جهل   

 به ملا دل عــلــيـه مــجــمــال*   ومذهب االصحاب أن يعلال      
  . (2)ه قد حرمافهو الغريب أخذ*   وان يكن الــغــاؤه قد علـمـا       

 :وقال أيضا
 من شارع احلكم وليس مهدرا*   ومنه وصف مل يكن معتربا   
 . (3)وامسه املــصــا  الــمــرســلـــة*   وظــهرت لــنــابه مصلحـة    

ـــــده ورســـــوله حممـــــد صـــــلى  وذلـــــك ان الشـــــريعة اإلســـــالمية الغـــــرا  هـــــي رمحـــــة مـــــن اهلل لعبـــــاده جـــــا  هبـــــا عب
 .  (4) َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالا َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ  :  ل اهلل تعاىلاهلل عليه وسلم لقو 

ـــــاد ويقـــــول عـــــز وجـــــل ـــــق مصـــــا  العب ـــــِن  : ومـــــن معـــــامل هـــــذه الرمحـــــة اشـــــتماهلا علـــــى حتقي َوَيْســـــأََلوَنَك َع
ٌر َوِإْن َُتَاِلطَوَهْم فَِإْخَوانََكْم َوالّلَه  ِمَن اْلَمْصِلِح  يـَْعَلَم اْلَمْفِسداْلَيَتاَمى َقْل ِإْصاَلٌح هلاَْم َخيـْ

(1) .  

                                                           
 .546،حممد أبو زهره،اصول الفقه، واتطر،516، 5الساملي عبداهلل بن محيد، لعت الشمس،ج ((1
 .514، 5الساملي،مشس األصول،على شرح  لعت الشمس،ج ((2
 .561نفس املصدر،  ((3
 . 116/األنبيا  ((4
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  . (2)ال سيما لذوي العقول السليمة والفهوم الصحيحة

ــــــيت ترجــــــع يف  واملقصــــــود ــــــاس ال ــــــة للن ــــــربة منهــــــا وهــــــي املصــــــا  احلقيقي مــــــن املصــــــا  املرســــــلة املصــــــا  املعت
 : جمملها اىل األمور اخلمسة املعروفة أال وهي

 .حف  الدين (1)
 .حف  النفس (5)
 .لعقلحف  ا (3)
 .حف  النسل4 (4)
 .حف  املال (2)

ــــــــة بأقســــــــامهاوهــــــــذه األمــــــــور اخلمســــــــة تتجلــــــــى فيهــــــــا مقاصــــــــد الشــــــــريعة االســــــــالمية  ، الضــــــــرورية  الثالث
 . بــحجزة اآلخر واحلاجية والتحسينية ألن كل واحد من هذه االقسام،آخذ

 املرســــــــلة ويتبــــــــني مــــــــن خــــــــالل االســــــــتقرا  أن املقاصــــــــد الشــــــــرعية،منبنية علــــــــى املصــــــــا  املرسلة،واملصــــــــا 
  . منبنية على التعليل،والعلة هي لب القياس وحموره،فمن هنالك عرب عن العلة باملناط

اذن املصـــــــا  املرســـــــلة هـــــــي حلقـــــــة يف منظومـــــــة اســـــــتداللية جـــــــا ت لتحقيـــــــق اخلـــــــري واملنفعـــــــة واملصـــــــلحة 
 . إن شا  اهلل تعاىل وألخراهمللناس يف دنياهم 

صـــــا  املرســــــلة ،وهـــــي عبـــــارة عـــــن وصـــــف مناســـــب ترتتــــــب امل:مـــــن االســـــتدالل))يقـــــول االمـــــام الســـــاملي 
عليـــــه مصـــــلحة العبـــــاد وانـــــدفعت عـــــنهم مفســـــدة،لكن الشـــــارع مل يعتـــــرب ذلـــــك الوصـــــف بعينـــــه وال  نســـــه مـــــن 
شــــــي مــــــن االحكــــــام،ومل يعلــــــم منــــــه إلغــــــا  له،وبــــــذلك مســــــي مرســــــال،الن املرســــــل يف اللغــــــة املطلق،فكــــــان هــــــذا 

هدار،وقــــــد ة حتقيقــــــة يف مبحــــــث املناســــــب وقــــــد ذكرنــــــا لــــــه الوصــــــف املناســــــب قــــــد أ لــــــق عــــــن االعتبــــــار واإل
ـــــــه اهتمامـــــــا،فكثري مـــــــن فـــــــروعهم مبـــــــ  علـــــــى هـــــــذا االســـــــتدالل ـــــــا أن لالصـــــــحاب ب  هنالـــــــك أمثلـــــــة كثرية،وبّين

                                                                              . (3)وللمالكية به اشد اعتنا 

ذاهب مـــــــن االســـــــتدالل باملصـــــــا  املرســـــــلة او حتفـــــــ  بعـــــــض املـــــــذاهب علـــــــى وحـــــــول موقـــــــف بعـــــــض املـــــــ
يتفـــــق مجهـــــور الفقهـــــا  علـــــى ان املصـــــلحة معتمـــــدة يف الفقـــــه ))بعـــــض أوصـــــافها يقـــــول الشـــــيخ حممـــــد أبـــــو زهـــــرة

اإلســـــــالمي،وإن كـــــــل مصـــــــلحة جيـــــــب االخـــــــذ هبـــــــا مـــــــا دامـــــــت ليســـــــت شـــــــهوة وال هـــــــوجل وال معارضـــــــة منهـــــــا 

                                                                                                                                                                                
 551البقرة  ((1
 .566بو زهره،املصدر السابق، أ ((2
 .561الساملي ،مصدر سابق،   ((3
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املصــــــــلحة املرســــــــلة مــــــــن مجيــــــــع ))وينقــــــــل عــــــــن القــــــــرايف قولــــــــه ((عللنصــــــــو  تكــــــــون مناهضــــــــة ملقاصــــــــد الشــــــــر 
املـــــــذاهب عنـــــــد التحقيــــــــق الهنـــــــم يقيســــــــون ويعرتفـــــــون باملناســــــــبات وال يطلبـــــــون شــــــــاهدا باالعتبـــــــار وال تعــــــــ  
املصـــــــــلحة املرســـــــــلة إال ذلك،و ـــــــــا يؤكـــــــــد أن الصـــــــــحابة  عملـــــــــوا أمـــــــــورا ملطلـــــــــق املصـــــــــلحة ال لتقـــــــــد  شـــــــــاهد 

                                . (1)باالعتبار

اجلنائية لقائدي  واملصا  املرسلة،وما ينب  عليها من مقاصد شرعية هي املستند الشرعي للمسئولية
املركبات،وما ترتب على ذلك من عقوبات،وقد ة وضع قوانني للمرور   تنظم عملية قيادة املركبات والسري يف 

ت اجلنائية،كما ناقشت القوانني اجلنائية عرب بعض موادها الطرقات،وتبني املخالفات اليت ترتتب عليها العقوبا
 سأذكرهومنها قانون اجلزا  العماين،اعتبار ما يعترب جناية وما يعترب جنحة حسب االصطالح القانوين،وهو ما 

 .                                                                 يف احملور التايل

                                                           
 564،563أصول الفقه،   ((1
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 المحور الثالث
 داث المرورية ومسئوليتها الجنائيةاألح

املســــــئولية اجلنائيــــــة مــــــن حيــــــث العمــــــوم هــــــي الــــــيت تكــــــون نتيجــــــة ارتكــــــاب أفعــــــال حّمرمــــــة ويرتتــــــب علــــــى 
فعلهــــــــا أو تركهــــــــا ضــــــــرر بالنظــــــــام العــــــــام،أو بنظــــــــام اجلماعــــــــة أو بعقائــــــــدها أو حبيــــــــاة أفرادهــــــــا أو بــــــــأمواهلم أو 

 . ظام العام للدولة أو للمجتمع أو لكليهماأو بكل شي من شأنه أن حيدث خلال،يف الن بأعراضهم

ــــــة مــــــن غــــــري  ــــــة علــــــى تلــــــك األفعــــــال احملرمــــــة ضــــــرورة إجتماعية،تقــــــدر بقــــــدر اجلنائي لــــــذلك كانــــــت العقوب
افــــــراط وال تفريط،الهنــــــا فرضــــــت حلمايــــــة اجملتمــــــع وحفــــــ  نظامــــــه مــــــن اخللــــــل وحتقيــــــق األمــــــن لكــــــل فــــــرد مــــــن 

َوَخَلــــــَق َكــــــلا َشــــــْي   فـََقــــــدارََه   ى أو عــــــن مســــــتوجل اجلنايــــــةأفــــــراد اجملتمــــــع،فال ينبغــــــي الزيــــــادة وال النقصــــــان علــــــ
  . (1) تـَْقِديرًا 

ــــــى  ــــــل إنســــــان يتحل ــــــة تعــــــىن يف الشــــــريعة اإلســــــالمية،ارتكاب فعــــــل حمــــــّرم وجمــــــّرم مــــــن قب واملســــــئولية اجلنائي
بـــــاالدراك واالختيار،ومنـــــاط ذلـــــك العقـــــل الــــــذي يكـــــون بـــــه االنســـــان مــــــدركا وخمتـــــارا ألفعالـــــه ليســـــتحق علــــــى 
ذلـــــك تطبيـــــق العقوبـــــة املناســـــبه املقـــــدرّة عليـــــه وفـــــق جنايتـــــه الن ســـــنة التـــــدافع الـــــيت وضـــــعها اهلل تعـــــاىل يف هـــــذه 
ــــــاس،فريتكبون مــــــن األفعــــــال مــــــا حرمــــــه  احليــــــاة للناس،قــــــد حيــــــدث فيهــــــا جتــــــاوز عــــــن شــــــرع اهلل مــــــن بعــــــض الن

ــــــى إِ  الشــــــرع،فهناك تكــــــون اجلنايــــــة وهنــــــاك تكــــــون املســــــئولية اجلنائيــــــة،يقول اهلل عــــــز وجــــــل ــــــا َمــــــا َعَل ناــــــا َجَعْلَن
لَــــــَوَهْم أَيـََهــــــْم َأْحَســــــَن َعَمــــــاًل  ـَـــــا لَِنبـْ ــــــًة هلا لَــــــوََكْم  ويقــــــول ،  .  (2) اأْلَْرِ  زِيَن ــــــاَة لَِيبـْ الاــــــِذي َخَلــــــَق اْلَمــــــْوَت َواحْلََي

  .  (3)أََيَكْم َأْحَسَن َعَماًل 

ل اإلنســــــان نتــــــائّ األفعــــــال احملّرمــــــة الــــــيت إذن معــــــىن املســــــئولية اجلنائيــــــة يف الشــــــريعة االســــــالمية أن يتحمــــــ
 :ياتيها خمتارا وهو مدرك ملعانيها وتبعاهتا،وهي تقوم على أسس ثالثة

 .الفعل احملرم (1)
 .الفاعل املختار (5)
 .الفاعل املدرك أو املميز (3)

                                                           
 . 5:  الفرقان ((1
 . 6:  الكهف ((2
 . 5:  امللك ((3
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أمـــــا يف القـــــوانني املوضـــــوعة فـــــان املســـــئولية اجلنائيـــــة قـــــد مـــــرت مبراحـــــل مـــــن التطـــــور مـــــن املـــــذهب املـــــادي 
فلســـــــفة االختيـــــــار،اىل املـــــــذهب التقليـــــــدي،ا املـــــــذهب الوضـــــــعي اىل مـــــــذهب االختيـــــــار النســـــــ  اىل مـــــــذهب 

 .الذي استقرت عليه القوانني الوضعية

علـــــــى أن مـــــــذهب االختيـــــــار النســـــــ  جعـــــــل معـــــــىن املســـــــئولية اجلنائيـــــــة يقـــــــرتب مـــــــن معناهـــــــا يف الشـــــــريعة 
 . (1)اإلسالمية

املســــــئولية اجلنائيــــــة لقائــــــدي املركبــــــات الــــــيت تعــــــرف باألحــــــداث املروريــــــة،وما يرتتــــــب عليهــــــا مــــــن  وإســــــناد
ـــــــــة وقـــــــــوانني املـــــــــرور يف دول العامل،ومنهـــــــــا قـــــــــانون اجلـــــــــزا  العماين،وقـــــــــانون  عقوبات،ناقشـــــــــته القـــــــــوانني اجلنائي

 .املرور العماين

 :ما يلي(524)فقد جا  يف قانون اجلزا  العماين،املادة

ن مــــــن ســــــتة اشــــــهر إىل ثــــــالث ســــــنوات،وبالغرامة مــــــن عشــــــر ريــــــاالت إىل مخســــــمائة   يعاقــــــب بالســــــج
أو باحـــــدجل هـــــاتني العقـــــوبتني فقـــــط مـــــن تســـــبب يف قتـــــل انســـــان عـــــن ا ـــــال أو قلـــــة احـــــرتاز،أو عـــــدم مراعـــــاة 

 .االنظمة

 :ما يلي(26)كما جا  يف املادة 

 .بالتعويض عن  لب املتضرركل جرمية تلحق بالغري ضرار ماديا أو معنويا حيكم على فاعلها 

لــــــذلك فــــــان الســــــلطات القضــــــائية بالســــــلطنة بــــــد ا مــــــن احملــــــاكم االبتدائيــــــة اىل حمــــــاكم االســــــتئناف وإىل 
املروريــــــــة بنــــــــا  علــــــــى منطــــــــو  ومفهــــــــوم احملكمــــــــة العليــــــــا،تنزل أحكامهــــــــا وتوقــــــــع عقوبتهــــــــا علــــــــى االحــــــــداث 

 .ور التايل إن شا  اهلل تعاىلاملادتني املذكورتني،وهناك صورة تطبيقية لذلك سنوردها يف احمل

حيــــــث ( 21/1)كمـــــا أن قــــــانون املــــــرور العمـــــاين وّصــــــف املســــــئولية اجلنائيــــــة لقائـــــدي املركبــــــات يف املــــــادة
 :جا  فيها ما يلي

ــــــــــة عقوبــــــــــة اشــــــــــد واردة يف قــــــــــانون  ــــــــــدابري املقــــــــــررة يف هــــــــــذا القــــــــــانون أو بأي مــــــــــع عــــــــــدم االخــــــــــالل بالت
امة ال تزيـــــــد علـــــــى مخســـــــمائة  ،أو باحـــــــدجل هـــــــاتني آخر،يعاقـــــــب بالســـــــجن مـــــــدة ال تزيـــــــد علـــــــى ســـــــنة،وبغر 

 :العقوبتني كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية

ســـــــياقة مركبـــــــة علـــــــى الطريـــــــق بســـــــرعة أو هتـــــــور أو بـــــــدون تـــــــرو أو حتـــــــت تـــــــاثري مخـــــــر أو خمـــــــدر أو أيـــــــة  (1)
مـــــــؤثرات عقليـــــــة اخـــــــرجل أو قـــــــام بالتجـــــــاوز يف مكـــــــان خطـــــــر،او  نـــــــوع التجـــــــاوز يف مكـــــــان خطـــــــر أو 

                                                           
 .395، 1التشريع اجلنائي االسالمي،ج ((1
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ـــــاذا منـــــوع ال ـــــاة االشـــــخا  أو أمـــــواهلم للخطر،ف ـــــه أو بطريقـــــة تشـــــكل خطـــــورة أو تعـــــر  حي تجـــــاوز في
نــــتّ عــــن ذلــــك وفــــاة شــــخص،أو إحلــــا  أذجل بــــه  ــــم عنــــه مــــر  او تعطيــــل عــــن العمــــل ملــــدة تكــــون 

 .العقوبة فيه السجن مدة ال تقل عن سنة،وال تزيد على مخس سنوات

ــــــــــ ــــــــــة ال يت تصــــــــــدرها احملــــــــــاكم القضــــــــــائية بســــــــــلطنة علــــــــــى ان األحكــــــــــام القضــــــــــائية يف األحــــــــــداث املروري
ــــــــى املــــــــادتني املــــــــذكورتني ســــــــابقا يف قــــــــانون اجلــــــــزا   عمان،تعتمــــــــد علــــــــى هــــــــذه املــــــــادة يف قــــــــانون املــــــــرور وعل

 . (1)العماين

ويف رأيــــــي ان منطــــــو  املــــــواد املــــــذكورة ومفهومها،يوجــــــد شــــــبهها ونظريهــــــا يف فقهنــــــا اإلســــــالمي،أو شــــــبه 
 .ونظري لبعض أحكامها على األقل

ك مـــــا جـــــا  يف أحـــــداث الـــــدواب ومـــــا يتعلـــــق هبـــــا مـــــن ضـــــمان،فقد جـــــا  يف األثـــــر الفقهـــــي،ان مـــــن وذلـــــ
 . (2)رجال برأسها أو مبقدمها فمات فعلى راكب الدابة،الدية فأصابت دابةركب 

ــــــة بعــــــد أن انتقلــــــت  ــــــة توجهــــــت اىل راكــــــب الداب ــــــه هــــــذا احلكــــــم أن الضــــــمان او املســــــئولية اجلنائي وتوجي
ـــــة نفســـــها ـــــار ألن  ، عـــــن الداب ـــــوي الشـــــريف ،  جـــــرح الدابـــــة جب جـــــرح العجمـــــا  ))كمـــــا جـــــا  يف احلـــــديث النب

 . (3) (( جبار

لك أرجل مــــــن املناســـــــب قيــــــاس أي حــــــادث مـــــــروري يكــــــون فيــــــه دهـــــــس لشــــــخص أو ألشـــــــخا  أو ذلــــــ
دهـــــــس أي شـــــــي كـــــــان وحيـــــــدث منـــــــه ضـــــــرر لوشـــــــخا  او لوشـــــــيا  وتكـــــــون علـــــــى قائـــــــد املركبـــــــة املســـــــئولية 

ـــــك احلـــــادث ،بـــــان  ـــــة يف ذل ـــــيت يكـــــون اجلنائي ـــــدواب ال ـــــة مـــــن ال ـــــه داب ـــــيت حتدث يقـــــاس هـــــذا احلـــــادث باحلـــــدث ال
 .عليها راكب يقودها ويسوقها،واجلامع للقياس يف ذلك وجود قائد املركبة وقائد الدابة

أمــــــا العلــــــة فهــــــي وجــــــود الضــــــرر مــــــن دهــــــس املركبــــــة ومــــــن دهــــــس الدابة،وقــــــد نــــــاق  الشــــــيخ ابــــــو زهــــــرة 
ــــــث قــــــال ــــــيت يتجــــــه إليهــــــا واضــــــعوا القــــــوانني )) تفســــــري القــــــوانني الوضــــــعية بالقياس،حي ــــــا  ال مهمــــــا تكــــــن اآلف

فانـــــــه مـــــــن املؤكـــــــد أن الفـــــــاة القـــــــانون ال ميكـــــــن أن تكـــــــون شـــــــاملة لكـــــــل احلـــــــوادث والوقـــــــائع ،وكمـــــــا يقـــــــول 
ــــــــق القــــــــوانني بــــــــان  ، الشهرســــــــتاين ــــــــاس يف تطبي ــــــــد مــــــــن القي ــــــــاهى،فال ب ــــــــائع ال تتن ان النصــــــــو  تتناهى،والوق

ــــــى حكم ــــــص عل ــــــيت ال ن ــــــائع ال إىل ان (( هــــــا،حكم الوقــــــائع الــــــيت تشــــــاهبها مــــــن املنصــــــو  عليهــــــاتعطــــــى الوق
ــــه مقــــدار مــــا يتحقــــق  ــــدخل في ــــال ويالحــــ  ان حتــــري القاضــــي ملعرفــــة الوصــــف املناســــب للحكــــم جيــــب أن ي ق

                                                           
 .16،وقانون املرور،  61،  12قانون اجلزا  العماين،   ((1
 .361،  16،مخيس بن سعيد ،منهّ ا لطالبني،جالشقصي ((2
 .احلديث مروري يف مجيع كتب احلديث ((3
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ـــــــه مـــــــن  ـــــــةفي ـــــــة مقصـــــــد عـــــــام لكـــــــل القـــــــوانني،اذ أن القـــــــوانني جـــــــا ت خلدمـــــــة  عدال عامـــــــة شـــــــاملة،فان العدال
 ((.(1)بالقسط وامليزان واهلل خري احلاكمني العدالة،وتنظيم املعامالت بني الناس

ومـــــن املعلـــــوم أن احلكـــــم يعتـــــرب األحـــــداث مـــــن قائـــــدي الـــــدواب ومـــــن قائـــــدي املركبـــــات مـــــن قبيـــــل افعـــــال 
 .اخلطأ،وبالتايل ترتتب عليها عقوبات اخلطا ،سو  كان فيها إتالف نفس أو إتالف ا راف

                                                           
 .575،571أصول الفقه،   ((1
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 المحور الرابع
 ولية الجنائية لقائدي المركباتالمتعلقة بالمسئ )*(نماذج من االحكام

 م482/4002الطعن رقم 
 .ملخص الوقائع والحكم

ـــــوره الشـــــارع العـــــام  ـــــه اثنـــــا  عب ـــــة بســـــرعة وإ ـــــال،ودهس شخصـــــا مبقدمـــــة مركبت هـــــو أن شخصـــــاقاد مركبت
بادانـــــــة املـــــــتهم بااليـــــــذا  عـــــــن "دائـــــــرة اجلنائيـــــــات"ملحقـــــــا بـــــــه إصابات،وقضـــــــت حمكمـــــــة االســـــــتنئاف بصـــــــحار

ام قـــــانون املرور،وســـــجنه ملـــــدة عـــــام موقوفـــــة النفاذ،وســـــحب رخصـــــة قيادتـــــة ملـــــدة شـــــهرين إ ـــــال وخمالفـــــة أحكـــــ
 .وإلزامه بدفع تعويض املدعي

و عن احملكوم عليه باحلكم أمام احملكمة العليا،ونظرت احملكمة العليا يف احلكم والطعن،وحكمت بقبول 
 . (1)صادرة الكفالةباملصاريف وم(امرأة)الطعن شكال ويف املوضوع برفضه والزمت الطاعنة

 م234/4002الطعن رقم  -4
 .ملخص الوقائع والحكم

قاد شخص شاحنة بدون انتباه وبطريقة تشكل خطرا على حياة االشخا  و تلكاهتم بان حتول فجأة  
من اليمني اىل اليسار دون التاكد من املركبات القادمة يف خط التجاوز األمر الذي أدجل اىل احنراف مركبة ثانية 

 .صطدمت بشجرة وتدهورت ونتّ عن احلادث وفاة وإصاباتوا

وحكمت حمكمة اجلنايات بصحار بادانة املتهم  ناييت القتل اخلطأ واإليذا  با ال وخمالفة قانون املرور 
 .وقضت بسجنه سنة ينفذ منها مخسة واربعون يوما،ودفع الديات

حكمت بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا و عن احملكوم عليه على احلكم أمام احملكمة العليا،اليت 
 . (2)الطاعن باملصاريف وألزمت

                                                           
هذه النماذج مأخوذة من أحكام احملكمة العليا بسلطنة عمان،وهي قائمة على  عون احملكوم عليهم وعلى استقرا      )*(

 .ئية وحماكم االستئنافوقائع الدعوجل ونطق األحكام من احملاكم اإلبتدا
 .75جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية باحملكمة العليا،للسنة اخلامسة،   ((1
 .365نفس املصدر ،   ((2
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 م244/4002الطعن رقم  -3
 .ملخص الوقائع والحكم

ــــــتّ  قــــــاد شــــــخص مركبــــــة با ــــــال وقلــــــة احــــــرتاز علــــــى الشــــــريط الســــــاحلي فاصــــــطدم بســــــلك حديــــــدي ن
قتــــــل اجملــــــ  عليــــــه عــــــن احلــــــادث وفــــــاة شــــــخص،وحكمت احملكمــــــة االبتدائيــــــة بواليــــــة الســــــويق بادانــــــة املــــــتهم ب

 .وبتغرميه مبلغ مخسني رياال،وإلزامه بدفع دية اهلالك

 .وإيّدت حمكمة االستئناف بصحار احلكم

و عـــــــن احملكـــــــوم عليـــــــه علـــــــى احلكـــــــم أمـــــــام احملكمـــــــة العليـــــــا الـــــــيت حكمـــــــت بقبـــــــول الطعـــــــن شـــــــكال،ويف 
مـــــن جديـــــد هبيئـــــة املوضـــــوع يـــــنقض احلكـــــم املطعـــــون فيه،واحالتـــــه إىل حمكمـــــة اجلنايـــــات بصـــــحار للفصـــــل فيـــــه 

 . (1)مغايرة

 م282/4002الطعن رقم  -2
 .ملخص والوقائع والحكم

شــــــخص قــــــاد مركبتــــــه بســــــرعة وبــــــدون تــــــرو وبطريقــــــة تعــــــر  حيــــــاة األشــــــخا  وأمــــــواهلم بــــــاخلطر األمــــــر 
الــــــذي أفقــــــده الســــــيطرة علــــــى عجلــــــة القيــــــادة فاحنرفــــــت بــــــه املركبــــــة عــــــن خــــــط ســــــريها اىل جهــــــة اليمــــــني مــــــن 

ونـــــتّ عـــــن احلـــــادث وفـــــاة مرافـــــق قائـــــد املركبـــــة وحكمـــــت حمكمـــــة اجلنايـــــات بنـــــزوجل الشـــــارع العـــــام وتـــــدهورت 
بادانــــة املـــــتهم بقيـــــادة مركبـــــة با ـــــال وحتـــــت تـــــأثري الكحــــول ونـــــتّ عنـــــه وفـــــاة وإيذا ،وقضـــــت احملكمـــــة بســـــجنه 

 .ملدة سنة ينفذ منها شهران

ضـــــــــه و عـــــــــن املـــــــــتهم علـــــــــى احلكـــــــــم أمـــــــــام احملكمـــــــــة العليـــــــــا،اليت حكمـــــــــت بقبـــــــــول الطعـــــــــن شـــــــــكال ورف
  . (2)موضوعا،وإلزام الطاعن باملصاريف

 م931/4004الطعن رقم  -2
ــــد مركبــــة قــــاد مركبتــــه بســــرعة وبــــدون تــــرو وبطريقــــة تعــــر  حيــــاة األشــــخا  وأمــــواهلم للخطــــر األمــــر  قائ

 .الذي نتّ عنه دهس شخص اثنا  عبوره الشارع،وإصابته باصابات موضحة بالتقرير الط 

انــــــة املــــــتهم قائــــــد املركبة،وقضــــــت بســــــجنة ملــــــدة ســــــنة ينفــــــذ منهــــــا وحكمــــــت حمكمــــــة اجلنايــــــات بــــــابرا باد
 .شهران،واحالة الدعوجل املدنية إىل احملكمة املدنية املختصة

                                                           
 .456نفس املصدر،   ((1
 .43املصدر السابق،السنة السادسة،  ((2
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و عـــــــــن املـــــــــتهم علـــــــــى احلكـــــــــم أمـــــــــام احملكمـــــــــة العليـــــــــا،اليت حكمـــــــــت بقبـــــــــول الطعـــــــــن شـــــــــكال ورفضـــــــــه 
  . (1)الطاعن باملصاريف وألزمت موضوعا،

                                                           
 .326نفس املصدر   ، ((1
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 مسئوليةما ال يعد من ال: المحور الخامس
 الجنائية لقائدي المركبات

هنالــــــــك حــــــــاالت ال ميكــــــــن أن تعــــــــد مــــــــن املســــــــئولية اجلنائيــــــــة لقائــــــــدي املركبات،وبالتــــــــايل مــــــــن وجهــــــــة 
نظـــــري ال ميكـــــن أن حيكـــــم عليهــــــا باهنـــــا مـــــن أفعــــــال اخلطأ،وبالتـــــايل ال ميكـــــن أيضــــــا ان يرتتـــــب عليهـــــا أفعــــــال 

 :الاخلطأ من دية للوفاة او لالصابات ومن تلك احلاالت مث

ـــــــق ملتزمـــــــا باالنظمـــــــة والقـــــــوانني مـــــــن  (1) ـــــــة محـــــــل معـــــــه شخصـــــــا أو أشخاصـــــــا وســـــــار يف الطري ـــــــد مركب قائ
ـــــــدة عـــــــن املســـــــموح هبا،وعـــــــدم  ـــــــام بانظمـــــــة املرور،كعـــــــدم الســـــــرعة الزائ ســـــــالمة تامـــــــة للســـــــيارة،والتزام ت
ــــا  ســــريه يف الشــــارع  ــــور خطــــوط املشــــاة وعــــدم جتــــاوز لالشــــارة الضــــوئية احلمــــرا  واثن التجــــاوز وعــــدم عب

رتضــــــه جســــــم كحيـــــــوان مــــــثال ومل يــــــتمكن مـــــــن تفاديــــــه فاصـــــــطدم بــــــه ونــــــتّ عـــــــن احلــــــادث وفيـــــــات اع
 .واصابات

ـــــايل ال يتحمـــــل دفـــــع مصـــــاريف  ـــــة وبالت ـــــة ال يعـــــد مرتكبـــــا ملســـــئولية جنائي ـــــد املركبـــــة يف هـــــذه احلال فـــــان قائ
ــــــوفني أو املصــــــابني،حيث ان هــــــذا ال يعــــــد مــــــن قتــــــل اخلطــــــأ أو اصــــــابات اخلطأ،وامنــــــا هــــــو مــــــن  كــــــديات للمت

 .باب القضا  والقدر الذي ال دخل لالنسان فيه

 .وهبذا حكمت حمكمة االستنئاف مبسقط

ـــــة محـــــل معـــــه شخصـــــا واثنـــــا  ســـــريه اعرتضـــــه بعري،وهـــــو  ـــــد مركب ـــــاك قائ ـــــتلخص أن هن وحيثيـــــات القضـــــية ت
قـــــد كـــــان ملتزمـــــا بانظمـــــة وقـــــوانني املـــــرور ودون أدف خلــــــل يف املركبـــــة ونـــــتّ عـــــن احلـــــادث وفـــــاة قائـــــد املركبــــــة 

 .افقه،أي وفاة احلامل واحملمولومر 

ـــــة قائـــــد املركبـــــة  ـــــايل محلّـــــت ورث ـــــل اخلطـــــأ وبالت ـــــة بواليـــــة بركـــــا أن هـــــذا مـــــن قت ـــــربات احملكمـــــة االبتدائي واعت
 .الدية لورثة املرافق

 .م9/15/1995هــ املوافق 14/7/1413واصدرت احملكمة املذكورة حكمها بذلك بتاريخ 

رقــــــــم الــــــــدعوجل :االســــــــتئناف،اليت حكمــــــــت مبــــــــا يلــــــــيواســــــــتانف احملكــــــــوم ضــــــــدهم احلكــــــــم اىل حمكمــــــــة 
 .م17/2/1993 -هــ 51/11/1413م بتاريخ 2/42/1993
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وقــــد نظرنــــا مــــا كتــــب هنــــا والــــذي نقولــــه عــــن احلــــادث مل يتســــبب فيــــه الســــائق امنــــا كــــان مــــن قبــــل البعــــري 
ــــذي صــــدمهم فهلــــك الســــائق والطفــــل  ــــك شــــي  مــــن ( املرافــــق)ال ــــك غرمــــا امنــــا ذل ــــى الســــائق ذل فــــال نــــرجل عل

 . (1)بل اهلل واهلل أعلمق

ـــــه وفـــــق االســـــس الســـــليمة مـــــن مراعـــــاة االنظمـــــة وقـــــوانني املـــــرور والتـــــزام بالســـــرعة  قائـــــد (5) ـــــة،قاد مركبت مركب
ـــــــت الســـــــيارة ســـــــليمة متامـــــــا  احملـــــــددة،ومل يتجـــــــاوز االشـــــــارة الضـــــــوئية احلمـــــــرا  وال خطـــــــوط املشـــــــاة وكان

ـــــــه، ودهســـــــ ـــــــتمكن مـــــــن تفادي ـــــــا  ســـــــريه يف الشـــــــارع ومل ي ـــــــتّ عـــــــن حـــــــادث واعرتضـــــــه شـــــــخص اثن ه ون
ال يكـــــــــون  –يف رأيـــــــــي  –الـــــــــدهس وفـــــــــاة املـــــــــدهوس أو اصـــــــــابته،فان قائـــــــــد املركبـــــــــة يف هـــــــــذه احلالـــــــــة 

خمطئا،وبالتــــــــايل ال يتحمــــــــل غرمــــــــا،ألن ذلــــــــك الشــــــــخص املــــــــدهوس هــــــــو الــــــــذي اعتــــــــدجل علــــــــى قائــــــــد 
 .املركبة ورمى بنفسه يف الشارع

 .هذا ما أراه،والعلم عند اهلل عز وجل
 .مد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على سيدنا حم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 

 أحمد بن سعود السيابي   

 
 

 
 

                                                           
 .صورة من وثيقة احلكم عند الباحث (1)


