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 ممخص البحث

ػػؿ  تسػػتخدـ المركبػػات كػػأداة  رتكػػاب العديػػد مػػف الجػػرا ـ، إ  أف   حػػكادث الطػػرؽ تيٌشػػكلؿي جي
 كمدنية ليست باليينة.، تمؾ الحكادث التي يترتب عمييا مسؤكليات جزا ية الجرا ـ ىذه

ر الكػايي كمع ًعظـ تمؾ المسؤكليات المترتبػة عمييػا، إ  أف حػكادث الطػرؽ لػـ تحػظ بالقػد
، يثمػػة خػػقؼ يقيػػي شػػقيا الجزا ػػيالمعالجػػات التشػػريعية،   سػػيما يػػي مػػف الدراسػػات القانكنيػػة أك 

 كقانكني حكؿ ماىية حكادث الطرؽ.

المقارنة، القكاعػد الجزا يػة الناظمػة كالتأصيؿ ك يؿ كقد تناكؿ الباحث يي ىذه الدراسة بالتحم
لقضػايا حػكادث الطػرؽ يػي التشػػريع اليمسػطيني، ابتػداءن مػف لحظػػة عمػـ السػمطة المختصػة بحػػدكث 

انتيػاءن بػرجراءات محاكمػة الػدعكل الجزا يػة الناجمػة عنيػا، ك الكاقعة، مػركران بػالتحقيؽ ا بتػدا ي يػي 
 بالتسبب بيا. المتيميف

األكؿ بيػػاف ماىيػػة  ؿ إلػػأ أىػػداؼ الدراسػػة قيسلػػمت إلػػأ ثقثػػة يصػػكؿ، تنػػاكؿكبغيػػة الكصػػك 
الكقػػا ع التػػي يصػػدؽ عمييػػا ىػػذا الكصػػؼ، كمػػا تنػػاكؿ الثػػاني القكاعػػد المكضػػكعية حػػكادث الطػػرؽ ك 

شرح أركاف الجريمة الثقث _ دية ك الناظمة ليا مف خقؿ بياف طبيعتيا القانكنية كجريمة غير عم
لشػػرعي _ ييمػػا تنػػاكؿ الثالػػث القكاعػػد اإلجرا يػػة الناظمػػة لمسػػير بقضػػاياىا بػػدءن اعنػػكم ك المالمػػادم ك 

كىػػػي مرحمػػػة  بػػػرجراءات ا سػػػتد ؿ حػػػكؿ الكاقعػػػة، ثػػػـ إجػػػراءات المرحمػػػة األكلػػػأ لػػػدعكاىا الجزا يػػػة
نتيػاءن بالمرحمػة الثانيػة يييػا ا، ك حاؿ القياـ بيػا كػكف إجراءاتيػا جكازيػة يػي الجػن  التحقيؽ ا بتدا ي

 مرحمة المحاكمة. ىي ك 

تمػػػت الرسػػػالة بػػػأىـ تكصػػػيات، ًمػػػقن العمػػػؿ مػػػا تكصػػػؿ إليػػػو الباحػػػث مػػػف نتػػػا   ك  كقػػػد خي
 بسمطات الدكلة الثقث.ذكم ا ختصاص بمقتضاىا مف قبؿ 
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Abstract 

Vehicles are used as a tool to commit many crimes. However, road accidents 

form the majority of these crimes. These accidents have serious criminal and civil 

implications. 

Despite the great impact of these implications, road accidents did not receive 

sufficient attention in the legal studies or legislative measures, particularly in the 

penal side. This is because there is a legal and jurisprudential disagreement about the 

nature of road accidents. 

Using analysis, deduction, and comparison, this study addresses the punitive 

rules governing the issues related to road accidents in the Palestinian legislation. The 

analysis starts from the moment of reporting the accident by the concerned authority, 

followed by the primary investigation of the initiated criminal case, and reaching the 

procedures for the trial of those accused of causing the accident. 

In order to reach the objectives of the study, the study were divided into three 

chapters. The first chapter addressed the reality of road accidents, and the cases which 

could be attributed to this reality. The second chapter discussed the rules that govern 

the legal perception of road accidents through clarifying their legal nature as 

unintentional crime, and explaining the three pillars of crime including the physical, 

moral and Islamic ruling aspects. The third chapter highlighted the procedural rules 

governing the cases related to the road accidents, starting from reasoning procedures, 

followed by the first phase of the penal procedures, i.e. the preliminary investigative, 

and reaching the second phase, which is the trial stage. 

The thesis concludes by mentioning the most important findings and 

recommendations. The study hopes that the decision makers in the three constituent 

authorities of the state would consider these findings. 
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بسم اهلل الرمحو الرحيم

﴿  ِ َِّٰننَي هلِلذ ِيَو َءاَنُيواْ ُكوىُواْ قَوذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ُشَهَدآَء  َيَٰٓ

ْ   َٔ بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوََل ََيۡرَِنيذُكۡم َشَن  َلذ َعۡدِدلُوا
َ
َٰٓ ل اُ  قَۡو ع ٰىََلَ

 ُۢ َ َخبُِي َ  إِ ذ ٱهللذ ُقواْ ٱهللذ ٰۖ َوٱعذ ۡقَرُب لِلتذۡقَوىَّٰ
َ
ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ

 ﴾ بَِها َعۡدَهلُو َ 
 

 ]8 الما دة:[
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 ْاإِلىَدْاءُ 
خقليا ما لـ  مفٍ  أدرؾى  يرةن صً بى خيران منيما  ضوي يعك  يصبر،  وً تيٍ بى يٍ بً حى و بً ربي  إلأ مف ابتقهي 

ي الحيف يرنل يـ مف الصى أن   بي سى أحٍ  تي نٍ كي  أ أك دان إفٍ ب  رى ار.. يى صى األبٍ  مف ذكمٍ  كثيره  وي دركٍ يي 
 غاران..ـ صً اىي ا رب  و كمٌ مى ر لو كيرحى يً غٍ بأف يى  هللدعاء اعف  كفى ك  يى نٍ يـ   يى بأن     أشؾي 

 ة(مأ مف الجن  األعٍ  ردكسى نو اليً كى أسٍ ك  مو اهللي حً رى  اليٍ الغى  ) أبيٍ 

 مشاؽ   فى مٍ حم  تى  اتو يى أم   عفٍ  اياتو ـ مف ركى ، أك قرأتي صو صى قى  ـ مفٍ ما سمعتي  .. كؿي إلأ أـو 
كف إ  يكي  لفٍ  ،الذم سًمعتـي أك قرأتـي ذلؾى  .. كؿي ية أك دىفٌ ف يي سبيؿ تربً حٍ دى ككى  الحياةً 
مت يي سبيؿ تحم  ت ك ح  بما ضى  فى كرً سار إذا ما قي ، أك صيران عمأ اليى مأ كرؽو بران عحً 

 حيسف تربية أك دىا..

 العايية( حة ك الصل  عيا بدكاـً ت  مى مرىا ك يي عي  اهللي  ي الغالية أطاؿى مل ) أي 

زينةن يي ، كسكنان ك عزةن ـ اهلل لي سندان ك كي إخكتي ك أخكاتي.. زكجتي ك أبنا ي.. أدامى 
 الدنيا..حياتي 

كـ كؿ منٍ  لكؿل  ؽى حق  ـ اهلل ك كي .. حيظى العمؿً  .. زمقءى الدراسةً  .. أصدقاءى الطيكلةً  خكةى إ
 ..يتمناه. خيرو 
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 تقديرشكٌر و 
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كبدكاـ شكره تزداد النعـ كاليضا ؿ، يالشكر أك ن 

يمو الحمد يي األكلأ كاآلخرة. هلل الذم مف  عمأ  بأف كيقني إلتماـ ىذا البحث،  

ثـ الشكر كالعرياف إلأ مف ياقت العققة بيننا عققة مشرؼ بباحث، يكانت عققة 
أخو بأخيو، ناصحان كمكجيان، يكاير الشكر كالعرياف إلأ مشرؼ الرسالة األخ الدكتكر/ 
نزار حمدم قشطة، عمأ ما قدمو مف جيد مبارؾ إلخراج الرسالة يي أحسف صكرىا، 

د كنت أتمنأ أف لك كاف حاضران بيننا ىذه المناقشة، لكني أدعك اهلل عز كجؿ أف كق
يكيقو يي رحمتو العممية العممية التي غادر مف أجميا أرض الكطف إلأ سمطنة عماف 

 يي ذات اليـك الذم حجزت ييو الرسالة لممناقشة.

لشاعر، ر يس قسـ كأتقدـ كذلؾ بكاير التقدير كا حتراـ لألخ لمدكتكر/ أنكر حمداف ا
. جمسة المناقشةالشريعة كالقانكف عمأ تيضمو بر اسة   

كما   ييكتني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرياف إلأ األستاذيف الكريميف، العالميف 
 الجميميف:

األخ الدكتكر/ ساىر إبراىيـ الكليد يقيو القانكف الجزا ي، كعميد كمية الحقكؽ بجامعة 
محمد نعماف النحاؿ اليقيو القانكني الذم يشار إليو بالبناف  األزىر،  كالدكتكر/

ي، عمأ ما أبدياه الدكلي يي يمسطيف كالكطف العرب خاصة إذا ما ذيكر عمماء القانكف
ركنقان كجما ن. زادتياالرسالة بيكا د عممية  أثرتف مقحظات كاستدراكات قيمة، م  

ؿ الشكر كا متناف إلأ صيرم كما   يسعني يي ىذا المقاـ إ  أف أتقدـ بجزي
العزيزيف/ أحمد كيكسؼ، يمنذ أف شريت بنسب أحمد، ما مررت بمكقؼ يحتاج 

 مساعدتو إ  أشركتو ييو يما كجدتو إ  ألزرم شادان، كلحاجتي مف بعد اهلل قاضيان..



 خ
 

أما يكسؼ، يعمأ الرغـ مف بعد المسايات الجغرايية ييما بيننا، إ  أنو أبأ إ  أف 
و يي تقديـ المساعدة نصيب، يأمدني مشككران بالعديد مف مؤليات المكتبات يككف ل

المصرية مرسقن تمؾ الكتب إلأ غزة الحبيبة كمما أتيحت اليرصة لذلؾ، يما طمب 
 يكسؼ لحاجة إ  كاف ليا نعـ المجيب. 
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 مقدمة
اس كزيػػادة الرياىيػػة يػػي المجتمعػػات، ر حيػػاة النػػيكثيػػرة تمػػؾ ا ختراعػػات الياديػػة إلػػأ تيسػػ

كما تبعو مف اختراع لممركبات اآللية مف أىػـ تمػؾ ا ختراعػات انتشػاران يػي كييعد اختراع )العجمة( 
 شتأ دكؿ العالـ.

كمثميػا مثػؿ غالبيػػة األشػياء القابمػة لػػتحكـ اإلنسػاف بيػػا، يػرف تمػؾ المركبػػات تمثػؿ سػػقحان 
الحسػػنة إذا مػػا أيحسػػف اسػػتعماليا كيػػؽ مػػا تقػػرره القػػكانيف ذك حػديف، ييػػي نايعػػة محققػػة ألغراضػػيا 

كالمػػػكا   الناظمػػػة لتسػػػييرىا، ييمػػػا قػػػد تكػػػكف أداة ارتكػػػاب جػػػرا ـ إذا مػػػا أيسػػػيء اسػػػتعماليا، كتيشػػػكؿ 
ؿ  ىذه الجرا ـ.  جرا ـ التسبب بحكادث الطرؽ جي

يػان، كمػا كعمأ الرغـ مف الزيادة الممحكظػة يػي أعػداد جػرا ـ التسػبب بحػكادث الطػرؽ عالم
يػػػنجـ عنيػػػػا مػػػف أضػػػػرار جسػػػمانية أك ماديػػػػة عظيمػػػػة، إ  أنيػػػا لػػػػـ تحػػػظ با ىتمػػػػاـ القػػػػانكني أك 

،   سيما إذا ما تحدثنا حكؿ الجانب الجزا ي لقضاياىا   .(1)التشريعي القـز

يثمػة خػػقؼ يقيػػي كقػػانكني حػكؿ ماىيػػة حػػادث الطػػرؽ كالكقػا ع التػػي يصػػدؽ عمييػػا ىػػذا 
 بالغ األىمية عند التكييؼ القانكني لمكاقعة.الكصؼ، األمر الذم لو 

أما إذا ما نظرنا إلأ الطبيعة القانكنية ليذه الحػكادث، نجػد أف التسػبب بيػا يعتبػر جريمػة 
 غير عمدية أي ان ما كانت النتا   المتخمية عنيا.

ير عمدية، يبينما يمثؿ غ أخرلإلأ جرا ـ عمدية ك تتنكع  ركنيا المعنكمبحسب  يالجرا ـ 
مثػػؿ جػػكىر الجػػرا ـ غيػػر العمديػػة، ا ػػي يز الجػػرا ـ العمديػػة، يػػرف الخطػػأ الج ا ػػي جػػكىرز قصػػد الجال
صػػػكر ىػػػذا الخطػػػأ مػػػا بػػػيف اإلىمػػػاؿ كالرعكنػػػة كعػػػدـ الحػػػذر كالتحػػػكط كمخاليػػػة القػػػكانيف  تتنػػػكعك 
 المكا  ؛ك 

                                                           
كلنحبهمنسمةملٌون12.1نحوقضًمةالصحةالعالمٌةإلىأنهٌظتشٌراالحصائٌاتالصادرةعنمن((1

آخر/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/arالمرورحوادثنتٌجةعام

.111./11/5اطالع،
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ف كانػػت معظػػـ قػػكانيف العقكبػػات تتجػػو إلػػأ تخييػػؼ العقػػاب يػػي ك  الجػػرا ـ غيػػر العمديػػة ا 
ف مػػػع الجػػػرا ـ العمديػػػة، إ  أف انتشػػػار بعػػػض السػػػمككيات المككنػػػة لجػػػرا ـ غيػػػر ؼ بػػػيل عمػػػأ خػػػق

جسامة يي األضرار، دعت عدد لػيس بالقميػؿ مػف ا ينت  عنيا مف شدة يي األخطار ك مك  ،عمدية
ا جريمػػة التػػي منيػػض تمػػؾ الجػػرا ـ _ غيػػر العمديػػة _ ك القػػكانيف الجزا يػػة إلػػأ تغمػػيظ عقكبػػات بعػػ

 .(1) طرؽ مكضكع البحثحكادث الالتسبب ب

الكسػػا ؿ التػػي تتبناىػػا الػػدكؿ لمحػػد مػػف ظػػاىرة حػػكادث الطػػرؽ، مػػا بػػيف األسػػاليب ك  تتنػػكعك 
ا ىتمػاـ بأسػاليب الضػبط  ما بػيف، ك ية كسا ميا المر ية كالمسمكعة كالمقركءةالتكعية المركرية بكا

إيقػػاع مػػف ثػػـ لقضػػا ي ك مجػػكء إلػػأ إجػػراءات الضػػبط اأخيػػران الدارم لمكقايػػة مػػف ىػػذه الحػػكادث، ك اإل
 العقكبات بحؽ المخالييف لمقكانيف المركرية خاصة أكل ؾ المتسببيف بحكادث الطرؽ.

نظران لمطبيعة القانكنية لمبحث، يرف الباحث سيركز الحديث حػكؿ الجكانػب القانكنيػة يػي ك 
لبعػػد البيػػاف لػػبعض الجكانػػب الينيػػة األخػػرل ذات العققػػة باقضػػايا حػػكادث الطػػرؽ، مػػع اإلشػػارة ك 

 القانكني لمكقا ع. 

بتركيز الحديث حكؿ التشريعات اليمسطينية الناظمة لقضػايا حػكادث الطػرؽ _ مكضػكع ك 
الثانكيػػػة، إ  أف ب يػػػي عػػػدد مػػػف التشػػػريعات العاديػػػة ك البحػػػث _  نجػػػد أف ىػػػذا المكضػػػكع متشػػػع

ل  ، لػػػػـ يعػػػػا2000لسػػػػنة  5القػػػػانكف الػػػػر يس النػػػػاظـ ليػػػػا، كىػػػػك قػػػػانكف المػػػػركر اليمسػػػػطيني رقػػػػـ 
التضػػػارب يػػػي تكييػػػؼ الكقػػػا ع الماديػػػة اييػػػة، ممػػػا خمػػػؽ نكعػػػان مػػػف القصػػػكر ك المكضػػػكع معالجػػػة ك

المشكمة لحكادث الطػرؽ، كمػا أف ىنػاؾ خمػقن تطبيقيػان يػي إجػراءات السػير بقضػاياىا، ممػا يكجػب 
العممػي يػي قضػايا حػكادث ف التكازف كالتكامؿ ما بيف الشقيف العممػي ك عمأ الباحث إحداث نكع م

 رؽ، كليذا كاف ىذا البحث.الط

                                                           
منقانونالمرور(1/1.نصالمادة)(منقانونالعقوباتالمصري،كمات11.،38.راجع،المادتٌن)((1

تقلالوبؽرامةسنواتسبععلىتزٌدوالسنواتخمسعنتقلاللمدةبالسجنٌعاقب–1العراقًعلى:"

نتٌجةشخصموتفًتسببمنكلكالهمااودٌنارالؾوخمسمائةملٌونعلىتزٌدوالدٌنارملٌونعن
.المختصة"والبٌاناتالنظمةواللقوانٌنمراعاتهلعدممركبةقٌادته
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تنبع أىمية البحث يػي أنػو يتنػاكؿ المػكاد القانكنيػة المتعمقػة بحػكادث الطػرؽ يػي : أىمية البحث 
عمميػة يػي ا ليذا المكضكع مػف أىميػة عمميػة ك التشريع اليمسطيني تأصيقن، كتحميقن، كمقارنةن،  لم

 .طريؽ تحقيؽ العدالة المرجكة لكؿ أطراؼ قضايا حكادث الطرؽ

عمػػأ الػػرغـ مػػف أف المشػػرع اليمسػػطيني أيػػرد تػػتمخص إشػػكالية البحػػث يػػي أنػػو ك  إشــكالية البحــث:
منو القكاعد القانكنية الناظمة لحكادث الطرؽ مكضػكع اصان لمنظاـ المركرم بشكؿ عاـ، ك قانكنان خ

، البحث، إ  أف الباحث يرل أف ىناؾ قصػكران تشػريعيا يػي بيػاف الكقػا ع المشػكمة لحػكادث الطػرؽ
 كما أف ىناؾ خمقن تطبيقيان يي إجراءات السير بقضاياىا. 

 ك تتمخص إشكالية البحث يي اإلجابة عمأ السؤاؿ الر يس اآلتي:

مــا ىــي القواعــد القانونيــة الموضــوعية مــا ىــو حــادث الطــرق  ومــا ىــي طبيعتــو القانونيــة  و 
 ؟؟واإلجرائية الناظمة لقضايا حوادث الطرق

 التساؤ ت اليرعية اآلتية: تيرع عف السؤاؿ الر يسكي

 _ ما ىك مييكـ حادث الطرؽ كما ىي عناصره؟

 ت القانكنية لمحد مف ىذه الحكادث؟ما ىي اإلجراءا_ ما ىي أخطار حكادث الطرؽ ك 

 القانكنية لجريمة حادث الطرؽ، كما ىي القكانيف الناظمة ليا؟ _ ما ىي الطبيعة

 ؟ يي التشريع اليمسطيني لمحد مف الظاىرة _ ما مدل يعالية العقكبات الجزا ية المقررة

 بط يي إجراءات كقا ع حكادث الطرؽ؟اختصاصات مأمكرم الض_ ما ىي مياـ ك 

كل الجزا يػػة الخاصػػة بحػػكادث _ مػػا ىػػي اختصاصػػات ككاجبػػات النيابػػة العامػػة يػػي تحريػػؾ الػػدعا
 الطرؽ؟

 طرؽ؟ييؼ القانكني لجرا ـ حكادث ال_ مف ىي الجية المختصة قانكنان بالتك

 تصة بالنظر يي جرا ـ حكادث الطرؽ؟_ مف ىي المحكمة المخ
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 أىداف البحث: 
 تساؤ تو، يرنو ييدؼ إلأ:ما تـ ذكره يي أىمية ىذا البحث ك كيقان ل

 يضػػاح الكقػػا ع الماديػػة المشػػكمة لحػػكادث ث الطػػرؽ كمركػػب إضػػايي، ك بيػػاف مييػػكـ حػػاد ا 
 الطرؽ.

 العػػكار القػػانكني يػػي لقصػػكر التشػػريعي ك سػػطيني إلػػأ بعػػض ااسػػترعاء اىتمػػاـ المشػػرع اليم
 تصحي  الخطأ.ناظمة لحكادث الطرؽ، لسد النقص ك بعض المكاد القانكنية ال

 ككػقء الشػرطة اليمسػطينية، ك  تحديد اختصاصات كػؿ مػف مػأمكرم الضػبط القضػا ي يػي
 الجية المختصة بالتكييؼ القانكني ليا.العامة، يي قضايا حكادث الطرؽ ك  النيابة

  اسػة جديػدة _ تكػاد تكػكف األكلػأ يػي العػالـ العربػي_ إلػأ المكتبػات اليمسػطينية إضاية در
 ليـ. المختصيف بحيث تككف مرجعان ا ليا مف أىمية لكؿ القانكنييف ك كالعربية لم

 أسباب اختيار الموضوع:
  شػػعكر الباحػػث _ بحكػػـ عممػػو لمػػدة سػػبع سػػنكات يػػي دا ػػرة تحقيقػػات حػػكادث الطػػرؽ

أف ىنػػػػػػاؾ بعػػػػػػض القصػػػػػػكر التشػػػػػػريعي يػػػػػػي النصػػػػػػكص بالشػػػػػػرطة اليمسػػػػػػطينية _ بػػػػػػ
المكضكعية الناظمة لقضايا حكادث الطرؽ، كػذلؾ ىنػاؾ بعػض العػكار القػانكني يػي 

 إجراءات السير بالدعاكل الجزا ية الخاصة بيا.

  ف لػـ تكػف معدكمػة _ األبحاث القانكنيػة الخاصػة بمكضػكع البحػث _ إندرة المراجع ك
جعػان قانكنيػا ىامػان لباحػث أف تكػكف ىػذه الرسػالة مر ىميتيػا، ك يأمػؿ اعمأ الرغـ مػف أ

 المختصيف بمكضكعيا.لمقانكنييف ك 
 ىػك مػة، ك لكصػكؿ إلػأ اليػدؼ األسػمأ لمقػكانيف عاييدؼ الباحث مػف إعػداده لبحثػو ا

 منضبطة.دالة البشرية كيؽ معايير محددة ك تحقيؽ الع
المػني  المقػػارف،  سػيتبع الباحػػث المػني  الكصػيي التحميمػػي إضػاية إلػػأ منيجيـة البحــث:

األحكاـ القضا ية الخاصة الباحث بذكر النصكص القانكنية كاآلراء اليقيية ك  حيث سيقكـ
بمكضكع البحث، ك مف ثـ تحميؿ تمؾ النصكص أك اآلراء ك الكقػكؼ عمػأ مػراد المشػرع 

يػػػي المػػػني  المقػػػارف سػػػيقـك الباحػػػث بػػػديان النقػػػد القػػػانكني يػػػي محمػػػو، ك أك اليقيػػػو منيػػػا، م
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بعػػػض بشػػػكؿ خػػػاص، ك  ةك العيمانيػػػ ةالمصػػػرية ك اليمسػػػطيني اترنػػػة مػػػا بػػػيف التشػػػريعبالمقا
القػػػكانيف العربيػػػة األخػػػرل بشػػػكؿ عػػػاـ، محػػػاك ن ربػػػط المعمكمػػػات العمميػػػة بالشػػػؽ العممػػػي 

 التطبيقي ما استطاع إلأ ذلؾ سبيق.

 ـ 2013_ 2000يمتد النطاؽ الزماني ليذا البحث إلأ األعكاـ ما بيف  النطاق الزماني:

يتحػػدد النطػػاؽ المكػػاني لمبحػػث بالنطػػاؽ الجغرايػػي لدكلػػة يمسػػطيف، مػػع  النطــاق المكــاني:
 اإلشارة إلأ تشريعات دكؿ أخرل أثناء المقارنة.

 الدراسات السابقة:
عمػػأ الػػرغـ مػػف أىميػػة المكضػػكع، إ  أف البحػػث حػػكؿ كجػػكد دراسػػات سػػابقة تناكلتػػو 

لتػػي كاجييػػا الباحػػث، حيػػث تمحػػكرت مػػف الناحيػػة القانكنيػػة كانػػت مػػف أىػػـ الصػػعكبات ا
سػػبؿ لجكانػػب اإلحصػػا ية لحػػكادث الطػػرؽ ك بعػػض الدراسػػات السػػابقة حػػكؿ الحػػديث عػػف ا

، كما تناكؿ بعض الباحثيف التقنيات الينية لمتحقيػؽ يػي حػكادث الطػرؽ، كركػز الحد منيا
ضػرار الناتجػة عػف التعػكيض عػف األؿ مف الباحثيف عمػأ الشػؽ المػدني ك عدد ليس بالقمي

 كاف مف أقرب الدراسات لممكضكع:كادث الطرؽ، ك ح

المحكمــة المروريــة الكويتيــة فــي ضــوء نظريــة الضــبط الحميػػدة، خمييػػة ثػػا ر،  .1
 اإلداري.

دكرىػػػػػا يػػػػػي إنيػػػػػاء سػػػػػة عمػػػػػأ محكمػػػػػة المػػػػػركر الككيتيػػػػػة، كأسػػػػػباب إنشػػػػػا يا، ك ركػػػػػزت الدرا       
حكمػػػة مركريػػة متخصصػػػة المنازعػػات المتعمقػػة بقػػػانكف المػػركر، كمػػػا أكػػدت عمػػأ أىميػػػة كجػػكد م

لتطبيػػؽ قػػانكف المػػركر كيػػؽ المعنػػأ الصػػحي  لقكاعػػده، إ  أف الدراسػػة خمػػت مػػف البيػػاف الميصػػؿ 
جراءاتيا التيصيمية يي مرحمة التحقيؽ ا بتدا ي.ث الطرؽ ك لماىية حكاد  ا 

، حوادث السيارات في التشريع الجنائي اإلسـالميعصيدة، ناج  محمد حسػف،  .2
 .2010النجاح الكطنية،  رسالة ماجستير، جامعة

التكييػػؼ اليقيػػي لكقػػا ع حػػكادث الطػػرؽ، يغمػػب ت الدراسػػة عمػػأ التأصػػيؿ الشػػرعي، ك ركػػز         
بياف مييكمي كقن مف الحادث كالطريؽ، مف النػاحيتيف الباحث  كما تناكؿعمييا الطابع الشرعي، 
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مػأ التسػبب بحػكادث السػيارات، المدنية المترتبة عنية، مكضحان العقكبات الجزا ية ك القانك الشرعية ك 
ف الرسػػالة تكػػاد تكػػكف إ  أ خاتمػػان الرسػػالة بػػبعض التكصػػيات الياديػػة لمحػػد مػػف حػػكادث الطػػرؽ؛

خالية مف الحديث حكؿ اإلجراءات القانكنية لمتحقيؽ يي قضايا حكادث الطرؽ كصك ن إلأ الحكـ 
 النيا ي يييا.

خاتمػة عمػأ كثقثػة يصػكؿ، ك دمة، قسمت الدراسة يي ىذا البحث إلأ مق ىيكمية البحث:
 النحك اآلتي:

شػػػكاليتو، البحػػػث، كأىميػػػة المكضػػػكع، عػػػف نبػػػذة عمػػػأ كاشػػػتممت :المقدمـــة  ك كأىدايػػػو، كا 
 ، كنطاقي البحث الزماني ك المكاني، كالدراسات السابقة.الباحث منيجية

 :مبحثاف كييو عناصرىا،ماىية جرا ـ حكادث الطرؽ ك  :الفصل األول

 ، كييو مطمباف:مييكـ حادث الطرؽ :األول المبحث

 تعريؼ حادث الطرؽ لغة المطمب األول:

 تعريؼ حادث الطرؽ اصطقحان  المطمب الثاني:

 ، كييو ثقثة مطالبعناصر حادث الطرؽ :الثاني المبحث

 العنصر البشرم المطمب األول:

 المركبة المطمب الثاني:

 الطريؽ المطمب الثالث:

 :مبحثاف كييو ضكعية الناظمة لجرا ـ حكادث الطرؽ،القكاعد المك  :الثانيالفصل 

 ييو مطمباف:لقانكنية لجرا ـ حكادث الطرؽ، ك الطبيعة ا: األول المبحث

 صكر الخطأ الجنا ي : ماىية الجريمة غير العمدية، ك المطمب األول

 : أركاف جريمة حادث الطرؽ.المطمب الثاني
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مػدل يعاليتيػا،  كييػو ـ حػكادث الطػرؽ ك ررة لمرتكبػي جػرا العقكبػات المقػ: الثـاني المبحث
 مطمباف:

 : العقكبات القانكنية المقررة بحؽ مرتكبي حكادث الطرؽ المطمب األول

 : مدل يعالية العقكبات المقررة يي الحد مف حكادث الطرؽ.المطمب الثاني

ييػػػػو ة لمسػػػػير يػػػػي قضػػػػايا حػػػػكادث الطػػػػرؽ، ك : القكاعػػػػد اإلجرا يػػػػة الناظمػػػػالثالــــثالفصــــل 
 مبحثاف:

 : كقا ع حكادث الطرؽ يي مرحمة جمع ا ستد  تالمبحث األول

 المحاكمة.ؽ يي مرحمتي التحقيؽ ا بتدا ي ك : قضايا حكادث الطر المبحث الثاني

 التكصيات.: كضمنتيا أىـ النتا   ك الخاتمة
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 مصطمحات الدراسة:
خػػقؿ الدراسػػة تعنػػي المصػػطمحات اآلتيػػة المعػػاني المكضػػحة قػػريف كػػؿ منيػػا، مػػا لػػـ تػػرد 

 قرينة بخقؼ ذلؾ:

 .2000لسنة  (5يني: قانكف المركر اليمسطيني رقـ )القانكف اليمسط

 .2013مشركع القانكف: مشركع قانكف المركر اليمسطيني لعاـ 

 ك تعديقتو. 1973لسنة  (66)رم رقـ القانكف المصرم: قانكف المركر المص

 ك تعديقتو. (93/ 28)القانكف العماني: قانكف المركر العماني رقـ 

 .2005لسنة  (393)الق حة التنييذية لمقانكف: الق حة التنييذية لقانكف المركر اليمسطيني رقـ 

 الق حة التنييذية لمقانكف المصرم: الق حة التنييذية لقانكف المركر المصرم.

 .(23/98)ني رقـ الق حة التنييذية لمقانكف العماني: الق حة التنييذية لقانكف المركر العما

 .ق 1428لسنة  (85)مرسـك نظاـ المركر السعكدم رقـ القانكف السعكدم: 

 .2010القانكف السكداني: قانكف المركر السكداني لسنة 

 .2001لسنة  (47)القانكف األردني: قانكف السير األردني رقـ 

 .2004لسنة  (31)المركبات السكرم رقـ ك قانكف السير القانكف السكرم: 

 .1979لسنة  (9)مرسـك بقانكف المركر البحريني رقـ قانكف البحريني: ال

 .1995لسنة  (21)المركر اإلماراتي رقـ ك قانكف السير القانكف اإلماراتي: 

 .2005لسنة  (20)قانكف التأميف اليمسطيني: قانكف التأميف رقـ 

 .2001لسنة  (3) قانكف اإلجراءات الجزا ية: قانكف اإلجراءات الجزا ية اليمسطيني رقـ
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لسػػػػنة  (150)ا يػػػػة المصػػػػرم: قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجزا يػػػػة المصػػػػرم رقػػػػـ قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجن
 ك تعديقتو. 1950

ك  1999لسػػػػػنة  (97)قػػػػػانكف اإلجػػػػػراءات الجزا يػػػػػة العمػػػػػاني: قػػػػػانكف اإلجػػػػػراءات الجزا يػػػػػة رقػػػػػـ 
 تعديقتو.
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الفصل األول: ماىية حادث الطرق 
 وعناصره 
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 عناصرهو الطرق  ل: ماىية حادثولفصل األ ا
منيػػا حػػكادث ك تتعػػدد الكقػػا ع الماديػػة المشػػكمة لحػػكادث الطػػرؽ، يمنيػػا حػػكادث التصػػادـ، 

 الحكادث الذاتية.أك منيا نكعان ثالثان يسمأ بحكادث التيكر، ك الدعس، 

مكػف نظران ألنو ليس كػؿ مػا تسػببو المركبػات مػف أضػرار يكأماـ ىذا التنكع مف الكقا ع، ك 
 حتماليػة ا خػتقؼ _ بػؿ تحق ػًؽ كقكعػو عمميػان _ يػي تكييػؼ عػدد مػف ، ك أف تككف حكادث طػرؽ

تكيييػػات أخػػرل، كػػاف مػػف األىميػػة بمكػػاف بيػػاف ماىيػػة المقصػػكد أك ىػػذه الكقػػا ع كحػػكادث طػػرؽ 
مػف ثػـ تعرييػو كمركػب ك بحكادث الطرؽ، عبر بياف مييكـ كؿ مف ميردات المصطم  عمأ حدة، 

 يان جامعان مانعان.إضايي تعري

كمػا أف البحػػث حػػكؿ ماىيػة ىػػذه الحػػكادث، يكجػب البحػػث حػػكؿ عناصػر الكقػػا ع الماديػػة 
لعناصػػر الثقثػػة بحاجػػة إلػػأ طريػػؽ، يكػػؿ مػػف ىػػذه التػػي تيحقلقييػػا، مػػف عنصػػر بشػػرم، كمركبػػة، ك ا

 الينية يي بعض األحياف.يضاح مف الناحية القانكنية، بؿ ك ا  بياف ك 

 اآلتي:ك أعقه، قاـ الباحث بتقسيـ اليصؿ إلأ مبحثيف، عمأ النحتحقيقان لما ذيًكرى ك 

 فيو مطمبان:و ل: مفيوم حادث الطرق  والمبحث األ 

 تعريؼ حادث الطرؽ لغة ل:والمطمب األ 

 تعريؼ حادث الطرؽ اصطقحان  المطمب الثاني:

 فيو ثالثة مطالب:و المبحث الثاني: عناصر حادث الطرق  

 شرمالعنصر الب ل:والمطمب األ 

 المركبة المطمب الثاني:

 الطريؽ المطمب الثالث:
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 مفيوم حادث الطرق: لواأل  المبحث
تتعدد المصطمحات القانكنية الد اٌلة عمأ الكقا ع الماديػة المشػًكمة لحػكادث الطػرؽ، يينػاؾ 

، بينمػػػا (1)مػػػف القػػػكانيف مػػػف اسػػػتخدـ لكصػػػييا مصػػػطم  ) حػػػادث الطػػػرؽ ( كالقػػػانكف اليمسػػػطيني
،  يػي حػيف كصػيتيا كثيػر مػف (2)يا مصػطم  ) حػكادث السػير ( كالقػانكف األردنػياعتمدت بعضػ

 . (3)القكانيف ) بالحادث المركرم (

ييشػػػار إلػػػأ أف  ا خػػػتقؼ يػػػي المصػػػطمحات المسػػػتخدمة، انعكػػػس عمػػػأ ا خػػػتقؼ يػػػي ك 
 المبحث.كىذا ما سيتـ تكضيحو يي سياؽ ىذا مدلك ت تمؾ المصطمحات، 

تحديػػد مييػػكـو لحػػادث الطػػرؽ يػػي قػػكاميس المغػػة العربيػػة، اٌتضػػ   بػػاٌطقع الباحػػث عمػػأك 
يي إطار التعريػؼ ك لذلؾ يرنو ك بأنو لـ يرد تعريؼ لمصطم  حادث الطرؽ كمركب إضايي يييا، 

المغػكم، سػيقكـ الباحػث بػذكر تعريػؼ كػؿو مػف ميرداتػو عمػأ حػدٍة، مػع اإلشػارة إلػأ كجػكد مػا يػديؿ  
 ديثة.عمأ مييكمو يي بعض القكاميس الح

 ل: تعريف حادث الطرق لغةً ومطمب األ ال
 قػػكاميس يػػي الطػػرؽ لحػػادث مييػػكـ تحديػػد عمػػأ الباحػػث بػػاطقعسػػبقت اإلشػػارة إلػػأ أنػػو 

 لػػذلؾك  يييػػا، إضػػايي كمركػػب الطػػرؽ حػػادث لمصػػطم  تعريػػؼ يػػرد لػػـ بأنػػو اتضػػ  العربيػػة، المغػػة
 مػػع حػػدة، عمػػأ يرداتػػوم مػػف كػػؿ تعريػػؼ بػػذكر الباحػػث سػػيقكـ المغػػكم، التعريػػؼ إطػػار يػػيك  يرنػػو

 .الحديثة القكاميس بعض يي مييكمو عمأ يديؿ ما كجكد إلأ اإلشارة

 الحادث لغةً : لوالفرع األ 
كرد ذكر ميردة ) حادث ( يي عدد مف قكاميس العربية، يدكر معظميا، إمػا حػكؿ معنػأ 

كضػكح إلػأ مصا بو، باستثناء المعجػـ العربػي األساسػي، الػذم يشػير بك نكا ب الدىر أك الحداثة، 
السػػػيارات، يقػػػد أشػػػار إلػػػأ أف ث كممػػػة ) حػػػادث ( جمػػػع ك اسػػػتعماليا لمد لػػػة عمػػػأ حػػػكادث المػػػركر 

                                                           
(.73القانونالفلسطٌنً،مادة)(1) 

ٌُشارإلىأنالمشررعاسرتخدممصرطللالحرادثالمرروريفر3ً/أ/11راجع،القانوناألردنً،مادة)((2 (،و

 /أ(فًذاتالقانون.51موادأخرىبالقانون،كالمادةرقم)
/أ(،مررنالقررانون19(مررنالقررانونالسررودانً،ومررادة)3دة)(مررنالقررانونالسررعوديومررا11/.راجررع،مررادة)(3)

 السوري،وؼٌرها..
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يحػديث، حػادث سػيارة، حػادث مػركر، حػادث مػؤلـ، حػادث ميػاج ، كقػع لػو ك ما يجد ك ىك حكادث، 
 .(1)حادث منعو مف الحضكرث

الشػيء بعػد أف لػـ تشير الميظة كذلؾ، إلأ ككف الشيء بعد أف لـ يكيف، يالحيدكث كػكف ك 
 .(2)أحدثو اهلل يحدثك يكيف، 

الحادثػػػػة مؤنػػػػث ك ضػػػػد القػػػػديـ، ك ىػػػػك يحػػػػدث، ك يػػػػي المعجػػػػـ الكسػػػػيط، الحػػػػادث مػػػػا يجػػػػد ك 
 .(3)جمعيا حكادثك مثميا النا بة، ك الحادث، 

، مػػف أحػػداث الػػدىر، ك  الحػػديث نقػػيض القػػديـ، ك يػػي لسػػاف العػػرب  بػػف منظػػكر، الحػػدثي
 .(4)الحادثةي بمعنأ كاحدك الحدثي ك 

 : الطريق لغةً الفرع الثاني
ليػػا عػػدة معػػافو مختميػػة، إ  إف ك تتعػػدد معػػاني ميػػردة ) الطريػػؽ ( يػػي قػػكاميس العربيػػة، 

 الباحث سيقصير حديثو عمأ ما ييييد مف تعرييات يي سياؽ بحثو حكؿ حكادث الطرؽ؛

اء بػو جػك الطريؽ ييذٌكر يي لغة نجػد، ك يقد كرد يي قكاميس المغة، طرقت الطريؽ سمكتو، 
ػػا  }القػػًرف الكػػريـ يػػي قكلػػو تعػػالأ  ـٍ طىًريقنػػا ًيػػي اٍلبىٍحػػًر يىبىسن يؤنػػثي يػػي لغػػة الحجػػاز، ك  يىاٍضػػًرٍب لىييػػ

 .(5)جمع الطرؽ طرقاتك الجمع طيريؽ بضمتيف، ك 

الطريػؽ العظمػأ، ك ييؤنػث، تقػكؿي الطريػؽ األعظػـ، ك كما كرد طريؽ بمعنأ السبيؿ، ييػذٌكر 
 .(6)طرؽك الجمع أطرقةه ك 

 

                                                           
 (.91.ص)وآخرون،المعجمالعربًاألساسًللناطقٌنبالعربٌةومتعلمٌهاالعاٌد،أحمد(1)
 (.15)مادةحدث،صالرازي،مختارالصحاح(2)
 (.111)مادةحدثصالمعجمالوسٌط(3)
(.1/53مج)العربابنمنظور،لسان(4)
 .(الراءمعالطاءباب)المصباحالمنٌرفًؼرٌبالشرحالكبٌرللرافعًالفٌومً،(5)
(..39الرازي،مختارالصحاح)مادةطرقص(6)
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سػػػع مػػػف الشػػػارع، أك طرقػػػات، ممػػػر كاسػػػع ممتػػػد ك مؤنػػػث، جمػػػع طػػػرؽ ك مػػػذكر طريػػػؽ، ك 
سػػبيؿ، ك ىػػك الجمػػكس يػػي الطرقػػاتث، ك يػػي الحػػديث ث إيػػاكـ ك الطريػػؽ الر يسػػي، ك كػػالطريؽ العػػاـ، 

 .(1)السيينةأك  البحر، بالطا رة ك أك  منو طريؽ الجك 

كػػػػذلؾ ك الطريػػػػؽ العظمػػػػأ، ك تؤنػػػػث، تقػػػػكؿ الطريػػػػؽ األعظػػػػـ، ك الطريػػػػؽ السػػػػبيؿ، تػػػػذكر ك 
طرا ػػؽي الػػدىر مػػا ىػػي ك الطريقػػةي الحػػاؿ، ك طريػػؽي الرجػػؿ مذىبيػػو، ك طػػرؽ، ك الجمػػع أطرقػػة ك السػػبيؿ، 

 .(2)الطريقة السيرةك عميو مف تقمبو، 

المكضع جعمو طريقان، ييقػاؿ ك ذيكر يي لغتيـ، طىٌرؽ لو بتشديد الراء، أم جعؿ لو طريقان، ك 
الطريػػؽ جمػػع طػػرؽ ك رؽ الرجػػؿ، مشػػأ راجػػقن، أطػػك ث   تطرقػػكا المسػػاجدث، أم   تجعمكىػػا طرقػػان، 

بػالطريؽ ك عند اليقياء، منو عاـ ييسمأ بالنايػذ، ك ييؤنث، ك السبيؿ ييذكر ك أطرقاء، ك أطرقة ك أطرؽ، ك 
 .(3)بالطريؽ الخاصأك يسمأ بغير النايذ، ك العاـ، كمنو خاص 

) حػادث،  أ المغػكم لميردتػيييقحظ مف التعرييات السابقة، كجكد ارتباط كثيؽ بيف المعن
ىػػذا مػػا سػػيبينو الباحػػث خػػقؿ ك بػػيف التعريػػؼ ا صػػطقحي القػػانكني لحػػادث الطػػرؽ، ك  طريػػؽ (

 المطمب الثاني ضمف ىذا المبحث.

 حادث الطرق اصطالحاً تعريف المطمب الثاني: 
تتعدد ا صطقحات القانكنية الٌدالػة عمػأ الكقػا ع الماديػة المشػكمة لحػكادث الطػرؽ، يمػف 

منيػػا مػػف اسػػتخدـ مصػػطم  حػػادث ك دـ لمد لػػة عمييػػا مصػػطم  حػػادث الطػػرؽ، القػػكانيف مػػف اسػػتخ
 .(4)كثير ًخر استخدـ مصطم  الحادث المركرمك السير، 

عمػػػػأ الػػػػرغـ مػػػػف أف ىنػػػػاؾ الكثيػػػػر مػػػػف التشػػػػابو يػػػػي ميػػػػردات ا صػػػػطقحات المختميػػػػة ك 
سػػيتـ بيانػػو  ىػػذا مػػاك ًخػػر، ك السػػابقة، إ  أف ىنػػاؾ نكعػػان مػػف ا خػػتقؼ يػػي مػػدلك تيا بػػيف قػػانكف 

 خقؿ ىذا المطمب.

                                                           
 (..79العاٌد،المعجماألساسًللناطقٌنبالعربٌةومتعلمٌها،مادة)طرقص(1)
(.9/113مج)ابنمنظور،لسانالعرب(2)
 (.111)مادةطرقصالمنجدفًاللؽةواألعالم(3)
 لالّطالعأكثرحولالموضوع،راجع،مقدمةهذاالمبحث.(4)
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 ل: تعريف حادث الطرق ضمن متون القوانينوالفرع األ 
ما ييراديو مف مصطمحات يي متكف أك   الطرؽ (بالنظر إلأ تعريؼ مصطم  ) حادث  

ػػػان بالحػػػادث، ميكتييػػػان باإلشػػػارة إلػػػأ مػػػا  القػػػكانيف المركريػػػة، نجػػػد أف معظميػػػا لػػػـ يػػػكرد تعرييػػػان خاص 
؛ كىػذا   يىضػير (1)بياف العقكبات القانكنية بحػؽ ىػذا المتسػببك مف تسبب بو، يتكجب يعمو عمأ 

شيػٌراحو، مػا ك تمؾ القكانيف، إذ إف  تعريؼ المصطمحات القانكنية، غالبان ما ييعيد بو ليقيػاء القػانكف 
 لـ يستدع الحاؿ إيراد تعريييا يي صمب القكانيف.

ت حػػػادث الطػػػرؽ يػػػي متػػػكف نصكصػػػيا يػػػي المقابػػػؿ يػػػرف عػػػددان مػػػف تمػػػؾ القػػػكانيف، عٌريػػػك 
 .(2)القانكف السكدانيك الحاؿ يي القانكف السعكدم، ك القانكنية، كما ى

( منػػػػو عمػػػػأ ث الحػػػػادث  1( مػػػػف المػػػػادة )  40ييػػػػي القػػػػانكف السػػػػعكدم، تػػػػنص اليقػػػػرة ) 
ماديػػة دكف قصػػد، جػػٌراء اسػػتخداـ المركبػػة، أك  المػػركرم: كػػؿ حػػادث ينػػت  عنػػو أضػػرار جسػػمانية 

أك  ينقسـ إلأ قسميف: أ_ حادث مركرم بسيط: مػا ينػت  عنػو مػف أضػرار ك الة حركة، ىي يي حك 
  يػنجـ عنػو إصػابة تتطمٌػب عقجػان إسػعاييان، ب_ حػادث ك عامػة، أك  تمييات بالممتمكػات خاصػة 

خسػا ر يػي األمػكاؿ، أك  إصابات يي األجساـ، أك  مركرم جسيـ: ما ينت  عنو إزىاؽ لألركاح، 
 المركبة يي حالة حركةث.ك و جميع ذلؾ كمأك  

 يقحظ أف القانكف السعكدم، قد اشترط لتكييؼ الكاقعة عمأ أنيا حادث مركرم ما يمي:

 كف قصد مف المتسبب بيا.أف تككف د- أ
 ىي يي حالة حركة.ك أف تككف جر اء استخداـ المركبة - ب
 مادية.أك أف ينت  عنيا أضراران جسمانية - ت

يػػرف الحػػكادث المركريػػة قسػػماف، قسػػـ ييسػػمأ  سػػعكدم _ذات القػػانكف _ القػػانكف الككيقػػان لػػ
ـ ك اآلخػر ييسػمأ بالحػادث المػركرم الجسػيـ، ك بالحادث المركرم البسيط،  ذلػؾ كيقػان لدرجػة مػا يػنجي

  مادية.أك عف الحادث مف أضرار جسمانية 

                                                           
 ،والقوانٌنالمصريوالعمانًوالعراقًواألردنًوؼٌرها..القانونالفلسطٌنً(1) 
(.3(،والقانونالسودانً،مادة)1/11القانونالسعودي،مادة)(2) 
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بحسػػب رأم الباحػػث، يػػرف اشػػتراط كػػكف المركبػػة يػػي حالػػة حركػػة لكصػػؼ الكاقعػػة بأنيػػا ك 
اشػػتراط يػػي غيػػر محمػػو، إذ مػػف الممكػػف أف تتشػػكؿ كاقعػػة الحػػادث المػػركرم،  كىػػحػػادث مػػركرم، 

 المركبة يي حالة سككف، كما سيأتي بيانو يي سياؽ البحث.ك 

التي نٌصت عمأ ث ك ( منو  3أما القانكف السكداني، يقد عٌرؼ حادث الطرؽ يي المادة ) 
أك أذل أك جػػرح أك نػػو مكتػػان نػػت  عك الحػػادث المػػركرم: ييقصػػد بػػو أم حػػادث تتسػػبب ييػػو مركبػػة، 

 تمؼث.

بحسب رأم الباحث، يرنو ييؤخذ عمأ تعريؼ حادث الطرؽ يي القانكف السكداني أنػو لػـ ك 
يشػػترط أف تكػػكف المركبػػة قػػد اسػػتعممت يػػي الغايػػة المخصصػػة ليػػا، ممػػا يػػؤدم إلػػأ تكسػػيع نطػػاؽ 

 .مييـك حكادث الطرؽ

، لـ ييكرد تعرييان لحادث 2000نة لس 5عمأ الرغـ مف أف قانكف المركر اليمسطيني رقـ ك 
 20، إ  أف قػانكف التػأميف اليمسػطيني رقػـ 2005لسػنة  393كذا   حتو التنييذية رقػـ ك الطرؽ، 
التػي تػنص عمػأ ث حػادث الطػرؽ: ك ( منػو  1، قد عػٌرؼ حػادث الطػرؽ يػي المػادة ) 2005لسنة 

ة، بمػػا يػػي ذلػػؾ كػػؿ حػػادث نػػت  عنػػو إصػػابة شػػخص بضػػرر جسػػماني جػػراء اسػػتعماؿ مركبػػة ًليػػ
عػػف مػػادة أخػػرل مػػف أك جػػزء مػػف أجزا يػػا، أك اشػػتعاؿ المركبػػة أك الحػػكادث الناجمػػة عػػف انيجػػار 

المػػكاد القزمػػة  سػػتعماليا، كمػػا ييعػػد حػػادث طػػرؽ كػػؿ حػػادث كقػػع جػػٌراء إصػػابة مركبػػة كاقيػػة يػػي 
ليػة لممركبػة   ييعٌد حادث طرؽ كؿ حادث كقع جٌراء استخداـ القػكة اآلك مكاف ييحظر الكقكؼ ييو، 

 كؿ حادث كقع جٌراء يعؿ ارتيكب قصدانث.ك لغير الغاية المخصصة ليا لتسيير المركبة، 

يشػػمؿ ك قػػد عػػٌرؼ ذات القػػانكف المقصػػكد باسػػتعماؿ المركبػػة بنٌصػػو ث اسػػتعماؿ المركبػػة: ك 
إصػػػػقحيا عمػػػػأ أك معالجتيػػػػا، أك جٌرىػػػػا، أك ديعيػػػػا، أك النػػػػزكؿ منيػػػػا، أك رككبيػػػػا، أك قيادتيػػػػا، 

أم شػػػخص ًخػػػر، خػػػارج نطػػػاؽ عممػػػو، كمػػػا يشػػػمؿ أيضػػػان تػػػدحرج أك يػػػؽ، مػػػف قبػػػؿ سػػػا قيا الطر 
ييستثنأ ك مف حمكلتيا أثناء السير، أك سقكط أم جزء منيا، أك انيصاؿ أك سقكطيا، أك المركبة، 
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_ 2المػػكاد مػػف المركبػػة أثنػػاء كقكييػػا، أك بيػػع البضػػا ع أك تنزيػػؿ أك تحميػػؿ  -1مػػف ا سػػتعماؿ: 
 .(1)محقن لمبيعثأك حكلت إلأ معدة ىندسية يي مكقع العمؿ المركبة التي ت

اليمسػطيني الكقػكؼ بأنػو ث الكقػكؼ: كجػكد المركبػة يػي مكػاف مػا ليتػرة  القػانكفقػد عػٌرؼ ك 
تيريغيػػػػا أك تحميػػػػؿ شػػػػحنة أك إنػػػػزاليـ، أك لػػػػيس لغػػػػرض نقػػػػؿ الركػػػػاب ك غيػػػػر محػػػػددة، أك محػػػػددة 
 .(2)اليكرمث

كف التػػػأميف اليمسػػػطيني عػػػدة إشػػػكا ت تعٌمقػػػت قػػػد أثػػػار تعريػػػؼ حػػػادث الطػػػرؽ يػػػي قػػػانك 
بتكييؼ الكقا ع المادية المشكمة لحادث الطرؽ، ييػي حػيف تعتػد دكا ػر تحقيػؽ حػكادث الطػرؽ يػي 

بقػػانكف المػػركر يقػػط لػػدل تكييييػػا لمكاقعػػة عمػػأ أنيػػا حػػادث طػػرؽ، باعتبػػاره  الشػػرطة اليمسػػطينية
ميف العاممػػػة يػػػي يمسػػػطيف عػػػف مطالبػػػة تمػػػؾ القػػػانكف العػػػاـ النػػػاظـ لعمميػػػا،   تنيػػػؾي شػػػركات التػػػأ

المجكء إلأ ديكاف النا ػب العػاـ مباشػرة،  سػتثناء ك الدكا ر، كككقء نيابة المركر بالمحايظات، بؿ 
الكقػػا ع المسػػتثناة مػػف التكييػػؼ كحػػكادث طػػرؽ كيػػؽ قػػانكف التػػأميف اليمسػػطيني المشػػار إليػػو، عمػػأ 

مػػف المعػػركؼ بداىػػةن أف الػػن ٌص القػػانكني ك كر، اعتبػػار أف قػػانكف التػػأميف صػػادر بعػػد قػػانكف المػػر 
 .(3)سىييكردي الباحث تيصيقن لذلؾ يي سياؽ البحثك المعتبر عند التعارض،  كالقحؽ، ى

 الفرع الثاني: التعريفات الفقيية لحادث الطرق
يػػػػو بعػػػػض اليقيػػػػاء بأنػػػػو ث كػػػػؿ كاقعػػػػة يػػػػنجـ عنيػػػػا كيػػػػاة،   خسػػػػارة يػػػػي أك إصػػػػابة، أك عر 

يػدخؿ ضػمف ذلػؾ ك حمكلتيػا أثنػاء حركتيػا، أك بسػبب المركبػات، ك قصدو سابؽ،  الممتمكات، بدكف
 .(4)حكادث ا حتراؽ، أثناء حركة المركبة عمأ الطريؽ العاـث

                                                           
(.1مٌنالفلسطٌنً،مادة)قانونالتأ(1)  
(.1القانونالفلسطٌنً،مادة)(2)
،قردأصرٌبأحرداألشرخاصباصراباتجسرمانٌةبالؽرةالخطرورةأثنراء111./.8/1.ٌُشارإلىأنهوبتارٌخ(3)

قٌامهبعملٌةضخالباطونعبرإمساكهبخرطومالضخالخاصبالمركبةالمعردةلرذل ،حٌرثإنرهونتٌجرةخلرل
الضخُدفعالمصابمسافةثالثةأمتاروسقطعرنالطرابقاألول،األمررالرذيكٌفرهمرأموروالضربطفًعملٌة

القضررائًبقسررمحرروادثطرررقؼررزةعلررىأنررهحررادثطرررقخاضررعألحكررامقررانونالمرررور،فررًحررٌنصرردرت
رقحسربقرانونتعلٌماتالمكتبالفنًللنائبالعامالحقاًباعتمادهاإصابةعملكونهامستثناةمنحوادثالطر
التأمٌنالفلسطٌنً،وذل بعدمذكرةتقدمتبهابهذاالشأنشركةالمجموعةاألهلٌةللتأمٌن.

 .(71صالمرور،مشكالتهوتحقٌقحوادثه)البٌلً،هٌكل(4)
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أك بػػػالنظر إلػػػأ التعريػػػؼ السػػػابؽ، نجػػػد أنػػػو اشػػػترط أف تكػػػكف الكاقعػػػة بسػػػبب المركبػػػات ك 
ـ عنيػػا كيػػاة، ك حمكلتيػػا،  مكػػات، كمػػا اشػػترط أف   تكػػكف خسػػارة يػػي الممتأك إصػػابة، أك أف يػػنجي

 حتراؽ المركبات عمأ الطريؽ العاـ.بقصدو سابؽ، بما يي ذلؾ حكادث ا

بحسب رأم الباحث، يرف التعريؼ قد جانب الصكاب حيف استثنأ الكقػا ع التػي تتسػبب ك 
شك ؿ كقكؼ المركبة سببان جكىريان  كلك ىي يي حالة سككف مف حكادث الطرؽ، حتأ ك بيا المركبة 

الحادث، كما أن و كاف األحرل بو استخداـ مصػطم  الطػرؽ بػد ن مػف الطريػؽ العػاـ، إذ إنػو  لكقكع
ر حادث الطرؽ عمأ الكقا ع الحادثػة يػي الطريػؽ العػاـ، رغػـ أف الطريػؽ العػاـ نػكع مػف عػدة  قىصى

 .(1)أنكاع مف الطرؽ كيقان لمقانكف المصرم

ا أثنػػاء سػػيرىا، ممػػا ينػػت  عنػػو يحػػدث منيػػأك يػػرل ًخػػر بأنػػو ث كػػؿ مػػا يحػػدث لممركبػػة، ك  
ييسػػػتثنأ مػػػف ذلػػػؾ ك خسػػػا ر يػػػي الممتمكػػػات، أك إصػػػابات يػػػي األجسػػػاـ، أك إزىػػػاؽ يػػػي األركاح، 

منيػا، أثنػاء كقكييػا يػي أك كػذلؾ مػا يحػدث لمسػيارة ك الحكادث المتعمدة، حيث تيعتبر مف الجػرا ـ، 
 .(2)األماكف المخصصة لكقكيياث

ه الحكادث المتعمدة يقػط مػف قبيػؿ الجػرا ـ، حيػث إف يؤخذ عمأ التعريؼ السابؽ، اعتبار ك 
ف كانػت تيصػن ؼ ضػمف الجػرا ـ غيػر ك التسبب بكاقعة حادث الطػرؽ يعتبػر جريمػة يػي حػد ذاتػو،  ا 

 العمدية، لعدـ تحقؽ صكرة القصد الجنا ي يييا؛

قصػره ك كما أنو لـ ييحدد المكاف الػذم يمكػف أف تحػدث عميػو الكاقعػة أثنػاء سػير المركبػة، 
يؼ الكاقعة عمػأ أنيػا حػادث طػرؽ يػي حالػة كقػكؼ المركبػة يػي األمػاكف المخصصػة لكقكييػا تكي

أك تسػػببت المركبػػة بحػػادث طػػرؽ أثنػػاء كقكييػػا يػػي مكػػاف غيػػر مخصػػص لػػذلؾ،  كيقػػط، يمػػاذا لػػ
 تضررت مف جٌراء ذلؾ.

                                                           
اسرتعمالوالترًنصرتعلرى"ٌكرون1999لسرنة155(مسرتبدلةبالقرانونرقرم1القانونالمصري،مادة)(1) 

إلررىأوٌرددىللخطررأواألمروالاألرواحٌعرر الالرذىالوجرهعلررىالمررورفرًطبٌعتهراكانرتاًأٌرالطررق
برالطرقوٌقصرد،بالبٌئرةأوٌضررالراحرةأوٌقلرقلره،الؽٌرراستعمالأوٌعوقأوٌعطلالطرٌقبأمناإلخالل

كانرتإذاالداخلٌرةوزٌررنمرقرراربتحدٌردهاالترًٌصردروالطررقالعرامالطرٌرقالقانونهذاأحكامتطبٌقفً
 ".أخرىتجمعاتأوأيأوسٌاحٌةأوصناعٌةسكنٌةأوتجمعاتتقسٌماتفًداخلة

 (.1.ص)حوادثالمرورأسبابهاوطرقالوقاٌةمنهاعبدالرحمن،(2) 
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إصػػابات يػػي أك ىنػاؾ مػػف عريػػو بأنػػو جميػػع الحػػكادث التػػي ينػػت  عنيػػا إزىػػاؽ لػػألركاح، ك 
 .(1)جميع ذلؾ، مف جٌراء استعماؿ المركبةأك خسا ر يي األمكاؿ، أك ، األجساـ

ييقحظ عمأ التعريؼ السابؽ، أنو تعريؼ كاسع، حيث إنو لـ ييًشر إلأ المكػاف الميتػرض 
لكصؼ الكاقعة بحادث طرؽ أثناء اسػتعماؿ المركبػة عميػو، كمػا أنػو لػـ يشػترط كػكف الكاقعػة غيػر 

 عمدية  عتبارىا حادث طرؽ.

األسػػتاذ ) سػػتانارد بيكػػر( يقػػد عػػٌرؼ الحػػادث المػػركرم بأنػػو، خبيػػر السػػير البريطػػاني ا أمػػ
 .(2)يترتب عميو نتا   سي ة غير مقبكلةك تدبير سابؽ، أك حادث يقع دكف تكقيعو 

بالتالي يرنػو   ك غيره مف الحكادث غير العمدية، ك التعريؼ السابؽ يشمؿ حادث الطرؽ ك 
 يصمي  كتعريؼ لحادث الطرؽ.

ػػػرلؼ الحػػػادث المػػػركرم بأنػػػو، ىػػػك منيػػػا أثنػػػاء سػػػيرىا، أك كػػػؿ  مػػػا يحػػػديث لممركبػػػة،  كمػػػا عي
تدبير سابؽ مف أم طرؼ مف األطراؼ المشتركة يي أك دكف تكقع ك بسبب تكاير ظركؼ معٌينة، 

 .(3)إصابة يي األجساـأك خسارة يي الممتمكات، أك ينت  عنيا إزىاؽ لألركاح، ك الحادث، 

ريػػؼ السػػابؽ، نػػرل بأنػػو يتيػػؽ مػػع عػػددو مػػف التعرييػػات السػػابقة، بقصػػره بػػالنظر إلػػأ التعك 
كاقعػػة حػػادث الطػػرؽ حػػاؿ كػػكف المركبػػة يػػي حالػػة سػػير، كمػػا أنػػو لػػـ يحػػدد مكػػاف سػػيرىا  عتبػػار 

 الكاقعة كذلؾ.

الحػادث الػذم يقػع بكاسػطة مركبػة كانػت يػي  كىناؾ مف يػرل بػأف الحػادث المػركرم، ىػك 
ـ عػػػف ىػػػذا الحػػػادث، إمػػػا خسػػػا ر بػػػاألركاح، ك ، تتييػػػأ لمسػػػيرأك كضػػػع المسػػػير،  إصػػػابات أك يػػػنجي

ـ عنػػػو أضػػػراران ماديػػػةن يقػػػط، سػػػكاء كانػػػت ىػػػذه ك بميػػػغ، أك لألشػػػخاص، بريػػػذاء بسػػػيط  مػػػا أف يػػػنجي ا 
ـ عنو جميع النتا   سالية الذكرك الخاصة، أك األضرار بالممتمكات العامة،   .(4)قد ينجي

                                                           
.(133ص)السٌؾ،تطوروأسالٌبتنظٌمإدارةالمرور(1)

 .(11ص)المرورحوادثفًلتحقٌقاالمطٌري،(2)  
 المرجعالسابق،نفسالصفحة.(3)
 .(.ص)أبودولة،التأمٌنعلىالمركباتوحوادثالمرور(4)
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يػػؼ السػػابؽ، كمػػا أنػػو أغيػػؿ اشػػتراط كػػكف يؤخػػذ عمػػأ التعريػػؼ مػػا سػػبؽ ذكػػره عمػػأ التعر ك 
 الكاقعة غير عمدية  عتبارىا حادث طرؽ.

ـ عنػو ك عمػد، أك كما تـ تعرييو بأنو، اليعؿ الخاط  الػذم يصػدر بػدكف قصػد سػابؽ  يػنجي
الخاصػػػة، بسػػػبب اسػػػتخداـ أك خسػػػارة لمممتمكػػػات العامػػػة أك إصػػػابة، أك ضػػػرر سػػػكاء كػػػاف كيػػػاة، 

عميو   تيعتبر حكادث القطارات التي تسير عمأ ك ىا بالطريؽ العاـ، حمكلتيا أثناء سير أك المركبة 
لكنيػػا تيعتبػػر كػػذلؾ بمنطقػػة المزلقانػػات ك قضػػباف حديديػػة الميعػػٌد ليػػا طػػرؽ خاصػػة حػػكادث مػػركر، 

حيث يتقاطع مسار الخطكط الحديدية مع الطريػؽ العػاـ، كمػا ييعتبػر احتػراؽ المركبػة مػف حػكادث 
 . (1)عمأ الطريؽ العاـالمركر إف حصؿ أثناء سيرىا 

كقكيػو، أك الطرؼ، ينشأ عف سير اإلنساف، أك عيرلؼ كذلؾ بأنو، كؿ يعؿو متمؼ لمنيس ك 
 .(2)بمرككبيو يي الطريؽأك إحداثو بنيسو، أك 

التعريؼ السابؽ يشمؿ حتػأ تمػؾ الحػكادث التػي يتسػبب بيػا اإلنسػاف بجسػده أثنػاء سػيره ك 
 لشرعية لمكضكع رسالة ميعىرليو.لربما كاف ذلؾ لمصبغة اك عمأ الطريؽ، 

بػػدكف ك قصػد، أك كاقعػة تحػدث دكف تكقػع أك كرد يػي تعرييػو أيضػان ث أٌم حػادث طػارئ، ك 
ينػػػت  عنيػػػا نتػػػا   سػػػمبية غيػػػر مرغػػػكب يييػػػا، مثػػػؿ إزىػػػاؽ ك تػػػدبير سػػػابؽ بػػػيف أطػػػراؼ الحػػػادث، 

ر اء اسػػتخداـ ذلػػؾ مػػف جػػك الممتمكػػات، ك إىػػدار يػػي األمػػكاؿ أك إصػػابات يػػي األجسػػاـ، أك األركاح، 
 . (3)المركبةث

ييحسب لمتعريؼ السابؽ عدـ قىصره ككف المركبة يي حالػة حركػة  عتبػار الكاقعػة حػادث 
جػػػو اسػػػتخداـ المركبػػػة، إذ إف اسػػػتعماؿ األشػػػخاص لممركبػػػات أك طػػػرؽ، إ  أنػػػو خػػػق مػػػف بيػػػاف 

 منيـ مف يتعدل ذلؾ.ك متعدد، يمنيـ مف يستخدميا لمغاية المخصصة ليا، 

                                                           
.(1ص)جمجوم،التحقٌقفًحوادثالمرور،ومراحلالوقوعوجمعالمعلوماتبمسرحالحادث(1)
 .(1..صادثالمرورفًالشرٌعةاإلسالمٌة)القحطانً،أحكامحو(2)
.(..ص)حوادثالمرورطبقاًلنوعالمركبةالقحطانً،تحلٌل(3)
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صػدـ شػخص أك أكثػر، أك اصػطداـ بػيف مػركبتيف  كتعرييو ث حادث المركر، ى قيؿ ييك 
منشػػػػأة، أك خاصػػػػة كبنايػػػػة، أك ممكيػػػػة عامػػػػة ك أكثػػػػر، كمػػػػا قػػػػد يكػػػػكف اصػػػػطداـ بػػػػيف مػػػػركبتيف أك 
يػي كػػؿ األحػكاؿ يػرف الحػػادث المػركرم ييعتبػر إخػػقؿ ك الحػادث قػد تكػػكف لػو عكاقػب ماديػػة يقػط، ك 

 .(1)بالنظاـ العاـث

التعريؼ السابؽ أنػو عػر ؼ الحػادث بػذكر بعػض مػا ينػت  عنػو مػف أضػرار  ييقحظ عمأك 
لػـ يتطػر ؽ إلػأ ذكػر المكػاف الػذم ك مادية، كما أنو قد خق مف اشتراط عدـ العمديػة، أك جسمانية 

ن بالنظاـ العاـ.  ييعتد بو  عتبار الكاقعة حادث مركر، مع اإلشارة إلأ أف اعتباره ميًخق 

ؼ حػػادث الطػػرؽ بأنػػو ث كػػؿ  كاقعػػةو ماديػػة غيػػر عمديػػة، ينػػت  عنيػػا ييمكػػف لمباحػػث تعريػػك 
كقىمػػػػا معػػػػان، جػػػػر اء اسػػػػتعماؿ مركبػػػػة عمػػػػأ الطريػػػػؽ يػػػػي الغايػػػػة أك ماديػػػػان، أك ضػػػػرران جسػػػػمانيا،ن 
أثنػػاء النػػزكؿ أك رككبيػػا، أك يشػػمؿ اسػػتعماؿ المركبػػة يػػي تمػػؾ الغايػػة، قيادتيػػا، ك المخصصػػة ليػػا، 

أم أك إصػػقحيا مػف قبػؿ سػػا قيا أك معالجتيػا، أك جرىػا، أك ديعيػػا، أك أك الصػعكد إلييػا، منيػا، 
يػي حالػة إصػقح أك لمخمػؼ أك كانت يي حالة حركة لألمػاـ أك شخص ًخر خارج نطاؽ عممو، 

أك انيصػػاؿ، أك سػػقكطيا، أك تػػدحرجيا، أك كانػػت يػػي نطػػاؽ العمػػؿ،  كإلحػػدل عجقتيػػا حتػػأ لػػ
بشػكؿ مخػالؼ أك ييا يي مكاف ييحظر كقكييػا ييػو، كقك أك مف حمكلتيا، أك سقكط أٌم جزء منيا، 

 جزءن مف أسبابياث.أك لمقانكف، إف كاف الكقكؼ سببان لمكاقعة، 

 بناءن عمأ ىذا التعريؼ تتًض ي النقاط اآلتية:ك 

 .كؿ كاقعة مادية غير عمدية (، تخريج بو الكقا ع العمدية ( 
  (، ييييػػد اشػػتراط حصػػكؿ كقىمػػا معػػان أك ماديػػان أك ) ينػػت  عنيػػا ضػػرران جسػػمانيان

 مادم  عتبار الكاقعة حادث طرؽ.أك ضرر جسماني 
  جػػٌراء اسػػتخداـ مركبػػة عمػػأ الطريػػؽ (، يػػديؿ  عمػػأ اشػػتراط تسػػبب مركبػػة كاحػػدة (

أكثػػر  عتبػػار الكاقعػػة حػػادث طػػرؽ، كمػػا أنػػو ييشػػترط أف تكػػكف الكاقعػػة عمػػأ أك 
يخػريج بػو ك ر المركبػات، يخرج بيذا القيد الحكادث التي تتسبب بيػا غيػك الطريؽ، 

                                                           
.(1ص)الدهٌمً،االجراءاتالقانونٌةواإلدارٌةوالتنظٌمٌةالمتخذةعندوقوعحادثمرور((1
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أيضان الكقا ع التي تسببيا المركبات عمأ غير الطريؽ، ياعتبار ما تسببو بعض 
، مػػف حػػكادث يػي داخػػؿ البحػر حػػكادث طػػرؽ، (1)المراكػب البحريػػة ) الحسػكات (

حسػنان يعػؿ المكتػب الينػي لمنا ػب العػاـ، حػيف ك اعتباره مخالؼ لصػحي  القػانكف، 
 .(2)تمؾ الكقا ع مف قبيؿ حكادث الطرؽ أصدر تكجيياتو بعدـ اعتبار

 ) تخػػرج بػػو الكقػػا ع الناجمػػة عػػف اسػػتعماؿ المركبػػة  ) يػػي الغايػػة المخصصػػة ليػػا
ذلػػؾ بتكظيػػؼ القػػكة اآلليػػة لممركبػػة لغيػػر مػػا ك يػػي غيػػر الغايػػة المخصصػػة ليػػا، 

طاريػة التنقػؿ، كاسػتخداـ بك اسػتخداميا لمسػير  كىػك أيعدت لػو _ بحكػـ األصػؿ _ 
عػػػف طريػػػؽ كصػػػؿ البطاريػػػة بػػػبعض المصػػػابي  ة مكػػػاف معػػػيف المركبػػػة إلضػػػاء

ـ عػف ك الخارجية عف طريؽ أسقؾ مكصمة بيف تمؾ المصابي   البطارية، ثـ ينجي
 .مف حكلياأك ىذا الكصؿ انيجاران ييحدث ضرران بالمركبة 

  ،(، سػػكاء كانػػت  ، أك الصػػعكد إلييػػاأثنػػاء النػػزكؿ منيػػاأك رككبيػػا، أك ) قيادتيػػا
بدكنػػو، أك سػػكاء كػػاف الركػػكب بػػأجر ك لػػـ يكيػػف، أك ؽ مؤىػػؿ لػػذلؾ القيػادة مػػف سػػا 

كما يشمؿ ا ستعماؿ الكقا ع المتحققة أثناء النزكؿ مف المركبػة، إذ مػف الممكػف 
 بالشكؿ غير القانكني سببان جكىريان لمحادث.أك الصعكد أف يككف النزكؿ 

  ( يقيػػػػاـ السػػػػا ؽ كحػػػػده، أك ،) بتػػػػو عمػػػػأ بمسػػػػاعدة ًخػػػػريف، بػػػػديع مركأك ديعيػػػػا
 الطريؽ، محدثان ضررا أيا كاف نكعو جر اء ىذا الديع، تيعتبر كاقعة حادث طرؽ.

  ( يما تسببو المركبة مف ضرر أثناء جرلىا عمأ الطريؽ بكاسطة قكة أك ،) جرىا
جسػدية، يػدخؿ يػي نطػاؽ حػكادث الطػرؽ، طالمػا كػاف جػزءان مػف أجزا يػا أك ًلية 

 مقمسان لمطريؽ.
                                                           

ٌُستعملفًقطاعؼرزةللداللرةعلرىالقرواربالبحرٌرةالصرؽٌرةوالترً(1) ٌُشارإلىأنمصطلل)الحسكات(

 حٌان.تتسعلركوببضعةأشخاصفًبع األ
(،قدتمتكٌٌؾثالثةوقائعتسببتبهرامراكرببحرٌرة)حسركات.11.،و111.ٌُشارإلىأنهوفًعامً((2

نتجعنهاأضراراًجسمانٌةمابٌنالوفاةواإلصاباتالخطرة،علىأنهاحوادثطرق،منقبرلدائررةتحقٌقرات
ةالمررور،وقردترمتوقٌرؾقائردٌهابتهمرةالتسرببعلىتفوٌ مننٌابلمروربالشرطةالفلسطٌنٌةبناًءحوادثا

بحادثطرقنتجعنهوفاةأوإصاباتجسمانٌة،ثمُعِدلعرنهرذاالتكٌٌرؾبعردمطالبرةالباحرثلكخروةوكرالء
ٌهرؾهرذ  نٌابةالمروربذل ،ورفُعاألمرللمكتبالفنًللنائبالعاممنقبلهم،حٌثكرانرأيالباحرثبرأنالُتك

وادثطرقألسباٍبعدٌدةأهمهاأنهذ المراكبالُتعتبرمركبةحسربقرانونالمررورالفلسرطٌنً،الوقائعكح

ٌُعرؾالمركبةفًالمادة) علرىأوالجررللسرٌرأعردتأوالجررالنقرلوسرائلمرنوسرٌلةكرل(منه"1والذي

العلرىعجرالتوالعلرى"،ومعلرومأنهرذ المراكربالتسرٌرأوجسردٌةآلٌرةبقروةوتسرٌرأوجنزٌرعجالت
جنازٌر.
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  ( أم شػخص ًخػر خػارج نطػاؽ أك إصقحيا مف قبػؿ سػا قيا،  أكمعالجتيا، أك
يػي حالػة إصػقح إلحػدل أك لمخمػؼ أك كانػت يػي حالػة حركػة لألمػاـ أك عممو، 

غيػػره، أك يي نطػػاؽ العمػػؿ (، يحصػػكؿ ضػػرر أثنػػاء قيػػاـ السػػا ؽ، ك لػػك عجقتيػػا 
أك ككنيا يي حالة حركة لألمػاـ أك إصقحيا عمأ الطريؽ، أك بمعالجة المركبة 

كانػػػت يػػػي أك أثنػػػاء كجكدىػػػا يػػػي مكػػػاف مخصػػػص إلصػػػقح المركبػػػات،  الخمػػػؼ
حالة إصقح إلحدل عجقتيا يػي ذلػؾ المكػاف، كػؿ تمػؾ الكقػا ع تيشػكؿ حػكادث 
طرؽ، أما انيجػار المركبػة أثنػاء قيػاـ أحػد ينيلػٍي كرشػة إصػقح المركبػات بعمميػة 

 لحاـ ألحد أجزا يا، يق يعتبر حادث طرؽ كيقان لمتعريؼ.
  ( مػػػػػف  أك سػػػػػقكط أم جػػػػػزء منيػػػػػا، أك انيصػػػػػاؿ، أك سػػػػػقكطيا، أك حرجيا، تػػػػػدأك

انيصاؿ أحػد أجزا يػا أك سقكطيا، أك حمكلتيا (، يتدحرج المركبة عمأ الطريؽ، 
أجػػػػزاء حمكلتيػػػػا، كانيصػػػػاؿ أحػػػػد األبػػػػكاب الجانبيػػػػة لمدراجػػػػة الناريػػػػة المػػػػزكدة أك 

محممػػة سػػقكط جػػزء مػػف حمكلػػة مركبػػة أك بصػػندكؽ خميػػي عمػػأ الطريػػؽ مػػثقن، 
بالحصػػأ متسػػببة بضػػرر ألحػػد مسػػتعممي الطريػػؽ، كػػؿ ذلػػؾ مػػف ضػػمف كقػػا ع 

 حكادث الطرؽ.
  ( بشػػكؿ مخػػالؼ لمقػػانكف، إف كػػاف أك كقكييػػا يػػي مكػػاف ييحظػػر كقكييػػا ييػػو، أك

أك جػػػزءان مػػػػف أسػػػبابيا (، يالضػػػػرر الحاصػػػؿ لممركبػػػػة أك الكقػػػكؼ سػػػببان لمكاقعػػػػة 
حػادث طػرؽ إف كػاف الكقػكؼ أحػد  بسببيا أثناء كقكييا يي مكاف محظكر ييعتبػر

أسػػباب الكاقعػػة، ككقػػكؼ مركبػػة يػػي منتصػػؼ الطريػػؽ، ثػػـ تيصػػدـ مػػف قبػػؿ سػػيارة 
يي حالة سير، يمف قاـ بريقاييا عمأ الكجو السابؽ ييعتبػر مػف ضػمف المتسػببيف 

تحديد إف كاف الكقكؼ سببان لمكاقعة مف عدمو، يخضع لتقدير محكمة ك بالكاقعة، 
عمييا مف محكمة النقض ما داـ اجتيادىا سا غان متيقان مع المكضكع دكف معقٍّب 

 صحي  القانكف.
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 المبحث الثاني: عناصر حادث الطرق
الطريػػؽ، يػػق ك المركبػػة، ك تتمثػػؿ عناصػػر حػػادث الطػػرؽ  يػػي كػػؿ مػػف العنصػػر البشػػرم،  

ي يػأك تتشكؿ كاقعة حػادث طػرؽ حػاؿ يىٍقػًد أمو مػف ىػذه العناصػر الػثقث، كمػا أف أم خمػؿ يييػا 
برمكانػػو التسػػبب بحػػػادث طػػرؽ يػػي بعػػػض ك أحػػدىا ييشػػكؿ خمػػقن يػػػي السػػقمة المركريػػة المرجػػػٌكة، 

 األحياف؛

ف التبصػػػػر بماىيػػػػة حػػػػكادث الطػػػػرؽ، ييكجػػػػب البحػػػػث يػػػػي عناصػػػػرىا، ك   بيػػػػاف مياىيميػػػػا ك ا 
تكييييػػا القػػانكني  حقػػان ك القانكنيػػة، ليػػتمكف الباحػػث مػػف بيػػاف الطبيعػػة القانكنيػػة لحػػكادث الطػػرؽ، 

ؿ كػؿ مطمػب الحػديث اك لذلؾ سيتـ تقسيـ المبحث الحالي لثقثة مطالب، يتنك ىذا البحث،  ضمف
 حكؿ عنصر مف العناصر الثقث سابقة الذكر.

 ل: العنصر البشريوالمطمب األ 
، الجػػزء األىػػـ مػػف (1)عػػابرم الطريػػؽك الر كػػاب ك ييشػػكؿ العنصػػر البشػػرم المتمثػػؿ بالسػػا ؽ 

الجػزء األكثػػر تحكمػان يػي تحقيػػؽ السػقمة المركريػة المرجػػٌكة،  عناصػر المنظكمػة المركريػػة، كػكنيـ
الػذم ييعتبػر الجػزء األكثػر تسػببان يػي كقػكع حػكادث الطػرؽ، ك ( خاصةن عند الحديث حكؿ )السػا ؽك 

 ه المشرع أىمية بالغة، بداية بتأىيمو لقيادة المركبات اآللية عبػر اشػتراطو ا ستحصػاؿ أك لذا يقد 
سػػػمككياتيا، ك يػػادة نػػكع المركبػػة، مػػركران برلزامػػو بالتقيػػد بػػ داب الطريػػؽ عمػػأ رخصػػة قيػػادة تجيػػز ق

 ليس انتياءن بالعقكبات المقررة قانكنان إذا ما أخؿ  بأمو منيا.ك 

ا لتزاـ بالسمككيات المركرية القانكنيػة خػقؿ ك يي حقيقة األمر يرف التقيد ب داب الطريؽ ك 
غيػػره، إ  أف القػػانكف غم ػػب ك الطريػػؽ، مػػف سػػا ؽ جبػػو القػػانكف عمػػأ كايػػة مسػػتعممي أك اسػػتعماليا، 

نصكصو بالقيكد الخاصة بالسا ؽ ككنو الطرؼ األقكل بيف كاية مستعممي الطريؽ، كما سيتض  
 خقؿ المطمب الحالي.

 

                                                           
ٌُشارإلىأنهوبحسبالقانونالفلسطٌنً،فانمصطللعابريالطرٌقٌدلعلىكرلمرنٌسرتعملالطرٌرق((1

 منالقانون.(1)للسفرأوالمشًأوالوقوؾ،راجع،مادة
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 ل: السائقوالفرع األ 
تتبػػػايف القػػػكانيف المركريػػػة يػػػي الد لػػػة عمػػػأ الشػػػخص المػػػتحكـ يػػػي تسػػػيير المركبػػػة عمػػػأ 

منيػػا مػػف اسػػتعمؿ مصػػطم  ك مػػف اسػػتعمؿ مصػػطم  سػػا ؽ المركبػػة لمد لػػة عميػػو، الطريػػؽ، يمنيػػا 
 ؛(1)قا د المركبة

ييي حيف غمب استخداـ القانكف اليمسطيني لمصطم  قا د المركبة لمد لة عميو، إ  أنػو  
، كمػػػا يػػػر ؽ يػػػي إحػػػداىا بػػػيف المصػػػطمحيف، 2اسػػػتخدـ مصػػػطم  سػػػا ؽ المركبػػػة يػػػي بعػػػض مػػػكاده

 د المركبة لمد لة عمأ سػا ؽ المركبػة اآلليػة، بينمػا اسػتخدـ مصػطم  سػا ؽ مستخدمان مصطم  قا
 .(3)العربة لمد لة عمأ المتحكـ بسيرىا عمأ الطريؽ

كػػذا   حتػػو التنييذيػػة مػػف تعريػػؼ مصػػطم  السػػا ؽ ضػػمف ك قػػد خػػق القػػانكف اليمسػػطيني ك 
يقكد مركبة مف أم نػكع  نصكصيما القانكنية، إ  أف مشركع القانكف، عر يو بأنو ث الشخص الذم

 .(4)حا زان عمأ رخصة سياقة لنيس نكع المركبة التي يسكقيا إذا كانت مركبة ميكانيكيةثك كاف، 

يقحظ عمأ التعريؼ الػكارد يػي مشػركع القػانكف قصػره إطػقؽ المصػطم  عمػأ مػف قػاد ك 
ؼ يخػرج بحسػب التعريػك مركبة ًلية بعد استحصالو عمأ رخصة السػياقة الكاجبػة حسػب القػانكف، 

برخصػػة   تجيػػز قيػػادة نػػكع المركبػػة، أك منػو كػػؿ مػػف قػػاد مركبػػة ميكانيكيػػة بػػدكف رخصػػة سػػياقة، 
عمػػأ الػػرغـ مػػف أف ذات المشػػركع اسػػتخدـ اليعػػؿ ) يسػػكؽ ( يػػي كصػػيو مػػف يقػػكد المركبػػة اآلليػػة 

 دكف ا لتزاـ بالكاجبات القانكنية التي منيا ا ستحصاؿ عمأ رخصة سياقة بحسب القانكف؛

يػػو يػػرف الباحػػث يػػرل أىميػػة اسػػتخداـ اليعػػؿ ) يقػػكد( المركبػػة، بػػد ن مػػف يسػػكقيا حػػاؿ عمك 
أف رخصػػتو   تيجيػػز لػػو قيػػادة نػػكع المركبػػة، أك كػػكف السػػا ؽ غيػػر حاصػػؿ عمػػأ رخصػػة سػػياقة، 

عػػدـ تقييػػد أك ، (5)مػػف يقكدىػػا بغيػػر الصػػيةك ذلػػؾ لمتمييػػز بػػيف مػػف يقػػكد المركبػػة بصػػية قانكنيػػة، ك 
اؿ عمأ رخصة السياقة التي تيجيز قيادة نػكع المركبػة، بحيػث يشػمؿ التعريػؼ التعريؼ با ستحص

                                                           
نررى،وذلرر بررذكرهماٌُشررارإلررىأنالقررانونالعمررانًأوردبوضرروحأنالمصررطلحٌنٌررُدالنعلررىذاتالمع(1)

 ،منالقانون.(1.،5./1)مجتمعٌنعندالتعرٌؾ،راجعالمادة
.(./9،19،91.)القانونالفلسطٌنً،المواد،(2)
.(39)القانونالفلسطٌنً،مادة((3

.(/ب1مادة)مشروعالقانون،(4)
.(1،11راجع،مشروعالقانون،المادتٌن)لالطالعأكثرحولالموضوع،(5)
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مف قادىا دكف ذلؾ، عمأ اعتبػار أف كػقن منيمػا ك مف قاد المركبة بعد استحصالو عمأ الرخصة، 
 قد قاد مركبة ًلية، إ  أف أحدىما قادىا كيؽ الشركط القانكنية بخقؼ اآلخر.

أك رد تعرييػػػان لسػػػا ؽ المركبػػػة أك ة، نجػػػد أف بعضػػػيا بػػػالنظر إلػػػأ بعػػػض القػػػكانيف العربيػػػك 
بعضػيا كايػؽ ك السعكدم، ك الحاؿ يي القانكنيف العماني  كقا دىا ضمف نصكصو القانكنية، كما ى

 المشرع اليمسطيني يي عدـ ذكر تعرييو كالقانكف المصرم.

 مػة،عا أشػغاؿ معػدةأك  مركبػة يقػكد مػف كػؿ:  السػا ؽيقد عريو القانكف السػعكدم بأنػو ث 
 . (1)ثًلية دراجةأك 

أك كمػػػا عريػػػو القػػػانكف العمػػػاني بأنػػػو ث السػػػا ؽ/ القا ػػػد: كػػػؿ شػػػخص يتػػػكلأ قيػػػادة مركبػػػة 
 .(2)الرككبثأك الحمؿ أك حيكاف مف حيكانات الجر 

ف اختميػػت يػػي اسػػتعماؿ المصػػطمحات ك مػػف خػػقؿ التعرييػػات السػػابقة نجػػد أف القػػكانيف  ا 
خػػػتقؼ الميظػػػي لػػػـ ييغيػػػر شػػػي ا مػػػف المعنػػػأ المػػػراد الد لػػػة الد الػػػة عمػػػأ سػػػا ؽ المركبػػػة، إ  أف ا 

 عميو.

يي سبيؿ تأىيؿ ىػذا العنصػر تشػترط التشػريعات كايػة استحصػاؿ الراغػب بقيػادة مركبػة ك 
، كما تمزمو باتباع (3)أنكاع معينة مف المركبات أك ًلية عمأ رخصة قيادة تؤىمو لقيادة نكع معيف 

بحسػػػػب القػػػػانكف ك ص عمييػػػػا، أثنػػػػاء قيادتػػػػو لتمػػػػؾ المركبػػػػات، القكاعػػػػد المركريػػػػة المنصػػػػك ك اآلداب 
 :(4)اليمسطيني تنقسـ درجات رخص القيادة إلأ عدة درجات ىي 

رخصػػة قيػػادة مػػف الدرجػػة )أ( ىػػي: رخصػػة لقيػػادة مركبػػة ًليػػة مػػف نػػكع دراجػػة ناريػػة ذات  .1
 . 3سـ50محرؾ بقكة حتأ 

                                                           
 .(33/.)القانونالسعودي،مادة((1

 .(5./1)مادةالقانونالعمانً،(2)
.(1.)،والعمانً،مادة(31)،والمصري،مادة(1.)القانونالفلسطٌنً،مادة((3
.(1.1)الالئحةالتنفٌذٌةللقانونالفلسطٌنً،مادة((4
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ف سػمطة التػرخيص، كػكف ىػذا تجدر اإلشارة إلأ أف ىذه الدرجة لـ تعد تمػن  مسػتقمة مػك 
لأ درجػػات رخػػص قيػػادة الدراجػػة الناريػػة أك النػػكع مػػف المركبػػات لػػـ يعػػد قػػابقن لمتػػرخيص عمميػػان، يػػ

_    3سػـ 50الممنكحة ىي درجة )ب(، رغـ أف بعضان مف تمؾ المركبات _ دراجة ذات محػرؾ 
لمركبػػات عػػف عميػػو يكصػػي الباحػػث برنيػػاء تسػػيير ىػػذه اك تػػزاؿ تسػػير عمػػأ طرقػػات قطػػاع غػػزة، 

ترخيصػػيا حسػػب النظػػاـ منعػػان لكقػػكع إشػػكاليات قانكنيػػة حػػاؿ تسػػبب سػػا قييا بحػػكادث أك الطريػػؽ، 
 .طرؽ

رخصة قيادة مف الدرجة )ب( ىػي: رخصػة لقيػادة مركبػة ًليػة مػف نػكع دراجػة ناريػة ذات  .2
مػػػع مركبػػػة جانبيػػػػة أك دراجػػػػة ناريػػػة ذات ثػػػقث عجػػػػقت أك ، 3سػػػـ 500محػػػرؾ حتػػػأ 

 (.1ي اليقرة )إضاية لما ذكر ي

بحسب القانكف يشترط يي طالب الحصكؿ عمأ ىذه الدرجة أف يككف قد أتـ ما   يقؿ عػف ك 
 ؛(1)سنة ميقدية  17

بحسػػب مػػا يػػراه الباحػػث، ينبغػػي تعػػديؿ السػػف القػػانكني لقستحصػػاؿ عمػػأ ىػػذه ك إ  أنػػو 
مػػػف الي ػػػة عػػػاـ، كػػػكف أغمػػػب المتسػػػببيف بحػػػكادث طػػػرؽ الػػػدراجات الناريػػػة، ىػػػـ  21الدرجػػػة إلػػػأ 

 سب اإلحصا يات المركرية الدكرية.عاـ، ح 22_17العمرية ما بيف 

رخصة قيادة مف الدرجة )ج( ىي: رخصة لقيادة مركبة مف نكع دراجة نارية ذات محرؾ  .3
 (.2( ك)1إضاية لما ذكر يي اليقرتيف ) 3سـ 500بقكة تزيد عمأ 

 رار. ( ىي: رخصة لقيادة مركبة مف نكع ج1رخصة قيادة مف الدرجة ) .4

عمػأ الػرغـ مػف أف تصػميـ ىػذا النػػكع مػف المركبػات لقسػتعماؿ يػي األغػراض الزراعيػػة ك 
الحمكلػة، إ  أف سػمطة التػرخيص يػي أك بحكـ األصؿ، إذ األصؿ أنو غير مصػمـ لنقػؿ الركػاب 

مػا يكصػي الباحػث بتعديمػو ك ىك قطاع غػزة، رخصػت بعضػان مػف ىػذا المركبػات كمركبػات تجاريػة، 

                                                           
سنة18ماٌشترطالقانونانالمصريوالعمانًإتمام،بٌن(./1.1)لقانونالفلسطٌنً،مادةالالئحةالتنفٌذٌةل((1

،والالئحةالتنفٌذٌرةللقرانون(35/1)مٌالدٌةلالستحصالرخصةقٌادةالدراجةالنارٌة،القانونالمصري،مادة

.(19/3)العمانً،مادة



.8 
 

ممت لو حسب األصػؿ، لمػا  سػتخداميا يػي األغػراض التجاريػة مػف شػديد خطػر ا لتزاـ بما صك 
 ستعممي الطريؽ.سا ر مك عمأ راكبييا 

 ( ىي: رخصة لقيادة مركبات ًلية مف األنكاع اآلتية:2رخصة قيادة مف الدرجة ) .5
مركبة خصكصية عمأ أ  يزيد عدد المقاعد حسب رخصتيا عمأ ثمانية عدا قا دىا. ( أ

ذا  4000جارية عمأ أٌ  يزيد كزنيا اإلجمػالي حسػب رخصػتيا عمػأ ب( مركبة ت كجػـ كا 
كانػػت تنقػػؿ ركابػػان يػػق يزيػػد عػػدد الركػػاب حسػػب رخصػػتيا عمػػأ ثمانيػػة عػػدا قا ػػد المركبػػة. 

 ج( جرار صغير )تراكتركف(.
أ(  -( ىػي: رخصػػة لقيػػادة مركبػات ًليػػة مػف األنػػكاع اآلتيػػة:3رخصػة قيػػادة مػف الدرجػػة ) .6

ف ربطػت بيػا  14999زنيا اإلجمالي حسب رخصتيا حتأ مركبة تجارية ك  كجػـ حتػأ كا 
( 5كجػـ. ب( المركبػات المػذككرة يػي اليقػرة ) 750مقطكرة كزنيا اإلجمالي   يزيد عمػأ 

كيػػي حالػػة نقػػؿ الركػػاب   يزيػػد عػػدد الركػػاب حسػػب الرخصػػة عمػػأ أحػػد عشػػر راكبػػان عػػدا 
 قا د المركبة.

رة العاشػرة مػف ذات المػادة، نجػد أف اليقػرة العاشػرة يػي البنػد اليقػك بالمقارنة بيف اليقرة السابقة ك 
منيػا قيػادة ك ( 7)ب( تنص عمػأ أنػكاع المركبػات التػي تيجيػز قيادتيػا رخصػة القيػادة مػف الدرجػة )

 راكب عدا قا د المركبة؛ 12المركبات التجارية التي تحمؿ ترخيصان بنقؿ ركابان يكؽ 

راكبػػان عػػدا  12جػػة رخصػػة القيػػادة الخاصػػة بنقػػؿ بحسػػب رأم الباحػػث يػػرف القػػانكف أغيػػؿ در ك 
ػػعميػػو يي ك سػػا ؽ المركبػػة،  مػػف الق حػػة،  120ي بتعػػديؿ البنػػد ) ب( مػػف اليقػػرة العاشػػرة لممػػادة كصى

تحمػػؿ ك كجػػـ  14999ب_ مركبػػة ًليػػة تجاريػػة بػػكزف إجمػػالي حتػػأ ثلتصػػب  صػػياغتيا كػػاآلتي: 
 .ثالمركبة ا ؽسعدا راكبان  12  يزيد عددىـ عف ترخيصان بنقؿ ركابان 

( ىي: رخصة لقيادة مركبة ًلية تجارية كزنيا اإلجمالي يزيػد 4رخصة قيادة مف الدرجة ) .7
 (. 6( ك)5كجـ إضاية لممركبات المذككرة يي اليقرتيف ) 14999عمأ 
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  مترابطػػػػة، إ  إف ك ييشػػػػترط يػػػػي المركبػػػػة السػػػػابقة أف تكػػػػكف كحػػػػدة كاحػػػػدة، غيػػػػر مكصػػػػكلة ك 
 35000يكصي الباحث باشتراط كزنيا اإلجمالي حتػأ ك ف معيف ليا، القانكف خق مف اشتراط كز 

 ساندة.أك يي حالة الحاجة إلأ نقؿ ما يزيد عف ىذا الكزف، يتـ استعماؿ مركبة قاطرة ك كجـ، 

أ(  -( ىػي: رخصػػة لقيػػادة مركبػات ًليػػة مػف األنػػكاع اآلتيػػة:5رخصػة قيػػادة مػف الدرجػػة ) .8
ف ربطػت ا  كجػـ حتػأ ك  4000رخصػتيا عمػأ ي حسػب مركبة تجارية يزيد كزنيػا اإلجمػال

 (.7مستندة. ب( المركبات المذككرة يي اليقرة )أك بيا مقطكرة 
 ( ىي: رخصة لقيادة مركبات ًلية مف األنكاع اآلتية:6رخصة قيادة مف الدرجة ) .9

 (.5أ( مركبات عمكمية ذكر يي رخصتيا أنيا أجرة. ب( المركبات المذككرة يي اليقرة ) 

يرنو   يجكز نقؿ ركاب لقاء أجر إ  يي مركبة مرخصة لػذلؾ، مػع اشػتراط بحسب القانكف ك 
 (. 6مأ رخصة قيادة مف نكع درجة ) حصكؿ سا قيا ع

المكاصػقت، مػف اسػتحداث نػكع جديػد ك حسػب مػا يػراه الباحػث يػرف مػا قامػت بػو كزارة النقػؿ ك 
ا نقؿ ركاب بأجر دكف التي تيجيز لسا قيك مف المركبات، أيطمؽ عميو ) مركبات عمكمي داخمي(، 

مخاليػة لصػري  الػنص القػانكني، حتػأ  كىػ ( 6) درجػة  مػأ رخصػة قيػادة عمكميػة استحصالو ع
تػػػـ اإلبقػػػاء عمػػػأ نػػػكع المركبػػػة بأنيػػػا مركبػػػة خصكصػػػية يػػػي رخصػػػة تسػػػيير المركبػػػة، إذ إنػػػو  كلػػػك 
 بحسػػب القػػانكف   يجػػكز مػػن  ىػػذه المركبػػات _ الخصكصػػية_ تصػػريحان بنقػػؿ ركػػاب لقػػاء أجػػر،ك 
إلػػػػزاـ سػػػػا قي تمػػػػؾ المركبػػػػات أك عميػػػػو يكصػػػػي الباحػػػػث كزارة المكاصػػػػقت برلغػػػػاء ىػػػػذا القػػػػرار، ك 

با ستحصاؿ عمأ رخصة قيادة مف نكع عمكمي، مع تغيير كصػؼ المركبػة إلػأ مركبػة عمكميػة 
 ا لتزاـ بنصكص القانكف.ك 

أ(  -:( ىي: رخصة لقيادة مركبات ًليػة مػف األنػكاع اآلتيػة7رخصة قيادة مف الدرجة )  .10
كجػػـ كتحمػػؿ  14999حايمػػة مػػف أم نػػكع. ب( مركبػػة ًليػػة تجاريػػة بػػكزف إجمػػالي حتػػأ 
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راكب عدا قا د المركبة. ج( المركبات المذككرة يي اليقرتيف  12ترخيصان بنقؿ ركابان يكؽ 
 .(1) (6( ك)5)

كمػػػا أف القػػػانكف قػػػد اشػػػترط شػػػركطان خاصػػػةن لمػػػف أراد الحصػػػكؿ عمػػػأ رخصػػػة لقيػػػادة مركبػػػة 
عمػػأ رخصػػة لقيػػادة  أف القػػانكف خػػق مػػف اشػػتراط الحصػػكؿ ، إ (2)تخمػػيص أك إطيػػاء  أكإسػعاؼ 

لكية عند سيرىا بيذه ك ، رغـ اعتباره ليا كمركبات أمف ليا حؽ األأك األمف العاـ مركبات الشرطة
الصية، كما يجكز لسا قييا مخالية بعض القكاعػد المركريػة أثنػاء ذلػؾ، خقيػان لمقػانكنيف المصػرم 

عميػػػػو يكصػػػػي الباحػػػػث المشػػػػرع ك ، (3)ني، المػػػػذاف يصػػػػدراف رخػػػػص قيػػػػادة خاصػػػػة لقيادتيػػػػا العمػػػػاك 
اليمسػػطيني بأىميػػة اشػػتراط حصػػكؿ سػػا قي تمػػؾ المركبػػات عمػػأ رخصػػة قيػػادة خاصػػة بيػػا، أسػػكةن 

 العماني.ك بالقانكنيف المصرم 

الحديث عػف السػا ؽ كأحػد أىػـ أسػباب كقػكع حػكادث الطػرؽ، ييكجػب  اإلشػارة إلػأ  ثـ إف
ربما   ك يي بعض الحا ت   يككف السا ؽ كحده المسؤكؿ عف التسبب بحادث الطرؽ، بؿ ك و أن

تمحقػػو أيػػة مسػػؤكلية مػػف أثػػر الحػػادث، كمػػا يػػػي حالػػة ككنػػو طالبػػان أثنػػاء يتػػرة تعميمػػو عمػػأ قيػػػادة 
 .(4) المركبات اآللية يي مركبة معدة لذلؾ

 الفرع الثاني: الركاب
الػػذم يػػديع ك ب بأنػػو ث الراكػػب: الشػػخص الراغػػب بالسػػير، عػػر ؼ القػػانكف اليمسػػطيني الراكػػ

 .(5)المستعد لديعياثأك أجرة السير 

يػػو مشػػركع القػػانكف بأنػػو ث الراكػػب: كػػؿ شػػخص مكجػػكد عمػػأ مػػتف المركبػػة،  أك بينمػػا عر 
 .(6)صعكده عمييا، باستثناء سا ؽ ىذه المركبةثأك أثناء نزكلو منيا، 

 
                                                           

فرًذات(1)قررة،أنظرر،تعقٌربالباحرثعلرىالف11سبقتاإلشارةإلىأهمٌةتعدٌلالبند)ب(منالفقررة((1

المادة.
.(/ز./..1)الالئحةالتنفٌذٌةللقانونالفلسطٌنً،مادة((2
.(53/1)،والالئحةالتنفٌذٌةللقانونالعمانً،مادة(31/11)القانونالمصري،مادة((3
(.31راجع،القانونالفلسطٌنًمادة)((4

 .(1)مادةالقانونالفلسطٌنً،(5)
.(/ب1)دةمشروعالقانون،ما(6)
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 .(1)لمراكب مع مشركع القانكف اليمسطينييتيؽ القانكف العماني يي تعرييو ك 

كما عريتو الق حػة التنييذيػة لمقػانكف المصػرم بأنػو ث الراكػب: كػؿ شػخص بخػقؼ القا ػد 
 .(2)عميياثأك يكجد بالمركبة 

مػف خػقؿ مػا سػبؽ، يػرل الباحػث أف تعريػؼ القػانكف اليمسػطيني لمراكػب يعتريػو نػكع مػػف 
ا سػػتعداد لػػديعيا، إضػػاية إلػػأ أنػػو لػػـ أك األجػػرة  الغمػػكض، ككنػػو ربػػط التعريػػؼ بػػديعك القصػػكر 

الدقػة التػي تميػز ك يكض  المقصكد بمكاف تكاجد الراكب ليخضع لنطاؽ الصية، بخقؼ الكضػكح 
 التعريؼ الذم يتيؽ معو الباحث. كىك بيا تعريؼ مشركع القانكف لمراكب، 

سػػا ؽ المركبػػة لػػأ القػػانكف سػػقمة الراكػػب أىميػػة بالغػػة، مػػف حيػػث اشػػتراطو عمػػأ أك لقػػد ك 
 المدنية إذا كاف ليا مقتضأ؛ك عدة شركط، مف شأف إخقلو بيا تعريض نيسو لممسؤكلية الجزا ية 

يػي كضػعية تػؤمف ك يقد ألـز القانكف السا ؽ بككف أجساـ جميػع الركػاب داخػؿ المركبػة،  
عاديػة، يػرف الأك ل ػؾ الػذيف يركبػكف الػدراجات الناريػة، أك سقمتيـ الجسػدية أثنػاء سػيرىا، باسػتثناء 

ركابيػػا ك أجسػػادىـ   تكػػكف داخػػؿ المركبػػة بحكػػـ تصػػميميا، مػػع إلػػزاـ سػػا قي الػػدراجات الناريػػة، 
 .(3)بارتداء خكذة رأس كاقية أثناء سيرىا

ركابيػػا، بكضػػع حػػزاـ األمػػاف أثنػػاء ك كمػػا ألػػـز القػػانكف سػػا قي بعػػض أنػػكاع مػػف المركبػػات 
 .(4)ما تعرضت المركبة لحادث طرؽسيرىا عمأ الطريؽ، لمحد مف خطكرة إصاباتيـ إذا 

لتحقيؽ األماف الػقـز لركػاب المركبػة أثنػاء سػيرىا، منػع القػانكف سػا ؽ المركبػة مػف بػدء ك 
مكاصػمتو لمسػير، إ  بعػد تأكػده مػف إحكػاـ إغػقؽ جميػع أبػكاب المركبػة، كمػا ألػـز أك السير بيػا، 

خػاذ كايػة التػدابير القزمػة لضػماف كاية األشخاص بعدـ يت  أمو مف أبكابيػا إ  بعػد التأكػد مػف ات
 . (5)ىي يي حالة سيرك سقمة عابرم الطريؽ، كما منع يت  أبكابيا بصكرة مطمقة 

                                                           
.(1./1)القانونالعمانً،مادة(1)
.(./1)الالئحةالتنفٌذٌةللقانونالمرورالمصري،مادة(2)
.(1/1..)والالئحةالتنفٌذٌةلقانونالمرور،مادة(،18القانونالفلسطٌنً،مادة)(3)
 .(.،7/1..)مادةالالئحةالتنفٌذٌةلقانونالمرور،(4)
.(1..،./1..)المادتٌنالمرجعالسابق،(5)
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بحسب رأم الباحث يرنو يمكف أف يكػكف الراكػب سػببان مػف أسػباب كقػكع حػادث الطػرؽ، ك 
بيػا  كما يػي حالػة كػكف سػبب الحػادث  قيػاـ الراكػب بيػت  بػاب المركبػة مػف غيػر الجيػة المسػمكح

أك بغير الكييية المنصكص عمييا قانكنػان، شػريطة أ  يكػكف ذلػؾ بػرذف السػا ؽ أك حسب القانكف، 
أف   يكػكف أي ػان منيمػا قػد أخػؿ بػرجراءات األمػاف القزمػة إلحكػاـ إغػقؽ ك المسؤكؿ عف المركبػة، 

 أبكاب المركبة حسب القانكف.

 الفرع الثالث: عابري الطريق
طم  المشػػاة عنػػد اإلشػػارة إلػػأ الي ػػة الثالثػػة التػػي يشػػمميا اصػػطم   بعػػض البػػاحثيف مصػػ

الركػػاب، متػػكايقيف مػػع اسػػتخداـ المصػػطم  يػػي عػػدد مػػف القػػكانيف ك العنصػػر البشػػرم بعػػد السػػا ؽ 
عميػػو عػػرؼ بعضػػيـ  المشػػاة بػػأنيـ ث ي ػػة مػػف البشػػر يتنقمػػكف سػػيران عمػػأ أقػػداميـ عبػػر ك المركيػػة، 

 صػػػطقح األكثػػر اسػػتخدامان كػػكف ىػػذه الي ػػة األكثػػػر ييمكػػف أف يكػػكف ىػػذا اك ، 1الطرقػػات العامػػةث
 الركاب.ك ظيكران عمأ الطريؽ إضاية إلأ السا ؽ 

أم ا القانكف اليمسطيني، يقد استخدـ مصطم  عابر الطريؽ لمد لة عمأ كؿ مف يستعمؿ  
أك المشػػػػاة، جامعػػػػان يػػػػي تعرييػػػػو بػػػػيف مػػػػف يسػػػػتعمؿ الطريػػػػؽ راكبػػػػان أك العبػػػػكر أك الطريػػػػؽ لمسػػػػير 

 .(2)راجقن 

كمػػا لػػـ ييشػػر ذات القػػانكف إلػػأ تعريػػؼ المشػػاة، مكتييػػان  باإلشػػارة إلػػأ القكاعػػد التػػي مػػف  
عػػػدد مػػػف ك العمػػػاني، ك شػػػأنيا حمػػػايتيـ أثنػػػاء اسػػػتعماليـ لمطريػػػؽ، بخػػػقؼ التشػػػريعيف المصػػػرم، 

ك   ا بكضكح  عمأ تعريؼ مصطم  المشاة.التشريعات العربية األخرل الذيف نص 

مف الق حة التنييذية لمقانكف المصرم إلأ تعريؼ المشاة بػأنيـ ث  1/1يقد أشارت المادة  
أك يعتبػػر يػػي حكػػـ المشػػاة األشػػخاص الػػذيف يػػػديعكف ك األشػػخاص الػػذيف يسػػيركف عمػػأ أقػػداميـ 

مػػف الق حػػة  115تقابميػػا المػػادة ك ذا عاىػػةث، أك عربػػة مػػريض أك عربػػة أطيػػاؿ أك يجػػركف دراجػػة 
 .(3)التنييذية لمقانكف العماني

                                                           
(.1.صلمطٌري،التحقٌقفًحوادثالمرور)ا(1)
.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(2)
.(115)،والقانونالعمانً،مادة(1/1)الالئحةالتنفٌذٌةلقانونالمرورالمصري،مادة(3) 
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يجػركف دراجػة عاديػة أك يرل الباحث أىمية إلحاؽ القانكف اليمسطيني لألشخاص الذيف يػديعكف ك 
ذا عاىة بأحكاـ المشاة عندما يككف أي ان منيـ طريان يي كاقعػة أك عربة مريض أك عربة أطياؿ أك 

 حادث طرؽ أحد أطرايو مركبة ًلية.

لكية لممشاة بالسػير ك إعطاء األ جبت عمأ السا قيفأك إ  أف التشريعات المركرية جميعيا 
عنػػػد اقتػػػراب مركبػػػاتيـ مػػػف ممػػػرات عبػػػكر المشػػػاة، كػػػكف المشػػػاة الي ػػػة األضػػػعؼ مػػػف بػػػيف ي ػػػات 

 .(1)مستعممي الطريؽ

 المطمب الثاني: المركبة
تيعد المركبة العنصر الثاني مف عناصر المنظكمة المركرية، إذ لػك  كجػكد المركبػات لمػا  

لكػػـ مػػف قكاعػػد قػػكانيف المػػركر، كمػػا ييشػػكؿ سػػكء اسػػتخداميا أحػػد أىػػـ كنػػا بحاجػػة إلػػأ سػػفل ىػػذا ا
 أسباب كقكع حكادث الطرؽ؛

لػػأ القػػانكف تنظػػيـ ىػػذا العنصػػر اىتمامػػان بالغػػان، ابتػػداءن مػػف اشػػتراطو شػػركطان أك لػػذلؾ يقػػد 
الينيػػػػة ك اسػػػتيرادىا مػػػف خػػػػارج الػػػبقد، مػػػركران بػػػاإلجراءات القانكنيػػػة أك عديػػػدة لتصػػػنيع المركبػػػات 

اإلجػػراءات التػػي مػػف شػػأنيا إنيػػاء ك انتيػػاءن بػػالنص عمػػأ القكاعػػد ك زمػػة لتسػػييرىا عمػػأ الطريػػؽ، الق
 تسييرىا عمأ الطريؽ انتياءن تامان.

الشػػركط الخاصػػة ك أنكاعيػػا، ك سييكًضػػ ي الباحػػث خػػقؿ المطمػػب، بيػػاف ماىيػػة المركبػػات، ك 
 ذلؾ يي يرعيف متتالييف.ك كييية إنيا و، ك بتسييرىا عمأ الطريؽ، 

 

 

 

 

                                                           
،(13)انونالمصررري،مررادةالقرر،و(17)لالطرالعاكثرررحررولالموضرروع،راجررع،القررانونالفلسررطٌنً،مررادة(1)

 وؼٌرها..(111)والالئحةالتنفٌذٌةللقانونالعمانً،مادة
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 ل: ماىية المركبات وأنواعياوالفرع األ 

 ًل: مفيوم المركبةأو 
الجر أيعدت أك عر ؼ القانكف اليمسطيني المركبة بأنيا ث ىي كؿ كسيمة مف كسا ؿ النقؿ 

 .(1)جسديةثأك تسير بقكة ًلية ك جنزير أك الجر عمأ عجقت أك لمسير 

( منو بأنيػا ث كػؿ مركبػة تسػير 1ادة )رد قانكف التأميف تعرييان لممركبة اآللية يي المأك قد ك 
تسندىا مركبة إذا كانت مرخصة أك المركبة التي تجرىا ك عمأ الطرؽ بقكة ذاتية ميما كاف نكعيا 

 ييستثنأ منيا الكرسي بعجقتث.ك لذلؾ، 

ؿ ك يتيػػػؽ القػػػانكف العمػػػاني يػػػي تعرييػػػو لممركبػػػة مػػػع القػػػانكف اليمسػػػطيني، كمػػػا عػػػر ؼ األك 
 .(2)ث مركبة تنديع بصكرة ًلية ميعد ة لقستعماؿ عمأ الطرؽثالمركبة اآللية بأنيا 

أما القانكف المصرم يقد عٌرؼ المركبة بأنيػا كػؿ مػا أيعػد لمسػير عمػأ الطػرؽ العامػة مػف 
ؿ مركبػػػػات النقػػػػؿ السػػػػريع، ك قسػػػػميا إلػػػػأ نػػػػكعيف ر يسػػػػييف، األك الجػػػػر، ك مػػػػف أدكات النقػػػػؿ ك ً ت 

أ تطبيػػػؽ القػػػانكف عمػػػأ المركبػػػات التػػػي تسػػػير عمػػػأ الثػػػاني مركبػػػات النقػػػؿ البطػػػيء، كمػػػا اسػػػتثنك 
 .(3)الخطكط الحديدية، إ  ما كرد بو نص خاص

رد القانكف السعكدم تعرييان لممركبة بأنيا كؿ كسيمة مف كسػا ؿ النقػؿ أك عمأ ذات الني  ك 
حيكانيػػة، متيقػػان مػػع القػػانكف أك تيجػػر بقػػكة ًليػػة أك تسػػير ك جنزيػػر أك أيعػػدت لمسػػير عمػػأ عجػػقت 

 .(4)رم مف استثناء تطبيقو عمأ القطاراتالمص

أك حسػػػنان يعػػػػؿ القػػػػانكف اليمسػػػطيني حينمػػػػا قٌيػػػػد تعرييػػػػو لممركبػػػة بسػػػػيرىا عمػػػػأ عجػػػػقت ك 
تجدر اإلشارة إلأ ك السعكدم، ك جنزير، متيقان يي ذلؾ مع عدد مف القكانيف العربية، منيا العماني 

غيػره، مػف أك مصنكعة مف المطػاط أف القانكف لـ يشترط يي التعريؼ أف تككف عجقت المركبة 
المػػكاد، كعميػػو يػػرف المركبػػات اآلليػػة التػػي تسػػير عمػػأ عجػػقت مصػػنكعة مػػف المعػػدف _ بحسػػب 

                                                           
.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(1)
.(1/1)القانونالعمانً،مادة(2)
 .(3)القانونالمصري،مادة(3)
 .(18/.)القانونالسعودي،مادة(4)
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الحاؿ يي المركبات المعدة لتعبيد الطرقات، ىي مركبات ًليػة ينطبػؽ عمييػا  كتصميميا _ كما ى
 قانكف المركر بق خقؼ.

ياء مزيػػد مػػف الرياىيػػة لممجتمعػػات مػػع مػػا ييصػػاحب العػػالـ مػػف اختراعػػات تيػػدؼ إلضػػك 
المعركيػة ك البشرية، ظيرت عدة كسا ؿ نقؿ ترييييػة منيػا األحذيػة المػزكدة بعجػقت لمسػير عمييػا 

المتػػاف ينطبػػؽ عمييمػػا تعريػػؼ ك ، (1)كسػػيمة النقػػؿ المعركيػػة باسػػـ ) السػػككتر( ك شػػعبيان ) بالبتنػػاج(، 
، مػػػع إلػػػزاـ مسػػػتخدمييا بالسػػػير عمييػػػا يػػػي يػػػرل الباحػػػث إلحاقيمػػػا بحكػػػـ المشػػػاة قانكنػػػان ك المركبػػػة، 

 عمأ طرقات خاصة.أك قات معينة، أك 

 ثانيًا: أنواع المركبات
 تتيؽ القكانيف المركرية يي تقسيميا المركبات إلأ نكعيف ر يسييف:

ىػػػي التػػػػي يػػػػتـ تسػػػييرىا بقػػػػكة ًليػػػػة أيػػػان كانػػػػت الطاقػػػػة ك المركبػػػات اآلليػػػػة،   ل:والنــــوع األ 
 كد سا ؿ، غاز ميساؿ، طاقة كيربا ية، طاقة شمسية..ثالمستعممة لتسييرىا ث كق

ىي التي تسير بقكة غير ًلية، سكاء كانت بكاسطة ك المركبات غير اآللية،  النوع الثاني:
 الحيكانات.أك اإلنساف 

ؿ _ المركبات اآللية _  ك بالنظر إلأ القكانيف المركرية، يتض  أف تنظيـ تسيير النكع األك 
ػػؿ  اىتماميػػا ىػػذا مػػا سػػيتـ ك ياسػػتكلت عمػػأ الجػػزء األكبػػر مػػف القكاعػػد الناظمػػة لممركبػػات،  شػػك ؿ جي

 إيضاحو خقؿ األسطر اآلتية.

قٌسـ المشرع اليمسطيني المركبات اآللية إلأ عدة أنكاع، معتمدان يي تقسيمو عمػأ معػايير 
قػػكة ك ، عػػدة، كػػاف مػػف أىميػػا الغايػػة مػػف اسػػتعماليا، إضػػاية إلػػأ قػػدرتيا ا سػػتيعابية لعػػدد الركػػاب

 مف أىـ أنكاعيا:ك غيرىا مف المعايير، ك محركاتيا، 

                                                           
سرم،ٌسرٌرعلرىعجلرٌن15لًمترراًواحرداً،وعرضرهوهًعبارةعنجسممصنوعمنالمعدنطولهحوا((1

ٌتمتصمٌمهمابشكلطولًمتوازي،وٌقوممستخدمهابتسٌٌرهاعبردفعهابقروةبحٌرثتكرونأحردأقدامرهعلرى
األر واألخرىعلىمتنها،وٌتحكمبقٌادتهابواسطةمقرود)قرادون(مثبرتبواسرطةقضرٌبحدٌرديارتفاعره

حوالًمترموصولبجسمها.
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ىي المركبة الميعدة لقستعماؿ الشخصيك  المركبة الخصكصية:- أ
، أم تمؾ المركبات (1)

 عمكمية؛أك التي   تستعمؿ ألغراض تجارية 

المتػػػاف ك ، مػػػف القػػػانكف العمػػػاني، 1/10ك، مػػػف القػػػانكف المصػػػرم، 4/1تقابميػػػا المادتػػػاف ك 
تا عمأ  أف المركبة الخاصة ىي السيارة المعدة لقستعماؿ الشخصي. نص 

أمتعػػتيـ الشخصػػية دكف أجػػر، بخػػقؼ ك ييسػػتعمؿ ىػػذا النػػكع مػػف المركبػػات لنقػػؿ الركػػاب ك 
 مركبات األجرة.أك المركبات العمكمية، 

يمكف أف يحػدد ليػذا النػكع مػف ك تستعمؿ يي نقؿ ركاب لقاء أجر، ك المركبة العمكمية: - ب
ييشترط يي سا قييا شركطان خاصػة سػبؽ ك داخؿ الدكلة،  مخصصير المركبات خط س

 .(2)ذكر بعضيا عند الحديث عف العنصر البشرم يي مطمب سابؽ
ىػػي بحسػػب القػػانكف اليمسػػطيني، مركبػػة معػػدة لقسػػتعماؿ يػػي نقػػؿ ك المركبػػة التجاريػػة: - ت

، بينمػا (3)تجارتػوأك لنقميػا ييمػا يتعمػؽ بأعمػاؿ صػاحب المركبػة أك البضا ع لقػاء أجػرة 
ىػػػي المعػػػدة لنقػػػؿ ك اصػػػطم  ليػػػا القػػػانكف المصػػػرم ) سػػػيارة نقػػػؿ (، معريػػػان ليػػػا بأنيػػػا ث 

، أم ا القػانكف العمػاني ياصػطم  ليػا اسػـ (4)غيرىا مف األشياءثك البضا ع أك الحيكانات 
تيبػيف الق حػة ك الحيكانات ك البضا ع ك عرييا بأنيا ث سيارة معدة لنقؿ األشياء ك الشاحنة، 
 .(5)كييية استخدامياثك أنكاعيا 

نقؿ األمتعة  كتتيؽ معظـ القكانيف يي أف الغاية مف استعماؿ ىذا النكع مف المركبات ىك 
 لقاء أجر متيؽ عميو.أك البضا ع الخاصة بعمؿ الشخص ك 

أك قطػػػػر مسػػػػتندة أك ىػػػػي مركبػػػػة معػػػػدة حسػػػػب تصػػػػميميا إلسػػػػناد ك السػػػػاندة/ القػػػػاطرة: - ث
 .(6)عمأ الساندة أثناء سيرىامقطكرة، بحيث يرتكز جزء مف المستندة 

                                                           
 .(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(1)
.(1/11القانونالعمانً،مادة)،و(3،5،./1)المواد،والقانونالمصري،(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(2) 
.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(3)
.(1/5)مادةنالمصري،القانو(4)
.(1/11)القانونالعمانً،مادة(5)
.(8،9/)1،والعمانً،مادة(1)،والمصري،مادة(1)مادةالقانونالفلسطٌنً،(6)
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العمػػاني، مركبػػة ًليػػة معػػدة لنقػػؿ ثمانيػػة ك ىػػي بحسػػب القػػانكنيف اليمسػػطيني ك الحايمػػة: - ج
قػد قسػميا القػػانكف ك ، (1)ذيكػر يػػي رخصػتيا أنيػا حايمػػةك أكثػر عػػدا قا ػدىا، أك أشػخاص 

أخػػرل عمكميػػة ك اليمسػطيني إلػػأ ثقثػػة أنػػكاع، حايمػة خاصػػة تنقػػؿ الركػػاب بػدكف أجػػر، 
الحايمػػػػة السػػػػياحية التػػػػي تنقػػػػؿ األيػػػػكاج  كالركػػػػاب بػػػػأجر، أمػػػػا النػػػػكع الثالػػػػث، ييػػػػ تنقػػػػؿ

عمأ نيس الد لػة أطمػؽ عمييػا القػانكف ك ؛  (2)الرحقت مقابؿ مبمغ مقطكعأك السياحية 
سػيارة نقػؿ ك التي منيا سيارة نقؿ عػاـ لمركػاب، ك المصرم مصطم  سيارة نقؿ الركاب، 

 .(3)يس رحقت بحسب القانكفأتكبك أتكبيس سياحي، ك خاص لمركاب، 
تنييػذ بعػض األعمػاؿ ك يقصد بو المركبة اآللية المعدة حسب تصميميا لمجر ك الجرار: - ح

العمػػاني كالمػػذاف ك ، بخػػقؼ القػػانكنيف المصػػرم (4)األخػػرل بحسػػب القػػانكف اليمسػػطيني
أك األشػياء أك يعرلياف الجرار بالمركبة اآللية التي   يسم  تصميميا بنقؿ األشػخاص 

 .(5)غيرىاك اآل ت الزراعية ك يقتصر استعماليا عمأ جر المقطكرات ك لحيكانات، ا

العمػػػاني بقصػػػر اسػػتعماؿ الجػػػرار عمػػػأ جػػػر اآل ت ك يتيػػؽ الباحػػػث مػػػع القػػانكنيف المصػػػرم ك  
نحكىػػػا، لمػػػا  سػػػتعمالو يػػػي األغػػػراض التجاريػػػة مػػػف شػػػديد خطػػػر أثنػػػاء سػػػيره عمػػػأ ك المقطػػػكرات ك 

 ألصؿ يي إنتاجو غير معدو لذلؾ.بحسب اك ألنو ك الطريؽ العاـ، 

طار ػػة، أك مركبػػة أمػػف: يػػراد بيػػا تمػػؾ المركبػػات المعيػػكد إلييػػا بالقيػػاـ بميمػػات أمنيػػة - خ
الشػركط القانكنيػة الخاصػة بيػا، مػف إضػاءات ك شريطة أف تككف قػد أظيػرت الػد  ت 

تشػػمؿ يػػي القػػانكف اليمسػػطيني، مركبػػة اإلسػػعاؼ ك أصػػكات خاصػػة بحسػػب القػػكانيف، ك 
مركبػػػػة إطيػػػػاء ك األمػػػػف العػػػػاـ، أك المركبػػػػة التابعػػػػة لمشػػػػرطة ك لنقػػػػؿ المرضػػػػأ، المعػػػػدة 

كػػؿ مركبػػة أخػػرل صػػادقت عمييػػا سػػمطة التػػرخيص عمػػأ أنيػػا مركبػػة أمػػف، ك الحريػػؽ، 

                                                           
.(1/13)،والعمانً،مادة(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(1)
 .(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(2)
 .(1/3)القانونالمصري،مادة(3)
.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(4)
 .(1/19)،والعمانً،مادة(5)القانونالمصري،مادة(5)
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تطمػؽ إشػارة إنػذار بكاسػطة صػايرة ك أزرؽ، أك ينبعث منيا نػكر خػاص متقطػع أحمػر ك 
 .(1)جرسأك 

نكف العمػػاني، عمػػأ تعريػػؼ سػػيارة الطػػكارئ مػػف القػػا 1/16عمػػأ ذات النسػػؽ، تػػنص المػػادة ك  
تقػػكـ بميمػػة طار ػػة ) سػػيارة اإلسػػعاؼ ك الخطيػػرة، ك بأنيػػا ث السػػيارة المعػػدة لنقػػؿ الحػػا ت العاجمػػة 

 الشرطة (ث.ك اإلطياء ك 

غيرىػػا مػػف ك أمػػا القػػانكف المصػػرم يمػػـ يػػكرد تعرييػػان خاصػػان ليػػا، مكتييػػان بػػرلزاـ قا ػػدم المركبػػات  
الػػػدياع ك اإلسػػػعاؼ ك لمػػػركر مركبػػػات الطػػػكارئ المعتمػػػدة ) كاإلطيػػػاء،  مسػػػتعممي الطريػػػؽ، إيسػػػاحو

 .(2)الشرطة( أثناء تحركيا متجية لمقياـ لخدمة طار ة عاجمةك المدني 

أك العمػػػػاني يػػػػي إيرادىمػػػػا تعريػػػػؼ مركبػػػػة األمػػػػف ك يتيػػػػؽ الباحػػػػث مػػػػع القػػػػانكنيف اليمسػػػػطيني ك  
المدنيػػػة بحػػػؽ ك ؤكلية الجزا يػػػة الطػػػكارئ يػػػي مػػػتف القػػػانكف، لمػػػا لػػػو مػػػف أىميػػػة يػػػي تحديػػػد المسػػػ

 المتسببيف بكقكع حكادث الطرؽ  حقان.

طػػػكارئ أف تكػػػكف أك كمػػػا يتضػػػ  أف القػػػكانيف مجتمعػػػة تشػػػترط إلطػػػقؽ كصػػػؼ مركبػػػة أمػػػف  
طػقؽ األصػكات الخاصػة ك المظاىر الخارجية لممركبة تيكحي بػذلؾ، عػف طريػؽ اسػتعماؿ اإلنػارة  ا 

 بيا.

كف اليمسطيني شركطان خاصة بسػا قي كايػة مركبػات األمػف، يرل الباحث أىمية اشتراط القانك  
، كمركبات األمف العاـ، لتشمؿ مركبات الشرطة (3)اإلطياءك عدـ قصرىا عمأ مركبات اإلسعاؼ ك 

ل بػيف أنكاعيػا كايػة مػف اك أف  ذات القانكف _ اليمسطيني _  سػك أسكة بالقانكف المصرم،   سيما 
طريؽ، كما سم  لسا قييا بعدـ التقيد بالقكاعد المركريػة يػي لكية لمسير عمأ الك حيث إعطا يا األ
 بعض الحا ت.

                                                           
 .(1)القانونالفلسطٌنً،مادة((1

.(7)الالئحةالتنفٌذٌةللقانونالمصري،مادة(2) 
 .(31/11،11)القانونالمصري،مادة(3)
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بحسػب القػانكف اليمسػطيني ييػي ذلػؾ النػكع مػف المركبػات اآلليػة الػذم ك مركبة العمػؿ: - د
قريبان ك البضا ع، أك ثيبتت عميو أجيزة عمؿ ثابتة، دكف أف تككف معدة لنقؿ األشخاص 

ىػي مركبػة تسػتخدـ لألعمػاؿ اإلنشػا ية ك المعدة،  منو عر ييا القانكف العماني بمصطم 
 .(1)غير مصممة لكضع حمكلة عمييا

عػػػػد ىا مػػػػف أنػػػػكاع مركبػػػػات النقػػػػؿ ك أمػػػػا القػػػػانكف المصػػػػرم يأشػػػػار إلييػػػػا بمصػػػػطم  اآل ت،  
التػي ذكػرت اثنػي عشػر نكعػان ك أنكاعيػا لق حػة التنييذيػة لمقػانكف، ك ، تاركان تحديد ماىيتيا (2)السريع

منعػت ذات المػادة ركػكب أٌم شػخص ك اآلليػة التػي تيعػد مػف اآل ت بحكػـ القػانكف،  مف المركبػات
 .(3)تحميؿ أي ة بضا ع عميياأك عدا سا ؽ المركبة ، 

قد استثنأ قانكف التأميف اليمسطيني المركبة التي تحكلت إلأ معدة ىندسية يي مكقع العمؿ ك  
ي لـ يعتبر الكقا ع الناجمة عنيػا يػي ىػذه بالتالك مف استعماؿ المركبة يي الغاية المخصصة ليا، 

 .(4)الحالة حكادث طرؽ

كضػػكح ك بحسػػب رأم الباحػػث _ ييحسػػب لقػػانكف التػػأميف العمػػاني أنػػو ات سػػـ بدقػػة ك إ   إنػػو _  
أكثػػػر مػػػف نظيػػػره اليمسػػػطيني، عنػػػد اسػػػتثنا و الكقػػػا ع الخارجػػػة عػػػف اسػػػتعماؿ المركبػػػة يػػػي غايتيػػػا 

منػػػو عمػػػأ ث   يغطػػػي ىػػػذا التػػػأميف اإلجبػػػارم األضػػػرار  2المخصصػػػة، حيػػػث نػػػص  يػػػي المػػػادة 
أك يػي أعمػاؿ ىندسػية أك الريع أك بسبب تشغيؿ المركبة يي الحير ك المادية الناتجة مباشرة أثناء 

                                                           
.(1/15)،والقانونالعمانً،مادة(1)القانونالفلسطٌنً،مادة((1

.(3)القانونالمصري،مادة(2)
ٌذٌةللقانونالمصريعلى"تعتبرمنالمركباتالمصممةلتكونآالتمنالالئحةالتنف(.19)تنصالمادة(3)

.آالتومعرداتالرفرع..آالتومعرداتالضرؽطوالحفرروالتنقٌرب،1(منالقانونماٌرأتً:"3فًحكمالماد)

.آالت5.آالتشرقوتسروٌةورصرؾالتربررة،1.آالتومعرداتالبنرراءوالهردام،3والتحوٌرلوالتفرٌرػوالنقرل،

.آالتقطررعاألشررجار7.آالترسررمالخطرروطبررالطالءعلررىالطرررق،1تعبٌرردالطرررقوصررٌانتهاومسررتلزماتها،

.اآلالتوالمعرداتالخاصرةبالمنراجم9.آالتومعداتالمكرابسوالمناشرروالمروازٌنوالمقراٌٌس،8ومعداتها،

.11لمجهرزةبمحركراتإضررافٌة،.آالتومعرداتتولٌردالكهربراءوالهررواءالمضرؽوطوالبخرارا11والمحراجر،

.اآلالتوالمعررداتالخاصررةبصررنعوتؽٌٌررر.1آالتومعرداتالتسررخٌنوالؽلررًوالكسرراراتوالصررقلوالطرالء،

شكلالرمالواألتربةوالحجارةوالرخام"
.(1)قانونالتأمٌنالفلسطٌنً،مادة(4)
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  يعتبػر تشػغيقن يػي حكػـ ىػذه اليقػرة ك أشػغاؿ أخػرل مماثمػة، أك لػة اك يػي مقأك زراعيػة أك إنشا ية 
لأ ك سير المركبة عمأ الطريؽ مف   .(1)مكقع ذلؾ التشغيؿثا 

رغػػـ أف المػػادة السػػابقة قصػػرت تعريييػػا عمػػأ األضػػرار الماديػػة، إ  أف األمػػر يتعمػػؽ بسػػكء ك  
المقصػػكد أف األضػػرار التػػي تحػػدث يػػي مكقػػع العمػػؿ تخضػػع لمقكاعػػد العامػػة يػػي ك صػػياغة يقػػط، 

 .(2)المسؤكلية المدنية

دات عمػػأ الطريػػؽ العػػاـ، إذ إنيػػا كمػػا أف المشػػرع العمػػاني اسػػتثنأ يػػي ذات المػػادة سػػير المعػػ 
يػػتـ تكييػػؼ مػػا تسػػببو مػػف كقػػا ع يػػي ىػػذه الحالػػة حػػكادث ك تعتبػػر مركبػػات كاجػػب التػػأميف عمييػػا، 

 ، عند تحقؽ شركطيا األخرل.(3)طرؽ

العمػػاني، تكييػػؼ كايػػة ك لػػأ بالقػػانكنيف اليمسػػطيني ك بحسػػب رأم الباحػػث، يرنػػو كػػاف مػػف األك  
أك يػػي بدايػػة ككنيػػا كػػذلؾ الخمػػؼ أك عػػدة يػػي حالػػة سػػير لألمػػاـ المأك الكقػػا ع أثنػػاء كػػكف المركبػػة 

كحكادث طرؽ تسػرم عمييػا التغطيػة التأمينيػة اإلجباريػة حسػب القػانكف، أي ػا مػا كػاف نػكع الطريػؽ 
 الذم تسير عميو.

يف تػقػد عرييػا القػانكف اليمسػطيني بالمركبػة اآلليػة التػي تسػير عمػأ عجمك الدراجة اآلليػة: - ذ
مػػف الق حػػة  120/2بػػدكنيا؛ بينمػػا تػػنص المػػادة أك عربػػة جانبيػػة سػػكاء كانػػت مػػزكدة ب

التنييذية لو عمأ ث رخصة قيػادة درجػة )ب( رخصػة لقيػادة مركبػة ًليػة مػف نػكع دراجػة 
مػع مركبػة أك دراجة ناريػة ذات ثػقث عجػقت أك ، 3سـ 500نارية ذات محرؾ حتأ 

 جانبية.

ي عمأ أف الدرجة اآللية ىػي مركبػة ذات مف القانكف العمان 1/6بذات المعنأ تنص المادة ك  
ليست مصممة عمأ شكؿ سيارة، معدة لنقػؿ األشػخاص ك أكثر، مجيزة بمحرؾ ًلي، أك عجمتيف 

 يمكف أف تمحؽ بيا عربة ميصكلة.ك األشياء، أك 

                                                           
قانونتأمٌنالمركباتالعمانًوتعدٌالته.(1)
.(15.ص)قانونالتأمٌنالعمانًمنصور،شرح(2)
 المرجعالسابق،نفسالصفحة.(3)
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يرل الباحث أىمية تعديؿ التعريؼ الخاص بالدراجػة اآلليػة يػي القػانكف اليمسػطيني، ليتكايػؽ ك  
كػكف تعريػػؼ األخيػرة أيضػؿ  شػػتمالو ك   حتيػػا التنييذيػة منعػان لمتنػػاقض بينيمػا، مػع تعريييػا يػي 

التػػي انتشػػرت بصػػكرة كبيػػرة يػػي قطػػاع غػػزة ك عمػػأ المركبػػات التػػي تسػػير عمػػأ أكثػػر مػػف عجمتػػيف 
 مؤخران.

 المطمب الثالث: الطريق
ؿ مػػػف المبحػػػث ك سػػػبقت اإلشػػػارة إلػػػأ المييػػػـك المغػػػكم لكممػػػة الطريػػػؽ خػػػقؿ المطمػػػب األ

مف ثـ بياف أىـ أنكاعيا خػقؿ ك لذلؾ سيقتصر الباحث عمأ التعريؼ ا صطقحي ليا، ك ؿ، ك ألا
 المطمب الحالي.

كييية ا ستعماؿ األمثؿ لو ك تحرص كاية التشريعات المركرية عمأ بياف مييـك الطريؽ، 
قؿ غيػػرىـ..، مػػف خػػأك مشػػاةن، أك ركابػػان، أك مػػف كايػػة مسػػتعممي الطريػػؽ، سػػكاء كػػانكا سػػا قيف، 

تزكيػػدىا باإلشػػارات المركريػػة القزمػػة ك لكيػػات السػػير عمييػػا، كأك تنظيميػػا لمطػػرؽ، ببيػػاف أنكاعيػػا، 
يستغميا لغيػر مػا خصصػت لػو _ بحكػـ أك ليا، مع كضع عقكبات لمف يستعمميا خقيان لمقانكف، 

 السير العاـ. كىك األصؿ _ 

الحػػػكادث المركريػػػة مػػػف التحقيقػػػات المركريػػػة، أف أغمػػػب ك لقػػػد أثبتػػػت الدراسػػػات الحديثػػػة ك 
انقػػقب،   تقػػع إ  بسػػبب مخاليػػة ًداب الطريػػؽ العامػػة التػػي يجػػب عمػػأ كػػؿ أك دعػػس أك صػػدـ 

لغيػره ك منتيع بالطريؽ أف يتقيد بيا لككنيا السبيؿ الكحيد الذم يحقؽ شركط السقمة المطمكبة لػو 
 .(1)مف المنتيعيف بالطريؽ مع ضماف استيياء حقو ييو

التزامو بكاجباتو، ك ىي استيياء كؿ منتيع بالطريؽ بحقكقو ك ه الغاية، يي سبيؿ تحقيؽ ىذك 
انسػػػياب ك ليمػػػا التنظػػػيـ اليندسػػػي الكييػػػؿ بانتظػػػاـ أك تيػػػنظـ الطػػػرؽ مػػػف خػػػقؿ اتجػػػاىيف متػػػكازييف، 

كضػع القكاعػد القانكنيػة الناظمػة لمسػير عمييػا مػف بيػاف حػؽ  كالثػاني ىػك الحركة المركريػة عمييػا، 
 بات المنصكص عمييا بحؽ المخالييف.العقك ك لكيات السير أك 

 

                                                           
.(35صالمركبة)القحطانً،تحلٌلحوادثالمرورطبقاًلنوع((1
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 ل: المفيوم القانوني لمطريقوالفرع األ 
أك عػػرؼ القػػانكف اليمسػػطيني الطريػػؽ بأنيػػا ث كػػؿ سػػبيؿ ميتػػكح لمسػػير العػػاـ سػػكاء لممشػػاة 

السػػػاحات ك الشػػػكارع ك يشػػػمؿ عمػػػأ سػػػبيؿ المثػػػاؿ الطرقػػػات ك الجػػػر أك لكسػػػا ؿ النقػػػؿ أك الحيكانػػػات 
 .(1)ز لمناس عبكرىاثالجسكر التي يجك ك الممرات ك 

كمػػا عرييػػا مشػػركع القػػانكف بأنيػػا ثالمكػػاف المخصػػص لممػػركر العػػاـ بمػػا يػػي ذلػػؾ مػػركر 
شػارع أك تشػمؿ كػؿ سػكة حديػد ك الحيكانػات ك المشػاة ك مسمياتيا ك المركبات عمأ اختقؼ أصناييا 

الػػػػذم ك أم مكػػػػاف ميتػػػػكح يحػػػػؽ لمجميػػػكر المػػػػركر عميػػػػو، أك نيػػػؽ أك جسػػػػر أك ممػػػػر أك زقػػػاؽ أك 
 .(2)تمدتو السمطة المختصةثاع

أما المنياج النظرم المخصص لطقب رخصة قيادة مف نكع خصكصػي يعػرؼ الطريػؽ 
 .(3)اليكاءثك بأنيا ث كؿ مكاف ما عدا الماء 

يقحػػظ أف تعريػػؼ الطريػػؽ يػػي المنيػػاج المػػركرم المعتمػػد لطػػالبي رخػػص القيػػادة أقػػرب ك 
أك اسػتثنأ مػف التعريػؼ السػير عمػأ المػاء مشػركعو، ككنػو ك إلأ الصكاب مف تعرييو يي القػانكف 

بػػػذلؾ يكػػػكف قػػػد اسػػػتثنأ بكضػػػكح كايػػػة الكقػػا ع التػػػي تقػػػع عمػػػأ غيػػػر الطػػػرؽ البريػػػة مػػػف ك اليػػكاء، 
 .(4)لأ با عتبارك األ كىك تكييييا كحكادث طرؽ، 

يػػػػي حػػػػيف عرييػػػػا القػػػػانكف المصػػػػرم بأنيػػػػا ث .. يقصػػػػد بػػػػالطرؽ يػػػػي تطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ ىػػػػذا 
الطرؽ التي يصدر بتحديدىا قرار مف كزير الداخمية إذا كانت داخمة يي ك القانكف، الطريؽ العاـ، 

 .(5)أم تجمعات أخرلثأك سياحية أك صناعية أك تجمعات سكنية أك تقسيمات 

 

                                                           
.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(1)
 .(1)مشروعالقانون،مادة(2)
هاجالنظريالجدٌدلفئةالخصوصً.الطرح،وآخرون،المن(3)
.لالموضرروع،انظررر،الفرررعالثررانًمررنالمطلرربالثررانًللمبحررثاألول،وهررامشرقررملالطررالعأكثرررحررو(4)

 ....صفحة
.1999لسنة155مستبدلةبالقانونرقم(1)القانونالمصري،مادة(5)
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أك أمػػػا القػػػانكف العمػػػاني ييعرييػػػا بأنيػػػا ث كػػػؿ سػػػبيؿ ميتػػػكح لمسػػػير العػػػاـ، سػػػكاء لممشػػػاة 
الجسكر التي ك الممرات ك الساحات ك الشكارع ك قات يشمؿ الطر ك الجر، ك لكسا ؿ النقؿ أك الحيكانات، 

 .(1)يجكز لمناس عبكرىا

بحسػػػػب التعريػػػػؼ تعتبػػػػر كايػػػػة الكقػػػػا ع التػػػػي تسػػػػببيا المركبػػػػات حػػػػكادث طػػػػرؽ، إذا مػػػػا ك 
الكراجات، أك الساحات، أك حدثت داخؿ األنياؽ البرية،  كاستكيت الشركط األخرل لذلؾ، حتأ ل

تقػػدير إمكانيػػػة السػػػير مػػػف عدمػػػو ك ر المركبػػػات عمييػػػا، حتػػأ أسػػػط  المبػػػاني طالمػػػا أمكػػف سػػػيأك 
 سمطة تقديرية لمحكمة المكضكع.

أك المشػػػػاة أك مػػػػف البػػػػاحثيف مػػػػف قػػػػاـ بتعريييػػػػا بأنيػػػػا كػػػػؿ مكػػػػاف أعػػػػد لسػػػػير المركبػػػػات ك 
تأمينيػا سػكاء كػاف الطريػؽ ك الحيكانات، إذا ما تـ تجييػزه بػالتجييزات القزمػة لخدمػة ىػذه الحركػة 

 .(2)عمأ سط  الماء كيطيأك األنيار أك عمأ قاع البحار أك ألرض يشكؿ جزء مف سط  ا

يؤخذ عمػأ التعريػؼ السػابؽ، أنػو كس ػع مييػكـ الطريػؽ يػي القػكانيف المركيػة، إذ األصػؿ ك 
التحقيػػؽ يػػي الكقػػا ع الماديػػة التػػي تسػػببيا المركبػػات عمػػأ ك أنيػػا تقتصػػر عمػػأ تنظػػيـ حركػػة السػػير 

 الجكية.أك الطرؽ البرية يقط دكف البحرية 

 الفرع الثاني: أنواع الطرق
تقسػػـ الطػػرؽ إلػػأ عػػدة أنػػكاع، كيػػؽ عػػدة معػػايير، يقسػػـ خػػاص بالمنطقػػة الجغراييػػة التػػي 

ثالػث ك ًخر بحسب مف خيصلص الطريؽ  ستخدامو مف بػيف مسػتعمميو، ك تيسر عمييا المركبات، 
 لكية السير عميو.أك بحسب 

ؿ قسػػـ الطػػرؽ إلػػأ طريػػؽ ك المعيػػار األ بػػالنظر إلػػأ القػػانكف اليمسػػطيني، نجػػد أنػػو كيػػؽك 
 الطريؽ السريع. كالثالث ىك ًخر خارج المدف، ك  مي (بمدم ) داخ

ػػػص جػػػزء مػػػف الطريػػػؽ  سػػػتخداـ المشػػػاة، ك  أك الػػػدراجات أك كيقػػػان لممعيػػػار الثػػػاني، خيصل
 اىما السير عميو.يق يجكز لسك  غيرىا،

                                                           
 .(1./1)القانونالعمانً،مادة(1)
.(7.صلمطٌري،التحقٌقفًحوادثالمرور)ا(2)
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عقػدة لمػف يسػير عمػأ الطريػػؽ لكيػػة السػير منأك أمػا ييمػا يخػص المعيػار الثالػث، ينجػد أف 
 ىكذا.ك الر يسي إذا ما التقأ مع مف يسير عمأ ًخر يرعي، 

 ًل: أقسامو حسب المنطقةأو 
قسـ القانكف اليمسطيني الطرؽ بحسب المنطقة الجغرايية التي تسير عمييا المركبات إلأ 

 ثقثة أنكاع، ىي:

، ىػػػي تمػػػؾ الطريػػػؽ الكاقعػػػة ضػػػمف اختصػػػاص سػػػمطة محميػػػةك طريػػػؽ بمػػػدم: - أ
  يجػػػػكز السػػػػير عمييػػػػا ك ، (1)كضػػػعت يػػػػي بػػػػدايتيا شاخصػػػػة تػػػػدؿ عمػػػأ ذلػػػػؾك 

 . (2)كـ يي الساعة حسب القانكف 50بسرعة أكثر مف 
ىػػي الطريػػؽ الكاصػػمة بػػيف منطقتػػيف تػػابعتيف لسػػمطتيف ك طريػػؽ خػػارج المػػدف: - ب

 كـ يي الساعة. 80حدد السرعة القصكل عمييا ب ك محميتيف مختميتيف، 
أكثػػػر تيصػػػؿ بينيمػػػا أك اتجػػػاىيف  كارج المػػدف ذطريػػػؽ خػػػ كىػػػك طريػػؽ سػػػريع: - ت

مسػمكيف  ككػؿ منيمػا ذك خصص لحركػة المركبػات اآلليػة يقػط ك منطقة ياصمة 
خػاؿ مػف  كىػك رة اك   يمكف الكصكؿ إليو مف أينيػة مجػك عمأ األقؿ بكؿ اتجاه 
كضػعت يػي ك الميترقات باستثناء اندماجات الطػرؽ أك ممتقيات السكة الحديد، 
، كمػػا حػػددت السػػرعة القصػػكل (3)عمػػأ أنػػو طريػػؽ سػػريعمدخمػػو شاخصػػة تػػدؿ 

 .(4)كـ يي الساعة 110عميو ب 

 ثانيًا: أقسامو حسب مستعمميو
أك تحػػدد القػػكانيف بعػػض أجػػزاء مػػف الطريػػؽ لسػػير أجنػػاس معينػػة مػػف مسػػتعممي الطريػػؽ، 

أنػػكاع خاصػػة بجػػنس معػػيف، مثػػؿ تخصػػيص القػػانكف اليمسػػطيني طريػػؽ السػػريع لسػػير المركبػػات 
منػػو ك ذلػؾ النػػكع الػذم   يجػكز السػػير عميػو لغيػػر المركبػات،  كىػػك طريػػؽ المركبػات ك يقػط،  اآلليػة

                                                           
.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة((1

 .(13.)الالئحةالتنفٌذٌةللقانونالفلسطٌنً،مادة(2)
 .(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(3)
 .(13.)الالئحةالتنفٌذٌةللقانون،مادة(4)
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الرصػيؼ المخصػص لسػير ك الجزء الخػاص بسػير عػابرم السػبيؿ دكف غيػرىـ،  كىك أيضان السبيؿ 
 .(1)عمأ منياأأك المارة سكاء كاف يي مستكل الطريؽ 

 لوية السيرأو ثالثًا: أقسامو حسب 
لكيػػة يػػي الحػػا ت التػػي نػػص عمييػػا القػػانكف، ك طريػػؽ إعطػػاء حػػؽ األيجػػب عمػػأ مسػػتعممي ال

أف   يبػػدأ ييػػو مػػف األصػػؿ، إف كػػاف مػػف شػػأف أك ييجػػب عمػػأ قا ػػد المركبػػة أف   يكاصػػؿ سػػيره، 
تنص القكانيف ك تغيير سرعتيـ، أك سيره، تعريض قادة المركبات اآلخريف لمتحكؿ عف خط سيرىـ 

ارتباطيا بنكع الطريػؽ التػي تسػير عميػو المركبػة، حيػث  التي يغمبك عمأ حا ت كجكب إعطا و، 
 إنو بحسب المعيار تقسـ الطريؽ إلأ عدة أنكاع منيا:

يقابمػػو يػػي التعريػػؼ الطريػػؽ اليرعػػي، إذ إنػػو يجػػب عمػػأ مػػف يقػػكد مركبػػة ك : طريــق رئيســي - أ
لكية لممركبات التػي تسػير عمػأ الطريػؽ ك ًلية عمأ طريؽ يرعي أف يقـك برعطاء حؽ األ

 سي.الر ي
 الترابي.أك يقابمو الطريؽ غير المعبد ك : طريق معبد- ب
منػو ميتػرؽ التقػاطع، ك أكثػر عمػأ مسػتكل كاحػد، أك تققػي طػريقيف  كىػك : مفترق الطرق- ت

لكيػػػة أك ميتػػػرؽ الػػػدكار، كبحسػػػب رأم الباحػػػث ىنػػػاؾ نػػػكع مػػػف الغمػػػكض يػػػي بيػػػاف حػػػؽ ك 
اإلشػػػارات ك أالمركبػػػات التػػػي كصػػػمت إلػػػأ ميتػػػرؽ التقػػػاطع الخػػػالي مػػػف شػػػرطي المػػػركر 

لكيػة لممركبػات القادمػة مػف ك المركرية الممزمة، يبحسب القانكف اليمسطيني، يككف حؽ األ
ؿ أف يكػػػكف الميتػػػػرؽ ك العمػػػػاني، ياشػػػترط األك اليمػػػيف يقػػػط، بخػػػػقؼ القػػػانكنيف المصػػػرم 

لكيػػة لممركبػػات التػػي دخمػػت التقػػاطع يعػػقن، ك م األىميػػة، كمػػا مػػن  كقىمػػا حػػؽ األك امتسػػ
يتيػػؽ الباحػػث مػػع التشػػريعيف المصػػرم ك ، (2)ت القادمػػة مػػف جيػػة اليمػػيفمػػف ثػػـ لممركبػػاك 
 .المرجكةالعماني، ككنيما أقرب لمعدالة ك 
 

 
                                                           

.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة(1)
العمرانً،،والئحرةالقرانون(/أ57)،والئحرةالقرانونالمصرري،مرادة(51)راجع،القانونالفلسرطٌنً،مرادة((2

.(.11)مادة
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الفصل الثاني: القواعد الموضوعية الناظمة 
  لقضايا حوادث الطرق
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 القواعد الموضوعية الناظمة لقضايا حوادث الطرقالفصل الثاني: 
حكادث الطػرؽ _ بػؿ اسػتحالة ذلػؾ _ كجػد المشػرعكف  نظران لصعكبة القضاء عمأ كقا ع

أنيسػػيـ ممػػزميف بسىػػفل بعػػض القكاعػػد القانكنيػػة التػػي تجػػـر السػػمككيات المخاليػػة لمقكاعػػد المركريػػة 
حيػػػث إنػػػو مػػػف شػػػأف تمػػػؾ ص  عمػػػأ عقكبػػػات خاصػػػة بمرتكبييػػػا، الػػػنك المسػػػببة لحػػػكادث الطػػػرؽ، 

مػػف أىػػـ خصػػا ص القاعػػدة القانكنيػػة أنيػػا  العقكبػػات الحػػد بشػػكؿ كبيػػر مػػف تمػػؾ الحػػكادث، إذ إف  
اختراقيػػػا تحقيػػػؽ أىػػػداؼ العقكبػػػة ك ممزمػػػة بجػػػزاء، مػػػف شػػػأف إيقاعػػػو بمػػػف تسػػػبب بانتيػػػاؾ القاعػػػدة 

 الخاص إضاية إلأ تحقيؽ العدالة.ك المتمثمة بالردعيف العاـ 

عميو،  بناءن أك   عقكبة إ  بنص قانكني، ك امتثا ن لمبدأ الشرعية العقابية، بأف   جريمة ك 
العقكبػات ك أركانيػا، ك حرص الباحث عمأ بياف جرا ـ حكادث الطرؽ مف حيث طبيعتيػا القانكنيػة، 

 المقررة بحؽ مرتكبييا يي التشريعات المختمية يي المبحثيف التالييف.

 حوادث الطرقلالمبحث األول: الطبيعة القانونية 

 طرق ومدى فعاليتيا المبحث الثاني: العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم حوادث ال
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 حوادث الطرقلل: الطبيعة القانونية والمبحث األ 
عمػػأ الػػرغـ مػػف أف القػػكانيف المركريػػة ىػػي النػػاظـ األسػػاس لعمميػػة تسػػيير المركبػػات عمػػأ 
الطرقػػات، بمػػا يكيػػؿ ا نتظػػاـ الميط ػػًرد لممريػػؽ المػػركرم، مػػع معالجػػة مػػا ينػػت  عػػف تسػػييرىا مػػف 

 مادية؛أك جسمانية  حكادث طرؽ قد تؤدم إلأ أضرار

إ  أف بيػػػاف الطبيعػػػة القانكنيػػػة لكقػػػا ع حػػػكادث الطػػػرؽ، يكجػػػب البحػػػث حػػػكؿ النصػػػكص 
غيرىػا مػف القػكانيف األخػػرل ذات أك ردت قػكانيف المػركر أك القانكنيػة الناظمػة ليػا، سػكاء كانػت قػػد 

عػػػة ألجػػػؿ ذلػػػؾ سػػػيغكص الباحػػػث يػػػي نصػػػكص القػػػكانيف المختميػػػة، كصػػػك ن لبيػػػاف الطبيك العققػػػة، 
 القانكنية ليا.

ل ػػؾ المتسػػببيف أك بػػالنظر إلػػأ القػػكانيف المركريػػة نجػػد أنيػػا قػػررت عقكبػػات جزا يػػة بحػػؽ ك 
، األمر الذم ييييـ منو أنيا اعتبرت (1)مقدارىا أك بحكادث الطرؽ، عمأ اختقؼ يي نكع العقكبة 

مػا سػيتـ  ك ىك ديػة التسبب بتمؾ الكقا ع _ حكادث الطرؽ _ مف قبيؿ الجرا ـ، لكنيا جػرا ـ غيػر عم
 بيانو خقؿ المبحث.

 غير العمديصور الخطأ و ل: ماىية الجريمة غير العمدية والمطمب األ 
ثمػة ك أخرل مدنية، ك تتعدد معاني الجريمة يي أيرع القانكف المختمية، يثمة جريمة جنا ية 

أ المػدلكؿ غنػي عػف البيػاف أنػو إذا أطمػؽ ليػظ الجريمػة يقػد انصػرؼ إلػك إدارية، أك جريمة تأديبية 
 .(2)الجنا ي باعتباره أىميا 

فك   أكثػر يكػكف الجزا ػي مػدلكليا بيػاف يػرف الجريمة، ليظة إطقؽ عند الد لة ىذه كانت ا 
 .غير العمدم الخطأ بصكر اتصالياك  العمدية بغير تقييدىا عند كضكحان 

تبػيف  قىم ما تيعنأ التشريعات بػالنص عمػأ تعريػؼ عػاـ لمجريمػة، اكتيػاءن بالنصػكص التػيك 
 .(3)مختمؼ الجرا ـ

                                                           
،والعمررانً،مررادة(81)،والمصررري،مررادة(.111،11)المررادتٌنلالطررالع،راجررع،القررانونالفلسررطٌنً،((1

(51).
.(11ص)العامالقسمالعقوباتقانونشرححسنً،((2
.(9.ص)مصطفى،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام((3
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العماني، يخميا مف تعريؼ عاـ لمجريمة، ك عمأ ىذا الني  سار كق التشريعيف المصرم ك 
 .(1)عقكباتياك مكتيياف بالنص عمأ السمككيات المجرمة 

 غػزة محايظػات يػي المطبػؽ العقكبػات قػانكف نػص   العمػاني،ك  المصرم لمتشريعيف خقيان ك 
أك  اليعػػػؿث الجػػػـرث ليظػػػة تعنػػػيك ث ..  عمػػػأ منػػػو( 5) المػػػادة تػػػنص حيػػػث لمجريمػػػة، تعريػػػؼو  عمػػػأ
 .(2) القانكف بحكـ العقاب يستكجب الذم الترؾأك  لةك االمح

 1963المغربي لسػنة ك ، 1928مف القكانيف التي عريتيا كذلؾ، القانكف اإلسباني لسنة ك 
 .(3)امتناع عف عمؿ إرادم يعاقب عميو القانكف( أك الذم عرييا بأنيا ) عمؿ ك 

ػػا مػػف الناحيػػة اليقييػػة، يقػػد تعػػددت تعرييػػات اليقيػػاء لمجريمػػة،  سػػيكتيي الباحػػث بػػذكر ك أم 
 عددو منيا:

 .(4)امتناع يرتب القانكف عمأ ارتكابو عقكبة أك يمف اليقياء مىف عر ييا بأنيا عمؿ 

يػػت بأنيػػا ث عمػػؿ  امتنػػاع يأتيػػو اإلنسػػاف إضػػراران بمصػػمحة حماىػػا المشػػرع يػػي أك كمػػا عيرل
   .(5)التدبير ا حترازمث أك يرتب عمييا أثران جنا يان يتمثؿ يي العقكبة ك كف العقكبات، قان

مػػنيـ مػػف عر ييػػا بأنيػػا ث يعػػؿ غيػػر مشػػركع صػػادر عػػف إرادة جنا يػػة يقػػرر لػػو القػػانكف ك 
 .(6)تدبيران احترازيانث أك عقكبة 

 

                                                           
المطبررقفرًمحافظرراتالضرفةالؽربٌررةوتعدٌالتره،وقررانون1911لسرنة11راجرع،قررانونالعقوبراترقررم((1

.1971لسنة7وتعدٌالته،وقانونالعقوباتالعمانًرقم1937لسنة58العقوباتالمصريرقم

.(5)،مادةوتعدٌالتهؼزةقطاعفًالمطبق1931لسنة71رقمالعقوباتقانون((2
.(171)صلقسمالعامعالٌة،شرحقانونالعقوباتا((3
.(31صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((4
.(37ص)أحمد،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام((5
.(15ص)حسنً،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام((6
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ا العامػة، يمػنيـ مػػف كمػا اختمػؼ اليقيػاء يػي تعػريييـ لمجريمػة، اختميػكا كػذلؾ يػي أركانيػك 
منيـ مف يضيؼ ركنػان ك ، (1)الركف المعنكم ك يرل بأنيا تتككف مف ركنيف يقط، ىما الركف المادم 

 .(3)العدكاف أك ، بينما أضاؼ قمة منيـ ركنان رابعان سم كه ركف البغي (2)الركف الشرعي  كثالثان ى

النتيجػة ك يي نشػاط الياعػؿ،  المظير المادم ليا، كالمتمثؿأك الكاقعة  كيالركف المادم، ى
 .(4)العققة السببية بينيما ك 

اإلرادة التػػػػي يقتػػػػرف بيػػػا اليعػػػػؿ سػػػػكاء اتخػػػػذت صػػػػكرة القصػػػػد  كأمػػػا الػػػػركف المعنػػػػكم، ييػػػػ
 .(5)صكرة الخطأ غير العمدم يكانت غير عمدية أك الجنا ي، يكانت جريمة عمدية، 

عدـ حدكث نتيجػة ضػارة تكشػؼ يرذا كانت المخاليات قد تبدك مف قبيؿ الجريمة المادية ل
عػػف كجػػكد خطػػأ يػػي أم صػػكرة مػػف صػػكره، إ  أنيػػا يػػي حقيقتيػػا ليسػػت سػػكل جػػرا ـ غيػػر عمديػػة 
يتطمب القانكف لقياميا تكاير عنصر الخطأ غير العمدم، ككجو الخطأ يي ىذا النػكع مػف الجػرا ـ 

الكجيػة السػميمة التػي أف المخالؼ بارتكابو اليعؿ أك امتناعو عنػو، يكػكف أىمػؿ يػي تكجيػو إرادتػو 
تتيؽ مػع مػا يػأمر بػو القػانكف، ييكتيػأ بأنػو قػد ارتكػب الخطػأ بمخاليتػو لمقػكانيف كالػنظـ التػي كػاف 

 .(6)عميو اتباعيا 

يكػػػكف ك الصػػػية غيػػػر المشػػػركعة لميعػػػؿ،  كالػػػركف الشػػػرعي _عنػػػد مػػػف اعتبػػػره_ ييػػػ بينمػػػا
  .(7)عدـ خضكعو لسبب مف أسباب اإلباحة ك بخضكعو لنصو تجريمي، 

 

                                                           
انونسررور،الوسرٌطفرًقر(و197صشررحقرانونالعقوبراتالقسرمالعرام)ممنأخذبهذاالرأي،عالٌة،((1

وآخرون.(51.،55.)صالعقوباتالقسمالعام
ومابعدها.(51صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((2
.(.3صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((3
.31المرجعالسابق،ص((4
.(51صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((5
(.117للجرٌمة)صحمودة،النظرٌةالعامة((6
..5المرجعالسابق،ص((7
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 ل: ماىية الجريمة غير العمديةوالفرع األ 
نمػػا يمػػـز ك   يكيػػي لقيػػاـ الجريمػػة قانكنػػان أف يقػػكـ الياعػػؿ بارتكػػاب اليعػػؿ المػػادم يييػػا،  ا 

 (.1)ماديات الجريمة يطمؽ عميو الركف المعنكم ك تكاير رابطة نيسية بيف الياعؿ  أيضان 

ؿ مػادم، يتمثػؿ ييمػا يصػدر ك يالجريمة ذات طبيعة مختمطة، ليا عمأ األقؿ جانبػاف، األ
ًخػػػر نيسػػػي يتمثػػػؿ ييمػػػا يػػػدكر يػػػي نيػػػس ك مػػػا يترتػػػب عمييػػػا مػػػف ًثػػػار، ك عػػػف مرتكبيػػػا مػػػف أيعػػػاؿ 

ًخػر ك مػا صػدر عنػو مػف إرادة، ذلػؾ أف ل نسػاف كيانػان ماديػان، ك مرتكبيا، بما تكاير لديو مف عمـ، 
 (.2)تدكر الجريمة يي كمييما ك نيسيان، 

المركريػػة ييقحػػظ أنيػػا تصػػنؼ التسػػبب بحػػكادث الطػػرؽ  بقميػػؿ اطٌػػقع عمػػأ التشػػريعاتك 
كجرا ـ غير عمدية، أراد مرتكبيا السمكؾ لكنو لـ يرد نتيجتو، رغـ إدراكػو بأنيػا متكقعػة الحػدكث، 

 .(3)كاف يجب عميو إدراؾ ذلؾأك 

ظيػػر ذلػػؾ بكضػػكح، عنػػدما تبػػيف لمباحػػث أف تمػػؾ التشػػريعات قػػد اشػػترطت عػػدـ العمديػػة   
 حادث طرؽ.  عتبار الكاقعة

  يكيػػػي إليقػػػاع العقكبػػػة أف يقػػػـك الشػػػخص بارتكػػػاب اليعػػػؿ المكػػػكف ليػػػا، أم العنصػػػر ك 
نمػػػا يمػػػـز أف تتػػػكاير يػػػكؽ ذلػػػػؾ عناصػػػر قيػػػاـ المسػػػؤكلية الجزا يػػػة، ك المػػػادم يييػػػا،  ىمػػػا حريػػػػة ك ا 

 .(4)التمييز أك اإلدراؾ ك ا ختيار 

مسػؤكلية الجزا يػة، اختقيػان يي حقيقػة األمػر يمقػد أثػار بحػث األسػاس الػذم تقػـك عميػو الك 
ا ختيػار، أم أك ليػة، ىػي الجبػر أك كبيران بيف رجاؿ اليقو الجزا ي، كػاف مػرد اخػتقييـ يػي مسػألة 

 .(5)مسيران مجبران عمأ ارتكابيا أك يرتكب الجريمة مخيران  كىك ىؿ أف اإلنساف 

                                                           
.(38.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)عالٌة،((1
.(51صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((2
.األوللالطالعأكثر،انظر،المبحثاألولمنالفصل((3
.(351صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((4
.(331ص)ي،المبادئالعامةفًقانونالعقوباتواالشخلؾو((5
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ف األساس المتبادر إلأ األذىاف لممسؤكلية الجزا ية، ىك  ار، يالجػاني كػاف حرية ا ختي كا 
كػػاف عميػػو اختيػػػار ك الطريػػؽ المخػػالؼ لػػو، ك يػػي كسػػعو أف يختػػار بػػيف الطريػػؽ المطػػابؽ لمقػػػانكف 

صػػاحبيا مسػػؤكؿ عنيػػا ك كجػػو إليػػو إرادتػػو، ييػػذه اإلرادة اإلجراميػػة، ك ؿ، يػػرذا مػػا اختػػار الثػػاني ك األ
(1). 

اف حسب اعتقػادىـ إ  أف عددان مف اليقياء أنكركا حرية ا ختيار تمؾ، ألف أعماؿ اإلنس
ف كاف ييعػؿ مػا يريػد ظاىريػان، إ  إف إرادتػو يػي الكاقػع ليسػت حػرة، ك  كليست كليدة إرادة حرة، يي ا 

تكيؼ تصرياتو، مف ك بؿ إنيا تتكيؼ تبعان لممؤثر األقكل مف بيف العكامؿ المختمية التي تحيط بو 
مػػػا كرثػػػو عػػػف ك ، مزاجػػػو الخػػػاصك يرجػػػع إلػػػأ تككينػػػو ك كػػػامف يػػػي شخصػػػو،  كىػػػذه العكامػػػؿ مػػػا ىػػػ
الكسػػط ا جتمػػاعي الػػذم ك اجتمػػاعي، يرجػػع إلػػأ البي ػػة  كطبػػاع، كمنيػػا مػػا ىػػك أسػػقيو مػػف ميػػكؿ 

لذلؾ بحسب رأييـ يرف الجريمة   ترجع إلأ محض اختيار الجاني، إنما ىػي مقػدرة ك يعيش ييو، 
أسػػاس بػػذلؾ يريضػػكف قيػػاـ المسػػؤكلية الجزا يػػة عمػػأ ك عميػػو شػػأنيا ككػػؿ مشػػي ة تحققػػت أسػػبابيا، 

بالتػالي يريضػكف العقكبػة لمتكييػر عػف الػذنكب، بػؿ إنيػا مسػؤكلية اجتماعيػة، ك المسؤكلية المدنيػة، 
تككف يييا العقكبة كسيمة تدايع يييا الجماعة عف نيسيا ضػد الجريمػة بػؿ ىػي رد يعػؿ اجتمػاعي 

 .(2)ليذا يسمكنيا كسا ؿ الدياع ا جتماعي ك ليا، 

النشػاط المػادم لمياعػؿ، ييسػتمـز أف ك شاط الػذىني كما يجب أف تككف ىناؾ صمة بيف الن
رادة النشػاط المػادم   تكيػي كحػدىا ك ا   يرنو   يككف مجر مان، ك يككف النشاط المادم ثمرة إرادة،  ا 

بينًػػيى عمػػأ تكجيييػػا ضػػرر، بػػؿ يجػػب يػػكؽ ذلػػؾ أف تكػػكف إرادة ًثمػػة  كلػػك يػػي تػػكاير ىػػذه الصػػمة، 
و تكجييان خاط ا؛  تكج 

اني ا عتداء عمأ الحؽ الذم يحميو القػانكف، أم إحػداث النتيجػة المعاقػب يرذا تعمد الج
القصػػد، أمػػا إذا انصػػريت اإلرادة إلػػأ النشػػاط دكف  كعمييػػا، كػػاف الػػركف المعنػػكم يػػي الجريمػػة ىػػ

 .(3)الخطأ  كالنتيجة، يالركف المعنكم ى

                                                           
.(5.3صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((1

(..33صلمبادئالعامةفًقانونالعقوبات)ي،ااوخلؾوالش((2
.(311صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((3
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عمديػة، يػرف جػكىر الػركف المعنػكم يػي الجػرا ـ ال كعميو يرنػو إف كػاف القصػد الجنػا ي ىػك 
 .(1)جكىره يي الجريمة غير العمدية  كالخطأ غير العمدم ى

يمف يتسبب بحادث طرؽ نتيجة قيادتو المركبة بسرعة زا دة عف الحد المسمكح بو قانكنػان 
داخػػؿ حػػدكد البمػػدة، ك إف كػػاف أراد النشػػاط ك ىػػك السػػرعة الزا ػػدة إ  أنػػو لػػـ يػػرد تحقػػؽ النتيجػػة ك 

 ىي التسبب بالحادث.

الػركف المػادم لمجريمػة،  كالخطأ ييترضاف القدرة عمأ تكجيػو اإلرادة نحػك مف القصد  كؿي
لكف المميز بينيما أنيا تتجو إلأ نتيجة إجرامية معينة يي حالػة القصػد، بينمػا لػـ تتجػو لػذلؾ يػي 

أنػػو تكقعيػػا أك حػػاؿ الخطػػأ، إمػػا ألف الياعػػؿ لػػـ يتكقعيػػا مػػف األصػػؿ يػػي كقػػت كجػػب عميػػو ذلػػؾ، 
 .(2)قادر عمأ اجتنابيا تكقع أنو ك 

الحػػذر، ك ؿ إخػػق ن بكاجػػب الحيطػػة ك يتبػػيف ممػػا سػػبؽ أف الخطػػأ يقػػـك عمػػأ عنصػػريف، األ
 النتيجة المترتبة عنو.ك عققة نيسية بيف مرتكب اليعؿ  كأما الثاني، يي

لقػػػد ثػػػار خػػػقؼ يقيػػػي يػػػي تحديػػػد المعيػػػار الػػػذم يػػػتـ مػػػف خقلػػػو الحكػػػـ بكجػػػكد إخػػػقؿ ك 
بالتالي إمكانية نسبة الخطػأ لمياعػؿ مػف عدمػو، يكػاف لميقػو ًراء ثقثػة ك ذر، الحك بكاجبات الحيطة 

(3): 

 ًل: المعيار الشخصيأو 
بمكجبو يعتد بتصرؼ الياعؿ نيسو يي مثؿ الظركؼ التي ارتكب يييا اليعػؿ، يػرف كػاف ك 

حػذر ك تصػرؼ بأسػمكب أقػؿ حيطػة  كمعتادان عمأ ىذا التصرؼ   يسند إليو الخطأ، بخقؼ مػا لػ
  شؾ بأف األخذ بيذا المعيار يػؤدم إلػأ إيػقت كثيػر مػف ك ا اعتاد عميو، يينسب إليو الخطأ؛ مم

 المستيتريف مف العقاب، ككف تصرياتيـ المعتادة تككف أقؿ _ يي الغالب _ أقؿ مف غيرىـ.

                                                           
.(331صلمبادئالعامةفًقانونالعقوبات)ي،ااووالشخلؾ((1
.(39.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)عالٌة،((2
.(157ص)السراج،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام((3
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 ثانيًا: المعيار الموضوعي
اليقو أف لتحديد مكاصياتو ييترض ك يسمأ ) الشخص المعتاد (، ك قكامو شخص مجرد، ك 

كضػػػع يػػػي نيػػػس  كأم شػػػخص معتػػػاد عػػػف مػػػا كػػػاف يتكجػػػب عميػػػو يعمػػػو لػػػأك يتسػػػاءؿ القاضػػػي، 
الظػػركؼ التػػي كقعػػت لمياعػػؿ، يػػرف كػػاف تصػػريو كتصػػرؼ الياعػػؿ يػػق إمكػػاف لنسػػبة الخطػػأ إليػػو، 

حػػػذران، ييينسػػػب إليػػػو ك كػػػاف تصػػػريو مغػػػايران لمشػػػخص المعتػػػاد، بػػػأف كػػػاف أقػػػؿ حيطػػػة ك بخػػػقؼ مػػػا ل
 الخطأ.

 المعيار المختمطثالثًا: 
يتيػػؽ ىػػػذا المعيػػار بدرجػػػة كبيػػرة مػػػع المعيػػار السػػػابؽ، إ  أنػػو   يجعػػػؿ قكامػػو الشػػػخص 

الحالػػػة ك المعتػػػاد بصػػػكرة مطمقػػػة، بػػػؿ ييراعػػػي كػػػذلؾ بعػػػض الصػػػيات الشخصػػػية لمياعػػػؿ، كالسػػػف 
الظػػركؼ التػػي ارتكبػػت يييػػا الجريمػػة، يمػػف يتسػػبب بحػػادث طػػرؽ يػػي طريػػؽ ك المينػػة، ك الصػػحية، 
مػػف يقػػكد مركبػػة مػػف نػػكع خصكصػػي ك مػػؼ عمػػف يتسػػبب بػػو يػػي أجػػكاء رؤيػػة كاضػػحة، مظمػػـ يخت

 ىكذا.ك يختمؼ عمف يقكد أخرل مف نكع عمكمي 

 غير العمديلفرع الثاني: صور الخطأ ا
ا سػػتثناء أف   تكػػكف كػػذلؾ، يػػرذا سػػكت الػػنص ك األصػػؿ يػػي الجػػرا ـ أف تكػػكف عمديػػة، 

ذلػؾ أنيػا قصػدية، أمػا يػي حػاؿ تطمػب الخطػأ عف بياف صكرة الركف المعنػكم يػي جريمػة يمعنػأ 
 .(1)يق بد مف إيصاح النص عمأ ذلؾ 

تتعدد اصطقحات القانكنييف عمػأ الخطػأ غيػر العمػدم،  يمػنيـ مػف اسػتعمؿ مصػطم  ك 
صػكرة  كىػك منيـ مف استخدـ مصطم  الخطأ غير العمدم، ك الخطأ غير المقصكد لمد لة عميو، 

ييما يكشػؼ عنػو مػف خطػكرة الجػاني إذا ك أقؿ يي جسامتو  مف صكر الركف المعنكم يي الجريمة
 .(2)ما قكرف بالقصد الجنا ي 

                                                           
.(375ص)العقوباتقانونمنالعامالقسمالمنعم،وعبدعامرأبو((1
.378صالمرجعالسابق،((2
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أك يميػػؿ الباحػػث إلػػأ كصػػيو بالخطػػأ غيػػر العمػػدم،  شػػتيار كصػػؼ الجريمػػة بالعمديػػة ك 
ف كػػاف المػػدلكؿ يػػي الحػػالتيف كاحػػد، ك غيػػر العمديػػة،  انتيػػاء القصػػد الجزا ػػي لتحقيػػؽ النتيجػػة  كىػػك ا 

 اإلجرامية.

ت نيجيػػػػا بعػػػػدـ تعريػػػػؼ الجريمػػػػة، لػػػػـ تيعىػػػػرلؼ معظػػػػـ التشػػػػريعات الخطػػػػأ غيػػػػر عمػػػػأ ذاك 
 .(1)العمدم، مكتيية ببياف صكره

لػػـ يسػػتخدـ قػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ يػػي محايظػػات غػػزة تعبيػػر الخطػػأ غيػػر العمػػدم، ك 
مثمو قانكف العقكبات المطبؽ يي محايظات الضية الغربية، مكتيياف بذكر صكر متعػددة لػو يػي ك 

 .(2)مختمية نصكص 

تكػػاد تمتقػػي ًراء اليقػػو حػػكؿ تعريػػؼ الخطػػػأ غيػػر العمػػدم بكصػػيو سػػمككان ينطػػكم عمػػػأ ك 
الحػذر التػي ييرضػيا ك بكصيو إخق ن بكاجبات الحيطػة أك خطر إحداث النتيجة المحظكرة قانكنان، 

 .(3)القانكف 

الحػذر ك كما عيرلؼ الخطأ غير العمدم بأنو إخقؿ الجاني عند تصػريو بكاجبػات الحيطػة 
عػػػدـ حيمكلتػػػو تبعػػػان لػػػذلؾ دكف أف ييضػػػي تصػػػريو إلػػػأ إحػػػداث النتيجػػػة ك التػػػي ييرضػػػيا القػػػانكف، 

 .(4)كاف كاجبان عميو ك اإلجرامية يي كاف ذلؾ يي استطاعتو 

الحػذر يرتػب المسػؤكلية ك امتناع يخػالؼ كاجبػات الحيطػة أك تـ تعرييو كذلؾ بأنو سمكؾ ك 
يتمثؿ يي نشاط إرادم ييضي إلأ ك يترتب عميو مف ضرر، الجنا ية لياعمو يي حا ت معينة لما 

نتيجة غير مقصكدة مف الجاني، سكاء  نتياء عممو كمية بصقحية نشاطو إلحداث ىذه النتيجػة 

                                                           
،(139،117،311،113)مصريفًالموادومنالتشرٌعاتالتًقامتبذكرصور ،قانونالعقوباتال((1

والتًتنصعلى"ٌكونالخطأإذانجرمالفعرلالضرارعرناإلهمرال(191)وقانونالعقوباتاللبنانًفًالمادة

(.39.شرحقانونالعقوباتالقسمالعام)صأوقلةاالحترازأوعدممراعاةالشرائعواألنظمة"،عالٌة،
(.1/398)جالفلسطٌنًالعقوباتقانونفًةالعاماألحكامالولٌد،((2
.(375ص،القسمالعاممنقانونالعقوبات)وعبدالمنعمأبوعامر((3
.(51.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)عالٌة،سمٌر،((4



51 
 

ما لتكاير عممو برمكاف صقحية نشاطو إلحداث ىذه النتيجػة، مػع القػدرة ك مع كجكب تكقع ذلؾ،  ا 
 .(1)عمأ تقيييا 

ف غالبيػػة التشػػريعات لػػـ تقػػـ بتعريػػؼ الخطػػأ ضػػمف متكنيػػا، إ  أقػػد سػػبقت اإلشػػارة إلػػأ ك 
عػػدـ ا حتػػراز، ك الرعكنػة، ك أنيػا قامػػت بػذكر صػػكر الخطػأ ضػػمف تمكػػـ المتػكف، مػػا بػيف اإلىمػػاؿ، 

 المكا  .ك مخالية القكانيف ك 

يػػػي حػػػيف يػػػرل بعػػػض اليقيػػػاء أف تمػػػؾ الصػػػكر قػػػد كردت عمػػػأ سػػػبيؿ المثػػػاؿ، ييخػػػالؼ ك 
سػبيؿ الحصػر، إذ   يمكػف أف تتحقػؽ جريمػة غيػر عمديػة، دكف تحقػؽ ًخريف بأنيػا كردت عمػأ 

 .(2)إحدل صكر الخطأ المنصكص عمييا 

بحسػب رأم الباحػث يمػيس ىنػاؾ كبيػر أىميػػة ليػذا الخػقؼ القػا ـ، إذ يمكػف رد أمو مػػف ك 
 السمككيات الخاط ة إلأ إحدل ىذه الصكر.

 تتمثؿ صكر الخطأ المنصكص عمييا بالصكر اآلتية:ك 

 : اإلىماللً أو 
صػػكرة سػػمبية، تتمثػػؿ يػػي امتنػػاع الجػػاني عػػف اتخػػاذ سػػمكؾ كػػاف يجػػب عميػػو اتخػػاذه  كىػػك 

كيقان لما تمميو قكاعد الخبرة اإلنسانية العامة بالنظر لما يترتب عمأ ىذا ا متناع مف نتا   ضارة 
(3). 

 أكالطريػػؽ السػػمبي الػػذم يتحقػػؽ بػػو الخطػػأ نتيجػػة لتػػرؾ كاجػػب  كبػػذلؾ يػػرف اإلىمػػاؿ ىػػك 
 .(4)ا متناع عف تنييذ أمر ما 

                                                           
.(371صونالعقوبات)وعبدالمنعم،القسمالعاممنقانأبوعامر((1
نٌررىمرنالفقهراءأنهراذكررتعلرىسربٌلالمثرالمحمرودنجٌربحسرنً،،وممر.38المرجعالسرابق،ص((2

والذيٌرىبأناألهمٌةالعلمٌرةللقرولبأنهراوردتكرذل ،أنقاضرًالموضروعالٌلترزمبرأنٌثبرتفرًحكمره
انتماءالخطأالصادرعنمتهمبجرٌمةؼٌرعمدٌةمعٌنرةإلرىإحردىالصرورالرواردةفرًالرنصالخراصبهرذ 

(.181صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)اكتفاًءباثباتهتوافرعناصرالخطأ،حسنً،الجرٌمة
.(383صالقسمالعاممنقانونالعقوبات)وعبدالمنعم،أبوعامر((3
.(31ص)مراد،شرحجرائمالقتلواإلصابةالخطأ((4
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مثالو إىماؿ حارس مجاز السكة الحديد بعدـ مبادرتو لتحذير المارة يي الكقت المناسب ك 
عػػدـ اسػػتعمالو المصػػباح ك المجػػاز مػػف ضػػميتيو  إغػػقؽتراخػػي ك تنبػػيييـ إلػػأ قػػرب مػػركر القطػػار ك 

الػػة الينيػػة لمكػػاب  مركبتػػو قبػػؿ كػػذا إىمػػاؿ قا ػػد المركبػػة اآلليػػة تيق ػػد الحك ، (1)األحمػػر يػػي التحػػذير 
 البدء بتسييرىا عمأ الطريؽ، مما يؤدم إلأ كقكع حادث طرؽ.

قػػػد اسػػػتخدـ مصػػػطم  اإلىمػػػاؿ يػػػي عػػػدد مػػػف نصػػػكص قػػػانكف العقكبػػػات المطبػػػؽ يػػػي ك 
 .(2)التي تقرر عقكبة اإلىماؿ يي حيظ األختاـ  (138)محايظات غزة، مف ذلؾ نص المادة 

 ثانيًا: الرعونة
، كما يراد بيا، (3)الجيؿ بما يتعيف العمـ بو أك نقص الميارة، أك كء التقدير، يراد بيا سك 
قػػد تظيػػر يػػي كاقعػػة ماديػػة ك ، (4)الدرايػػة ك يشػػير أصػػميا اليرنسػػي إلػػأ عػػدـ الخبػػرة ك الخيػػة ك الطػػيش 

قػػد ك سػكء تصػػرؼ، كمػػف يطمػػؽ ببندقيػة ليصػػيد بيػػا طيػػران ييصػيب أحػػد المػػارة، ك تنطػكم عمػػأ خيػػة 
عدـ كياءة كخطػأ المينػدس يػي تصػميـ بنػاء ييتسػبب ك عنكية تنطكم عمأ جيؿ تككف يي كاقعة م
 .(5)مكت شخص ك يي سقكط البناء 

كما تتكاير الرعكنة حيػث يقػدـ شػخص عمػأ عمػؿ دكف أف تتػكاير لديػو الميػارة المطمكبػة 
 .(6)غير ممـ بالقيادة ييصيب إنسانان  كىك ألدا و، كمف يقكد سيارة 

قػؼ إيجػابي، إذ يقػـك الجػاني بعمػؿ كػاف يتعػيف عميػو ا متنػاع قد تتمثػؿ الرعكنػة يػي مك ك 
يػي الكقػت الػذم تػـ ييػو، كػرجراء الطبيػب عمميػة جراحيػة أك عف القياـ بػو، بالكيييػة التػي تػـ بيػا، 

 .(7)دكف مراعاة أبسط األصكؿ المينية ييمكت المريض 

                                                           
.(181شرحقانونالعقوباتالقسمالعام)صحسنً،((1
على"كلمنكانمعهوداًإلٌهالمحافظةعلى1931لسنة71(منقانونالعقوباترقم138)تنصالمادة((2

ختموضعبأمرمنسرلطةعامرةأومرنمحكمرةفسرببباهمالرهكسررذلر الخرتمأوإزالترهأوصرٌرورتهعردٌم
".الجدوىٌعتبرانهارتكبجنحةوٌعاقببالحبسمدةستةأشهرأوبؽرامةقدرهاخمسونجنٌها

.(181صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((3
.(11.شرحقانونالعقوباتالقسمالعام)صأحمد،((4
.(385صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((5
.(181صلقسمالعام)حسنً،شرحقانونالعقوباتا((6
.(385ص)قوباتوعبدالمنعم،القسمالعاممنقانونالعأبوعامر((7
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السػػػيارة غيػػػر يتػػػكاير الخطػػػأ يػػػي حقػػػو قا ػػػد ك يييعػػػد  مسػػػؤك ن تكػػػكف بمكقػػػؼ سػػػمبي، ك كمػػػا 
استمر ك المتانة، لسيرىا رغـ عممو بنقص مسمار بطنبكر إحدل إطاراتيا ك المستكياة شركط األمف 

دل إلػػػأ انيصػػػاؿ اإلطػػػاريف مسػػػامير طنبػػػكر الػػػدبؿ الخميػػػي ممػػػا أ يػػػي قيادتيػػػا بػػػالرغـ مػػػف كسػػػر
متكىمػان ، (1)دت بحياتو أك حدكث إصابات لو ك انققب السيارة الذم نت  عنو سقكط المجني عميو ك 

 بأف ميارتو يي القيادة يمكنيا أف تحكؿ دكف ذلؾ.

 ثالثًا: عدم الحتراز
خطػكرة اليعػؿ ك صكرة الخطأ الحاصؿ بسمكؾ إيجابي ينـ عػف عػدـ التبصػر بعكاقػب  كىك 

يمػػازح مػػف معػػو يػػق  كىػػك الػػذم أقػػدـ عميػػو ياعمػػو، كقا ػػد المركبػػة الػػذم يسػػير يػػي طريػػؽ مزدحمػػة 
 .(2)ارة ينتبو لمطريؽ ييصدـ أحد الم

يتكقػػع مػػا ك يػػدرؾ خطكرتػػو،  كىػػك يكػػكف عػػدـ ا حتػػراز برقػػداـ الجػػاني عمػػأ يعػػؿ خطيػػر ك 
رغػػـ ذلػػؾ   يتخػػذ ا حتياطػػات الكاييػػة التػػي تحػػكؿ دكف ك يمكػػف أف ينػػت  عنػػو مػػف ًثػػار ضػػارة، 

الطريػػؽ مػػف المػػارة بػػالنظر يػػي المػػًرة  كتحقػػؽ ىػػذه النتػػا  ، كقا ػػد المركبػػة الػػذم لػػـ يتأكػػد مػػف خمػػ
 .(3)ة أثناء رجكعو بسيارتو لمخمؼ يدىس المجني عميو العاكس

أشار إلأ ذلؾ القانكف اليمسطيني، عند ذكر عقكبة مف تسػبب عػف غيػر قصػد يػي كيػاة ك 
  مبػػػا ة، معتبػػػران إياىػػػا إحػػػدل أك طػػػيش أك شػػخص جػػػراء حػػػادث طػػػرؽ نػػػاجـ عػػػف عػػػدـ احتػػػراز 

 .(4)صكر الخطأ 

تحققػػان يػػي حػػكادث الطػػرؽ، إذ إف عػػدـ تعتبػػر صػػكرة عػػدـ ا حتػػراز أكثػػر صػػكر الخطػػأ ك 
 احتراز قا دم المركبات ييشكؿ أكثر األسباب المؤدية لحكادث الطرؽ.

                                                           
شرررحجرررائمالقتررل،مشررارإلٌررهعنرردمررراد،333ص.1رقررم9.،مررجس1978إبرٌررل.نقرر مصررري((1

.(37صواإلصابةالخطأ)
.(55.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)عالٌة،((2
.(38صحجرائمالقتلواإلصابةالخطأ)مراد،شر((3
الفلسطٌنًعلى"كلمنتسببفًوفراةشرخصنتٌجرةحرادثطررقبؽٌررمنالقانون(.11)تنصالمادة((4

قصد،ناجمعنعدماحترازأومنجراءطٌشأوعدممباالة،ٌعاقببالحبسمدةالتقلعنثالثةشهور،وال
هراتٌنتزٌدعلىسنتٌن،وبؽرامةمقدارهاثالثمائةوخمسوندٌناراً،أوماٌعادلهابالعملرةالمتداولرة،أوباحردى

العقوبتٌن".
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 الموائحو رابعًا: مخالفة القوانين 
المػكا  ، كيعػد ذلػؾ كاشػيان ك تتحقؽ ىذه الصػكرة يػي عػدـ مطابقػة سػمكؾ الجػاني لمقػكانيف ك 

يطمػػؽ عمػػأ ىػػذه ك خطػػأ السػػابقة، لػػـ تتػػكاير مػػع ذلػػؾ صػػكرة أخػػرل مػػف صػػكر ال كلػػك عػػف خط ػػو 
 .(1)الصكرة تعبير الخطأ الخاص، تمييزان ليا عف غيرىا مف صكر الخطأ األخرل 

  يخالؼ الجاني يي ىذه الصكرة قكاعد الخبرة اإلنسانية العامة، بؿ قكاعد قانكنيػة ذات ك 
 .(2)  إدارية لكا أك قكة إلزامية، أي ان كانت الجية المختصة برصدارىا، سكاء كانت قكانيف، 

قػػد حممػػت الق حػػة التنييذيػػة لمقػػانكف اليمسػػطيني الكثيػػر مػػف النصػػكص الخاصػػة بتنظػػيـ ك 
 مركبػػػة لقا ػػػد يجػػػكز  بأنػػػو  (178/2)السػػػمككيات المركريػػػة، مػػػف ذلػػػؾ مػػػا نصػػػت عميػػػو المػػػادة 

، يمجػػرد يديػػو حػدلبر الجيػػاز بػػذلؾ اإلمسػاؾ طريػػؽ عػف القيػػادة أثنػػاء اتصػاؿ جيػػاز أم اسػتعماؿ
الحػػذر المطمكبػػة منػػو بحسػػػب ك قا ػػد المركبػػة بيػػذا السػػمكؾ، يعتبػػر إخػػػق ن بكاجبػػات الحيطػػة قيػػاـ 

 القانكف، كما يعد سمككان كاييان إلثبات ارتكاب السا ؽ إلحػدل صػكر الخطػأ بمخاليتػو تمػؾ الق حػة
(3). 

 يقػد تضػػع الق حػة جػػزاءن جنا يػان لمػػف يخالييػا، يتقػػكـ الجريمػة بمجػػرد كقػكع المخاليػػة، يػػرذا
أيضػت المخاليػػة إلػأ نتيجػػة إجراميػة تقػػـك بيػػا جريمػة غيػػر عمديػة أخػػرل، قامػت بػػذلؾ جريمتػػاف، 

 .(4)ككقعت عمأ الجاني أشد عقكبتييما 

مثالػػو قيػػاـ قا ػػد مركبػػة ًليػػة بقيػػادة مركبتػػو بسػػرعة تزيػػد عػػف الحػػد المسػػمكح بػػو قانكنػػان، ك 
ىي صدـ الشػخص ىنػا، ك عف المخالية ييصدـ أحد المارة نتيجة سرعتو الزا دة، يالنتيجة المترتبة 

ف جريمػػة بحػػد ذاتيػػا  ىػػي التسػػبب يػػي حػػادث طػػرؽ نػػت  عنػػو أضػػرار جسػػمانية يػػي القػػانكف ك تيكػػكل
 يعاقب قا د المركبة عمأ الجنحة المرتكبة.ك اليمسطيني، 

                                                           
.(.18صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((1
.(381ص،القسمالعاممنقانونالعقوبات)وعبدالمنعمأبوعامر((2
(منالالئحةالتنفٌذٌة./178حكمتمحكمةالنق الفلسطٌنٌةبردالطعنالمستندإلىمخالفةالمادة)((3

ن،وجاءفًقرارها"إنالنعًبعدممشروعٌةالمادةالسابقةاستناداًعلىمخالفتهاللقانونالفلسطٌنًللقانو

(منالقانوناألساسًبأنهالجرٌمةوالعقوبةإالبنصقانونً،ؼٌرواردفًمحله"نق جزائ15ًللمادة)

..11./1/11(،محكمةالنق ،رامهللا،جلسة.11./1.1فلسطٌنًرقم)
.(181صانونالعقوباتالقسمالعام)شرحقحسنً،((4
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ييتػػػرض العمػػػـ بالق حػػػة، كمػػػا ييتػػػرض العمػػػـ بالتيسػػػير الصػػػحي  ليػػػا، إذ   ييعػػػذر أحػػػد ك 
 .(2)مقرر يي معظـ التشريعات القانكنية  كىك ، (1)بالجيؿ بالقانكف 

المػكا  ، حتػأ أك تقع المسؤكلية يي ىذه الصكرة بمجرد عدـ تنييذ ما أمػرت بػو القػكانيف ك 
أىميػا ك لـ تتكاير صكرة مف صكر الخطػأ األخػرل، شػرط تحقػؽ أركػاف الجريمػة غيػر العمديػة، ك لك 

 .(3)النتيجة ك عققة السببية بيف اليعؿ 

أثناء سيره ك ا ما قاد شخص مركبة ًلية دكف أف يككف حا زان عمأ رخصة قيادة، عميو يرذك 
مركبػة أخػرل كػاف قا ػدىا يقكدىػا عكػس ك يي ا تجاه القانكني لمسير، حصػؿ تصػادـ بػيف مركبتػو 

ا تجػػػاه المقػػػرر لمسػػػير، يينػػػا   تػػػتـ مسػػػاءلة مػػػف قػػػاد المركبػػػة بػػػدكف رخصػػػة قيػػػادة عػػػف التسػػػبب 
بردانتػػو بقيػػادة مركبػػة بػػدكف رخصػػة قيػػادة،  نقطػػاع عققػػة السػػببية بػػيف ييكتيػػأ ك بحػػادث الطػػرؽ، 

بيف الحادث الػذم لػـ يكػف ليقػع لػك  قيػاـ سػا ؽ المركبػة األخػرل ك القيادة بدكف رخصة  كىك اليعؿ 
 بقيادة مركبتو بعكس ا تجاه المقرر لمسير.

ة، مما سػيؿ سػرقتيا قد قيضيى بأنو   سببية مباشرة يي ترؾ سا ؽ السيارة أبكابيا ميتكحك 
 .(4)تسبب السارؽ بحادث أدل إلأ كياة شخص ك 

المػػكا   تكػػكف يػػي حػػد ذاتيػػا دليػػؿ عمػػأ الخطػػأ، دكف ك بػػذلؾ يػػرف عػػدـ مراعػػاة القػػكانيف ك 
حاجػػة إلثبػػات ذلػػؾ، شػػرط أف تكػػكف ىػػذه المخاليػػة ىػػي بػػذاتيا سػػبب الحػػادث بحيػػث   يتصػػكر 

 .(5)كقكعو لك ىا 

                                                           
وٌشارفًهذاالصددإلىأنهوعداحالةعدمالعلمبالقانونللقروةالقراهرة،فرانبعر التشررٌعاتالتجعرل((1

منهذ القاعدةقاعدةمطلقة،حٌثإنهاتمنلالقاضرًسرلطةتقدٌرٌرةتبرٌللرهإعفراءالمجررممرنالعقرابحرال
علىقدومهللبلدأكثرمنسبعةأٌام،شرطأنٌكونالفعلالمرتكبؼٌرمعاقباًعلٌهفرًكونهأجنبٌاًولمٌم 

(منقانونالعقوباتالعراقً.37محلإقامته.راجع،المادة)
(منقانونالعقوباتالمطبقفرًمحافظراتؼرزةعلرى"الٌعتبررجهرلالقرانونعرذراًلمرن8تنصالمادة)((2

إذاوردنررصصرررٌلبررأنمعرفررةالقررانونمررنقبررلالمجرررمتعرردعنصررراًمررنعناصرررٌرتكرربٌكررونجرمرراًإال
الجرم".

(.39،11صشرحجرائمالقتلواإلصابةالخطأ)مراد،((3
شررحقرانونالعقوبراتالقسرم،مشرارإلٌرهعنرد،عالٌرة،318،3/1/1913تمٌٌزجزائًلبنرانً،قرراررقرم((4

.(51.ص)العام
(.15.صنونالعقوباتالقسمالعام)شرحقاأحمد،((5
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 ىمػا، حالػة اليعػؿ اإليجػابي، أك صػكر الخطػأ إلػأ حػالتيف،  جو اإلجماؿ يمكف رد  ك عمأ ك 
متكقعػان ليػا مػع عػدـ اتخػاذه ا حتياطػات أك محمػو إقػداـ الجػاني عمػأ يعػؿ غيػر متكقػع لنتا جػو، ك 

ػػػا ثانييمػػػا، ييػػػي حالػػػة اليعػػػؿ السػػػمبي ك تشػػػمؿ الرعكنػػػة ك القزمػػػة لمنػػػع كقكعيػػػا،  عػػػدـ ا حتػػػراز، أم 
المكا   ييي تدكر بيف الحالتيف السابقتيف ك باه، أم ا مخالية القكانيف عدـ ا نتك المتمثمة يي اإلىماؿ 

 .(1)سمبان أك حسب ما تأمر بو إيجابان 

 بأنواع أخرى من الخطأعالقتو و  غير العمديالخطأ  الفرع الثالث:
الخطػأ المػادم، كمػا ك قس ـ بعػض اليقيػاء الخطػأ عػدة أنػكاع، يثم ػة يػرؽ بػيف الخطػأ الينػي 

الخطػأ الجزا ػي ك أخيران ير قكا بيف الخطػأ المػدني ك الخطأ اليسير، ك قان بيف الخطأ الجسيـ أف ىناؾ ير 
 اآلتي. كعمأ النح

 الخطأ الماديو ًل: الخطأ الفني أو 
الخطػػأ المػػادم، حيػػث إف مػػا ك لػػيس ىنػػاؾ كبيػػر أىميػػة عمميػػة لمتيرقػػة بػػيف الخطػػأ الينػػي 

رجػؿ اليػف  كسكل ككف معيار التيرقة بينيما، ىػأف   أىمية ليذه التيرقة،  كانتيأ إليو القضاء ى
 .(2)ؿ، بينما الرجؿ العادم يي الثاني ك المعتاد يي األ

محػػاميف، أك ميندسػػيف أك ييقصػػد بالخطػػأ الينػػي، مػػا يصػػدر عػػف رجػػاؿ اليػػف مػػف أطبػػاء ك 
العمميػة التػي ك يعتمػد ىػذا الخطػأ بػالرجكع إلػأ القكاعػد الينيػة ك مف أخطػاء تتعمػؽ بأصػكؿ مينػتيـ، 

أك خطػػأ يػػي تطبيقيػػا، أك ، سػػكاء نػػت  عػػف جيػػؿ بتمػػؾ القكاعػػد، دد أصػػكؿ مباشػػرة ىػػذه الميػػفتحػػ
حتأ سكء تقديرىا إف كاف ىناؾ مجاؿ تقديرم، بخقؼ الخطأ المادم الذم يعتمد عمػأ اإلخػقؿ 

  .(3)منيـ رجاؿ اليف المختصيف ك الحذر التي يمتـز بيا الناس كاية ك بكاجبات الحيطة 

لجراحية مف طبيب غير متخصص يي الجراحة يعد خطأن ينيلان، بينما يعد يرجراء العممية ا
 .(4)سكراف  كىك مف قبيؿ الخطأ المادم، إجراؤه لمعممية 

                                                           
(.185صقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،شرح((1
.(395صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((2
.(181،185صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((3
.(11صشرحجرائمالقتلواإلصابةالخطأ)مراد،((4
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قد اختصت ىذه التيرقة كقت نشأتيا باألطباء دكف غيرىـ مف أصحاب الميف األخرل، ك 
 .(1)يف الأك لكف المنطؽ يحتـ امتدادىا إلأ سا ر الميف التي يحكميا العمـ ك 

نػػادل أصػػحابيا يػػي بدايػػة األمػػر بمحاسػػبة أصػػحاب الميػػف عػػف أخطػػا يـ الماديػػة دكف ك 
الينية، ثـ أماـ ما تعرضت لو نظريتيـ مف نقد انتقمكا لممناداة بالمحاسبة عف الخطأ اليني الجسيـ 
دكف اليسػػير، إلػػأ أف اسػػتقر األمػػر عمػػأ محاسػػبتيـ عػػف أخطػػا يـ متػػأ تحقػػؽ اجتمػػاع عناصػػر 

 .(2)دكف النظر إلأ نكعو الخطأ، 

ذا كانت الحكمػة يػي إعيػاء األطبػاء مػف المسػؤكلية عػف خطػ يـ الينػي اليسػير، يكجبيػا ك  ا 
إدخاؿ الطمأنينة يي نيكس األطباء، حتأ   يقعد بيـ الخكؼ مف المسؤكلية عػف اإلقػداـ المييػد، 

مػػػثميـ سػػػا ر ك يرنػػو مػػػف الكاجػػػب أيضػػػان حمايػػػة الجميػػػكر حتػػػأ   يعبػػػث بسػػػقمتو خطػػػأ األطبػػػاء، 
 .(3)أصحاب الميف األخرل 

مينتػو ظريػان أك تجعؿ بعض القكانيف مف إخقؿ الجاني إخق ن جسػيمان بأصػكؿ كظييتػو ك 
اإلصػابة ك الحػاؿ بشػأف جريمتػي القتػؿ الخطػأ  كمشددان يي العقػاب عمػأ الجريمػة المرتكبػة، كمػا ىػ

 .(4)الخطأ يي التشريع المصرم 

لتيرقة بيف الخطأيف يمكف أف يتـ عمميػان مػف خػقؿ مػا بحسب رأم الباحث، يرف مجاؿ اك 
يتمتع بو القاضي مف سمطة تقديرية يي تيريد العقكبػة، يعقكبػة مػف تكػكف قيػادة المركبػات مينػتيـ 
الر يسية، األصؿ أف تككف أشػد مػف غيػرىـ حػاؿ إخقليػـ خمػقن جسػيمان بأصػكؿ مينػتيـ، كسػا قي 

إذا كاف الخطأ جسيمان مف عدمػو، سػمطة تقديريػة يحكػـ  تقدير ماك المركبات العمكمية، ك الباصات 
صػػحي  ك   معقػػب عميػػو مػػف محكمػػة الػػنقض مػػا داـ حكمػػو سػػا غان متيقػػان ك بيػػا قاضػػي المكضػػكع 

ان. ان قانكنيان خاص   القانكف؛ ما لـ ينص القانكف عمأ خقؼ ذلؾ، بأف يجعؿ لتشديد العقكبة نص 

                                                           
.(181ص)ونالعقوباتالقسمالعامشرحقانحسنً،((1
المرجعالسابق،نفسالصفحة.((2
.(395صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((3
(.11.،38.لمزٌدمناالطالع،راجع،القانونالمصري،المادتٌن)((4
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 الخطأ اليسيرو ثانيًا: الخطأ الجسيم 
التساؤؿ عم ا إذا كاف أم قدر مف الخطأ غير العمدم يسػتكجب المسػؤكلية الجزا يػة، ثار 
 كىنػػاؾ مػػف أضػػاؼ ثالثػػان ىػػك ًخػػر يسػػير، ك إلػػأ خطػػأ جسػػيـ،  كيػػؽ معيػػار شخصػػي يقيسلػػـ الخطػػأ 
 الخطأ التايو.

، (1)ييككف الخطأ جسيمان، إذا ما كػاف برمكػاف كػؿ شػخص تكقػع النتيجػة غيػر المشػركعة 
  قيادتيػا، ك دكف إلمػاـ بكيييػة تشػغيميا ك قياـ سا ؽ بقيادة مركبتو دكف رخصػة قيػادة  كما يي حالة

 يتسبب تبعان لذلؾ بحادث طرؽ.ك 

يكػػكف الخطػػأ يسػػيران عنػػدما يكػػكف تكقػػع النتيجػػة ممكنػػان لمرجػػؿ المعتػػاد، بينمػػا يكػػكف تاييػػان ك 
المعتػاد يػي العنايػة عندما   يككف تكقعيا ممكنػان إ  لمشػخص غيػر العػادم الػذم ييػكؽ الشػخص 

 .(2)ا نتباه ك 

يذىب بعض اليقياء إلأ القكؿ بأف ىذه التيرقة ذات أىميػة يػي القػانكف الجزا ػي، إذ إف ك 
ػػػا الخطػػػأ اليسػػػير يػػػق تقػػػكـ بػػػو إ  المسػػػؤكلية المدنيػػػة،  القػػػانكف   يعتػػػرؼ إ  بالخطػػػأ الجسػػػيـ، أم 

 .(3)كف اليسير قصر بعضيـ قياـ المسؤكلية المدنية عمأ الخطأ التايو دك 

إ  أف الػػػراج  أف   أىميػػػة لدرجػػػة الخطػػػأ الجزا ػػػي، إذ إف   يػػػربط بػػػيف قيػػػاـ المسػػػؤكلية 
نمػػا يربطيػػا بتحقػػؽ نتيجػػة معينػػة يػػرل يييػػا مػػا يسػػتدعي التجػػريـ، ك بػػيف درجػػة الخطػػأ، ك الجزا يػػة  ا 

ؤكلية المدنيػػة حػػاؿ المسػػ كيالخطػػأ ميمػػا كػػاف يسػػيران يرنػػو كاييػػان لقيػػاـ المسػػؤكلية الجزا يػػة، كمػػا ىػػ
 .(4)لمخطأ المدني اليسير 

عميػػو يػػرف المسػػؤكلية الجزا يػػة تكػػكف متحققػػة بحػػؽ قا ػػد المركبػػة المشػػتركة يػػي الحػػادث ك 
ظركؼ الطريؽ ككف الطريؽ ميترؽ طرؽ، عمأ ك ككف قا دىا قطع ميترؽ الطرؽ بسرعة   تتيؽ 

قا ػػد المركبػػة  كىػػك الحػػادث، الػرغـ مػػف أف خطػػأه سػػيككف يسػػيران بالنسػػبة إلػػأ المتسػبب الػػر يس يػػي 
                                                           

.(.1صشرحجرائمالقتلواإلصابةالخطأ)مراد،((1
.(13صالمرجعالسابق)((2
ومراد،شرحجرائمالقتلواإلصابةالخطأ(189)صحسنً،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،((3

.(13ص)

.(57.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)عالٌة،((4
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التػي تمزمػو ك األخرل الذم قطع الميتػرؽ دكف ا متثػاؿ إلشػارة قػؼ المثبتػة عمػأ يمػيف خػط سػيره، 
 .(1)بالتكقؼ التاـ قبؿ دخكؿ الميترؽ 

لذلؾ يقد تككف ليذه التيرقة أىمية يي تحديد العقكبة المناسبة، إذ المنطؽ يقتضي تشػديد 
ىي مسألة مكضكعية يحددىا القاضي ك ييييا حاؿ الخطأ اليسير، تخك العقكبة حاؿ الخطأ الجسيـ 

مستعينان بالظركؼ التي أحاطت بالخطأ، يمو أف يعتبر الخطأ المصحكب بالتكقع أشد جسامة مف 
    (2)الخطأ غير المصحكب بو 

 الخطأ المدنيو ثالثا: الخطأ الجزائي 
ف كػػاف يسػػيران ك قضػػاءن أف كػػؿ خطػػأ ك ممػػا اسػػتقر عميػػو يقيػػان  يرنػػو كاييػػان لقيػػاـ المسػػؤكلية ا 

المدنيػػة، يكػػؿ خطػػأ سػػبب ضػػرر لمغيػػر يمػػـز مرتكبػػو بػػالتعكيض، لكػػف الشػػارع الجزا ػػي قػػد صػػاغ 
اسػتخمص اليقػػو مػػف ذلػػؾ حصػػر ك ًخػػر، يحػرص عمػػأ تحديػػد صػػكر الخطػػأ،  كنصكصػو عمػػأ نحػػ

  .(3)المدني ك ىذه الصكر، ييؿ ىناؾ يرؽ يي مدلكؿ الخطأ بيف القانكنيف الجزا ي 

يػرل أصػحابيا أف ىنػاؾ يرقػان ك ليما نظرية ازدكاج الخطأ، أك ليقو رأياف بيذا الشأف، يي ا
يػرل أصػحابيا ك الخطأ المدني، أم ا النظرية األخرل ييي نظرية كحدة الخطأ ك بيف الخطأ الجزا ي 
 .(4)نيسو الخطأ المدني، ييقكلكف بكحدة الخطأ يي الحالتيف  كأف الخطأ الجزا ي ى

 :(5)رية ازدكاج الخطأ رأييـ إلأ أسباب عديدة منيا أصحاب نظ كيعز ك 

اخػػتقؼ طبيعػػة كػػؿ منيمػػا، يالجنػػا ي ينظػػر ييػػو مػػف حيػػث إضػػراره بػػالمجتمع، بخػػقؼ  .1
 المدني الذم ينظر ييو مف حيث إخقلو باليرد.

مف حيث مرجع تقديرىما عند القاضي، يالجزاء يي الجنا ي عقكبة رادعة تكجب ترجي   .2
يي نسبة الخطػأ لممػتيـ، بخػقؼ المػدني الػذم ييػدؼ إلعػادة التػكازف  البراءة حاؿ التردد

                                                           
سنادلىبحكمالقانون،إالأنإٌُشارإلىأنحقاألولوٌةفًالسٌرفًالمثالالسابقمنعقدلقائدالمركبةاألو((1

مةالتسبببحادثطرقفرًحقرهتكرونلمخالفترهااللترزامبالسررعةالقانونٌرة،رؼرمأنخطرأ أٌسررمرنقائردته
.دوائرتحقٌقاتحوادثالطرقفًالشرطةالفلسطٌنٌةالمركبةاألخرى،وهوماعلٌهالعملفً

.(191صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((2
.191المرجعالسابق،ص((3
.(15صشرحجرائمالقتلواإلصابةالخطأ)مراد،((4
.(319صباتالقسمالعام)مصطفى،شرحقانونالعقو((5
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أخػػؼ بكثيػػر، يػػق يتػػردد القاضػػي بػػالحكـ بػػو إذا  كىػػك بػػيف الػػذمـ الماليػػة بتعػػكيض مػػالي 
 اشتبو بالخطأ.

مػػػف حيػػػث تػػػكيير المركنػػػة القزمػػػة لمقاضػػػي، يػػػالقكؿ بكحػػػدتيما   يػػػدع لمقاضػػػي إ  أف  .3
البراءة بق تعكيض،  ستكثاره اإلدانػة الجنا يػة، أك ، يختار الحكـ باإلدانة مع التعكيض

بخػقؼ القػكؿ بػا زدكاج الػذم يسػم  لػو بػػالحكـ بػالبراءة مػع التعػكيض، يػرذا مػا تصػػدع 
رأت المحكمػة تبر ػة المالػؾ مػف تيمػة ك أتمؼ مالػو ك بناء برىماؿ مالكو يقتؿ أحد الجيراف 

جػػاز ليػػا رغػػـ ذلػػؾ إلػػزاـ المالػػؾ القتػػؿ الناشػػ  عػػف إىمػػاؿ لعػػدـ تػػكاير الخطػػأ الجنػػا ي، 
 بتعكيض الضرر الذم أصاب جاره.

 :(1)المدني ييبرركف ذلؾ بأسباب منيا ك أما القا ميف بكحدة الخطأ يي الجزا ي 

القانكف، إذ متأ يككف الخطأ يسيران أك أف التيرقة بينيما   تستند إلأ أساس مف المنطؽ  .1
  يكػكف، كمػا أنيػا يمكػف أف تػؤدم إلػأ  متػأك ييمػت ييػو الجػاني مػف المسػؤكلية الجنا يػة 

إيقت بعض المخط يف مف المسؤكلية الجنا ية عف عكاقب خطػ يـ غيػر متحممػيف سػكل 
 ىي   تثقؿ كاىؿ األغنياء مع انتشار نظـ التأميف المختمية.ك المسؤكلية المدنية كحدىا، 

المػػػدني يػػػي ك ي إف القػػػكؿ بكحػػػدة الخطػػػأ، يػػػؤدم إلػػػأ زيػػػادة التػػػرابط بػػػيف القػػػانكنيف الجزا ػػػ .2
 مكايحة صكر اإلىماؿ المختمية، كما يؤدم إلأ منع التعارض بيف أحكاـ قضاءييما.

إف القػػكؿ بػػاختقؼ الكظييػػة ا جتماعيػػة لمحػػالتيف قػػد أصػػبحت محػػؿ نظػػر بعػػد أف أدل  .3
 ا ختراعات الحديثة إلأ جسامة األضرار المترتبة عمييا.ك انتشار اآل ت 

  يختمػؼ يػي أم عنصػر مػف عناصػره عػف الخطػأ المػدني،  لكف الراج  أف الخطأ الجنػا يك 
ضػػػمنا إلػػػأ اسػػػتمزاـ درجػػػة معينػػػة مػػػف الخطػػػأ، أك لػػػيس يػػػي التشػػػريع الجنػػػا ي مػػػا يشػػػير صػػػراحة ك 

ف كػاف ظاىرىػػا يحمػػؿ معنػػأ الحصػػر ك يصػكر الخطػػأ الػػكاردة يػػي قػػانكف العقكبػػات  التخصػػيص، ك ا 
الخطػػأ ميمػػا كػػاف يسػػيرا يكيػػي لترتيػػب إ  أف مػػدلكليا يتسػػع ليشػػمؿ كػػؿ خطػػأ أيػػان كانػػت درجتػػو، ي

متػػأ كػػاف األمػػر كػػذلؾ يػػرف بػػراءة المػػتيـ يػػي الػػدعكل الجنا يػػة لعػػدـ ثبػػكت ك المسػػؤكلية الجنا يػػة، 
الخطػأ المريكعػة بػو الػدعكل، يسػػتمـز حتمػان عػدـ قبػكؿ الػدعكل المدنيػػة المؤسسػة عمػأ ىػذا الخطػػأ 

                                                           
.(11.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)أحمد،((1
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ريػػػع النػػػزاع المػػػدني بعػػػد ذلػػػؾ إلػػػأ  يكػػػكف لحكػػػـ البػػػراءة قػػػكة الشػػػيء المحكػػػـك ييػػػو إذاك المػػػدعأ، 
 .(1)المحكمة المدنية 

ك يتيؽ الباحث مع ىذا الرأم القا ؿ بكحدة الخطأ، يرذا ما تػكايرت عناصػر الخطػأ بحػؽ قا ػد 
المركبػػة المشػػاركة يػػي حػػادث الطػػرؽ، ممػػا مكػػف إسػػناد تيمػػة جزا يػػة لقا ػػدىا ك تحممػػو لممسػػؤكلية 

كػكف متحققػة إذا كػاف ليػا مقتضػأ، أمػا أف تحكػـ المحكمػة الجزا ية تمؾ، يرف المسػؤكلية المدنيػة ت
ثػػػـ تمزمػػو المحكمػػة المدنيػػػة سػػند إليػػو لعػػدـ تػػػكاير خطػػأ يػػي حقػػو، الجزا يػػة ببراءتػػو مػػف اليعػػػؿ الم

سػػمأ بػػالتعكيض لتػػكاير مسػػؤكلية مدنيػػة يػػي حقػػو عػػف ذات اليعػػؿ، يػػرف ذلػػؾ يخػػالؼ المقصػػد األ
يس المحكمػة لحكميػا مبنػي عمػأ عػدـ تػكاير الخطػأ لمقانكف ك ىك تحقيؽ العدالة، طالما كاف تأسػ

 يي حقو،   عمأ براءتو مف التيمة ألسباب أخرل.

ك عميو يرنو ك إف كاف كؿ سػا ؽ مركبػة ًليػة مسػؤك ن عػف األضػرار الجسػمانية التػي أصػابت 
( مػػف 146/1، 144/2ركػػاب مركبتػػو، سػػكاء كقػػع مػػف جانبػػو خطػػأ أـ لػػـ يقػػع بد لػػة المػػادتيف )

أميف اليمسطيني، يرنو   ينبغي أف يمتد نطاؽ العمؿ بتمؾ المادة إلأ الشؽ الجزا ػي يػي قانكف الت
قضػػايا حػػكادث الطػػرؽ، كػػكف المػػادتيف السػػابقتيف تعالجػػاف مسػػؤكليات ميترضػػة بػػيف طريػػي عقػػد 
نػػة عمػػأ المركبػػة، ك شػخص المػػؤمف لػػو الػػذم غالبػػان مػػا يكػػكف  التػأميف ك ىمػػا شػػركة التػػأميف المؤمل

يس مف ميمة مأمكرم الضبط القضا ي الكلكج يي مثؿ ىذه المسا ؿ، إذ إنيـ ك بحكػـ السا ؽ، يم
عمميػـ ميكضػػيف مػػف قبػؿ ككيػػؿ النيابػػة المخػػتص، ك معمػـك أف نطػػاؽ عمػػؿ النيابػة يػػي مثػػؿ ىػػذه 

 الدعاكل ىك الشؽ الجزا ي   المدني.

د التكقيػؼ مػف سػاعة أك تمديػ 24يق يص  مطمقان ) تكقيؼ الشػرطة لسػا ؽ مركبػة ًليػة لمػدة 
أ الػرغـ مػف انتيػاء أم قػدر مػف كجػكد مصػابيف داخػؿ مركبتػو عمػالجيات المختصة( يقط لمجرد 

 المسؤكلية الجزا ية بحقو يي الكاقعة.

                                                           
.(391صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام،)مصطفى،((1
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 المطمب الثاني: أركان جريمة حادث الطرق
يشػػػير غالبيػػػة اليقيػػػاء _ أسػػػكة بكصػػػؼ قػػػانكف العقكبػػػات _ إلػػػأ جريمػػػة التسػػػبب بحػػػادث 

اإلتقؼ برىماؿ، يي إشارة منيـ إلأ النتا   الجرمية أك اإلصابة الخطأ، أك ؿ الطرؽ بجريمة القت
 . .المترتبة عمأ تمؾ الكاقعة

إ  أف إطقؽ مصطم  جريمة حػادث الطػرؽ، يػدؿ بداىػةن عمػأ أف المقصػكد بػو التسػبب 
 كىػػذا ىػػك تمييػػات ماديػػة، أك إصػػابات جسػػمانية، أك بتمػػؾ الكاقعػػة، سػػكاء نػػت  عنيػػا حػػا ت كيػػاة، 

 المقصكد يي إطار البحث.

قد سبقت اإلشارة إلأ اشتراط عدـ العمدية يي جرا ـ حكادث الطرؽ، حيث إنو يي حاؿ ك 
تكاير القصد الجزا ػي إلحػداث النتيجػة اإلجراميػة المترتبػة عػف الكاقعػة، تخػرج مػف كصػييا حػادث 

 .(1)طرؽ 

ة، التي بينيا عديد أما عف أركاف جريمة حادث الطرؽ، ييي ذات األركاف العامة لمجريم
التقسػيـ الػذم يتيػؽ معػو  كىػك ، الشػرعيك المعنػكم، ك مف اليقياء بثقثة أركاف، ىي الركف المػادم، 

 .الباحث

ؿ الباحػػػث تخصػػػيص اك بعيػػػدان عػػػف اإلسػػػياب يػػػي شػػػرح األركػػػاف العامػػػة لمجريمػػػة، سػػػيحك 
مػػف كجػػكد لقيػػاـ تمػػؾ الجريمػػة   بػػد ك الحػػديث خػػقؿ المطمػػب حػػكؿ أركػػاف جريمػػة حػػادث الطػػرؽ، 

كجػػكد أمو مػػػف ىػػػذه  طريػػػؽ حصػػمت عميػػػو الكاقعػػػة، إذ   يمكػػف تحققيػػػا دكفك قا ػػػد ليػػا، ك مركبػػة، 
العناصر الثقث، يرذا ما اصطدـ شخص ب خر أثناء سيرىما يرنو   يمكف اعتبار الكاقعة حادث 

 طرؽ ك لك نت  عف ذلؾ أضراران جسمانية أك مادية.

                                                           
لفررظالتسرربببحررادثطرررقنررتجعنررهأضرررارلررذل تسررتعملالتشرررٌعاتللداللررةعلررىالفعررلالمكررونللواقعررة((1

،/ج91/1)المررادتٌنجسررمانٌة،أوالتسررببفررًوفرراةشررخصجررراءحررادثطرررق،راجررع،القررانونالفلسررطٌنً،

.(81)والمصري،مادة(.11
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 ل: الركن الماديوالفرع األ 
تكػكف لػو طبيعػة ماديػة ك مادياتيا، أم كؿ ما يدخؿ يي كيانيا  كدم لمجريمة ىالركف الما
مػف المسػػمـ بػو أف   جريمػػة بػدكف ركػػف مػادم، ألنػػو المظيػر الخػػارجي ليػػا، ك ، (1)تممسػو الحػػكاس 

 .(2)بو يتحقؽ ا عتداء عمأ المصمحة المحمية قانكنان ك 

شػػاطان ماديػػان يتحقػػؽ بػػو ا عتػػداء النكايػػا، بػػؿ تتطمػػب نك   تعاقػػب القػػكانيف عمػػأ األيكػػار ك 
عمػػػأ المصػػػمحة المحميػػػة يػػػي المجتمػػػع، ياشػػػتراط الماديػػػات اإلجراميػػػة يحصػػػر سػػػمطة الدكلػػػة يػػػي 

خمجػػات أك يقػػي األيػػراد احتمػػاؿ مسػػاءلتيـ جزا يػػان عػػف مجػػرد أيكػػار ك العقػػاب يػػي مجػػاؿ معقػػكؿ، 
 .(3)نيس، لما يي ذلؾ مف ايت ات عمأ الحريات العامة 

عققػػة سػػببية تػػربط ك النتيجػػة ك لمػػادم عمػػأ عناصػػر ثػػقث، ىػػي السػػمكؾ يشػػتمؿ الػػركف اك 
 .(5)ىذه ىي عناصره يي الجريمة التامة، التي تعتبر الصكرة العادية لمجريمة ك  ، (4)بينيما 

غيػػر التامػػة عنػػد الحػػديث ك   أىميػػة لتيصػػيؿ الحػػديث حػػكؿ التيرقػػة بػػيف الجريمػػة التامػػة ك 
أف تكػكف تمػؾ الجريمػة إ  تامػة، حيػث إنػو   شػركع يػي حكؿ جريمة حادث الطرؽ، إذ   يمكػف 

 الجرا ـ غير العمدية.

إصػػابة شػػخص أك يػػق يمكػػف تصػػكر الشػػركع يػػي الجػػرا ـ غيػػر العمديػػة، كالتسػػبب بمػػكت 
مػػكت أك ييػػدد بخطػػر إصػػابتيـ  كبالخطػػأ، يمػػف يقػػكد سػػيارة يػػي طريػػؽ مػػزدحـ بالنػػاس عمػػأ نحػػ

لكػػف باإلمكػػاف معاقبتػػو عػػف ك قتػػؿ غيػػر مقصػػكد، أك ء  يػػي إيػػذااك ن أحػػدىـ،   يمكػػف اعتبػػاره محػػ
 .(6)ز السرعة المسمكح بيا قانكنان اك جريمة أخرل ىي تج

                                                           
.(79.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((1
.(199صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام،)عالٌة،((2
.(53ص)حمد،شرحقانونالعقوباتالقسمالعامأ((3
.(79.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((4
.(1..صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((5
.(5..صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)عالٌة،((6
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 : السموكأولً 
 كيعتبػػر عنصػػر اليعػػؿ ذك ، (1)يطمػػؽ بعػػض اليقيػػاء عمػػأ ىػػذا العنصػػر مصػػطم  اليعػػؿ 
يغ يػػي جسػػـ اإلنسػػاف، كمػػا يسػػ كمػدلكؿ متسػػع، إذ يشػػمؿ السػػمكؾ اإليجػػابي الميتػػرض حركػة عضػػ

 .(2)يعؿ سمبي  كاستعمالو عند الحديث حكؿ ا متناع، يي

  بػػد منػػو حتػػأ ك النشػػاط المػػادم الخػػارجي الػػذم يقػػكـ بػػو الجػػاني  كاليعػػؿ ىػػأك السػػمكؾ ك 
 .(3)بغير حدكثو   يتدخؿ القانكف بالعقاب، إذ   جريمة بدكف سمكؾ إجرامي ك تتحقؽ الجريمة، 

 كييػ، (4)ا اسػتخدـ الياعػؿ ييػو أعضػاء جسػمو يػي صػكرة يعػؿ إذك يككف السػمكؾ إيجابيػان ك 
سػاقيو يػي جريمػة دخػكؿ أك الضػرب، أك كأف يستعمؿ ذراعيو يي القتػؿ ، (5)حركة عضكية إرادية 

 .(6)عقار يي حيازة ًخر دكف إذنو 

مباشػػران يػػي اليعػػؿ، كمػػف يطمػػؽ كمبػػان مسػػعكران عمػػأ أحػػد  ك  ييشػػترط أف اسػػتخداـ العضػػك 
 األشخاص قاصدان قتمو.

أكثرىػا ك ر تحققو كثيرة يي جريمة التسبب بحادث الطرؽ، سيكتيي الباحػث بػذكر أىميػا صك ك 
 كقكعان مف قبؿ مرتكبييا:

 السرعة غير القانونية - أ

تعتبر السرعة الزا دة أحد أىـ أسػباب التسػبب بحػكادث الطػرؽ، كػـ أنػو يجػب اإلشػارة إلػأ أف 
ظػػركؼ الطريػػؽ، ك تيـ بسػػرعة تتيػػؽ القػػكانيف المركريػػة تكجػػب عمػػأ قا ػػدم المركبػػات قيػػادة مركبػػا

                                                           
(.81.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((1
السابق،نفسالصفحة.المرجع((2
.(55صوباتالقسمالعام)أحمد،شرحقانونالعق((3
(.199صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)عالٌة،((4
(.81.شرحقانونالعقوباتالقسمالعام)صحسنً،((5
(.3..صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((6
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كانػت تمػؾ السػرعة مسػمكحة عمػأ  كاألمر الذم يييـ منو كجكب الحد مػف سػرعة المركبػة حتػأ لػ
 .(1)مثؿ ىذه الطريؽ حسب القانكف 

قد قضت محكمة النقض المصرية، بأف السػرعة التػي تصػم  أساسػان لممسػؤكلية الجنا يػة يػي ك 
زمانػػػو ك ز الحػػػد الػػذم تقتضػػػيو ظػػركؼ المػػػركر اك تجػػ اإلصػػابة الخطػػػأ، ىػػي التػػػيك جريمتػػي القتػػػؿ 

 .(2)مكانو، تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة يي ظركؼ معينة مف عناصر الخطأ مكضكعي ك 

 ز غير القانونياو التج - ب

ز غيػػػر القػػػانكني أحػػػد أسػػػباب حػػػكادث الطػػػرؽ الكاقعػػػة بسػػػمكؾ إيجػػػابي، إذ إنػػػو اك ييشػػػكؿ التجػػػ
ز اك عمميػة التجػ كىػك يخؿ ييو بكاجب قانكني بيعؿ إيجػابي  يتحقؽ بيعؿ إيجابي مف قا د المركبة،

_ 45ز يػػي نصػػكص المػػكاد ) اك قػػد نػػص  القػػانكف اليمسػػطيني عمػػأ الكيييػػة القانكنيػػة لمتجػػك ذاتيػػا، 
48 .) 

 لويةو عدم إعطاء حق األ  - ت

 كػػػاف إذا ييػػػو البػػػدء عػػػدـأك  السػػػير المركبػػػة قا ػػػد مكاصػػػمة عػػػدـلكيػػػة بأنػػػو ث ك يعػػػرؼ حػػػؽ األ
 .(3)ث سرعتيـ تغييرأك  سيرىـ خط عف لمتحكؿ اآلخريف المركبات قادة سيعرض سيره استمرار

ألىميتو يي الحد مف حكادث الطرؽ قبؿ كقكعيا، نظمو القانكف اليمسطيني ضػمف نصكصػو ك 
 اآلتي: كالقانكنية، يبيف الحا ت التي تكجب عمأ قا دم المركبات إعطاءه مف قبميـ عمأ النح

                                                           
سطٌنً"علىقائدالمركبةقٌادةالمركبةبسرعةتتفقوظرروؾالطرٌرق،منالقانونالفل(19)تنصالمادة((1

منالالئحرة(18)وتحددالالئحةالحاالتالتًٌتوجبعلىسائقالمركبةتخفٌؾسرعتهفٌها"،وتقابلهاالمادة

فرًلٌظرالترًالسررعةبمركبترهٌتجراوزأالالمركبرةقائردعلرىالتنفٌذٌةللقانونالمصرريوالترًترنصعلرى"
برهالردٌرةوإمكرانبرالطرٌقالمرورحالةتقتضٌهماسرعتهفًٌلتزمأنوعلٌهالمركبةعلىمسٌطراًحدودها

والطرٌرقوالحمولرةالمركبرةمرنكرلوحالرةالشخصرٌةومقدرترهحالترهتقتصرٌهومراالقائمرةالجوٌرةوالظروؾ
فرًالمركبرةإٌقراؾمرنٌمكنرهالرذيقردرالٌجراوزالبمراسررعتهتكونأنوعلٌهبه،المحٌطةالظروؾوسائر
منللخطرالمقابلالمرورٌتعر أنٌمكنبحٌثتضٌقالتًالطرقفًأماالطرٌقمنالمرئًالجزءحدود
إذاوعلٌهبلالطرٌقمنالمرئًالجزءنصؾحدودفًالتوقؾٌمكنهبحٌثالتمهلعلٌهفٌجبالسرعةجراء
.السٌر"وعدموقؾالتتماماًواضحةؼٌرالردٌةكانت

.1/11/1989.جلسة59س(.378)رقمجنائًمصريطعن((2
.(1)القانونالفلسطٌنً،مادة((3
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أك  الميتػػػرؽ دخػػػكؿ حالػػػة يػػػي لكيػػػةك األ حػػػؽ إعطػػػاء إلػػػأ تشػػػير شاخصػػػة تكضػػػع لػػػـ إذا .1
 مػػف القادمػػة لممركبػػات لكيػػةك األ حػػؽ يعطػػي أف المركبػػة قا ػػد يعمػػأ الميتػػرؽ، قبػػؿ التكقػػؼ
ذاك  سػػػيره، اتجػػػاه يمػػػيف عمػػػأ  حػػػؽ يعطػػػي أف يعميػػػو اليسػػػار، إلػػػأ ا تجػػػاه كجيتػػػو كانػػػت ا 
 .(1) الميترؽ كصمت يالت المركباتأك  المقابمة الجية مف القادمة لممركبة لكيةك األ

 المػركر لكيػةأك  تكػكف/ج مف الق حة التنييذية لمقانكف المصػرم عمػأ ث 57بينما تنص المادة 
أك  إشػارات بكاسػطةأك  المػركر رجػؿ بكاسػطة منظـ غير المركر يككف حيث الطرؽ تقاطعات يي

 بالنسػػبة عيػػانك  كػػاف أيػػان  اليمػػيف مػػف القادمػػة لممركبػػاتج_  :اآلتػػي الكجػػو عمػػأ المػػركر، عقمػػات
 .ثاألىمية يةاك متس طرؽ تقاطع عند كذلؾأخرل مركبة ألية

يرل الباحث بأف المشرع المصػرم كػاف أكثػر دقػة مػف المشػرع اليمسػطيني عنػدما اشػترط أف ك 
بحسػب ك م األىمية، حيث إنو اك لكية لممركبات القادمة مف اليميف يي الميترؽ متسك يككف حؽ األ

غيػر أك ية اك مسطيني، يرنو يشمؿ كايػة الميترقػات سػكاء كانػت متسػتعريؼ الميترؽ يي القانكف الي
 .(2)ية يي األىمية اك متس

 :(3) التالية الحا ت يي كالمركبات لممشاة لكيةك األ حؽ إعطاء المركبة قا د عمأ .2

 .التكقؼ كجكب إلأ تشير شاخصة كجكد_ 

 .لكيةك األ حؽ إعطاء إلأ تشير شاخصة كجكد_ 

 .معبدة طريؽ إلأ كالدخكؿ ةترابي طريؽ مف الخركج_ 

 خدمة كراجأك  كقكد محطةأك  مبنأ يناء مف الخركج_ 

 .اتجاىيف ذات طريؽ يي السير مسمؾ انسداد_ 

 .الميداف داخؿ المركبات_ 
                                                           

.(51)القانونالفلسطٌنً،مادة((1
علرىللطرٌرقأوتفرعأوتقابلتالقًكلمنالقانونالفلسطٌنًإلىتعرٌؾالمفترقبأنه"(1)تشٌرالمادة((2

.لذل "نتٌجةتكونتالتًالمكشوفةالمساحةشامالًرأوأكثواحدمستوى
.(.5)القانونالفلسطٌنً،مادة((3
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كمػػا يكػػكف السػػمكؾ سػػمبيان حػػاؿ إحجػػاـ الشػػخص عػػف إتيػػاف يعػػؿ إيجػػابي معػػيف كػػاف الشػػارع 
أف يكػػػكف يػػػي ك انكني يمػػػـز بيػػػذا اليعػػػؿ، ينتظػػػره منػػػو يػػػي ظػػػركؼ معينػػػة، شػػػرط كجػػػكد كاجػػػب قػػػ

 .(1)استطاعة الممتنع إرادتو 

إحجػػاـ رجػػؿ اإلطيػػاء عػػف اتخػػاذ أك مثالػػو جريمػػة امتنػػاع األـ عػػف إرضػػاع كليػػدىا يييمػػؾ، ك 
 ا جراءات القزمة إلطياء الحريؽ.

يمكػػف أف تتحقػػؽ جريمػػة التسػػبب بحػػادث طػػرؽ بيعػػؿ سػػمبي كمػػا يػػي حالػػة عػػدـ التػػزاـ قا ػػد ك 
ة بتركيػب الكػكاب  الخاصػة بالمركبػة حسػب الشػركط المنصػكص عمييػا يػي قػانكف المػركر، المركب

تسػببو بحػادث ك يينت  عف ذلؾ السمكؾ السمبي عدـ تمكنو مف إيقاؼ المركبة يي الكقت المناسب 
 .(2)طرؽ نتيجة لذلؾ 

كمػػػا يمكػػػف أف يكػػػكف السػػػمكؾ السػػػمبي ظريػػػان مشػػػددان لعقكبػػػة التسػػػبب بحػػػادث طػػػرؽ نػػػت  عنػػػو 
ضرار جسمانية، كما يي حالػة عػدـ قيػاـ قا ػد المركبػة المتسػبب بحػادث الطػرؽ بتقػديـ المسػاعدة أ

 .(3)الطبية القزمة إلسعاؼ المصابيف مف جر اء الحادث 

 ثانيًا: النتيجة اإلجرامية
تعتبػر النتيجػة مػف أىػـ عناصػر الػركف المػادم، إذ بػدكف تحققيػا تقتصػر الجػرا ـ العمديػة 

محػػؿ لتخمييػػا يػػي الجػػرا ـ غيػػر العمديػػة، كجريمػػة التسػػبب بحػػادث طػػرؽ، إذ     ك عمػػأ الشػػركع، 

                                                           
.(81.قانونالعقوباتالقسمالعام)صحسنً،شرح((1
خدمرةكوابلآلٌةمركبةكلفًتركب-1منالالئحةالتنفٌذٌةللقانونالفلسطٌنًعلى"(97)تنصالمادة((2

فًبعضهماعنمنفصلتٌن،عتٌنمجموفًمساعدةوكوابل منفصرلتٌنتشرؽٌلوسرٌلتًذاتواحدةمجموعةأو
كربلقروةتكرونوبحٌرثاألخرىتعطلعندالمركبةإٌقاؾمنمنهماكلوتتمكنسلٌمةبحالةدائماًتكونبحٌث

.."..متساوٌةالمدارنفسعلىالعجالت
ونرتجالطرٌرقعلرىحرادثوقروعفرًمركبرةتسببتإذامنالقانونالفلسطٌنًعلى"(71/1)تنصالمادة((3

الممكنررةالمسرراعدةتقرردٌمالمركبررةقائرردعلررىفٌجرربأوحٌرروانأومركبررةلشررخصأوإصررابةضررررذلرر عررن
أوالمررورشررطةمنباذنإالالحادثمكانمنالمركبةتحرٌ عدممعبذل فوراالشرطةوإبالغللمصابٌن

طررقحرادثشرخصارتكربمنرهعلرى"إذا115"،كمراترنصالمرادةمصابإسعاؾإلىالضرورةدعتإذا

مكرانفرًمركبترهإٌقراؾعرنوتخلرؾشرخصأصرٌبقردٌكونأنالمحتملمنبأنهٌعلمأنعلٌهأوكانوعلم
بمراتقردٌمهابامكانرهكرانالترًالمسراعدةللمصرابٌقدمأولمالحادثنتائجعلىللوقوؾمنهأوبالقربالحادث

أوقٌرادةرخصرةعلىالحصولمنبحرمانهأخرىعقوبةكلعلىعالوةفٌعاقبالطبٌةللمعالجةلهنقذل فً

مرنالقرانون(9/.7،و17)المرادتٌنسنوات"،وتقابلهاثالثعلىتزٌدوالسنتٌنعنتقلاللمدةحٌازتهامن

المصري.
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الجػػرا ـ _ غيػػر العمديػػة_ إ  تامػػة، يػػق عقػػاب عمػػأ الشػػركع يييػػا إف أمكػػف يمكػػف أف تكػػكف تمػػؾ 
 تصكره.

الػذم ك بأنيػا األثػر المترتػب عػف السػمكؾ اإلجرامػي، كيؽ مػدلكليا المػادم تعرؼ النتيجة ك 
 .(1) عتبار يي التككيف القانكني لمجريمة يأخذه المشرع بعيف ا

بينما تعرؼ كيؽ المػدلكؿ القػانكني بأنيػا ا عتػداء الػذم يتحقػؽ عمػأ المصػمحة أك الحػؽ 
الذم قدر المشرع حمايتيمػا بنصػكص التجػريـ كالعقػاب كجػرا ـ المخاليػات المركريػة التػي تقتصػر 

 .(2)نتيجتيا عمأ ا عتداء عمأ المصمحة المحمية قانكنان 

قد يعتبر األثر نتيجة يي جريمة معينة، بينما يدخؿ يي سمكؾ الياعؿ يي جريمة أخرل ك 
يقيادة المركبة بسرعة زا دة عف الحد المسمكح بو قانكنان يعتبر جريمة قا مػةن بػذاتيا، بينمػا يعػد ، (3)

 سمككان خاط ان إذا ما نت  عنو التسبب بحادث طرؽ نت  عنو أضراران جسمانية.

تكػػػكف النتيجػػػة ماديػػػة لتحقػػػؽ جريمػػػة التسػػػبب بحػػػادث طػػػرؽ، إذ تتنػػػكع تمػػػؾ يشػػػترط أف ك 
قػػد تقتصػػر عمػػأ التمييػػات ك أكثػػر،  أك اإلصػػابات الجسػػمانية لشػػخص أك النتػػا   مػػا بػػيف الكيػػاة، 

 أكثر مف النتا   السابقة.أك المادية، كما قد تجمع بيف نكعيف 

المركبات، تبعػان لجسػامة النتيجػة تشدد غالبية التشريعات العقكبات القانكنية بحؽ قا دم ك 
المتحققػػة عػػف الكاقعػػة، يعقكبػػة مػػف تسػػبب بحػػادث طػػرؽ نػػت  عنػػو كييػػات تكػػكف أشػػد جسػػامة مػػف 
حادث نت  عنو إصابات جسدية، كما تشػدد بعضػيا تمػؾ العقكبػات حػاؿ كػاف عػدد الكييػات أكثػر 

لمبحػث الثػاني كانت اإلصابة قد سػبب عاىػة مسػتديمة، كمػا سػيأتي بيانػو يػي اأك مف شخصيف، 
 ليذا اليصؿ.

                                                           
.(11صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)أحمد،((1
(..9.نظرٌةالعامةللجرٌمة)صحمودة،ال((2
.(5..صمالعام)مصطفى،شرحقانونالعقوباتالقس((3
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 ثالثًا: عالقة السببية
مؤدل صمة السببية أنو لكي يكتمؿ البناء القانكني لمجريمة يي ركنيا المادم يػق بػد مػف 

امتناعػان بالنتيجػة المحظػكرة ارتبػاط السػبب بالمسػبب، بحيػث أنػو إذا أمكػف أك ارتباط السمكؾ يعػقن 
 .(1)تنتيي المسؤكلية الجزا ية ك ، تنقطع صمة السببية رد ىذه النتيجة إلأ عامؿ ًخر غير السمكؾ

العامػؿ الكحيػد الػذم  ك  يثير بحث عققة السببية أية صعكبة إذا كاف سمكؾ الجاني ىػك 
 .(2)لـ تسيـ معو عكامؿ أجنبية أخرل يي إحداثيا ك أدل إلأ النتيجة المعاقب عمييا، 

يعتػػػد يػػػي ىػػػذا الصػػػدد ك النتيجػػػة، ك تقػػػكـ عققػػػة السػػػببية بػػػالربط بػػػيف النشػػػاط اإلجرامػػػي ك 
لػأ يػي الجػرا ـ الشػكمية ك بالنتيجة المادية لمنشاط اإلجرامي دكف النتيجػة القانكنيػة، إذ   كجػكد لأل

 .(3)التي ليس ليا نتيجة مادية 

منيػػا اليمسػػطيني، حينمػػا اسػػتخدمت مصػػطم  التسػػبب ك حسػػنان يعمػػت التشػػريعات المقارنػػة ك 
لتسػػػبب بحػػػادث طػػػرؽ نػػػت  عنػػػو..(، حيػػػث أنيػػػا لػػػـ تقصػػػر عنػػػد بيػػػاف جريمػػػة حػػػادث الطػػػرؽ، ) ا

غيرىػا مػف المركبػات ك الجريمة بذلؾ عمأ حالػة التصػادـ المباشػر بػيف المركبػة المتسػببة بالحػادث 
األشخاص، بؿ يكيي أف يككف سمكؾ قا دىا سببان يي الكاقعة، سكاء حصؿ احتكاؾ مباشػر أـ أك 

 .(4)لـ يحصؿ 

كػاف مػدار اختقييػا حػكؿ البحػث ك النتيجػة، ك عققة بػيف اليعػؿ قد اختميت اآلراء يي تحديد الك 
النتيجػػة لمجػػرد كػػكف اليعػػؿ عػامقن مػػف العكامػػؿ التػػي أدت إلػػأ ك عمػا إذا كانػػت العققػػة بػػيف اليعػؿ 

النتيجػػة، أـ يتعػػيف أف يكػػػكف لميعػػؿ أىميػػػة خاصػػة تميػػػزه عػػف غيػػػره مػػف العكامػػػؿ المسػػاعدة عمػػػأ 
 عدة نظريات حكؿ معيار عققة السببية كاف أىميا:تحقيقيا، األمر الذم أدل إلأ نشكء 

                                                           
.(318صالقسمالعاممنقانونالعقوبات)عبدالمنعم،أبوعامرو((1
.(31.ص)أبوخطوة،شرحاألحكامالعامةلقانونالعقوبات((2
(.1/171)جسرور،الوسٌطفًقانونالعقوبات((3
هقٌامقائدمركبرةبقٌادتهرابسررعةزائردةوفرًاالتجرا المعراكسلحركرةالسرٌر،فٌتفاجرأبرهقائردمركبرةومثال((4

أخرىكانتتسرٌرفرًاالتجرا القرانونً،األمررالرذيدفرعالثرانًللهرروبإلرىأقصرىٌمرٌنالطرٌرق،وصردمه
مسردوالًعرنالتسربببالحرادث،بعامودالكهرباءالخشبًالمثبتعلىٌمٌنالطرٌق،فقائردالمركبرةاألولرىٌُ عرد 

ٌُعنىبالمثالانالقائداآلخرعلىالرؼممنعدمحصولاحتكا مباشربٌنالمركبتٌن،وال بشكلمطلق ًٌ معف
منالمسدولٌةعنالحادث.
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 نظرية تعادل األسباب .1

بمكجبيا يسأؿ ك م بينيا، اك   تيرؽ النظرية بيف العكامؿ المؤدية إلحداث النتيجة، بؿ إنيا تس
شػػاركت يعمػػو عكامػػؿ أخػػرل كانػػت ك كػػاف نصػػيب مسػػاىمتو يييػػا محػػدكدان ك لك الجػػاني عػػف النتيجػػة 

سػاىمت مػع يعمػو أيعػاؿ إنسػانية أخػرل،  كلػك ث تبقػأ مسػؤكليتو قا مػة أقكل منو يي إحداثيا، بحيػ
نشػػػػاط إجرامػػػػي ًخػػػر اتجػػػػو إلػػػػأ ذات النتيجػػػػة، إذ إف أك كػػػاف جسػػػػيمان، ك لك كخطػػػأ المجنػػػػي عميػػػػو 

الػذم يمػدىا  كالعكامؿ األخرل ستككف عاجزة عف إحداث تمؾ النتيجة دكف يعؿ الجاني، ييعمو ىػ
 .(1)بصقحية إحداث النتيجة 

 السبب المالئمنظرية  .2

عدـ تعادليا، يق تكاير  كتنكر ىذه النظرية يكرة تعادؿ األسباب، متجية إلأ معيار مغاير ى
لعققػة السػببية إ  إذا كػاف يعػؿ الجػاني ذا أىميػة خاصػة عػف غيػره مػف العكامػؿ األخػرل، بحيػػث 

قحية تتحقػػؽ ىػػذه الصػػك أف ىػػذا السػػمكؾ كانػػت تكمػػف ييػػو عنػػد يعمػػو صػػقحية إحػػداث النتيجػػة، 
تػػـ إطػػقؽ  كعنػػدما يكػػكف اليعػػؿ صػػالحان إلحػػداث النتيجػػة كيقػػان لممجػػرل العػػادم لألمػػكر، يمػػثقن لػػ

تػـ نقمػو إلػأ المستشػيأ، يشػب حريػؽ ك النػار عمػأ أحػد األشػخاص، يأصػيب برصػابات متكسػطة، 
ىػي المػكت حرقػان غيػر متكقعػة ك يي المستشيأ، يمات، تنتيي عققة السببية، إذ النتيجة المتحققػة 

أمػػر  كمػػات بسػػبب تقصػػير الطبيػػب يػػي عقجػػو، ييػػ كيػػي المجػػرل العػػادم لألمػػكر، بخػػقؼ مػػا لػػ
 .(2)متكقع الحدكث 

 :(3)الكايية بالنقاط اآلتية أك يمكف تمخيص عناصر السببية المق مة ك 

ىؿ النتيجػة لػـ تكػف لتحػدث لػك  ىػذا ك أحد عكامؿ إحداث النتيجة؟  كىؿ نشاط الجاني ى- أ
 النشاط؟

التػػػي سػػػاىمت مػػػع نشػػػاط الجػػػاني متكقعػػػة لػػػذل الشػػػخص المعتػػػاد يػػػي مثػػػؿ  ىػػػؿ العكامػػػؿ- ب
 ظركؼ الجاني؟

                                                           
.(89.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((1
.(111ص)انونالعقوباتي،المبادئالعامةفًقاووالشخلؾ((2
.(1/185)جسرور،الوسٌطفًقانونالعقوبات((3
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ىػؿ نشػاط الجػاني إضػاية لمعكامػؿ المػذككرة ينطػكم عمػأ احتمػا ت إحػداث النتيجػة كيقػػان - ت
 لتقدير الشخص المعتاد؟

 :يتككف النتيجة متحققة حاؿ كانت اإلجابة عمأ السؤاليف اآلتييف باإليجاب

 ا كقعت النتيجة؟ىؿ لك  اليعؿ لم- أ
 ىؿ النتيجة متكقعة يي المجرل العادم لألمكر؟- ب

لألخذ بنظرية السبب المق ـ، إذ تقرر  يتيؽ القضاء اليمسطيني مع القضاء المصرم بالميؿك 
ف السػػمكؾ يعتبػػر سػػببان لمنتيجػػة إذا كػػاف متصػػقن بيػػا اتصػػاؿ السػػبب بالمسػػبب، أمحكمػػة الػػنقض 

لـ يقػػع ك لػػك يقػػع اليعػػؿ، يػػرذا أمكػػف تصػػكر حػػدكث النتيجػػة  بحيػػث   يمكػػف تصػػكر النتيجػػة إذا لػػـ
  تقتصػػػر محكمػػػة الػػػنقض عمػػػأ الجانػػػب المػػػادم لميعػػػؿ إلحػػػداث ك اليعػػػؿ انتيػػػت عققػػػة السػػػببية، 

النتيجػػة، بػػػؿ عمػػػأ الجانػػػب النيسػػػي أيضػػػان، بمػػػا ينبغػػػي عمػػػأ الجػػػاني تكقعػػػو مػػػف النتػػػا   المألكيػػػة 
 .(1)المترتبة عمأ يعمو 

المصػػػرية بػػػأف رابطػػػة السػػػببية كػػػركف مػػػف أركػػػاف ىػػػذه الجريمػػػة،  يقػػػد قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض
السػػػير العػػػادم ك مسػػػاءلتو عنيػػػا طالمػػػا كانػػػت تتيػػػؽ ك تتطمػػػب إسػػػناد النتيجػػػة إلػػػأ خطػػػأ الجػػػاني، 

كػاف ك لألمكر، كما أنو مف المقرر أف خطأ الغير يقطع رابطة السببية متأ استغرؽ خطػأ الجػاني 
 .(2)كاييان بذاتو إلحداث النتيجة 

 تةاو ة األسباب المتفنظري .3

                                                           
.(3.1ص)،القسمالعاممنقانونالعقوباتوعبدالمنعمأبوعامر((1
،(.9.صإلٌهعندمراد،شرحقانونالمرور)،مشار1983/.1/1.قجلسة53لسنة1.1.طعنرقم((2

حكرمالمطعرونفٌرهقرداتخرذمرنمجرردقٌرادةالطراعنللسرٌارةوقدبٌنتذاتالمحكمةأنهلماكانذل ،وكانال
بسرعةودوناستعمالآلرةالتنبٌره،ولرمٌبرٌنكٌرؾكرانعردماسرتعمالهلهرامرعالقٌرادةالسررٌعةسربباًفرًوقروع
الحررادث،كمرراأؼفررلبحررثموقررؾالمجنررًعلٌرره،وكٌفٌررةسررلوكهلٌتسررنىمررنبعرردبٌررانمرردىقرردرةالطرراعنفررً

عفٌهاالحادثعلىتالفًوقوعره،وأثررذلر كلرهفرًقٌرامأوعردمقٌرامركرنالخطرأورابطرةالظروؾالتًوق
ٌهنالواقعةوكٌفٌةحصولهابٌاناًكافٌراًٌمكرنمحكمرةالرنق مرناعمرالرقابتهراعلرى السببٌة،فانهالٌكونقدب

،قجلسرررة51لسرررنة،5.11تطبٌرررقالقرررانونتطبٌقررراًصرررحٌحاًعلرررىواقعرررةالررردعوىممررراٌعٌبررره،طعرررنرقرررم

،مشارإلٌهعند،المرجعالسابق،نفسالصفحة.8/5/1985
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نظريػة السػبب ك النشػط، أك اعتمد أصحابيا عمأ عدة معايير أىميا نظريػة السػبب المتحػرؾ  
المتحركػة، أك لػأ تقسػيـ العكامػؿ إلػأ قسػميف، قسػـ يضػـ األسػباب النشػطة ك بمكجب األك األخير، 

عتػػداد يقػػػط ا ك الكامنػػػة، بحيػػث يػػتـ اسػػػتبعاد العكامػػؿ السػػػاكنة أك ًخػػر يجمػػع األسػػػباب السػػاكنة ك 
بالعكامػػػؿ النشػػػطة، يمػػػػثقن إذا مػػػا تػػػػـ ا عتػػػداء عمػػػػأ شػػػخص مػػػػريض بالقمػػػب، يمػػػػات عمػػػأ إثػػػػر 
 كا عتداء، يمرضو السابؽ سبب ساكف   تقـك بو النتيجة يي نظرىـ، بخػقؼ يعػؿ ا عتػداء ييػ

 .(1)عامؿ نشط تقـك بو النتيجة 

نسػبة ك لمنتيجػة، إذ يػتـ إدانػة الجػاني أما الثانية يبمكجبيا يتـ ا عتداد بالعامؿ األخير كسػبب 
مػػا أخػػذ بػػو قػػانكف العقكبػػات ك ىك اليعػػؿ األخيػػر السػػابؽ لمنتيجػػة،  كالنتيجػػة إليػػو حػػاؿ كػػاف يعمػػو ىػػ

لمطبػػؽ يػػي محايظػػات غػػزة، يبمكجبػػو   تقػػـك مسػػؤكلية قتػػؿ شػػخص إ  إذا كقعػػت الكيػػاة خػػقؿ ا
يعػؿ غيػر مشػركع أيضػأ إلػأ المػكت اعتباران مف اليكـ الذم كقػع ييػو ًخػر كاحد يـك ك سنة كاحدة 

(2). 

يؤخػػذ عمػػأ ىػػذه النظريػػة أنيػػا تػػؤدم إلػػأ إيػػقت المجػػرميف مػػف دا ػػرة العقػػاب ييكيػػي الجػػاني ك 
 .(3)السمكؾ قبؿ األخير  كلكي ييمت مف العقاب أف يضع خطة بحيث يككف سمككو ى

ف كانت سمبيات األخذ بيذه النظرية تشمؿ مختمؼ الجرا ـ، إ  أف األمر يدك  ؽ عند الحديث ا 
حػػكؿ جريمػػة حػػادث الطػػرؽ، يػػق يعقػػؿ أف   يػػتـ إدانػػة السػػا ؽ بتيمػػة التسػػبب بكيػػاة شػػخص عػػف 

صابتو إصابات بالغة، ينقػؿ عمػأ إثرىػا إلػأ ك قمة احتراز، لتسببو بدعس أحد األشخاص ك إىماؿ  ا 
لكيػاة يػكـ ثػـ ييػارؽ الحيػاة نتيجػة لمحػادث، بحجػة أف اك المستشيأ ييمكث ييو مػدة تزيػد عػف سػنة 

أنػػػو أديػػػف بتيمػػػة التسػػػبب أك   يبػػػرر ذلػػػؾ أنيػػػا جريمػػػة غيػػػر عمديػػػة، ك يػػػكـ، ك حصػػػمت بعػػػد سػػػنة 
 بحادث طرؽ نت  عنو أضرار جسمانية.

                                                           
.(1/1.5،1.1شرحقانونالعقوباتالقسمالعام)جالسراج،((1
(منقانونالعقوباتالمطبقفًمحافظاتؼزةعلى"الٌعتبرالشخصأنهقتلشخصا1ً..تنصالمادة)((2

خرخالسنةواحدةوٌومواحدمنحٌنوقوعسرببالمروت،وتحسربهرذ آخرإذالمتقعوفاةذل الشخصاآل
المدةاعتباراًمنالٌومالذيوقعفٌرهآخررفعرلؼٌررمشرروعأفضرىإلرىالمروتوتشرملذلر الٌروم،وإذاكران

 الموتمسبباًعنتر القٌامبواجبفتحسبهذ المدةاعتباراًمنالٌومالذيتوقؾفٌهذل التر وتشملذلر
الٌومأٌضاً...".

(.11./1)جالولٌد،المبادئالعامةفًقانونالعقوباتالفلسطٌنً((3



78 
 

 بيان السببية في الحكم
ينبغي عمأ محكمة المكضكع أف تثبت يي حكميا قػكاـ عققػة السػببية باعتبارىػا عنصػران 

حكميػا قاصػران يػي التسػبيب ممػا يسػتكجب نقضػو، مف عناصر الركف المػادم، يػرف لػـ تيعػؿ كػاف 
يعد الديع بانتياء عققػة السػببية ديعػان جكىريػان يجػب يػي حالػة ريضػو أف تػرد عميػو المحكمػة بمػا ك 

  ك يستنبط قاضي المكضكع قياميا مػف عدمػو مػف كقػا ع الػدعكل ك ا   كاف حكميا قاصران، ك يينده 
 .(1)السببية إلأ يعؿ   يص  أف تقكـ بو قانكنان رقابة عميو مف محكمة النقض ما لـ يكف اسناد 

عميػػو يرنػػو يجػػب عمػػأ محكمػػة المكضػػكع اإليصػػاح عػػف كيييػػة قيػػاـ عققػػة السػػببية عنػػد ك 
  يكيػػي يػػي ذلػػؾ مجػػرد ك إدانػػة سػػا ؽ بالتسػػبب بحػػادث طػػرؽ أي ػػان مػػا كانػػت النتػػا   المترتبػػة عنػػو، 

 بػػد مػػف بيػػاف كيييػػة ارتكابػػو ليػػذه بيػػاف أنػػو قػػد ارتكػػب إحػػدل صػػكر الخطػػأ غيػػر العمػػدم، بػػؿ  
الصكرة، كقيادتو لممركبة بسرعة زا دة عف الحد المسمكح بو قانكناه لمتدليؿ عمأ صحة إدانتو بعدـ 

 ا   كاف حكميا قاصران يي التسبيب.ك تحرزه، ك احتياطو 

كقػػػد قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض المصػػػرية بػػػأف تقػػػدير الخطػػػأ المسػػػتكجب لمسػػػؤكلية مرتكبػػػو 
يان كتقدير تكاير عققة السببية كانتياؤىا مف األمكر المكضػكعية التػي تتػرؾ لمحكمػة جنا يان أك مدن

 .(2)المكضكع بشرط ا ستد ؿ السا غ كأف يككف تكييييا لمكاقع يتيؽ كصحي  القانكف 

 المساىمة في الجريمة غير العمدية
ة قػد يرتكبيػا يقصد بالمساىمة تعدد الجناة الذيف يرتكبػكف جريمػة كاحػدة، يكمػا أف الجريمػ

تعػد الجريمػة بػػذلؾ نتاجػان لمسػػمكؾ اإلجرامػي المقتػػرؼ ك جػاف كاحػد، يقػػد يرتكبيػا أكثػػر مػف مسػػاىـ، 
 .(3)مف جميعيـ، لكحدة نشاطيـ يي تحقيؽ النتيجة المستيدية مف كراء ارتكابيـ ليا 

 :(4)لكي تتحقؽ المساىمة الجزا ية   بد مف أف يتحقؽ أمراف ك بالتالي يرنو ك 

 ناةتعدد الج- أ

                                                           
.(38.األحكامالعامةلقانونالعقوبات)صأبوخطوة،شرح((1
.1981/./.1،جلسة37(س59..نق جنائًمصريرقم)((2
.(1/311)جحمودة،شرحاألحكامالعامةلقانونالعقوباتاالتحادي((3
.(181صالمبادئالعامةلقانونالعقوبات)ي،اوخلؾوالش((4
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 كحدة الجريمة- ب

عمأ الرغـ مف أف جانبان مف اليقياء ينكر إمكانية ا شػتراؾ يػي الجػرا ـ غيػر العمديػة، عمػأ ك 
مػػػا يتعػػػذر تحققػػػو يييػػػا، إ  أنيػػػـ   ينكػػػركف ك ىك ركػػػف ا شػػػتراؾ،  كأسػػػاس أف القصػػػد الجنػػػا ي ىػػػ

 .(1)إمكاف مساءلة المساىـ،   بكصيو شريكان يييا، بؿ باعتباره ياعقن مع غيره 

إ  أف الراج  أف ا شتراؾ يتحقػؽ يػي الجػرا ـ غيػر العمديػة، كمػا يتحقػؽ يػي العمديػة، حيػث 
 .(2)إنو مف الممكف المشاركة يي النشاط المنطكم عمأ خطأ 

غيػػر أك حقػؽ ا شػػتراؾ يػػي الجريمػػة عمديػػة كانػػت لباحػػث مػػع الػػرأم القا ػػؿ برمكانيػػة تيتيػؽ اك 
عمػأ القيػاـ  ا تيػاؽ لقصد عمأ إحداث النتيجة، يرنػو يمكػفيي ا ا تياؽعمدية، إذ إنو كما أمكف 

إغيػػاؿ ذلػػؾ التكقػػع مػػف أكثػػر مػػف شػػخص يػػي أك بالنشػػاط دكف قصػػد النتيجػػة، مػػع إمكػػاف تكقعيػػا 
 الحاؿ يي حكادث الطرؽ. ككاقعة كاحدة، كما ى

 تحػػت سػػيطرتو دكف أف يكػػكف ىػػذا األخيػػرمثالػو، قيػػاـ شػػخص بالسػػماح آلخػػر بقيػػادة مركبػة ك 
عمأ رخصة قيادة، ييتسبب بحادث طرؽ نت  عنو أضراران جسمانية، يمػف كانػت المركبػة  حاصقن 

الػذم كيػر لألخيػر المركبػة  كتحت سيطرتو يعتبر مسػاىمان يػي الجريمػة عػف طريػؽ المسػاعدة، ييػ
 التي كانت األداة المستعممة يي الجريمة.ك 

 تعدد الخطأ

كارد خكاطرىـ عمأ ا عتداء اتياقػان بيػنيـ، تك   يعتبر مجرد التكايؽ بيف إرادات المتيميف   
كما أنو   يرقأ إلأ مرتبة قصد التداخؿ يػي ارتكػاب الجريمػة ممػا يجعميػـ مسػاىميف يػي جريمػة 

يكػػكف كػقن مػنيـ مسػؤك ن عػف النتيجػة المتحققػة بسػػمككو، ك كاحػدة، بػؿ نكػكف بصػدد جػرا ـ متعػددة، 
تيػاىـ سػابؽ عمػأ خصػـ ليػـ بالضػرب، ك أعميو يرذا ما اعتدل عػدة أشػخاص عمػأ غيػر اتيػاؽ ك 
يسػػأؿ كػػؿ كاحػػد عػػف ك تسػػبب ا عتػػداء بكيػػاة المجنػػي عميػػو، يرننػػا نكػػكف بصػػدد جػػرا ـ متعػػددة، ك 

                                                           
.(111صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((1
(.1/515نالعقوباتاالتحادي)جحمودة،شرحاألحكامالعامةلقانو((2
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أنػو يقصػد ك جريمتو التي أنتجيا، يقصد التداخؿ يييد أف يدرؾ المتدخؿ أنو   يستقؿ بيذه اليكرة، 
 .(1)المساىمة مع غيره يي تنييذىا 

أثػر ميػـ يػي جريمػة التسػبب بحػادث طػرؽ، إذ إنػو كثيػر التحقػؽ، لمكضكع تعدد الخطأ ك 
بنػػاءن عمػػأ الخطػػأ المرتكػػب مػػف قا ػػد المركبػػة ك كػػكف غالبيػػة الحػػكادث تقػػع بػػيف أكثػػر مػػف مركبػػة، 

 .التي سيمـز بالتعكيض المادم بناءن عمييا ييما بعدك تتحدد نسبة مسؤكليتو يي الحادث، 

 المطمب الثاني: الركن المعنوي
لقيػاـ الجريمػة قانكنػػان كمسػاءلة ياعميػا جنا يػان اقتصػػارىا عمػأ الػركف المػادم، بػػؿ   يكيػي 

ينبغي إضاية لذلؾ أف يتػكاير لػدل الجػاني قػدر مػف اإلثػـ، اصػطم  عمػأ تسػميتو الػركف المعنػكم 
(2). 

تكمػػف أىميتػػو يػػي لزكمػػو  كتمػػاؿ البنػػاء القػػانكني لمجريمػػة، إذ تنتيػػي الجريمػػة بانتيا ػػو، ك 
لة ياعميػػا، كمػػا تبػػرز أىميتػػو ييمػػا يتعمػػؽ بػػالجزاء المترتػػب عمػػأ اليعػػؿ، ييػػرؽ بػػيف يمتنػػع مسػػاءك 

 .(3)القتؿ الخطأ ك عقكبتي القتؿ العمد 

يتطمب الركف المعنكم مجمكعة مف العناصر تشترؾ يي كاية صكره، سكاء اتخذ صكرة ك 
صػػػػر الكاقعيػػػػة العمػػػػـ بكايػػػػة العناك ، ىػػػػي إرادة النشػػػػاط المكػػػػكف لمػػػػركف المػػػػادم، الخطػػػػأأك القصػػػػد 

العمػـ بصػقحية النشػاط إلحػداث تمػؾ النتيجػة، التي منيػا ك الجكىرية القزمة قانكنان لقياـ الجريمة، 
 :(4)تكاير مكقؼ نيسي لمياعؿ إزاء النتيجة، مما يرتب المقحظات اآلتية ك 

الكػػـ المتػػكاير  كالمميػػز بينيػػا ىػػك تػػكاير العناصػػر األربعػػة يػػي كػػؿ صػػكر الػػركف المعنػػكم، - أ
عمػػػػأ األقػػػػؿ أك عنصػػػػر، يػػػػالعمـ المكػػػػكف لمقصػػػػد الجنػػػػا ي يبمػػػػغ درجػػػػة اليقػػػػيف  يػػػػي كػػػػؿ

 ا حتماؿ، بينما ينزؿ العمـ المميز لمخطأ غير العمدم إلأ درجة اإلمكاف.

                                                           
.(.18صلمبادئالعامةفًقانونالعقوبات)ي،ااووالشخلؾ((1
.(331ص)،القسمالعاممنقانونالعقوباتمنعموعبدالأبوعامر((2
.331المرجعالسابق،ص((3
.331المرجعذاته،ص((4
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، ك اخػػتقؼ المكقػػؼ النيسػػي لمياعػػؿ يػػي كػػؿ صػػكرة، ييبمػػغ حػػد العػػـز - ب التصػػميـ يػػي العػػـز
 مع عدـ القبكؿ يي الخطأ.  التكقعبينما يقؼ عند حد 

الخطػػأ، لكػػف تحديػػد نطاقيػػا يختمػػؼ بينيمػػا، ك إرادة النشػػاط مشػػتركة بػػيف كػػؿ مػػف القصػػد - ت
النتيجػػة يػػي القصػػد، بينمػػا تقتصػػر عمػػأ النشػػاط دكف النتيجػػة يػػي ك يتنصػػب عمػػأ النشػػاط 

 الخطأ.

كمػا تقػرر   إرادة لمنتيجػة اإلجراميػة يػي الخطػأ غيػر العمػدم، ذلػؾ أنيػا تتحقػػؽ ك لػذلؾ يرنػو ك 
 .(1)لـ يتكقعيا  كالجاني، حتأ لرغمان عف إرادة 

غيػػر العمديػػة، ك اليػػرؽ بػػيف الجريمػػة العمديػػة  كقػػد سػػبقت اإلشػػارة إلػػأ أف القصػػد الجنػػا ي ىػػك 
تكايرت إحدل صكر الخطأ كانػت ك متأ انتيأ القصد ك يمتأ تكاير القصد كانت الجريمة عمدية، 

تعتبػر _ كمػا تقػرر التػي ك لخصكصية البحث حكؿ جريمة حادث الطػرؽ، ك الجريمة غير عمدية، 
 _ جريمة غير عمدية، قصر الباحث حديثو حكؿ الجرا ـ غير العمدية.

كقد قضػت محكمػة الػنقض المصػرية بػأف الخطػأ ىػك الػركف المميػز يػي الجػرا ـ غيػر العمديػة 
(2). 

الخطػػأ، أم أنيػػا مشػػتركة بػػيف الجريمػػة ك كمػػا أف إرادة النشػػاط مشػػتركة بػػيف كػػؿ مػػف القصػػد ك 
منػػع مسػػاءلة الياعػػؿ  رة إلػػأ بعػػض العكامػػؿ التػػي مػػف شػػأنياديػػة، كجبػػت اإلشػػاغيػػر العمك العمديػػة 

 جزا يان، ككنو غير مسؤكؿ جزا يان.

اإلدراؾ أم أنو يتجرد مف القػدرة عمػأ أك يي ىذه المكانع ، يتجرد الشخص مف ممكة الكعي ي
دراؾ تبعاتيا القانكنية، ك ييـ د لة أيعالو   .(3)و الجزا ية ليذا يقرر المشرع امتناع مسؤكليتك ا 

 ل: صغر السنوالفرع األ 
يعتبػر صػػغر السػػف مانعػػان مػػف مكانػػع المسػػؤكلية الجزا يػػة، عمػػأ اخػػتقؼ يػػي تحديػػد عمػػر 

أي ان ما كاف ىذا العمر، يرف العمة مف منع المساءلة تعكد ك الشخص الخاضع لنطاؽ صغر السف، 
                                                           

.(1/395العقوباتالفلسطٌنً)جالولٌد،المبادئالعامةفًقانون((1
.111./11/1،جلسة83(س15155نق جنائًمصريرقم)((2
(.181ونالعقوبات)ص،القسمالعاممنقانوعبدالمنعمأبوعامر((3
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كينػػو مػػػا يحصػػؿ أمامػػو مػػػف  لعػػدـ اكتمػػاؿ ممكػػة التمييػػػز التػػي مػػف خقليػػا يسػػػتطيع الصػػغير ييػػـ
 أحداث.

كيقػػان لقػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ يػػي محايظػػات غػػزة، ييعيػػأ كػػؿ مػػف لػػـ يػػتـ تسػػع سػػنكات ك 
ميقدية مػف المسػؤكلية الجزا يػة، بينمػا ينظػر يػي إمكانيػة قػدرة مػف لػـ يػتـ اثنػي عشػرة عامػان عمػأ 

الييػػـ بينمػػا ييعيػػأ إذا  عػػدـ ييمػػو، يتػػتـ مسػػاءلتو يػػي حػػاؿ ثبػػكت مقدرتػػو عمػػأأك ييػػـ مػػا يقػػكـ بػػو 
ثبت خقؼ ذلؾ، أما مف كاف عمره يزيػد عػف ذلػؾ يرنػو خاضػع لممسػؤكلية الجزا يػة، مػا لػـ ييعػؼى 

 .(1)منيا ألسباب أخرل 

إ  أف قػػانكف الطيػػؿ اليمسػػطيني أكػػد عمػػأ ضػػركرة معاممػػة الطيػػؿ الػػذم تقػػرر مسػػؤكليتو 
لكيػػة لمكسػػا ؿ التربكيػػة، مػػع تجنػػب ك الجزا يػػة معاممػػة تتناسػػب مػػع سػػنو، بنصػػو عمػػأ أف تكػػكف األ

 .(2)لمعقكبات السالبة لمحرية قدر اإلمكاف ك المجكء لمتكقيؼ 

 الفرع الثاني: الجنون
يقصد بو اضطراب يي القكل العقمية بعد تماـ نمكىا، يؤدم إلأ اختقؼ المصػابيف بػو ك 

 .(3)تقديراتيـ عف العققء ك يي تصكراتيـ 

بالتػػالي يػػرف األصػػؿ أنػػو مسػػؤكؿ جزا يػػان مػػا لػػـ ك ؿ، سػػقمة العقػػ كاألصػػؿ يػػي اإلنسػػاف ىػػك 
 .(4)يثبت العكس 

اليػػرؽ بينيمػػا أنػػو   يعيػػأ مػػف ك يكػػكف الجنػػكف مؤقتػػان متقطعػػان، كمػػا يكػػكف مطبقػػان دا مػػان، ك 
أك لػػأ إ  إذا ثبػػت أف حالػػة الجنػػكف كانػػت قا مػػة كقػػت ارتكابػػو اليعػػؿ ك المسػػؤكلية الجزا يػػة يػػي األ
، بينما يعيأ قػد قضػي بأنػو لػيس لممحكمػة أف تحػؿ ك منيا بشكؿ مطمؽ يػي الثانيػة،  الترؾ المجـر

                                                           
(مررنقررانونالعقوبرراتالمطبررقفررًمحافظرراتؼررزةعلررى"ٌعفررىمررنالمسرردولٌةالجزائٌررة9تررنصالمررادة)((1

المترتبةعلىأيفعلأوتر كلمنلمٌتمالسنةالتاسعةمنعمرر ،وٌعفرىمرنالمسردولٌةالجزائٌرةالمترتبرة
ةعشرةمنعمر ،إالإذاثبتأنهكانفًمقردور عنردارتكابرهعلىأيفعلأوتر كلمنلمٌتمالسنةالثانٌ

الفعلأوالتر أنٌعلمأنهالٌجوزلهأنٌأتًذل الفعلأوالتر ".
.111.(لسنة7)منقانونالطفلالفلسطٌنًرقم،18راجع،مادة((2

.(1.9صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((3
(منقانونالعقوباتالمطبقفًمحافظاتؼرزةعلرى"ٌفترر فرًكرلإنسرانبأنرهسرلٌم13)تنصالمادة((4

العقل،وبأنهكانسلٌمالعقلفًالوقتالمبحوثعنه،حتىٌثبتالعكس".
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نيسػػيا محػػؿ الخبيػػر يػػي مسػػألة ينيػػة بحتػػة، كحالػػة الػػديع بامتنػػاع مسػػؤكلية عػػف جريمػػة إلصػػابة 
 (1)المتيـ بمرض عقمي 

( مف قانكف العقكبات المطبؽ يي محايظات غزة عمأ أنو ث يعيأ 14قد نصت المادة )ك 
تركػان إذا كػاف حػيف ارتكابػو إيػاه عػاجزان عػف إدراؾ أك ية كػؿ مػف ارتكػب يعػقن مف المسؤكلية الجزا 

التػػػرؾ بسػػػبب اخػػػتقؿ يػػػي أك عػػػف العمػػػـ بأنػػػو محظػػػكر عميػػػو ارتكػػػاب ذلػػػؾ اليعػػػؿ أك كنػػػو أيعالػػػو 
 عقمو...ث

( مػف قػانكف العقكبػات المطبػؽ يػي محايظػات الضػية 92/1يكازييا بنيس الميظ المػادة )ك 
 الغربية.

يعػػؿ ذلػػؾ سػػيككف مػػف  كالمشػػرع اليمسػػطيني بعػػدـ ذكػػره لحالػػة الجنػػكف، إذ لػػحسػػنان يعػػؿ ك 
الصػػعب عميػػو كضػػع تعريػػؼ لمجنػػكف، خاصػػة أنػػو مػػف األمػػراض التػػي تتطػػكر بشػػأنيا المعػػارؼ 

 .(2)الطبية بشكؿ مستمر 

( مػػف قػػػانكف العقكبػػات المصػػرم عمػػػأ أنػػو ث   عقػػػاب عمػػأ مػػػف 61كمػػا تػػنص المػػػادة )
 عاىة يي العقؿ..ثأك تيار يي عممو كقت ارتكاب اليعؿ لجنكف ا خأك يككف ياقد الشعكر 

التػػي يصػػاب يييػػا المػػريض بنكبػػة صػػرعية ييقػػد يييػػا كعيػػو ك كمػػا تنػػدرج حػػا ت الصػػرع 
قدرتػػو عمػػأ الػػتحكـ بأعصػػابو ضػػمف حػػا ت ا خػػتقؿ العقمػػي المػػانع مػػف المسػػؤكلية الجزا يػػة؛ ك 

عصػػػبية جيػػػدة قبػػػؿ ك المركبػػػة بحالػػػة صػػػحية يػػػة تشػػػترط أف يكػػػكف قا ػػػد ر لػػػذلؾ يػػػرف القػػػكانيف المرك 
قبػؿ قيادتػو لممركبػة إف كانػت قػد طػرأت عميػو أي ػان مػف الحػا ت أك استحصالو عمأ رخصة قيػادة، 
 .(3)المؤثرة عميو بعد حصكلو عمييا 

                                                           
.(311صمبادئالعامةفًقانونالعقوبات)ي،الاووالشخلؾ((1
(.1/138)جنًالولٌد،المبادئالعامةفًقانونالعقوباتالفلسطٌ((2
صرراحبعلررىظهرررتمرراإذا-1(مررنالالئحررةالتنفٌذٌررةللقررانونالفلسررطٌنًعلررىأنرره"1.8تررنصالمررادة)((3

فعلٌهللمركبةقٌادتهعلىتدثرقدأوسمعهأوبصر أوالجسدٌةالعصبٌةحالتهفًتؽٌٌراتأٌةالقٌادةرخصة
رخصته..".عنهاالصادرةالترخٌصلسلطةفوراًبذل ٌصرحأن
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العاىػػة العقميػػة مانعػػػان مػػف مكانػػع المسػػؤكلية الجزا يػػة،   بػػد مػػػف أك إلمكػػاف اعتبػػار الجنػػكف ك 
 :تكاير شركط ثقثة

 عاىة يي العقؿ.أك ثبكت تكاير الجنكف  .1
 ا ختيار.أك يقد التمييز  .2
 عاىة العقؿ  رتكاب الجريمة.أك معاصرة الجنكف  .3

 العقاقير المؤثرة عمى العقلو الفرع الثالث: الغيبوبة الناشئة عن المسكرات 
 كعيو بصػية مؤقتػةأك التخدير تمؾ الحالة التي ييقد يييا الشخص شعكره ك يقصد بالسكر 

 .(1)مادة مخدرة تكيي إلحداث ىذا األثر أك عارضة عمأ إثر تعاطيو لكمية مف سا ؿ مسكر ك 

التخػدير يشػمميا طالمػا ك بعيدان عف المسمأ المخصص لكؿ مادة، يرف اصطقح السػكر ك 
 التخدير.أك السكر  كىك أحدثت األثر المترتب عمييا 

يػي محايظػػات قطػاع غػػزة /ج( مػف قػػانكف العقكبػات المطبػػؽ 51يػي ذلػػؾ تػنص المػػادة )ك 
عمػػأ أنػػو ث إييػػاءن لمغايػػة المقصػػكدة مػػف ىػػذه المػػادة، يعتبػػر السػػكر شػػامقن لمحالػػة التػػي تنشػػأ عػػف 

 العقاقيرث.أك تعاطي المخدرات 

لػػـ يحػػدد المشػػرع نػػكع العقػػاقير حيػػث تػػرؾ البػػاب ميتكحػػان بحيػػث يػػدخؿ يػػي مييكميػػا كػػؿ ك 
 .(2)مادة مؤثرة عمأ العقؿ 

 تيف:يتخذ السكر أحد صكر ك 

 لى: الحالة الناتجة عن سكٍر غير اختياريو األ 

ىػػذه ك المخػػدر عمػػأ غيػػر رضػػا منػػو ثػػـ ارتكػػب جرمػػان، أك ؿ المسػػكر اك أف يكػػكف الشػػخص قػػد تنػػكػ 
 الحالة محؿ اتياؽ قانكني عمأ أنيا مانع مف مكانع المسؤكلية الجزا ية.

                                                           
(.1/115مةفًقانونالعقوباتالفلسطٌنً)جالولٌد،المبادئالعا((1
(.1/111قانونالعقوباتالفلسطٌنً)جالولٌد،المبادئالعامةفً((2
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_ 1نػػػو ث ( مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات المطبػػػؽ يػػػي محايظػػػات غػػػزة عمػػػأ أ15يتػػػنص المػػػادة )
_ يعتبػر السػكر 2باستثناء ما نصت عميو ىذه المادة   يككف السكر ديعان يػي أيػة تيمػة جزا يػة. 

إليػػو يػػي حالػػة سػػكر  كالتػػرؾ المعػػز أك ديعػػان يػػي التيمػػة الجزا يػػة إذا كػػاف المػػتيـ حػػيف كقػػكع اليعػػؿ 
ية مػا ييعمػو: كاف يي حالة   تمكنو مف معر أك الترؾ محظكر، أك تجعمو   يدرؾ أف ذلؾ اليعؿ 

عف إىمػاؿ مػف ذلػؾ أك كاف سكره أيضان ناش ان دكف رضاه عف قصد سيء مف شخص ًخر ك )أ( 
 الشخص ..ث

( مػػف قػػػانكف العقكبػػات المصػػرم عمػػػأ أنػػو ث   عقػػػاب عمػػأ مػػػف 62كمػػا تػػنص المػػػادة )
ا ختيار يي عممو كقت ارتكاب اليعؿ.. لغيبكبة ناشػ ة عػف عقػاقير مخػدرة أك يككف ياقد الشعكر 

 عمأ غير عمـ منو بياث.أك أي ان كاف نكعيا إذا أخذىا قيران عنو 

لػأ بالمشػػرع المصػػرم الػنص عمػػأ أنػو ث   مسػػؤكلية جزا يػػة ك يػرل الباحػػث بانػو كػػاف األك 
ف اشػػتركا ك عمػػأ ..ث، بػػد ن مػػف الػػنص عمػػأ   عقػػاب، كػػكف السػػكر مانعػػان لممسػػؤكلية   العقػػاب،  ا 

 ؿ يي الحالتيف.يي النياية يي أف   عقاب عمأ اليع

 الثانية: الحالة الناتجة عن سكر اختياري

اقتصاران عمأ مكضكع البحث، يرف غالبية القكانيف المركية تجعػؿ السػكر يػي ىػذه الحالػة 
 سببان مف أسباب تشديد العقكبة.

يبينما اكتيأ القانكف اليمسطيني باعتبار حالة السكر أثناء القيادة حالة مف حػا ت جػكاز 
 ، سػػػنة عمػػػأ تزيػػػد ك  ثقثػػػة أشػػػير عػػػف تقػػػؿ   لمػػػدةالحػػػبس ك ض بػػػدكف مػػػذكرة قػػػبض، إلقػػػاء القػػػب
، العقػكبتيف ىػاتيف برحػدلأك  لػةاك المتد بالعممػة يعادلػو مػاأك  دينػاران  ثمػانكفك  ما ة مقدارىا كبغرامة

؛ (1) إدانتػػػو تػػػاريخ مػػػف سػػػنتيف خػػقؿ ارتكابيػػػا الػػػأ عػػػاد إذامػػع مضػػػاعية الحػػػد األقصػػػأ لمعقكبػػة 
 .(1)اإلصابة الخطأ أك شرع المصرم ظريان مشددا يي عقكبة مرتكب جريمتي القتؿ جعميا الم

                                                           
برردونالقررب ٌلقررًأنشرررطًلكررلٌجرروز-1/و(مررنالقررانونالفلسررطٌنًعلررىأنرره"91/1تررنصالمررادة)((1

و_قٌرادةالتالٌرة..الحراالتفرًمررورجرٌمرةمنرهمررأىعلرىٌرتكربمركبرةأٌرةقائدعلىقب إلقاءمذكرة

عرنتقرلاللمدةبالحبسٌعاقب(منهعلى"111مركبةتحتتأثٌرمادةمخدرةأومسكرة"،كماتنصالمادة)

أوباحردىلمتداولرةابالعملةٌعادلهأومادٌناراوثمانونمائةمقدارهاوبؽرامةسنتٌنعلىتزٌدوالأشهرثالثة
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 القوة القاىرةو الفرع الرابع: اإلكراه 
تقيدىا إلأ درجة أك ف تشؿ إرادة الشخص اه بكجو عاـ، بأنو قكة مف شأنيا أيقصد باإلكر 

 .(2)يار الحر كبيرة عف أف يتصرؼ كيقان لما يراه، ذلؾ أف أثره ينصب عمأ يقداف ا خت

 اإلكراه المعنكم.ك ينقسـ اإلكراه إلأ نكعيف، ىما اإلكراه المادم ك 

  تنسػب إليػو ييػو غيػر حركػة عضػكية  كإرادة الياعػؿ عمػأ نحػ كمح كياإلكراه المادم ى
 .(3)مكقؼ سمبي مجرديف مف عف الصية اإلرادية أك 

إلػأ منػع المسػؤكلية الجزا يػة اإلكراه المادم   يمتد أثػره يي يرل بعض اليقياء أف القكة ك 
ىػػي عنصػػر جػػكىرم ييػػو، يينيػػار بػػذلؾ الػػركف ك يحسػب، بػػؿ إنػػو ينيػػي الصػػية اإلراديػػة عػػف اليعػػؿ 

 .(4)المادم لمجريمة 

يسػػػمأ بػػػالقكة القػػػاىرة، ك   عبػػػرة بمصػػػدر ىػػػذا اإلكػػػراه، يقػػػد يرجػػػع إلػػػأ أسػػػباب طبيعيػػػة، ك 
اب لممحكمػة ألداء الشػيادة، كمػا كحالة سيؿ يقطع سبؿ المكاصقت عمأ شػاىد ييمنعػو مػف الػذى

يمكػػف أف يرجػػع إلػػأ أسػػباب حيكانيػػة، محالػػة الحيػػكاف الػػذم يجمػػ  بصػػاحبو يػػق يقػػكل عمػػأ كػػب  
قد يككف إنسانان كمف يجمس شاىدان ييمنعو مف أداء الشػيادة ك جماحو، ييصيب إنسانان أثناء جريو، 

(5). 

صػػدميا أحػػد ك الطريػػؽ  حكمػػت محكمػػة يرنسػػية، بػػأف انػػز ؽ سػػيارة عمػػأ رقعػػة ثمػػ  يػػيك 
ألنػو يرجػع إلػأ  ة الجرح برىمػاؿ مػف جانػب قا ػدىا،المارة، محدثة بو جركحان، أمر   يحقؽ جريم

كػاف الطقػس ك قكة قاىرة، إف لـ تكػف يػي الطريػؽ عقمػة مػا تػدؿ عمػأ كجػكد تمػؾ الرقعػة الثمجيػة، 
عمأ الطريؽ مف جراء حكمت كذلؾ بأنو   يعتبر قكة قاىرة كجكد بقعة ماء ك  كقت الحادث جايان؛

                                                                                                                                                                     

الررىعررادفرراذاالقررانونهررذامررن(91)المررادةفررًالررواردةالجرررائممررنجرٌمررةارتكرربمررنكررلالعقرروبتٌنهرراتٌن

.للعقوبة"األقصىالحدٌضاعؾإدانتهتارٌخمنسنتٌنخاللارتكابها
(منقانونالعقوباتالمصري.11.،38.لالطالعأكثر،انظرالمادتٌن)((1
(.375ص)ي،المبادئالعامةفًقانونالعقوباتاوالشوخلؾ((2
(.1/151)جالولٌد،المبادئالعامةفًقانونالعقوباتالفلسطٌنً((3
(.111صلعام)أبوعفٌفة،شرحقانونالعقوبات،القسما((4
.(171صلمبادئالعامةفًقانونالعقوبات)ي،ااووالشخلؾ((5
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بالتالي   يحؽ لسا ؽ سيارة يي الطريؽ أف يتعمؿ بيا لنيػي مسػؤكليتو ك عاصية استثنا ية شديدة، 
(1). 

 يشترط لقعتداد باإلكراه المادم كمانع لممسؤكلية الجزا ية شرطيف:ك 

 عدم إمكانية التبصر باإلكراه بحيث كان يصح درؤه .1

مف مرض الرعاش العصػبي، ثػـ يتسػبب بحػادث طػرؽ  يعمـ أنو يعاني كىك يمف يقكد مركبة، 
نتيجػػة يقدانػػو السػػيطرة عمػػأ ًلػػة القيػػادة، مػػف جػػراء مرضػػو،   يقبػػؿ منػػو الػػديع بانتيػػاء مسػػؤكليتو 

 مصاب بالمرض التسبب بالحادث. كىك الجزا ية، إذ إنو كاف يعمـ أف مف شأف قيادتو 

 مة اإلكراهاو أل يكون باستطاعتو مق .2

بامتنػػاع مسػػؤكليتو الجزا يػػة، لقيامػػو باليعػػؿ تحػػت تيديػػد طيػػؿ صػػغير يػػق يعتػػد بػػديع شػػخص 
تقػدير مػدل ا عتػداد ك شاب قكم البنيػة، إذ كػاف برمكانػو عػدـ القيػاـ باليعػؿ،  كىك ضعيؼ البنية، 

 .(2)قيامو مف عدمو، خاضع لتقدير محكمة المكضكع ك باإلكراه، 

 الحادث الفجائي
دث يجا ي، كقا ػد المركبػة الػذم يصػاب يجػأة قد يرتكب اليعؿ المككف لمجريمة بسبب حا

 بعمأ األلكاف، ييرل النكر األحمر أخضران، مما ينبني عميو حصكؿ حادث؛

قػػػد يقػػػاؿ إف الػػػركف المػػػادم غيػػػر متػػػكاير،  نقطػػػاع عققػػػة السػػػببية بػػػيف نشػػػاط الياعػػػؿ ك 
ؿ لمػػا حػػدثت  نشػػاط اليعػػالكاقػػع غيػػر ذلػػؾ، يعققػػة السػػببية قا مػػة، إذ لػػك ك النتيجػػة التػػي حػػدثت، ك 

مػػا عػػدـ قيػػاـ المسػػؤكلية يمرجعػػو إلػػأ انتيػػاء الػػركف المعنػػكم، أم إلػػأ عػػدـ إمكػػاف نسػػبة النتيجػػة، أ
 .(3)الخطأ إلأ الياعؿ 

                                                           
.(115صعقوباتالقسمالعام)شرحقانونالأبوعفٌفة،((1
(.111أبوعفٌفة،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام)((2
.(.11صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((3
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ضغط شخص عمأ إرادة ًخر لحممو عمأ تكجيييػا إلػأ سػمكؾ  كأما اإلكراه المعنكم، يي
 .(1)إجرامي، بحيث تصب  إرادتو   اعتبار ليا يي حكـ القانكف 

صػػكرتو يقػػـك الياعػػؿ بنشػػاط يتسػػبب عنػػو نتيجػػة يعاقػػب عمييػػا القػػانكف، إ  أنػػو    يػػيك 
 .(2)كسيمتو المشيكرة ىي التيديد ك يعاقب ألف نشاطو لـ يصدر عف اختيار يتجرد مف الخطأ، 

يػذىب بقيمتيػا، لعػدـ ك لكنػو يشػؿ حركتيػا ك   يعدـ إرادة المكره مػف الناحيػة الماديػة،  كيي
ر، ييحمػؿ المكػره عمػأ ارتكػاب الجريمػة تحػت تػأثير الخػكؼ مػف خطػر جسػيـ القدرة عمػأ ا ختيػا

 .(3)كشيؾ الكقكع 

 :(4)ييشترط لتكايره يي القانكف اليمسطيني ك 

 أ  يككف بكسع المكره ديع الخطر بغير ارتكاب الجريمة. .1
األذل البميػػغ، يػػق يطبػػؽ أك المػػكت العاجػػؿ  كأف يكػػكف اإلكػػراه بريقػػاع ضػػرر جسػػيـ، ىػػ .2

 التيديد بنشر أسراره.أك يديد بنشر صكر ياضحة عمأ الت
 أف يقع عمأ النيس يقط دكف الماؿ. .3
 جريمة ضد أمف الدكلة.أك أف   تككف الجريمة المرتكبة بسببو القتؿ  .4
 أ  يككف المكره قد عرض نيسو ليذا اإلكراه. .5

ا ػدة عػف يمكف أف يمثؿ لذلؾ يي حكادث الطرؽ، بقا د المركبػة الػذم يقػكد المركبػة بسػرعة ز ك 
ًدابػػو، ثػػـ يتسػػبب نتيجػػة لػػذلؾ بحػػادث طػػرؽ، ك   يمتػػـز بقكاعػػد المػػركر ك الحػػد المسػػمكح بػػو قانكنػػان، 

ا   يرنػو سػيقكـ بقتمػو ك يككف ذلؾ كمو تحت تأثير تيديد أحد األشخاص لػو بالقيػادة بيػذه الصػكرة ك 

                                                           
.(1/158العقوباتالفلسطٌنً)جالولٌد،المبادئالعامةفًقانون((1
.(113صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى((2
.(1.1ص)شرحقانونالعقوباتالقسمالعامٌفة،أبوعف((3
(مرنقرانونالعقوبرات17.كمراترنصالمرادة)(.1/111،11جقانونالعقوبرات)الولٌد،المبادئالعامةفً((4

المطبقفًمحافظاتؼزةعلى"الٌعتبرالفعلجرماًإذاارتكبهالشرخصمكرهراًتحرتطائلرةالتهدٌرد،وكران
بهإٌا ضمندائرةالمعقولالموتالعاجلأواألذىالبلٌػفٌمالولمٌرتكبره،وتسرتثنىمرنذلر ٌتوقعحٌنارتكا

جرائمالقتلوالجرائمالتًتقعضدالدولةممراٌسرتوجبعقوبرةاإلعردام،وٌشرترطفرًذلر أالٌكرونالشرخص
الذيارتكبمثلذل الفعلقدعر نفسهلمثلهذااإلكرا بمح إرادته".
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اإلكػراه  برطقؽ مقذكؼ نارم مف مسدس صكبو مسبقان عمأ رأس شخص قا د المركبة، ييعد ىػذا
 ف المسؤكلية الجزا ية ليذا الشخص.مانعان م

لكنو   يعتد بديع قا د المركبة بأنو كاف كاقعان تحت اإلكراه، إذا ما كاف يقكد المركبػة لكحػده ك 
بنيس الصكرة السابقة،  دعا و بأنو تمقأ تيديدان مف أحد األشخاص عبر اتصاؿ ىاتيي مثقن، إذ 

 طات المختصة لحمايتو مف ذلؾ التيديد.كاف برمكانو ا ستعانة بالسم

 حالة الضرورةالفرع الخامس: 
تكصػي إليػو بطريػؽ الخػقص منػو ك ىي مجمكعػة مػف الظػركؼ تيػدد شخصػان بػالخطر، ك 

 .(1)بارتكاب يعؿ جرمي معيف 

غيػػره ميػػددان بخطػػر جسػػيـ عمػػأ الػػنيس، عمػػأ كشػػؾ أك يتكػػكف بػػأف يجػػد اإلنسػػاف نيسػػو 
 .(2)لمخقص منو إ  بارتكاب اليعؿ المككف لمجريمة   سبيؿك بغيره أك الكقكع بو 

( مػف قػانكف العقكبػات المطبػؽ يػي 18قد تعرض ليا التشريع اليمسػطيني بػنص المػادة )ك 
ترؾ يعتبر إتيانو جرمان أك التي تنص عمأ ث يجكز قبكؿ المعذرة يي ارتكاب يعؿ ك محايظات غزة 

أك تيـ أف يثبػػت بأنػػو ارتكػػب ذلػػؾ اليعػػؿ لػػك  كجػػكد تمػػؾ المعػػذرة إذا كػػاف يػػي كسػػع الشػػخص المػػ
ضػرران أك حصػمت أللحقػت أذل  كالتي لك لنتا   لـ يكف يي الكسع اجتنابيا بغير ذلؾ،  الترؾ درءن 
أك ممػػـز بحمػػايتيـ،  كشػػرؼ أشػػخاص ًخػػريف ممػػف ىػػأك بػػنيس أك بمالػػو، أك بشػػريو أك بميغػػان بػػو 

التػرؾ إ  مػا أك ثناء ارتكابو اليعػؿ يشترط يي ذلؾ أ  يككف قد يعؿ أك بماؿ مكضكع يي عيدتو، 
تركو أك أف يككف الضرر الناجـ عف يعمو ك ضركرم ضمف دا رة المعقكؿ لتحقيؽ تمؾ الغاية،  كى

 متناسبان مع الضرر الذم تجنبوث.

( مػف قػانكف العقكبػات المصػرم عمػأ ث   عقػاب عمػأ مػف ارتكػب 61كما تنص المادة )
لغيره مف خطر جسيـ عمػأ الػنيس عمػأ كشػؾ أك اية لنيسو جريمة ألجأتو إلأ ارتكابيا ضركرة كق

 لـ يكف إلرادتو دخؿ يي حمكلوث.ك لك بغيره، أك الكقكع بو 

                                                           
.(1.3صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)بوعفٌفة،أ((1
.(113ص)لقسمالعاممصطفى،شرحقانونالعقوباتا((2
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  يػػػزاؿ تحديػػػد الطبيعػػػة القانكنيػػػة لميعػػػؿ المرتكػػػب بسػػػبب الضػػػركرة محػػػقن لمخػػػقؼ بػػػيف ك 
تبرىػا مانعػان مػنيـ مػف يعك يقياء القانكف، يمنيـ مف يرل بأنيػا سػبب إباحػة، ك الجنا ية ك التشريعات 

 لممسؤكلية الجزا ية، بينما ىناؾ قمة مف اليقياء مف اعتبرىا مانعان لمعقاب يحسب.

( سػػػػابقة الػػػػذكر ضػػػػمف 18رد المػػػػادة )أك عمػػػػأ الػػػػرغـ مػػػػف أف التشػػػػريع اليمسػػػػطيني قػػػػد ك 
المعنكف بعنكاف ) قكاعد عامة يػي المسػؤكلية ك ؿ مف قانكف العقكبات ك اليصؿ الرابع مف الباب األ

بحسػػػب القػػػانكف المطبػػػؽ تعتبػػػر سػػػببان مػػػف أسػػػػباب ك يػػػة(، إ  أف بعػػػض اليقيػػػاء يػػػرل أنيػػػا الجزا 
يػي تيسػير القػكانيف  ةاإلباحة، عمة ذلؾ أف ذلؾ تيسير القػانكف يكػكف عمػأ أسػاس المبػادئ المتبعػ

الذم يخمط بيف اسػتخداـ المصػطمحات الدالػة ك انسجامان مع النظاـ األنجمكسكسكني، ك يي إنجمترا، 
غيرىػػا مػػف المصػػطمحات الدالػػة عمػػأ منػػع المسػػؤكلية الجزا يػػة يحسػػب، ك احػػة مػػف جيػػة عمػػأ اإلب

 .(1)مقرر يي النظاـ القتيني  كخقيان لما ى

يػػػػي إطػػػػار التكييػػػػؽ بػػػػيف ا تجػػػػاىيف الر يسػػػػييف يػػػػي الخػػػػقؼ، يػػػػرل بعػػػػض اليقيػػػػاء أف ك 
لتي   يككف الخطر الضركرة يي غالب أحكاليا مانعان لممسؤكلية، إ  يي حالة كاحدة ىي الحالة ا

بمف ييمو أمره، كالطبيب الػذم يجػرم عمميػة إجيػاض إنقػاذان لػألـ أك يييا محدؽ بالشخص نيسو 
(2). 

يتيؽ الباحث مع اآلراء التي اعتبرت الضركرة مانعان مف مكانع المسػؤكلية، إذ إف ًثارىػا ك 
يجػكز لمغيػر ديػع خطػر  تتمثؿ يي تجرد اإلرادة مف الحرية المعتادة يي الظركؼ العادية، كما أنػو

 جريمة الضركرة تحت باب استعماؿ حؽ الدياع الشرعي.

 ثمة شركط كاجبة  عتبار قياـ حالة الضركرة:ك 

 غيره.أك أف يككف الخطر ميددان نيس المضطر  .1
 أف يككف الخطر جسيمان. .2
 أف يككف الخطر حا ن. .3

                                                           
وحمررودة،(1/191،191،155)جللمزٌررد،راجررع،الولٌررد،المبررادئالعامررةفررًقررانونالعقوبرراتالفلسررطٌنً((1

(.1/551)جشرحقانونالعقوباتاالتحادي
(.1/551)جالعقوباتاالتحاديحمودة،شرحقانون((2
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 أف   يككف إلرادة الياعؿ دخؿ يي حمكلو. .4
 زمان لديع الخطر.أف يككف يعؿ الضركرة   .5
 الكسيمة الكحيدة لذلؾ. كأف يككف ذلؾ اليعؿ ى .6

الشػػػرط الرابػػػع لخصكصػػػيتو يػػػي  كأكثػػػر مػػػا يعنػػػي الباحػػػث تيصػػػيمو مػػػف الشػػػركط السػػػابقة ىػػػك 
مكضكع البحث، يمف المتيؽ عميو أنػو   محػؿ إلعيػاء الشػخص مػف مسػؤكلية جريمػة تسػبب بيػا 

امتػدت النيػراف ك ـ النػار عمػدان يػي مكػاف، أضػر  كتحت ضغط خطر تسبب عمدان يي نشك و، كما ل
لػػة ذلػػؾ الياعػػؿ اليػػرب اك جرحػػو أثنػػاء محأك حػػكؿ المكػػاف، ممػػا اضػػطر الياعػػؿ إلػػأ قتػػؿ شػػخص 

 .(1)لمنجاة مف النيراف 

نشػأ الخطػر  كيترتب عمأ ذلؾ أنو إذا لـ يكف إلرادة الياعػؿ دخػؿ يػي حمػكؿ الخطػر، كمػا لػك 
بالتػػػالي يعيػػػأ الياعػػػؿ مػػػف ك قػػػؽ حالػػػة الضػػػركرة بسػػػبب خطػػػأ غيػػػر عمػػػدم، ييػػػي ىػػػذه الحالػػػة تتح

أثنػاء ك المسؤكلية الجزا ية، كمف يرمي عقب سيجارة يي مكػاف خطػأ ييػؤدم ذلػؾ إلحػراؽ المكػاف، 
 .(2)لتو اليرب يصيب أحد األشخاص بجراح اك مح

مثالو يي حكادث الطرؽ، تسبب قا د مركبة بحادث طرؽ نت  عنو إصػابة أحػد األشػخاص، ك 
 ػػػد المركبػػػة المتسػػػبب بالحػػػادث برسػػػعاؼ المصػػػاب بنقمػػػو بػػػنيس المركبػػػة إلػػػأ أحػػػد أثنػػػاء قيػػػاـ قاك 

ًدابػػو بزيػػادة سػػرعتو، ييتسػػبب نتيجػػة لمسػػرعة بحػػادث طػػرؽ ك المستشػػييات، يخػػالؼ قكاعػػد المػػركر 
ًخػػر، ثػػـ يػػديع بأنػػو كػػاف يػػي حالػػة ضػػركرة ىػػي العمػػؿ عمػػأ إنقػػاذ حيػػاة المصػػاب الػػذم كػػاف _ 

يـ مف شأنو إلحاؽ المكت بو، ييؿ يمكف اعتبار حالة الضركرة بحسب تقديره _ مصابان بأذل جس
 يي مثؿ ىذه الحا ت؟

بحسػػػب رأم الباحػػػث يمكػػػف اعتبػػػار قيػػػاـ حالػػػة الضػػػركرة حػػػاؿ كانػػػت إصػػػابة الشػػػخص ك إنػػػو 
إحػداث  كأإصابة بالغػة مػف شػأف اسػتمرارىا دكف نقػؿ لممستشػيأ يػي أقصػر كقػت إحػداث الكيػاة، 

القػػػانكف اليمسػػػطيني قػػػد أجػػػاز نقػػػؿ المصػػػاب إلػػػأ أقػػػرب مركػػػز أف ك مضػػػاعيات خطيػػػرة،   سػػػيما 

                                                           
.(117صعقوباتالقسمالعام)مصطفى،شرحقانونال((1
.(391صمبادئالعامةفًقانونالعقوبات)ي،الاووالشخلؾ((2
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إلػأ اعتبارىػا  كبغيرىا مػف المركبػات، األمػر الػذم يػدعأك إسعاؼ بنيس المركبة المسببة لمحادث 
(1). 

يجػػب أف ك تػػكاير شػػركطيا، مػػف شػػأف قاضػػي المكضػػكع، ك ثػـ إف القػػكؿ بتػػكاير حالػػة الضػػركرة 
 .(2)قبسات طبقان لمحقيقة الكاقعة المك يككف الحكـ بيا مستيادان مف الظركؼ 

 المطمب الثالث: الركن الشرعي 
سػػػبقت اإلشػػػػارة إلػػػػأ الخػػػقؼ اليقيػػػػي بػػػػيف اعتبػػػار عػػػػدـ المشػػػػركعية ركنػػػان يػػػػي الجريمػػػػة 

قصػر دراسػة أسػباب اإلباحػة ضػمف الػركف ك بيف عدـ اعتباره كػذلؾ ك بالتالي دخكلو يي تككينيا، ك 
 .(3)المعنكم ليا 

ثبػػكت الصػػية غيػػر المشػػركعة لميعػػؿ المرتكػػب، أم ثبػػكت إىػػدار  يعنػػأ بػػالركف الشػػرعيك 
العقاب، بمعنأ أف ركف ك اليعؿ المرتكب إلحدل المصال  التي يحمييا المشرع بنصكص التجريـ 

بيف القاعدة التجريمية ك عدـ المشركعية يستياد مف عققة التعارض بيف الكاقعة المادية المرتكبة، 
(4). 

لكنيػا صػية غيػر مسػتقرة، ك ب اليعؿ الصػية غيػر المشػركعة الذم يكس كينص التجريـ ى
 .(5)إذ يمكف زكاليا بخضكع اليعؿ لسبب إباحة 

ف القكاعػػد القانكنيػػة الناظمػػة لجػػرا ـ حػػكادث الطػػرؽ متشػػعبة يػػي كمػػا سػػبقت اإلشػػارة إلػػأ أ
ف كػاف جميػا قػد تػػـ الػنص عميػو ضػمف القػكانيف المركريػة، سػيما مػػا ك نصػكص تشػريعية مختميػة،  ا 

 ا ستخداـ األمثؿ ليا.ك مؽ بقكاعد السير بالمركبات عمأ الطريؽ يتع

                                                           
(.73،75للمزٌد،راجع،القانونالفلسطٌنً،المادتٌن)((1
(.1/511)جحمودة،شرحقانونالعقوباتاالتحادي((2
(منالقانوناألساسًالفلسطٌنًعلىأنه"..الجرٌمرةوال15هذاالفصل،وتنصالمادة)انظر،مقدمة((3

عقوبةإالبنصقانونً..".
.118حمودة،شرحقانونالعقوباتاالتحادي،الجزءاألول،ص((4
..7حسنً،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،ص((5
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مجػردة، شػرط أف ك يعنأ بالتشريع ىنا، كؿ النصكص المكتكبػة التػي تقػرر قكاعػد عامػة ك 
تكػػػػكف صػػػػادرة عػػػػف سػػػػمطة مختصػػػػة بػػػػذلؾ طبقػػػػان لمدسػػػػتكر، يػػػػق يشػػػػترط صػػػػدكرىا عػػػػف السػػػػمطة 

نما يكيي صدكرىا عف سمطة مختصة بالتشر ك التشريعية،   .(1)المكا   ك يع، ييدخؿ يييا القكانيف ا 

بذلؾ يرف ىذا الركف   يتكاير إ  إذا كاف اليعؿ المرتكب خاضػعان لػنص قػانكني يجرمػو ك 
أ  يكػػكف خاضػػعان ألم سػػبب مػػف أسػػباب ك منػػو يسػػتمد الصػػية غيػػر المشػػركعة، ك يعاقػػب عميػػو، ك 

يعػػكد بػػو مػػرة أخػػرل إلػػأ دا ػػرة ك اإلباحػػة، كػػكف تػػكاير األخيػػرة يخػػرج اليعػػؿ مػػف دا ػػرة القمشػػركعية 
 .(2)المشركعية 

بالتػػػػالي تخرجػػػػو مػػػػف دا ػػػػرة ك يأسػػػػباب اإلباحػػػػة تمػػػػؾ تريػػػػع عػػػػف اليعػػػػؿ الصػػػػية الجرميػػػػة، 
 المحظكر إلأ دا رة المباح.

العقػػػاب مككنػػػة لجريمػػػة مػػػف ك ييػػػي عبػػػارة عػػػف أحػػػكاؿ تكػػػكف يييػػػا الكاقعػػػة محػػػؿ التجػػػريـ 
تكايرىا يترتب عمييا ريع صية عدـ المشركعية عف بك الجرا ـ التي يعاقب عمييا قانكف العقكبات، 

 .(3)الكاقعة يق تعد جريمة 

العقكبػػػػات المقػػػػررة ليػػػػا، بيػػػػدؼ حمايػػػػة ك عمػػػػة ذلػػػػؾ أف نصػػػػكص التجػػػػريـ تبػػػػيف الجػػػػرا ـ 
قػد ترتكػػب الجريمػػة يػػي ظػػركؼ   ك القػػيـ التػػي قػػرر المشػرع حمايتيػػا بتمػػؾ النصػػكص، ك المصػال  

ذا التطبيػػػؽ قػػػد   يحقػػػؽ يػػػي تمػػػؾ الظػػػركؼ الغػػػرض يصػػػ  معيػػػا تطبيػػػؽ نػػػص التجػػػريـ، ألف ىػػػ
 .(4)حماية مصمحة معتبرة  كىك المقصكد منو 

                                                           
ٌُشرارفرًهرذاالصرددإلرىأنكثٌرراًمرنالسرلوكٌات(75صم)حسنً،شررحقرانونالعقوبراتالقسرمالعرا((1 .و

المرورٌةالمجرمة،قداكتسربتصرفةالتجررٌمبقواعردالئحٌرة،مرنذلر حظرراسرتعمالأيجهرازاتصرالعرن

(منالالئحةالتنفٌذٌةللقرانونالفلسرطٌن178ًحٌثتنصالمادة)طرٌقاإلمسا بهباحدىالٌدٌنأثناءالقٌادة،

الجهرازبرذل اإلمسرا طرٌرقعنالقٌادةأثناءاتصالجهازأياستعمالمركبةلقائدٌجوزال-.نه"..علىأ

وبمفهرومالمخالفرةفرانالتحردثبالهراتؾالنقرالعرنطرٌرقسرماعاتالسرلكٌة)بلوتروث(أثنراءٌدٌه".باحدى
ٌُشكلمخا تقررأنهالجرٌمةوالعقوبرةإالبرنصقرانونًفةمرورٌةوفقاًللمادةالسابقة،إذلالقٌادةالٌمكنأن

أوبناًءعلٌه.
.(1/157)جحمودة،شرحقانونالعقوباتاالتحادي((2
.111المرجعالسابق،ص((3
.(115صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)مصطفى،((4



91 
 

أداء الكاجػػػب، أك اسػػػتعماؿ السػػػمطة ك تشػػػمؿ أسػػػباب اإلباحػػػة كػػػؿ مػػػف الػػػدياع الشػػػرعي، ك 
 ممارستو.أك استعماؿ الحؽ ك 

أك انسػػػػجامان مػػػػع مكضػػػػكع البحػػػػث يػػػػرف الباحػػػػث سيقصػػػػر حديثػػػػو حػػػػكؿ أداء الكاجػػػػب، ك 
 السمطة، ككنيا الحالة األكثر صمة بمكضكع قضايا حكادث الطرؽ. استعماؿ

ز المكظػػؼ حػػدكد ا ختصػػاص المخػػكؿ لػػو ليػػدخؿ يػػي مجػػاؿ اك يػػراد بػػأداء الكاجػػب تجػػك 
 .(1)يعتقد أنو اليعؿ   يزاؿ يي حدكد اختصاصاتو  كىك الحقكؽ التي تمتـز الدكلة بصيانتيا 

لػػكا مركبػػات األمػػػف أك نيف المركريػػة، قػػد غيػػره مػػف القػػكاك مػػف ذلػػؾ أف القػػانكف اليمسػػطيني 
لكيػػة لمسػػير عمػػأ مػػا عػػداىا مػػف ك أىميػػة خاصػػة أثنػػاء سػػيرىا عمػػأ الطرقػػات، يجعمػػكا ليػػا حػػؽ األ

مركبات أخرل، كما منحكا قا ػدييا صػقحيات خاصػة، منيػا جػكاز عػدـ ا لتػزاـ القكاعػد المركريػة 
 .(2)الكايييف لمياج ت الطريؽ  الحذرك أثناء سيرىـ بيا يي مياـ رسمية، شرط اتخاذ الحيطة 

 استعماؿ السمطة إحدل حالتيف:أك يتخذ أداء الكاجب ك 

 ىمػا، تنييػذ المكظػؼ العػاـ أمػر ر ػيس كجبػت أك لػو صػكرتاف، ك لأ: العمؿ القػانكني، ك األ
 عميو إطاعتو، أما الثانية، ييي ارتكابو اليعؿ تنييذان لما أمرت بو القكانيف.

 ل باحة. سببان  تعداف لأك األ الحالةذه ى صكرتي أف يي خقؼ مف ماك 

 يمػيف عمػأ المثبتػة قػؼ إشارة عمأ بالكقكؼ ا لتزاـ بعدـ أمف مركبة قا د قياـ يرف عميوك 
 إجراءات اتخذك  رسمية، ميمةب قيامو أثناءذلؾ  كاف طالما الجزا ية المساءلة مف يعييو سيره، خط

 .الطريؽ لمياج ت الكايييف الحذرك  الحيطة

 70 بسػػرعة العػػاـ الطريػػؽ عمػػأ األمػػف مركبػػة سػػير يػػرف ذلػػؾ، ثبػػت متػػأك  يرنػػو بالتػػاليك 
 مػع بيػا، الخاصػتيف اإلضػاءةك  التنبيػو صػايرة صػكت قا ػدىا إطػقؽ مع رسمية، ميمة يي س/كـ

                                                           
.(51.صشرحقانونالعقوباتالقسمالعام)حسنً،((1
التقٌردعردممهمترهتأدٌرةأثنراءاألمرنمركبرةلقائردٌجوزالقانونالفلسطٌنًعلىأنه"(من11تنصالمادة)((2

اتخراذبشررطوالضروئٌةالصروتٌةالتنبٌرهأجهرزةواسرتخداموعالماترهوإشراراتهالمرروربقواعردالضررورةعند
.للخطر"أواألموالاألشخاصحٌاةتعرٌ وعدموالحذرالحٌطةوسائل
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 خػػػقؿ مػػػف ثبػػػتك  ذلػػػؾ، كػػػاف متػػػأ الطريػػػؽ، لمياجػػػ ت الكػػػايييف الحػػػذرك  الحيطػػػة اتخػػػاذ مراعاتػػػو
 مركبػػػة مػػركر بانتظػػػار الطريػػؽ يمػػػيف عمػػأ بيػػػا متكقيػػان  كػػػاف لاألخػػر  المركبػػػة قا ػػد أف التحقيقػػات

 مػػركر ظانػػان  الطريػػؽ، كنحػػ يجػػأة المركبػػة تمػػؾ قا ػػد انػػدم  ـثػػ خميػػو، مػػف قادمػػة كانػػت التػػي األمػػف
 بػأف لديعػو مبػرر  ك  كحػده، عميػو تكػكف الحػادث مسػؤكلية يرف الحقيقة، خقؼ عمأ األمف مركبة
 حيػث س،/كػـ50 ىػيك  البمػدة حػدكد داخػؿ بيػا المسػمكح عةالسػر  زاك تج قد كاف األمف مركبة قا د
 ميمػػة يػػي كػػاف ككنػػو القػػانكف، لصػػحي  كيقػػان  األمػػف مركبػػة لقا ػػد مبػػاح لمسػػرعة زاك التجػػ ىػػذا إف

 .بو المكمؼ الكاجب أداء أثناء رسمية

 ىمػا، حينمػا يقػـك المكظػؼ بيعػؿ أك يكػكف يػي صػكرتيف، ك الثانية: العمؿ غيػر القػانكني، 
الثانيػة، حينمػا يقػكـ بيعػؿ تنييػذان ألمػر ر ػيس يعتقػد ك مف اختصاصو خقيان لمحقيقة،  أنو كاعتقد ى

 .(1)مقرر  كأف طاعتو كاجبة عميو خقيان لما ى كى

 إحدل صكرتي ىذه الحالة، ككنو عمقن غير قانكنيان. اليعؿ يتخذ حينماالمشكمة  تثكرك 

يػو األمػر إلػأ مرؤكسػو، يمثؿ ليػا بحالػة بصػكرة صػدكر األمػر مػف ر ػيس لػو سػمطة تكجك 
المػػػرؤكس غيػػػر ممػػػـز ك بػػػذلؾ غيػػػر كاجػػػب التنييػػػذ،  كىػػػك لكػػػف ىػػػذا األمػػػر غيػػػر مطػػػابؽ لمقػػػانكف، ك 

يعتقػػد أف إطاعػػة الػػر يس ييػػو  كلكػػف عيػػب األمػػر خيػػي عمػػأ المػػرؤكس، ييػػك برطاعػػة ر يسػػو ييػػو، 
 .(2)كاجبة 

كف ممزمػػػان بيػػػاف ذلػػػؾ حينمػػػا يتمقػػػأ المكظػػػؼ العػػػاـ أمػػػران غيػػػر مشػػػركعان مػػػف ر يسػػػو، ييكػػػ
عػػدـ التنييػػذ مػػف ك كاجػػب إطاعػػة القػػانكف ك بػػكاجبيف متناقضػػيف، كاجػػب إطاعػػة ر يسػػو مػػف جيػػة، 

 .(3)الجية األخرل 

امػػر، اسػػتقر قضػػاء محكمػػة ك بعيػػدان عػػف الخػػكض يػػي نظريػػات حػػدكد ا لتػػزاـ بطاعػػة األك 
ت جػرا ـ كانػ كالنقض عمأ أف إطاعػة الرؤسػاء   ينبغػي بأيػة حػاؿ أف تمتػد إلػأ الجػرا ـ، حتػأ لػ

سػػػيارة أك اإلصػػػابة الخطػػػأ، كمػػػا إذا أمػػػر الػػػر يس سػػػا ؽ قطػػػار ك غيػػػر عمديػػػة، مثػػػؿ جريمػػػة القتػػػؿ 
                                                           

.(.35صنالعقوباتالقسمالعام)شرحقانوحسنً،((1
.11.المرجعالسابق،ص((2
(.38.ص)سرور،أصولقانونالعقوبات،القسمالعام((3



91 
 

أك بالسػػػير رغػػػـ تػػػكاير عيػػػب يػػػي أداة النقػػػؿ ممػػػا قػػػد يػػػؤدم إلػػػأ كقػػػكع حػػػادث يػػػنجـ عنػػػو الكيػػػاة 
ؿ الخطػأ الػذم   تقػكـ بػو كحػده الجريمػة بػ ك  يقاؿ يي ىذه الحالة بأف تنييذ األمر ىػك اإلصابة، 

  بد مف تحقؽ نتيجتيا، إذ إف التكميؼ الكارد يػي قػانكف العقكبػات يػرد عمػأ عػدـ ارتكػاب الخطػأ 
غير العمدم الذم مف شأنو أف يؤدم إلأ النتيجة الضارة، يالنيي يػرد عمػأ الخطػأ غيػر العمػدم 

 .(1)  عمأ النتيجة 

و ث   يعتبػر ( مف قانكف العقكبات المطبؽ يي محايظات غزة عمأ أنػ19تنص المادة )ك 
التػرؾ يػي أم حػػاؿ أك تػرؾ، إذا كػػاف قػد أتػأ ذلػؾ اليعػؿ أك اإلنسػاف مسػؤك ن جزا يػان عػف أم يعػؿ 

مػػف األحػػكاؿ اآلتيػػة: أ_ تنييػػذان لمقػػانكف ب_ إطاعػػة ألمػػر صػػدر إليػػو مػػف مرجػػع ذم اختصػػاص 
ر يكجػػػب عميػػػو القػػػانكف إطاعتػػػو إ  إذا كػػػاف األمػػػر غيػػػر مشػػػركع بصػػػكرة ظػػػاىرة، أمػػػا كػػػكف األمػػػ

 مسألة مف المسا ؿ القانكنيةث كغير مشركع بصكرة ظاىرة، ييأك مشركعان 

( مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات المطبػػػؽ يػػػي محايظػػػات الضػػػية 61تقابميػػػا بػػػذات الميػػػظ المػػػادة )ك 
 الغربية.

يقحظ أف المادتيف قد استخدمتا ألياظػان تػدؿ عمػأ أف أداء الكاجػب مانعػان لممسػؤكلية،   ك 
يػػػي ذلػػػؾ أف مصػػػدرىما القػػػانكف اإلنجميػػػزم الػػػذم يخمػػػط بػػػيف أسػػػباب لعػػػؿ السػػػبب ك سػػػبب إباحػػػة، 

غيرىػػا مػػف األسػػباب المشػػتركة معيػػا يػػي منػػع العقػػاب، إذ يسػػتكم لػػدييـ سػػبب اإلباحػػة ك اإلباحػػة 
 .(2)بالسبب المانع مف العقاب 

يظيػػػر مػػػف المػػػادتيف السػػػابقتيف أف القػػػانكف يحظػػػر عمػػػأ المرؤكسػػػيف تنييػػػذ األمػػػر غيػػػر 
ككنو ظاىر عدـ المشركعية مف عدميا يػي القػانكف المطبػؽ يػي محايظػات  المشركع، مع خقؼ

يتيؽ الباحث مع ما استقر عميو قضاء النقض بأف   كجو  عتبار أسػباب اإلباحػة حينمػا ك غزة، 
 يككف تنييذ القرارات غير المشركعة ييشكؿ جرا ـ أي ا ما كانت الجية المصدرة ليا، يمـ تعػد قداسػةن 

نحػػف نتحػػدث عػػف ك نػػت منػزلتيـ، سػػببان إلىػػدار مػػا أمػرت بػػو القػػكانيف،   سػيما ميمػػا كا ألشػخاصو 
 عالمنا المعاصر. دكؿحرياتيـ يي شتأ ك حقكؽ المكاطنيف  تطكر يي

                                                           
.17.صالمرجعالسابق،((1
(.1/179)جالولٌد،المبادئالعامةفًقانونالعقوباتالفلسطٌنً((2
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أك عميو يرف قيػاـ ضػابط الشػرطة بػأمر أحػد مرؤكسػيو بقيػادة مركبػة دكف رخصػة قيػادة، ك 
  يعتبر ديعو ك ف المسؤكلية الجزا ية، برخصة   تجيز لو قيادة نكع المركبة،   يعيي المرؤكس م

 بػػأف مػػا قػػاـ بػػو سػػببان ل باحػػة، ككنػػو نيػػذ تعميمػػات ر ػػيس تجػػب عميػػو طاعتػػو، إذ إف األمػػر يشػػكؿ
مسػػػا مة ر يسػػػو عمػػػأ ذلػػػؾ، ككنػػػو قػػػاـ  ف األمػػػر   يمنػػػع مػػػفجريمػػػة يعاقػػػب عمييػػػا القػػػانكف، مػػػع أ

ادة   تجيػػز قيػػادة ذات النػػكع مػػف برخصػػة قيػػأك بالسػػماح لػػو بقيػػادة المركبػػة بػػدكف رخصػػة قيػػادة، 
 .(1)المركبات 

  

                                                           
ٌحمرلكرانإذاإالآلٌرةمركبرةقٌرادةألحردٌجروزال-1(منالقانونالفلسطٌنًعلرىأنره"1.تنصالمادة)((1

لرجرالٌقدمهاوأنالقانون،هذاأحكامبمقتضىصدرتٌقودهاالتًالمركبةلنوعالمفعولسارٌةقٌادةرخصة

منالمركبةلمال ٌجوزال-..طلبهاعندالشرطة إذابقٌادتهراآخررلشرخصٌسرملأنعلٌهاالسٌطرةٌمل أو

وتجدراإلشارةإلىأنهقردترمحرمرانالعدٌردأعال .."(1)بالفقرةهوواردلماطبقاًقٌادةرخصةٌحملٌكنلم

مررنضررحاٌاحرروادثالطرررقمررنالتررزامشررركاتالتررأمٌنبالتعوٌضرراتالمدنٌررةكررونقائررديالمركبرراتالمتسررببة
اتالنرروعمررنأوأنرخررصقٌررادتهمالتجٌررزلهررمقٌررادةذبحرروادثهممررنؼٌرررالحاصررلٌنعلررىرخررصقٌررادة،

المركبات،األمرالذياستدعىلفتانتبرا كافرةالجهراتالمختصرةللتأكٌردعلرىمردوسرٌهمبرااللتزامبنصروص
القانون،السٌماقائديمركباتاإلسعاؾواإلطفاء.



98 
 

 فعاليتيا مدىو  الطرق حوادث جرائم لمرتكبي المقررة المبحث الثاني: العقوبات
تػػػزداد عكاقبيػػػا ك عققػػػة السػػػيارة بالجريمػػػة عققػػػة كطيػػػدة، ييػػػي رايػػػد مػػػف ركايػػػد اإلجػػػراـ، 

لمشػكمة مصػدر قمػؽ دا ػـ لرجػاؿ ىػذه اك اتسػع نطػاؽ اسػتعماليا، ك اإلجرامية حدة، كمما تقدـ الػزمف 
أدل انتشار السػيارة إلػأ  قدك ا نحراؼ بكجو عاـ، أك لكؿ ميتـ بأمر الجريمة، ك العدالة الجنا ية، 

قػػد تكػػكف تمػػؾ ك ظيػػكر طا يػػة جديػػدة مػػف الجػػرا ـ لػػـ يكػػف القػػدماء يعريكنيػػا، ىػػي جػػرا ـ المػػركر، 
أخػرل يقػد أدل انتشػار السػيارات مػف جيػة ك ، مػف جيػة لكف أعدادىا ىا مةك الجرا ـ ىينة الخطر، 

تزداد خطػكرة ك اإلصابة الخطأ، ألف السيارة مف أخطر اآل ت ك إلأ زيادة ضخمة يي جرا ـ القتؿ 
 .(1) .سكيرأك مستيتر أك حيف تقع بيف يدم أحمؽ 

ماديػػػػة_ الناجمػػػة عػػػػف التسػػػػبب بحػػػػكادث أك رغػػػـ جسػػػػامة األضػػػػرار _ جسػػػمانية كانػػػػت ك 
منطػػؽ العدالػػة يػػي تقػػدير العقكبػػات، ات سػػمت عقكبػػات الجػػرا ـ غيػػر  انسػػجامان مػػعك الطػػرؽ، إ  إنػػو 

ز جػػػرا ـ التسػػػبب بحػػػكادث الطػػػرؽ يػػػي اك العمديػػػة بأنيػػػا أقػػػؿ  شػػػدةن مػػػف نظيرتيػػػا العمديػػػة، يمػػػـ تتجػػػ
 كصييا أكثر مف ) جنحة (، حتأ يي حالة ككف مدة العقكبة الحبس أكثر مف ثقث سنكات.

نا بعػػيف ا عتبػػار أف إقػػرار المشػػرع لعقكبػػة معينػػة، لعػػؿ األمػػر لػػو مػػا يبػػرره إذا مػػا أخػػذك 
التػػػػي تعػػػػرؼ بأنيػػػػا األسػػػػاليب ك يػػػػرتبط ارتباطػػػػان كثيقػػػػان بالسياسػػػػة الجنا يػػػػة الخاصػػػػة بعمػػػػـ العقػػػػاب، 

العقػػػاب، ك التكجييػػػات التػػػي تحػػػدد لممشػػػرع الجزا ػػػي مػػػا يجػػػب أف تكػػػكف عميػػػو نصػػػكص التجػػػريـ ك 
ؿ بياف صكر الجزاء الجنا ي الكييؿ بالحد مف كصك ن إلأ مكايحة ظاىرة إجرامية معينة، مف خق

 . (2)الظاىرة 

بالتػالي يرنيػا أقػؿ ك جػرا ـ العمػد، مف الكما يرل بعض اليقياء أف جرا ـ الخطأ أقؿ خطران 
 .(3)عقابان، نظران لعدـ اتجاه إرادة الجاني يييا إلأ إحداث النتيجة اإلجرامية 

                                                           
.(85.ص)أبوعامر،مبادئعلماإلجراموالعقابوعو ((1
.(98ص)سلٌم،المدخلفًعلمالعقابالحدٌث((2
(.351صلمبادئالعامةفًقانونالعقوبات)ي،اخلؾوالشاو((3
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دكف صدره، يرف ما تسببو بعض الجرا ـ  إ  أف الباحث يتيؽ مع الرأم األخير يي عجزه
أضػرار، ييػكؽ كثيػران ك التي منيػا حػكادث الطػرؽ  _مكضػكع البحػث _ مػف أخطػار ك غير العمدية، 

 .(1)تسببو غيرىا مف الجرا ـ العمدية  ما

ؿ بيػاف العقكبػات المقػررة بحػػؽ ك ؿ األاك قػد قػاـ الباحػث بتقسػػيـ المبحػث إلػأ مطمبػيف، تنػػك 
مػدل يعاليػة تمػؾ العقكبػات يػي الحػد مػف تمػؾ ك طرؽ يػي بعػض القػكانيف، مرتكبي جرا ـ حكادث ال
.  الجرا ـ يي مطمب ثافو

  الطرق حوادث مرتكبي بحق المقررة ل: العقوباتوالمطمب األ 
ل ػػػؾ المتسػػػببيف بحػػػكادث الطػػػرؽ تبعػػػان لجسػػػامة النتػػػا   أك تتعػػػدد العقكبػػػات المقػػػررة بحػػػؽ 

ا   نجػػػد أنيػػػا تنقسػػػـ إلػػػأ حػػػكادث ينػػػت  عنيػػػا كيػػػاة بػػػالنظر إلػػػأ تمػػػؾ النتػػػك المترتبػػػة عػػػف الكاقعػػػة، 
أف تقتصػػر نتا جيػػا عمػػأ أك أكثػػر برصػػابات جسػػمانية، أك إصػػابة شػػخص أك أكثػػر، أك شػػخص 

 اثنتيف منيا يي كاقعة كاحدة.أك قد يحدث اجتماع النتا   الثقثة، ك التمييات، أك األضرار المادية 

حؽ مرتكبي تمؾ الجرا ـ، سكاء مف حيث ت التشريعات يي بياف العقكبات المقررة باك تتيك 
غيرىػا مػف القػكانيف، يمنيػا مػف أخضػع أك مػف حيػث إيرادىػا القػكانيف المركريػة أك مقدار العقكبػة، 

ػػػػيا ك عقكبػػػات تمػػػؾ الجػػػرا ـ لػػػذات العقكبػػػات المقػػػررة يػػػي قػػػانكف العقكبػػػات العػػػاـ،  منيػػػا مػػػف خص 
 .(2)بعقكبات تـ إيرادىا يي صمب القكانيف المركرية 

سػػػتيياء الحػػػديث عػػػف تمػػػؾ العقكبػػػات، سػػػيتـ تقسػػػيـ المطمػػػب الحػػػالي إلػػػأ ثقثػػػة يػػػركع،  ك 
الثػػػػاني خػػػػاص باإلصػػػػابات ك ؿ منيػػػػا خػػػػاص بعقكبػػػػات الحػػػػكادث النػػػػات  عنيػػػػا حػػػػا ت كيػػػػاة، ك األ

 الجسمانية، بينما خيصلص الثالث لمحديث حكؿ الحكادث المقتصرة عمأ األضرار المادية.

 

                                                           
فعلىسربٌلالمثرالقردبلرػمجمروعحراالتالوفراةالناجمرةعرنحروادثالطررقفرًمحافظراتؼرزةلوحردها((1
،وهورقمٌفوقأولئ الذٌناستشهدواعلىٌدقواتاالحتاللاإلسرائٌلً.111.(حالةفًالعام1.1)

الفلسطٌنًمثالًنصعلىعقوباتهاضمنقانونالمرورالفلسطٌنًبجانربقرانونالعقوبراتالعرام،فالمشرع((2

هصراحةفرًالمرادة) (علرىإلؽراءكرلحكرمٌتعرار وأحكرامهرذاالقرانون،بٌنمرااكتفرىالمشررع1.1معنصِّ

المصريبنصوصقانونالعقوباتالعامعندالحدٌثحولالعقوباتاألصلٌةلها.
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 ل: حوادث الوفاةوالفرع األ 
  تزيػػػد عػػػف ك قػػػرر المشػػػرع اليمسػػػطيني عقكبػػػة الحػػػبس لمػػػدة   تقػػػؿ عػػػف ثقثػػػة شػػػيكر، 

برحدل العقكبتيف، بحؽ كؿ مف أديف بالتسػبب يػي أك ديناران أردنيان،  350غرامة مقدارىا ك سنتيف، 
مػف أك كياة شخص نتيجة حادث طرؽ بغير قصػد، سػكاء كػاف الحػادث ناجمػان عػف عػدـ احتػراز، 

   .(1)با ة عدـ مأك جراء طيش 

( مف قانكف العقكبات المطبؽ يي محايظات غزة عمأ أنو ث كؿ 218كما نصت المادة )
اكتػػراث عمػػقن   أك مػػف تسػػبب يػػي مػػكت شػػخص ًخػػر بغيػػر قصػػد مػػف جػػراء عممػػو بعػػدـ احتػػراز 

بغرامة قدرىا أك يعاقب بالحبس مدة سنتيف ك يبمغ درجة اإلىماؿ الجرمي، يعتبر أنو ارتكب جنحة 
 .(2)يو جن 100

كما من  القػانكف اليمسػطيني ككيػؿ النيابػة صػقحية حرمػاف مرتكػب الجريمػة مػف رخصػة 
يكمان، مع احتيػاظ مػف صػدر القػرار بحقػو يػي طمػب إلغػاء الحرمػاف مػف المحكمػة  90القيادة لمدة 
 .(3)المختصة 

مػاف كيقان لذات القانكف يرنو إذا أديف الشػخص بارتكػاب ىػذه الجريمػة، يرنػو يعاقػب بالحر ك 
  تزيد عف سنتيف، ك مف حيازتيا مدة   تقؿ عف ثقثة أشير أك مف الحصكؿ عمأ رخصة قيادة 

  تزيػد ك يرذا عاد  رتكابيا خقؿ سنتيف مف تاريخ اإلدانة، يكػكف الحرمػاف لمػدة   تقػؿ عػف سػنة 
 .(4)عف سنتيف 

ػػا المشػػرع المصػػرم يقػػد عػػال  الجريمػػة ضػػمف نصػػكص قػػانكف العقكبػػات العػػاـ ، يقػػرر أم 
جنيو كؿ مف تسبب خطأن يي  200ز اك غرامة   تتجك عقكبة الحبس مدة   تقؿ عف ستة أشير، 

                                                           
طررقحرادثنتٌجرةشرخصوفراةفرًتسرببمرنكرل(منالقانونالفلسطٌنًعلرىأنره".11تنصالمادة)((1

شرهورثالثرةعنتقلالمدةبالحبسٌعاقبمباالةأوعدمطٌشجراءأومناحترازعدمعنناجمقصد،بؽٌر
هراتٌنأوباحردىالمتداولةالعملةبٌعادلهاأومادٌناراًوخمسونثالثمائةمقدارهاوبؽرامةسنتٌنعلىتزٌدوال

.العقوبتٌن"
(منالقانونالفلسرطٌنًعلرىإلؽراءأيحكرمٌتعرار وأحكرامهرذاالقرانون،وهومرا1.1وقدنصتالمادة)((2

علٌهالعملفًالمحاكمبعدنشرقانونالمرورالفلسطٌنً،ودخولهحٌزالتنفٌذ.
(.111/3القانونالفلسطٌنً،مادة)((3
(.111لقانونالفلسطٌنً،مادة)ا((4
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المػكا   ك القػرارات ك مخاليػة القػكانيف أك عدـ احتػراز أك رعكنة أك مكت شخص ًخر، بسبب إىماؿ 
 .(1)األنظمة ك 

لخطػأ، كمػا تميػز التشػريع المصػرم بتشػديد العقكبػة إذا مػا صػاحب الجريمػة جسػامة يػي ا
كػاف سػػمكؾ تصػرؼ مرتكػب الجريمػة بعػػد ارتكابيػا مخاليػان لمػا يتكجػػب أك جسػامة يػي النتيجػة، أك 

 يعمو بحسب األصؿ؛

  تزيػػد عمػػأ خمسػػة ك يكيقػػان لػػذات التشػػريع  تكػػكف العقكبػػة الحػػبس مػػدة   تقػػؿ عػػف سػػنة 
كقعػػت  برحػػدل العقػػكبتيف إذاأك جنيػػو،  500ز اك   تجػػك جنيػػو  100غرامػػة   تقػػؿ عػػف ك سػػنيف، 

 حريتو؛أك مينتو أك الجريمة نتيجة إخقؿ الجاني إخق ن جسيمان بما تيرضو عميو أصكؿ كظييتو 

مخػػدران عنػػد ارتكابػػو أك كمػػا تكػػكف ذات العقكبػػة السػػابقة إذا كػػاف مرتكبيػػا متعاطيػػان مسػػكران 
عػف طمػب المسػاعدة لػػو أك نكػؿ كقػت الحػادث عػػف مسػاعدة مػف كقعػت عميػو الجريمػػة أك الخطػأ، 

 .(2)ع تمكنو مف ذلؾ م

  تزيد عمأ سبع سنيف إذا نت  عػف اليعػؿ ك تككف العقكبة الحبس مدة   تقؿ عف سنة، ك 
كياة أكثر مف ثقثػة أشػخاص، يػرذا تػكاير معيػا أحػد الظػركؼ المػذككرة يػي اليقػرة السػابقة، كانػت 

   تزيد عمأ عشرة سنكات.ك العقكبة الحبس مدة   تقؿ عف سنة، 

العقكبة يي الحالة السابقة مف كصييا القانكني باعتبارىا جنحػة، ذلػؾ أف  ك  يغير مقدار
العامػػؿ المشػػدد ليػػا   يخػػرج عػػف ككنػػو ظريػػان مشػػددان يييػػا   ركنػػان يغيػػر كصػػييا الجرمػػي، بد لػػة 
الػػنص عمييػػا بعقكبػػة الحػػبس يػػي القػػانكف المصػػرم، ك معمػػـك أف الحػػبس يكػػكف يػػي الجػػن  بينمػػا 

 .(3)ت يككف السجف يي الجنايا

                                                           
(.38.قانونالعقوباتالمصري،مادة)((1

راجع،نفسالمادةالسابقة،والتشدٌدحٌثالتكونلردىالمرتهمالخبررةالترًٌقتضرٌهاتقردٌمالمسراعدة،وال((2

المسراعدةمتطلبراًٌكونفًاستطاعتهاالستعانةبشخصلدٌههذ الخبررة،كرذل المحرلللتشردٌدإذاكرانتقردٌم

.98.تعرٌ المتهمحٌاتهأوسالمةبدنهللخطر،مراد،شرحقانونالمرور،ص
(.131بهنام،النظرٌةالعامةللقانونالجنائً)ص((3
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، يػرذا مػا عػاد يي حكادث اإلصػابات الجسػمانية مر بالنسبة لممشرع اليمسطينيك ذات األ
سػػػنكات، يرنيػػػا    4مرتكػػػب الجريمػػػة  رتكابيػػػا ك ضػػػكعؼ حػػػدىا األقصػػػأ بػػػأف قػػػدرت بػػػالحبس 

( مػػف قػػانكف العقكبػػات 5تخػػرج عػػف ككنيػػا جنحػػة كيقػػان لمػػا ذكػػر أعػػقه، ك كػػذا ألف نػػص المػػادة )
ايظػػات غػػزة قي ػػد كصػػؼ الجنايػػة بأنيػػا التػػي تسػػتكجب عقكبػػة الحػػبس مػػدة تتجػػاكز المطبػػؽ يػػي مح

 إثبات إدانة المجـر سابقان.إلأ  الثقث سنكات دكف حاجة

يػػادة كمػػا مػػن  القػػانكف المصػػرم النيابػػة العامػػة صػػقحية األمػػر بريقػػاؼ سػػرياف رخصػػة الق
مر عمأ القاضي الجز ػي الػذم لػو ا إذا رأت مد مدة اإليقاؼ عرض األليك ز شيران، لمدة   تتجاك 
 .(1)إلغا و أك مد اإليقاؼ 

عمأ ذات نسؽ المشرع اليمسطيني كاف المشرع العماني، يقاـ بريراد عقكبة القتؿ الخطػأ ك 
الذم ك ضمف متف قانكف المركر، مع اإلشارة إلأ تطبيؽ العقكبة األشد إذا كردت يي قانكف ًخر، 

  تزيد عمأ خمسة سنكات بحؽ كؿ مف تسبب يي كياة ك قرر عقكبة السجف مدة   تقؿ عف سنة 
تعطيػؿ عػف العمػؿ لمػدة تزيػد عمػأ عشػرة أيػاـ، مػع أك ألحؽ بو اذل نجػـ عنػو مػرض أك شخص 

األقصػػػأ لمعقكبػػػة حػػػاؿ تكرارىػػػا خػػػقؿ السػػػتة أشػػػير التاليػػػة  رتكػػػاب ك مضػػػاعية الحػػػديف األدنػػػأ 
 .(2)الجريمة 

تػػػرخيص المركبػػػة ك ب رخصػػػة القيػػػادة قػػػد أجػػػاز ذات القػػػانكف لممحكمػػػة المختصػػػة سػػػحك 
  تزيػػد عػػف سػػنتيف يػػي حػػاؿ التكػػرار ك ز سػػنة، اك سػػحب أمو منيػػا مػػدة   تتجػػأك لكحػػات أرقاميػػا، ك 
لكحػػػات أرقاميػػػا، مخػػػالؼ ك بحسػػػب رأم الباحػػػث يػػػرف جػػػكاز سػػػحب رخصػػػة تسػػػيير المركبػػػة ك ، (3)

لسػػػحب، يػػػق تعػػػد   مبػػػرر ليػػػذا اك لقاعػػػدة شخصػػػية العقكبػػػة، إذ إف الخطػػػأ ينسػػػب إلػػػأ مرتكبػػػو، 
 المركبة مف األشياء التي جـر القانكف حيازتيا.

                                                           
(.81القانونالمصري،مادة)((1
(.51،53القانونالعمانً،المادتٌن)((2
(.51القانونالعمانً،مادة)((3
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 الفرع الثاني: حوادث اإلصابات
بػػذات الكيييػػة التػػي عالجػػت بيػػا التشػػريعات حػػكادث الكيػػاة، عالجػػت الحػػكادث النػػات  عنػػو 

رد عقكباتيا ضػمف القػكانيف المركريػة إلػأ جانػب قػانكف العقكبػات أك إصابات جسمانية، يمنيا مف 
 منيا مف اكتيأ بما تـ النص عميو يي قانكف العقكبات العاـ.ك  العاـ،

( مف القانكف اليمسطيني عمأ أنو ث يعاقب بالحبس لمدة   تقؿ عف 110ينصت المادة )
لػة، اك مػا يعادلػو بالعممػة المتدأك دينػاران  180بغرامػة مقػدارىا ك   تزيػد عمػأ سػنتيف، ك ثقثة أشير، 

( مف ىذا القػانكف، 96كب جريمة مف الجرا ـ الكاردة يي المادة )برحدل العقكبتيف، كؿ مف ارتأك 
 يرذا عاد  رتكابيا خقؿ سنتيف مف تاريخ إدانتو يضاعؼ الحد األقصأ لمعقكبةث.

/ج( مػػف القػػانكف اليمسػػطيني عمػػأ الجريمػػة بأنيػػا ث التسػػبب بحػػادث 96/1تػػنص المػػادة )ك 
درجػػػة خطكرتيػػػا عمػػػأ ك اإلصػػػابات طػػػرؽ نػػػت  عنػػػو أضػػػرار جسػػػمانيةث، دكف تيريػػػؽ بػػػيف جسػػػامة 

 صحة المريض.

كػاف أك جعؿ القانكف اليمسطيني عدـ قياـ السا ؽ الذم لو دخؿ يػي حػادث الطػرؽ عمػـ ك 
لػـ يقػدـ لممصػاب المسػاعدة ك لػـ يتكقػؼ بػالقرب منػو، ك عميو أف يعمـ برصابة شخص يي الحػادث 

  تزيػد عمػأ ك تقؿ عف شيريف،  التي برمكانو تقديميا، ظريان مشددان، بحيث يعاقب بالحبس مدة  
 ؛(1)برحدل العقكبتيف أك ديناران،  350بغرامة مقدارىا ك سنتيف 

( مػػػف ذات القػػػانكف، يتبػػػيف أف المػػػػادة 110إ  إنػػػو بمقارنػػػة المػػػادة السػػػابقة مػػػػع المػػػادة )
( كانػػت أشػػد مػػف 113( نصػػت عمػػأ العقكبػػة األشػػد بخصػػكص الحػػبس، بينمػػا أف المػػادة )110)

مػػة يقػػط، رغػػـ أنػػو مػػف المعػػركؼ بداىػػة أف عقكبػػة الحػػبس أي ػػان مػػا كانػػت مػػدتيا حيػػث مقػػدار الغرا
 أشد مف عقكبة الغرامة.ك تعتبر أقسأ 

                                                           
(.113سطٌنً،مادة)القانونالفل((1
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من  القانكف النيابة العامة صقحية إصدار أمر بحرماف مف تسبب بحادث طرؽ أسػير ك 
و اإلضرار بماؿ مف رخصة القيادة لمدة ستيف يكمان مع حقػأك عف إصابة شخص بأذل جسماني 

 .(1)يي أف يطمب مف المحكمة إلغاء أمر الحرماف 

مػػف أك كمػػا نػػص ذات القػػانكف عمػػأ عقكبػػة الحرمػػاف مػػف الحصػػكؿ عمػػأ رخصػػة القيػػادة 
حيازتيا بمدة   تقؿ عف شيريف، بحؽ كؿ شخص أديف بحادث طرؽ نت  عنو أضػراران جسػمانية 

(2). 

( مػػف قػػانكف 244ادة )أمػػا التشػػريع المصػػرم يقػػد عػػال  جريمػػة اإلصػػابة الخطػػأ يػػي المػػ
إيذا ػو، بػأف كػاف ذلػؾ ناشػ ان أك التي تػنص عمػأ ث مػف تسػبب خطػأن يػي جػرح شػخص ك العقكبات، 
األنظمة يعاقب ك المكا   ك القرارات ك عدـ مراعاتو لمقكانيف أك عدـ احترازه أك رعكنتو أك عف إىمالو 

 تيف العقكبتيف..ث.برحدل ىاأك جنيو  200ز اك بغرامة   تجك بالحبس مدة   تزيد عمأ سنة 

غرامػة   ك كيقان لذات المادة السابقة، يرف العقكبة تككف الحبس مدة   تزيد عػف سػنتيف، ك 
إذا كقعػػػت أك برحػػػدل العقػػػكبتيف إذا نشػػػأ عػػػف اإلصػػػابة عاىػػػة مسػػػتديمة أك جنيػػػو،  300ز اك تتجػػػ

حريتو، أك تو مينأك الجريمة نتيجة إخقؿ الجاني إخق ن جسيمان بما تيرضو عميو أصكؿ كظييتو 
نكػؿ كقػت كقػكع أك مخدران عند ارتكابو الخطأ الذم نجـ عنػو الحػادث، أك كاف متعاطيان مسكران أك 

 عف طمب المساعدة لو مع تمكنو مف ذلؾ.أك الحادث عف مساعدة مف كقعت عميو الجريمة 

كمػػا تكػػكف العقكبػػة الحػػبس إذا نشػػأ عػػف الجريمػػة إصػػابة أكثػػر مػػف ثقثػػة أشػػخاص، يػػرذا 
ر ظػػرؼ ًخػػر مػػف الظػػركؼ الػػكاردة يػػي اليقػػرة السػػابقة تكػػكف العقكبػػة الحػػبس مػػدة   تقػػؿ عػػف تػػكاي
 .(3)  تزيد عمأ خمس سنيف ك سنة 

 

                                                           
(./111القانونالفلسطٌنً،مادة)((1
(.113القانونالفلسطٌنً،مادة)((2
(.11.القانونالمصري،مادة)((3
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كمػػا مػػن  القػػانكف النيابػػة العامػػة صػػقحية األمػػر بريقػػاؼ سػػرياف رخصػػة القيػػادة مػػػدة   
مػف القاضػي الجز ػي ليػا طمػب تمديػد أمػر اإليقػاؼ ك ز شيران بحؽ المتيـ بارتكاب الجريمػة، ك اتتج

 .(1)إذا رأت يي ذلؾ مصمحة 

يقحػػػظ ممػػػا سػػػبؽ أف المشػػػرع المصػػػرم، قػػػد اسػػػتياض يػػػي تشػػػديد العقكبػػػات حػػػاؿ تػػػكاير 
 بتشديدبعض الظركؼ يي جريمة اإلصابة الخطأ، تمامان مثمما يعؿ يي جريمة القتؿ الخطأ، يقاـ 

 سػػػمكؾ كػػػافأك  لنتيجػػػة،ا يػػػي جسػػػامةأك  الخطػػػأ، يػػػي جسػػػامة الجريمػػػة صػػػاحب مػػػا إذا العقكبػػػة
 األصؿ. بحسب يعمو يتكجب لما مخاليان  ارتكابيا بعد الجريمة مرتكب تصرؼ

أمػػػا التشػػػريع العمػػػاني يقػػػد جعػػػؿ عقكبػػػة التسػػػبب باإلصػػػابة الخطػػػأ ذات العقكبػػػة المقػػػررة 
التي حددت العقكبة بالسجف مػدة   ك ( منو 50لجريمة القتؿ الخطأ، يقد عالجت الحالتيف المادة )

األقصػػأ حػػاؿ ك خمػػس سػػنكات، مػػع مضػػاعية حػػدم العقكبػػة األدنػػأ    تزيػػد عػػفك ف سػػنة تقػػؿ عػػ
 تكررت الجريمة خقؿ الستة أشير التالية  رتكابيا.

 الفرع الثالث: حوادث األضرار المادية
تمػػؾ التػػي أك يخػػتص ىػػذا اليػػرع بػػالحكادث التػػي تقتصػػر نتا جيػػا عمػػأ األضػػرار الماديػػة، 

خاصػة _ إلػأ جانػب األضػرار الجسػمانية أك ممتمكػات _ عامػة كانػت ترتبت عمييا أضػراران يػي ال
 الكياة.أك 

يي حقيقة األمر يمـ يكف المشرع اليمسطيني مكيقان يي عدـ تخصيص نصكصػان قانكنيػة ك 
أف القػػانكف قػػد خصػػص نصكصػػان ناظمػػة لعقكبػػة ك لمعالجػػة تمػػؾ الكقػػا ع يػػي قػػانكف المػػركر، سػػيما 

 أضراران جسمانية.أك الحكادث النات  عنيا حا ت كياة 

األمػػػكاؿ أك يكيقػػػان لمقػػػانكف ييكتيػػػأ بتكجيػػػو تيمػػػة قيػػػادة مركبػػػة بحالػػػة تعػػػرض األشػػػخاص 
( 111المعاقػػب عمييػػا يػػي المػػادة )ك ( مػػف القػػانكف، 98لػػأ مػػف المػػادة )ك ىػػي اليقػػرة األك لمخطػػر، 

برحػػدل ك أدينػػاران،  120بغرامػػة مقػػدارىا ك   تزيػػد عمػػأ سػػنة، ك بػػالحبس لمػػدة   تقػػؿ عػػف شػػيريف، 

                                                           
(.81القانونالمصري،مادة)((1
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ىاتيف العقكبتيف، مع مضاعية الحد األقصأ لمعقكبة إذا ما تكػرر الجػـر خػقؿ سػنتيف مػف تػاريخ 
 اإلدانة.

بحسب رأم الباحث يرف ا كتياء برسقاط المادة السػابقة عمػأ الحػكادث التػي ينػت  عنيػا ك 
تيا يمكف نسػبتيا أف المادة ذاك أضراران مادية، إسقاطان شابو نكع مف القصكر يي التشريع،   سيما 

لـ يػنجـ عػف ذلػؾ ك األمػكاؿ لمخطػر، حتػأ لػأك إلأ أمل متيـ قاد مركبتو بحالة تعرض األشػخاص 
  محؿ لمرد بػأف المشػرع إنمػا أراد بػذلؾ مجابيػة خطػر احتمػاؿ التسػبب بالحػادث، ك حادث طرؽ، 

عمأ احتمالػو_ حالة ا قتصار ك إذ إف  المنطؽ يقتضي التيريؽ بيف الحالتيف _ حالة كقكع حادث 
 لأ _ كقكع الحادث _ أشد مف عقكبة الثانية.ك كما أف المنطؽ يقتضي أف تككف عقكبة الحالة األ

كما يعاقب مف أديف بحادث طرؽ أدل إلأ اإلضرار بماؿ بالحرمػاف مػف الحصػكؿ عمػأ 
  تزيػػد عمػػأ سػػتة أشػػير، يػػرذا عػػاد ك مػػف حيازتيػػا لمػػدة   تقػػؿ عػػف ثقثػػة أشػػير أك رخصػػة قيػػادة 

  تزيػد عػف سػنتيف ك رتكابيا خقؿ سنتيف مف تاريخ اإلدانة يككف الحرماف مدة   تقؿ عف سػنة  
(1). 

أما يي التشريع المصرم يرنيا تقيد مخالية بتيمة اإلتقؼ برىماؿ المنصكص عمييا يػي 
التػػي تػػنص عمػػأ أنػػو يعاقػػب بغرامػػة   ك ( مػػف قػػانكف العقكبػػات، 378اليقػػرة السادسػػة مػػف المػػادة )

 ز خمسيف جنيو مف تسبب برىمالو يي إتقؼ شيء مف منقك ت الغير.ك اتتج

 في الحد من حوادث الطرق ماىية العقوبة وفعاليتيا المطمب الثاني: 
لما كاف اعتبػار الجريمػة كيقػان لمييكميػا القػانكني اعتػداءن عمػأ إحػدل المصػال  الجكىريػة 

أ مرتكبيػػا رد لطبيعػػي أف يترتػػب عمػػنكيػػة، كػػاف مػػف اثاأك لممجتمػػع، يرديػػة كانػػت تمػػؾ المصػػال  
اضػطراب بنظامػو ا جتمػاعي، ك ذلػؾ جػزاء مػا حققػو ياعميػا مػف إخػقؿ ك يعػؿ مػف ذاؾ المجتمػع، 

 .(2)لة منو إلعادة ذاؾ التكازف الذم أخؿ بو المجـر اك يي مح

                                                           
(.111القانونالفلسطٌنً،مادة)((1
.(5ص)الجوهري،النظرٌةالعامةللجزاءالجنائً((2
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تتجمأ الحكمة مػف العقكبػة بصػية عامػة، يػي أنيػا تعػال  أمراضػان اجتماعيػة، تمامػان كمػا ك 
إلأ المجتمع كجسد كاحد متككف مف عدة أعضاء، يرذا ما مرض ييػو أم عضػك، كػاف  إذا نظرنا
البتػر يػي بعػض أك الجراحػة أك الذم قد يككف األدكية ك بحاجة إلأ العقج المناسب،  كىذا العض
أك الحػػبس، أك ىػػذا مػػا يحػػدث مػػع أمػػراض المجتمػػع، يقػػد يعػػال  بعػػض أيػػراده بالجمػػد، ك الحػػا ت، 

 .(1)ر... القتؿ إذا لـز األم

المجتمػػع إلػػأ تحقيقيػػا، تػػـ تقسػػيـ  ككػػاف   بػػد لمعقكبػػة مػػف أىػػداؼ يرنػػك لمػػا كػػاف ذلػػؾ، 
أىػداييا، ك خصا صػيا ك ؿ عمأ كجو اإلجماؿ بياف ماىية العقكبة، ك ؿ األاك المطمب إلأ يرعيف، تن

 ؿ الثاني بياف مدل يعالية العقكبات المقررة لحكادث الطرؽ يي الحد منيا.اك بينما تن

 أىدافياو خصائصيا و ل: ماىية العقوبة واأل الفرع 

 ًل: ماىية العقوبةأو 
يكقعػػو القاضػػي عمػػأ مػػف تثبػػت نسػػبة الجريمػػة ك تعػػرؼ العقكبػػة بأنيػػا جػػزاء يقػػرره القػػانكف 

 .(2)يجب أف يتناسب ىذا الجزاء مع الجريمة ك مسؤكليتو عنيا، ك إليو 

ا سػػػػتيجاف ك ، كمػػػػا تعػػػػرؼ بأنيػػػػا إيػػػػقـ قسػػػػرم مقصػػػػكد يحمػػػػؿ معنػػػػأ المػػػػـك األخققػػػػي
نيعية محددة سميان، بناءن عمأ قانكف تنزلو السػمطة العامػة ك غراضان أخققية ا جتماعي، يستيدؼ أ

 .(3)يي مكاجية الجميع بحكـ قضا ي 

 .(4)يتناسب معيا ك ىناؾ مف عرييا بأنيا إيقـ مقصكد يكقع مف أجؿ الجريمة ك 

ـ، بمعنػػأ أف ىػػذا اإليػػقك ريمػػة   بػػد مػػف أف يكػػكف ىنػػاؾ قػػدر مػػف التناسػػب بػػيف تمػػؾ الجك 
 تناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة.يككف مقدار العقكبة ي

تتنػػكع الضػػكابط التػػي يقػػاس بيػػا ىػػذا التناسػػب، يقػػد يكػػكف الضػػابط معتمػػدان عمػػأ درجػػة ك 
قد يككف خميطان ما ك يعتمد عمأ نصيب اإلرادة اإلجرامية مف الخطأ، أك جسامة ماديات الجريمة، 

                                                           
.(51.ص)تأصٌالًومكافحةجرادة،الجرٌمة((1
.(.1ص)حمودة،النظرٌةالعامةللجزاءالجنائً((2
.(55.صجرادة،الجرٌمةتأصٌالًومكافحة)((3
.(11ص)حسنً،دروسفًالعقاب((4
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مػػػػا سػػػػبقت اإلشػػػػارة إليػػػػو عنػػػػد بيػػػػاف عقكبػػػػات حريمػػػػة التسػػػػبب بحػػػػادث الطػػػػرؽ يػػػػي ك، (1)بينيمػػػػا 
 التشريعات المختمية، خاصة التشريع المصرم.

 : خصائص العقوبةثانياً 
السمطة الحاكمة ييو _ كما كاف الحاؿ قديمان _ إنزاؿ العقكبة التي أك لـ يعد برمكاف المجتمع 

أك اىا مناسبة، بؿ   بد مف تكاير بعػض الخصػا ص يشاء يي الكقت الذم يشاء بالكييية التي ير 
 يي القكانيف الجزا ية الحديثة، مف أىميا: ةالمبادئ الحاكمة لمعقكب

 قانونية العقوبة .1

  عقكبة إ  بنص قانكني أي ان ما كانت درجة الػنص يػي ك يعنأ بيذه الخاصية أف   جريمة ك 
 .(2)السمـ التشريعي، يق عقكبة دكف ىذا النص 

 ية العقوبةشخص .2

يراد بو أف العقكبة   تكقع إ  عمأ ذات مرتكػب الجريمػة، سػكاء بكصػيو يػاعقن أصػميان يييػا ك 
عميػو تسػقط الػدعكل الجزا يػة بكياتػو، ك تبعيان، يق يؤاخذ بجريرة الجريمة سكل شخص مرتكبيا، أك 
 .(3)كذا تنقضي العقكبة بيذه الكياة ك 

 عمومية العقوبة .3

ف تتقرر بالنسػبة لجميػع األيػراد الػذيف يتكاجػدكف العمكمية، بمعنأ أتتصؼ العقكبة ب يجب أف
  يقػػػدح يػػػي ىػػػذا المبػػػدأ إمكانيػػػة التيريػػػد القضػػػا ي لمعقكبػػػة، يمسػػػألة ك يػػػي ذات المركػػػز القػػػانكني، 

اة الحسابية يي مقدارىا غير مقصكد ىنا، بؿ المقصكد عمكميتيا مف حيػث خضػكع جميػع اك المس
 .(4)استحقاقيـ لمعقاب ك ـ متماثمة لمقانكف، األشخاص الذيف يرتكبكف جرا 

 

                                                           
.(17صحسنً،دروسفًالعقاب)((1

.(59.صجرادة،الجرٌمةتأصٌالًومكافحة)((2
.(38ص)جزاءالجنائً،النظرٌةالعامةللالجوهري((3
.31المرجعالسابق،ص((4
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 قضائية العقوبة .4

يتمتػع ك   يختص بتكقيع العقكبة إ  قاض طبيعي يتحمػأ بقػدر كػاؼ مػف العمػـ القػانكني   
  عقكبػة إ  بحكػـ ك التنييذيػة، يػق عقكبػة إ  بػنص ك با ستققؿ يي مكاجية السمطيتيف التشريعية 

طة القضػػا ية كسػػا ؿ القػػكة التػػي مػػف شػػأنيا يػػرض اسػػتققليا يػػي يمػػـز أف تممػػؾ السػػمك ، (1)قضػػا ي 
لعؿ مف أجمؿ ا مثمة عمأ ذلؾ، ما حكمت بو المحكمة ك التنييذية، ك مكاجية السمطتيف التشريعية 

( مػف قػانكف 156الدستكرية العميػا يػي مصػر، بعػدـ دسػتكرية مػا نصػت اليقػرة الثانيػة مػف المػادة )
التي تنص عمأ عدـ جكاز كقػؼ تنييػذ عقكبػة الغرامػة، ك ، 1966لسنة  53الزراعة المصرم رقـ 

يقػػػد اعتبػػػػرت  قاصػػػرةن صػػػقحية القاضػػػي بكقػػػؼ تنييػػػذ العقكبػػػػة عمػػػأ الحػػػبس يقػػػط دكف الغرامػػػة،
يعػػد تػػدخقن يػػي شػػؤكف ك المحكمػػة مثػػؿ ىػػذا القيػػد مػػف شػػأنو اإلخػػقؿ بجػػكىر الكظييػػة القضػػا ية، 

 .(2)نا يان عف ضكابط المحاكـ المنصية ك العدالة، 

 تناسب العقوبة .5

إف مكجبات العدالة تتطمػب أف يكػكف ىنػاؾ تناسػبان بػيف األلػـ الػذم تحدثػو الجريمػة، مػع األلػـ 
الػػذم تحدثػػو العقكبػػة، بحيػػث   تكػػكف العقكبػػة بسػػيطة لدرجػػة   تحقػػؽ أغراضػػيا بػػالردعيف العػػاـ 

ف إىػدار لحقػكؽ مػك   أف تككف بالغة القسػكة لدرجػة تيػكؽ مػا سػببتو الجريمػة مػف ً ـ ك الخاص، ك 
ربمػػا أف ىػػذا التناسػػب قػػد اكتشػػؼ مػػع التطػػكر الحػػديث الحاصػػؿ يػػي ك ، (3)الجماعػػة يػػي المجتمػػع 

المصػػال  ا جتماعيػػة، أك ليػػا القػػيـ أك السياسػػة الجنا يػػة، ييقػػـك ىػػذا المبػػدأ عمػػأ ثقثػػة معػػايير، 
ف خطػأ يػي ثالثيػا، مػا يقػع مػك ما يصػيبيا مػف ضػرر، ك ثانييا، ما ييدد ىذه المصال  مف خطر ك 

 .(4)سبيؿ المساس بيا، يق تككف العقكبة عادلة ما لـ تتناسب مع الجـر المرتكب 

 

                                                           
(منالقانوناألساسًالفلسطٌنًعلى15.كماتنصالمادة)(15.ص)جرادة،الجرٌمةتأصٌالًومكافحة((1

"العقوبررةشخصررٌة،وتمنررعالعقوبرراتالجماعٌررة،والجرٌمررةوالعقوبررةإالبررنصقررانونً،والتوقررععقوبررةإال
عقابعلىاألفعالالالحقةلنفاذالقانون".بحكمقضائً،وال

،مشرارإلٌرهعنرد،أبرو17،ص1،رقرمالجرزاء8،مكتبفن3/8/1991ً،جلسة15،لسنة37الطعنرقم((2

.(51ص)نحل،إٌقاؾتنفٌذالعقوبةفًالقانونالجنائً
.(51ص)،النظرٌةالعامةللجزاءالجنائًحمودة((3
.(11.صالًومكافحة)جرادة،الجرٌمةتأصٌ((4
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 ثالثًا: أىداف العقوبة
المصػػػال  التػػػي قػػػدر الشػػػارع جػػػدارتيا بالحمايػػػة الجنا يػػػة اليػػػدؼ ك تمثػػػؿ حمايػػػة الحقػػػكؽ 

كثػػر قربػػان، األسػػمأ لمعقكبػػات، بيػػد أف إدراؾ ىػػذا اليػػدؼ   يتحقػػؽ إ  مػػف خػػقؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ أ
 .(1)يعد تحقيقيا بمثابة الكسيمة إلأ بمكغ ذلؾ اليدؼ 

الخاص، إضاية إلأ تحقيػؽ العدالػة، الكسػا ؿ ك يي سبيؿ ذلؾ يعد تحقيؽ كق الردعيف العاـ ك 
المصال  التي قدر الشارع جػدارتيا ك حماية الحقكؽ  كىك األقرب إلأ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ األسمأ، 

 بالحماية الجنا ية.

يػػػراد بػػػو إنػػػذار الشػػػارع لمنػػػاس كايػػػة عػػػف طريػػػؽ التيديػػػد بعقػػػاب مرتكبػػػي ك : عـــامالـــردع ال .1
تكمػػف أىميتػػو يػػي أنػػو يكاجػػو الػػدكايع اإلجراميػػة بػػأخرل مضػػادة ل جػػراـ، إذ إف ك الجػػرا ـ، 

تمػػؾ الػػدكايع اإلجراميػػة تتػػكاير يػػي كػػؿ نيػػس بشػػرية، يتكػػكف يػػي كػػؿ نيػػس إجرامػػان كامنػػان، 
بػػذلؾ تكػػكف تمػػؾ العقكبػػات ىػػي الحا ػػؿ دكف ىػػذا ك يحتمػػؿ أف يتحػػكؿ إلػػأ إجػػراـ يعمػػي، 

 .(2)التحكؿ 
يػػػػراد بػػػػو ضػػػػركرة سػػػػعي العقكبػػػػة إلػػػػأ عػػػػدـ عػػػػكدة المجػػػػـر إلػػػػأ يعمػػػػو ك : الــــردع الخــــاص .2

بػذلؾ   ك المكجبة لمعقكبة أصبحت مف الماضػي، ك اإلجرامي، حيث إف الجريمة المرتكبة 
است صػػػاؿ الػػػدكايع يمكػػػف تحقيػػػؽ ىػػػذا الغػػػرض بكسػػػا ؿ عػػػدة منيػػػا ك مجػػػاؿ إلػػػأ إزالتيػػػا، 

قػػػد تكػػػكف بعزلػػػو بصػػػية مؤبػػػدة عػػػف جميػػػع أيػػػراد ك تأىيمػػػو، ك اإلجراميػػػة لممجػػػـر برصػػػقحو 
 .(3)المجتمع، كما قد تصؿ إلأ است صاؿ الجاني ذاتو مف المجتمع يي عدة حا ت 

اعتداءن عمأ شعكر األشخاص ك : لما كانت الجريمة تمثؿ إخق ن بالعدالة، تحقيق العدالة .3
قكبػػة تعيػػد ىػػذا الشػػعكر إلػػأ مػػا كػػاف عميػػو قبػػؿ اقتراييػػا، إذ إف إنػػزاؿ الشػػر بيػػا، يػػرف الع

بالجاني يتعادؿ مع الشر الذم أنزلو سابقان بالمجني عميو، كيؽ مقػدار كاضػ  قػادر عمػأ 
 .(4)تحقيؽ العدالة المرجكة 

                                                           
(.19صحسنً،دروسفًعلمالعقاب)((1
.7.صالمرجعالسابق،((2
(.98صالنظرٌةالعامةللجزاءالجنائً)الجوهري،((3
.(8..ص)جرادة،الجرٌمةتأصٌالًومكافحة((4
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 الثاني: فعالية العقوبات في الحد من حوادث الطرق الفرع
ت المقػررة بحػؽ مرتكبػي جػرا ـ حػكادث الطػرؽ يػي الحػد قبؿ الحديث حكؿ يعاليػة العقكبػا

منيا، كاف   بد مف اإليضاح بأف تمؾ العقكبات   تعتبر الكسيمة الكحيدة المستخدمة مف جيات 
 رد تمكـ الكسا ؿ إلأ ثقثة كسا ؿ.ا ختصاص يي سبيؿ الحد منيا، يعمأ كجو اإلجماؿ يمكف 

إلرشػاد السػمككي لجميػع مسػتعممي الطريػؽ راكبػيف اك لأ يتتمثؿ بالتكعيػة القانكنيػة ك أما األ
تقكـ بتمؾ الميمة السمطة التشريعية عػف طريػؽ الػنص عمػأ مػا يكيػؿ اسػتخداـ ك راجميف، أك كانكا 

، كمػػػا تمارسػػػيا بشػػػكؿ مكسػػػع السػػػمطة (1)ىػػػذه الكسػػػيمة ا سػػػتخداـ األيضػػػؿ ضػػػمف مػػػتف القػػػانكف 
بكاسػػػطة الجيػػػات أك نييػػػذ القػػػكانيف المركريػػػة، التنييذيػػػة، إمػػػا بكاسػػػطة المػػػكا   التنييذيػػػة الخاصػػػة بت

المكاصػػػػقت..(، كمػػػػا تمارسػػػػيا ذات ك المنػػػػكط بيػػػػا تنييػػػػذ القػػػػانكف ) شػػػػرطة المػػػػركر_ كزارة النقػػػػؿ 
 الميتميف بذات المكضكع.ك السمطة بكاسطة ما ليا مف عققات مف مؤسسات المجتمع المدني 

ؿ ا نتظاـ اآلمف لمريؽ المػركر، بينما تتمثؿ الثانية بالتخطيط اليندسي لمطرقات بما يكي
بحيػػػث يرايػػػؽ تمػػػؾ المخططػػػات المدركسػػػة تزكيػػػد الطرقػػػات باإلشػػػارات المركريػػػة القزمػػػة  نتظػػػاـ 

 الحركة المركرية اآلمنة الكييمة بالحد مف حكادث الطرؽ.

ل ؾ أك ىي محكر المطمب _ يتتمثؿ بما تيرضو القكانيف مف عقكبات بحؽ ك أما الثالثة _ 
كادث الطػػػرؽ، إذ إف  مػػػف شػػػأف تمػػػؾ القكاعػػػد _ حػػػاؿ تطبيقيػػػا _ أف تحػػػد مػػػف تمػػػؾ المتسػػػببيف بحػػػ

 الحكادث؛

مقدارىا يي تشريعات عربية مختمية، إ  إف ىذا ك قد سبؽ بياف أنكاع العقكبات القانكنية ك 
اإلقرار لمعقكبات كسنليا ضمف متكف القانكف   يؤتي أكمو ما لـ يتـ تطبيقيا عمػأ الكجػو األمثػؿ، 

   يخالؼ النصكص القانكنية الصادرة مف الجيات المختصة.بما 

                                                           
ٌلهونظامعملره(منالقانونالفلسطٌنًعلى"ٌشكلمجلسأعلىللمروروٌصدربتشك118تنصالمادة)((1

قررارمررنرئرٌسالسررلطةالوطنٌررةبنراًءعلررىاقتررراحالروزٌر،وتكررونقراراترهملزمررةبعررداعتمادهرامررنرئررٌس

_برسمالسٌاسةالعامرةلمرفرقالمررورووضرعخطرطووسرائلوأسرالٌبالنهرو 1السلطةالوطنٌةوٌختص:

به..".
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إليضاح ما سبؽ، يرنو مف األىمية بمكاف اإلشارة إلأ مرتكزيف قانكنييف ميميف يي ىذا ك 
ؿ عنػد إيقػاع العقكبػات ك كقؼ تنييذىا، لشدة الحاجة إلػأ المرتكػز األك السياؽ، ىما تيريد العقكبة، 

لمػا لمثػاني مػف أىميػة عمميػة، يكثػر تطبيقيػا ك طػرؽ خاصػة، عقكبات المتسببيف بحػكادث الك كاية، 
 مف قبؿ القضاة يي مثؿ ىذه الجرا ـ.

 : تفريد العقوبةأولً 
طبيعػػػػػة ك إف اخػػػػتقؼ العقكبػػػػػة بػػػػػاختقؼ ظػػػػػركؼ كػػػػػؿ جػػػػافو عمػػػػػأ حػػػػػدة، كيػػػػػؽ أحكالػػػػػو 

 .(1)أحد اىداؼ العقكبة  كشخصيتو، ييشكؿ جكىر التيريد العقابي، ذلؾ أف إصقح الجاني ى

الجسػامة أك د استقر الرأم عمأ أف العقكبػة المتناسػبة ىػي تمػؾ المتق مػة مػع الخطػكرة يق
مػػػع درجػػػة ك يسػػػتدؿ عمػػػأ تمػػػؾ الخطػػػكرة مػػػف خػػػقؿ األضػػػرار المترتبػػػة عمييػػػا، ك الماديػػػة لمجريمػػػة، 

 .(2)ظركيو المختمية ك خطكرة الجاني 

جسػمانية، نتيجػة يميس باإلمكاف مثقن معاقبة سا ؽ تسبب بحادث طرؽ نت  عنو أضراران 
كػػـ/س،  120التػػي قػػدرت ب ك لسػػرعتو الزا ػػدة عػػف الحػػد المسػػمكح بػػو قانكنػػان داخػػؿ حػػدكد البمػػدة، 

يػػي مركبتػػو بصػػكت  كعػػدـ استحصػػالو عمػػأ رخصػػة قيػػادة، إضػػاية لككنػػو مشػػغقن لجيػػاز الراديػػك 
، بػػنيس عقكبػػة سػػا ؽ ًخػػر اتيػػـ بػػذات التيمػػة   كػػاف سػػبب الكاقعػػة صػػدمو أحػػد األطيػػاؿ إثػػرك عػػاؿو

انيقت يده مف يد كالدتو أثنػاء سػيرىما عمػأ الطريػؽ األمػر الػذم أدل إلػأ صػدمو بػالمًرة اليمنػأ 
 لممركبة.

تطبيقػػو أك ثمػػة أنػػكاع ثقثػػة ليػػذا التيريػػد، خصػػص كػػؿ نػػكع بحسػػب الجيػػة المختصػػة بػػرقراره ك 
(3): 

األدنػػػأ ك يعنػػػأ بػػػو أف يقػػػـك المشػػػرع بػػػالنص عمػػػأ الحػػػديف األقصػػػأ ك التيريػػػد التشػػػريعي:  .1
األعػػذار المخييػػة الخاصػػة بمرتكبيػػا، تاركػػان ك معقكبػػة، كمػػا يػػنص عمػػأ الظػػركؼ المشػػددة ل

 السمطة التنييذية يي بعض األحياف.ك تطبيؽ ما نيص  عميو لمقضاء 
                                                           

.(13ص)الجبور،التفرٌدالعقابًفًالقانوناألردنً((1
(.75.ص)الجنائًالجوهري،النظرٌةالعامةللجزاء((2
.(11ص)فرٌدالعقابًفًالقانوناألردنًالجبور،الت((3
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أسػػػاس المرحمػػػة الحقيقيػػػة لتحقيػػػؽ التيريػػػد، بحيػػػث يأخػػػذ القاضػػػي  كىػػػك التيريػػػد القضػػػا ي:  .2
 سامة الجريمة المرتكبة.جك با عتبار شخصية الجاني، باإلضاية إلأ نكع 

تقكـ بو الجيات الخاصة بتنييذ العقكبات، عف طريػؽ تحديػد األسػمكب ك التيريد التنييذم:  .3
األمثػػؿ لمتعامػػؿ مػػع المحكػػـك عميػػو بعقكبػػة سػػالبة لمحريػػة، إمػػا بكضػػعو يػػي السػػجكف ذات 

 التشػريعات سػمطة اإليػراجمػا تمنحيػا بعػض ذات النظاـ ا نيػرادم، كأك النظاـ الجمعي، 
 عف المحككـ عمييـ قبؿ انتياء المدة كيؽ شركط مخصصة مسبقان.

 : وقف تنفيذ العقوبةثانياً 
ييعنأ بكقػؼ تنييػذ العقكبػة، أف ينطػؽ القاضػي بعقكبػة مػع أمػره بعػدـ إنياذىػا مػدة معينػة، 

   ييطالبك ييرج عنو إف كاف محبكسان احتياطيان، ك يرف كاف الحكـ بعقكبة سالبة لمحرية ييترؾ حران، 
بأداء الغرامة إف كاف محككمان عميو بيا، يرذا انقضت تمؾ المدة دكف أف ييمغأ كقؼ التنييذ، سقط 

 .(1)ا   نيذت العقكبة المكقكؼ تنييذىا مع العقكبة الجديدة ك اعتبر كأف لـ يكف، ك الحكـ بالعقكبة 

لعػػؿ الحكمػػة المرجػػػكة مػػف كراء ذلػػؾ، ىػػػي أف المحكمػػة التػػي نطقػػػت بػػالحكـ ارتػػػأت أف ك 
ذلػػػؾ كػػػكف الجريمػػػة التػػػي ارتكبيػػػا كانػػػت ك تنييػػػذ العقكبػػػة لػػػـ يعػػػد منتجػػػان برصػػػقح المحكػػػكـ عميػػػو، 

ـٌ عػػػف شخصػػػية إجراميػػػة خطػػػرة محتاجػػػة إلػػػأ أف تكضػػػع يػػػي مراكػػػز اإلصػػػقح ك عارضػػػة،    تػػػني
 .(2)تيذيبيا ك التأىيؿ بغية إصقحيا ك 

المجػػػػـر  كمػػػػا ييرجػػػػع بعضػػػػيـ العمػػػػة مػػػػف كراء ىػػػػذا الكقػػػػؼ تتجمػػػػأ يػػػػي مكاجيػػػػة حػػػػا ت
الػػذم يمكػػف أف يكػػكف اختقطػػو بغيػػره مػػف عتػػاة اإلجػػراـ يػػي السػػجكف سػػببان  نحػػراؼ ك بالصػػدية، 

أ مػػع كقػػؼ تنييػػذىا سػػيككف يػػرف ا كتيػػاء بػػالنطؽ بالعقكبػػة حتػػ بالتػػاليك سػػمككو بػػد ن مػػف تقكيمػػو، 
 .(3)رادعان لو عف العكدة  رتكابيا مستقبقن 

( مػف 284اصة بكقؼ تنييذ العقكبة يػي المػادة )قد نظـ المشرع اليمسطيني األحكاـ الخك 
التػي نصػت عمػػأ شػركط كقػػؼ التنييػذ الخاصػػة ك ، 2001لسػػنة  3قػانكف اإلجػراءات الجزا يػػة رقػـ 

                                                           
.(711صاألحكامالعامةلقانونالعقوبات)أبوخطوة،شرح((1
.(7.ص)شواهنة،نظاموقؾتنفٌذالعقوبةوفقالتشرٌعالفلسطٌنً((2
.711العامةلقانونالعقوبات،صأبوخطوة،شرحاألحكام((3



111 
 

جنحػػػة أك المحكػػػـك عميػػػو بنصػػػيا ث يجػػػكز لممحكمػػػة عنػػػد الحكػػػـ يػػػي جنايػػػة ك العقكبػػػة ك بالجريمػػػة 
لحكػـ بريقػاؼ تنييػذ العقكبػة إذا رأت الحبس مدة   تزيد عف سنة، أف تأمر يػي نيػس اأك بالغرامة 

الظػػركؼ التػػي ارتكبػػت يييػػا الجريمػػة مػػا يبعػػث أك سػػنو أك ماضػػيو أك مػػف أخػػقؽ المحكػػـك عميػػو 
يجب أف تبيف يي الحكـ أسباب إيقػاؼ التنييػذ، ك لف يعكد إلأ مخالية القانكف،  وعمأ ا عتقاد بأن

 اآلثار الجزا ية المترتبة عمأ الحكـث. لجميعك يجكز أف يككف اإليقاؼ شامقن ألية عقكبة تبعية ك 

التػي تػنص عمػأ ث يجػكز لممحكمػة ك ( مػف قػانكف العقكبػات المصػرم 55تكازييػا المػادة )ك 
الحػػبس مػػدة   تزيػػد عمػػأ سػػنة، أف تػػامر يػػي نيػػس أك جنحػػة بالغرامػػة أك عنػػد الحكػػـ يػػي جنايػػة 

الظػػركؼ أك سػػنو أك ضػػيو ماأك الحكػػـ بريقػػاؼ تنييػػذ العقكبػػة إذا رأت مػػف أخػػقؽ المحكػػـك عميػػو 
يجػب أف ك التي ارتكبت يييا الجريمة ما يبعػث عمػأ ا عتقػاد بأنػو لػف يعػكد إلػأ مخاليػة القػانكف، 

لجميػع ك يجكز أف يجعؿ اإليقاؼ شامقن ألية عقكبػة تبعيػة ك تبيف يي الحكـ أسباب إيقاؼ التنييذ، 
 اآلثار الجنا ية المترتبة عمأ الحكـث. 

كػػػػـ بريقػػػػاؼ تنييػػػػذ عقكبػػػػة الحػػػػبس عامػػػػان لجميػػػػع المحكػػػػكميف ك األصػػػػؿ أف   يكػػػػكف الح
بالتسػبب بحػػكادث الطػرؽ، خقيػػان لمػا عميػػو الحػػاؿ يػي المحػػاكـ، يرنيػا تحكػػـ بكقػؼ تنييػػذ عقكبػػات 
الحبس الصادرة بحؽ كاية أكل ؾ المحككميف بالتسبب بحكادث طرؽ، دكف مراعاة لسنيـ أك مدل 

 مف أضرار.جسامة خط يـ أك ما نت  عف ما تسببكا بو 

تطبيػػؽ القػػانكف بشػػكؿ صػػاـر عمػػأ  ـيػػق تػػزاؿ إحصػػا يات حػػكادث الطػػرؽ يػػي تزايػػد لعػػد
قؿ، كيجسػد الجػدكؿ اآلتػي مػدل خطػكرة األضػرار المستيتريف بأركاح الناس ك ممتمكاتيـ عمأ األ

، األمػػر  (1)2013كحتػػأ عػػاـ  2005منػػذ عػػاـ يػػي محايظػػات غػػزة الناجمػػة عػػف حػػكادث الطػػرؽ 
لحػػد منػػو إذا مػا طبقػػت القػػكانيف المركريػة تطبيقػػان سػػميمان بريقػاع العقكبػػات المقػػررة الػذم مػػف يمكػف ا
 بحؽ منتيكييا:

 

 
                                                           

اإلدارةالعامةللمرور،الشرطةالفلسطٌنٌة،ؼزة،مدٌنةعرفاتللشرطة.((1
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 حا ت الكياة اإلصابات الخطيرة اإلصابات المتكسطة اإلصابات الطييية العاـ
2005 1161 1062 80 64 
2006 708 833 61 74 
2007 267 714 87 79 
2008 292 318 68 71 
2009 153 411 88 155 
2010 1235 790 162 124 
2011 2276 1710 165 105 
2012 2650 1716 167 93 
2013 1508 1232 152 82 
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الفصل الثالث: القواعد اإلجرائية الناظمة 
  لمسير في قضايا حوادث الطرق
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 الطرق حوادث قضايا في لمسير الناظمة اإلجرائية الفصل الثالث: القواعد
بشػػكؿ جمػػٌي اتجػػاه الغالبيػػة العظمػػأ مػػف التشػػريعات الجزا يػػة اليػػكـ الػػن ص ك كاضػػحان غػػدا 

اتجػػاه كاضػػعي الدسػػاتير ل شػػارة إلػػأ ك عمػػأ مبػػدأ الشػػرعية العقابيػػة يػػي مػػتف قكانينيػػا العقابيػػة، بػػؿ 
أك   عقكبػة إ  بػنص قػانكني ك دة ث   جريمػة عػالمبدأ ضمف القكاعد الدستكرية، حيػث أضػحت قا

 يوث مبدأن قانكنيان أساسيان يي التشريعات، يعرؼ بمبدأ الشرعية العقابية.بناءن عم

إ  إف تمؾ الشرعية، ستككف حتمان قاصرة عف تحقيؽ األىداؼ التي كضػعت مػف أجميػا، 
الذم يتكيؿ بتنظػيـ حػؽ الدكلػة يػي ك مبدأ الشرعية اإلجرا ية،  كما لـ تقترف بمبدأ جكىرم ًخر، ى

ة، مكازنان يي ذلؾ بيف ضماف اقتضاء الدكلػة لحػؽ المجتمػع بشػكؿ عػاـ، تطبيؽ تشريعاتيا الجزا ي
 ضمانات أف   يككف ىذا ا قتضاء إ  كيقان لما رسمو القانكف.ك 

مصػدر القاعػدة  كذلؾ أف الشرعية اإلجرا ية تعني أنػو إف كػاف القػانكف المكتػكب كحػده ىػ
جزا يػة، كػكف تمػؾ اإلجػراءات يػي العقابية، يق بد مػف أف يكػكف كػذلؾ كحػده مصػدر اإلجػراءات ال

زاء غيره يي بعض الحا ت، إذ إنيا تتخذ ضد ك القسر إزاء المتيـ، ك غالبيتيا تنطكم عمأ القير  ا 
قػد تثبػػت بػراءتيـ  حقػان، األمػر الػػذم يسػتدعي قيػاـ التشػػريع ك أشػخاص لػـ تثبػت بعػػد إدانػتيـ، بػؿ 

أغيمػت لصػار اإلجػراء  كراء، بحيػث لػالمكضػكعية المتطمبػة  تخػاذ اإلجػك بتحديد الشركط الشكمية 
 .(1)باطقن 

تطبيػػػؽ العقػػاب عميػػػو، إ  بعػػػد ك   األيػػػراد، ا قتصػػاص مػػػف المجػػـر ك يػػق يجػػػكز لمدكلػػة، 
اعتػػػرؼ ك تػػػـ ضػػػبطو بػػػالجـر المشػػػيكد،  كإجػػػراء محاكمػػػة قانكنيػػػة أمػػػاـ محكمػػػة مختصػػػة، حتػػػأ لػػػ

 .(2)يقاع العقكبة بو رضي رضاءن صريحان بقبكؿ إك اعترايان صريحان بارتكاب الجريمة، 

الذم يتيرع عنو مبػدأيف ك عميو يرف الشرعية اإلجرا ية تتبع مبدأ ث   عقكبة بغير دعكلث ك 
 .(3)ث   حكـ بغير دعكلث كإجرا ييف ىما، ث   عقكبة بغير حكـث، 

                                                           
.(1.ص)حسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة((1
.(1ص)نمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة((2
.(1.ص،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة)حسنً((3
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ذلػػؾ أنػػو مػػف المقػػرر قانكنػػان أف كػػؿ شػػخص مػػتيـ بجريمػػة يعػػد بري ػػان إلػػأ أف تثبػػت إدانتػػو 
 .(1)حاكمة عمنية تؤمف لو يييا ضمانات الدياع عنو بقرار بات بم

قػانكف اإلجػراءات عمكمػان، بأنػو مجمكعػة مػف القكاعػد التػي أك يقصد بالقكاعد اإلجرا ية، ك 
 .(2)العقاب عمييا ك تحكـ نشاط السمطة القضا ية يي كؿ ما يييد يي نسبة الجريمة إلأ محدثيا 

كسػػيمة لتطبيػػؽ العقكبػات المقػػررة، يػػق يتصػػكر يالػدكر األساسػػي لمقكاعػػد اإلجرا يػة، أنيػػا ال
لػذلؾ ك تنػزؿ بػو العقػاب، ك تطبيؽ تمؾ العقكبات بغير إجراءات تكشؼ حقيقةن مف ارتكب الجريمة، 

حػؽ المجتمػع يػػي العقػاب يػػي حػاؿ السػككف، أمػػا قػانكف اإلجػػراءات  كقيػؿ بػأف قػػانكف العقكبػات ىػػ
 .(3)حؽ المجتمع يي العقاب يي حاؿ الحركة  كيي

ؼ الدعكل الجزا ية بأنيا مجمكعة مػف اإلجػراءات التػي تباشػر باسػـ المجتمػع بشػأف تعر ك 
الكصػػػػكؿ إلػػػػأ معريػػػػة مرتكبيػػػػا، ك تسػػػػتيدؼ التثبػػػػت مػػػػف كقػػػػكع تمػػػػؾ الجريمػػػػة، ك جريمػػػػة معينػػػػة، 

 .(4)استصدار حكـ قضا ي بتكقيع عقكبتيا عميو ك 

يا دعػكل أخػرل ىػي يي غالب األحكاؿ التي تيقاـ يييا الػدعكل الجزا يػة، تصػاحبك إ  إنو 
تحقيػؽ العدالػة، ك لأ تحقيؽ مصمحة المجتمع بعقػاب الجػاني ك الدعكل المدنية، يرف كاف ىدؼ األ

يػػرف ىػػدؼ األخيػػرة تحقيػػؽ مصػػمحة شخصػػية، ىػػي مصػػمحة المتضػػرر مػػف كقػػكع الجريمػػة، سػػكاء 
 شخصان ًخر.أك ذات المجني عميو،  ككاف ىذا المتضرر ى

ل ك اية الخاصة بحكادث الطرؽ عف غيرىا مف الػدعبشكؿ عاـ   تختمؼ الدعكل الجزا ك 
المحاكمػة، أك التحقيػؽ النيػا ي ك التػي تشػتمؿ عمػأ مرحمتػي التحقيػؽ ا بتػدا ي ك الجزا ية األخػرل، 

ف ك التي   تعتبر مرحمة مف مراحؿ تمؾ الدعكل، ك ا مف إجراءات جمع استد  ت ممع ما يسبقي ا 

                                                           
.(17ص)فًمحاكمةعادلةالحدٌثً،حقالمتهم((1
.(11ص)ثروت،نظماإلجراءاتالجنائٌة((2
.(1ص)ً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌةحسن((3
(.1/55)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((4
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  تحرؾ بميردىا الدعكل الجزا ية، باسػتثناء بعػض  كانت مميدة لتحريكيا، إذ إف تمؾ اإلجراءات
 .(1)الحا ت المخصصة بنصكص قانكنية 

ؿ: ك تبػػرز أىميػػػة التػػػزاـ الشػػػرعية اإلجرا يػػػة يػػػي قضػػػايا حػػػكادث الطػػػرؽ مػػػف جػػػانبيف: األك 
ذلػػؾ نتيجػػة ك الشػػؽ الجزا ػػي المتمثػػؿ باقتضػػاء المجتمػػع حقػػو بعقػػاب الجػػاني المتسػػبب بالحػػادث، 

أنظمػػة مركريػة مػػف شػأف ا لتػػزاـ بيػا الحيػػاظ ك جػػب عميػو ا لتػػزاـ بػو مػػف قػكانيف إخقلػو بمػػا كػاف ي
المتمثؿ يػي إلػزاـ محػدث الضػرر بتعػكيض ك اآلخر: الشؽ المدني: ك عمأ النظاـ العاـ يي الدكلة، 

  تخيػػػأ العققػػػة الكثيقػػػة بػػػيف الشػػػقيف ك معنكيػػػة، أك المضػػػركر عػػػف مػػػا لحقػػػو مػػػف أضػػػرار ماديػػػة 
ف كػػػاف تحديػػػد مقػػػدار التعػػػكيض المحكػػػكـ بػػػو خاضػػػع لمشػػػؽ المػػػدني يػػػي ك السػػػابقيف، حيػػػث إنػػػو  ا 

ختصاصػػػػػات األصػػػػػيمة لمقضػػػػػاء عػػػػػدـ كقكعػػػػػو مػػػػػف ا أك القضػػػػػية، إ  أف إثبػػػػػات كقػػػػػكع الخطػػػػػأ 
ىػذا ا ختصػاص ليشػمؿ تحديػد نسػبة ك بحسػب مػا يػراه الباحػث يػرف األصػؿ أف يمتػد ، (2)الجزا ي

اؾ بػػيف أكثػػر مػػف مركبػػة، لمػػا لػػو مػػف ًثػػار ىامػػة مشػػاركة كػػؿ قا ػػد مركبػػة يػػي الكاقعػػة حػػاؿ ا شػػتر 
عنػػد الحكػػـ بمقػػدار التعػػكيض يػػي المسػػؤكلية المدنيػػة، ك   يقػػاؿ إف ىػػذا التحديػػد منعقػػد لمقاضػػي 
المػػدني كمػػا ىػػك الحػػاؿ يػػي تقػػدير نسػػبة التعػػكيض بنػػاءن عمػػأ مقػػدار العجػػز الطبػػي مػػثقن، إذ إف 

تتحدد مسػؤكلية الحػادث عمميػان بنػاءن عمػأ مقػدار  األخير عمؿ يحدد بناءن عمأ الخبرة الينية، بينما
  ىي بق شؾ مسألة قانكنية بحتة.مخالية كؿ سا ؽ لقانكف المركر، ك 

 

 

 

 

                                                           
.جررادة،موسروعة(118ص)الجوخدار،البحثاألولًأواالستداللفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة((1

.(1/117)مجاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً
وٌنبؽًاإلشارةإلىأنرهٌكثررتعرددالخطرأفرًحروادثالطررق،فؽالبراًمراتشرتر أكثررمرنمركبرةبالتسربب((2

بٌعرةبالحادث،األمرالذيمرنشرأنهالحاجرةإلرىتحدٌردنسربةكرلمنهمرافرًحصرولالحرادث،والرذيٌردثربط
الحالعلىمقدارالمسدولٌةالمدنٌةالمترتبةعلٌه.



1.1 
 

 الستدللت جمع مرحمة في الطرق حوادث ل: وقائعوالمبحث األ 
تعرؼ ا ستد  ت بأنيا مجمكعة مف ا جراءات التمييدية السابقة عمأ تحريػؾ الػدعكل 

الياديػػػػة إلػػػػأ جمػػػػع معمكمػػػػات بشػػػػأف جريمػػػػة ارتكبػػػػت، بحيػػػػث ييبنػػػػأ عمييػػػػا قػػػػرار إمػػػػا ك الجزا يػػػػة، 
 .(1)عدـ المقءمة أك بمقءمتيا لتحريؾ دعكل جزا ية، 

ايتتػػػاح الػػػدعكل ك التحضػػػير لمتحقيػػػؽ، ك ييػػػي مجػػػرد إجػػػراءات تمييديػػػة لضػػػبط الجريمػػػة، 
نسػبتيا لممػتيـ، إذ تمػؾ ك نكية المعك   تستيدؼ جمع األدلة حكؿ أركاف الجريمة المادية ك الجزا ية، 

 .(2)ميمة التحقيؽ ا بتدا ي 

الضػابطة القضػا ية، بحيػث يريػع بيػا محضػر إلػأ النيابػة  كيقكـ بتمؾ اإلجػراءات مكظيػك 
 (3)تحريؾ الدعكل الجزا ية أك راؽ، ك التي ليا القرار إما بحيظ األك العامة، 

ؿ الػدعكل الجزا يػة، إ  أنػو عمأ الرغـ مف أف تمؾ اإلجراءات   تشكؿ مرحمة مف مراحك 
لما ليا مف أىمية يي التمييػد لتمػؾ الػدعكل، حػددت التشػريعات عمػأ سػبيؿ الحصػر األشػخاص ك 

 ؛(4)الذيف يحؽ ليـ ممارستيا بصيتيـ مأمكرم الضبط القضا ي 

غيػػرىـ مػػف المػػكظييف ىػػي صػػية ك حقيقػػة األمػػر يػػرف الصػػية األصػػيمة بيػػؤ ء األشػػخاص ك 
قػػػانكف يحػػػتـ عمػػػييـ اتخػػػاذ اجػػػراءات الضػػػبط اإلدارم اليػػػادؼ إلػػػأ تحقيػػػؽ ، حيػػػث إف ال(5)إداريػػػة 

كػذلؾ اآلداب ك السػكينة العامػة(، ك الصػحة العامػة، ك النظاـ العاـ بأغراضػو الثقثػة ) األمػف العػاـ، 
ليـ يي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ اتخاذ الكسيمة المناسبة بما يتيػؽ مػع القػانكف ك العامة عند مف أضاييا، 

(6). 

                                                           
.(519صً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة)حسن((1
(.39./1)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((2
(.19)صالجوخدار،البحثاألولًأواالستداللفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة((3
.(11.ص)بٌد،مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالقانونالمصريع((4
علرىبالمحافظرةالشررطةهٌئرةتخرتص"علرى1913لسرنة1رقرمالشرطةقانونمن(3)رقمالمادةتنص((5

مراوتنفٌرذواألمروال،واألعررا األرواحوحماٌةوضبطها،الجرائم،منعاألخصوعلىالعام،واألمنالنظام
".تكالٌؾمنواللوائلالقوانٌنهاعلٌتفرضه

فرًفلسرطٌنبرٌنالنظرٌرةوالتطبٌرقؼانم،القضاءاإلداري،الرقابةالقضرائٌةعلرىأعمرالالسرلطةاإلدارٌرة((6

.(1.9ص)
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أف دكاـ ك لعممو المسبؽ باستحالة القضاء عمأ الجريمػة بشػكؿ مطمػؽ، ك رع، المش ذلؾ أف
كسا ؿ مكايحتيا، مػن  بعضػان ك مكانيا ك الجريمة مرتبط بدكاـ اإلنساف، مع نسبيتيا بحسب زمانيا 
التػػػػي يمارسػػػػكف مػػػػف خقليػػػػا إجػػػػراءات ك مػػػػف المػػػػكظييف العمػػػػكمييف صػػػػية الضػػػػبطية القضػػػػا ية، 

نػػػة السػػػمطة المختصػػػة بػػػالتحقيؽ اك ـ بعػػػد كقكعيػػػا، يػػػي سػػػبيؿ معالتحػػػرم عػػػف الجػػػرا ك ا سػػػتد ؿ 
 )النيابة العامة( يي أداء مياميا.

بحكػـ مػكقعيـ الػكظييي، أك دكرىػـ يػي المجتمػع، ك بحكػـ تخصصػيـ المينػي ك حيث إنيـ 
جمػع العناصػػر القزمػة لمتحقيػػؽ يػي الػػدعكل، ك مرتكبييػػا ك التحػرم عػػف الجريمػة ك بالبحػػث يقكمػكف 

 .(1)القضا ية يي إطار الضبطية

يالكظييػػػػػة القضػػػػػا ية لمشػػػػػرطة ىػػػػػي تمػػػػػؾ التػػػػػي تمارسػػػػػيا نيابػػػػػة عػػػػػف السػػػػػمطة القضػػػػػا ية 
تشمؿ اإلجراءات التي تقكـ بيػا الشػرطة عقػب كقػكع الجريمػة بقصػد معريػة الياعػؿ ك لمصمحتيا، ك 
تقػػػديـ ك التيتػػػيش كصػػػك ن إلػػػأ الحقيقػػػة ك مػػػا يتبػػػع ذلػػػؾ مػػػف إجػػػراءات الضػػػبط ك البحػػػث عػػػف األدلػػػة ك 

 .(2)لجية القضاء الياعؿ 

ل ػػؾ المػػكظييف المكميػػيف بتنظػػيـ مريػػؽ المػػركر، مينحػػكا جميعػػان أك يػػي ذات اإلطػػار، يػػرف ك 
التي مػف خقليػا يقكمػكف باسػتخداـ الكسػا ؿ المشػركعة القزمػة لتنظػيـ ك صية الضبطية اإلدارية، 

 المريؽ المركرم، يي سبيؿ الحد مف حكادث الطرؽ؛

مي الطريػػؽ بارتكػػاب سػػمكؾ يعػػد جريمػػة كيػػؽ القػػكانيف إ  إنػػو إذا مػػا قػػاـ أم مػػف مسػػتعم
ىػـ الممنػكحيف صػية الضػبط ك ل ػؾ المػكظييف يقػط، أك األنظمة المركرية المتبعة، يػرف بعضػان مػف ك 

القضػػػا ي مػػػف قبػػػؿ المشػػػرع، ليػػػـ الحػػػؽ باتخػػػاذ اجػػػراءات جمػػػع ا سػػػتد ؿ المشػػػركعة يػػػي سػػػبيؿ 
 سبة التيمة إلأ مرتكبيا.نك نة الجية المختصة بالتحقيؽ يي أداء مياميا، ك امع

 

                                                           
.(11.ص)الشاذلً،مبادئقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاللبنانًوالقهوجً((1
.(98ص)اضر،المستقبلكلوب،الشرطةالفلسطٌنٌة،الماضً،الح((2
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 :(1)القضا ي ك ياليرؽ بيلف بيف كق الضبطيف اإلدارم 

ؿ منع الجريمة قبؿ كقكعيا بينما الثاني مجالو البحث عػف ك يمف حيث المجاؿ ميمة األ .1
ف كػػػاف ك جمػػػع األدلػػػة بعػػػد كقكعيػػػا، ك الياعػػػؿ  ؿ يمكػػػف أف يتػػػدخؿ حتػػػأ بعػػػد كقػػػكع ك األا 

 الجريمة لتياقـ خطرىا.
 ؿ ىديو كقا ي، بينما الثاني ىديو عقابي.ك كظيية ياألمف حيث ال .2
تابع ينيان لمجية  كؿ تابع لمجية اإلدارية، أما الثاني ييك اإلشراؼ، ياألك مف حيث الرقابة  .3

 القضا ية المتمثمة بالنا ب العاـ.

تقػػػػع عمػػػػأ عػػػػاتؽ مػػػػف يتمتػػػػع بيػػػػذه الصػػػػية مػػػػف المختصػػػػيف مػػػػف منتسػػػػبي الشػػػػرطة القيػػػػاـ ك 
ليـ ا ستعانة بخبراء ينييف لدل قياميـ ك ، (2)د ؿ يي قضايا حكادث الطرؽ برجراءات جمع ا ست

أك بجمػع األدلػػة الماديػػة مػػف مكػػاف الكاقعػػة، سػػكاء كػاف ىػػؤ ء الخبػػراء مػػف داخػػؿ مؤسسػػة الشػػرطة 
 .(3)مف خارجيا 

ػػػػـ المبحػػػػث إلػػػػأ مطمبػػػػيف، يتنػػػػك  ؿ تعرييػػػػان بمػػػػأمكرم الضػػػػبط ك ؿ األاك لتيصػػػػيؿ مػػػػا سػػػػبؽ، قيسل
ؿ الثػػػػاني تحديػػػػد أعمػػػػاليـ يػػػػي الظػػػػركؼ اك قػػػػات العاديػػػػة، بينمػػػػا يتنػػػػك عمػػػػاليـ يػػػػي األأك القضػػػػا ي 
 ا ستثنا ية.

 

 

 

 
                                                           

.(.3./1)ج111.لسنة3الدٌراوي،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم((1
على"الشررطةهٌئرةنظامٌرةبرادارةالحراكمالعرام1913(لسنة1(منقانونالشرطةرقم)1تنصالمادة)((2

(مرنقرانونالخدمرةفرًقروىاألمررن11المرادةرقرم)لقطراعؼرزةوهرًتابعرةلمدٌرٌرةاألمرنالعرام.كمراترنص

علررى"األمررنالررداخلًهٌئررةأمنٌررةنظامٌررةترردديوظائفهررابرئاسررةوزٌررر115.(لسررنة8الفلسررطٌنٌةرقررم)

(منذاتالقانون..1الداخلٌة.."،وتعتبرالشرطةأحدأجهزةقوىاألمنالداخلًبداللةالمادة)
لقضرائًمرنرجرالالشررطةالمختصرٌنبمتابعرةقضراٌاحروادثالطررقفرًٌالحظجمرعمرأموريالضربطا((3

فلسطٌن،جمعهمبٌنصفتً)محققحوادثطرق،وفاحصفنًفًنفسالمجال(.
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 قات العاديةو أعماليم في األ و الضبط القضائي  ول: مأمور والمطمب األ 
مف ثـ كاف ك ىي تيترض جريمة ارتكبت ك تختص الضبطية القضا ية بأعماؿ ا ستد ؿ، 

لذلؾ قيؿ بأف كظيية الضػبطية القضػا ية تبػدأ حػيف تنتيػي ك ة، نشاطيا  حقان عمأ ارتكاب الجريم
 .(1)كظيية الضبطية اإلدارية باليشؿ، يترتكب الجريمة 

 الضبط القضائي ول: مأمور والفرع األ 
ل ػػػؾ األشػػػػخاص الػػػذيف خكلػػػػكا ىػػػذا ا ختصػػػػاص أك يقصػػػد بمػػػػأمكرم الضػػػبط القضػػػػا ي،   

، أك بنػاءن عميػو ه الصية إ  بنص قػانكنيبحسب التشريعات المعمكؿ بيا، حيث إنو   تيضيأ ىذ
 تحديد األشخاص المتمتعيف بيا يرد عمأ سبيؿ الحصر.ك 

( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزا يػػػة اليمسػػػطيني عمػػػأ ث يكػػػكف مػػػف 21يقػػػد نصػػػت المػػػادة )
شػػػػرطة المحايظػػػػات  كمػػػػدير ك مسػػػػاعدكه ك نكابػػػػو ك _ مػػػػدير الشػػػػرطة 1مػػػأمكرم الضػػػػبط القضػػػػا ي: 

_ رؤسػػػاء 3ضػػػباط صػػػؼ الشػػػرطة كػػػؿ يػػػي دا ػػػرة اختصاصػػػو. ك باط _ ضػػػ2اإلدارات العامػػػة. ك 
_ المكظيػػػكف الػػػذيف خكلػػػكا صػػػقحيات الضػػػبط القضػػػا ي بمكجػػػب 4الجكيػػػة. ك المراكػػػب البحريػػػة 

 .(2)القانكفث 

                                                           
.(511صراءاتالجنائٌة)حسنً،شرحقانوناإلج((1
ٌرهفرًاألعرراؾثمةخالؾفًتحدٌدمدلول)ضباطالصؾ(فًالنظمالقانونٌة،بخالؾماهومتعارؾعل((2

لوهرا،ومرنالقروانٌنالترًسرارتعلرىهرذاالرنهجدأهذ الفئةمنرتبةعرٌؾوماٌعالعسكرٌة،ففًاألخٌرةتب

(منرهعلرى"ضرابطالصرؾ:كرل5/.،والذينصرتالمرادة)1915(لسنة38قانوناألمنالعامالمدقترقم)

(مرن1/.ٌستأدنىمنعرٌؾ"،كمانصتالمادة)فردمنأفراداألمنممنلٌسبضابطوالحائزعلىرتبةل

ذاتالقانونعلى"الشرطً:كلمنكانترتبتهدونرتبةضابطصؾ"؛

مرنبٌرانمردلولهاصرراحة،فقردنصرت115.(لسرنة8وقدخالقانونالخدمةفًقوىاألمنالفلسطٌنٌةرقرم)

_عرٌؾ،.جندي،_1دقوىاألمنهً:(منهعلى"تكونالرتبالعسكرٌةلضباطصؾوأفرا138المادة)

خالٌاًمنالتفرقةمابٌنضباطالصؾواألفراد،إالأنقرارمجلسالوزراءالفلسطٌنًرقم_رقٌب.."،فبدا3

مرن(منهعلى"..ضرابطالصرؾ:هروكرلعسركري1،قدتالفىالقصورفنصتالمادة)111.(لسنة59.)

رد:هوكلعسكريمنرتبرةجنرديحترىرتبرةعرٌرؾ.."،األمررالرذيل،الفرتبةرقٌبحتىرتبةمساعدأو
ٌفهممنهأنرتبةضرابطالصرؾتبردأمرنرتبرةرقٌربفرًالتشررٌعالفلسرطٌنً،وهروالمعمرولبرهفرًاألنظمرة
العسرركرٌةالخاصررةبرروزارةالداخلٌررةواألمررنالرروطنً،وهومرراٌتفررقمعررهالباحررثألهمٌررةاإلجررراءاتالموكلررة

بطالقضائً،السٌماصالحٌاتهماالستثنائٌةفًحالةالتلبس؛لالطالعأكثررعلرىدالالتالرتربلمأموريالض

.111./.3/1.العسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركرٌة،آخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزٌرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة،

i/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%Bhttps://ar.wikipedia.org/wik
3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 مػػف يكػػكف  _أ ( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجنا يػػة المصػػرم عمػػأ ث 23كمػا تػػنص المػػادة )
  _ 2 .نكىػػااك كمع العامػة النيابػة أعضػاء _ 1: اختصاصػيـ دكا ػػر يػي القضػا ي الضػبط مػأمكرم
 العمػػػػد _ 4 .الشػػػػرطة نقػػػط رؤسػػػػاء  _3 .كالمسػػػاعدكف كالككنسػػػػتبقت كأمناؤىػػػا الشػػػػرطة ضػػػباط
  .الحككميػػػػة الحديديػػػػة السػػػػكؾ محطػػػػات كككػػػػقء نظػػػػار _ 5  .الخيػػػػراء كمشػػػػايخ الػػػػبقد كمشػػػػايخ
 التػي األعمػاؿ يػؤدكا أف اخميػةالد بػكزارة العػاـ التيتػيش مصمحة كميتشي المحايظات أمف كلمديرم

 الضػػبط مػػأمكرم مػػف كيكػػكف_  ب  .اختصاصػػيـ دكا ػػر يػػي القضػػا ي الضػػبط مػػأمكرم بيػػا يقػػكـ
 الداخميػة بػكزارة العامػة المباحػث إدارة كضػباط كمػدير  _ 1 :الجميكريػة أنحػاء جميعيي  القضا ي
 كالضػابط كالميتشػكف بالمكاتػ كرؤسػاء كاألقساـ اإلدارات كمدير  _  2 .األمف بمديريات كيركعيا
 كيػأ العػاـ األمػف بمصػمحة العاممكف الشرطة كباحثات كالمساعدكف كالككنستبقت الشرطة كأمناء
 العامػة اإلدارة كمػدير  _4 .السػجكف مصمحة ضباط _3  .األمف بمديريات الجنا ي البحث شعب

 ىجانػػة أسػػاس كضػػباط قا ػػد _5 .اإلدارة ىػػذه كضػػباط كالمكاصػػقت كالنقػػؿ الحديػػد السػػكة لشػػرطة
 المخػتص الكزير مع با تياؽ العدؿ كزير مف بقرار كيجكز  .السياحة كزارة كميتش_  6. الشرطة
 دكا ػر يػي تقػع التػي الجػرا ـ إلػأ بالنسػبة القضػا ي الضبط مأمكرم صية المكظييف بعض تخكيؿ

 اسػػيـكالمر  القػػكانيف يػػي الػػكاردة النصػػكص كتعتبػػر. كظػػا ييـ بأعمػػاؿ متعمقػػة كتكػػكف اختصاصػػيـ
 بمثابػػػة القضػػػا ي الضػػبط مػػػأمكرم اختصػػاص المػػػكظييف بعػػض تخكيػػػؿ بشػػأف األخػػػرل كالقػػرارات
 ث.المختص الكزير مع با تياؽ العدؿ كزير مف صادرة قرارات

( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزا يػػػة العمػػػاني عمػػػأ ث 31عمػػػأ ذات الػػػني  نصػػػت المػػػادة )ك 
 ضػػػباط_ 2. العػػػاـ ا دعػػػاء ضػػػاءأع _ 1 : اختصاصػػػيـ دكا ػػػر يػػػي القضػػػا ي الضػػػبط كمػػػأمكر 
 كالرتػب العػاـ األمػف جيػات ضػباط _ 3 .شػرطي رتبػة مف بدءان  األخرل النظامية كالرتب الشرطة
 ىػػذه القػػكانيف تخكلػػو مػػف كػػؿ _ 5  .بيـكنػػكا الػػك ة_ 4. جنػػدم رتبػػة مػػف بػػدءان  األخػػرل النظاميػػة
 .الصية

 المػػػكظييف بعػػػض تخكيػػػؿ صالمخػػػت الػػػكزير مػػػع با تيػػػاؽ العػػدؿ كزيػػر مػػف بقػػرار كيجػػكز
 متعمقػة كتكػػكف اختػػصاصيـ دكا ػػر يػي تقػػع الػػتي الجػػرا ـ إلػأ بالنػػسبة القػػضا ية الػػضبطية صػية

 ث.كظا ييـ بأعماؿ
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العمػػاني يػػي ك بحسػػب رأم الباحػػث يقػػد تميػػز التشػػريع اليمسػػطيني عػػف نظيريػػو المصػػرم ك 
حيف يمكف منحيا مف كزير العدؿ  قصره من  صية الضبطية القضا ية عمأ النص القانكني، يي

 با تياؽ مع الكزير المختص يي كق التشريعيف.

كمػػا أف الباحػػػث يػػرل بأنػػػو المشػػرع العمػػػاني لػػػـ يكػػف مكيقػػػان حػػيف قػػػرر مػػن  تمػػػؾ الصػػػية 
ضػابط  ؾالجندم، حيػث إنػو كػاف مػف األيضػؿ منحيػا ابتػداءن ممػف يصػنؼ عمػأ مػقأك لمشرطي 

 صؼ كما قرر المشرع اليمسطيني.

مػػػة طػػػا يتيف لمػػػأمكرم الضػػػبط القضػػػا ي، يمػػػنيـ أصػػػحاب ا ختصػػػاص العػػػاـ، الػػػذيف ثك 
يشػػػػمؿ نشػػػػاطيـ كايػػػػة أنػػػػكاع الجػػػػرا ـ، كمػػػػنيـ أصػػػػحاب ا ختصػػػػاص الخػػػػاص، الػػػػذيف يقتصػػػػر 

حػاؿ مػأمكرم الضػبط القضػا ي العػامميف بػكزارة  كاختصاصيـ عمأ ي ة معينة مف الجػرا ـ كمػا ىػ
مأ إقميـ معيف، يق يجكز ليـ ممارسػة إجػراءاتيـ خارجػو يقتصر اختصاصيـ عأك الزراعة مثقن، 

(1). 

ز رجػؿ الضػبط اك قد يثير مكضػكع ا ختصػاص المكػاني إشػكا ت قانكنيػة يػي حػاؿ تجػك 
ا ختصاص الخاص حدكده المكانية كيؽ قكاعدىا العامػة المتمثمػة بمكػاف الجريمػة،  كالقضا ي ذ

ز تػػزكؿ عنػػو ىػػذه اك العػػاـ أنػػو بيػػذا التجػػ مكػػاف القػػبض عميػػو، ياألصػػؿأك مػػكطف المشػػتبو بػػو أك 
 .(2)يككف اإلجراء المتخذ باطقن ك يردان عاديان، أك كأنو أحد رجاؿ السمطة العامة، ك  كيغدك الصية، 

ز مػػػػػأمكر الضػػػػػبط اك إ  أف ىنػػػػػاؾ بعػػػػػض الحػػػػػا ت ا سػػػػػتثنا ية التػػػػػي يبػػػػػرر يييػػػػػا تجػػػػػ
التػي بمكجبيػا يجػد الشػخص ك ،  ختصاصو اإلقميمي، ردىا بعض اليقياء إلأ الضركرة اإلجرا يػة

داخػؿ أصػقن  كاإلجرا ي نيسو يي كضع إذا تراخأ بسببو لف يستطيع بعد ذلؾ مطمقان القياـ بما ى
صػادؼ مػأمكر الضػبط خػارج نطػاؽ اختصاصػو متيمػان  كالمكػاني، كمػا لػأك باختصاصو النكعي 

 .(3)اف صدرت بحقو مذكرة قبض مف النيابة العامة يألقأ عميو القبض يي ذلؾ المك

                                                           
(.93./1)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((1
.(73صاللفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة)الجوخدار،البحثاألولًأواالستد((2
(.95./1)مجعالفلسطٌنًجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌ((3
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بحسػب رأم الباحػث يػق ضػركرة إجرا يػة تبػػرر لميػتش تحقيقػات حػكادث الطػرؽ بػػاإلدارة ك 
المعاينػػة  كػػرجراء اسػػتد لي يػػي جريمػػة حػػادث طػػرؽ ك العامػػة لممػػركر، بالقيػػاـ بػػرجراءات الكشػػؼ 

تػػػابع ك ارتكػػب يػػي أم مػػف المحايظػػػات المعػػيف ليػػا ميػػػتش تحقيػػؽ حػػكادث طػػػرؽ مخػػتص مكانيػػان 
رأيػػػو استشػػػاريان تكجيييػػػان لمرؤكسػػػيو اإلداريػػػيف،  كالمخػػػتص مكانيػػػان أيضػػػان، إذ   يعػػػدلككيػػػؿ النيابػػػة 

  .(1)الذيف يتبعكف ييما يقكمكف بو مف إجراءات استد ؿ لمنيابة العامة 

ف درج بعض الباحثيف بمجاؿ التحقيؽ يػي حػكادث الطػرؽ عمػأ تقسػيـ تمػؾ اإلجػراءات ك  ا 
ىػػي بحسػػبيـ ) مرحمػػة ك ب اإلجػػراءات المتبعػػة يييػػا، المتبعػػة يػػي تحقيقيػػا إلػػأ مراحػػؿ ثػػقث بحسػػ

حتػػأ الكصػػكؿ لمكػػاف الحػػادث_ مرحمػػة اإلجػػراءات المتخػػذة عنػػد الكصػػكؿ_ مرحمػػة ك تمقػػي الػػبقغ 
ف كاف يصػم  يػي إطػار الدراسػات ك إ  أف ذلؾ التقسيـ _ ، (2)التحقيؽ بعد مغادرة مكاف الحادث( ا 

اتباعو يي إعداد ىذه الرسالة، ككنيا _ بحكػـ بحسب ما ارت ه الباحث   يص  ك الشرطية _ يرنو 
الػنظـ،   مػا جػرل ك األصؿ _ رسالة ذات طابع قانكني، ينبغػي أف تراعػي دقػة مػا أقرتػو القػكانيف 

 اتباعو مف قبؿ العامميف بالمجاؿ.

 قات العاديةو الضبط القضائي في األ  والفرع الثاني: إجراءات مأمور 
ضػا ي   تخػكؿ المتصػييف بيػا سػكل القيػاـ بنػكع األصؿ العاـ أف تكاير صية الضبط الق

ف كانػت أكثػر ك ىذ اإلجراءات ك جمع ا ستد  ت، ك معيف مف اإلجراءات تسمأ بأعماؿ التحرم  ا 
أضػػعؼ أثػػران مػػف أعمػػاؿ التحقيػػؽ، إذ ك أىميػػة مػػف أعمػػاؿ الضػػبط اإلدارم، إ  أنيػػا أضػػيؽ نطاقػػان 

 .(3)حرياتيـ ك كؽ األيراد األصؿ أنيا قاصرة عمأ أعماؿ   تضع قيكدان عمأ حق

يمػيس لمػأمكرم الضػبط القضػا ي كقاعػدة عامػة القيػاـ بػرجراءات التحقيػؽ، بػؿ إف عمميػػـ 
جمػػع المػػكاد الخاصػػة ك البقغػػات أثنػػاء مباشػػرتيـ لميػػاـ كظػػا ييـ، ك ل اك يقتصػػر عمػػأ تمقػػي الشػػك

ف تحمػػػيييـ الشػػػيكد دك ك المعاينػػػة، كمػػػا ليػػػـ سػػػؤاؿ المشػػػتبو بػػػو ك بالكاقعػػػة بكاسػػػطة إجػػػراء الكشػػػؼ 

                                                           
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسرطٌنًعلرى"ٌشررؾالنائربالعرامعلرىمرأموري1/1.تنصالمادة)((1

الضبطالقضائً،وٌخضعونلمراقبتهفٌماٌتعلقبأعمالوظٌفتهم".
ومابعدها.(111ص)لمطٌري،التحقٌقفًحوادثالمرورراجع،ا((2
(.351صإلجراءاتالجنائٌة،)ثروت،نظما((3
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المختصػػيف دكف تحمػػيييـ اليمػػيف، ثػػـ تحريػػر محضػػر تحريػػات ك كػػذا ا سػػتعانة بػػالخبراء ك اليمػػيف، 
 .(1)يرسؿ لمنيابة العامة لمتصرؼ ييو 

 كمػأمكر  يتػكلأ( مف قػانكف اإلجػراءات الجزا يػة اليمسػطيني عمػأ  ث 19/2يتنص المادة )
 تمػػػػـز التػػػػي ا سػػػػتد  ت كجمػػػػع اكمرتكبييػػػػ الجػػػػرا ـ عػػػػف كا ستقصػػػػاء البحػػػػث القضػػػػا ي الضػػػػبط
 ث.الدعكل يي لمتحقيؽ

 ألحكػػاـ كيقػػان ( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزا يػػة اليمسػػطيني عمػػأ ث 22كمػػا  تػػنص المػػادة )
 بشػأف إلػييـ تػرد التػي لاك كالشػك البقغات قبكؿ -1 :يمي بما القياـ الضبط مأمكرم عمأ القانكف
  عمػػأ كالحصػػكؿ كالمعاينػػة الكشػػؼ إجػػراء -2 .ةالعامػػ النيابػػة عمػػأ تػػأخير دكف كعرضػػيا الجػػرا ـ

 .يمػػيف حمػػؼ دكف كالشػػيكد المختصػػيف بػػالخبراء كا سػػتعانة التحقيػػؽ لتسػػييؿ القزمػػة إليضػػاحات
 التػي اإلجراءات جميع إثبات -4 .الجريمة أدلة عمأ لممحايظة القزمة الكسا ؿ جميع اتخاذ -3

 ث.بيا المعنييف كمف منيـ تكقيعيا بعد رسمية محاضر يي بيا يقكمكف

العمػػاني عمػػأ سػػمطات ك عمػػأ ذات نيػػ  التشػػريع اليمسػػطيني، نػػص التشػػريعاف المصػػرم ك 
كاجبات مأمكرم الضبط القضا ي، ينص عمييا قانكف اإلجراءات الجزا ية المصرم يي المادتيف ك 
 (.35_33(، كما نص عمييا العماني يي المكاد ) 29، 24) 

كأحد مياـ مأمكرم الضبط القضا ي، نجد أنو قد بتحميؿ مصطم  ) استقصاء الجرا ـ( ك 
مرتكبييػػا لػػـ تػػرد عمػػأ سػػبيؿ ك جػػاء مطمقػػان، األمػػر الػػذم يييػػـ منػػو أف كسػػا ؿ البحػػث عػػف الجػػرا ـ 

بالتػػػالي يممػػػأمكر الضػػػبط اتخػػػاذ مػػػا يػػػراه مناسػػػبان يػػػي سػػػبيؿ تحقيػػػؽ ذلػػػؾ، شػػػرط أف   ك الحصػػػر، 
حػػريض التأك اىـ بيعمػػو يػػي خمػػؽ جريمػػة أ  يسػػك يقيػػد حريػػاتيـ، أك ينػػتقص مػػف حقػػكؽ المػػكاطنيف 

 .(2)عمأ ارتكابيا 

                                                           
والتتوقررؾاالسررتدالالت(.91.ص/1)مررججرررادة،موسرروعةاإلجررراءاتالجزائٌررةفررًالتشرررٌعالفلسررطٌنً((1

باحالةالمحضرإلىالنٌابةالعامرةوقٌامهرابرالتحقٌقبنفسرهافرًالواقعرة،فلمرأمورالضربطاالسرتمرارفرًجمرع
قاالبتدائً،بللهالقٌامبالعملبعدإحالةالدعوىإلرىالمحكمرة،نفرسالتحرٌاتوالمعلوماتإبانإجراءالتحقٌ

.78.المرجع،ص
(.81ص)الجوخدار،البحثاألولًأواالستداللفًأصولالمحاكماتالجزائٌة((2
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يي إطار الحػديث حػكؿ إجػراءات مػأمكرم الضػبط القضػا ي يػي جػرا ـ حػكادث الطػرؽ، ك 
 :(1)يرف المختصيف منيـ يقكمكف باإلجراءات اآلتية 

 ىاو الشكو ًل: تمقي البالغات أو 
ي تػػرد إلػييـ بشػػأف الجػػرا ـ ل التػاك الشػػكك الضػبط القضػػا ي بقبػكؿ التبميغػػات  كيمتػـز مػػأمكر 

ثباتيا يي محضر ك  رساليا يكران إلأ النيابة العامة ك ا   .(2)ا 

الشػػػككل، إذ الػػػبقغ إخطػػػار بالجريمػػػة يقدمػػػو أم شػػػخص، أمػػػا ك ثمػػػة يػػػرؽ بػػػيف الػػػبقغ ك 
ذا تضػػػمنت ك المضػػػركر مػػػف الجريمػػػة، أك الشػػػككل ييػػػي إخطػػػار بالجريمػػػة يقدمػػػو المجنػػػي عميػػػو  ا 

 .(3)ت ادعاءن مدنيان الشككل مطالبةن بتعكيض سمي

البقغ كاجب يي حؽ مف تسػبب يػي كقػكع حػادث طػرؽ، حيػث إف مخاليػة ىػذا الكاجػب ك 
عػػدـ إبػػقغ الشػػرطة عػػف كقػػكع حػػادث الطػػرؽ مػػف المتسػػبب ييػػو يكػػكف ظريػػان مشػػددان يػػي ك بتركػػو 

 .(4)عقكبة ذلؾ المتسبب، لما لو مف شديد خطر عمأ النظاـ العاـ يي المجتمع 

أك ريػػض قبػػكؿ الػػبقغ ك أخػػؿ مػػأمكر الضػػبط القضػػا ي بيػػذا الكاجػػب،  يػػي حالػػة إذا مػػاك 
الشػػككل، كجبػػت مسػػؤكليتو التأديبيػػة، أمػػا يػػي حالػػة القبػػكؿ ييجػػب عميػػو تقييػػدىا يػػي سػػجؿ خػػاص 

عرضيا عمأ النيابة العامة ك التكقيع عمييا، ثـ يتـ يحص معمكماتيا لمتأكد مف صحتيا ك تحريرىا ك 
(5). 

                                                           
ٌشارإلىتعددأسالٌبعلممأموريالضبطالقضائًبوقوعحادثمروري،حٌثإنهباإلمكانعلمهمبرذل ((1

ٌقتلقٌهمبالغعبراتصالهاتفًمنأحداألشخاص،أوعنطرٌقوصولإصابةأوأكثررمرنجرراءعنطر
واقعةحادثطرقإلىإحدىالمستشفٌات،كماٌمكنعلمهمبذل عنطرٌقالمصادفةبمشاهدتهمالواقعةأثناء

بالغعنوقوعالحرادث،سٌرهمعلىالطرقات،وٌمكنأنٌقومالمجنًعلٌه،أوالجانًفًبع الحاالتباإل
وأسالٌبأخرى..

(.17./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((2
(مررنقررانوناإلجررراءاتالجزائٌررة3وتررنصالمررادة)(.5.8صحقررانوناإلجررراءاتالجنائٌررة)حسررنً،شررر((3

ةإذاأقامالمتضررنفسهمدعٌاًبالحقالمردنًوفقراًالفلسطٌنًعلى"علىالنٌابةالعامةتحرٌ الدعوىالجزائٌ
للقواعدالمعٌنةفًالقانون".

(.كمراترنصالمرادة11.(وقرانونالعقوبراتالمصرريمرادة)71للمزٌد،انظر،القانونالفلسرطٌنً،المرادة)((4

بأسرررعوسررائلاالتصررال(مررنالالئحررةالتنفٌذٌررةللقررانونالفلسررطٌنً"أنٌقررومفرروراًوبقرردراإلمكررانو13/1.)

باإلبالغعنالحرادثألقرربمركرزشررطة،وٌرذكرفرًالربالغاسرمه،وعنوانره،ومكرانوقروعالحرادث،واسرم
المصابإنكانمعروفاًلدٌه،والمكانالذيتمنقلهإلٌهللمعالجة".

.(99./1)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((5
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أف يتبػػع طريقػػان متسمسػػقن يػػي إجراءاتػػو بعػػد تمقػػي الػػبقغ    ييػػرض عمػػأ مػػأمكر الضػػبطك 
 .(1)حسف تصريو ك يي سجؿ األحكاؿ، إذ إف األمر متركؾ ليطنتو تدكينو ك 

الخاصػػة بكقػػا ع حػػكادث  لاك الشػػكأك  البقغػػات محاضػػر إرسػػاؿيػػرل الباحػػث بكجػػكب ك 
فك  حتأ العامة، النيابة إلأالطرؽ   ا  ك   ،أك  طػرؽ كحػادث الكاقعػة تكييػؼ يي شؾ ىناؾ كاف ا 

 التأديبي؛ الجزاء إيقاع الكاجب مف كاف

 أقسػػػاـ يػػػي ا سػػػتد  ت بمحاضػػػر خػػػاص سػػػجؿ كجػػػكد كجػػػكب إلػػػأ الباحػػػث يشػػػير كمػػػا
 إجػػػراء بعػػػد لاك الػػػدع بتقييػػػد الخػػػاص السػػػجؿ ذاؾ عػػػف مختميػػػان  يكػػػكف الطػػػرؽ، حػػػكادث تحقيقػػػات
 جمػػػػػع محاضػػػػػر سػػػػػجقت بػػػػػيف مػػػػػا الخمػػػػػط كىػػػػػ لػػػػػدييـ بػػػػػو المعمػػػػػكؿ إف إذ ا بتػػػػػدا ي، التحقيػػػػػؽ

 بػػػأف ذلػػػؾ بعضػػػيـ يبػػػررك  ا بتػػػدا ي، التحقيػػػؽ مرحمػػػة خػػػقؿ لاك الػػػدع سػػػجقت مػػػع ا سػػػتد  ت
 أف ذلػػػؾ العامػػػة، النيابػػػة مػػػف بتيػػػكيض يا ػػػو إلػػػأ أليػػػو مػػػف الممػػػؼ برعػػػداد تقػػػكـ مػػػف ىػػػي الشػػػرطة
 .قانكنيان  سندان _ حسب تبريراتيـ_  الخمط ليذا يعطي الذمىك ك  الكاقعة بتاريخ  حقان  يرد التيكيض

ك  يشترط القانكف حضكر كاتب مع مأمكر الضبط لتحرير المحضر، بؿ إف األصؿ أف 
 .(2)يتـ تحريره بمعريتو، عمأ خقؼ التحقيؽ ا بتدا ي الذم يمـز ييو كاتب التحقيؽ 

  يترتب البطقف إذا لـ يثبت مأمكر الضبط ما يجريو يي محضػر جمػع ا سػتد  ت، ك 
اإلرشاد، يق بطقف إف لـ يحػرره، ك ما نص عميو القانكف مف ذلؾ لـ يرد إ  عمأ سبيؿ التنظيـ ك 
 .(3)لأ   بطقف يي تأخير ريعو لمنيابة أك مف باب ك 

يي حيف يرل جانب مف اليقو بأنو يجب تقرير البطقف كجزاء عمأ عدـ تحرير محضػر 
عمػػأ سػػبيؿ ا سػػت ناس، لػػذا يجػػب أف  كلػػك جمػػع ا سػػتد  ت، إذ يمكػػف لممحكمػػة ا سػػتناد إليػػو 

المػػػؤتمر، خاصػػػة أنػػػو قػػػد تطػػػكؿ المػػػدة بػػػيف جمػػػع ك تػػػدكف حتػػػأ تكػػػكف ليػػػا حجيتيػػػا عمػػػأ اآلمػػػر 
 .(4)اإلد ء بيا أماـ المحكمة ك ا ستد  ت 

                                                           
.(81صالتحقٌقالجنائًأصولهوتطبٌقاته)ن،الزعنو((1
.(79.ص)الشاذلً،مبادئقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاللبنانًوالقهوجً((2
.81.المرجعالسابق،ص((3
.(319ص/1)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((4
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مظيرىػا، يتحريػر ك كما يػرل أصػحاب ىػذا الػرأم بأىميػة التشػديد يػي اإلجػراءات الجزا يػة 
أثره يي اإلثبات، يما دامت المحكمة تقر بأف إجراءات ا سػتد ؿ محضر ا ستد  ت كاجب لو 

يص  ا ستناد إلييا يي الحكـ إذا اقتنع بحصكليا قاضي المكضكع، يكجب أف تدكف يي محضر 
 .(1)مستكؼو لمشكميات التي تطمبيا القانكف، لكي تككف ليا قيمتيا القانكنية مف حيث اإلثبات 

ألخيػػر الػػذم يػػرل بكجػػكب تحريػػر تمػػؾ المحاضػػر، مػػع يتيػػؽ الباحػػث مػػع ىػػذا الػػرأم اك 
ترتيب البطقف حاؿ اإلخقؿ بيا، يميس مف المنطؽ يي شيء أف   يتـ تحرير محضػر بمػا قػاـ 
بػو مػػأمكر الضػػبط مػػف إجػػراءات، أك قيامػػو بػػرتقؼ محضػػر ا سػػتد ؿ دكف أف يترتػػب عمػػأ ذلػػؾ 

محضػر ا سػتد ؿ األكلػي يػي  ة أفالبطقف لعممو المسبؽ بعدـ ترتب البطقف عمأ يعمو، خاص
، غالبان ما يحمؿ معمكمات جكىرية يي قضايا حكادث الطرؽ، قد تؤدم إلأ قضايا حكادث الطرؽ

 رجحاف كية اإلدانة أك العكس.

 ثانيًا: الحصول عمى اإليضاحات
يقصػػد بالحصػػكؿ عمػػأ اإليضػػاحات جمػػع المعمكمػػات مػػف جميػػع األشػػخاص المتصػػميف 

عمكمات عنيا، إ  أنو ليس لمأمكر الضػبط إكػراه أحػد عمػأ الحضػكر أمامػو بالكاقعة ممف لدييـ م
  يرتكػب الممتنػع عػف الحضػكر جريمػة، بسػبب الطبيعػة العامػة إلجػراءات ك ل د ء بالمعمكمػات، 

 .(2)تجردىا مف كسا ؿ القير ك ا ستد ؿ 

، ضػكرالح شاىد، بػؿ ليػـ اسػتدعاء مػف يشػاءأك يق سمطة تخكليـ األمر برحضار متيـ 
ذا ريض الحضكر يق سبيؿ إلأ إكراىو بػأمر ضػبط ك يرذا حضر بمحض اختياره سمعت أقكالو،  ا 

 .(3)إحضار، ككف األخير مف إجراءات التحقيؽ   ا ستد ؿ أك 

 

                                                           
.(81.صمحاكماتالجزائٌةاللبنانً)ولالالشاذلً،مبادئقانونأصوالقهوجً((1
(.1/311)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((2
.(11.صءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري)عبٌد،مبادئاإلجرا((3
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لػػيس ىنػػاؾ مػػا يقيػػد مػػأمكر الضػػبط يػػي سػػبيؿ الحصػػكؿ عمػػأ اإليضػػاحات كيػػؽ خطػػة ك 
ثانييمػػا ك ركحػو، أك مخاليػة نصػكص القػانكف ليمػا، أ  ينطػكم عممػو عمػأ أك يتبعيػا سػكل قيػديف، 

 .(1)إكراه أك أ  ينطكم عممو عمأ قير 

سػػماع أقػػكاؿ أم شػػخص تكػػكف لديػػو أك المشػػتكي، أك لػػذلؾ يمػػف حقػػو استيضػػاح المبمػػغ ك 
 .(2)أىؿ الخبرة ك ا ستعانة باألطباء ك مرتكبيا، ك معمكمات عف الكاقعة 

اإليضػػػاحات ك البيانػػػات ك ا سػػػتخبارات ك إذ تيعػػػد التحريػػػات القا مػػػة عمػػػأ جمػػػع المعمكمػػػات 
 .(3)الخاصة بالجريمة بطريقة مشركعة، ىي ميقد محضر جمع ا ستد  ت 

ييحؽ لممختص بجمع ا ستد ؿ حكؿ جريمة حػادث طػرؽ، الحصػكؿ عمػأ مػا شػاء مػف 
مف ذلؾ ا ستعانة بمػف يػرل مػف ك المساعدة لمنيابة العامة يي تحقيقاتيا، ك ا ستيضاحات القزمة 

اإلدارات الشرطية األخرل، كطمب مساعدة المباحث العامة عند البحث حػكؿ كاقعػة حػادث طػرؽ 
يعػيف أحػدىـ لجمػع ك المركبػة، كمػا لػو أف يسػتعيف بمنػدكبيف ك مجيكلة السا ؽ أك مجيكلة السا ؽ، 

كرش صػػػػيانة المركبػػػػات ك أف يستكضػػػػ  مػػػػف محػػػػقت أك المعمكمػػػػات مػػػػف مكػػػػاف الحػػػػادث سػػػػران، 
بػػة معينػػة عنػػد اشػػتباىو كر عػػف مأك كبػػات التػػي أصػػمحيا خػػقؿ مػػدة معينػػة، )السػػمكرم( عػػف المر 

كمػػػا لػػػو ا سػػػتعانة بالمختصػػػيف الينيػػػيف، كا سػػػتعانة بػػػردارة األدلػػػة الجنا يػػػة ، (4)بتسػػػببيا بالكاقعػػػة 
أم أثػػر  لممجنػػي عميػػو يػػي الحػػادث عنػػد أك مقبػػس، أك شػػعر، أك لمتأكػػد مػػف كجػػكد ًثػػار دمػػاء، 

 لو كذلؾ ا ستعانة بالطبيب الشرعي ك رتكابيا كاقعة حادث الطرؽ، يحصيـ مركبة مشتبو با

                                                           
.(531ص)ً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌةحسن((1
.(18./1)جلجزائٌةالفلسطٌنًالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتا((2
.(1.ص)ي،مناطالتحرٌاتواالستدالالتواالستخباراتالشاو((3
بدولرةالكوٌرتبنصرها"111.لسرنة9.8(منالقرارالروزاريرقرم1منذل مانصتعلٌهالمادةرقم)((4

قبرولأٌرةإصرالحاتٌحظرعلىورشإصالحالسٌاراتوعلىسائرالحرفٌٌنالذٌنٌعملونفرًهرذاالنشراط
بأٌةمركبةناجمةعنحادثإالبعدتقدٌمإذنكتابًمنالجهةالمختصةبذل "،والجهةالمختصةهًضرابط
مخفرمركزاالختصاصباشراؾاإلدارةالعامةللمرور،وإالتعر للجزاءالمنصوصعلٌهالحقاًفًذات

القرار.
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عػػف كقػػا ع أك ل يػػادة حػػكؿ مػػا إذا كانػػت إصػػابة المجنػػي عميػػو ناتجػػة عػػف حػػادث طػػرؽ 
 .(1)أخرل 

 المعاينةو ثالثًا: الكشف 
األشياء ذات الصمة ك األمكنة ك المعاينة إلأ إثبات حالة األشخاص ك ييدؼ إجراء الكشؼ 

إجػػراء اختيػػارم لمػػأمكر الضػػبط أثنػػاء مرحمػػة  كىػػك التخريػػب، ك ؿ أف تناليػػا يػػد العبػػث بالجريمػػة قبػػ
كمػػا أنػػو كاجػػب يػػي حقػػو إذا مػػا كمػػؼ ييػػو ، (2)جمػػع ا سػػتد  ت، لكنػػو كاجػػب يػػي حالػػة التمػػبس 

 بتيكيض النيابة العامة.

السػاحات، ك يجكز إجراؤه ضػمف مرحمػة جمػع ا سػتد  ت يػي أم مكػاف عػاـ، كػالطرؽ ك 
كاف يسم  لمعامة بدخكلػو، لػذا يمػف غيػر الجػا ز إجػراؤه يػي ىػذه المرحمػة يػي المسػاكف، إذ أم مك 

بالتالي يمتنػع إجػراؤه تحػت طا مػة الػبطقف، ك مف إجراءات التحقيؽ ا بتدا ي، ك ىك يعد ذلؾ تيتيشان 
 .(3)إ  برضاء صاحب المسكف 

جػراء الكشػؼ ك إ  إنو إف كاف ا نتقػاؿ لمحػؿ الكاقعػة  اختياريػان لمػأمكر الضػبط  المعاينػةك ا 
_ سكل يي حالة التمبس_ يي مرحمة ا ستد  ت، يرف األمر مختمػؼ منطقيػان يػي كقػا ع حػكادث 

الطريػؽ الكاقعػة عمييػا، لمػا لػو مػف أثػر ك الطرؽ، إذ   بد مف معاينة المركبات المتسببة بالكاقعػة، 
 اؿ تعدد الجناة.ر مسؤكليتو حاقدمأك ىاـ عند تحديد مسؤكلية المتسبب بالحادث، 

تيػػدؼ المعاينػػة كأحػػد إجػػراءات ا سػػتد ؿ يػػي قضػػايا حػػكادث الطػػرؽ إلػػأ التحقػػؽ مػػف ك 
المشػػتركة ييػػو، كالتحقػػؽ كػػذلؾ مػػف المركبػػة أك شػػخص قا ػػد المركبػػة المشػػتبو بتسػػببيا بالحػػادث، 

بحيػث يترتػب عمػأ ذلػؾ إمػداد جيػة ك المشاركة، ثـ الكصكؿ إلػأ كيييػة كقػكع الحػادث أك المسببة 
كنتيػػا بنسػػبة الػػتيـ إلػػأ مرتكػػب ايػػي سػػبيؿ مع شػػيكيةأك لتحقيػػؽ بمػػا تػػـ جمعػػو مػػف أدلػػة ماديػػة ا

 يي الحادث حاؿ تعدد الخطأ. كذا تحديد نسبة مسؤكلية كؿ مخط ك الخطأ، 
                                                           

الشرعًلمعاٌنةالجثة،ماأفرادبرهالطبٌربالشررعًبمستشرفىالشرفاءمماٌدللعلىأهمٌةاالستعانةبالطب((1

بمدٌنةؼزةباحتمالٌةأنٌكونحادثطرقأودىبحٌاةالطفلةالمؽدورةوالتًلمتتجاوزعرامٌنمرنعمرهرا،
وذل لمالحظتهآثارطبعةعجلالمركبةعلىالجهةالٌمنىمرنوجرهالمؽردورة،األمررالرذيأفرادالتحقٌرقفرً

حصرتضٌٌقنطاقالبحثوالوصولإلىالفاعلالحقاً.
.(1/311)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((2
(.81ولالمحاكماتالجزائٌة)صالجوخدار،البحثاألولًأواالستداللفًقانونأص((3
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، ثػػػػـ بالعمػػػػؿ عمػػػػأ إسػػػػعاؼ إجرا يػػػػا مكػػػػافك  كقػػػػتك  تػػػػاريخ بػػػػذكرتػػػػتـ المعاينػػػػة إجمػػػػا ن ك 
مكػاف الكاقعػة، ، ثػـ كصػؼ الطريػؽ بشػكؿ عػاـ مػف  مػف ثػـ السػيطرة عمػأك المصابيف إف كجدكا، 
خػارج المػدف،  معبػد أـ  ، ميتػرؽ تقػاطع، دكار، أك بمدم أك يرعي، سريع أك حيث نكعو ر يسي 

مػا كضػع عميػو مػف إشػارات مركريػة، ك حكاشي ترابيػة،  أك ما يحكيو مف أرصية ك ثـ بياف عرضو 
كػذا ك بعػدىا عػف مركػز الصػدمة، ك بعضيا، مف ثـ تحديد أبعاد المركبات المتسببة بالحادث عف ك 

كذا معاينة ما لحؽ بالمركبات مف أضرار معينة تيصيمية ك ية الشارع، اك ز أك عف جانبي الطريؽ، 
ما تخمؼ عف الحادث يي المكاف مف ًثار مييدة يي التحقيؽ ك ثار دماء المجني ك قدر اإلمكاف، 

أك ار ما انسػاب مػف المركبػات مػف كقػكد ًثك كصييا يي حاؿ الكياة، ك مكاف الجثة ك مكانو، ك عميو 
احتكػػػاؾ العجػػػقت لمػػػا لػػػو مػػػف أىميػػػة عنػػػد ك ًثػػػار اليرامػػػؿ ك  حقػػػة عػػػف الكاقعػػػة، أك زيػػػكت سػػػابقة 

 التحقيؽ يي الكاقعة.

راقيػػا أك التأكػػد مػػف ك بعػػدىا، ك كمػػا تػػتـ معاينػػة المركبػػات ببيػػاف حالتيػػا الينيػػة قبػػؿ الكاقعػػة 
الحػػا ت بػػرجراء يحػػص تجريبػػي ليػػا لمتأكػػد مػػف مػػدل يقػػـك مػػأمكرم الضػػبط يػػي بعػػض ك الثبكتيػػة، 

 بعده.ك األضكاء قبؿ الحادث أك صقحية اليرامؿ 

 :(1)بشكؿ عاـ يجب أف تتضمف المعاينة ما يأتي ك 

 مدل جسامة الحادث. .1
 مدل ضغطو بالمنطقة.ك حالة المركر  .2
 حالة الطريؽ ث جاؼ_ رممي_ مبتؿ_ مكحؿ..ث. .3
 .ث.ث صحك_ رياح_ عاصؼ_ ماطر.كحالة الج .4
 حالة الرؤية ث ضعيية_ ضباب_ مظممة_ مضاءة_ ليؿ..ث. .5
 المكقع ث منحنأ_ تقاطع_ دكراف..ث. .6
 نقطة التصادـ.ك يحص المركبة  .7
 يحص المنطقة بشكؿ عاـ. .8

                                                           
(.313صمراد،شرحقانونالمرور)((1
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اآلثػار ك عقمػات اليرامػؿ ك الحمكلػة الزا ػدة ك الػدماء ك المصػابيف ك السػيارات ك تصكير المكقع  .9
 مدل ضغط المركر عمكمان بمكاف الحادث.ك 
 ـ مكاف الحادث.رس .10
أك تشمؿ بعد كؿ مف المركبتيف عف بعضيما، ك تكضيحيا عمأ الرسـ، ك أخذ المقاييس  .11

المسػػاية ك الرصػػيؼ ك عػرض الشػػارع ك طػػكؿ عقمػػات اليرامػػؿ ك بعػد السػػيارة عػػف المصػاب، 
 بيف المركبة.ك بينو 

 التحيظ عمييا.ك جمع كاية األدلة األخرل  .12

اعاتيػػا حتػػأ   يغيػػؿ المعػػايف نقطػػة يحتاجيػػا ييمػػا   شػػؾ أف لممعاينػػة أصػػك ن ينيػػة تنبغػػي مر ك 
يحبػذ أف   يقػؿ عػدد مػف يقػـك بمعاينػة حػادث ك   يستطيع إعػادة مسػرح الكاقعػة كمػا كػاف، ك بعد، 

 اآلخر قرب الكاقعة.ك الطرؽ عف شخصيف مختصيف، يعايف أحدىما عمأ األقؿ عف بعد، 

 : رفع البصماترابعاً 
حػػكادث الطػػرؽ كثيػػران إلػػأ ريػػع البصػػمات، إذ إنػػو   يحتػػاج مػػأمكر الضػػبط القضػػا ي يػػي 

تكػػػاد تنعػػػدـ اىميتيػػػا لديػػػو سػػػكل يػػػي تمػػػؾ الكقػػػا ع المجيكلػػػة السػػػا ؽ، بحيػػػث تػػػتـ المضػػػاىاة بػػػيف 
المقػكد أك بيف ًثار البصمات المريكعة عف بػاب السػا ؽ ك بصمات المشتبو بيـ بارتكاب الكاقعة، 

 ا شتباه مف عدمو.جياز ناقؿ الغيارات ) القير( لمتأكد مف صدؽ أك 

 : التصويرخامساً 
مع التطكر العممي المشاىد يي مجػا ت حياتنػا المتعػددة، شػاع اسػتخداـ ً ت التصػكير 

الييديك، حتأ أضحت ًلة التصكير تمؾ متكيرة يي غالبية بيكتنا، عدا عف انتشار أك اليكتكغرايي 
كثيػػر مػػف ك ة أمػػاـ بعػػض المنػػازؿ، أجيػػزة المراقبػػة التصػػكيرية، عػػف طريػػؽ كػػاميرات المراقبػػة المثبتػػ

مركبػات أمػاـ ك التػي بطبيعػة الحػاؿ ترصػد حركػة المػركر مػف مػارة ك التجارية، ك المؤسسات األمنية 
 المؤسسات.ك تمؾ المنازؿ 
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ف كػػاف إجػػراء تصػػكير الكاقعػػة كأحػػد كسػػا ؿ المعاينػػة   يػػزاؿ إجػػراءن اختياريػػان لممخػػتص ك  ا 
حسػػػنان يعمػػػت اإلدارة العامػػػة ك معاينػػػة حػػػكادث الطػػػرؽ، ، إ  أف لػػػو أىميػػػة كبيػػػرة يػػػي (1)برجرا يػػػا 

لممركر بالشرطة اليمسطينية مؤخران، بكضعيا كاميرات المراقبػة المثبتػة عمػأ الميػارؽ الر يسػية يػي 
القاضي تصكيران حقيقيان لمحادث يمكنو ك يعطي لممحقؽ يظات قطاع غزة،  حيث إف التصكير محا

يزيػػؿ يػػي ك نػػو يجبػػر خمػػقن حػػدث أثنػػاء المعاينػػة بالرسػػـ، بػػذلؾ يرك الرجػػكع لػػو كممػػا اقتضػػأ الحػػاؿ، 
 أكثر مف الشيكد.أك كثير مف الحا ت لبسان اعترل شيادة كاحد 

ة عف إمكانية قياـ مأمكرم الضبط القضا ي بتصكير مسرح الجريمػة كأحػد كسػا ؿ ك عقك 
ة المثبتػػة أمػػػاـ يػػػي كثيػػر مػػػف األحيػػاف مػػػا يقكمػػكف با سػػػتعانة بكػػاميرات المراقبػػػك المعاينػػة، يػػرنيـ 

ا طػػقع عمػػأ كيييػػة كقػػكع حػػادث ك المؤسسػػات لقسػػتيادة مػػف تسػػجيقتيا أك المحػػاؿ أك المنػػازؿ 
 نسبة مسؤكليو ييو.ك الطرؽ، األمر الذم يييد إيادة ىامة يي تحديد المتسبب يي الحادث 

ثػػػـ إف أحػػػدث طريقػػػة لمرسػػػـ اليندسػػػي الجنػػػا ي، ىػػػي التػػػي تجمػػػع بػػػيف الرسػػػـ اليندسػػػي 
الرسػػـ، ك نسػػبة ثابتػػة لمتصػػكير  كاليكتػػكغرايي يػػي لكحػػة كاحػػدة، مػػف كاقػػع مقيػػاس رسػػـ ذ التصػػكيرك 
  .(2)الجكية ك ىي طريقة مستخدمة أصق يي رسـ الخرا ط المساحية ك 

 : الستعانة بالمندوبينسادساً 
ا سػػتخبار عنيػػا يجػػدم يػػي تحقيػػؽ غالبيػػة ك الثابػػت أف أسػػمكب ا سػػتعقـ عػػف الجريمػػة 

أك ا سػػػتخبارات أمػػػر يػػػتـ يػػػي مجػػػالي الضػػػبطية، قضػػػا ية كانػػػت ك المعمكمػػػات  اسػػػتقاءك الجػػػرا ـ، 
األبحػػاث، بػػػؿ لػػػو أف ك   يكجػػػب القػػػانكف قيػػاـ رجػػػؿ الضػػػبط القضػػا ي بنيسػػػو بالتحريػػػات ك إداريػػة، 

                                                           
(مرنالقررانونالفلسرطٌنًعلرى"كررلصرورةالتقطرتب لرةتصرروٌرتعمرلبطرٌقرةآلٌررة./1.1ترنصالمرادة)((1

موضوعةمنقبلالشرطةتعتبربٌنرةمقبولرةلكرلإجرراٍءقضرائًبصرددأٌرةمخالفرةمرورٌرة".كمرااشرترطت

كروننسرخة(منالالئحةالتنفٌذٌةللقانونالفلسطٌنًفًالصرورةالترًتقردمكبٌنرةللمحكمرةأنت18/1.المادة)

موثقةمنالشرٌطالذيوضعفًآلةالتصوٌروأخرجمنها،وأنهمنرذلحظرةالتقاطهراب لرةالتصروٌرإلرىحرٌن
تقدٌمهاإلىالمحكمةلمتجرعلٌهاأٌةعملٌةمنشأنهاأنتؽٌرأيبٌانمنبٌاناتها"،وإنكانالرنصٌقٌردتلر 

القضاءالجزائًقضراءموسرع،ٌمكرناإلثبراتفٌرهبكافرةالصوربالموثقةمنآالتالشرطةكأصلعام،إالأن
البٌناتوالقرائنطالمااطمأنتلهاقناعةالمحكمة،وبحسبعلمالباحثفقدقُِبلتتل الموادعملٌاًكأدلةإثبرات

أونفًفًقضاٌاحوادثالطرقأمامالمحاكمالفلسطٌنٌة.
.(315صمراد،شرحقانونالمرور)((2
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مػػف ك المرشػػديف السػػرييف، أك أبحػػاث برجػػاؿ السػػمطة العامػػة، أك يسػػتعيف ييمػػا يجريػػو مػػف تحريػػات 
 .(1)يعؿ مف جرا ـ يتكلكف إبقغو عما كقع بال

تجردىـ مف الصية ك أىمية ا نتياع بيـ يي أنيـ أقدر بحكـ اتصا تيـ بالعامة  كقد تبدك 
يشػترط أف ك استطقع األخبار المتعمقػة بػالمجرميف، ك ساط ك الرسمية عمأ ا ندماج يي مختمؼ األ

كزف األدلػة يككف سمكؾ المندكب مشركعان يي حد ذاتػو، حتػأ يمكػف لممحكمػة ا عتمػاد عميػو يػي 
 .(2)المسندة لممتيـ 

ل ػؾ أك تبرز أىمية ىذه  الكسيمة يي مجاؿ التحقيؽ يي حكادث الطرؽ، عنػد ا سػتعانة بك 
يقكمػػكف بػذلؾ عمميػػان ك كمييمػا، أك المركبػػة، أك المنػدكبيف لمتحػرم حػػكؿ الكقػا ع المجيكلػػة السػا ؽ، 

كػػػاف كاقعػػػة مخصصػػػة يػػػي مأك بكاسػػػطة كضػػػع منػػػدكبيف ليػػػـ يػػػي مكاقػػػؼ المركبػػػات العمكميػػػة، 
عقميػـ بيػا، ك  ستجقء المعمكمات  يػي بعػض المؤسسػات التػي تكثػر معػداتيا مػف المركبػات أك ا 

المتشابية، كما يقكمكف يي سػبيؿ ذلػؾ با سػتعانة بالمختصػيف مػف إدارة المباحػث العامػة ابتػداءن، 
دكف معمكمات ىامة الذيف غالبان ما يكر ك ثـ يمكف تكميييـ بذلؾ عف طريؽ ككيؿ النيابة المختص، 

 حكؿ ما كميكا بو.

تظيػػر ىنػػا أىميػػة مػػا أشػػار إليػػو الباحػػث حػػكؿ ضػػركرة الريػػع اليػػكرم لمحضػػر مسػػتقؿ ك 
با سػػتد ؿ لككيػػؿ النيابػػة المخػػتص، حيػػث إف مػػف شػػأف التراخػػي يػػي ذلػػؾ يػػي الكقػػا ع المجيكلػػة، 

يعكا المحضر إلأ أنيـ   ير أك بحجة أف محققي الحكادث أقدر مف غيرىـ يي الكصكؿ لمحقيقة، 
ككيػػػؿ النيابػػػة إ  بعػػػد الكصػػػكؿ لمحقيقػػػة إظيػػػاران لمػػػدل كيػػػاءتيـ، ييشػػػكؿ إخػػػق ن بكاجػػػب قػػػانكني، 

  ك ا   يػق مبػرر قػانكني ك مجتمعي، يق يعيب الشخص ا ستعانة بغيػره مػف أىػؿ ا ختصػاص، ك 
ه برأيػػػو، أخققػػػي، إذا مػػػا أخيػػػؽ محقػػػؽ حػػػكادث الطػػػرؽ يػػػي الكصػػػكؿ إلػػػأ الحقيقػػػة نتيجػػػة اسػػػت ثار 

حتأ بعػض رجػاؿ السػمطة أك مجيكداتيـ مف اإلدارات األخرل ك التقميؿ مف شأف جيكد اآلخريف ك 
 العامة.

 
                                                           

.(31صبارات)،مناطالتحرٌاتواالستدالالتواالستخالشاوي((1
(..1/31)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((2
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 المقبوض عميو: سماع أقوال سابعاً 
حظر عميػو ك سماع أقكالو، ك أجاز القانكف لمأمكر الضبط القضا ي سؤاؿ المقبكض عميو 

ػػو اسػػتجكابو _ إ  بنػػاءن عمػػأ تيػػكيض يػػي بعػػض الجػػرا ـ _  إذ إف ا سػػتجكاب إجػػراء تحقيقػػي خص 
 .(1)المشرع بالنيابة العامة 

عػف ك يقتصر سؤاؿ المشتبو بػو عمػأ ا ستيسػار عػف رأيػو يػي الشػبيات التػي تحػيط بػو، ك 
اسػتظيار التنػاقض أك تقػارير الخبػراء، دكف مناقشػتو تيصػيقن يػي إجاباتػو ك رأيو يي أقػكاؿ الشػيكد 

 .(2)استجكابان  بيف تمؾ اإلجابات، إذ إف ذلؾ يعد

إجػػراء مبػػاح لمػػأمكر الضػػبط القضػػا ي يػػي مرحمػػة جمػػع ا سػػتد  ت، لكنػػو كاجػػب  كىػػك 
ييتعػػػيف عميػػػو سػػػؤاؿ األشػػػخاص المتكاجػػػديف بمسػػػرح الجريمػػػة عػػػف ، (3)عميػػػو يػػػي بعػػػض األحيػػػاف 
 .(4)كذلؾ سؤاؿ المشتبو بو ك معمكماتيـ حكؿ الكاقعة، 

ػػت المػػادة )ك  الجزا يػػة اليمسػػطيني عمػػأ ث يجػػب عمػػأ  ( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات34قػػد نص 
مأمكر الضبط القضا ي أف يسمع يكران أقكاؿ المقبػكض عميػو، يػرذا لػـ يػأت بمبػرر إطػقؽ سػراحو 

 عشريف ساعة إلأ ككيؿ النيابة المختصث.ك يرسمو خقؿ أربع 

ف كاف ىذا ىك  األصؿ، يرف ما يقكـ بو مأمكرم الضبط القضا ي مف استجكاب لممتيـ  كا 
حكادث الطرؽ، قبؿ حصكليـ عمأ التيكيض القانكني مف ككيؿ النيابة المختص، يعد  يي قضايا

ما يجب  كىك إجراءن مخالؼ لصحي  القانكف،   يصححو تزكيدىـ بتيكيض  حؽ بتاريخ إجرا و، 
 العمؿ عمأ معالجتو مف قبؿ أعضاء النيابة العامة.

 

 

 
                                                           

.(91صًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة)الجوخدار،البحثاألولًأواالستداللف((1
(.11./1)جالولٌد،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((2
(.1/311)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((3
.(59./1)ج111.لسنة3الدٌراوي،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم((4
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 األقوال: سماع ثامناً 
ر أطػػػراؼ الػػػدعكل الجزا يػػػة بػػػاإلد ء بمػػػا لػػػدييـ مػػػف لمسػػػماح لغيػػػ ألقػػػكاؿييػػػدؼ سػػػماع ا

ىي الطريؽ األكثر شيكعان يػي مجػاؿ اإلثبػات الجزا ػي، لػذا يقػد ك معمكمات أماـ سمطات التحقيؽ، 
صػيران أك أعطأ القانكف لمكاية الصقحية ل د ء بالشيادة، ييجكز أف يككف الشاىد قريبان لممتيـ 

  .(1)صديقان أك لو 

قػػد أجػػػاز ك ، (2)شػػخص أدرؾ ظػػػركؼ الجريمػػة برحػػػدل حكاسػػو الخمػػػس كػػػؿ  كالشػػاىد ىػػك 
كمػػا يتعػػيف ، (3)المشػػرع اليمسػػطيني لمػػأمكر الضػػبط أف يسػػأؿ الشػػيكد عػػف معمكمػػاتيـ عػػف الكاقعػػة 

 .(4)عميو سؤاؿ األشخاص المتكاجديف بمسرح الجريمة عف معمكماتيـ حكؿ الكاقعة 

ء اليمػػيف إ  إذا خيػػؼ أ  يسػػتطاع الخبػػراأك   يجػػكز لمػػأمكرم الضػػبط تحميػػؼ الشػػيكد ك 
 .(5)ييما بعد سماع الشيادة بيميف 

ىػػي أقػػكل الشػػيادات إثباتػان، ثػػـ شػػيادة السػػمع، ثػػـ ك تتنػكع الشػػيادة مػػا بػػيف شػيادة الرؤيػػة ك 
تعػػد األخيػػرة أضػػعييا، إذ   يعتػػد بيػػا لكحػػدىا، بػػؿ تكػػكف منطمقػػان إلػػأ أدلػػة أخػػرل ك شػػيادة النقػػؿ، 

 .(6)الجريمة كاعتراؼ المتيـ بارتكاب 

ىػػـ ك ىنػػاؾ شػػيكد المحكمػػة ك شػػيكد نيػػي، ك كمػػا أف الشػػيكد يتنكعػػكف مػػا بػػيف شػػيكد إثبػػات 
أك لـ يطمػػب إحضػػارىـ ممثػػؿ ا دعػػاء العػػاـ، ك لػػك مػػف تسػػتدعييـ المحكمػػة لجػػقء بعػػض الحقػػا ؽ 

 .(7)المتيـ 

                                                           
(.558ص)أبوعامر،اإلجراءاتالجنائٌة((1
.(137ص)الزعنون،التحقٌقالجنائًأصولهوتطبٌقاته((2
.(1/311)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((3
.(59./1)ج111.لسنة3الدٌراوي،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم((4
ٌنالفلسرطٌنًعبٌد،مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري.وعلىذاتالنهجساركالمنالتشررٌع((5

(مرررنقرررانون31(مرررنقرررانوناإلجرررراءاتالجزائٌرررةالفلسرررطٌنً،وكرررذاالمرررادة)./..والعمرررانً،فرررًالمرررادة)

اإلجراءاتالجزائٌةالعمانً.
.(139صٌقالجنائًأصولهوتطبٌقاته)الزعنون،التحق((6
.111صالمرجعالسابق،((7
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مقبسػػاتو التػػي تختمػػؼ عػػف غيػػره، يرنػػو   يمكػػف كضػػع ك لمػػا كػػاف لكػػؿ حػػادث ظركيػػو ك 
لكػػػف يجػػػػب أف تكػػػكف مجديػػػة يػػػي الػػػدعكل، متصػػػمة يػػػػي ك أسػػػ مة معينػػػة تكجػػػو لمشػػػاىد،  أنمػػػكذج

 .(1)مكضكعيا 

ف يػػػتـ ذلػػػؾ يػػػي قضػػػايا حػػػكادث الطػػػرؽ، إذ يمكػػػف أ كثيػػػرة ىػػػي طػػػرؽ الكصػػػكؿ لمشػػػيكدك 
 مػارة يػي الطريػؽ، أك رة، اك بسؤاؿ الحاضريف يي مسرح الجريمة مف أصحاب محقت تجاريػة مجػ

الحػػادث، كمػػا يمكػػف سػػؤاؿ الركػػاب الػػذيف كػػانكا داخػػؿ مركبػػة أم مػػف سػػماع أقػػكاؿ المبمػػغ عػػف أك 
أك يمكػف ا سػتعانة كػذلؾ بسػؤاؿ المسػعؼ حػاؿ كجػكد إصػابات، ك السا قيف المشػتركيف بالحػادث، 

المضركر أك المجني عميو، أك بكاسطة مف يذكرىـ المتيـ، أك أف يككف شاىدان قد دؿ  عمأ ًخر، 
 يي إياداتيـ.

ليذا األجراء مف أىمية، تنبغي اإلشػارة إلػأ أنػو   يمكػف ا عتمػاد عمػأ عمأ ما ك إ  إنو 
البنػاء عمييػا كحػدىا ك التسميـ بما جاء يييػا أك أقكاؿ الشيكد عمأ أنيا أدلة   تقبؿ إثبات العكس، 

 عند اتخاذ إجراءات  حقة عمييا؛

عمػػأ  كلػػك يقػػد أثبتػػت دراسػػات سػػيككلكجية أف الخطػػأ يػػي أداء الشػػيادة شػػديد ا حتمػػاؿ، 
مف ىنػا تبػرز أىميػة مراعػاة ىػذه ك ثقة، ك سبيؿ الخطأ   العمد، حتأ ييما بيف أكثر الشيكد أمانة 
غيػر مقنػع عنػد الػربط بػيف الشػيادة مػف أك الحقيقة حينما يجد المحقؽ أف ىناؾ أمران غير طبيعي 

 .(2)كقا ع الحادث مف الجية األخرل ك جية، 

 كالممػػس، ييػػأك التػػذكؽ، أك عػػف طريػػؽ الشػػـ أك ، بصػػريان أك يسػػكاء أكػػاف اإلدراؾ سػػمعيان 
الجيػاز المخػتص بالجسػـ، يػاإلدراؾ بالبصػر مػثقن يشػترؾ ك عممية مشتركة ييما بيف المخ البشػرم 

المػػخ البشػػرم، يالمر يػػات تتيػػؽ صػػكرتيا يػػي جيػػاز ك العػػيف،  كىػػك ييػػو كػػقن مػػف الجيػػاز البصػػرم 
 .(3)ًخر ك مختمؼ بيف شخص البصر، إ  أف إدراؾ المخ البشرم لما تمت رؤيتو 

                                                           
.(1/311)مجرٌعالفلسطٌنًجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتش((1
(..1ص)رٌا ،األدلةالجنائٌةالمادٌةكشفهاوفحصها((2
.13،صالمرجعالسابق((3
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أثناء عممو بالتحقيؽ يي دعكل حادث طرؽ ك تأكيدان عمأ ما ذيكر ييشير الباحث إلأ أنو ك 
السػا ؽ بنػاءن عمػأ تيػكيض ككيػؿ النيابػة المخػتص، تػـ ضػبط إيػادات مػا   يقػؿ ك مجيكؿ المركبة 

قػامكا ك حػدكثيا،  ( أشخاص تحت القسػـ القػانكني، أيػادكا جميعػان بمشػاىدتيـ لمكاقعػة لحظػة9عف )
ما بيا مف عقمات مميزة كيؽ ما شػاىدكه، إ  أف ك لكنيا ك باإلد ء بمعمكماتيـ حكؿ نكع المركبة 

المكاصيات _ مع اآلخػر، بػؿ ك المكف ك الغريب يي األمر أف أي ا منيـ لـ تتيؽ أقكالو _ حكؿ النكع 
قػػاـ  كعػف طريػػؽ تسػجيؿ ييػديلػػدل الكصػكؿ إلػأ المعمكمػػات الحقيقيػة لممركبػة ك األشػد غرابػةن أنػو ك 

بتصػػكيره أحػػد الشػػيكد بكاسػػطة كػػاميرا ىاتيػػو المحمػػكؿ، تبػػيف أف البيانػػات اليعميػػة لممركبػػة مسػػببة 
 الحادث مختمية عما ذكره الشيكد التسعة.

حػػكؿ سػػؤاؿ شػػاىد ك كمثػػاؿ ًخػػر حػػكؿ الخطػػأ يػػي اإلدراؾ السػػمعي، ييػػي إحػػدل الكقػػا ع ك 
دلػػػؿ عمػػػأ ذلػػػؾ ك ًليػػػة لمنجػػػارة، أيػػػاد بكقػػػت معػػػيف  حػػػكؿ كقػػػت ارتكػػػاب جريمػػػة ارتكبػػػت يػػػي كرشػػػة

التػػي تصػػدر صػػكت دقاتيػػا عمػػأ كػػؿ رأس ك بسػػماعو دقػػات سػػاعة الحػػا ط المعمقػػة داخػػؿ الكرشػػة، 
أنيػػػا تيصػػػدر ك سػػػاعة،  مػػػع أنػػػو عنػػػد التحقػػػؽ مػػػف األمػػػر كيجػػػد أف اآل ت يػػػي الكرشػػػة   تنطيػػػ ، 

ت دقػػات السػػاعة أثنػػاء تشػػغيميا، أصػكاتان   يمكػػف لػػألذف شػػديدة الحساسػػية بالسػػمع أف تسػػمع صػػك 
اآل ت غيػر مشػغمة ك بالتحقؽ مف معمكمات الشاىد، تبيف أنو سمعيا عنػدما ىػـ بمغػادرة الكرشػة ك 
(1). 

ىذا يي حالة ككف الشاىد لـ يتعمد اإلد ء بمعمكمات خاط ػة حػكؿ الكاقعػة، يمػاذا يمكػف 
تػػػديع إلػػػأ اإلد ء بػػػأقكاؿ أف يكػػكف حػػػاؿ تعمػػػد ذلػػػؾ، يكثيػػػرة ىػػػي األسػػباب التػػػي مػػػف الممكػػػف أف 

منيػػا كػػذلؾ ك ة_ صػػداقة_ مغػػا ة_ خػػكؼ_ ضػػعؼ ذاكػػرة(، اك أسػػباب شخصػػية ) عػػد اكاذبػػة، منيػػ
  .(2)أسباب عينية ) ديع مسؤكلية مدنية_ ديع إىماؿ كظييي_ ديع مسؤكلية أدبية..( 

 السػا ؽك  المركبػة مجيػكؿ طػرؽ حػادث بػدعكل تحقيقنػا حا ت إحدل ييك  بأنو ييذكر ىنا
 أيػاد القػانكني، القسػـ تحػت شػيكد أقػكاؿ بسػماع قيامنػا لدلك  المختص، النيابة ككيؿ مف يضبتيك 
 ألحػد ممكيتيػا تعػكد المركبػة أفك  الحػادث، كقػت يقكدىػا كػاف مػفك  المركبػة شاىد بأنو الشيكد أحد

                                                           
.(11صرٌا ،األدلةالمادٌةكشفهاوفحصها)((1
(.115صالتحقٌقالجنائًأصولهوتطبٌقاته)الزعنون،((2
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 أيػػاد الحػػادث كقػػت الطريػػؽ حػػاؿ عػػف بسػػؤالوك  لمكاقعػػة، راك المجػػ الشػػارع يػػي القػػاطنيف األشػػخاص
 حػػكالي كػػاف الػػذمك _  الحػػادث كقػػت المنطقػػة عػػف الكيربػػا ي التيػػار  نقطػػاع مظممػػة انػػتك بانيػػا

 إنارة حالة عف بسؤالوك  يقط، األمامية بأنكارىا مضاءة كانت المركبة أفك _ تقريبان  22:15 الساعة
 إدراكػػو كيييػػة عػػف بسػػؤالوك  الػػداخؿ، مػػف مضػػاءة تكػػف لػػـ بانيػػا أيػػاد الػػداخؿ مػػف المركبػػة صػػالكف
 أنػوك  ،(الطبمػكف)  المركبة صالكف مقدمة عمأ مكضكعا مصحيان  شاىد بأنو أياد قا دىا،ك  لممركبة
ط ةك  جقبية)  يرتدمك  لحيتو، يعيي بأنو إياه كاصيان  قا دىا، كذلؾ شاىد  ؛(حى

 يمكػف كيػؼ إذ المنطػؽ، أصػكؿ تخػالؼ نيػابأ نجػد المنطقية الناحية مف شيادتو بتحميؿك 
 لػو كيػؼ لػأأك  بػاب مػفك  مظممػة، طريػؽ يػي أغػراض مػف كبػةالمر  بػداخؿ ما يشاىد بأف لشخص

 مف الشاىد إف ثـ مظممة، الداخؿ مف المركبةك  باتجاىو مضاءن  األمامي المركبة ضكءك  مشاىدتيا
 ؿاك يحػػ أف ياألصػػؿ حػػدكثيا، بعػػد إ  الحػػادث كاقعػػة تياصػػيؿ إدراؾ ؿاك يحػػ   المنطقيػػة الناحيػػة
 عمػػأ التعػػرؼ لتػػواك كمح كقكعػو، قبػػؿ   الحػػادث بعػػد السػا ؽك  المركبػػة تياصػػيؿ استقصػػاء الشػاىد
 بأنػػو أيػػاد معػػو بػػالتحقيؽك  الحػػادث، مكػػاف مػػف اليػػرب السػػا ؽ لػػةاك مح لػػدل الخمييػػة المكحػػة أرقػػاـ
 ادعػػػػأك  السػػػػا ؽ،ك  المركبػػػػة حػػػػكؿ لمعمكماتػػػػو_  باعتقػػػػاده الثقػػػػات_  األشػػػػخاص أحػػػػد مػػػػف سػػػػمع

 .لمكاقعة مشاىدتو

 تاسعًا: سماع أقوال المصابين
، ك ينصػ  بالمبػادرة يف جراء حػادث الطػرؽر الضبط القضا ي سماع أقكاؿ المصابلمأمك 

 إلأ سماع أقكاليـ لسببيف ر يسييف:

أ_ خكيػػػان مػػػف أف تػػػؤدم اإلصػػػابة إلػػػأ الكيػػػاة كبالتػػػالي تعػػػذر سػػػماع األقػػػكاؿ خاصػػػة يػػػي 
 اإلصابات الخطيرة.

بخػػاطره بعػػد إخيػػاء  ب_ ألف إيػادة المصػػاب غالبػػان مػا تكػػكف أقػػرب إلػأ الحقيقػػة، يمػػـ يػدير
 بعض الحقا ؽ أك تغيير األقكاؿ لصال  أم طرؼ يي الكاقعة.

إ  أنػػو يمتنػػع عميػػو ذلػػؾ إذا كانػػت الحالػػة الصػػحية لممصػػاب   تسػػم  بػػذلؾ، أك أف مػػف 
 شأف سماع أقكالو التأثير عمييا سمبان، عمأ أف يثبت ذلؾ بتقرير الطبيب المعال .
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 القضائي ية لمأموري الضبطالمطمب الثاني: األعمال الستثنائ
الممنكحػػػػة لمػػػػأمكرم الضػػػػبط أك الصػػػػقحيات المككمػػػػة ك األصػػػػؿ العػػػػاـ أف كايػػػػة الميػػػػاـ 

 تقيد مف حرياتيـ.أك القضا ي يي مرحمة جمع ا ستد  ت مقيدة بأ  تمس حقكؽ األيراد 

زاء كجكد بعض الحا ت التي تتطمب اإلسػراع باتخػاذ اإلجػراءات الجزا يػةك لكف المشرع  بشػأنيا،  ا 
إذ إف مظنة الخطأ بيا بعيدة المناؿ، أجاز لمأمكرم الضػبط القيػاـ بػبعض اإلجػراءات ا سػتثنا ية 

 ، كما سيأتي بيانو.(1)

 ل: القبض بدون مذكرةوالفرع األ 
بحسػػب ك ، (2)ليتػػرة يسػػيرة  كلػػك يعنػػأ بػػالقبض حرمػػاف المقبػػكض عميػػو مػػف حريػػة التجػػكؿ 

ف كػاف منػاط تنييػذ ك ذه ىي سمطة التحقيؽ   ا سػتد ؿ، األصؿ يالسمطة المختصة باألمر بتنيي ا 
 ذلؾ األمر كاقع عمأ مأمكرم الضبط القضا ي.

منػػػع ك يعػػػد القػػػبض مػػػف أخطػػػر اإلجػػػراءات النايػػػذة، ككنػػػو يتعمػػػؽ بتقييػػػد حريػػػة األيػػػراد، ك 
 ه المشػػرع عنايػة خاصػة، عػػدا أك معنكيػة، لػذا يقػد ك تجػكاليـ، مػع مػا يترتػػب عميػو مػف ًثػار ماديػػة 

الػػذم نصػػت المػػادة ك تقييػػده بشػػركط دسػػتكرية كردت يػػي مػػتف القػػانكف األساسػػي اليمسػػطيني،  عػػف
أك تقييػد حريتػو بػأم قيػد أك حبسػو أك تيتيشػو أك ( منو عمأ ث   يجػكز القػبض عمػأ أحػد 11/2)

 منعو مف التنقؿ إ  بأمر قضا ي كيقان ألحكاـ القانكف..ث.

 2001( لسػنة 3لجزا يػة اليمسػطيني رقػـ )( مف قػانكف اإلجػراءات ا29كما تنص المادة )
حبسو إ  بأمر مف الجية المختصة بذلؾ قانكنان، كما تجػب أك عمأ ث   يجكز القبض عمأ أحد 

 معنكيانث.أك   يجكز إيذاؤه بدنيان ك معاممتو بما يحيظ كرامتو، 

 حيظػػػان لييبػػػة الدكلػػػة عنػػػد إدراؾ بعػػػض الجػػػرا ـ المركريػػػة، أجػػػازك لػػػدكاعي ا سػػػتعجاؿ، ك 
المشرع اليمسطيني  القبض بق مذكرة عمأ قا د أية مركبة ارتكب عمأ مرأل منو جريمػة التسػبب 

                                                           
(.1/319)مجلسطٌنًجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالف((1
.(7../1)جالولٌد،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((2
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يػػي حػػادث طػػرؽ نػػت  عنػػو أضػػراران جسػػمانية، مػػع إلػػزاـ الشػػرطي الػػذم قػػاـ بيػػذا القػػبض برحالػػة 
 .(1)ساعة  24المتيـ إلأ المحكمة المختصة خقؿ مدة أقصاىا 

رة المجػػازة لمشػػرطي يػػي الحالػػة السػػابقة مقيػػدة بالتػػالي يػػرف صػػقحية القػػبض بػػدكف مػػذكك 
ليمػػا: أف ينػػت  عػػف الحػػادث أضػػراران جسػػمانية _ بمػػا يػػي ذلػػؾ حػػا ت الكيػػاة _ عمػػأ أك بقيػػديف، 

 بػدكف القػبض إلقػاء لمشػرطي يحػؽ   أنػو المخاليػة بمييػكـ منػو يييـ الذم األمرمرأل الشرطي ، 
 مػػف بمغػػت مػػا بالغػػة الماديػػة ضػػراراأل عمػػأ نتا جػػو تقتصػػر طػػرؽ حػػادث يرتكػػب مػػف عمػػأ مػػذكرة

 جريمػػة الكاقعػػة كانػػت مػػا إذا لمػػأمكر الضػػبط ان جػػا ز مػػف الممكػػف أف يكػػكف  ذلػػؾ أف مػػع الضػػرر،
، أمػػػا الثانيػػػة: ييػػػي كجػػػكب إحالتػػػو لممحكمػػػة القادمػػػة األسػػػطر يػػػي بيانػػػو سػػػيأتي كمػػػا بيػػػا متمبسػػػان 

 ساعة. 24المختصة خقؿ مدة أقصاىا 

 حالة التمبس : اإلجراءات فيالفرع الثاني
إذ ييييػـ مػف ظػاىر ، (2)كشػييا ك تعرؼ حالة التمبس بأنيا تقارب زمني بيف كقػكع الجريمػة 

التػػػأخير يػػػي مباشػػػرة ك مظنػػػة الخطػػػأ يييػػػا طيييػػػة ك أدلتيػػػا ظػػػاىرة باديػػػة ك ليظيػػػا أف الجريمػػػة كاقعػػػة 
 .(3)اإلجراءات الجزا ية قد يعرقؿ سبيؿ الكصكؿ إلأ الحقيقة 

اءات الجزا يػة اليمسػطيني بأنيػا ث تكػكف الجريمػة متمبسػان بيػا حػاؿ قد عرييػا قػانكف اإلجػر ك 
تبعتػػػػو العامػػػػة أك إذا تبػػػع المجنػػػػي عميػػػػو مرتكبيػػػا أك عقػػػػب ارتكابيػػػا ببرىػػػػة كجيػػػػزة، أك ارتكابيػػػا، 
أك إذا كجػػد مرتكػػب الجريمػػة بكقػػت قريػػب حػػامقن ً ت أك صػػياح إثػػر كقػػكع الجريمػػة أك بصػػخب 
كجػدت أك شػريؾ يييػا، أك أشياء أخرل ييستدؿ منيا عمأ أنو الياعؿ أك راقان أك أك أمتعة أك أسمحة 

 .(4)عقمات تييد بذلؾث أك بو يي ىذا الكقت ًثار 

ذا ما قامت إحدل حػا ت التمػبس السػابقة جػاز لمػأمكر الضػبط القضػا ي اتخػاذ بعػض ك  ا 
 اإلجراءات ا ستثنا ية التي لـ يكف لو الحؽ يي مباشرتيا لك  قياميا.

                                                           
(../91/ج،91/1القانونالفلسطٌنً،مادة)((1
.(88صنمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة)((2
(.13.وناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)صأبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((3
(مرررنقرررانون31(،كمررراُذكررررتحاالتهرررافرررًالمرررادة)1.ءاتالجزائٌرررةالفلسرررطٌنً،مرررادة)قرررانوناإلجررررا((4

(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً.38اإلجراءاتالجزائٌةالمصري،والمادة)
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يػػاء القػػانكف عمػػأ أف حػػا ت التمػػبس المنصػػكص عمييػػا قػػد كردت عمػػأ سػػبيؿ يتيػػؽ يقك 
 ابتداع حا ت أخرل لكصؼ الجريمة بأنيا متمبس بيا.أك الحصر، إذ   يجكز القياس عمييا 

كمػػا تتصػػؼ حالػػة التمػػبس بأنيػػا حالػػة مكضػػكعية تنصػػب عمػػأ الكاقعػػة الجرميػػة   عمػػأ 
ف إ  بردراؾ اليعؿ الجرمي برحدل الحكاس إدراكان شخص مرتكبيا، ثـ إنيا حالة محسكسة   تكك 

 .(1)يقينيان   يقبؿ الشؾ 

لكي يصب  مف الجا ز لمأمكرم الضبط القضا ي أف يكسعكا مف سمطاتيـ، باتخاذىـ بعض ك 
لـ تقػـ حالػة التمػبس،   بػد مػف تػكاير عػدة شػركط عامػة ىػي ك اإلجراءات التي ليس ليـ اتخاذىا لػ

(2): 

 إحدل حا ت التمبس. إدراؾ الجريمة يي- أ
 أف يتـ اإلدراؾ بمعرية مأمكر الضبط ذاتو.- ب
 أف يتـ إدراكيا بطريؽ مشركع.- ت

قد كس ع المشرع مف سػمطات مػأمكر الضػبط يػي حالػة التمػبس، ياألصػؿ أنػو   يممػؾ سػمطة ك 
تيتيشو، ألنيما مف سمطات النيابة العامة، إ  أنو منحػو تمػؾ الصػقحية يػي أك القبض عمأ أحد 

 .(3)الحالة، ييذه السمطات مقصكرة عمأ حالة التمبس ىذه 

كاجبات مػأمكر الضػبط يػي حالػة التمػبس ليسػت جميعيػا إجػراءات ك حقيقة األمر أف سمطات ك 
ف كانػت جكازيػة يػي ك استثنا ية، إذ إف بعضػان منيػا يعتبػر مػف أعمػاؿ ا سػتد ؿ، إ  أف بعضػيا  ا 

يػػي حالػػة كجػػكب انتقالػػو اليػػكرم إلػػأ مكػػاف  غيػػر حػػا ت التمػػبس، ييػػي كجكبيػػة حػػاؿ قياميػػا، كمػػا
 معاينتيا.ك الجريمة المتمبس بيا 

ؿ: األعمػػاؿ ا سػػتد لية ك يمكػف تقسػػيـ اإلجػػراءات المتخػذة يػػي حالػػة التمػػبس إلػأ نػػكعيف: األك 
 الثاني: أعماؿ التحقيؽ يي حالة التمبس.ك لمأمكر الضبط يي حاؿ التمبس، 

                                                           
.(11.صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانو((1
.(111،115ص)نمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة((2
.(1/311)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((3
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 بط في حالة التمبس: األعمال الستدللية لمأمور الضلً أو 
 النتقال إلى محل الواقعة .1

جنحة أف ينتقؿ يكران إلأ محػؿ الكاقعػة، أك يجب عمأ مأمكر الضبط يي حالة التمبس بجناية 
يعػػايف تمػػؾ اآلثػػار، كمػػا أف عميػػو إثبػػات حالػػة ك أف يػػتحيظ عمػػأ كػػؿ مػػا تخمػػؼ عنيػػا مػػف ًثػػار، ك 

أف ك سػماع أقػكاؿ مػف كػاف حاضػران، ك ، كؿ ما يييد يي الكصكؿ إلأ الحقيقةك األشخاص ك األماكف 
التػي يجػب عمييػا ا نتقػاؿ يػكران إلػأ مكػاف الجريمػة حػاؿ كانػت ك ييخطر النيابة العامة يكران بانتقالو 

  .(1)جناية متمبسان بيا 

النيابػػة العامػػة إلػػأ مكػػاف الجريمػػة المتمػػبس بيػػا كجكبيػػان يػػي  كيييػػـ ممػػا سػػبؽ أف انتقػػاؿ عضػػ
النيابة العامػة ا نتقػاؿ إلػأ محػؿ كاقعػة  كيي الجن ، إ  أنو يجدير بعض الجنايات، بيد أنو جكازيان 

ما تخمؼ عنيا حا ت  ة إذامف إجراءات يي حال ااتخاذ ما يمـز بشأنيك حكادث الطرؽ  لمعاينتيا 
مػػف قػػبميـ يػػي كقػػا ع حػػكادث  منعػػدمان إصػػابات جسػػمانية خطيػػرة، األمػػر الػػذم يكػػاد يكػػكف أك كيػػاة 

 .(2)  جنايات  الطرؽ، ككنيا جنحان 

 منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة .2

يعتبػر تحريػػر المحضػر إجػػراءن مػف إجػػراءات ا سػػتد ؿ، كمػا أف منػػع الحاضػريف مػػف مبارحػػة 
محػػؿ كقػػكع الجريمػػة يعتبػػر صػػكرة مػػف صػػكر ا سػػتيقاؼ الػػذم يػػدخؿ ضػػمف أعمػػاؿ ا سػػتد ؿ، 

 .(3)قياـ مأمكر الضبط بو إنما يككف لغرض تحرير المحضر ك 

إ  إجراء تنظيمي اليدؼ منو يت  المجاؿ  كغير أف جانبان مف اليقو يرل بأف ىذا المنع ما ى
ييػػدؼ بػػنيس ك النظػػاـ، ك لمػػأمكر الضػػبط القضػػا ي لمقيػػاـ بػػأداء عممػػو يػػي ظػػركؼ يسػػكدىا اليػػدكء 

 .(4)تشكيو لألدلة القا مة أك الكقت إلأ تيادم أم عبث 

                                                           
(.7.راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،مادة)((1
براجراءاالهتمرامالنٌابرةأعضراءعلرىٌجرب(منالتعلٌماتالقضائٌةللنائبالعرامعلرى"115تنصالمادة)((2

الجزائررً"التعلٌمرراتالتحقٌررقإجررراءاتمررناألهمٌررةبررالػإجررراءباعتبررار ؛ذلرر أمكررنكلمرراةوالمعاٌنررالكشررؾ

للنائبالعام،ؼزة،فلسطٌن.،المكتبالفن111ً.(لسنة1رقم)القضائٌةللنائبالعام،تعلٌمات
.(1../1)جالولٌد،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((3
.(5..صطٌنً)الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسأبوعفٌفة،((4
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ة التحقيػؽ  حقػان، إذ قػد يكػكف مػف بػيف الحاضػريف مػف ليذا المنع يا دة ىامة يي سػير عمميػك 
شػػاىد الجريمػػة ييػػتمكف مػػأمكر الضػػبط مػػف سػػماع أقكالػػو، كمػػا قػػد تػػتمكف النيابػػة مػػف ضػػبط أقكالػػو 

 .(1)شركا و يي ارتكابيا أك تحت القسـ  حقان، بؿ قد يككف مف بينيـ أحد ياعمي الجريمة 

 إجراءات التحقيق في حالة التمبسثانيًا: 

 بض عمى المتيمالق .1

سػػػػبقت اإلشػػػػارة إلػػػػأ أف التمػػػػبس بالجريمػػػػة أحػػػػد الحػػػػا ت التػػػػي أيجيػػػػز يييػػػػا لمػػػػأمكر الضػػػػبط 
إ  أف القػػانكف يشػػترط لمقػػبض عمػػأ المػػتيـ ، (2)القضػػا ي القػػبض عمػػأ المػػتيـ بػػدكف مػػذكرة قػػبض 

أف الثػاني: ك ؿ: أف تكجد د  ؿ كايية عمأ اتيامػو، ك الحاضر يي جريمة متمبس بيا  شرطيف: األ
الجنحػػة المعاقػػب عمييػػا بػػالحبس مػػدة تزيػػد عػػف أك تكػػكف الجريمػػة المتمػػبس بيػػا مػػف نػػكع الجنايػػة، 

 ستة أشير.

ف كاف تقديران اختص بػو مػأمكر الضػبط أثنػاء ك تقدير ما إذا كانت تمؾ الد  ؿ كايية أـ  ، ك  ا 
 يي كؿ األحكاؿ خاضعان لرقابة محكمة المكضكع.ك ضبطو جريمة متمبس بيا، إ  إنو 

  تيرقة يي اختصاصات مأمكر الضبط بالقبض عمأ المتيـ بجناية أي ان كاف نكعيػا، إ  أف ك 
قبان عمييا مدة تزيد عمأ مقيد بأف يككف معا كثمة تيرقة ييما إذا كانت الجريمة مف نكع الجن ، يي

 ستة أشير.

اسػتمزاـ  كشير، ىػالعمة مف استمزاـ أف تككف الجنحة معاقبان عمييا مدة تزيد عمأ ستة أ كتبدك 
 أكالحػبس ا حتيػاطي الػذم   يكػكف كقاعػدة عامػة إ  يػي الجنايػات ك التنسيؽ بيف إباحة القبض 

 .(3)التي تزيد عقكبتيا عمأ ستة أشير  الجن 

                                                           
برردعسأحرردعررابريالطرٌررقممرراٌنررتجعنررهإصررابتهةوقرردحرردثفررًبعرر الحرراالتأنٌتسررببقائرردمركبرر((1

باصاباتخطٌرةوتمدد علىاألر فًمحلالواقعة،فٌقومقائدالمركبةباٌقاؾمركبتهفرًمكرانبعٌردقلرٌالً
عة،وٌتواجدفًمسرحهابجوارالمصابعلىأنهشخصراًعادٌراًمرنالحاضررٌن،إذإنالؽالربعنمكانالواق

أنجمهورالمشاهدٌنللواقعةٌركزواإدراكهمفًمثلهذ الحراالتصروبالمصرابأكثررمرنتركٌرزهمعلرى
معرفةالمتسبببالواقعة.

/ج(منالقانونالفلسطٌنً.91/1نً،والمادة)(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسط31/1ٌراجعالمادة)((2
.(1..صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانو((3
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أك غيػػر عمديػػة، كجكبيػػان أك يسػػتكم يػػي ذلػػؾ أف يكػػكف الحػػبس عقكبػػة  يػػي جريمػػة عمديػػة ك 
 بة عف ستة أشير.جكازي ان، يكؿ ما ييشترط أف تزيد العقك 

 التفتيش .2

األصػػؿ أف التيتػػػيش عمػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ التحقيػػؽ   ا سػػػتد ؿ، إ  أف المشػػرع أجػػػازه لمػػػأمكر 
تختمػػػؼ ك األمػػػاكف، أك قػػػد يقػػػع التيتػػػيش عمػػػأ األشػػػخاص ك الضػػػبط القضػػػا ي يػػػي حالػػػة التمػػػبس، 

حالػػػة التشػػريعات يػػػي المسػػػاحة الممنكحػػة لرجػػػؿ الضػػػبط القضػػا ي بػػػالتيتيش يييػػػا عمػػأ إثػػػر قيػػػاـ 
التمػبس، ييػػي حػػيف تقتصػػر الصػػقحيات عمػػأ تيتػػيش األشػػخاص يػػي التشػػريع اليمسػػطيني، نجػػدىا 

 .(1) بعض التشريعات األخرلؿ منزؿ المتيـ يي تمتد لتشم

عميو ك المتيـ يي األحكاؿ التي يجكز يييا القبض قانكنان، الضبط تيتيش أجاز الشارع لمأمكر 
 .(2)يضعيا يي المكاف المخصص لذلؾ ك قبكض عميو، المك أف يحرر قا مة بالمضبكطات يكقعيا 

مػا شػابو، أك أم شيء يحممو كحقيبة أك جسمو أك يقصد بتيتيش المتيـ البحث يي مقبسو ك 
 .(3)ذلؾ عف دليؿ يتعمؽ بالجريمة التي قامت د  ؿ كايية عمأ اتيامو بارتكابيا ك 

ل بعػػػض اليقيػػػاء أف ثمػػػة خػػػقؼ يقيػػػي حػػػكؿ الطبيعػػػة القانكنيػػػة لمتيتػػػيش السػػػابؽ، ييػػػر ك 
يـ المقبػكض عميػو تيتػيش كقػا ي الغػرض منػو تجريػد المػت كتيتيش األشخاص يي حالػة التمػبس ىػ

مػػف أشػػياء أك غيػػره، أك ممػػا يكػػكف معػػو مػػف سػػقح حتػػأ   يسػػتخدمو يػػي ا عتػػداء عمػػأ نيسػػو 
 .(4)تيشكؿ دليقن ضده 

                                                           
1))

(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالمصريقبلالحكمبعردمدسرتورٌتهاحٌرث17مانصتعلٌهالمادة)منذل 

تلبسبجناٌةأوجنحةأنٌفتشمنزلالمتهم،وٌضبطفٌرهأنهاتنصعلى"لمأمورالضبطالقضائًفًحالةال
األشٌاءواألوراقالتًتفٌدفًكشؾالحقٌقةإذااتضللهبأماراتقوٌةأنهاموجودةفٌه".

(مررن38/1.وتررنصالمررادة)(1/311)مررججرررادة،موسرروعةاإلجررراءاتالجزائٌررةفررًالتشرررٌعالفلسررطٌنً((2

لفلسرطٌنًعلرى"فرًاألحروالالترًٌجروزالقرب فٌهراقانونراًعلرىالمرتهم،ٌجروزقانوناإلجراءاتالجزائٌةا
لمأمورالضربطالقضرائًأنٌفتشرهوٌحرررقائمرةبالمضربوطاتٌوقعهراوالمقبرو علٌرهوٌضرعهافرًالمكران

المخصصلذل ".
.(37./1)جالولٌد،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((3
.(31.صوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)ة،الوجٌزفًقانأبوعفٌف((4
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لمتكقي مف أم خطر يي حيف يرل ًخركف، بأف ذلؾ التيتيش   يقؼ عند اعتباره كسيمة 
يصدر عف المقبكض عميو، بؿ يعتبػر كسػيمة لمعثػكر عمػأ أدلػة جديػدة عنػد قيػاـ الجػـر المشػيكد، 

يي حالة تمبس بالسرقة، يجب إجراء التيتيش عمأ شخصو، إلمكانية  كىك يمف ييمقأ القبض عميو 
 .(1)بق شؾ دليؿ مؤثر عمأ كصؼ الجريمة  كىك العثكر معو عمأ سقح يخييو، 

يػػدلؿ أصػػحاب ىػػذا الػػرأم عمػػأ صػػكابيتو، بػػأف التيتػػيش التحقيقػػي لمبحػػث عػػف الػػدليؿ  كمػػا
أك ؿ الػػػذم تنصػػػرؼ إليػػػو كممػػػة التيتػػػيش مجػػػردة مػػػف أم تحديػػػد ك المعنػػػأ األ كىػػػك األصػػػؿ،  كىػػػ

حؽ بدىي مسمـ بو،   يحتػاج  كتخصيص، أما التيتيش الكقا ي لتجريد المتيـ مف صقحياتو يي
 .(2)إلأ نص خاص يبيحو صراحة 

يـ ممػػا تيتػػيش الكقػا ي اليػادؼ لتجريػػد المػتيتيػؽ الباحػث مػػع ىػذا الػرأم األخيػػر، كػكف الك 
التي   تحتاج إلػأ ك غيره مف اإلجراءات البدييية المسمـ بيا أك يمكف أف ييشكؿ خطران عمأ نيسو 

 نص يخصصيا صراحة.

تمع، لذا يقد تنص التشريعات العربية عمأ كجكب تقيد التيتيش باآلداب العامة يي المجك 
كمػا تيرتػب ، (3)قي دت تيتيش األنثأ بأ  تييىت ش إ  مف قبؿ أنثأ مثميا ينتدبيا لذلؾ القا ـ بػالتيتيش 

 .(4)تـ ذلؾ برضا يا  كالبطقف إذا ما خكلؼ القيد السابؽ، حتأ ل

بكلو ضمف تيتيش األشخاص، شريطة أ  يككف ذلؾ ضاران بو ك يدخؿ يحص دـ المتيـ ك 
 .(5)ة الصحية، األمر الذم يستدعي القياـ باإلجراء مف خقؿ الطبيب مف الناحي

 

 
 

                                                           
.(1.1صنمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة)((1
(.31.صءاتالجزائٌةفًالقانونالمصري)عبٌد،مبادئاإلجرا((2
(والعمررانًمررادة11(ونظٌرٌررهالمصررريمررادة)17راجررع،قررانوناإلجررراءاتالجزائٌررةالفلسررطٌنًمررادة)((3

(78.)
(..51/.جرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً)مج((4
 (.39./1)جالولٌد،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((5
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 والمحاكمة البتدائي التحقيق مرحمتي في الطرق حوادث المبحث الثاني: قضايا
ثمػػة يػػركؽ جكىريػػة بػػيف جيػػات ثػػقث، أك ىػػا سػػمطة الضػػبطية القضػػا ية، كثانييػػا سػػمطة 

 لمحاكمة.التحقيؽ ا بتدا ي، أما ثالثيا ييي سمطة ا

كعمأ الرغـ مف أف القانكف قد أحاط األشخاص يي كاية مراحؿ القضية الجزا ية _أيان ما 
كانت صيتيـ يييا_ بضمانات كييمة بعدـ المساس بحرياتيـ إ  كيؽ مػا رسػمو بػيف ديتيػو، مانعػان 

بتػدا ي أف يينسب إلييـ ما لـ يقتريكه مف سمككيات مجرمة، إ  أنو قد جعؿ مف مرحمة التحقيؽ ا 
المرحمة األكلأ يي الدعكل الجزا ية، يقيدت السمطة المختصة برجرا ػو بضػمانات خاصػة بػالمتيـ 
ك كييمػػػة بػػػأ  يتخػػػذ ضػػػده إ  اإلجػػػراءات المقػػػرة قانكنػػػان، كمػػػا أف المشػػػرع اسػػػتياض كزاد مػػػف ىػػػذه 

باإلدانػة الضمانات يي المرحمة األخيرة _المحاكمة_ ككنيػا المرحمػة الياصػمة يػي الػدعكل بػالحكـ 
 أك البراءة.

 ى حوادث الطرق في مرحمة التحقيق البتدائياو ل: دعوالمطمب األ 
لػػػذلؾ يػػػرف تحقيػػػؽ ك التحقيػػػؽ يػػػي أمػػػر معنػػػاه بػػػذؿ الجيػػػد ييػػػو لمكشػػػؼ عػػػف حقيقػػػة أمػػػره، 

ىػػػدميا تمكينػػػان أك تعزيزىػػػا ك الػػػدعكل الجنا يػػػة معنػػػاه كشػػػؼ حقيقػػػة األمػػػر يييػػػا، بتمحػػػيص أدلتيػػػا 
 .(1)ظر يي أمر صقحيتيا لمعرض عمأ قضاء الحكـ لسمطة ا تياـ مف الن

ليػة أك بمرحمػة  غالبػان مػا تمػريقبؿ دخكؿ الدعكل الجزا ية حكزة القضاء لمحكـ يييا، يرنيػا 
تمحيصيا، يطمؽ عمييا مرحمة ) التحقيػؽ ا بتػدا ي( تمييػزان ليػا عػف مرحمػة ك يتـ يييا جمع األدلة 

 .(2)التحقيؽ النيا ي ) المحاكمة( 

التحقيػػؽ ا بتػػدا ي بأنػػو مرحمػػة مػػػف مراحػػؿ الػػدعكل الجزا يػػة تخػػتص بػػو سػػػمطة يعػػرؼ ك 
التنقيػػػب عػػػف مختمػػػؼ األدلػػػة الكاقعيػػػة ك التحقيػػػؽ لمكشػػػؼ عػػػف حقيقػػػة األمػػػر يػػػي كاقعػػػة محػػػددة، 

 .(3)القانكنية التي تساعد عمأ معرية صقحية عرض أمرىا عمأ القضاء مف عدمو ك 

                                                           
.(193صتالجنائٌة)أبوعامر،اإلجراءا((1
(.55./1)جالولٌد،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((2
(.1/319)مجادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنًجر((3
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لػػدعكل الجزا يػػة، ييػػي مرحمػػة مسػػتقمة عػػف يتحقيػػؽ الػػدعكل مرحمػػة مسػػتقمة مػػف مراحػػؿ ا
 .(1)مستقمة كذلؾ عف مرحمة تتمكىا ىي مرحمة المحاكمة ك مرحمة تسبقيا ىي مرحمة ا ستد ؿ، 

التصػػرؼ يييػػا يػػي التشػػريعيف ك تخػػتص النيابػػة العامػػة دكف غيرىػػا بػػالتحقيؽ يػػي الجػػرا ـ ك 
عامة قاضي التحقيؽ يي بعض الحا ت بينما ييباشره إضاية إلأ النيابة ال،  (2)العمانيك اليمسطيني 

 .(3)يي التشريع المصرم 

كظييتػػػي ا تيػػػاـ ك يػػػي حػػػيف تتيػػػؽ التشػػػريعات العربيػػػة عمػػػأ اليصػػػؿ بػػػيف قضػػػاء الحكػػػـ ك 
قػد سػػار ك الجمػع بػيف الػكظييتيف األخيػرتيف، أك التحقيػؽ، إ  أنيػا تنقسػـ إلػأ قسػميف يػي اليصػؿ ك 

مػػػع بينيمػػػا إلػػػأ النيابػػػة العامػػػة، إذ   كجػػػكد المشػػػرع اليمسػػػطيني عمػػػأ سػػػياؽ القسػػػـ األخيػػػر، يج
 .(4)لقاضي التحقيؽ يي التشريع اليمسطيني 

كما أف النيابة العامة ممزمة برجراء التحقيؽ يي الجنايػات، يرنػو يجػكز ليػا إقامػة الػدعكل 
ذلػؾ با تيػػاؽ بػػيف التشػػريعات ك ، (5)الجػػن  ك مكتييػة بمحضػػر جمػػع ا سػػتد ؿ يػي مػػكاد المخاليػػات 

 .(6)العمانية ك المصرية ك نية اليمسطي

يرل الباحث بأىمية إجراء التحقيؽ ا بتدا ي بجرا ـ التسبب بحكادث الطرؽ، لما يترتب ك 
 مدنية تبمغ درجة مف الجسامة يي كثير مف الحا ت.أك عمييا مف مسؤكليات جزا ية 

                                                           
(.313صولالمحاكماتالجزائٌةاللبنانً)الشاذلً،مبادئقانونأصوالقهوجً((1
(مرنقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرةالفلسرطٌنًعلرى"تخرتصالنٌابرةالعامرةدونؼٌرهرا55/1ترنصالمرادة)((2

(مرنقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرةالعمرانًعلرى"1لتصرؾفٌها"،وكرذاترنصالمرادة)بالتحقٌقفًالجرائموا

ٌخررتصاالدعرراءالعررامبرفررعالرردعوىالعمومٌررةومباشرررتهاأمررامالمحكمررة...ولجهرراتاألمررنالعررامالتنسررٌقمررع
ونمكافحررةاالدعرراءالعررامللتحقٌررقفررًالجرررائمالواقعررةعلررىأمررنالدولررةوالجرررائمالمنصرروصعلٌهررافررًقرران

اإلرهاب".
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالمصريعلى"إذارأتالنٌابةالعامةفرًمروادالجناٌرات11تنصالمادة)((3

أوالجنلأنتحقٌقالدعوىبمعرفةقاضرًالتحقٌرقأكثررمالئمرةبرالنظرإلرىظروفهرا،جرازلهرافرًأٌرةحالرة
كمةاالبتدائٌةندباحدقضاةالمحكمةلمباشرةهذاالتحقٌق".كماكانتعلٌهاالدعوىأنتطلبإلىرئٌسالمح

ٌجوزلوزٌرالعدلالطلبإلىمحكمةاالستئناؾلندبمستشارلتحقٌقجرٌمةمعٌنةأوجرائممرننروعمعرٌن،

منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالمصريومابعدها.15راجع،مادة
.(1.1/.)مجًالتشرٌعالفلسطٌنًجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةف((4
(مررنقررانوناإلجررراءاتالجزائٌررةالفلسررطٌنًعلررى"إذارأتالنٌابررةالعامررةفررًمررواد53تررنصالمررادة)((5

المخالفراتوالجررنلأنالردعوىصررالحةإلقامتهررابنراًءعلررىمحضررجمررعاالسررتدالالتتكلرؾالمررتهمبالحضررور
مباشرةأمامالمحكمةالمختصة".

(مننظٌر العمانً.1(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالمصري،والمادة)13عالمادة)راج((6
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كمػا أف مسػطيف،  ل حػكادث الطػرؽ يػي ياك ييشار إلأ أنو يتـ إجراء التحقيؽ يػي كايػة دعػ  
كػػؿ إلييػػا اتخػػاذ اإلجػػراءات القانكنيػػة يػػي أك ، (1)محايظػػة غػػزة مػػركر متخصصػػة يػػي  ىنػػاؾ نيابػػة

ل حػػػػػكادث الطػػػػػرؽ، إ  أف ىنػػػػػػاؾ بعضػػػػػان مػػػػػف المقحظػػػػػػات الخاصػػػػػة بػػػػػالتطبيؽ العممػػػػػػي ك ادعػػػػػ
 إلجراءاتيا، سيشير إليو الباحث يي السطكر القادمة كمما اقتضأ الحاؿ ذلؾ.

 قيق البتدائيالفرع األول: ضمانات التح
الجبػر بغيػة الكصػكؿ ك ككف إجراءات التحقيؽ ا بتدا ي تتضمف القياـ برجراءات تتسػـ بػالقير 

، (2)نزاىتيػا ك تضمف ليػا حيػدتيا ك إلأ الحقيقة، يقد كيمو المشرع بضمانات معينة، تكيؿ الثقة بيا 

 مف أىميا:

م يحتمػػي بػػو المػػػتيـ، ؿ الػػذك الضػػماف األ كىػػك مبػػدأ قرينػػة البػػػراءة، ك  الشــرعية اإلجرائيــة .1
انتيػاءن ك ييجب أف يككف اإلجراء المتخذ قد اتخذ كيقان لما حدده القانكف، ابتداءن بالدسػتكر، 

بالتشريع اليرعي، األمر الذم مف شأنو ا لتزاـ بمبدأ قرينة البراءة، إذ األصؿ يػي المػتيـ 
القػػانكف بالقػػدر   يجػػكز الخػػركج عػػف ىػػذا المبػػدأ إ  يػػي أحػػكاؿ معينػػة يحػػددىا ك البػػراءة، 

 .(3)القـز لمكشؼ عف الحقيقة 
بخقؼ مرحمة المحاكمة، يرف الشػؾ يػي ىػذه المرحمػة   ك تجدر اإلشارة إلأ أنو 

نما يييسر ضد مصمحتو، األمر الذم يمكف أف يعتقػد بتناييػو مػع ك يييسر لمصمحة المتيـ  ا 
لمرحمػة، يا تيػاـ يػي قرينة البراءة، لكف الحقيقػة أنػو   يمكػف تيسػيره لمصػمحتو يػي ىػذه ا

القػكؿ ك اإلدانػة، أك ىدؼ اإلجراءات التالية لو تحكيؿ الشؾ إلأ يقيف بػالبراءة ك ذاتو شؾ، 
بغير ذلؾ يعني عدـ إمكانية كصكؿ قضية إلأ قضػاء الحكػـ، الميػـ أنػو يجػب أف تػرج  

 .(4)حالة الدعكل إلأ المحكمة المختصة كايية إلدلة أف األلدل المحقؽ 

                                                           
حٌثتمتشكٌلنٌابةالمروربمحافظةؼزة،وتزوٌدهابعددمنوكالءالنٌابةوالموظفٌناإلدارٌٌنلتمكٌنهرا((1

(.71)ص111.نللسنةالقضائٌةمنأداءمهامها،جرادة،التقرٌرالسنوياألولللنٌابةالعامةلدولةفلسطٌ
(.1/311)جاالتحادي،الجزائٌةاإلجراءاتقانونشرحفًالوجٌزجهاد،((2
(مررنالقررانون11تررنصالمررادة)(.31.صناإلجررراءاتالجزائٌررةالفلسررطٌنً)أبرروعفٌفررة،الرروجٌزفررًقررانو((3

إدانتهفًمحاكمةقانونٌرةتكفرللرهفٌهراعلى"المتهمبريءحتىتثبت115.األساسًالفلسطٌنًالمعدللعام

ضماناتالدفاع،وكلمتهمفًجناٌةٌجبأنٌكونلهمحامٌدافععنه".
(..1/331،33)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((4
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الذم يستيدؼ مف خقؿ عممو مجرد تحقيؽ العدالة،  كالمحقؽ المحايد ى: حياد المحقق .2
 كبالكصػػكؿ إلػػأ الحقيقػػة، ييعتنػػي بػػدياع المػػتيـ كعنايتػػو بأدلػػة ا تيػػاـ، األمػػر الػػذم يػػدع

 .(1)ا تياـ ك المشرع اليمسطيني إلأ السير كيؽ نظاـ اليصؿ بيف سمطتي التحقيؽ 
ر الناس بالدخكؿ إلأ المكاف الذم يجرم يقصد بو عدـ السماح لجميك ك : سرية التحقيق .3

عػػػػدـ جػػػػكاز عػػػػرض محاضػػػػر التحقيػػػػؽ  طػػػػقع النػػػػاس، كمػػػػا   يجػػػػكز ك ييػػػػو التحقيػػػػؽ، 
يعمػػؿ مبػػدأ سػػرية التحقيػػؽ أف إجػػراءات ك غيرىػػا مػػف كسػػا ؿ اإلعػػقـ إذاعتيػػا، ك لمصػػحؼ 

 .(2)تشكيييا أك غيره إخيا يا أك ؿ المتيـ اك التحقيؽ تستيدؼ التنقيب عف أدلة قد يح
لسػػمطة التحقيػػؽ عمػػأ حػػد سػػكاء، ييحقػػؽ ك الحقيقػػة أف مبػػدأ السػػرية يحقػػؽ يا ػػدة لممػػتيـ ك 

قػد يحكػـ ببراءتػو، كمػا يحقػؽ ك الحط مف اعتباره   سيما أك يا دة لممتيـ بعدـ الشيير بو 
يا ػػدة لسػػمطة التحقيػػؽ بتمكينيػػا مػػف تعقػػب كايػػة األدلػػة التػػي قػػد يػػتـ التكصػػؿ إلييػػا أثنػػاء 

كػػاف عمنيػػان إذ إف مػػف شػػأف ذلػػؾ إيشػػاليا يػػي الكصػػكؿ لتمػػؾ ك مػػا ل نظػػر الػػدعكل، بخػػقؼ
التزامػان بالمبػػدأ ك عمػأ األقػؿ مضػػاعية الجيػكد المبذكلػة يػي سػػبيؿ الكصػكؿ ليػا، أك األدلػة 

أك  التحقيػػػؽ إجػػراءات كػػكف( مػػف قػػانكف اإلجػػػراءات الجزا يػػة عمػػأ ث ت59نصػػت المػػادة )
 جريمػػػة إيشػػػاؤىا كيعتبػػر إيشػػػاؤىا، كزيجػػ   التػػػي األسػػػرار مػػف عنيػػػا تسػػير التػػػي النتػػا  
 ث.القانكف عمييا يعاقب

ييييب الباحث ىنا بأىمية ا لتزاـ بيذا المبػدأ مػف قبػؿ مػأمكرم الضػبط القضػا ي 
كػػػذا لػػػو ك المختصػػػيف بقضػػػايا حػػػكادث الطػػػرؽ، ككنػػػو التػػػزاـ قػػػانكني كاجػػػب حسػػػبما ذيكػػػر، 

د أف نشػر أسػماء بعػض قا ػدم األمر الذم يؤكػ، (3)أىميتو يي إدارة عممية التحقيؽ ذاتيا 

                                                           
(.11./1الولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)ج((1
.(11.صالفلسطٌنً)بوعفٌفة،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةأ((2
ٌُذكرهنراإلرىأنعلرمالجمهروربرأيإجرراءمرنإجرراءاتالتحقٌرقٌردثرؼالبراًبشركلسرلبًعلرىمجرٌرات((3

التحقٌق_حتىلرولمٌكرنمقصروداً_فانرهوأثنراءقٌامنرابرالتحقٌقفرًإحردىدعراوىحروادثالطررقمجهولرة
السائقوالمركبة،حٌثلمٌكنلدٌناسوىبع المعلوماتعننوعالمركبةولونهاوبع السماتالشخصرٌة
للسائق،وكانتالمركبةالمرادالبحثعنهافًحٌنهمننوعداٌوسوداءاللون،فبعدماالٌقلعنٌومٌنمرن

الواقعرةومرانمنالمركباتباتواعلرىعلرمبضبطإفادةأحدالشهود،تبٌنلناأنمعظمسائقًهذاالنوعواللو
بمنإجراءاتالبحث،إذتبٌنلناالحقاًبعردالقرب علرىالمرتهمالمتسرببٌجريالبحثعنه،األ مرالذيصعه

بالحادثأنهكانٌتابعمنخاللأصدقائهمنالسائقٌنمجرٌاتالواقعة،مدعٌاًأمامهمأنرهسٌشرار فرًالبحرث
هحسبزعمهبؽالبٌةالمركباتمنذاتالنوعواللونوقائدٌها.عنهالسبقمعرفت
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أك المقػػػركءة أك المركبػػػات المتسػػػببيف بحػػػكادث الطػػػرؽ عمػػػأ كسػػػا ؿ اإلعػػػقـ المسػػػمكعة 
 .لية قانكنية يجب تقيي الكقكع بيا.غيرىا يعتبر مخا

( مػػػػف قػػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجزا يػػػػػة 61: تػػػػػنص المػػػػادة )التحقيـــــق لمخصــــوم حضــــورية .4
ث، األمر الػذم كمكانو التحقيؽ ييو يباشر ذمال باليكـ الخصكـ يعمفاليمسطيني عمأ أنو ث

ذلػػػؾ إلتاحػػػة اليرصػػػة ك يييػػـ منػػػو نػػػص القػػػانكف عمػػػأ عقنيػػػة التحقيػػػؽ بالنسػػػبة لمخصػػػـك 
 مقحظاتو عمأ مجريات التحقيؽ.ك لممتيـ بربداء ديكعو القانكنية 

غير أف ىذا األصؿ قد يرد عميو استثناء يجيز لممحقؽ إجراء التحقيؽ يػي غيبػة 
غير أنو يبقأ الحؽ لمخصـك  ،(1)الضركرة ك كف ذلؾ يي حالتي ا ستعجاؿ يكك الخصكـ، 

لغيػرىـ طمػب ك با طقع عمأ ما تـ يػي غيبػتيـ مػف إجػراءات، بػؿ إف القػانكف أجػاز ليػـ 
( 63يػي ذلػؾ تػنص المػادة )ك الحصكؿ عمأ صكر مف المحضػر عمػأ نيقػتيـ الخاصػة، 

 بػالحقكؽ كالمػدعي عميػو كالمجنػي يـلممػت يجػكزمف قانكف اإلجراءات الجزا ية عمأ أنو ث 
 ث.مستنداتوأك  التحقيؽ راؽأك  مف صكران  نيقتيـ عمأ يطمبكا أف المدنية

محاميو شخصان كاحدان يي الدعكل، سػكاء ك : يعتبر الخصـ حق المتيم بالستعانة بمحام .5
قػػد نصػػت عمػػأ ىػػذا الحػػؽ ك ، (2)يػػي مرحمػػة المحاكمػػة أك يػػي مرحمػػة التحقيػػؽ ا بتػػدا ي 

 الخصػػػػػكـ مػػػػػف لكػػػػػؿ يحػػػػػؽ( مػػػػػف قػػػػػانكف اإلجػػػػػراءات الجزا يػػػػػة بنصػػػػػيا ث102/1) المػػػػػادة
ث، بػػػؿ إف النيابػػػة ممزمػػػة برخطػػػار المػػػتيـ بػػػاف مػػػف حقػػػو التحقيػػػؽ أثنػػػاء بمحػػػاـ ا سػػػتعانة

إ  أف القػػػانكف أجػػػاز لممحقػػػؽ أف ، (3)ؿ مػػػرة ك ا سػػػتعانة بمحػػػاـ عنػػػد حضػػػكره لمتحقيػػػؽ أل
حالػػة ك يػػي حػػالتيف، ىمػػا حالػػة التمػػبس، يتغاضػػأ عػػف ىػػذا الشػػرط عنػػد اسػػتجكاب المػػتيـ 

يػػي غيػػر ىػػاتيف الحػػالتيف   ك ا سػػتعجاؿ بسػػبب الخػػكؼ مػػف ضػػياع األدلػػة، ك الضػػركرة 
 .(4)يجكز مباشرة ا ستجكاب دكف دعكة محامي المتيـ لمحضكر إف كجد 

                                                           
.(11./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((1
المرجعالسابق،نفسالصفحة.((2
(.91/1راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌة،مادة)((3
،مشررارإلٌررهعنرردأبرروعفٌفررة،171،رقررم19س،مجموعررةاألحكررام8/11/1918.نقرر جنررائًمصررري،((4

.(13.صجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة)الو
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قضػػاءن أف إجػػراءات ك : يمػػف القكاعػػد الر يسػػة المسػػمـ بيػػا يقيػػان تــدوين التحقيــق البتــدائي .6
تحديػد ك جميعيا يجب إثباتيا بالكتابة، لما تكيره مف كضكح ل جراءات المتخػذة،  التحقيؽ

 .(1)اآلثار المترتبة عمييا 
التػػدكيف يجػػب أف يكػػكف معاصػػران زمنيػػان ل جػػراءات، يػػق يجػػكز أف يػػتـ التػػدكيف ك 

عدـ جكاز ك يترتب عمأ عدـ تدكيف اإلجراءات انعداميا ك بعد القياـ باإلجراء بيترة زمنية، 
التي   بػد أف تخكنػو بمػركر ك  ستناد إلييا، نظران  ستحالة ا عتماد عمأ ذاكرة المحقؽ ا

 .(2)الزمف 
 ككيػػػؿ يصػػػطحب( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزا يػػػة عمػػػأ ث 58تػػػنص المػػػادة )ك 

ينبنػي عمػأ ك ث، معػو كيكقعيػا المحاضػر لتػدكيف كاتبػان  التحقيػؽ إجػراءات جميػع يػي النيابة
النيابػػة العامػػة التحقيػػؽ دكف أف يصػػطحب معػػو كاتبػػان، بػػأف قػػاـ  ذلػػؾ أنػػو إذا باشػػر ككيػػؿ

يعتبػػر ك ككيػػؿ النيابػػة بتػػدكيف اإلجػػراءات بنيسػػو، يػػرف اإلجػػراء ييقػػد صػػيتو كػػرجراء تحقيػػؽ 
مػػا يسػػرم عمػػأ ككيػػؿ النيابػػة يسػػرم عمػػأ مػػأمكر الضػػبط ك ، (3)مػػف إجػػراءات ا سػػتد ؿ 

 القضا ي الميك ض مف قبميا.
النيابة لكاتب معو، يترتب  كو يرل أف عدـ اصطحاب عضبؿ إف جانبان مف اليق

اسػتجكاب ك ميو بطقف اإلجراء إف كاف مػف اإلجػراءات التػي تسػتمزمو، كشػيادة الشػيكد، ع
جػػراء المعاينػػة، أمػػا إذا كػػاف اإلجػػراء   يسػػتمـز بطبيعتػػو تحريػػر محضػػر، مثػػؿ ك المػػتيـ،  ا 

 .(4)يرتب البطقف  التيتيش يرف عدـ اصطحابو  ك القرارات الصادرة بالقبض 
يجػػب أف يشػػتمؿ محضػػر التحقيػػؽ عمػػأ اإلجػػراء الػػذم بكشػػر مػػف قبػػؿ سػػمطة ك 

تػػػاريخ مباشػػػرة ك يتعػػػيف أف يثبػػت بالمحضػػػر سػػػاعة ك سػػػماع الشػػػيكد، ك التحقيػػؽ كالمعاينػػػة 
كذا يي التأكد مػف قيػاـ الميػك ض برجرا ػو ك اإلجراء لما لو مف أىمية يي احتساب التقادـ، 

                                                           
(.117/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((1
(.377)صجهاد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةاالتحادي((2
(.18./1)جراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلج((3
(.311صنمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة)ممنقالبهذاالرأي،((4
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 كالكاتػػب، إذ التكقيػػع ىػػك يكقػػع عمػػأ المحضػػر المحقػػؽ ك قبمػػو،  أكبعػػد صػػدكر التيػػكيض 
 .(1)السند الكحيد الذم يثبت صدكر اإلجراء ممف صدر عنو عمأ الكجو المقرر قانكنان 

ل حػػػػكادث الطػػػػرؽ _ أسػػػػكة بغيرىػػػػا مػػػػف اك تنقسػػػػـ إجػػػػراءات التحقيػػػػؽ ا بتػػػػدا ي يػػػػي دعػػػػك   
ؿ إلػػػػػأ جمػػػػػع األدلػػػػػة ك اءات األل الجزا يػػػػػة _ إلػػػػػأ نػػػػػكعيف مػػػػػف اإلجػػػػػراءات، تيػػػػػدؼ إجػػػػػر ك االػػػػػدع

أك تمحيصػػيا، بينمػػػا تيػػدؼ إجػػػراءات الثػػاني  تخػػػاذ الكسػػػا ؿ القزمػػة لمنػػػع المػػتيـ مػػػف اليػػػرار، ك 
 لتو التأثير إلخياء األدلة، كما سيأتي بيانو.اك مح

 : إجراءات جمع األدلةالثانيالفرع 

 المعاينةو : النتقال أولً 
 ـز لمعاينػة حالػة األمكنػة  كت جمع األدلة، ييػا نتقاؿ إلأ محؿ الكاقعة مف أىـ إجراءا

 .(2)كؿ ما يمـز إثبات حالتو ك األشخاص ك األشياء ك 

قػػد سػػبؽ بيػػاف الكيييػػة الينيػػة إلجػػراء معاينػػة كقػػا ع حػػكادث الطػػرؽ عنػػد الحػػديث حكلػػو ك 
عميو سنكتيي ببيانو مف الناحيػة القانكنيػة، مػع تيصػيؿ تقريػر ك كأحد إجراءات جمع ا ستد  ت؛ 

 المعاينة النيا ي الميعد بناءن عمأ تيكيض ككيؿ النيابة.ك كشؼ ال

النيابة العامة إلأ محؿ الكاقعة مف األمكر الجكازية، مثميا يي ذلػؾ  كيعتبر انتقاؿ عضك 
ف كػػاف كاجبػػان ك ، غيػػر أف ىػػذا ا نتقػػاؿ (3)مثػػؿ غالبيػػة اإلجػػراءات التػػي تخضػػع لتقػػدير المحقػػؽ  ا 

النيابػة يمتمػؾ السػمطة التقديريػة  كمتمػبس بيػا، إ  أف عضػ بجناية عمأ النيابة عند إخطارىا يكريان 
لغيػر أك لسماع شػاىد أك لغيرىا، كا نتقاؿ لمتيتيش أك ليدؼ ا نتقاؿ، يقد يككف لغرض المعاينة 

  .(4)ذلؾ 

                                                           
(.71./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((1
(.79.صءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري)عبٌد،مبادئاإلجرا((2
(.11.صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)قانوأبوعفٌفة،الوجٌزفً((3
(.111/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((4
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النيابػػػة لمكػػػاف الكاقعػػػة يػػػي جػػػرا ـ  كقػػػد سػػػبؽ بيػػػاف رأم الباحػػػث يػػػي أىميػػػة انتقػػػاؿ عضػػػك 
 .(1)إصابات جسمانية خطيرة أك التي ينجـ عنيا حا ت كياة  حكادث الطرؽ، خاصة تمؾ

النيابػة مػػف قيػػاـ المعاينػة برجراءاتيػػا الصػػحيحة  ككمػا يػػكرد الباحػث ىنػػا أىميػػة تأكػد عضػػ
عند تيكيضو أحد مأمكرم الضبط القضا ي برجرا يا يي كقػا ع حػكادث الطػرؽ، بمػا يشػمؿ انتقػاؿ 

مكضكعية، مع بياف كييية ك تدكيف ما تـ مشاىدتو بدقة ك مأمكر الضبط حقيقةن إلأ مكاف الكاقعة، 
القيػػاـ بيػػا، كػػأف يػػذكر عمػػأ سػػبيؿ المثػػاؿ كيييػػة تقػػديره لطػػكؿ يرامػػؿ المركبػػة المتسػػببة بالحػػادث، 

بنػاءن أك ر، اك مأ عدد أحجار الرصيؼ المجػبناءن عأك ذلؾ بذكر كييية قياس تمؾ اآلثار بالمتر، ك 
س مػػف المعقػػكؿ أف ييػػذكر أف ًثػػار اليرامػػؿ يبمػػغ طكليػػا عمػػأ تقػػدير المسػػاية بشػػكؿ شخصػػي، يمػػي

الكاقع أنػو قػد تػـ تقػديرىا تقػديران شخصػيان مػف قبػؿ ك عددان مف األمتار عمأ سبيؿ الدقة يي التقرير، 
مأمكر الضبط؛ ثـ إنو يجب التأكد كػذلؾ بػأف مػأمكر الضػبط الػذم قػاـ بالمعاينػة الميدانيػة حقيقػةن 

ير بيا، يقياـ أحدىـ برعداد التقرير بناءن عمػأ معاينػة قػاـ بيػا زميمػو برعداد تقر  نيسو الذم قاـ كى
ىا بنيسو يعتبر إجراء باطؿ قانكنػان يسػتكجب االذم أجر  ككأنو ىك يي العمؿ، ناسبان المعاينة لنيسو 

 مف أمره بالقياـ بذلؾ رغـ عممو بالحقيقة.ك ا ية بحؽ مف قاـ باليعؿ الجز ك العقكبة التأديبية 

ؿ تقريػػر الكشػػؼ ك المعاينػػة المجػػرل مػػف مػػأمكر الضػػبط بتيػػكيض ككيػػؿ كمػػا أنػػو ك خػػق
النيابة، يقكـ المحقؽ بربػداء رأيػو الخػاص ييمػا يتعمػؽ بتحديػد نسػبة مػدل مسػؤكلية كػؿ طػرؼ مػف 
أطراؼ الدعكل يييا بناءن عمأ نسػبة مخاليتػو لمقػانكف، يػي حػيف أف الباحػث يػرل بأىميػة اقتصػار 

الينيػػة ك إبػػداء رأيػػو يييػػا يقػػط دكف تحديػػد المسػػؤكلية القانكنيػػة، مػػأمكر الضػػبط عمػػأ جمػػع األدلػػة 
 .تحت رقابة محكمة المكضكع التي ينبغي أ  يبدل الرأم يييا إ  مف قبؿ ككيؿ النيابة المختص

 ثانيًا: التفتيش
عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ا بتدا ي، يتـ بقصد البحث عف أدلة الجريمة التي كقعػت  كىك 

 قد يتطمب تيتيش منزؿ المتيـك ، (2)بحؽ الشخص يي الحياظ عمأ أسراره  ييؤدم إلأ المساس

                                                           
انظر،األعمالاالستداللٌةلمأمورالضبطفًحالةالتلبس،المطلباألولمنالمبحثالحالً.((1
.(11.صلسطٌنً)وناإلجراءاتالجزائٌةالفأبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((2
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اآللػػة المسػػتعممة أك جسػػـ الجريمػػة نيسػػو، أك لضػػبط األشػػياء المتحصػػمة مػػف الجريمػػة،  
 .(1)يييا 

لػأ يػي أنػو   بػد مػف أف يكػكف عقػب ك شػكمية، تتمثػؿ األك قيده المشرع بقيكد مكضكعية ك 
د اأف يككف ىناؾ اتياـ مكجو إلأ لمشخص المر ك لجنايات يقط، اأك ارتكاب جريمة مف نكع الجن  

أف ييػػدؼ إلػػأ ك كجػػكد قػػرا ف عمػػأ حيازتػػو ألشػػياء تتعمػػؽ بالجريمػػة، أك تيتػػيش مسػػكنو أك تيتيشػػو 
، بينما تتمثػؿ الثانيػة باسػتمزاـ حضػكر (2)تييد يي كشؼ تياصييا أك ضبط أشياء تتعمؽ بالجريمة 

أف يكػكف أمػر ك جيرانػو، أك ر ذلػؾ يبحضػكر شػاىديف مػف أقاربػو حا ز المنزؿ، يػرذا تعػذأك المتيـ 
أ  يػتـ إ  نيػػاران إ  ك ، (3)أف يكػكف األمػػر بػو الصػػادر مػف النيابػػة العامػة محػػرران ك التيتػيش مسػػببان، 

 .(4)كانت ظركؼ ا ستعجاؿ تستكجب ذلؾ أك إذا كانت الجريمة متمبسان بيا، 

النيابػة العامػة قبػؿ إصػدار إذف التيتػيش، إذ    ييشترط أف يككف ىناؾ تحقيػؽ أيجػرم مػفك 
 .(5)قد يصدر األمر بو بناءن عمأ محضر التحريات، ييييتت  التحقيؽ بيذا اإلذف 

ل حػػكادث الطػػرؽ قػػد يسػػتمـز إجػػراء تيتػػيش منػػزؿ المػػتيـ لمبحػػث حػػكؿ مركبػػة اك يػػي دعػػك 
زؿ إلخيػػػاء أدلػػػة معينػػػة مشػػػتبو بتسػػػببيا بكاقعػػػة حػػػادث الطػػػرؽ، قػػػاـ المػػػتيـ برخيا يػػػا داخػػػؿ المنػػػ

ذلػؾ ألسػباب عػػدة ك لتضػميؿ سػمطة التحقيػؽ بادعػاء التسػبب بالكاقعػة بمركبػة أخػرل، أك الجريمػة، 
كالحصػػػكؿ عمػػػأ التغطيػػػة التأمينيػػػة لممركبػػػة المسػػػتبدلة، إذ يمكػػػف أف   تكػػػكف المركبػػػة الحقيقيػػػة 

 .(6)مؤم فه عمييا 

                                                           
(.81.ص)اءاتالجنائٌةفًالقانونالمصريعبٌد،مبادئاإلجر((1
(.17.ص)وناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًأبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((2
(.81./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((3
(.11طٌنً،مادة)راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلس((4
(.181/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((5
ٌُثبتالواقعالعملًذل ،ففًعام((6 استمرالبحثلمدةتزٌدعنعشرٌنٌوماًحولمركبةالذقائردها117.و

إلرىأندلهررتالتحرٌراتعررنبرالهروبمرنمكررانالواقعرةبعرردتسرببهبواقعرةحررادثطررقنررتجعنرهحالرةوفرراة،
االشتبا بوجرودالمركبرةفرًمنرزلأحردالمشرتبهبهرم،األمررالرذيأدىإلرىاستصردارإذنبرالتفتٌشمرنالنٌابرة
العامةوضبطالمركبةالمذكورة،التًاتضلمنخاللالتحقٌقاتأنهافعالًالمركبةالمتسببةبالواقعرة،واألمثلرة

كثٌرة.
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عمػأ شخصػو، يممػأمكر كما يككف محؿ التيتػيش مسػكف المػتيـ، يرنػو يمكػف أف ينصػب ك 
ثًػػرى  الضػػبط القضػػا ي تيتػػيش شػػخص المػػتيـ الػػذم ييمقػػأ القػػبض عميػػو يػػي حػػاؿ تمػػبس، يػػرذا مػػا عي

براءتػو كػاف ضػبطو أك ضبط أدلة تؤيد إدانة المتيـ أك أثناء التيتيش عمأ ما ييعد  حيازتو جريمة، 
 .(1)مشركعان 

  حتماليػػة بكلػػوأك  ودمػػ مػػف عينػػة عمػػأ الحصػػكؿ شخصػػو تيتػػيشب األمػػر يسػػتمـز قػػد كمػػا
 السػػبب ليػػااك تن يكػػكف  قػػد معينػػة، نيسػػيةأك  عصػػبية حالػػة لعػػقج أدكيػػةأك  مخػػدرة، جػػكاىر لػػوك اتن

التيتػػيش بيػػذه الحالػػة مختمػػؼ عػػف المثػػاؿ السػػابؽ، إذ إنػػو ىنػػا ك ،  الطػػرؽ بحػػادث لمتسػػبب الػػر يس
صاصػػات النيابػػة التػػي ىػػي بحكػػـ األصػػؿ مػػف اختك أحػػد اإلجػػراءات الخاصػػة بػػالتحقيؽ ا بتػػدا ي، 

 العامة.

تيتػػيش شػػخص غيػػر المػػتيـ إذا مػػا اشػػتبو بأنػػو يحػػكز أثنػػاء تيتػػيش المنػػازؿ يحػػؽ كػػذلؾ ك 
 .(2)يراعأ يي تيتيش األشخاص القكاعد الخاصة بتيتيش األنثأ ك أشياء متعمقة بالجريمة، 

ممػػا ييحتػػاج إلػػأ تيتيشػػو كػػذلؾ تيتػػيش المركبػػات، إذ إف تيتيشػػيا  ـز عنػػد التحقيػػؽ يػػي ك 
 ديد مف الجرا ـ إجما ن، كما أنيا تعتبر أداة الجريمة عند تسببيا يي حكادث الطرؽ.ع

لـ ينص المشرع اليمسطيني صراحة عمأ الحكـ القانكني لتيتيش المركبػات ضػمف قكاعػد 
قانكف اإلجراءات الجزا ية، غير أف ىذا   يحكؿ دكف تيتيشيا، إذ إنيا قد تأخذ حكـ األشػخاص، 

ييمكف إدراج المركبات ضمف طا يتيف حسب الحاجة مف ا ستخداـ، الطا يػة ك ، (3)حكـ المنزؿ أك 
عمػأ أنيػا أمػاكف عامػة  دخكليػايتـ التعامػؿ معيػا عنػد ك لأ ىي المركبات الميعدة لمنقؿ العاـ، ك األ

يق يجكز تيتػيش مػا بيػا مػف أمتعػة  مباح لمعامة يييا كييما ى لمدخكؿيق تحتاج إلأ إذف خاص 
الػػػراج  أنيػػػا تتبػػػع بحكميػػػا حكػػػـ تيتػػػيش ك ، أمػػػا الثانيػػػة ييػػػي المركبػػػات الخاصػػػة بخاصػػػة بالركػػػا

                                                           
.(1.3صراءاتالجزائٌة)نمور،أصولاإلج((1
.(19.صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانو((2
(.81./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((3
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تػػـ تحكيميػػا يعػػقن إلػػأ مكػػاف لمسػػكف، يرنيػػا تيمحػػؽ بحكػػـ أك األشػػخاص، مػػا لػػـ تكيػػف داخػػؿ منػػزؿ، 
 .(1)تيتيش المنازؿ 

 ثالثًا: ضبط األشياء المتعمقة بالجريمة
كانػػت ىػػذه األشػػياء  كلػػك الحقيقػػة، ييػػدؼ التيتػػيش إلػػأ البحػػث عػػف أشػػياء تيييػػد يػػي كشػػؼ 

ن مػػا ىػػك لػػيس غايػػة يػػي حػػد ذاتػػو،  كممػػا   تيعػػد  حيازتيػػا يػػي حػػد ذاتيػػا جريمػػة، ييػػ كسػػيمة تمكػػف  كا 
 .(2)رجؿ الضابطة العدلية مف كضع يده عمأ أدلة الجريمة المشيكدة 

د المجني عمييـ محقن لمضبط إذا كجدت بيا ًثار قػك إذ يمكف أف تككف مقبس المتيميف 
ؿ مػػف إجػػراءات جمػػػع ك يختمػػؼ ضػػبط األشػػياء عػػػف ضػػبط األشػػخاص، يػػاألك تيييػػد يػػي التحقيػػؽ، 

لغيػػػره، بخػػػقؼ اآلخػػػر الػػػذم يكػػػكف أك جػػػا ز إف كانػػػت مممككػػػة لممػػػتيـ  كاألدلػػػة الماديػػػة، لػػػذا ييػػػ
 .(3)بالقبض عمييـ 

بػػذلؾ يػػرف ضػػبط المركبػػات المتسػػببة بحػػكادث الطػػرؽ يكػػكف ضػػبطان ألشػػياء قػػد تيييػػد يػػي ك 
صكؿ إلػأ الحقيقػة، إذ قػد تكػكف األداة المسػتخدمة يػي الجريمػة، كمػا قػد تكػكف الجريمػة كقعػت الك 

دنػأ درجػة مسػؤكلية يػي التسػبب لػيس عمػأ قا ػد األخيػرة أك صػدمت مركبػة أخػرل،  كعمييا، كما ل
  .(4)يي الكاقعة 

لػدل أك عػرض المضػبكطات عمػأ المػتيـ ك عمأ مػف قػاـ بالضػبط تحريػر محضػر بػذلؾ ك 
بػيف مػا نيسػب ضػبطو ك ذلؾ منعان لحػدكث تنػازع بػيف مػا تػـ ضػبطو حقيقػة ك طيا عنده، مف تـ ضب

 لدل المتيـ  حقان.

                                                           
(.171/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((1
(.1.8صالجزائٌة)نمور،أصولاإلجراءات((2
(.517/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((3
ٌُشارإلىأنهبناًءعلىماسبقفانهٌجوزلمأمورالضبطضبطالمركبةالمتسببةفًالحرادثوحجزهرافرً((4

(منالقرانون97اتنصالمادة)المكانالمخصصلذل إلىحٌناالنتهاءمنالهدؾالذيُحجزتمنأجله،كم

أوترمأرقامهراتحرددلوحراتأوبردونمنتهٌرةبرخصرةتسرٌرمركبةكلحجزللشرطًٌجوزالفلسطٌنًعلى"
تركٌبأوٌتمللمركبةرخصةتصدرأنإلىلذل المخصصالمكانفًترخٌص،دونمبناهافًتؽٌٌرإجراء
أوالمركبرةمالر علرىعنهراواإلفراجونقلهاالمركبةحجزعلىالمترتبةاألعمالنفقاتوتكوناألرقاملوحات

الالئحة".تحدد لماوفقاًعنهامسئولشخصأيأوعلىقائدهاعلى
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محػػقن أك يجػػكز رد المضػػبكطات حتػػأ قبػػؿ الحكػػـ، مػػا لػػـ تكػػف  ـز لمسػػير يػػي الػػدعكل ك 
 .(1)لممصادرة 

 رابعًا: سماع الشيود
أف الكتابػة ىػي الطريػؽ تعتبر شيادة الشيكد الطريؽ العادم ل ثبػات الجنػا ي، يػي حػيف 

أدركػػػو بػػػأم أك سػػػمعو أك الشػػػيادة ىػػػي إقػػػرار مػػػف الشػػػاىد بػػػأمر ًره ك ، (2)العػػػادم ل ثبػػػات المػػػدني 
 .(3)حاسة مف حكاسو 

لسمطة التحقيؽ سمطة تقديرية كاسعة يي سماع الشيكد، يميا أف تسمع مػف تمقػاء نيسػيا ك 
ليػػا كػػذلؾ ك لػػـ يػػرد، أك الشخصػػي  ا دعػػاءأك الشػػككل أك أم شػػاىد سػػكاء كرد اسػػمو يػػي اإلخبػػار 

طمػػب ك الػػريض، كػػؿ مػػا يػػي األمػػر أف لمخصػػـك ا لتجػػاء إلػػأ المحكمػػة لػػدل إحالػػة الػػدعكل إلييػػا 
 .(4)سماع الشاىد الذم ريض المحقؽ سماعو 

المػػدعي بػػالحؽ المػػدني، إذ قضػػت محكمػػة الػػنقض ك يجػػكز الجمػػع بػػيف صػػيتي الشػػاىد ك 
يادة المػدعي بػالحؽ المػدني يػي الػدعكل العمكميػة بعػد المصرية بأنو   مانع قانكنان مػف سػماع شػ

لػػيس بخصػػـ يػػي  كتحمييػػو اليمػػيف كسػػا ر الشػػيكد، يرنػػو إذا كػػاف خصػػمان يػػي الػػدعكل المدنيػػة، ييػػ
 .(5)الدعكل العمكمية التي تنصب شيادتو عمييا 

، إذ الشػػاىد ك بػػيف صػػيتي المصػػاب جمػػع المصػػابيف ل حػػكادث الطػػرؽ اك يكثػػر يػػي دعػػك 
 عابرم طريؽ تـ دعسيـ بكاسطتيا.أك ا رك ابان يي المركبة المتسببة يي الكاقعة، يمكف أف يككنك 

                                                           
(مررنالقررانون1/1..وتررنصالمررادة)(311صاءاتالجنائٌررةفررًالقررانونالمصررري)عبٌررد،مبررادئاإلجررر((1

صادرةإالبحكمقضائً".على"الم113.األساسًالفلسطٌنًالمعدللعام
.(311ص)راءاتالجنائٌةفًالقانونالمصريعبٌد،مبادئاإلج((2
(.91./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((3
(مررن77.وتررنصالمررادة)(11.ص)الجوخرردار،التحقٌررقاالبترردائًفررًقررانونأصررولالمحاكمرراتالجزائٌررة((4

الرذٌناألشرخاصجمٌعاستدعاءالمفو أوالمحققالنٌابةلوكٌلإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلى"قانونا
أولرمأوالشركاوىالتبلٌؽراتفرًأسرمادهموردتسرواءالحقٌقرة،كشرؾفرًشهادتهممناالستفادةإمكانٌةٌرى
المحضر".فًذل ٌثبتالةالحهذ وفًنفسه،تلقاءمنٌحضرشاهدأيأقوالإلىاالستماعولهترد،

(.5.7/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((5
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رجػػاؿ أك تقػػـك النيابػػة العامػػة بػػرعقف الشػػيكد الػػذيف تػػرل سػػماعيـ بكاسػػطة المحضػػريف ك 
 .(1)عشريف ساعة عمأ األقؿ ك السمطة العامة قبؿ المكعد المحدد بأربع 

إحضػػػار بحػػػؽ الشػػػاىد الػػػذم تخمػػػؼ عػػػف كمػػػا أنػػػو يجػػػكز لككيػػػؿ النيابػػػة إصػػػدار مػػػذكرة 
غيػػر أف الباحػػث  ؛(2)الحضػػكر، بعػػد إعقنػػو بػػذلؾ بتبميغػػيف بالحضػػكر حسػػب الشػػركط القانكنيػػة 

مف الناحية التطبيقية   ييحب ذ إصدار مذكرة إحضػار بحػؽ المتخمػؼ عػف الحضػكر مػف ك يرل أنو 
 الشيكد سكل يي حالتيف:

أحػػد تياصػػػيميا _ أك الػػذم شػػاىد الكاقعػػػة  الكحيػػػد كحينمػػا يكػػػكف ذاؾ الشػػاىد ىػػ لــى:و األ 
 بحسب عمـ سمطة التحقيؽ _ يتككف شيادتو كحيدة جكىرية مؤثرة يي الدعكل.

يػػي بعػػض الحػػا ت يطمػػب بعػػض ك تمميحػػان، إذ إنػػو أك بنػػاءن عمػػأ طمبػػو تصػػريحان  الثانيــة:
سػػبب الشػػيكد ذلػػؾ لػػبعض األسػػباب، منيػػا يػػي المجتمػػع اليمسػػطيني مػػثقن خػػكؼ الشػػاىد مػػف أف تت

ذكيػػػو، ييطمػػػب مػػػف سػػػمطة التحقيػػػؽ أك بػػػيف المػػػتيـ ك تكريػػػث أحقػػػاد بينػػػو أك ة أدبيػػػة اك شػػػيادتو بعػػػد
رى  حقػان أف قيامػو بالشػيادة لػـ يكيػف ليػتـ لػك  ذلػؾ  إصػدار تمػؾ إصدار مذكرة إحضػار بحقػو، لييبػرل

 المذكرة.

اف تكاجػػد النيابػػة إلػػأ مكػػ كييمػػا عػػدا ر ػػيس السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية،   يتنقػػؿ عضػػك 
لديػػػو مػػػف األعػػػذار مػػػا يمنعػػػو مػػػف أك مركػػػزه، إ  إذا كػػػاف مريضػػػان ك الشػػػاىد ميمػػػا كانػػػت صػػػيتو 

إ  أف الكاقػػع العممػػي يتنػػايأ مػػع مػػا سػػبؽ، إذ يكثػػر انتقػػاؿ مػػأمكرم ، (3)الحضػػكر لمكػػاف التحقيػػؽ 
يكد، الضبط القضا ي المندبيف لضبط إيادات شيكد مف النيابة العامة إلأ مكاف إقامة بعض الش

                                                           
(.78راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،مادة)((1
(.85راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،مادة)((2
سرماعالردعوىإجرراءاتاقتضرتإذاالفلسرطٌنًعلرى"(منقانوناإلجراءاتالجزائٌة117تنصالمادة)((3

لمقررالكاتربمرعالمحكمرةرئرٌسٌعٌنرهالرذيأوالقاضرًالمحكمرةأورئٌسالمحققانتقلالدولة،رئٌسشهادة
الردعوى".أوراقإلرىوٌضرمالعامرةللقواعدوفقاًٌنظممحضربموجبالشهادةهذ إلىاالستماعوٌتمإقامته،

منكانعلى"إذا111.(لسنة1(منقانونالبٌناتفًالموادالمدنٌةوالتجارٌةرقم)115دة)كماتنصالما

ووجردالروزراءمجلرسأورئرٌسالتشررٌعٌة،السرلطةأورئرٌسالدولرة،رئرٌسشهادةإلىاالستماعالضروري
المحكمرةرئرٌسمنوٌوقعل بذمحضروٌحررأقوالهلسماعإلٌهاالنتقالللمحكمةجازاالنتقال،منمانعلدٌه

القضٌة".ملؾإلىوٌضموالكاتب
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ف كػػاف   ك بعػػض اإلدارات الحككميػػة، األمػػر الػػذم ينبغػػي معالجتػػو،  كمػػدير ك ككق يػػـ ك كػػالكزراء  ا 
 أ ذلؾ البطقف.يترتب عم

ييراعػػأ يػػي ضػػبط إيػػادة الشػػاىد القكاعػػد الينيػػة السػػابؽ ذكرىػػا عنػػد الحػػديث حػػكؿ سػػماع ك 
عمػأ ككيػؿ النيابػة تحميػؼ أقكاؿ الشاىد يي مرحمػة جمػع ا سػتد  ت، أم ػا مػف الناحيػة القانكنيػة ي

   شيء غير الحؽ.ك الشيكد اليميف قبؿ اإلد ء بأقكاليـ، عمأ أف يقكلكا الحؽ 

 الشػػػيكد يػػػدلي( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزا يػػػة اليمسػػػطيني عمػػػأ ث 80إذ تػػػنص المػػػادة )  
 محضػػػر كيحػػػرر التحقيػػػؽ، كاتػػػب بحضػػػكر اليمػػػيف حمػػػؼ بعػػػد النيابػػػة ككيػػػؿ أمػػػاـ يػػػرادل بػػػأقكاليـ

 ث.إلييـ المكجية كاألس مة دتيـبريا

زكجػػو مػػف حمػػؼ اليمػػيف مػػا لػػـ تكػػف الجريمػػة قػػد ك يركعػػو ك غيػػر أنػػو ييعيػػأ أصػػكؿ المػػتيـ 
تسمع عمأ سبيؿ ا ست ناس دكف حمؼ اليميف كذلؾ إيادة كؿ شخص ك ، (1)كقعت عمأ أمو منيـ 

 .(2)لـ يتـ الخامسة عشرة مف عمره 

إحالتو إلأ المحكمػة  كليميف، إذ كؿ ما لو ى  يممؾ المحقؽ إجبار الشاىد عمأ حمؼ اك 
 .(3)ليرض الجزاء المقرر قانكنان 

  يترتػػب الػػبطقف عمػػأ عػػدـ حمػػؼ الشػػاىد لميمػػيف، الميػػـ أف الشػػيادة يػػي ىػػذه الحالػػة ك 
تتحكؿ إلأ ككنيا عنصران مف عناصر ا ستد ؿ مف حػؽ محكمػة المكضػكع أف تعتمػد عمييػا، إذ 

 .(4)يو مف تمؾ العناصر مرجع األمر كمو ما تطم ف إل

                                                           
(../83راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،مادة)((1
إفرادةاالسرتئناسسربٌلعلرىتسرمع(مرنقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرةالفلسرطٌنًعلرى"83/1تنصالمرادة)((2

".ٌمٌنحلؾدونهمأعمارمنسنةعشرةالخمسٌتموالمالذٌناألشخاص
.وفررًذلرر تررنص5.3جرررادة،موسرروعةاإلجررراءاتالجزائٌررةفررًالتشرررٌعالفلسررطٌنً،المجلرردالثررانً،ص((3

أوعنالشهادة،أداءعنوامتنعالشاهدحضرإذا(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلى"88المادة)

تزٌردوالدٌنراراًخمسرٌنعرنتقرلالبؽرامرةالمختصرةمةالمحكقبلمنٌعاقبمقبول،عذربدونالٌمٌنحلؾ
عردلفاذاالعقوبتٌن،أوبكلتاأسبوعمدةأوالحبسقانوناً،المتداولةبالعملةٌعادلهاأوماأردنًدٌنارمائةعلى

".العقوبةمنإعفاد جازالمحاكمةانتهاءقبلامتناعهعنالشاهد
(.5.1/.)مجئٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنًجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزا((4
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قضاءن أف تقرير غير الحقيقة يي مرحمػة التحقيػؽ ا بتػدا ي   تقػكـ بػو ك مف السا د يقيان ك 
جريمػػػػة شػػػػيادة الػػػػزكر، ألنيػػػػا   تقػػػػع إ  إذا مػػػػا تػػػػـ أداؤىػػػػا أمػػػػاـ القضػػػػاء، لػػػػذا يعاقػػػػب المشػػػػرع 

ادة كاذبػة تػؤثر اليمسطيني بالحبس مدة سبع سنكات كؿ مف ييعطي يػي أيػة إجػراءات قضػا ية شػي
 .(1)يي أمر جكىرم يتعمؽ بمسألة تتكقؼ عمأ تمؾ اإلجراءات 

 خامسًا: الستجواب
الػػذم يصػػ  ك ا سػػتجكاب إجػػراء مػػف إجػػراءات التحقيػػؽ ا بتػػدا ي، بخػػقؼ سػػؤاؿ المػػتيـ، 

يناقشػو يػي ك بمقتضاه يتثبت المحقؽ مف شخصية المتيـ ك ، (2)أف يجرم بمعرية سمطة ا ستد ؿ 
 .(3)نييان أك منسكبة إليو عمأ كجو ميصؿ باألدلة القا مة بالدعكل إثباتان التيمة ال

ل الجزا يػة، ألنػو يػربط بػيف جميػع اك يعد ا ستجكاب مف أىـ إجراءات التحقيػؽ يػي الػدعك 
التكصؿ إلأ الحقيقة بردانة  كىك مف خقلو يتبيف مدل جديتيا لتحقيؽ اليدؼ منيا، أ  ك كقا عيا، 
 .(4)براءتو أك المتيـ 

شػػاىد أك بػػيف المكاجيػػة، إذ بمكجػػب األخيػػرة يجابػػو المػػتيـ بمػػتيـ ًخػػر، ك ثمػػة يػػرؽ بينػػو ك 
 .(5)يي الدعكل، بما أدلكا بو مف أقكاؿ 

يعتبػػػر اسػػػتجكاب المػػػتيـ مػػػف اإلجػػػراءات الجكازيػػػة لمنيابػػػة العامػػػة يػػػي الجػػػن ، بخػػػقؼ ك 
  يػتـ إصػدار أمػر بتكقيػؼ  عمػأ أف يراعػأ أف، (6)التي يجب إجراء ا ستجكاب يييا ك الجنايات، 

( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزا يػػة اليمسػػطيني 105مػػا أكدتػػو المػػادة )ك ىك المػػتيـ إ  بعػػد اسػػتجكابو، 
 ككيػؿ إلػأ المػتيـ إرسػاؿ تػاريخ مػف ساعة كعشريف أربع خقؿ ا ستجكاب يتـ أف يجببنصيا ث 

أف   يصػػدر أمػػران بتكقيػػؼ  ث، كمػػا أنػػو عمػػأ القاضػػيسػػراحو إطػػقؽأك  بتكقييػػو يػػأمر الػػذم النيابػػة

                                                           
.511،صالمرجعالسابق((1
(.315صاءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري)عبٌد،مبادئاإلجر((2
(مرنقرانون91.وترنصالمرادة)(99./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسرطٌنً((3

المنسروبةاألفعرالبشرأنتفصرٌلٌةبصرورةالمرتهمهومناقشةستجواباالاإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلى"
علٌها".باإلجابةومطالبتهالتهمة،عنوالشبهات،واألسئلةباالستفساراتومواجهتهإلٌه

.(311ص)نمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة((4
.(51.صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانو((5
فرًالمرتهماسرتجوابالنٌابةوكٌلٌتولى(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلى"95تنصالمادة)((6

فٌها".استجوابهٌرىالتًوالجنلجمٌعها،الجناٌات
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( مػف ذات 121ما نصػت عميػو المػادة )ك ىك المتيـ إ  بحضكر األخير إ  يي حا ت مخصصة 
 اقتنػػػع إذا إ  غيابػػػو، يػػػي مػػػتيـ أم بتكقيػػػؼ أمػػػر إصػػػدار يجػػػكز  التػػػي تػػػنص عمػػػأ ث ك القػػػانكف 
 ث.مرضو بسبب أمامو، إحضاره يتعذر أنو طبية بينات إلأ با ستناد القاضي

قالبػػػان معػػػدان مسػػػبقان لقسػػػتجكاب، يمممحقػػػؽ اختيػػػار األسػػػمكب أك ىنػػػاؾ شػػػكقن معينػػػان  لػػػيسك 
نيا يػا حسػبما يػرل مػدل إيادتيػا يػي الػدعكل، ك لػو البػدء باألسػ مة ك الذم يػراه مناسػبان مػع المػتيـ،  ا 

كاجباتػو، ك بعد إخبار المتيـ بحقكقػو ك بياناتو، ك غير أنو ييضؿ لممحقؽ بعد التأكد مف اسـ المتيـ 
البػػػدء بسػػػؤاؿ مرسػػػؿ يسػػػتييض مػػػف خقلػػػو المسػػػتىجكىب بالحػػػديث حػػػكؿ الكاقعػػػة، دكف أف يقاطعػػػو 
المحقػػؽ إ  إذا خػػرج عػػف صػػمب المكضػػكع محػػؿ ا سػػتجكاب، ثػػـ يبػػدأ بتيصػػيؿ ا سػػتجكاب عػػف 

 تدكيف إجاباتو.ك طريؽ تكجيو أس مة محددة لممستجكىب 

رتػػػو، قي ػػػػده المشػػػرع بعػػػػدد مػػػػف خطك ك لعظػػػـ ا سػػػػتجكاب كأحػػػد إجػػػػراءات التحقيػػػؽ ا بتػػػػدا ي ك 
 اآلتي:  كالضمانات عمأ النح

 السمطة المختصة بو .1

اعتبر المشرع اليمسطيني ا ستجكاب إجراءن مف إجراءات التحقيؽ ا بتدا ي تختص بو النيابة 
محظػكر عمػأ  كىػك تيكلض برجرا و مأمكر الضبط القضا ي يي الجن  دكف الجنايات، أك العامة، 

العماني، إذ إنو يجكز لممحكمة إجراءه طبقػان ك ، خقيان لمتشريعيف المصرم (1)ة يي مرحمة المحاكم
يجػػػػكز ك التػػػي تػػػػنص عمػػػػأ ث .. ك ( مػػػػف قػػػانكف اإلجػػػػراءات الجزا يػػػػة العمػػػػاني 193لػػػنص المػػػػادة )

الخبػراء..ث، كمػا أنػو جػا ز ك لممحكمة أف تستجكب المتيـ تيصيميان بعد ا نتياء مف سػماع الشػيكد 
( منو عمػأ ث   274/1الذم نصت المادة )ك قة المتيـ يي التشريع المصرم، لممحكمة شرط مكاي

 يجكز استجكاب المتيـ إ  إذا قبؿ ذلؾ..ث.

                                                           
إذٌررىاألسرتاذالردكتور(.57.صقرانونأصرولالمحاكمراتالجزائٌرة)الجوخدار،التحقٌقاالبتردائًفرً((1

(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً"تسألالمحكمرة./58.اربأنمانصتعلٌهالمادة)حسنالجوخد

المتهمعماإذاكانٌرؼبفًاإلدالءبأقواله.."إنماهومنبابالسدالالاالستجواب،والفرقواضلبٌنهما.
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يتيؽ الباحث مع ما سار عميو التشريع المصرم برباحتو لممحكمػة اسػتجكاب المػتيـ إذا قبػؿ ك 
سػو أمػاـ منصػة يرتػاح بذلؾ، إذ إنو يمكف أف يككف يي ىذه الحالة كسيمة لو يدايع بيا عف ني كى

 ل ؾ المتيميف بأشد الجرا ـ عقكبة.أك بالحديث أماميا 

 كفالة حق الدفاع .2

حػػػؽ الػػػدياع حػػػؽ لصػػػيؽ باإلنسػػػاف يتمتػػػع بػػػو بمجػػػرد اكتسػػػابو صػػػية ا تيػػػاـ بشػػػكؿ قػػػانكني 
 .(1)بكاسطة غيره أماـ جميع الجيات المختصة لدحض التيمة المنسكبة إليو أك ليستخدمو بنيسو 

اسػمو ك ؿ مػرة أف يتثبػت مػف ىكيتػو ك يؿ النيابة عند حضكر المػتيـ لمتحقيػؽ أليجب عمأ ككك 
أف كؿ ما يقكلو يجػكز تقديمػو كػدليؿ ك أف ييخطره أف مف حقو ا ستعانة بمحاـ، ك مينتو، ك عنكانو ك 

 .(2)ضده يـك محاكمتو 

عشريف ساعة لحيف حضػكر محاميػو، ك كما أف لممتيـ الحؽ يي تأجيؿ ا ستجكاب لمدة أربع 
مضػػت المػػدة دكف حضػػكر األخيػػر جػػاز اسػػتجكابو يػػي الحػػاؿ، غيػػر أنػػو أك رذا عػػدؿ عػػف ذلػػؾ يػػ

لمضػػػركرة أك يجػػكز لمنيابػػػة اسػػػتجكابو قبػػػؿ دعػػػكة محاميػػػو لمحضػػػكر يػػػي حػػػا ت التمػػػبس بالجريمػػػة 
احتياظ محاميو ك كجبات التعجيؿ يي المحضر الخكؼ مف ضياع األدلة، مع ذكر مك ا ستعجاؿ ك 

  .(3)يي غيبتو مف إجراءات با طقع عمأ ما تـ 

 حق المتيم في الصمت .3

إعمػػا ن لمبػػدأ قرينػػة البػػراءة، التػػي تيتػػرض أف المػػتيـ بػػرمء حتػػأ تثبػػت إدانتػػو بحكػػـ قضػػا ي، 
ألف المتيـ غير مطالب أصق برثبات براءتو الميترضة، يقػد أجمػع اليقػو عمػأ أف لممػتيـ الحريػة ك 

يػػي التػػزاـ الصػػمت الػػذم   يمكػػف أف يييس ػػر كػػدليؿ لػػو الحػػؽ ك الكاممػػة يػػي عػػدـ إبػػداء أيػػة أقػػكاؿ، 
 .(4)ضده 

                                                           
(.115/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((1
(.1/313)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((2
(.97،98راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،المادتٌن)((3
(مررنقررانوناإلجررراءات97/1.وفررًهررذاتررنصالمررادة)(313صالجزائٌررة)نمررور،أصررولاإلجررراءات((4

إلٌه".الموجهةاألسئلةعلىاإلجابةوعدمالصمتفًالحقللمتهمالجزائٌةالفلسطٌنًعلى"
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يػر ت، بػؿ أشػار إلػأ ضػركرة تخيلـ يكتؼ المشرع اليمسػطيني بتقريػر حػؽ المػتيـ يػي الصػمك 
 .(1)حريتو ك ا ستيادة مف ذلؾ الحؽ باعتباره حقان لصيقان برنسانيتو بالمتيـ 

 عدم مسؤولية المتيم عن الكذب .4

كف اإلجػػراءات الجزا يػػة اليمسػػطيني عمػػأ ث   يجػػكز أف يعاقػػب ( مػػف قػػان218تػػنص المػػادة )
 المتيـ عف أقكاؿ غير صحيحة أداىا يي معرض الدياع عف نيسوث.

اعتبػاره كسػيمة  كىػك العمة منو ك رغـ أف ىذا الحؽ منصكص عميو قانكنان، إ  أنو يجب أف يتيؽ ك  
مصػػالحيـ بصػػكرة ك بػػاآلخريف  أ  يػػؤدم ىػػذا الكػػذب إلػػأ اإلضػػرارك لممػػتيـ يػػي الػػدياع عػػف نيسػػو، 

يػػقت ك متعمػػدة مػػف المػػتيـ، حتػػأ   يكػػكف الكػػذب كسػػيمة مػػف كسػػا ؿ تضػػميؿ العدالػػة القضػػا ية،  ا 
 .(2)المجرميف مف قبضتيا 

 سالمة إرادة المتيم .5

يعتبػػػر مػػػػف قبيػػػػؿ ك التعػػػػذيب، أك التيديػػػػد أك   يجػػػكز اسػػػػتجكاب المػػػتيـ تحػػػػت تػػػػأثير اإلكػػػراه 
يعمػـ بػأف مػف  كىػك متيـ يعاني مف مرض السػكر لسػاعات طكيمػة التعذيب قياـ محقؽ باستجكاب 

كما يحظر عميو تعذيبػو  بقػص شػعره ، (3)لو عقجو يي المكعد المحدد اك شأف ذلؾ عدـ انتظاـ تن
كضػػعو بزنزانػػة أك ؿ الطعػػاـ اك حرمانػػو مػػف تنػػأك ديعػػو بقػػكة أك طػػقء كجيػػو بطػػقء، أك لحيتػػو أك 

 .(4)مظممة ميردة قبؿ ا ستجكاب 

_   1عمػأ ث  2005( مف القانكف األساسي اليمسطيني المعدؿ لسنة 13نصت المادة ) قدك 
سػػػا ر المحػػػركميف مػػػف حريػػػاتيـ ك يعامػػػؿ المتيمػػػكف ك تعػػػذيب، أك يجػػػكز إخضػػػاع أحػػػد ألم إكػػػراه 

لػأ مػف ىػذه ك اعتراؼ صدر بالمخاليػة ألحكػاـ اليقػرة األأك _ يقع باطقن كؿ قكؿ 2معاممة   قة. 
 المادةث.

                                                           
(.579/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((1
(.585/.المرجعالسابق)ج((2
(.11.صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانو((3
(.588/.)مجةفًالتشرٌعالفلسطٌنًجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌ((4
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يعتبػػػػر مػػػػف قبيػػػػؿ اإلكػػػػراه مجػػػػرد خشػػػػية المػػػػتيـ مػػػػف ضػػػػابط الشػػػػرطة الػػػػذم حضػػػػر  لكنػػػػو  
 .(1)ا ستجكاب 

أك الكعيػد أك اإلكراه، يرنو كذلؾ يمتنػع عمػأ المحقػؽ المجػكء إلػأ الكعػد ك كما يمتنع التعذيب ك 
 .(2)كشؼ الكذب بالكسا ؿ العممية الحديثة أك تحميؼ المتيـ اليميف 

 بطالن الستجواب
نتيجػة القػانكني ف اإلجػراءات الجزا يػة اليمسػطيني إلػأ أم نػص خػاص بػالبطقف لـ ييشر قانك 

المكاجيػػػة، لكػػػف القكاعػػػد المقػػػررة لػػػو المتعمقػػػة بالنظػػػاـ العػػػاـ، يجػػػكز ك مخاليػػػة أحكػػػاـ ا سػػػتجكاب 
أك مػػف ذلػػؾ ا سػػتجكاب تحػػت التعػػذيب ك التمسػػؾ بالػػديع بيػػا يػػي أيػػة حالػػة كانػػت عمييػػا الػػدعكل، 

 .(3)ؼ المتيـ اليميف بعد تحميأك اإلكراه 

ػػا تمػػؾ القكاعػػد غيػػر المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ،  التػػي تتعمػػؽ بمصػػمحة جكىريػػة لممػػتيـ كػػدعكة ك أم 
محاميػػو لمحضػػكر، يػػرف الػػبطقف يييػػا يكػػكف نسػػبيان   مطمقػػان، لػػذا يجػػب التمسػػؾ بػػو أمػػاـ محكمػػة 

 .(4)ؿ مرة أماـ محكمة النقض ك   يجكز إثارتو ألك المكضكع 

نػت  عنػو اعتػراؼ  كا سػتجكاب الباطػؿ بطػقف مػا ترتػب عميػو مػف ًثػار، كمػا لػيترتب عمأ ك 
 كذا الحبس ا حتياطي.ك حبسو ا حتياطي، ييبطؿ ا عتراؼ أك المتيـ 

 : اإلجراءات الحتياطية ضد المتيمالثالثالفرع 
ء امر الخطية التػي يصػدرىا المحقػؽ إزاك مذكرات التحقيؽ، ىي األأك اإلجراءات ا حتياطية، 

يتكجػػػو بيػػػا إلػػػأ المػػػكظييف ك شػػػخص تػػػكايرت ضػػػده الػػػد  ؿ الكاييػػػة عمػػػأ أنػػػو مرتكػػػب الجريمػػػة، 
تكقييػو مػدة مؤقتػة كيقػان لمقتضػيات أك إحضػاره، أك المختصيف إلبػقغ المقصػكد يييػا بالحضػكر، 

 .(5)لنكع األمر ك التحقيؽ 

 
                                                           

(.1/311)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((1
(..11/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((2
(..1.صوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((3
(.1/318)جالوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًالولٌد،((4
(.379صائًفًأصولالمحاكماتالجزائٌة)الجوخدار،التحقٌقاالبتد((5
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 اآلتي: كل حكادث الطرؽ عمأ النحاك المتعمقة بدعك ؿ أىـ تمؾ اإلجراءات  اك سنتنك 

صدار مذكرة اإلحضار بحقوو دعوة المتيم لمحضور ًل: أو   ا 

( مػف قػانكف اإلجػراءات الجزا يػة اليمسػطيني عمػأ أنػو ث لككيػؿ النيابػة أف 106نصت المادة )
ذا لػـ يحضػر ك يصدر بحؽ المتيـ مذكرة حضكر لمتحقيؽ معػو،  خشػي مػف يػراراه جػاز لككيػؿ أك ا 

 النيابة إف يصدر بحقو مذكرة إحضارث.

اإلحضػػار _ يػػي أف كمييمػػا تيػػدياف إلػػأ اتخػػاذ إجػػراءات ك تتيػػؽ كػػق المػػذكرتيف _ الحضػػكر ك 
 تحقيؽ بحضكر المتيـ، إ  أنيما تختمياف يي اآلتي:

اإلجبػػار، بخػػقؼ مػػذكرة اإلحضػػار ك :   تنيػػذ مػػذكرة الحضػػكر بػػالقكة مػػف حيػػث اإلجبػػار .1
 اإلجبار.ك التي يمكف تنييذىا بالقكة 

أف يكػكف مجػرد تطبيػػؽ لمقاعػدة العامػة يػػي  كالمػدعأ عميػو   يعػػدإف األمػر المكجػو إلػػأ  .2
ككق يػـ الحػػؽ ك ىػي قاعػػدة التحقيػؽ الكجػاىي، التػي أقػػرت لمخصػـك ك التحقيػؽ ا بتػدا ي، 

التػي يصػدرىا المػدعي ك يي حضكر جميع إجراءات التحقيؽ ا بتػدا ي، خقيػان ل حضػار 
 (.1)العاـ بحؽ المتيـ إللقاء القبض عميو 

ككيؿ النيابة المػتيـ المطمػكب بمػذكرة حضػكر يػي الحػاؿ، أمػا المػتيـ المطمػكب يستجكب  .3
عشػريف سػػاعة مػػف ك بمكجػب مػػذكرة إحضػار يعمػػأ ككيػؿ النيابػػة أف يسػػتجكبو خػقؿ أربػػع 

 (.2)إحضاره أك تاريخ القبض عميو 

الجريمػػة ك إحضػػاره، أك بيػػد أنػػو يجػػب أف تشػػتمؿ كقىمػػا عمػػأ اسػػـ المػػتيـ المطمػػكب حضػػكره 
 .(3)مدة تكقييو إف كجدت ك عنكانو كامقن، ك مادة ا تياـ، ك ة إليو، المسند

 
                                                           

.(11.صوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((1
(مرنقرانون./117كمراترنصالمرادة)(.1/311)جالولٌد،الوجٌزفرًشررحقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرة((2

المررتهمأمرراالحررال،فررًحضرروربمررذكرةالمطلرروبالمررتهمالنٌابررةوكٌررلٌسررتجوباإلجررراءاتالجزائٌررةعلررى"
علٌه".القب تارٌخمنساعةوعشرٌنأربعخاللٌستجوبهأنالنٌابةوكٌلفعلىإحضار،بمذكرةالمطلوب

واإلحضرارالحضرورمرذكراتتوقرعراءاتالجزائٌرةالفلسرطٌنًعلرى"(منقانوناإلجر111تنصالمادة)((3

المطلروبالمرتهماسرم-1:ٌلرًمراوتشرملالرسرمًبخاتمهراوتخرتمبرذل قانونراًالمختصرةالجهرةمنوالتوقٌؾ

.وجدت"إنالتوقٌؾومدةكامالًعنوانه-3.االتهامومادةبهاالمتهمالجرٌمة-..وشهرتهوأوصافهإحضار 
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 ينبغي اإلشارة إلأ أف مذكرة اإلحضار تيصدىري يي حالتيف:ك 

 أ_ ريض المتيـ الحضكر رغـ تكجيو مذكرة حضكر لو حسب األصكؿ.

 العبث يي األدلة.أك التأثير عمأ الشيكد ك ب_ الخشية مف يرار المتيـ 

 فالتوقيثانيًا: 

خطيػػر مػػف إجػػراءات التحقيػػؽ، يجػػكىره سػػمب حريػػة المشػػتكأ عميػػو ك التكقيػػؼ إجػػراء ىػػاـ 
يتنػايأ ك يكقع بالمشتكأ عميو إيقمان قبؿ تقرير إدانة بحكـ قضا ي، ك مدة غير قصيرة مف الزمف، 

لذلؾ يتعيف عدـ المجكء إليو إ  ك مع قرينة أف األصؿ يي المشتكأ عميو البراءة،  كعمأ ىذا النح
 .(1)ضيؽ الحدكد يي أ

غاية التكقيؼ ضماف إجراءات التحقيؽ ا بتدا ي، بكضع المتيـ تحػت تصػرؼ المحقػؽ ك 
أك الحيمكلػػة دكف تمكنػػو مػػف اليػػرب ك مكاجيتػػو كممػػا اسػػتدعأ التحقيػػؽ ذلػػؾ، أك تيسػػير اسػػتجكابو ك 

 .(2)تيديد المجني عميو أك التأثير عمأ الشيكد أك العبث بأدلة الدعكل 

التخييػؼ مػف حػدة ك ذلؾ مف خقؿ إرضاء المجتمػع ك اءات تحقيؽ األمف كما أنو أحد إجر 
يحػكؿ دكف كقػكع ك ذكيػو، أك غضبو عمأ المتيـ بارتكاب الجريمة، كما أنو ييرضػي المجنػي عميػو 

 .(3)ردة يعؿ غير مرغكبة إثر كقكع الجريمة، بؿ إنو يحمي المتيـ نيسو مف ا عتداء عميو 

  يجػكز صػدكره مػف سػمطة ك النيابة العامة ابتػداءن،  يجب أف يصدر األمر بالتكقيؼ مفك 
، األمػػر الػػذم خمػػؽ حالػػة مػػف الشػػؾ (4)  يجػػكز ندبػػو لػػذلؾ ك أدنػػأ كمػػأمكر الضػػبط القضػػا ي، بػػؿ 

حػػػكؿ مػػػدل تقيػػػد التشػػػريع اليمسػػػطيني بيػػػذا القيػػػد، حيػػػث إف بعضػػػان مػػػف اليقيػػػاء رأل جػػػكاز ذلػػػؾ 
ـ يػػي الجػػن  مػػف قبػػؿ ككيػػؿ النيابػػة، إذ لمػػأمكرم الضػػبط القضػػا ي حػػاؿ نػػدبيـ  سػػتجكاب المػػتي

                                                           
.(395صٌة)الجوخدار،التحقٌقاالبتدائًفًأصولالمحاكماتالجزائ((1
(.719/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((2
(.373،.37صنمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة)((3
(...7/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((4
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منحيـ صقحية ا ستجكاب يترتب عميو صقحية التكقيؼ، خاصة ك التكقيؼ  حؽ لقستجكاب، 
 .(1)مع عدـ كجكد نص خاص يحظر عمييـ ذلؾ، األمر الذم ينبغي عمأ المشرع تداركو 

، بتقريػػره مػػع أف الباحػػث يتيػػؽ مػػع الػػرأم السػػابؽ بضػػركرة تػػدارؾ المشػػرع ليػػذا الخػػقؼك 
نػػص خػػاص يحظػػػر قيػػاـ مػػػأمكرم الضػػبط القضػػػا ي بػػالتكقيؼ، إ  أنػػػو ييشػػير إلػػػأ أنػػو   يمكػػػف 

( مف قانكف اإلجراءات الجزا ية اليمسطيني بصقحية مأمكرم الضبط 55/2التعكيؿ عمأ المادة )
يض يػي القضا ي المنتدبيف مف النيابة العامػة بػرجراء ا سػتجكاب مػع المػتيـ بتكقييػو، إذ إف التيػك 

  يجػكز أف يكػكف عامػان، بمعنػأ أف ك ىذه الحالة يجب أف يككف محددان يي أحػد أعمػاؿ التحقيػؽ، 
مػا تػدؿ عميػو المػادة ك تيكيض مأمكر الضبط برجراء ا ستجكاب يقتصر عمأ اإلجراء دكف سػكاه، 

( مف ذات القانكف بأف مأمكر الضبط يتمتع يي حدكد تيكيضػو بجميػع السػمطات المخكلػة 55/4)
 .(2)ككيؿ النيابة، يقصد بيا ما يتمتع بو أثناء إجراء ا ستجكاب،   ما يتبعو مف تكقيؼ ل

يػػي ذات السػػياؽ يػػػرف الباحػػث يشػػير إلػػػأ أىميػػة إسػػقاط الكصػػػؼ القػػانكني السػػميـ عنػػػد ك 
الحديث حكؿ إجراءات قبض مأمكرم الضبط القضا ي عمأ المقبكض عمييـ دكف مػذكرة قػبض، 

ه الحالة عف ككنو مجرد كضع لممقبكض عميو يي مكاف الحيظ القانكني األمر يي ىذ كإذ   يعد
عشريف ساعة، يجب إرسالو خقليا لككيؿ النيابة  تخاذ اإلجراء القانكني ك لمدة   تزيد عف أربع 

سػػػاعة( المعتمػػػد لػػػدييـ كصػػػؼه غيػػػر  24حسػػػب األصػػػكؿ، إذ إف إطػػػقؽ كصػػػؼ ) تكقيػػػؼ لمػػػدة 
بػػة العامػػة، كػػكنيـ تػػابعيف لمنا ػػب العػػاـ يػػي اإلجػػراءات الينيػػة دقيػػؽ، ينبغػػي تداركػػو مػػف قبػػؿ النيا

 حسب القانكف.

                                                           
.7.3المرجعالسابق،ص((1
ؼٌرهرادونالعامرةالنٌابرةتخرتص-1(منقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرةالفلسرطٌنًعلرى"55تنصالمادة)((2

أعضراءأحردتفروٌ المخرتصالعامرةالنٌابرةأووكٌرلالعرامللنائرب-..فٌهراوالتصررؾالجررائمفرًبالتحقٌق

موادفًالمتهماستجوابعداوذل محددة،دعوىفًالتحقٌقلأعمامنبأيبالقٌامالمختصالقضائًالضبط

المخولرةالسرلطاتبجمٌعتفوٌضهحدودفًالمفو ٌتمتع-1.عاماًالتفوٌ ٌكونأنٌجوزال-3.الجناٌات

.النٌابة"لوكٌل
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ذلػػؾ بمكاجيػػة المػػتيـ بالتيمػػة المنسػػكبة ك كمػػا أنػػو   يجػػكز التكقيػػؼ إ  بعػػد اسػػتجكاب، 
 .(1)شرط مف شركط صحة التكقيؼ  كىك مناقشتو تيصيميان بذلؾ، ك باألدلة القا مة ضده، ك إليو، 

ب تأكػػد ككيػػؿ النيابػػة العامػػة مػػف اسػػتجكاب مػػأمكرم الضػػبط يشػػير الباحػػث ىنػػا إلػػأ كجػػك 
ؾ ي أف يكػػػػػكف ذلػػػػػالقضػػػػا ي الميكضػػػػػيف لممػػػػػتيـ قبػػػػػؿ تكقييػػػػػو كيػػػػػؽ صػػػػحي  القػػػػػانكف، كمػػػػػا ينبغػػػػػ

ا سػػػػتجكاب السػػػػابؽ عمػػػػأ التكقيػػػػؼ اسػػػػتجكابان صػػػػحيحان كيػػػػؽ شػػػػركطو القانكنيػػػػة، إذ المتبػػػػع يػػػػي 
يػػر محضػػر ا سػػتجكاب دكف كاتػػب تحر  كاسػػتجكاب المتيمػػيف بجػػرا ـ التسػػبب بحػػكادث الطػػرؽ ىػػ

ف كػاف   يبطػؿ ذاؾ المحضػر إ  أنػو يحكلػو إلػأ مجػرد محضػر اسػتد ؿ ك تحقيؽ، األمر الػذم  ا 
   محضر تحقيؽ.

 اآلتي: كلقد حدد القانكف مدد تكقيؼ المتيـ بحسب الجية التي أصدرتو عمأ النحك 

ث يجػػكز لككيػػػؿ ( مػػف قػػػانكف اإلجػػراءات الجزا يػػػة اليمسػػطيني عمػػػأ 108نصػػت المػػػادة ) .1
يراعػػأ تمديػػد التكقيػػؼ ك أربعػػيف سػػاعة، ك النيابػػة تكقيػػؼ المػػتيـ بعػػد اسػػتجكابو لمػػدة ثمػػاف 

 مف قبؿ المحكمة طبقان لمقانكفث؛

( مػػػػف ذات القػػػػانكف نصػػػػت عمػػػػأ ث إذا اقتضػػػػت إجػػػػراءات التحقيػػػػؽ 119غيػػػػر أف المػػػػادة )
نيابػػة أف يطمػػب مػػف عشػػريف سػػاعة، يمككيػػؿ الك اسػػتمرار تكقيػػؼ المقبػػكض عميػػو أكثػػر مػػف أربػػع 

ز خمسة عشر يكمانث، األمر الذم ييظير تناقضان جمي ان اك قاضي الصم  تمديد التكقيؼ لمدة   تتج
 .(2)ما يستدعي تدخؿ المشرع إلزالتو ك ىك ( منو، 119، 108بيف نص ي المادتيف )

الثمػػػاني أك ( مػػػف القػػػانكف، 119العشػػػريف سػػػاعة حسػػػب المػػػادة )ك حػػػاؿ انقضػػػاء األربػػػع  .2
( منو، يمككيؿ النيابة أف يطمب مف قاضي الصػم  108ربعيف ساعة حسب المادة )األك 

تكقييػو مػدة   تزيػد عمػأ أك الذم يممؾ القرار إما باإليراج عف المتيـ، ك تمديد التكقيؼ، 

                                                           
(مرررنقرررانوناإلجرررراءاتالجزائٌرررة115ترررنصالمرررادة)(.377صنمرررور،أصرررولاإلجرررراءاتالجزائٌرررة)((1

النٌابةوكٌلإلىالمتهمإرسالتارٌخمنساعةوعشرٌنأربعخاللاالستجوابٌتمأنٌجبالفلسطٌنًعلى"
سراحه".أوإطالقبتوقٌفهٌأمرالذي

ٌُشررارهنررا1/315)جالولٌررد،الرروجٌزفررًشرررحقررانوناإلجررراءاتالجزائٌررةالفلسررطٌنً((2 إلررىأنمرراعلٌرره(.و

(بتوقٌرؾالمتهمررٌنلمردةثمرران118فلسرطٌن،هرواتخرراذاإلجرراءاتوفررقالمرادة)العمرلمرنوكررالءالنٌابرةفررً

وأربعٌنساعة.
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ز يػػي مجمكعيػػا خمسػػة اك خمسػػة عشػػر يكمػػان، كمػػا لػػو تمديػػد تكقييػػو مػػددان أخػػرل   تجػػ
 (.1)أربعيف يكمان ك 

األربعػػيف يكمػػان، يجػػب أف ييخمػػأ سػػبيؿ المػػتيـ، مػػا لػػـ ييقػػدـ ك دة الخمػػس حػػاؿ انقضػػاء مػػ .3
الذم لػو ك أحد مساعديو لقاضي محكمة البداية بتمديد تكقييو، أك طمب مف النا ب العاـ 

 (.2)أربعيف يكمان أخرل ك صقحية التمديد لمدة خمسة 
ؿ قاضػيي ىي مجمكع مػدد التكقيػؼ مػف قبػك إذا مضأ ثقثة أشير عمأ تكقيؼ المتيـ،  .4

البداية، ييجب إخقء سبيؿ المتيـ، إ  إذا قاـ ككيؿ النيابة قبؿ انقضػاء المػدة، ك الصم  
بالطمب مف المحكمة المختصة لتمديد تكقييو مددان أخرل شريطة أ  تزيد يػي مجمكعيػا 

 (.3)عف ثقثة أشير 

إلييػػا يػػػي ( مػػف ذات القػػانكف أ  تزيػػػد مػػدد التكقيػػؼ المشػػػار 120/4كمػػا اشػػترطت المػػػادة )
ا   أخمي سبيؿ المكقكؼ بقكة القانكف، مؿ لـ تقػـ النيابػة ك اليقرات الثقثة السابقة عف ستة أشير، 

العامة برحالتو إلأ المحكمة المختصة، إذ يحؽ لألخيرة ا ستمرار بتكقييو مددان   تزيد يي جميع 
 األحكاؿ عف مدة العقكبة المقررة لمجريمة المكقكؼ بسببيا.

النيابة العامػة يػي التحقيػؽ أدلػة كاييػة  كقمة التكقيؼ كذلؾ، أف يككف أماـ عضيشترط لسك 
يجب أف تككف ىناؾ ك شريكان يييا، أك عمأ نسبة الجريمة إلأ المتيـ، سكاء بكصيو ياعقن أصميان 

 .(4)أحيمت لممحكمة لكاف حكميا باإلدانة  كالنيابة أنيا ل كأدلة باليعؿ يقدر عض

يكػػػكف لػػػو حػػػؽ ك التكقيػػػؼ، أك يػػػتـ تكقييػػػو بأسػػػباب القػػػبض أك يػػػو يبمػػػغ كػػػؿ مػػػف يقػػػبض عمك 
 .(5)التأىيؿ ك ينيذ التكقيؼ يي مراكز اإلصقح ك ا ستعانة بمحاـ، ك ا تصاؿ بذكيو، 

                                                           
(.1.1/1راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌة،مادة)((1
(../1.1راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌة،مادة)((2
(.1.1/3راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌة،مادة)((3
(.7.5/.)مججراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنًجرادة،موسوعةاإل((4
(.1/317اإلجراءاتالجزائٌة)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانون((5
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 ثالثًا: اإلفراج بالكفالة

الحػػػبس ا حتيػػػاطي إجػػػراء شػػػاذ أجػػػازه المشػػػرع  عتبػػػارات تتعمػػػؽ بمصػػػمحة أك التكقيػػػؼ 
يػرذا زالػت مبرراتػو كجػب كضػع حػد لػو بػرخقء سػبيؿ المػتيـ مؤقتػان، أك مصمحة المػتيـ، التحقيؽ، 

 كما سيأتي بيانو. (1)قد يككف اإليراج كجكبيان، كما قد يككف جكازيان ك 

 ييككف اإليراج كجكبيان يي الحا ت اآلتية:

أحد مساعديو أف رأم ككيػؿ النيابػة بخصػكص المػتيـ المحبػكس أك إذا كجد النا ب العاـ  .1
التي أبدل رأيو يييا بحيظ الػدعكل ك لمذكرة التي قاـ بررساليا إلأ النا ب العاـ احتياطيان با
( مػف قػانكف 149قد ذيكرت دكاعي اإليػراج يػي الحالػة السػابقة يػي المػادة )ك  (،2)صحيحان 

 ككيػؿ كرأل التحقيػؽ انتيػأ متػأ -1التي نصػت عمػأ ث ك اإلجراءات الجزا ية اليمسطيني 
أك  بالكيػػػاةأك  بالتقػػػادـ انقضػػػت الػػػدعكل أفأك  القػػػانكف عميػػػو يعاقػػػب   اليعػػػؿ أف النيابػػػة
 جزا يػػػان  مسػػػؤكؿ غيػػػر ألنػػػوأك  الجريمػػػة ذات عػػػف المػػػتيـ محاكمػػػة لسػػػبؽأك  العػػػاـ كالعيػػػ

 تسػػػػتكجب كمقبسػػػػاتيا الػػػػدعكل ظػػػػركؼ أفأك  عقمػػػػو يػػػػي عاىػػػػة بسػػػػببأك  سػػػػنو لصػػػػغر
 كجػػػد إذا -2 .صػػػرؼلمت العػػػاـ لمنا ػػب كيرسػػػميا بمػػػذكرة رأيػػػو يبػػدم األىميػػػة لعػػػدـ حيظيػػا
 بحيػػظ مسػػببان  قػػراران  يصػػدر محمػػو يػػي النيابػػة ككيػػؿ رأم أف مسػػاعديو أحػػدأك  العػػاـ النا ػب
 لعػػػدـ الحيػػػظ قػػػرار كػػػاف إذا -3 .مكقكيػػػان  كػػػاف إذا المػػػتيـ سػػػراح بػػػرطقؽ كيػػػأمر الػػػدعكل
 ا ختصػػػػاص جيػػػػات مخاطبػػػػة العػػػػاـ يممنا ػػػػب عقمػػػو يػػػػي عاىػػػػة بسػػػػبب المػػػػتيـ مسػػػؤكلية
 لعقجوث.

ضت المدة المقررة لمحبس ا حتياطي دكف تجديدىا قبؿ ا نقضػاء، ييػي مثػؿ ىػذه إذا انق .2
 (.3)المحكمة األمر باإليراج اليكرم عف المتيـ دكف شرط أك الحالة عمأ ككيؿ النيابة 

عػػػػػدـ أك تػػػػػـ تقديمػػػػػو لممحاكمػػػػػة، يقضػػػػػت المحكمػػػػػة ببراءتػػػػػو ك إذا كػػػػػاف المػػػػػتيـ مكقكيػػػػػان،  .3
 ( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزا يػػػة عمػػػأ ث إذا278يػػػي ذلػػػؾ تػػػنص المػػػادة )ك مسػػػؤكليتو، 

 ًخرث. لسبب مكقكيان  يكف لـ ما الحاؿ يي سراحو أطمؽ المتيـ ببراءة المحكمة قضت

                                                           
.319المرجعالسابق،ص((1
(.73.صوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((2
.73.صالمرجعالسابق،((3



175 
 

زادت عػػف مػػدة عقكبػػة المػػتيـ المحكػػـك بيػػا يػػي حالػػة الحكػػـ أك ت مػػدة التكقيػػؼ اك إذا تسػػ .4
 (.1)باإلدانة 

كيالػة أف تػأمر بػاإليراج عػف المػتيـ كما أجاز المشرع لمجية التػي تنظػر يػي طمػب اإليػراج بال
خقء سبيمو مؤقتان، إذا ما تكاير شرطاف ك   :(2)ا 

منيػػا تعيػػد المػػتيـ ك التعيػػد، أك عػػدـ مخاليػػة المػػتيـ لمشػػركط المدرجػػة يػػي سػػند الكيالػػة  .1
  ييػػػر مػػػف تنييػػػذ الحكػػػـ الػػػذم مػػػف الممكػػػف أف ف بػػػأك الحضػػػكر كممػػػا طمػػػب منػػػو ذلػػػؾ، 

 يصدر ضده.
امػػة يػػي الجيػػة التػػي يشػػمميا اختصػػاص المحكمػػة، مػػالـ يكػػف أف يعػػيف لممػػتيـ محػػؿ إق .2

 مقيمان يييا.

ثمػػػة اعتبػػػارات يجػػػب أخػػػذىا بعػػػيف ا عتبػػػار عنػػػد تقػػػدير السػػػمطة المختصػػػة اإليػػػراج عػػػف ك 
المكقػػػكؼ، منيػػػا النظػػػر ييمػػػا إذا كػػػاف المكقػػػكؼ عا ػػػدان، كػػػذلؾ قػػػد يؤخػػػذ بعػػػيف ا عتبػػػار الكضػػػع 

تنػػازؿ ك ة عمػػأ األمػػف العػػاـ يػػرف تصػػال  الطريػػاف كػػذا مراعػػاة مقتضػػيات المحايظػػك الصػػحي لػػو، 
أبدل مكايقػة عمػأ اإليػراج يػرف ذلػؾ ييشػكؿ مبػرران منطقيػان ل يػراج عنػو أك المجني عميو عف حقو، 

(3). 

بما أف اإليراج يي الحا ت السابقة جكازيان خاضعان لتقدير السمطة المختصة، يرف المحكمة ك 
ؼ بتيمة التسبب بحادث طرؽ نت  عنو أضػراران جسػمانية، غير ممزمة باإليراج عف المتيـ المكقك 
ذكيو، إذا ما كاف المتيـ قد ارتكب جريمتػو أك المجني عيو ك حتأ يي حاؿ المصالحة بيف المتيـ 

ممتمكاتيـ، إذ مف شأف ريض اإليراج يي مثؿ ىذه ك رعكنة، مستيتران بأركاح الناس ك بشديد إىماؿ 
كبات المتيكريف، مع مراعاة اتخاذ إجراءات المحاكمػة الخاصػة دعان لقا دم المر الحالة أف ييشكؿ ر 

يقػػػػاع أقصػػػػأ العقكبػػػػات القانكنيػػػػة المقػػػػررة بحقيػػػػـ،  إذ المقحػػػػظ عمميػػػػان أف كايػػػػة األحكػػػػاـ بيػػػػـ كا 

                                                           
وكذا،راجع،قانوناإلجراءاتالجزائٌة،مرادة(.73.صانوناإلجراءاتالجزائٌة)أبوعفٌفة،الوجٌزفًق((1

(1.1/5.)
(.1/3.1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌة((2
(.771/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((3
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القضػػا ية القاضػػية بحػػبس المػػدانيف بجػػرا ـ التسػػبب بحػػكادث الطػػرؽ، تيػػذيؿ بكقػػؼ تنييػػذ العقكبػػة، 
 ميما بمغت بشاعة الكاقعة؛

رف الباحػػػث يػػػرل بػػػأف المحكمػػػة ليسػػػت ممزمػػػة بػػػريض اإليػػػراج حتػػػأ يػػػي حالػػػة عػػػدـ كػػػذا يػػػك 
لـ يبمغ خطأ المتيـ حدان مف ك المجني عميو، إذا ما كانت اإلصابة طييية، ك المصالحة بيف المتيـ 

 مػا التأمينيػة كثيقتيػا تغطػي بحيث مؤمنة المركبة كانت ما إذا سيما  الجسامة لمتسبب بالكاقعة، 
ذكيػو بطمػب مبػالغ ماليػة أك يقياـ المجني عميػو  ، معنكمأك  مادم ضرر مف عميو بالمجني لحؽ

المكايقػػػة عمػػػأ اإليػػػراج عػػػف أك ذكيػػػو إلبػػػداء رأييػػػـ بالتنػػػازؿ عػػػف ا دعػػػاء أك باىظػػػة مػػػف المػػػتيـ 
 المقصد مف إقرار المشرع لمتكقيؼ كرجراء احتياطي.ك المتيـ، يشكؿ ابتزازان يخالؼ العمة 

يػي دعػاكل  إليراج عف شخص كاف قد صدر قػرار غيػابي بحقػو باعتبػاره يػار ان   يجكز لممحكمة اك 
سمـ نيسػو لمسػمطات  ك، يرنو   يجكز بعد القبض عميو اإليراج عنو بكيالة، بخقؼ ما لالجنايات

 .(1)المختصة 

جراءات المحاكمةو المطمب الثاني: التفويض بالتحقيق   ا 

 ل: التفويض بالتحقيقوالفرع األ 
اـ أف جميػػع إجػػراءات التحقيػػؽ ا بتػػدا ي يجػػب مباشػػرتيا عػػف طريػػؽ سػػمطة األصػػؿ العػػ

التػػي ىػػي بحكػػـ األصػػؿ النيابػػة العامػػة، إ  أف المشػػرع قػػد أبػػاح ليػػذه السػػمطة تيػػكيض ك التحقيػػؽ، 
كل المثقمػة بيػا سػمطة اأحد مأمكرم الضبط اإلدارم لمباشػرة بعػض إجػراءات التحقيػؽ، لكثػرة الػدع

المياقػة البدنيػة العاليػة يػي بعػض اإلجػراءات أك ج السػرعة يػي الحركػة،  حتيػاك التحقيؽ مف جيػة، 
 .(2)مف ناحية أخرل، إذ إف مصمحة التحقيؽ تيرض ذلؾ 

                                                           
قرانونمرن(115)المرادةترنص(.777/.)مرجالفلسطٌنًتشرٌعالفًالجزائٌةاإلجراءاتموسوعةجرادة،((1

عنرهاإلفرراجعلٌرهالقرب بعردٌجروزفرالفرار،مرتهمبحرقؼٌرابًقررارصردرإذا"علرىالجزائٌةاإلجراءات
".بكفالة

(.111،115ص)السبكً،حدودسلطاتمأمورالضبطالقضائًفًالتحقٌق((2
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 النيابة ككيؿأك  العاـ لمنا ب( مف قانكف اإلجراءات الجزا ية عمأ ث 55/2تنص المادة )ي
 التحقيػؽ أعمػاؿ مف مبأ بالقياـ المختص القضا ي الضبط أعضاء أحد تيكيض المختص العامة

 .(1)ث الجنايات مكاد يي المتيـ استجكاب عدا كذلؾ محددة، دعكل يي

التيػػكيض مػػف حيػػث طبيعتػػو القانكنيػػة ) عمػػؿ قضػػا ي ( مػػف أعمػػاؿ التحقيػػؽ ا بتػػدا ي ك 
إجػراء مػف شػػأنو تحريػؾ الػدعكل الجزا يػػة  كليػػذا ييػك يباشػره المحقػؽ بيػدؼ الكشػػؼ عػف الحقيقػة، 

لـ يقػـ الميػك ض بتنييػذ ك لػك برجراء سابؽ، كما يرتب أثران بقطع التقػادـ، حتػأ  إذا لـ تكف قد حركت
 .(2)التيكيض 

ف كػػػػػاف التيػػػػػكيض إجػػػػػراءن اسػػػػػتثنا يان   يجػػػػػكز التكسػػػػػع ييػػػػػو، إ  أف الضػػػػػركرة العمميػػػػػة ك  ا 
إ  أف ىنػػاؾ شػػركطان   بػػد مػػف تحققيػػا ، (3)اإلجرا يػػة تبػػرر األخػػذ بػػو ضػػمانان لحسػػف سػػير العمػػؿ ك 

 كما أف ىناؾ حدكدان يجب عمأ مأمكر الضبط الميك ض ا لتزاـ بيا أثناء تنييذه. لصحتو،

 ًل: شروط صحة التفويضأو 
ىػي ك  ىمػا مكضػكعية أك لكي يككف قرار التيكيض صحيحان يجب تػكاير نػكعيف مػف الشػركط، 

ط ىػػي الشػػرك ك ثانييمػػا شػػكمية ك مكضػػكع التيػػكيض، ك الميػػك ض ك تمػػؾ الشػػركط المتعمقػػة بػػالميكلض 
 .(4)الكاجب تكايرىا يي قرار التيكيض 

 الشروط الموضوعية لصحة التفويض .1

أ_ أف يكػػكف صػػادران ممػػف يممػػؾ مباشػػرة اإلجػػراء الميػػكض لػػو مػػأمكر الضػػبط القضػػا ي، بػػأف 
ييمكف أ   ،(5)يككف مختصان بالتحقيؽ يي الجريمة، يرف لـ يكف كذلؾ يرنو   يممؾ تيكيض غيره 

لخػركج الػدعكل ذاتيػا عػف أك النػكعي، أك ا ػر اختصاصػو المكػاني، يككف مختصان لخركجو عف د

                                                           
(مرنقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرة،11.،71ٌنالمصريفرًالمرادتٌن)وبذاتالمعنىنصكلمنالتشرٌع((1

(مننظٌر العمانً.75والمادة)
(.337صائًفًأصولالمحاكماتالجزائٌة)الجوخدار،التحقٌقاالبتد((2
.(115ص)مأمورالضبطالقضائًفًالتحقٌقالسبكً،حدودسلطات((3
(.11./1)ججراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإل((4
(.351صوناإلجراءاتالجزائٌةاالتحادي)جهاد،الوجٌزفًشرحقان((5
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نيسػػو مباشػػرتو، إذ إف ياقػػد  كك يتػػو، يػػق يممػػؾ تيػػكيض مػػأمكر الضػػبط لمباشػػرة إجػػراء   يممػػؾ ىػػ
 .(1)الشيء   يعطيو 

مكػػاف إقامػػة ك يتحػػدد ا ختصػػاص المكػػاني كيػػؽ ثقثػػة معػػايير، ىػػي مكػػاف كقػػكع الجريمػػة، ك 
بنػػاءن عميػػو   يكػكف التيػػكيض صػػحيحان إذا كػػاف صػػادران مػػف ككيػػؿ ك ض عميػػو، مكػػاف القػػبك المػتيـ، 

 .(2)نيابة استنادان إلأ أف المجني عميو يقيـ يي دا رة اختصاصو 

بد لػػة ا ختصػػاص النػػكعي،   يجػػكز لككيػػؿ نيابػػة تيػػكيض أحػػد مػػأمكرم الضػػبط القضػػا ي ك 
أحػػد أك إجػػراء   يممكػػو إ  النا ػػب العػػاـ  القسػػمكية، إذ إنػػوأك لمقيػػاـ بمراقبػػة المحادثػػات السػػمكية 
 .(3)مساعديو، برذف مف قاضي الصم  

لػػذلؾ يقػػع بػػاطقن قػػرار النػػدب الصػػادر مػػف المحقػػؽ يػػي غيػػر دا ػػرة اختصاصػػو، يػػق يجػػكز ك 
تخػػػتص بػػػو النيابػػػة أك نيابػػػة جز يػػػة أف يصػػػدر إذنػػػان مػػػف اختصػػػاص نيابػػػة جز يػػػة أخػػػرل،  كلعضػػػ

 .(4)ؾ ممف يممؾ اإلذف الكمية، ما لـ يكف قد نيدب لذل

مػػػف  ككػػػؿ عضػػػك قػػػد قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض بأنػػػو إذا كانػػػت النيابػػػة العامػػػة كحػػػدة   تتجػػػزأ ك 
يعتبػػر كأنػػو صػػادر منػػو، يػػرف  كالعمػػؿ الػػذم يصػػدر مػػف كػػؿ عضػػك أعضػػا يا يمثػػؿ النا ػػب العػػاـ، 

مطة ذلػػؾ   يصػػدؽ إ  عمػػأ النيابػػة العامػػة بكصػػييا سػػمطة اتيػػاـ، أمػػا النيابػػة العامػػة بكصػػييا سػػ
 .(5)تحقيؽ يق يصدؽ عمييا ذلؾ 

 لرجػاؿ التيػكيض يص  يق القضا ي، الضبط بصية يتمتع لشخص التيكيض يصدر أف_ ب
، مػػع جػكاز اسػتعانة مػػأمكر الضػبط الميػػك ض بمسػاعديو مػف رجػػاؿ السػمطة العامػػة العامػة السػمطة

 .(6)مراقبتو ك يي تنييذ التيكيض، شرط ككف ذلؾ تحت إشرايو 

                                                           
(.133/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((1
(.11./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌة((2
(.51اءاتالجزائٌة،مادة)راجع،قانوناإلجر((3
.(1.7صمأمورالضبطالقضائًفًالتحقٌق)السبكً،حدودسلطات((4
.1.1،مجموعةالقواعدالقانونٌة،مشارإلٌهعندالمرجعالسابق،ص.1/191/..نق جزائًمصري((5
(..35صنوناإلجراءاتالجزائٌةاالتحادي)جهاد،الوجٌزفًشرحقا((6
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يػػػػتـ تعيػػػػيف الميػػػػك ض با سػػػػـ، باسػػػػتثناء التيتػػػػيش حيػػػػث يجػػػػب أف تحػػػػرر مػػػػذكرة   يمػػػػـز أف ك 
أما باقي إجػراءات التحقيػؽ ييصػ   ،(1)أكثر مف مأمكرم الضبط القضا ي أك التيتيش باسـ كاحد 

ؿ اك يي تمؾ الحالة لكؿ مػف يػز ك تعييف الميك ض با ختصاص الكظييي مثؿ ) مدير مباحث غزة( 
 .(2)ف يباشر ذلؾ اإلجراء ىذا ا ختصاص الكظييي أ

يقحػػػظ أف تيكيضػػػات ككػػػقء النيابػػػة لمػػػأمكرم الضػػػبط القضػػػا ي المختصػػػيف لمقيػػػاـ بػػػبعض 
أمػر  كىػك ل حػكادث الطػرؽ تخػاطبيـ بمسػمياتيـ الكظيييػة   با سػـ، اك إجراءات التحقيػؽ يػي دعػ

مػػثقن (،  جػػا ز ليػػـ، إ  أنيػػـ   يزالػػكف يخػػاطبكنيـ بمسػػمأ ميػػتش تحقيقػػات حػػكادث مػػركر ) غػػزة
القانكنيػػػػة ( لمعػػػػامميف بالشػػػػرطة   تيقػػػػر ىػػػػذه أك مػػػػع أف المسػػػػميات الكظيييػػػػة الحاليػػػػة ) اإلداريػػػػة 

المسميات، األمر الذم يكصي الباحث بتعديمو ليصػب  التخاطػب ب ) ر ػيس قسػـ حػكادث مػركر 
 .(3)غزة ( انسجامان مع الييكميات اإلدارية المعمكؿ بيا يي المديرية العامة لمشرطة 

  يجػػكز يػػي جميػػع األحػػكاؿ لمػػف ييػػكلض لعمػػؿ معػػيف مػػف أعمػػاؿ التحقيػػؽ أف ييػػكض بػػدكره ك 
 .(4)ًخران لمقياـ بالعمؿ، إ  إذا كاف القانكف قد خكلو ذلؾ صراحة 

يشػػترط يػػي مػػأمكر الضػػبط الميػػك ض أف يكػػكف مختصػػان بمباشػػرة اإلجػػراء اختصاصػػان نكعيػػان ك 
لضبط القضا ي مف ذكم ا ختصاص الخاص لمباشػرة مكانيان، يق يجكز تيكيض أحد مأمكرم اك 

 .(5)إجراء يتصؿ بجريمة   تدخؿ يي نطاؽ اختصاصيـ، بينما يجكز العكس 

( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزا يػػة، قػػد مي ػػزت بػػيف طػػا يتيف مػػف 21حػػرمه بالبيػػاف أف المػػادة )ك 
كاية أرجػاء منػاطؽ مأمكرم الضبط القضا ي ذكم ا ختصاص العاـ، يمنيـ مف مين  الصية يي 

مػنيـ مػف ميػن  الصػية ك ( مػف المػادة السػابقة، 1ىػـ المشػار إلػييـ يػي اليقػرة )ك اختصاص القػانكف 

                                                           
مرأموريمرنأوأكثررواحردباسمالمذكرةتحرر(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةعلى"39/3ادة)تنصالم((1

".القضائًالضبط
(.131/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((2
ابالبرٌطرانً،إبراناالنترد19.1(لسرنة17ٌُشارإلىأنلفظةمفتشكانتمسرتعملةبقرانونالبرولٌسرقرم)((3

(منهعلى"تعنًلفظةالمفتشمرأموربرولٌسفرًالقروةمرنرتبرةمفرتشمرنأٌرةدرجرة،.حٌثتنصالمادة)

وتشملمعاونًالمفتشٌن".
(.131صقٌق)السبكً،حدودسلطاتمأمورالضبطالقضائًفًالتح((4
(.17./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((5
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مع مقحظة أف الك يػة بحسػب األصػؿ ، (1)يي دا رة اختصاصو يقط، األمر الذم ينبغي مراعاتو 
قػػرر مػػف أف م كتنبسػط عمػػأ جميػػع أنػػكاع الجػرا ـ حتػػأ مػػا كػػاف أييػردت لػػو مكاتػػب خاصػػة، لمػا ىػػ

إضياء صية الضبط القضا ي عمأ مكظؼ ما يي صػدد جػرا ـ معينػة   يعنػي مطمقػان سػمب تمػؾ 
 .(2)الصية يي شأف الجرا ـ عينيا مف مأمكرم الضبط القضا ي ذكم ا ختصاص العاـ 

أكثػر مػف إجػراءات التحقيػؽ المتعمقػة أك ج_ أف يككف مكضكع التيػكيض القيػاـ بػرجراء معػيف 
يق يجػكز أف ينصػب التيػكيض  ،(3)إجراء التيتيش أك باليعؿ، مثؿ سماع الشيكد  بجريمة ارتكبت

عمػػأ تحقيػػػؽ قضػػػية برمتيػػػا، ألف التيػػكيض العػػػاـ ىػػػـ بمثابػػػة تخػػػؿو مػػف المحقػػػؽ عػػػف سػػػمطة إلػػػأ 
مأمكر ضبط قد   تتكاير ييو كؿ الضمانات المطمكبة، بما يتعػارض مػع ركح القػانكف الػذم يػرل 

 .(4)ؿ لحسف سير التحقيؽ ك ف األيي اختيار المحقؽ الضما

ف كػػاف جػػا زان مػػف الناحيػػة القانكنيػػة ذلػػؾ التيػػكيض الصػػادر مػػف ك بحسػػب رأم الباحػػث يرنػػو ك  ا 
مف ينكب عنو( بالقياـ برسـ كرككي لمكػاف أك ككيؿ النيابة ) لميتش تحقيقات حكادث مركر غزة 

عداد تقرير الكشؼ ك الكاقعة،  اتيامػو ك اسػتجكابو، ك ب بالكاقعة، استدعاء السا ؽ المتسبك المعاينة، ك ا 
اإليػػراج عنػػو ك ضػػبط إيػػادات المصػػابيف، ك ضػػبط إيػػادات شػػيكد تحػػت القسػػـ، ك بػػالتيـ المكضػػحة، 

الغايػة ك بكيالة شرطة، عمأ أف ييعرض الممؼ عميو بعد ا نتياء منو، إ  أنػو يتنػايأ مػع المقصػد 
الحالػػة السػػابقة _ بحسػػب رأم  األمػػر يػػي كالتػػي تغي اىػػا المشػػرع مػػف إباحػػة التيػػكيض، إذ   يعػػد

الباحث _ عف تنازؿ بيلف مف المحقؽ لمأمكر الضبط بالتحقيؽ بالقضية برمتيا، إذ   يقكـ ككيػؿ 
بقة سػػكل برحالػػة الػػدعكل إلػػأ المحكمػػة المختصػػة دكف أف يكػػكف لػػو أيػػػة االنيابػػة يػػي الحالػػة السػػ

ثػار اإلشػػكاليات مػا بػػيف الشػػرطة األمػػر الػذم كثيػػران مػػا أ كىػك ينيػة يػػي القضػػية، أك بصػمة قانكنيػػة 
ما بيف ) المتظمميف( مف سير إجراءات الدعكل   سيما تقدير مسؤكلية كؿ طرؼ مف السا قيف ك 

                                                           
مرردٌر-1:القضرائًالضربطمرأموريمرنٌكرون(مرنقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرةعلررى"1.ترنصالمرادة)((1

الشررطة،صرؾوضرباطضرباط-..العامرةواإلداراتالمحافظراتومردٌروشررطةومساعدو ونوابهالشرطة

الضربطصرالحٌاتخولرواالذٌنالموظفون-1.والجوٌةالبحرٌةالمراكبردساء-3.اختصاصهدائرةفًكل

القانون".بموجبالقضائً
(.137صحدودسلطاتمأمورالضبطالقضائً)السبكً،((2
(..35صوناإلجراءاتالجزائٌةاالتحادي)جهاد،الوجٌزفًشرحقان((3
(مرررنقرررانون55/3ترررنصالمرررادة)(.15.صءاتالجنائٌرررةفرررًالقرررانونالمصرررري)عبٌرررد،مبرررادئاإلجررررا((4

".عاماًالتفوٌ ٌكونأنٌجوزالإلجراءاتالجزائٌةعلى"ا
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يي الحادث حػاؿ ا شػتراؾ، دكف أف يشػعر ىػؤ ء المتظممػيف بكجػكد سػمطة حقيقيػة لمنيابػة العامػة 
 يي سير مجريات التحقيؽ.

ات ا ستجكاب يي مكاد الجنايات، يق يجكز لسمطة غير أف المشرع استثنأ مف ىذه اإلجراء
التػػي يجػػكز ك التحقيػػؽ أف تيػػكض مػػأمكر الضػػبط لمقيػػاـ باسػػتجكاب المػػتيـ بجنايػػة، بخػػقؼ الجػػن  

 .(1)يييا ذلؾ 

ذا كاف التيكيض محظكران لتحقيػؽ قضػية بأكمميػا، يرنػو ينبنػي عمػأ ىػذا الحظػر حظػران ًخػر ك  ا 
اإلحالػػة، إذ إف التصػػرؼ يػػػي أك ي، سػػكاء بحيػػظ الػػدعكل يتعمػػؽ بالتصػػرؼ يػػي التحقيػػؽ ا بتػػدا 

التحقيػػػػؽ يقتضػػػػي مراجعػػػػة لجميػػػػع أعمالػػػػو، كػػػػذلؾ يحظػػػػر تيػػػػكيض مػػػػأمكر الضػػػػابطة القضػػػػا ية 
 .(2)لمتصرؼ يي األشياء المضبكطة 

يشير الباحث ىنػا إلػأ أىميػة مػا ذكػره سػابقان بأىميػة كجػكد سػجؿ خػاص بمحاضػر اسػتد ؿ ك 
أكثر يييػا بتيػكيض أك ل التي تـ اتخاذ إجراء تحقيؽ اك سجؿ الدعقضايا حكادث الطرؽ، بخقؼ 

ل التػػي يكضػػت يييػػا مػػأمكر اك النيابػػة العامػػة، كمػػا أنػػو عمػػأ النيابػػة المختصػػة متابعػػة تمػػؾ الػػدع
اإلداريػػة، ك أكثػػر يييػػا، يممػػا يخػػالؼ األصػػكؿ القانكنيػػة بػػؿ حتػػأ أك الضػػبط بالقيػػاـ بػػرجراء تحقيػػؽ 
ل التػػػي ييػػكلض لمقيػػػاـ  بػػبعض إجراءاتيػػػا، اك ير يػػي بعػػػض الػػدعسػػػلقيػػاـ مػػأمكر الضػػػبط بتجاىػػؿ ا

ذلػػؾ لعػػدـ ك قيػػد رقػػـ سػػجؿ الشػػرطة عمػػأ ممػػؼ ًخػػر، ك بحيػظ ممػػؼ الػػدعكل دكف إذف مػػف النيابػػة، 
دكف متابعػػة جديػػة مػػف األخيػػرة، بػػؿ إف ك ل النيابػػة أثنػػاء تيػػكيض الممػػؼ، اك كجػػكد رقػػـ مسػػتقؿ لػػدع

 مؼ برقـ شرطة.التيكيض يصدر يي بعض األحياف دكف قيد الم

 الشروط الشكمية لصحة التفويض .2

لـ يشترط القانكف شكقن معينان لقرار التيكيض متأ ثبت صدكره مف النيابة المختصة، كما لػـ 
 ًت: كيشترط عبارات يصاغ بيا، إنما اشترط عدة شركط نذكرىا كما ى

                                                           
(منقانون./55تنصالمادة)(.18./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((1

القضرائًالضربطأعضراءأحردتفوٌ المختصالعامةالنٌابةأووكٌلالعامللنائباإلجراءاتالجزائٌةعلى"
الجناٌات".موادفًالمتهماستجوابعداوذل محددة،دعوىفًالتحقٌقأعمالمنبأيبالقٌامختصالم
.19.المرجعالسابق،ص((2



18. 
 

جػػػػراءات اإلك أف يبػػػػيف المسػػػػا ؿ المطمػػػػكب تحقيقيػػػػا ك أ_ أف يكػػػػكف قػػػػرار التيػػػػكيض صػػػػريحان، 
المسػػتياد مػػف تصػػرؼ ككيػؿ النيابػػة   يعتبػػر انتػػدابان أك يا نتػػداب الضػمني ، (1)المطمػكب اتخاذىػػا 

المبمػػغ أك راؽ مػػف النيابػػة إلػػأ قسػػـ الشػػرطة لسػػؤاؿ المبمػػغ ك لػػذلؾ يػػرف مجػػرد إحالػػة األك لمتحقيػػؽ، 
مأمكر الضبط يػي  ما يجريوك لقستيسار عف حالة المجني عميو،   يعتبر انتدابان منيا، أك عنو، 

أف يككف مجرد إجراء استد ؿ   ييشترط ييو ما ييشترط يي إجراءات التحقيػؽ  كىذه الحالة   يعد
(2). 

ب_ أف يككف قرار التيكيض ثابتان بالكتابة، شأنو يي ذلؾ شػأف إجػراءات التحقيػؽ التػي يجػب 
ق يكػػكف منتجػػان أثػػره إذف يػػ، (3)أف تكػػكف مثبتػػة لكػػي تبقػػأ حجػػة أساسػػان لمػػا يبنػػأ عمييػػا مػػف نتػػا   

  إذف تمييػػػكني ثابػػػت يػػػي ديتػػػر ك أقػػػر بػػػو ككيػػػؿ النيابػػػة بالجمسػػػة،  كلػػػك التيتػػػيش الصػػػادر شػػػيكيان 
  يشػػترط أف يكػػكف األصػػؿ ك اإلشػػارات التمييكنيػػة مػػا داـ لػػيس لػػو أصػػؿ كقػػع عميػػو مػػف أصػػدره، 

 .(4)المكتكب بيد مأمكر الضبط كقت تنييذ التيكيض 

 كما داـ األصؿ كذلؾ، يرنو يكػكف مخاليػان لصػحي  القػانكف مػا يجريػو مػأمكر  يينىك ه ىنا إلأ أنو
غيرىػػا مػػف ك سػػماع شػػيكد تحػػت القسػػـ، ك اتيػػاـ لػػو، ك الضػػبط القضػػا ي مػػف اسػػتجكاب لممػػتيـ، بػػؿ 

إجراءات التحقيؽ ا بتدا ي يي قضايا حكادث الطرؽ بمحايظة غزة، طالما أف التيكيض لـ يثبػت 
  ييبػػػرر صػػػدكره  حقػػػان بعػػػد عػػػرض مػػػا سػػػبؽ عمػػػأ ككيػػػؿ النيابػػػة ك  صػػػدكره كتابػػػة كقػػػت اإلجػػػراء،

بحسػب عمػـ ك المختص، كما   ييبرر ا دعاء بكجكد األصؿ لديو كقت مباشرة اإلجراء، إذ إنػو _ 
  بػػاإلجراءات المتخػػذة يييػػا إ  بعػػد ا نتيػػاء ممػػا ك الباحػػث _   يػػتـ إعػػقـ ككيػػؿ النيابػػة بالكاقعػػة 

 سبؽ ذكره مف إجراءات.

يحكاه، ما يقـك بو بعض ككػقء النيابػة بػاألمر ك ما أنو يعتبر مخاليان لظاىر النص القانكني ك
أربعػػيف سػػاعة عبػػر إشػػػارة ك إلػػأ مػػأمكرم الضػػبط القضػػا ي لتكقيػػػؼ بعػػض المتيمػػيف لمػػدة ثمػػػاف 

تمييكنية، مبرريف ذلؾ بقيػاـ مػأمكرم الضػبط بتيريػغ مضػمكف اإلشػارة عمػأ مسػتند مكتػكب يسػمأ 

                                                           
(.353نوناإلجراءاتالجزائٌةاالتحادي)صجهاد،الوجٌزفًشرحقا((1
(.111ص)مأمورالضبطالقضائًفًالتحقٌقالسبكً،حدودسلطات((2
(.19./1)ج،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًالولٌد((3
(.11.ص)فًالقانونالمصريعبٌد،مبادئاإلجراءاتالجنائٌة((4
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يي ذات السياؽ يؤكد الباحث عمأ أىمية تكاجػد أحػد ك ؿ( ييكقعو ككيؿ النيابة  حقان؛ )تقرير اتصا
العطػػؿ أك كػػذا قػػاض لمتكقيػػؼ لمعالجػػة مثػػؿ ىػػذه اإلشػػكاليات يػػي أيػػاـ اإلجػػازات ك ككػػقء النيابػػة 

 الرسمية.

كػػػذا كظييػػػة مػػػأمكر ك تكقيػػػع مػػػف أصػػػدره، ك كظييػػػة ك ج_ يجػػػب أف ييعػػػيلف أمػػػر التيػػػكيض اسػػػـ 
األعمػاؿ المطمػكب منػو إجراؤىػا، ك التيمػة المسػندة إليػو، ك اسػـ المػتيـ ك ك ض لمباشرتو، الضبط المي

مػا ك كما يجب تحديد تاريخ إصداره لما لو مف أىمية يي تحديػد كقػت صػدكر األمػر كقػت تنييػذه، 
 .(1)بعده أك إذا كاف قد صدر قبؿ اإلذف 

 ثانيًا: حدود سمطة مأمور الضبط المفوَّض لمتحقيق
ر التيكيض صحيحان يككف لمأمكر الضػبط الميػك ض السػمطة المخكلػة لمػف أصػدر بصدكر قرا

 األمر الذم يترتب عميو:، (2)ذلؾ يي حدكد اإلجراء الميك ض لمقياـ بو ك القرار، 

بيذا يرنو إف قاـ بعمؿ ًخر لـ يرد يي أمػر التيػكيض ك أ_ تقيد الميك ض بالعمؿ المككؿ إليو، 
 .(3) صراحة، كاف ما كقع منو باطقن 

ب_ كجكب تقيد الميك ض بالقكاعد اإلجرا ية التي تحكـ التحقيؽ، ذلؾ أنو تقرر لو بالتيكيض 
ليػػذا يػػرف محضػػره يػػي ىػػذه الحالػػة يعػػد ك عميػػو ذات الكاجبػػات، ك ذات السػػمطة الممنكحػػة لمميػػكلض، 

يػػو محضػػر تحقيػػؽ   اسػػتد ؿ، شػػرط إجرا ػػو طبقػػان لمقػػانكف، يمػػف يييػػك ض لسػػماع شػػاىد، كػػاف عم
 .(4)تحمييو اليميف 

ا   تحػػػػك ؿ محضػػػػره إلػػػػأ محضػػػػر ك يمتػػػػـز الميػػػػك ض بػػػػأف يصػػػػطحب معػػػػو كاتػػػػب التحقيػػػػؽ، ك 
تحريات، إذ إنو مف غير الجا ز إعياؤه مف مراعاة ضماف معيف يمتػـز بػو اآلمػر بػالتيكيض نيسػو 

 ؛(5)

                                                           
(.137/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((1
(.351صنوناإلجراءاتالجزائٌةاالتحادي)جهاد،الوجٌزفًشرحقا((2
(.138/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((3
(.17.صاءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري)عبٌد،مبادئاإلجر((4
(.139/.)مججرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً((5
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دث الضػػبط القضػػا ي مػػف ) اسػػتجكاب( لممػػتيـ يػػي قضػػايا حػػكا كعميػػو يػػرف مػػا يحػػرره مػػأمكر ك 
ر المحضػػر كاتػػب تحقيػػؽ،   يعػػد عػػف ككنػػو محضػػر اسػػتد ؿ، إف كػػاف  كالطػػرؽ، دكف أف ييحػػرل

جا زان لككيؿ النيابة إحالة المتيـ إلأ المحكمة بناءن عميو كمحضر استد  ت إذ الجريمة مف نػكع 
سػػتجكاب الجػن ، يرنػو   يكػكف جػا زان لػو تكقييػو، يقػد تقػرر قانكنػان بأنػو   يصػ  التكقيػؼ إ  بعػد ا

 صحي .

 ج_ كجكب تقيد الميك ض بالمدة المحددة يي قرار التيكيض

مختمػؼ مػف إجػراء آلخػر حسػب  كلـ يحدد القانكف يترة معينة  نتياء إجراءات التيػكيض، ييػ
، يػػي  ظػػركؼ كػػؿ جريمػػة عمػػأ حػػدة، يػػبعض الجػػرا ـ تتطمػػب إجػػراءات التيػػكيض يييػػا لكقػػت كػػاؼو

 .(1)حيف تتطمب بعضيا كقت أقؿ 

أف ىػذا   يمنػع مػف أف تقػـك السػمطة المصػدرة لمتيػكيض بتحديػد مػدة معينػة يػتـ خقليػا غير 
، أما إذا (2)تنييذه، عمأ أف   يككف مف شأف ىذا التحديد ترؾ المتيـ ميددان باإلجراء مدة طكيمة 

 كاف القرار غير محدد بمدة يرنيا تيحدد بك ية المحقؽ المييػكلض يػي الػدعكل، يخػركج الػدعكل مػف
بصدكر قرار بحيظيا، يؤدم إلأ انتيػاء صػية أك حكزتو، سكاء برحالتيا إلأ المحكمة المختصة، 

 الميك ض.

تيػكيض شخصػي  كد_ عدـ جكاز التيكيض مف مأمكر الضبط الميك ض، يبحسب األصػؿ ىػ
  يجيػػز لمػػأمكر الضػػبط تيػػكيض غيػػره ييمػػا ييػػكلض لػػو، يصػػدكره لمػػأمكر الضػػبط با سػػـ يكجػػب 

الصػية، يكػؿ أك كػاف بالمسػمأ ك   يجػكز لػو أف ييػكلض غيػره، بخػقؼ مػا لك ـ بو بنيسو عميو القيا
 .(3)مف يتمتع بيا يمكنو القياـ بو حسب المكا   المتبعة يي مكاف عممو 

 الثاني: إجراءات المحاكمة الفرع
بعد إجراء مأمكرم الضػبط القضػا ي المختصػيف بػرجراء اسػتد  تيـ الخاصػة بكقػا ع حػكادث 

ريعيػػػا بمحضػػػر إلػػػأ النيابػػػة العامػػػة _ صػػػاحبة ا ختصػػػاص األصػػػيؿ بتحريػػػؾ الػػػدعكل ك رؽ الطػػػ
                                                           

(.188ص)قمأمورالضبطالقضائًفًالتحقٌالسبكً،حدودسلطات((1
(.53./1)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((2
(.359صوناإلجراءاتالجزائٌةاالتحادي)جهاد،الوجٌزفًشرحقان((3
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التػػػي مػػػف تصػػػرياتيا يػػػي الػػػدعكل إحالتيػػػا إلػػػأ ك  شػػػرتيا أمػػػاـ المحكمػػػة المختصػػػة _مباك الجزا يػػػة 
المحكمػػة المختصػػة إذا مػػا تبػػيف ليػػا أف األدلػػة يييػػا كاييػػة ل حالػػة، تصػػؿ الػػدعكل إلػػأ محطتيػػا 

المجتمع ك سا ر أطراؼ الدعكل بؿ ك إجراءاتيا ارتياحان مف المتيـ تمقأ طة التي األخيرة، تمؾ المح
بأكممػػػو عمػػػأ حػػػد سػػػكاء، حتػػػأ شػػػاع يػػػي المجتمعػػػات العربيػػػة المثػػػؿ الشػػػعبي ) الػػػذم يػػػدخؿ عنػػػد 

 القاضي يخرج راضو (، قاصديف بذلؾ قضاء الحكـ.

كل، ييػػػي أخطػػػر مػػػف إ  أف تمػػػؾ المرحمػػػة )مرحمػػػة المحاكمػػػة( تيعػػػد  مػػػف أخطػػػر مراحػػػؿ الػػػدع
المحاكمػة عمػأ كذا أخطر مف إجراءات ا ستد ؿ، إذ يترتب ك سابقتيا مرحمة التحقيؽ ا بتدا ي، 

بالتػػالي يػػق ك أحػػد أمػػريف اثنػػيف، يرمػػا أف تحكػػـ المحكمػػة ببػػراءة المػػتيـ ممػػا نيسػػب إليػػو مػػف اتيػػاـ، 
مػػػف ثػػػـ ك ييحكػػػـ بردانتػػو،  أفأك   تمػػؾ المدنيػػػة إف كانػػػت مترتبػػة عمييػػػا، ك مسػػؤكلية جزا يػػػة عميػػػو، 

 الحكـ عميو بالعقكبة المقدرة طبقان لمقكانيف النايذة.

سع مػف الضػمانات المقػررة لسػابقتيا _ أك  كيمعظـ تمؾ المرحمة أحاطيا المشرع بضمانات تبد
ل اك مرحمة التحقيؽ ا بتدا ي _ يثمة قكاعد عامة تخضع ليا سا ر اإلجراءات القضا ية يػي الػدع

 المحكمة المختصة بنظرىا؛أك ان ما كاف نكع الجريمة، الجزا ية، أي  

، سػكاء لمتعمقة باختصاص كؿ محكمة عمأ حدهاإلجراءات اك كما أف ىناؾ نكعان مف القكاعد 
المكضػػكع أك الشػػخص يكػػاف شخصػػيان،  أك بينػػي ا ختصػػاص عمػػأ معيػػار المكػػاف يكػػاف مكانيػػان، 

النػػػكعي لبيػػػاف المحكمػػػة المختصػػػة ا ختصػػػاص  كمػػػا ييمنػػػا يػػػي البحػػػث، ىػػػك يكػػػاف مكضػػػكعيان، 
 اإلجراءات المتخذة أماميا.ك ل حكادث الطرؽ، اك بالنظر يي دع

لـ يأخذ النظاـ القضا ي اليمسطيني بمبدأ تخصػص القضػاة بحسػب نػكع الػدعكل المطركحػة، 
ل الجزا يػة، رغػـ أف اليصػؿ اك ل المدنية ينظركف يػي الػدعاك يذات القضاة الذيف ينظركف يي الدع

مػػب يقيػػي لػػو مبرراتػػو، يػػذىب بعػػض اليقػػو إلػػأ المنػػاداة بتخصػػص بعػػض القضػػاة يػػي بينيمػػا مط
مػػا يتعمػػؽ بػػو مػػف عمػػـك جزا يػػة مسػػاعدة، ك األمػػكر الجزا يػػة، بحيػػث يتمعقػػكف يػػي القػػانكف الجزا ػػي 

 .(1)غيرىا ك عمـ النيس الجنا ي ك العقاب، ك كعممي اإلجراـ 

                                                           
(...)صوآخرون،دلٌلالمحاكمالنظامٌةفًفلسطٌنسٌسالم((1
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  الكاقعػة ضػمف اختصاصػيا مػا الجػنك ل المخاليػات اك تختص محاكـ الصم  بالنظر يي دعك 
ييػػػي المختصػػػة بػػػالنظر يػػػي الػػػدعكل الجزا يػػػة الخاصػػػة ، (1)لػػػـ يػػػنص القػػػانكف عمػػػأ خػػػقؼ ذلػػػؾ 

 بقضايا التسبب بحكادث الطرؽ، إذ تعتبر الجرا ـ المسببة ليا مف قبيؿ الجن  كما تقرر.

ل حػػػكادث الطػػػرؽ، اك إ  أف الباحػػػث يػػػرل أىميػػػة تخصػػػيص قػػػاض مخػػػتص لمنظػػػر يػػػي دعػػػ
لػدكاعي اسػتعجاؿ النظػر يػي مثػؿ ىػذه الػدعكل، ككنيػا ك القانكنية مػف جيػة، ك صيتيا الينية لخصك 

ناشػػػ ة عػػػف جػػػرا ـ غيػػػر عمديػػػة، يحقػػػؽ اسػػػتعجاؿ نظرىػػػا يا ػػػدة مرتجػػػاة لكػػػؿ مػػػف المػػػدعأ عميػػػو، 
 سا ر أطراؼ الدعكل اآلخريف.ك المدعي، ك 

اية القضايا المركرية، محاكـ مركرية خاصة لمنظر يي ك المشرع اليمني، برنشا وحسنان يعؿ ك 
( مػػػف قػػػانكف محػػػاكـ 2/1التػػػي مػػػف ضػػػمنيا تمػػػؾ الناتجػػػة عػػػف حػػػكادث الطػػػرؽ، ينصػػػت المػػػادة )ك 

عمػػأ ث تخػػتص محػػاكـ المػػركر بػػالنظر كاليصػػؿ ابتػػداءن يػػي  2003لسػػنة  27المػػركر اليمنيػػة رقػػـ 
  يضاتث.كاية الدعاكل كالقضايا المتعمقة بحكادث السير كما ينت  عنيا مف ديات كأركش ك تعك 

 محاكمة المتيم: القواعد العامة لأولً 
يخضع التحقيؽ النيا ي أماـ المحكمػة لمجمكعػة مػف القكاعػد العامػة التػي تميػز ىػذه المرحمػة 

تعتبػػػر ىػػػذه القكاعػػػد بمثابػػػة ضػػػمانات كضػػػعيا المشػػػرع ليطمػػػ ف ك مػػػف مراحػػػؿ الػػػدعكل الجزا يػػػة، 
سيتـ الحديث بشكؿ ك ، (2)إليو القضاء  الناس جميعان إلأ صحة الحكـ الذم ينتييك المدعأ عميو 

 مف اإلجماؿ حكؿ أىـ ىذه القكاعد.

 عالنية جمسات المحاكمة .1

تعػػد عقنيػػة جمسػػات المحاكمػػة أىػػـ الضػػمانات المقػػررة لممػػتيـ، حيػػث تتحقػػؽ بػػذلؾ رقابػػة 
تؤيػد كػذلؾ حػؽ المشػتكأ عميػو ك اطقع الجميػكر عمػأ حسػف سػير العدالػة، ك الرأم العاـ 

                                                           
ى"تخرتصمحراكمالصرللبنظررجمٌرعالمخالفرات(مرنقرانوناإلجرراءاتالجزائٌرةعلر117تنصالمرادة)((1

(منالقرانون1.1والجنلالواقعةضمناختصاصاها،مالمٌنصالقانونعلىخالؾذل ".كماتنصالمادة)

القانون".هذاألحكاموفقاًالمرورجرائمفًبالنظرالصللمحكمةتختصالفلسطٌنًعلى"
(.159صنمور،أصولالمحاكماتالجزائٌة)((2
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م سػػي عمػػأ ك عادلػػة، يػػق يخيػػأ مػػا لممحاكمػػات السػػرية مػػف كيػػقت  كمػػة نزييػػةايػػي مح
 (.1)مجريات العدالة 

كيقصػػد بالعقنيػػػة تمكػػيف جميػػػكر النػػاس بغيػػػر تمييػػز مػػػف ا طػػقع عمػػػأ إجػػراءات محاكمػػػة 
حضػػكرىا، بمػػػا   يخػػػؿ ك ذلػػػؾ بالسػػػماح ليػػـ بالػػػدخكؿ إلػػأ قاعػػػات المحكمػػػة ك العمػػػـ بيػػا، ك المػػتيـ 

القاعة، يممقاضػي أف يمنػع النػاس مػف الػدخكؿ إذا مػا اكتظػت القاعػة بحسف سير نظاـ العمؿ يي 
 .(2)بالناس مثقن 

التي تكػكف سػرية ك لة، اك   يمتد إلأ جمسة المدك يقتصر مبدأ العقنية عمأ جمسات المحكمة ك 
لػػة يكػػكف خاضػػعان اك ة قػػرار المحكمػػة الػػذم تكصػػمت إليػػو بعػػد المدك لكػػف تػػقك بػػيف قضػػاة المحكمػػة، 

 .(3)العقنية بدكره لمبدأ 

ف كاف يحؽ لممحكمة عدـ التقيد بالعقنية يي بعض المحاكمات لػدكاع أدبيػة  أمنيػة، إ  أك كا 
 .(4)أف جمسة النطؽ بالحكـ   يمكف أف تككف إ  عمنية يي كؿ األحكاؿ 

 شفوية المرافعة .2

تػي شيكية إجراءات محاكمة المتيـ ىي كجكب أف تجرم ىذه اإلجراءات شيكيان يي الجمسػة ال
مػػف حيػػث تقػػديـ أك سػػمع المحكمػػة سػػكاء مػػف حيػػث سػػماع الشػػيكد، ك ، أم تحػػت بصػػر (5)تعقػػدىا 
 .(6)ذلؾ بحضكر الخصـك يي الدعكل ك المرايعات ك األدلة ك الديكع ك الطمبات 

                                                           
(..33ص)أحمد،شرحاإلجراءاتالجزائٌةكماوردفًقانونًأصولالمحاكماتالجزائٌةوالنٌابةالعامة((1
(.88.،87.صوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((2
(.111ص)نمور،أصولالمحاكماتالجزائٌة((3
تقررررلررممرراعلنٌررة،بصررورةالمحكمررةتجرررىراءاتالجزائٌررةعلررى"(مررنقررانوناإلجرر37.تررنصالمررادة)((4

منرعاألحروالجمٌرعفرًوٌجروزأواألخرالق،العرامالنظرامعلرىالمحافظرةالعتبراراتسررٌةإجراءهاالمحكمة

(مرنذاتالقرانونعلرى73/3.المحاكمة".كماتنصالمرادة)حضورمناألشخاصمنمعٌنةأوفئةاألحداث

سرٌة".جلسةفًنظرتالدعوىولوكانتعلنٌةجلسةفًكمالح"ٌصدر
(.91.ص)فًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةأبوعفٌفة،الوجٌز((5
(.1.1ص)نمور،أصولالمحاكماتالجزائٌة((6
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تنػػػاقش يييػػػا ك يػػػق يجػػػكز لمقاضػػػي أف يعتمػػػد إ  عمػػػأ البينػػػات التػػػي قػػػدمت أثنػػػاء المحكمػػػة 
سػػبيؿ ذلػػؾ مػػا تضػػمنتو اإلجػػراءات السػػابقة مػػف محاضػػر  الخصػػكـ بصػػكرة عمنيػػة، يػػق يكيػػي يػػي

 .(1)محاضر تحقيؽ ابتدا ي ليبني عمييا أك جمع استد  ت 

تكمف العمة مف كراء الشيكية يي عدة أمكر، أىميا تمكيف المتيـ مف تقيي أم تقصػير يػي ك 
ان عمػأ تكػكيف بػؿ إف ليػا أثػران مباشػر دياعو، كما يمكف المتضرر مف الجريمة مف مسػاندة طمباتػو، 

قناعػػة القاضػػي يػػي أدلػػة الػػدعكل، يالقاضػػي يسػػتمد اقتناعػػو مػػف حصػػيمة المناقشػػات التػػي تجػػرم 
لػػييمىك ف مػػف اليصػػؿ يػػي الػػدعكل  كتيرسػػو يػػي كجػػو كػػؿ مػػف المتيمػػيف كالشػػيكد أمامػػو يػػي الجمسػػة،

 .(2)ترتضيو العدالة ك بحكـ يطم ف لو كجدانو 

 تقبػؿ( مػف قػانكف اإلجػراءات الجزا يػة عمػأ ث 220استثناءن مػف مبػدأ الشػيكية نصػت المػادة )ك 
 عػػف المسػػؤكؿ المكظػػؼ مػػف الصػػادرة التقػػارير جميػػع الجزا يػػة اإلجػػراءات يػػي البينػػة معػػرض يػػي

أك  ماك الكيمػػ اليحػػص نتيجػػة كالمتضػػمنة منػػو، كالمكقعػػة رسػػميان، المعتمػػدةأك  الحككميػػة المختبػػرات
 يػي الشػيادة ألداء دعكتػو ذلػؾ يقتضػي ك . ييػاي يشػتبو مػادة أم بشػأف بنيسػو أجراه الذم التحميؿ

 ث.العدالة لتأميف ضركرم حضكره أف المحكمة قدرت إذا إ  الشأف، ىذا

  باقي الخصوم إلجراءات المحاكمةو حضور المتيم  .3
تكجب المحكمة حضكر جميع الخصـك إجراءاتيا، خاصة المتيـ بغض النظػر عمػا اضػطمع 

ما يجػب سػماع الشػيكد بحضػكر المػتيـ ليػتمكف مػف سػماع كؿ كاحد منيـ يي ارتكاب الجريمة، ك
 (.3)الدياع عف نيسو بشأنيا ك مراقبة شيادتيـ ك 

قػػد يضػػاؼ إلييمػػا بعػػض ك المػػدعأ عميػػو، ك  الخصػػـك يػػي الػػدعكل الجزا يػػة ىػػـ النيابػػة العامػػةك 
 .(4)المسؤكؿ بالماؿ ك األشخاص كالمدعي بالحؽ المدني 

                                                           
(.371صأحمد،شرحاإلجراءاتالجزائٌة)((1
.(111/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((2
(.93.ص)جٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةأبوعفٌفة،الو((3
(.111صنمور،أصولالمحاكماتالجزائٌة)((4
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جػػػراءات الجزا يػػػة العمػػػاني عمػػػأ ث يجػػػب أف ( مػػػف قػػػانكف اإل178يػػػي ذلػػػؾ تػػػنص المػػػادة )ك 
عمػػأ المحكمػػة أف ك يحضػػر أحػػد أعضػػاء ا دعػػاء العػػاـ جمسػػة المحكمػػة يػػي الػػدعكل العمكميػػة، 

( مف قانكف اإلجػراءات الجزا يػة عمػأ ث 302تيصؿ يي طمباتوث، كما تنص المادة )ك تسمع أقكالو 
 ث.كالكاتب العامة بةالنيا ككيؿ بحضكر الجن  لاك دع يي الصم  محاكـ جمسات تنعقد

  يعنػػأ بتمػػؾ القاعػػدة عػػدـ جػػكاز إجػػراء المحاكمػػة يػػي غيبػػتيـ، بػػؿ كػػؿ مػػا تعنيػػو أف عمػػأ ك 
يككف ذلؾ بقياـ المحكمػة ك المحكمة كاجب تمكينيـ مف حضكر جميع إجراءات التحقيؽ النيا ي، 

انكف أصػػكؿ بتكجيػػو الػػدعكة إلػػييـ لمحضػػكر حيػػث يػػتـ تبمػػيغيـ إياىػػا كيقػػان لألصػػكؿ المتبعػػة يػػي قػػ
التجارية، مػع مراعػاة األحكػاـ الخاصػة الػكردة يػي قػانكف اإلجػراءات الجزا يػة ك المحاكمات المدنية 

(1). 

لػػػػأ ىػػػػذا أشػػػػارت المػػػػادة )ك   راؽك األ تبمػػػػغ( مػػػػف قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجزا يػػػػة بنصػػػػيا ث 185ا 
 كيقػان  ،إقامتػو محػؿ يػيأك  إليػو، المبمػغ لشخص الشرطة، رجاؿ أحدأك  محضر بكاسطة القضا ية
 بيػػذا الػػكاردة الخاصػػة األحكػػاـ مراعػػاة مػػع المدنيػػة، المحاكمػػات أصػػكؿ قػػانكف يػػي المقػػررة لمقكاعػػد
 ث.القانكف

مػػف ك يمػف يمثػؿ مػف الخصػـك أمػاـ المحكمػة جػػرت المحاكمػة بالنسػبة إليػو بصػكرة حضػكرية، 
ب عنيػا يتغيػأك يتغيػب عػف اآلخػر، ك يتغيب تتـ بحقو بصكرة غيابية، أمػا مػف يحضػر جػزءن منيػا 

لػـ يبػد عػذران مشػركعان، اعتبػرت ك لػـ يحضػر ك بأسػرىا بعػد تبمغػو مػذكرة الػدعكل لمحضػكر شخصػيان 
 .(2)بحقو بمثابة الحضكرية 

 
 تدوين إجراءات المحاكمة .4

                                                           
(.39.صتالجزائٌة)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانوناإلجراءا((1
(.91.ص)نوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًاقأبوعفٌفة،الوجٌزفً((2
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حالػػػة  كتػػدكيف إجػػراءات المحاكمػػة بمحضػػر الجمسػػػة الصػػكرة الحقيقيػػة لممحاكمػػة، ييػػ سيعكػػ
متعمقػػة أيػػة كرقػػة ك جػػراء اتخػػذ خػػارج الجمسػػة، المحكمػػة الشػػيكية بشػػكؿ مكتػػكب، كمػػا يضػػـ كػػؿ إ

 .(1)بالدعكل مما يسيؿ الكقكؼ عمأ مجريات المحاكمة بكاية صكرىا عند الرجكع إلأ محضرىا 

التدكيف عمؿ يقكـ بو كاتب المحكمة، يق يجػكز أف يقػـك القاضػي بتػدكيف أم مػف إجػراءات ك 
حصػره بالكاتػب ك عمػؿ قصػره المشػرع المحكمة ميما كاف ىذا اإلجراء، ذلؾ أف تدكيف اإلجراءات 

(2). 

اليي ػػة الحاكمػػػة عمػػأ كػػػؿ ك يكقػػع الكاتػػػب ك يػػتـ تػػدكيف كقػػػا ع المحكمػػة يػػػي محضػػر الجمسػػػة ك 
سػػرية، كمػػا يشػػػمؿ أك مػػا إذا كانػػت عمنيػػػة ك يشػػػتمؿ عمػػأ تػػاريخ الجمسػػػة ك صػػيحة مػػف صػػيحاتو، 

أقػكاؿ ك ات الشػيكد كػذا شػيادك ككيؿ المػدعأ عميػو إف كجػد، ك النيابة العامة  كعضك أسماء القضاة 
اإلجػراءات ك راؽ التػي تميػت أثنػاء المحاكمػة ك مناقشاتيـ كما يشار ييػو إلػأ األك طمباتيـ ك الخصكـ 

مػػا قضػػت بػػو مػػف المسػػا ؿ اليرعيػػة، ك القػػرارات التػػي اتخػػذتيا المحكمػػة أثنػػاء الجمسػػة، ك التػػي تمػػت 
 .(3)غير ذلؾ مما يجرم أثناء انعقاد الجمسة ك 

 وىتقيد المحكمة بحدود الدع .5

مبػدأ يصػػؿ سػمطة ا تيػػاـ عػف سػػمطة الحكػـ لمػػا بينيمػا مػػف تعػػارض  كأسػاس ىػػذه القاعػدة ىػػ
يمتنػع معػػو الجمػػع بينيمػػا ليي ػػة كاحػػدة، إذ يجػػب عمػػأ المحكمػػة أف تتقيػػد يػػي حكميػػا باألشػػخاص 

 .(4)الكقا ع المسندة إلييـ ك المريكعة عمييـ الدعكل 

 إلػػػأ شػػػخص أم يقػػػدـ   يػػػة عمػػػأ ث ( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزا240يقػػػد نصػػػت المػػػادة )
 يقػػػكـ مػػػفأك  العػػاـ النا ػػػب مػػػف اتيػػاـ قػػػرار بحقػػو صػػػدر إذا إ  الجزا يػػػة، لاك الػػدع يػػػي المحاكمػػة

 ث.مقامو

                                                           
(..11/.)جاءاتالجزائٌةالعمانًعبٌد،شرحقانوناإلجر((1
(.385صأحمد،شرحاإلجراءاتالجزائٌة)((2
(.171ص)نمور،أصولالمحاكماتالجزائٌة((3
(.97.صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانو((4
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تبينػت  ككما أنو   يجكز لممحكمة أف تيصؿ يػي كاقعػة جزا يػة لػـ تريػع بيػا الػدعكل، حتػأ لػ
 .(1)راؽ الدعكل تشيد بيا أك كانت  كالمحكمة كقكعيا كما ل

 : إجراءات نظر الدعوى الجزائية لحوادث الطرقثانياً 
ل الجزا يػػػة يػػػي قضػػػايا حػػػكادث الطػػػرؽ إلػػػأ ذات اإلجػػػراءات اك تخضػػػع إجػػػراءات نظػػػر الػػػدع

مػا سػييذكر إجمػا ن خػقؿ اليػرع ك ىك المنصكص عمييا عند نظر محكمة الصم  يػي الجػن  عامػة، 
 الحالي.

 إجراءات النيابة العامة بإحالة الدعوى .1

يػػؿ النيابػػة ممػػؼ الػػدعكل المتعمقػػة بحػػكادث الطػػرؽ إلػػأ محكمػػة الصػػم  بعػػد تكجيػػو يحيػػؿ كك
 كاسـ المشتكي اسـ عمأ المحاكمة إلأ اإلحالة قرار يشتمؿيجب أف ك ، (2)ا تياـ إلأ المتيـ يييا 

 إليػو، المسػند لميعػؿ مػكجز مػع تكقييػو كتػاريخ كعممػو كعنكانػو ك دتػو كمحػؿ كعمره كشيرتو المتيـ
 عمػأ كاألدلػة إلييػا ا تيػاـ اسػتند التػي القانكنيػة كالمػادة القػانكني ككصػيو كنكعػو، تكابػو،ار  كتاريخ
 .(3) الجريمة ارتكاب

قد سبقت اإلشارة إلأ أف اإلحالة تتـ عندما ترل النيابة العامة أف األدلة لدييا كاييػة إلحالػة ك 
يتغؿ يدىا يي مباشرة أم إجراء بيذه اإلحالة تخرج الدعكل مف حكزة النيابة العامة، ك ، (4)الدعكل 
يعد باطقن أم إجراء تباشػره بعػد اإلحالػة، يػرذا مػا ظيػرت أدلػة جديػدة بعػدىا يػرف المحكمػة ك يييا، 

 .(5)ىي مف تتكلأ التحقيؽ يييا 

 اإلجراءات التي تتخذىا المحكمة .2

 فمػػ اتيػاـ قػرار بحقػو صػدر إذا إ  الجزا يػة، لاك الػػدع يػي المحاكمػة إلػأ شػخص أم يقػدـ  
 قبػؿ ا تيػاـ   حػة مػف بصػكرة المػتيـ تبميغ المحكمة قمـ يتكلأك ، مقامو يقكـ مفأك  العاـ النا ب

                                                           
(115/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((1
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌة.151،117ٌن)راجع،المادت((2
(.151قانوناإلجراءاتالجزائٌة،مادة)((3
(.1.1/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((4
(.1/338)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((5
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، ثػػػـ تسػػػتكمؿ بعػػػد ذلػػػؾ المسػػػاية مكاعيػػػد ذلػػػؾ إلػػػأ كتضػػػاؼ األقػػػؿ، عمػػػأ بأسػػػبكع المحاكمػػػة يػػػكـ
يػي  إجراءات المحاكمة حسب القكاعد القانكنية المتبعػة، مػع مراعػاة القكاعػد العامػة السػابؽ ذكرىػا

 ؿ.ك اليرع األ

قكاعػد  اإلشارة إلػأ بعػض ك ستطالة الحديث حكؿ تمؾ اإلجراءات تيصيقن، يرف ما ييمنا ىك 
عػبء إثباتػو كصػك ن ك طرقػو ك ل حػكادث الطػرؽ، مػف حيػث بيػاف ماىيػة اإلثبػات اك اإلثبات يػي دعػ

 إلأ الحكـ يي الدعكل.

 أىميتوو ماىية اإلثبات  - أ
  يسػتغني أم ك إثبات خاص بػو يتيػؽ مػع طبيعتػو، يستمـز كؿ تنظيـ قانكني كجكد نظاـ 

 .(1)المجتمع اقتضاء حقكقيـ بغير اإلثبات ك نظاـ قانكني عف اإلثبات، إذ   يمكف لأليراد 
إقامػػة الػػدليؿ لػػدل السػػمطات المختصػػة بػػاإلجراءات الجزا يػػة عمػػأ حقيقػػة كاقعػػة  كاإلثبػػات ىػػك 

 .(2)كيؽ قكاعده  ذلؾ بالطرؽ التي حددىا القانكفك ذات أىمية قانكنية 
 

اليصػػؿ يػػي ك يعنػػدما يعػػرض النػػزاع عمػػأ المحكمػػة الجزا يػػة يكػػكف مػػف كاجبيػػا النظػػر ييػػو 
أمر الكقا ع التي يتضمنيا، يرذا ما انتيت إلأ أف تمؾ الكقا ع قد حصمت مف شخص المتيـ، 

 .(3)أنيا لـ تحصؿ منو، يرف ىذا   يككف إ  مف خقؿ اإلثبات أك 
مسا ؿ الجزا ية إلأ إظيػار الحقيقػة، يػق تكقػع العقكبػة عمػأ المػتيـ ييدؼ اإلثبات يي الك 

دكر القاضػػي الجزا ػػي يػػي البحػػث عنيػػا ك نسػػبتيا إليػػو، ك إ  إذا تأكػػد تػػكاير عناصػػر الجريمػػة 
 كما سيأتي بيانو.، (4)غير مقيد بطرؽ معينة 

التػػي الغايػػة  كيمكضػػكع اإلثبػػات مػػرتبط بصػػكرة جكىريػػة بػػرجراءات الػػدعكل الجزا يػػة، ييػػ
التحقيػػؽ ا بتػػدا ي ك تػػدكر حكليػػا تمػػؾ اإلجػػراءات منػػذ بػػدايتيا، إذ إف ىػػدؼ جمػػع ا سػػتد  ت 

                                                           
(.15ص)الفانونالمدنًالشنٌكات،اإلثباتبالمعاٌنةوالخبرةفً((1
(.1/351لفلسطٌنً)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةا((2
(.118/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((3
(.3.5صوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقان((4
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عميػػو يػػرف اإلجػػراءات التػػي تباشػػرىا ك نييػػان، أك المحاكمػػة ينصػػرؼ إلػػأ إثبػػات الكقػػا ع كجػػكدان ك 
 .(1)األجيزة المختصة دكف أف تككف غايتيا تحقيؽ ىذا اليدؼ تخرج عف إطارىا القانكني 

 اإلثباتعبء  - ب
مف كػػاف ك مػف يقػع عميػو ذلػؾ ىػك يػراد بعػبء اإلثبػات بيػاف مػف يقػع عمػأ عاتقػو اإلثبػات، 

يكػػكف عند ػػذ ممزمػػان ك ككيمػػو ا تيػػاـ إلػػأ شػػخص يجعػػؿ مػػدعيان أك مػػدعيان، يتكجيػػو النا ػػب العػػاـ 
 .(2)برقامة الدليؿ عمأ صحة اتيامو 

ذا كاف ذلؾ ييجب عمأ النيابة إثبػات تػكاير جميػع أركػاف الك  بالنسػبة لكػؿ ركػف ك جريمػة، ا 
 .(3)يتعيف عمييا إثبات جميع عناصره 

ثػػػـ إف اإلثبػػػات يتسػػػـ يػػػي المػػػكاد الجنا يػػػة بأنػػػو   يتعمػػػؽ برثبػػػات كقػػػا ع ماديػػػة يقػػػط، بػػػؿ 
لػيس متعمقػان برثبػات تصػريات يضاؼ إلييػا كقػا ع معنكيػة نيسػية ليػا طػابع اسػتثنا ي، كمػا أنػو 

الحػاؿ يػي  كأة، ييي ليست عقدان يصار إلأ تدكينو كمػا ىػقانكنية يحتاط أطراييا باألدلة الميي
نمػػػا يػػػرد اإلثبػػػات عمػػػأ ركنيػػػػا ك اإلثبػػػات المػػػدني يرثبػػػات الجريمػػػة   يقتصػػػر عمػػػأ مادياتيػػػا  ا 

 .(4)المعنكم 
 طرق اإلثبات - ت

معينػػػػة حصػػػػران، أك يتميػػػز اإلثبػػػػات يػػػػي المسػػػػا ؿ الجزا يػػػة بػػػػأف األدلػػػػة ييػػػػو غيػػػر محػػػػددة 
، (5)يمتيػػت عػػف غيرىػػا ك راه مػػف األدلػػة التػػي يطمػػ ف إلييػػا ضػػميره يممقاضػػي أف يقبػػؿ يييػػا مػػا يػػ

الكاقعػػة التػػي يسػػتمد منيػػا القاضػػي البرىػػاف عمػػأ إثبػػات اقتناعػػو بػػالحكـ الػػذم  كالػػدليؿ يييػػا ىػػك 
 .(6)ينتيي إليو 

كيػػي ذلػػؾ قضػػت محكمػػة الػػنقض اليمسػػطينية بأنػػو مػػف المقػػرر قانكنػػان يػػي المػػكاد الجزا يػػة 
رؽ اإلثبات المقررة ما لـ ينص القػانكف عمػأ غيػر ذلػؾ، كأف مػف ضػمف جكاز إثباتيا بكاية ط

                                                           
(.118/.)جئٌةالعمانًعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزا((1
.151المرجعالسابق،ص((2
(.1/315)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((3
(.3.1صناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)أبوعفٌفة،الوجٌزفًقانو((4
(..15/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((5
(.1/319)جلوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًالولٌد،ا((6
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ىذه الطرؽ القػرا ف القضػا ية، كمػا أف مػا اسػتقر عميػو قضػاء ىػذه المحكمػة أف البينػة الظرييػة 
 .(1)كايية إلثبات التيمة قبؿ ياعميا 

اء أتػي  لمخصػـك مناقشػتو أثنػك إ  أنو يشترط أف يككف الدليؿ قد طرح عمأ بساط البحػث 
يػػي ذلػػؾ تػػنص المػػادة ك ، (2)المحاكمػػة، يػػق يجػػكز الحكػػـ بنػػاءن عمػػأ دليػػؿ لػػيس لػػـ يكػػف كػػذلؾ 

 طػرؽ بجميػع الجزا ية لاك الدع يي البينة تقاـ( مف قانكف اإلجراءات الجزا ية عمأ ث 206/1)
( مػف ذات 208ث، كمػا تػنص المػادة )ل ثبػات معينػة طريقػة عمػأ القانكف نص إذا إ  ا ثبات
، طمػب عمأ بناءن  لممحكمةعمأ ث القانكف   أف الػدعكل سػير أثنػاء نيسػيا تمقػاء مػفأك  الخصػـك

 تمقػاء مػف يحضػر مػف شػيادة تسػمع أف كليػا الحقيقػة، لظيػكر  زمػان  تػراه دليؿ أم بتقديـ تأمر
 ث.الدعكل يي معمكماتو إلبداء نيسو

ا خمصػت كقد قضت محكمة النقض اليمسطينية بأنو   رقابة عمأ محكمة المكضػكع ييمػ
إليو بناءن عمػأ قناعتيػا ككزنيػا لألدلػة المقدمػة ك المسػتمعة، األمػر الػذم تنػأل محكمػة الػنقض 
عف بحثو كالخكض ييو طالما كانت تمؾ القناعة مستخمصة مف بينات قانكنية ليا أصؿ ثابت 

 .(3)تسبيبان صحيحان كيؽ تعميؿ قانكني سميـ يي ممؼ الدعكل، كسببت حكميا 
ل الجزا ية عمأ سبيؿ اك نص عمييا المشرع اليمسطيني ل ثبات يي الدع مف األدلة التيك 

سػػنركز حػػديثنا يػػي شػػرح ك ، (4)القػػرا ف ك الكتابػػة ك الخبػػرة ك الشػػيادة ك المثػػاؿ   الحصػػر، المعاينػػة 
 ل حكادث الطرؽ ك ىي ا عتراؼ ك المعاينة.اك أكثرىا خصكصية يي دع

 العتراف -
أك التيمػة المنسػكبة إليػو، سػكاء مػف تمقػاء نيسػو، يراد بو إقػرار المػتيـ عمػأ نيسػو بصػحة 
 .(5)عند سؤاؿ المحكمة لو عف مكضكع التيمة 

                                                           
.وقدحكمتالمحكمةبتعدٌلالحكم113./5/11.(،ؼزة،جلسة113./15.نق جزائًفلسطٌنًرقم)((1

المستأنؾ،وإدانةالمتهمبتهمةالتسببفًموتشخصآخرعنإهمالوقلةاحتراز،مستندةفًحكمهاعلى
الطاعنهًالسٌارةالوحٌدةالتًكانتفًمكانالواقعة،وأنهاتحركتمنأمامحانوت)أ(قرٌنةأنسٌارة

وعثربعدهاعلىالطفلملقىعلىاألر وعلٌهآثارصدمتمإثباتهمنخاللالصفةالتشرٌحٌة.
(.151/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((2
.111./1/1.(،رامهللا،جلسة.11./137نق جزائًفلسطٌنًرقم)((3
(.1/371)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((4
(.158/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((5
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أف يكػكف مطابقػان لمحقيقػة، ك بكامػؿ إرادتػو،  كىػك يشترط ييو أف يككف صػادران عػف المػتيـ ك 
أف ك أف يتعمػػؽ بالكاقعػػة اإلجراميػػة ذاتيػػا، كمػػا يشػػترط تػػكاير األىميػػة اإلجرا يػػة مػػف المعتػػرؼ، ك 

 .(1)صريحان   غمكض ييو ناتجان عف إجراءات صحيحة قانكنان  يككف
كقػد قضػػت محكمػػة الػػنقض اليمسػطينية بػػنقض الحكػػـ المطعػػكف ييػو مؤسسػػة حكميػػا بأنػػو 
كاف عمأ محكمة ا ست ناؼ كتحقيقان لمعدالة كبكصييا محكمة مكضكع أف تتبيف عناصر كػؿ 

المتيمػيف، ك أف تسػمع إلػأ شػيادة  جـر مػف الجػرا ـ المقصػكدة بػا عتراؼ المػدكف عمػأ لسػاف
شػػاىد النيابػػة العامػػة )المشػػتكي( لتكػػكيف القناعػػة الكجدانيػػة حػػكؿ السػػا ؽ لمشػػاحنة كقػػت كقػػكع 

 .(2)الحادث 
تثار ىنا مسألة ا عتراؼ المجتزأ، ييؿ تسػرم عميػو قاعػدة عػدـ جػكاز تجز ػة ا عتػراؼ ك 

 المعمكؿ بيا يي القانكف المدني أـ  ؟
ل الجزا يػة، ييجػكز لممحكمػة الجزا يػة األخػذ بمػا اك ر لػيس كػذلؾ يػي الػدعالحقيقة أف األم

تطرح ما سكاه، دكف أف تككف ممزمة ببياف عمة ذلؾ، إ  إف ك تطم ف إليو مف أجزاء ا عتراؼ 
المسػؤكلية بالكامػؿ، يرنػو يػي الحالػة أك كاف ما لحػؽ ا عتػراؼ مػف كصػؼ يشػكؿ نييػان لمخطػأ 

 .(3)ا   يجكز تجز تو األخيرة   يعد اعترايان مم
 الخبرةو المعاينة  -

يقصػػػد بالمعاينػػػة كػػػدليؿ مػػػف أدلػػػة اإلثبػػػات قيػػػاـ القاضػػػي بمشػػػاىدة مكضػػػكع النػػػزاع عمػػػأ 
 .(4)أرض الكاقع لمتحقؽ مما قاـ المدعي بكصيو أمامو يي الدعكل 

إذا رغػب برجابػة طمػب الخصػـك أك ىي مسألة جكازية لمقاضي إجراءىا إذا كجد ضركرة ليا، ك 
 .(5)را يا برج

                                                           
(.1/371،375)جالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً((1
.كماأنهاأسستحكمهابناًءعلى111./7/7(،رامهللا،جلسة111./99فلسطٌنًرقم)نق جزائً((2

نصها"أنهلماكانذل ،وكاناالعتراؾالمعولعلٌهفًتكوٌنالقناعةالوجدانٌةلمحكمةالموضوعهو
تالمقتضبةاالعتراؾالذيٌنصبعلىعناصرالجرٌمةالمسندةبالتفصٌل،وأنهكذااعتراؾبهذ العبارا

لعدمبٌانعناصرماجرىاالعتراؾعلٌه،الٌشكلدلٌالًقانونٌاًكامالًٌصلللتأسٌسالحكمالجزائًعلٌه،
وهذاماذهبإلٌهالفقه،وانعقدعلٌهاالجتهاد".

(.111/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((3
(.13صفًالقانونالمدنً)عاٌنةوالخبرةالشنٌكات،اإلثباتبالم((4
(..18/.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((5
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الخبرة ىي استشارة ينية تقكـ بيا المحكمة بقصد الحصكؿ عمأ معمكمات ضركرية عف ك 
أك ذلؾ لمبت يي كؿ المسا ؿ التي يستمـز اليصؿ يييػا أمػكران عمميػة ك طريؽ أىؿ ا ختصاص 

 .(1)ينية   تستطيع المحكمة اإللماـ بيا 
الدرايػة القزمػيف لديػو ك ر المعريػة يقد يحتاج القاضػي ا سػتعانة بػبعض الخبػراء لعػدـ تػكاي

ذلػؾ لمػا ك لمكقكؼ عمأ حقيقػة مسػألة معينػة تتعمػؽ ببحػث تجريػو المحكمػة لمبػت يػي الػدعكل، 
معريػػة أك تحميػػؿ دمػػاء، أك ينيػػة بحتػػة، كتحقيػػؽ خطػػكط أك لممبحػػكث عنػػو مػػف طبيعػػة عمميػػة 

 .(2)زمانيا، دكف أف تككف ممزمة بما يبديو الخبراء أك سبب الكياة 
معتقداتيـ إ  يي المسا ؿ الينية التي يشؽ ك أنو ليس لمقاضي أف يستعيف ب راء الغير إ  

يػػق يجػػكز لمقاضػػي أف يسػػتعيف بخبيػػر يػػي إثبػػات مسػػألة مػػف ، (3) عميػػو كحػػد إبػػداء الػػرأم يييػػا
شػػرطيا األساسػػي خػػركج المكضػػكع الػػذم طمبػػت مػػف أجمػػو عػػف ك مسػػا ؿ القػػانكف، يػػركف الخبػػرة 

ما   يتكاير يي مسا ؿ القانكف، لكف لو الحؽ يي أف يتحرل مسا ؿ ك ىك عممو ك إدراؾ القاضي 
 .(4)كذا اجتيادات القضاء ك ًرا يـ المنشكرة، ك القانكف مف خقؿ ا ستعانة بشركحات اليقياء 

  
 في الدعوىالحكم  - ث

بػو يػتـ ك اإلجراء األخيػر الػذم تتخػذه المحكمػة يػي الػدعكل المعركضػة عمييػا،  كالحكـ ى
سبب لمحرماف مػف بعػض الحقػكؽ  كلمحكـ الجنا ي ًثار عديدة، ييك ، (5)ف قبميا اليصؿ يييا م

حجيػػػة عمػػأ القضػػػاء المػػدني، إضػػػاية إلػػأ أىػػػـ أثػػريف متػػػرتبيف عميػػو ىمػػػا القػػػكة  كذك المزايػػا، ك 
 .(6)قكتو يي إنياء الدعكل الجنا ية ك التنييذية لو، 

                                                           
(.98صنالمدنً)الشنٌكات،اإلثباتبالمعاٌنةوالخبرةفًالقانو((1
(.181ص)الشنٌكات،اإلثباتبالمعاٌنةوالخبرةفًالقانونالمدنً((2
(.531/.)مجالتشرٌعالفلسطٌنًجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفً((3
.131الشنٌكات،اإلثباتبالمعاٌنةوالخبرةفًالقانونالمدنً،ص((4
(.13./.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((5
.(5ص)حسنً،قوةالحكمالجنائًفًإنهاءالدعوىالجنائٌة((6
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يػي نػزاع معػركض عمييػا، تيصػؿ بػو عمنػان ك الػرأم الػذم تنتيػي إليػو المحكمػة  كالحكـ ىك 
بخػػػقؼ اإلجػػػراء الػػػذم يصػػػدر مػػػف النيابػػػة العامػػػة لميصػػػؿ يػػػي مسػػػألة مػػػف مسػػػا ؿ التحقيػػػؽ 

 .(1)  يسمأ حكمان ك قراران أك إما أف يككف أمران  كيي التحقيؽ برمتو، ييأك المعركضة عمييا، 
طػراؼ الػدعكل، يخمؽ أثران عمأ المراكز القانكنية ألك بصدكر الحكـ ييحؿ النزاع بيف الخصكـ ك 

أك  ذلػؾ يعتمػػد عمػػأ ىػػذا الحكػػـ إف كػػاف بػػالبراءة ك منشػػ ان لػػو، أك يقػد يكػػكف مقػػران لمركػػز قػػانكني 
 .(2)اإلدانة 

  

                                                           
(.13./.)جعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالعمانً((1
(..35صجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة)أبوعفٌفة،الو((2
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 الخاتمة
ماىيػػػة حػػػكادث الطػػػرؽ، كالقكاعػػػد المكضػػػكعية كاإلجرا يػػػة لمسػػػير ا نتيػػػاء مػػػف بيػػػاف بعػػػد 

مػركران بمرحمػة التحقيػؽ ا بتػدا ي  بقضاياىا، كما تبدأ بو األخيرة مف إجراءات جمع ا سػتد  ت،
 المحكمػػة المختصػػة، خميػػصبػػرجراءات المحاكمػػة يػػي  كانتيػػاءن  لمػػدعكل الجزا يػػة الخاصػػة بشػػأنيا،
 تكصياتيا عمأ النحك اآلتي:الباحث إلأ أىـ نتا   الدراسة ك 

 أوًل: النتائج
ف تعريػؼو متيقان مػع قػانكني المػركر المصػرم كالعمػاني، خػق قػانكف المػركر اليمسػطيني مػ .1

( مػػػػػف قػػػػػانكف التػػػػػأميف 1لحػػػػػادث الطػػػػػرؽ، عمػػػػػأ الػػػػػرغـ مػػػػػف إيػػػػػراد تعرييػػػػػو يػػػػػي المػػػػػادة )
اليمسػػػطيني، األمػػػر الػػػذم خمػػػؽ نكعػػػان مػػػف الخقيػػػات العمميػػػة يػػػي تكييػػػؼ بعػػػض الكقػػػا ع 

 المادية ذات العققة.
تباينت التعرييػات اليقييػة لحػادث الطػرؽ إ  أف جم يػا لػـ تكػف جامعػة مانعػة، يمػـ تشػترط  .2

ضػػيا عػػدـ العمديػػة  عتبػػار الكاقعػػة حػػادث طػػرؽ، كمػػا قيػػدت بعضػػيا إسػػقاط كصػػؼ بع
 حادث الطرؽ حاؿ كانت المركبة يقط يي حالة سير.

اشترط القانكف اليمسطيني إتماـ ستة عشر عامان عمأ األقؿ لمحصكؿ عمأ رخصػة قيػادة  .3
نيػػة عشػػر دراجػػة ناريػػة، بخػػقؼ التشػػريعيف المصػػرم كالعمػػاني المػػذاف اشػػترطا إتمػػاـ ثما

عامان عمأ األقػؿ، عمػأ الػرغـ مػف أف معظػـ سػا قي ىػذا النػكع مػف المركبػات كالمتسػببيف 
بحػػكادث الطػػرؽ ىػػـ مػػف الي ػػة العمريػػة التػػي تتػػراكح بػػيف سػػبعة عشػػر إلػػأ اثنػػيف كعشػػريف 

 عامان.
أغيػػؿ المشػػرع اليمسػػطيني تحديػػد درجػػة رخصػػة القيػػادة التػػي تجيػػز قيػػادة مركبػػة تيًقػػؿ  اثنػػي  .4

ان عػدا قا ػد المركبػة، حيػث إنػػو قصػر الػدرجات عمػأ الدرجػة الثالثػة التػي تجيػػز عشػر راكبػ
نقؿ أحد عشر راكبان عدا قا د المركبة، كالدرجة السابعة التي تجيز نقؿ ما يزيد عف اثنػي 

( مػف الق حػة التنييذيػة 10، 120/6عشر راكبان عدا قا د المركبة، كذلؾ بحسػب المػادة )
 لمقانكف اليمسطيني.
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كد لسػػػند قػػػانكني يجيػػػز مػػػن  المركبػػػات الخصكصػػػية تصػػػريحان بنقػػػؿ ركػػػاب بػػػأجر   كجػػػ .5
كمركبػػػػات )العمػػػػكمي الػػػػداخمي( المسػػػػتحدثة مػػػػف كزارة النقػػػػؿ كالمكاصػػػػقت كالتػػػػي تسػػػػير 
بمحايظػػات غػػزة، ينقػػؿ الركػػاب بػػأجر مقصػػكر عمػػأ المركبػػات العمكميػػة بحسػػب القػػانكف 

 اليمسطيني.
قتصػػػر القػػػانكف اليمسػػػطيني عمػػػأ اشػػػتراط بعػػػض خقيػػػان لمقػػػانكنيف المصػػػرم كالعمػػػاني، ا .6

الشركط الخاصة بقا د المركبة اآللية لمنحو إجازة لقيادة مركبات اإلسعاؼ كاإلطياء دكف 
مركبػػات الشػػرطة أك األمػػف العػػاـ، عمػػأ الػػرغـ مػػف أنيػػا جميعػػان مشػػمكلة بكصػػؼ مركبػػات 

الشركط الخاصة  األمف التي ليا حؽ األكلكية عند السير عمأ الطريؽ، حاؿ تحقؽ باقي
 بذلؾ.

اعتػػػرل تعريػػػؼ الراكػػػب يػػػي القػػػانكف اليمسػػػطيني نػػػكع مػػػف القصػػػكر، بربطػػػو تعرييػػػو بأنػػػو  .7
الشخص الذم يديع أجرة السير أك المستعد لديعيا، األمر الذم تـ اسػتدراكو يػي مشػركع 
القانكف، حيث عريو األخير بأنػو كػؿ شػخص مكجػكد عمػأ مػتف المركبػة، أك أثنػاء نزكلػو 

 صعكده عمييا، باستثناء سا ؽ المركبة.منيا، أك 
اكتيأ القانكف اليمسطيني بالد لة عمػأ )المشػاة( ضػمف عػابرم الطريػؽ، يمػـ يػكرد تعرييػان  .8

خاصان بيـ، خقيان لمقانكنييف المصرم كالعماني، كما لـ يسػر عمػأ ذات نيجميػا برلحػاؽ 
مشػػػاة بػػػنص مػػػف يجػػػركف دراجػػػة أك عربػػػة أطيػػػاؿ أك عربػػػة مػػػريض أك ذا عاىػػػة بحكػػػـ ال

صػػري ، مػػع اسػػتثناء الكرسػػي بعجػػقت مػػف كصػػؼ المركبػػة اآلليػػة بػػنص قػػانكف التػػأميف 
 اليمسطيني.

حسػػػػنان يعػػػػؿ المشػػػػرعيف اليمسػػػػطيني كالعمػػػػاني بتقييػػػػدىما تعريػػػػؼ المركبػػػػة بسػػػػيرىا عمػػػػأ  .9
 عجقت أك جنزير، بحيث يخرج مف تعريييا كؿ ما يسير عمأ سكاىما.

و المركبة اآللية المعدة حسب تصميميا لمجر كتنييذ عرؼ القانكف اليمسطيني الجرار بأن .10
بعػػض األعمػػاؿ األخػػرل، بخػػقؼ القػػانكنييف المصػػرم كالعمػػاني المػػذيف قصػػرا اسػػتعمالو عمػػأ 

 جر اآل ت كالمقطكرات كنحكىا بحيث   يسم  بنقمو لألشخاص أك األشياء.
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لمتشػريع المصػرم،  يحسب لمقانكنيف اليمسطيني كالعماني تعريييما لمركبة األمػف، خقيػان  .11
لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف أىميػػػة عنػػػد تحديػػػد المسػػػؤكلية الجزا يػػػة كالمدنيػػػة حػػػاؿ تسػػػبب أمو مػػػف سػػػا قييا 

 بحكادث طرؽ.
عمأ الرغـ مف تعريؼ القانكف اليمسػطيني لمركبػة العمػؿ بأنيػا ذلػؾ النػكع مػف المركبػات  .12

ف اليمسػطيني لػػـ اآلليػة التػي ثبتػت عمييػا أجيػػزة عمػؿ ثابتػة، إ  أنػو كخقيػػان لقػانكف التػأمي
يسػتثف اسػػتعماليا كمعػدة ىندسػػية يػي مكقػػع العمػؿ أك محػػقن لمبيػع مػػف اسػتعماليا كمركبػػة 
ًليػػة، كمػػا لػػـ يكضػػ  األخيػػر كيييػػة تحكليػػا إلػػأ معػػدة ىندسػػية، األمػػر الػػذم خمػػؽ بعػػض 
اإلشػػػكاليات بػػػيف القػػػانكنيف، ك لعػػػؿ قػػػانكف التػػػأميف العمػػػاني كػػػاف أكثػػػر دقػػػة يػػػي تحديػػػد 

 التػػػػػأميف ىػػػػػذا يغطػػػػػي  /ج( منػػػػػو عمػػػػػأ ث 2دة ىندسػػػػػية بػػػػػنص المػػػػػادة )اسػػػػػتعماليا كمعػػػػػ
 كأ الحيػػر يػػي المركبػػة تشػػغيؿ كبسػػبب ثنػػاءأ مباشػػرة الناتجػػة الماديػػة األضػػرار اإلجبػػارم

 مماثمة، خرلأ شغاؿأ كأ مقاكلة يي كأ زراعية كأ نشا يةأعماؿ ىندسية أك إ يي كأ الريع
 ذلػػؾ مكقػػع لػػأكا   مػػف الطريػػؽ عمػػأ المركبػػة سػػير اليقػػرة ىػػذه حكػػـ يػػي تشػػغيقن  يعتبػػر ك 

 ث.التشغيؿ
بد لة تعريؼ الطريؽ يػي القػانكف اليمسػطيني يرنػو   يسػتثني الممػرات الما يػة أك الميػاه  .13

الداخميػػػة مػػػف التعريػػػؼ، بخػػػقؼ المنيػػػاج النظػػػرم المخصػػػص لطػػػالبي الحصػػػكؿ عمػػػأ 
 .رخصة قيادة، كالذم عيرليت ييو بأنيا كؿ مكاف عدا اليكاء كالماء

أعطػػػأ القػػػانكف اليمسػػػطيني حػػػؽ األكلكيػػػة يػػػي الميتػػػرؽ الخػػػالي مػػػف اإلشػػػارات المركريػػػة  .14
لممركبػػات القادمػػة مػػف اليمػػيف، بينمػػا قيػػد ىػػذا الحػػؽ بػػالميترؽ المتسػػاكم األىميػػة يػػي كػػق 

 القانكنيف المصرم كالعماني.
 اتيقػػػػت التشػػػػريعات الػػػػثقث، اليمسػػػػطينية كالمصػػػػرية كالعمانيػػػػة، عمػػػػأ اعتبػػػػار الطبيعػػػػة .15

 القانكنية لمتسبب بحكادث الطرؽ بأنيا جرا ـ غير عمدية.
يمكػػف رد كايػػة السػػمككيات الخاط ػػة المسػػببة لحػػػكادث الطػػرؽ إلػػأ إحػػدل صػػكر الخطػػػأ  .16

المعركيػػػة ) اإلىمػػػاؿ كالرعكنػػػة كعػػػدـ ا حتػػػراز كمخاليػػػة القػػػكانيف كالمػػػكا  (، يػػػق أىميػػػة 
 لمخقؼ اليقيي حكؿ كركدىا عمأ سبيؿ المثاؿ أك الحصر.
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تقكـ جريمة التسبب بحادث طرؽ _ أسكة بغيرىا مف الجػرا ـ _ عمػأ ثقثػة أركػاف، ىػي  .17
 الركف المادم كالركف المعنكم كالركف الشرعي.

كثيرة ىي صكر تحقؽ السمكؾ كأحد عناصر الركف المػادم يػي جريمػة التسػبب بحػادث  .18
 األكلكية.طرؽ، أىميا السرعة غير القانكنية، كالتجاكز غير اآلمف، كعدـ إعطاء حؽ 

يشػػترط أف تتحقػػؽ نتيجػػة ماديػػة لتحقػػؽ جريمػػة التسػػبب بحػػادث طػػرؽ، إذ   شػػركع يييػػا  .19
 ككنيا جريمة غير عمدية.

لـ يشترط القانكف حصكؿ التصادـ المباشػر بػيف المركبػة كغيرىػا مػف مسػتعممي الطريػؽ  .20
 اآلخريف  عتبار الكاقعة حادث طرؽ، بؿ يكيي أف يتسبب قا دىا بذلؾ.

ريعيف المصػػػرم كالعمػػػاني كالمػػػذيف يمػػػيقف  عتمػػػاد نظريػػػة السػػػبب المق ػػػـ، خقيػػػان لمتشػػػ .21
اعتمد قانكف العقكبات المطبؽ يي محايظات غزة نظرية السبب أك العامؿ األخير لمحكـ 
بتػػكاير عققػػة السػػببية مػػف عدمػػو يػػي جػػرا ـ التسػػبب بكيػػاة شػػخص ًخػػر عػػف غيػػر قصػػد 

مسؤكلية التسػبب بكيػاة شػخص ًخػر إ   كمنيا تمؾ الناتجة عف حكادث الطرؽ، يق تقكـ
إذا كقعػػت الكيػػاة خػػقؿ سػػنة كاحػػدة كيػػـك كاحػػد مػػف اليػػـك الػػذم كقػػع ييػػو ًخػػر يعػػؿ غيػػر 
ف كػػاف القضػػاء  مشػػركع، األمػػر الػػذم يػػؤدم إلػػأ إيػػقت كثيػػر مػػف الجنػػاة مػػف العقػػاب كا 

 يأخذ بنظرية السبب المق ـ يي بعض األحياف.
قيػػػاـ عققػػػة السػػػببية بػػػيف السػػػمكؾ المػػػؤدم  يجػػػب عمػػػأ المحكمػػػة اإليصػػػاح عػػػف كيييػػػة .22

لمتسػػػبب بحػػػادث طػػػرؽ كبػػػيف النتيجػػػة الحاصػػػمة، كذلػػػؾ ببيػػػاف صػػػكرة الخطػػػأ المسػػػند إلػػػأ 
 المداف بيا ككييية ارتكابو لمخطأ.

أنكػػر جانػػب مػػف اليقػػو ا شػػتراؾ يػػي جريمػػة التسػػبب بحػػادث طػػرؽ ككنيػػا جريمػػة غيػػر  .23
تحققػو، إذ باإلمكػاف المشػاركة يػي النشػاط  عمدية   اشتراؾ يييػا، إ  أف الػراج  إمكانيػة

 المنطكم عمأ خطأ.
تميػػػز كػػػق التشػػػريعيف اليمسػػػطيني ك العمػػػاني بػػػالنص عمػػػأ عقكبػػػات التسػػػبب بحػػػػكادث  .24

الطرؽ النات  عنيػا كييػات أك إصػابات جسػمانية ضػمف متنػي قػانكني مركرىمػا، بخػقؼ 
بة الخطػػػأ يػػػي قػػػانكف التشػػػريع المصػػػرم الػػػذم اكتيػػػأ بالعقكبػػػة األصػػػمية لمقتػػػؿ أك اإلصػػػا

 العقكبات العاـ.
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اكتيأ القانكف اليمسطيني باعتبار حالة السكر أثناء القيادة حالة مف حػا ت جػكاز إلقػاء  .25
القػػبض عمػػأ قا ػػد المركبػػة بػػدكف مػػذكرة قػػبض، يػػي حػػيف جعميػػا المشػػرع المصػػرم ظريػػان 

 مشددان بحؽ مرتكب جريمتي القتؿ أك اإلصابة الخطأ.
م أقرب لمعدالة بتشديد عقكبػة القتػؿ أك اإلصػابة الخطػأ إذا مػا اتض  أف المشرع المصر  .26

صػػػاحبيما بعػػػض الظػػػركؼ المشػػػددة، كجسػػػامة الخطػػػأ المرتكػػػب، أك الضػػػرر النػػػات ، أك 
ككف الياعؿ مف أىؿ ا ختصاص، أك يي حالة العػكد الجزا ػي، يػي حػيف اكتيػأ المشػرع 

 مساعدة المصاب.اليمسطيني بتشديدىا يي حالة العكد الجزا ي أك النككؿ عف 
لػـ يييػًرد قػانكف المػركر اليمسػػطيني مػادة خاصػة بالتسػبب بحػػادث طػرؽ نػت  عنػو أضػػراران  .27

ماديػػة أسػػكة بػػريراده مػػادة لمتسػػبب باألضػػرار الجسػػمانية، مكتييػػان برسػػناد تيمػػة قيػػاد مركبػػة 
بحالة تعرض األشخاص كاألمكاؿ لمخطر لمف يتسبب بحادث طرؽ تقتصر نتا جو عمأ 

 ادية دكف الجسمانية.األضرار الم
إف اإليػػػراط يػػػي التيريػػػد القضػػػا ي بػػػالنزكؿ بعقكبػػػة المتسػػػببيف بحػػػكادث الطػػػرؽ إلػػػأ حػػػد  .28

العقكبة األدنأ، مع إيقاؼ تنييذ العقكبة السالبة لمحرية الصادرة بحقيـ، يحد بشػكؿ كبيػر 
 مف تحقيؽ أىداؼ العقكبة   سيما تحقيؽ ىديي الردع العاـ ك الخاص.

بػػػػاإلدارة العامػػػػة لممػػػػركر بالشػػػػرطة اليمسػػػػطينية إجػػػػراءات ا سػػػػتد ؿ يباشػػػػر المختصػػػػكف  .29
الخاصة بقضايا حكادث الطرؽ بصيتيـ مػأمكرم ضػبط قضػا ي تػابعيف ييمػا يقكمػكف بػو 

 مف أعماؿ لمنيابة العامة.
تميػػز التشػػريع اليمسػػطيني عػػف نظيريػػو المصػػرم كالعمػػاني بقصػػره مػػن  صػػية الضػػبطية  .30

يػػي حػػػيف يمكػػػف منحيػػػا مػػف كزيػػػر العػػػدؿ با تيػػػاؽ مػػػع القضػػا ية عمػػػأ الػػػنص القػػػانكني، 
 الكزير المختص يي كق التشريعيف.

لـ يكف المشرع العماني مكيقان حيف قرر من  صية الضبطية القضػا ية لمػف يحمػؿ رتبػة  .31
تبدأ مف شرطي أك جندم، حيث إنو كاف مف األصكب منحيا ابتداءن مف رتبة ي ة صػؼ 

 الضباط أسكة بالمشرع اليمسطيني.
لمػػأمكر الضػػبط القضػػا ي اتخػػاذ مػػا يػػراه مق مػػان عنػػد مباشػػرة إجػػراءات جمػػع ا سػػتد ؿ  .32

 بقضايا حكادث الطرؽ، دكف التقيد بتسمسؿ معيف، إذ لكؿ قضية مقبساتيا.
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يعتبر إجراء الكشؼ ك المعاينة يػي قضػايا حػكادث الطػرؽ مػف أىػـ إجػراءات ا سػتد ؿ  .33
بشكؿ كبير يي تحديػد سياسػة التحقيػؽ القحقػة ككذا التحقيؽ ا بتدا ي، حيث إنو يساىـ 

ػػا يسػػتمد منػػو مػػف أدلػػة ماديػػة ينيػػة تسػػاىـ بشػػكؿ كبيػػر يػػي تحديػػد  عميػػو غالبػػان، عػػقكة عم 
 مسؤكلية كؿ طرؼ يي الحادث حاؿ اشتراؾ أكثر مف مركبة يي كقكعو.

ثمػػة يػػػرؽ كاضػػػ  بػػيف إجػػػراء سػػػماع أقػػكاؿ المقبػػػكض عميػػػو كبػػيف اسػػػتجكابو، إذ يقتصػػػر  .34
عمػػػأ سػػػؤالو حػػػكؿ الكاقعػػػة إجمػػػا ن دكف مناقشػػػتو يػػػي إجاباتػػػو، بينمػػػا تػػػتـ المناقشػػػة  األكؿ

حاطتو عممان بالتيمة المنسكبة إليو كطمب الرد عمييا يي ا ستجكاب.  تيصيقن كا 
رغػػػـ األىميػػػة العمميػػػة لسػػػماع أقػػػكاؿ شػػػيكد يػػػي قضػػػايا حػػػكادث الطػػػرؽ، سػػػكاء سػػػمعت  .35

ا يػػػة، إ  أنػػػو ينبغػػػي أف   يػػػتـ ا عتمػػػاد كػػػرجراء اسػػػتد ؿ أك يػػػي مرحمتػػػي الػػػدعكل الجز 
عمييا كأدلة   تقبؿ العكس، بؿ يجب مراعاة مدل تكايقيا مع ظركؼ الكاقعػة كمػا يمميػو 

 المنطؽ السميـ، كالقدرات الشخصية المتياكتة بيف شاىد ًكخر.
انتقػػاؿ ككيػػؿ النيابػػة العامػػة إلػػأ محػػؿ كاقعػػة حػػادث الطػػرؽ جكازيػػا  يػػي كايػػة األحػػكاؿ،  .36

 ء كانت الجريمة متمبسان بيا أك غير ذلؾ.سكا
تػػدكيف إجػػػراءات التحقيػػؽ ا بتػػػدا ي يػػي دعػػػاكل التسػػبب بحػػػكادث طػػرؽ بكاسػػػطة كاتػػػب  .37

يكقعيػػا مػػع المحقػػؽ ضػػمانة أساسػػية مػػف ضػػمانات التحقيػػؽ، كشػػرط لصػػحة اإلجػػراءات 
المتخذة ييو، مف شأف اإلخقؿ بيػا تحكيػؿ محضػر التحقيػؽ إلػأ محضػر جمػع اسػتد ؿ 

سػػف أحكالػػو، ك بالتػػالي يػػرف مػػا يقػػكـ بػػو مػػأمكر الضػػبط القضػػا ي مػػف )اسػػتجكاب( يػػي أح
بناءن عمأ تيكيض ككيؿ النيابة يعتبر محضػر اسػتد ؿ   تحقيػؽ إذا لػـ تتحقػؽ ييػو ىػذه 

 الضمانة، كبالتالي   يجكز أف ييستند عميو يي تكقيؼ المتيـ. 
يػي قضػػايا حػكادث الطػػرؽ إ     ييحب ػذ المجػػكء إلػأ إصػػدار مػذكرة إحضػػار بحػؽ الشػػاىد .38

 يي أضيؽ األحكاؿ، كأف   يتكاير غيره لمشيادة حكؿ الكاقعة.
  يمػػـز القاضػػي بػػاإليراج بالكيالػػة عػػف المكقػػكؼ بتيمػػة التسػػبب بحػػادث طػػرؽ نػػت  عنػػو  .39

أضػػراران جسػػمانية، حتػػأ كلػػك تػػـ الصػػم  بػػيف المػػتيـ أك ذكيػػو، ك المجنػػي عميػػو أك ذكيػػو، 
 مطة التقديرية لممحكمة.ياألمر جكازم خاضع لمس
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جرا يػػػة،   يجػػػكز  .40 التيػػػكيض بػػػالتحقيؽ إجػػػراء اسػػػتثنا ي ألجػػػأت إليػػػو ضػػػركرات عمميػػػة كا 
 التكسع ييو أكثر مما ينبغي، مع ا لتزاـ بشركط صحتو الشكمية ك المكضكعية.

لػػيس لمقاضػػي ا سػػتعانة بػػ راء الغيػػر كمعتقػػداتيـ ييمػػا يتعمػػؽ بتحديػػد نسػػبة مسػػؤكلية كػػؿ  .41
اكل حكادث الطرؽ، إذ   يعدك ذلؾ التحديد عف ككنو مسػألة قانكنيػة تيحػد دي سا ؽ يي دع

كيقان لمدل المخالية لقكاعد قانكف المركر، لكػف لػو ا سػتعانة باليػاحص الينػي  ستشػارتو 
بػبعض األمػكر الينيػػة التػي يشػؽ عميػػو كحػده تحديػػدىا، كتحديػد سػرعة المركبػػة بنػاءن عمػػأ 

 ية عف عجقتيا مثقن.مقدار مساية اليرامؿ المتخم
 

 ثانيًا: التوصيات
حث  المشرع عمأ تعريؼ مصطم  )حادث الطرؽ( يي قانكف المركر، لما لذلؾ مف حػؿ  .1

 كاقعػػةو  كػػؿ  لػػبعض اإلشػػكاليات العمميػػة يػػي تطبيقػػو، ك يقتػػرح الباحػػث التعريػػؼ اآلتػػي: ث 
 اسػتعماؿ جػر اء عان،م كقىما أك ماديان، أك جسمانيا،ن  ضرران  عنيا ينت  عمدية، غير مادية
 الغايػة، تمؾ يي المركبة استعماؿ كيشمؿ ليا، المخصصة الغاية يي الطريؽ عمأ مركبة

 أك جرىػػػا، أك ديعيػػػا، أك إلييػػػا، الصػػػعكد أك منيػػػا، النػػػزكؿ أثنػػػاء أك رككبيػػػا، أك قيادتيػػػا،
 أك عممػػػو، نطػػػاؽ خػػػارج ًخػػػر شػػػخص أم أك سػػػا قيا قبػػػؿ مػػػف إصػػػقحيا أك معالجتيػػػا،

 لػػك حتػأ عجقتيػا إلحػدل إصػقح حالػة يػػي أك لمخمػؼ أك لألمػاـ حركػة لػةحا يػي كانػت
 منيػا، جػزء أمٌ  سػقكط أك انيصػاؿ أك سػقكطيا، أك تػدحرجيا، أك العمؿ، نطاؽ يي كانت

 إف لمقػانكف، مخػالؼ بشػكؿ أك ييػو، كقكييػا ييحظػر مكػاف يػي كقكييا أك حمكلتيا، مف أك
 .ثياأسباب مف جزءن  أك لمكاقعة، سببان  الكقكؼ كاف

( مػػف الق حػػة التنييذيػػة لمقػػانكف اليمسػػطيني، بحيػػث يصػػب  الحػػد 121/2تعػػديؿ المػػادة ) .2
 األدنأ لعمر المتقدـ لمحصكؿ عمأ رخصة قيادة دراجة نارية كاحدان كعشريف عامان.

/ب( مػػػػف الق حػػػػة التنييذيػػػػة لمقػػػػانكف اليمسػػػػطيني ليصػػػػب  نصػػػػيا 120/6تعػػػػديؿ المػػػػادة ) .3
الركاب   يزيد عدد الركاب عف اثني عشر راكبان عدا قا ػد كاآلتي: ث .. ك يي حالة نقؿ 

 المركبةث.
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إلغػػاء قػػرار مػػن  التصػػري  بنقػػؿ ركػػاب بػػأجر لممركبػػات الخصكصػػية، األمػػر الػػذم يترتػػب  .4
عميػػو إلغػػاء مسػػمأ ) مركبػػات العمػػكمي الػػداخمي(، كتغييػػر كصػػؼ تمػػؾ المركبػػات حػػاؿ 

عمكميػػػػة، مػػػػع إلػػػػزاـ سػػػػا قييا  رغبػػػػة مالكييػػػػا لعمميػػػػا بنقػػػػؿ الركػػػػاب بػػػػأجر إلػػػػأ مركبػػػػات
 ( حسب نصكص القانكف.6با ستحصاؿ عمأ رخصة قيادة مركبة عمكمية ) درجة 

أىميػػة اشػػتراط استحصػػاؿ سػػا قي مركبػػات األمػػف العػػاـ كالشػػرطة عمػػأ مػػا يييػػد إتمػػاميـ  .5
دكرات تدريبيػػة خاصػػة لقيػػادة مثػػؿ ىػػذه المركبػػات، كاإلشػػارة إلػػأ ذلػػؾ يػػي رخػػص القيػػادة 

 سكة بالتشريعيف المصرم كالعماني.الخاصة بيـ، أ
( مػػػػػف القػػػػػانكف اليمسػػػػػطيني، باعتمػػػػػاد التعريػػػػػؼ 1تعػػػػػديؿ تعريػػػػػؼ الراكػػػػػب يػػػػػي المػػػػػادة ) .6

/ب( منػػو بأنػػو ث كػػؿ 1المنصػػكص عميػػو يػػي مشػػركع القػػانكف، كالػػذم عريػػو يػػي المػػادة )
شػػخص مكجػػكد عمػػػأ مػػتف المركبػػة، أك أثنػػػاء نزكلػػو منيػػا، أك صػػػعكده عمييػػا، باسػػػتثناء 

 المركبةث. سا ؽ ىذه
إلحػػػاؽ األشػػػخاص الػػػذيف يػػػديعكف دراجػػػة عاديػػػة أك عربػػػة يػػػد أك عربػػػة أطيػػػاؿ أك عربػػػة  .7

مريض أك ذا عاىة، أك أكل ؾ الذيف يسيركف عمأ دراجات )سككتر( أك األحذية المزكدة 
بعجقت )البتناج(، بحكـ المشاة عندما يككف أي ان منيـ طريان يي قضية حادث طػرؽ أحػد 

 ية.أطراييا مركبة ًل
قصػػر اسػػتعماؿ المركبػػة مػػف نػػكع جػػرار عمػػأ جػػر اآل ت كالمقطػػكرات كنحكىػػا، لمػػا يػػي  .8

اسػػتعمالو يػػي نقػػؿ األشػػخاص أك الحمػػك ت التجاريػػة مػػف شػػديد خطػػر أثنػػاء سػػيره عمػػأ 
 الطريؽ العاـ.

اعتبػػار مػػا تسػػببو كايػػة المركبػػات مػػف أضػػرار ماديػػة أك جسػػمانية بمػػا يػػي ذلػػؾ تمػػؾ التػػي  .9
أعماؿ الحيػر أك الريػع أك يػي أعمػاؿ ىندسػية أك إنشػا ية أك زراعيػة يككف استعماليا يي 

أك أشغاؿ أخرل مماثمة حػكادث طػرؽ إذا مػا كانػت يػي حالػة حركػة لألمػاـ أك لمخمػؼ أك 
 يي بداية استعماليا عمأ ىذا النحك.

اعتماد تعريؼ مصطم  )الطريؽ( كما كرد يػي المنيػاج النظػرم لطػالبي الحصػكؿ عمػأ  .10
الذم عرييا بأنيا كؿ مكاف عدا اليكاء كالماء، إلمكاف استثناء ما تسػببو رخص القيادة، ك 

 بعض كسا ؿ النقؿ عمأ الممرات الما ية أك المياه الداخمية مف حكادث الطرؽ.
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( مف القانكف اليمسطيني ليصب  نصيا ث إذا لـ تكضع شاخصة تشير 51تعديؿ المادة ) .11
خػػكؿ ميتػرؽ متسػػاكم األىميػة يعمػػأ إلػأ إعطػاء كجػػكب إعطػاء حػػؽ األكلكيػة يػػي حالػة د

 قا د المركبة أف يعطي حؽ األكلكية لممركبات القادمة عف يميف اتجاه سيرهث.
( مػػف قػػانكف العقكبػػات المطبػؽ يػػي محايظػػات غػػزة، كاعتمػػاد معيػػار 221تعػديؿ المػػادة ) .12

يػػة السػببية المق مػػة بػػد ن مػػف اعتبػػار معيػػار العامػػؿ األخيػػر لمحكػػـ بقيػػاـ المسػػؤكلية الجزا 
يػػي القتػػؿ، إذ إف نظريػػة العامػػؿ األخيػػر تػػؤدم إلػػأ إيػػقت كثيػػر مػػف الجنػػاة مػػف العقػػاب، 

 .يي بعض األحياف ضياع التعكيض عمأ أكل ؾ المتضرريف مف الجريمةربما إلأ ك 
عدـ ا كتياء بتكجيو تيمػة السػماح لشػخص ًخػر بقيػادة مركبػة بػدكف رخصػة قيػادة، بػؿ  .13

أف أحػد أسػباب كقػكع اتيػاـ مػف قػاـ بػذلؾ بتيمػة التسػبب بحػادث طػرؽ أيضػان، حػاؿ ثبػت 
 الحادث عدـ استحصاؿ السا ؽ عمأ رخصة قيادة.

الػػنص عمػػأ تشػػديد عقكبػػة التسػػبب بحػػادث طػػرؽ، إذا مػػا صػػاحب الجريمػػة جسػػامة يػػي  .14
الخطأ المرتكب أك الضرر النات  عنيا، أك إذا ما كاف مرتكبيا ممف كانت القيػادة مينتػو 

 األصمية، أك كاف يي حالة سكر أثناء ارتكابيا.
اد مادة خاصة بالتسبب بحادث طرؽ نت  عنو أضراران ماديػة يقػط مػع بيػاف عقكبتيػا، إير  .15

 ك يقترح أف يككف نصيا ث التسبب بحادث طرؽ نت  عنو أضراران ماديةث.
حث  القضاء عمأ إنزاؿ األحكاـ الرادعة بحؽ أكل ؾ السا قيف المستيتريف بأركاح النػاس  .16

عقكبػة التسػبب بحػادث طػرؽ إذا مػا بمػغ الخطػػأ كممتمكػاتيـ، كذلػؾ بريقػاع الحػد األقصػأ ل
المرتكب حدان مف الجسامة، كمػا يينصػ  با قتصػاد بػالحكـ بكقػؼ تنييػذ العقكبػات السػالبة 

 لمحرية بحقيـ.
كجكب إرسػاؿ محاضػر البقغػات كالشػكاكل الخاصػة بكقػا ع حػكادث الطػرؽ إلػأ النيابػة  .17

تخػػاذه مػػف إجػػراءات بشػػأنيا، العامػػة مػػع كامػػؿ محضػػر ا سػػتد ؿ المشػػتمؿ عمػػأ مػػا تػػـ ا
حتأ يي حالة الشؾ بتكييؼ الكاقعة كحػادث طػرؽ أك غيػر ذلػؾ، إذ إف التكييػؼ السػابؽ 

 مف اختصاص النيابة العامة يي ىذه المرحمة.
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كجكب تسجيؿ محاضر ا ستد  ت الخاصة بقضػايا حػكادث الطػرؽ يػي سػجؿ خػاص  .18
ؿ الػػدعاكل التػػي ييكلضػػكا لػػدل مػػأمكرم الضػػبط القضػػا ي، بحيػػث يكػػكف مسػػتققن عػػف سػػج

 بمباشرة بعض إجراءات التحقيؽ ا بتدا ي يييا.
حػػرمه بػػككقء النيابػػة المختصػػيف بمتابعػػة قضػػايا حػػكادث الطػػرؽ، إيػػقء إجػػراء الكشػػؼ  .19

كالمعاينة لكقا ع حكادث الطرؽ ا ىتماـ الكػايي، باإلشػراؼ عمػأ مػا تػـ أثنػاء إجرا ػو مػف 
ف أىميػػة كبيػػرة يػػي رسػػـ سياسػػة التحقيػػؽ القحقػػة ميػػاـ إلخراجػػو بأيضػػؿ حالػػة، لمػػا لػػو مػػ

عميو غالبان، ككذا ألىميتو يػي تحديػد نسػبة مسػؤكلية كػؿ سػا ؽ يػي الػدعكل حػاؿ اشػتراؾ 
 أكثر مف مركبة يييا.

التػزاـ مػأمكرم الضػبط القضػا ي بسػماع أقػػكاؿ المقبػكض عميػو خػقؿ األربػع ك العشػػريف  .20
 أتأ بما يبرر ذلؾ. ساعة التالية لمقبض، عمأ أف يطمؽ سراحو إذا

أىمية انتقاؿ ككيؿ النيابة المختص إلجراء المعاينة يكر إبقغو بكاقعة حادث طرؽ نت   .21
عنيا حا ت كياة أك إصابات جسمانية بالغة الخطػكرة، رغػـ أف األمػر جػكازم لػو حسػب 

 القانكف حتأ يي حالة التمبس بالجريمة ككنيا مف الجن .
اسػػػترعاء نظػػػر اإلخػػػكة يػػػي النيابػػػة العامػػػة بتيعيػػػؿ عمػػػؿ نيابػػػة المػػػركر بمحايظػػػة غػػػزة ك  .22

ايػػػة القضػػػايا تشػػكيميا يػػػي بػػػاقي المحايظػػػات، لتقػػـك بمػػػا تػػػـ إنشػػػاؤىا مػػف أجمػػػو بمتابعػػػة ك
المركريػػػة كعمػػػأ رأسػػػيا قضػػػايا حػػػكادث الطػػػرؽ، إذ المقحػػػظ أنػػػو   تػػػزاؿ مباشػػػرة غالبيػػػة 
ف  إجراءات التحقيؽ يي دعاكل حكادث الطرؽ تتـ مف قبؿ مػأمكرم الضػبط القضػا ي، كا 

 كانت بناءن عمأ تيكيض مف ككيؿ النيابة المختص.
ؽ، لمػػا يترتػػب عميػػو مػػف ًثػػار أىميػػة إجػػراء التحقيػػؽ ا بتػػدا ي يػػي دعػػاكل حػػكادث الطػػر  .23

ىامػػة يػػي تحديػػد نسػػػبة مسػػؤكلية كػػؿ سػػػا ؽ يػػي الػػدعكل حػػاؿ اشػػػتراؾ أكثػػر مػػف مركبػػػة 
 بكقكعيا.

أىمية ا لتزاـ بضماف سرية التحقيؽ خقؿ مرحمة التحقيؽ ا بتدا ي، كبالتالي يرف نشر  .24
مكعة أسماء السا قيف المتيميف بالتسبب بحػكادث طػرؽ عبػر أمو مػف كسػا ؿ اإلعػقـ مسػ

 كانت أك مقركءة ييشكؿ خرقان قانكنيان لتمؾ الضمانة.
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إلػػػزاـ مػػػأمكرم الضػػػبط القضػػػا ي الميك ضػػػيف بمباشػػػرة بعػػػض إجػػػراءات التحقيػػػؽ بػػػدعاكل  .25
حكادث الطرؽ باصطحاب كاتب لمتحقيؽ عند مباشرتيا، إذ المتبع أف يقـك ذات المحقؽ 

  تحقيػػؽ، األمػػر الػػذم  بتحريػػر المحاضػػر، األمػػر الػػذم ييحكليػػا إلػػأ محاضػػر اسػػتد ؿ
 يترتب عميو عدـ صحة التكقيؼ الصادر بناءن عمأ ما تـ يييا مف )استجكاب(.

ليت نظر المشرع اليمسطيني إلأ تخصيص قكاعد قانكنية خاصة بتيتيش المركبات يػي  .26
قػػػانكف اإلجػػػراءات الجزا يػػػة، بػػػد ن مػػػف العمػػػػؿ برلحػػػاؽ الخصكصػػػية منيػػػا بحكػػػـ تيتػػػػيش 

 حكـ تيتيش األماكف العامة كيؽ اجتيادات اليقو ك القضاء.األشخاص كالعمكمية ب
ييكصػػػأ برباحػػػة اسػػػتجكاب المػػػتيـ يػػػي مرحمػػػة المحاكمػػػة شػػػرط قبكلػػػو بػػػذلؾ يػػػي التشػػػريع  .27

اليمسطيني، إذ يمكف أف يككف ذلؾ كسيمة ىامة يدايع يييا المتيـ عف نيسػو أمػاـ منصػة 
 بة.يرتاح بالحديث أماميا أكل ؾ المتيميف بأشد الجرا ـ عقك 

ػػػػي المػػػػادتيف ) .28 ( مػػػػف قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجزا يػػػػة 119، 108إزالػػػػة التنػػػػاقض بػػػػيف نص 
اليمسطيني، إذ يييـ مف األكلأ صقحية ككيؿ النيابة بتكقيؼ المتيـ لمػدة ثمػاف كأربعػيف 

 ساعة، يي حيف يييـ مف الثانية اقتصار صقحيتو عمأ تكقييو أربع كعشريف ساعة.
مقصد القانكني مف إباحة تيكيض مأمكرم الضبط القضا ي أىمية تحرم ككيؿ النيابة ال .29

بمباشػػػرة بعػػػض إجػػػراءات التحقيػػػؽ بػػػدعاكل حػػػكادث الطػػػرؽ، بحيػػػث   يكػػػكف التيػػػكيض 
شامقن لمجزء األكبر مف الدعكل، كمراعػاة اإلشػراؼ كالمتابعػة لمػا تػـ تنييػذه، األمػر الػذم 

يقكـ بو مػف أعمػاؿ، مػع التأكػد مػف  ييذىكلر مأمكر الضبط بتبعيتو الينية لككيؿ النيابة ييما
التػػزاـ الميك ضػػيف باتبػػاع كايػػة القكاعػػد اإلجرا يػػة التػػي تحكػػـ التحقيػػؽ،   سػػيما ضػػمانات 

 استجكاب المتيـ كتحرير المحضر بكاسطة كاتب التحقيؽ.
إشػراؼ ككيػػؿ النيابػة المخػػتص عمػػأ تحديػد نسػػبة مسػؤكلية كػػؿ سػػا ؽ يػي دعػػكل حػػادث  .30

سػػا ؽ يػػي كقكعػػو، إذ إف ذلػػؾ التحديػػد ىػػك مسػػألة قانكنيػػة  الطػػرؽ حػػاؿ تسػػبب أكثػػر مػػف
بحتػػة معتمػػدة عمػػأ مػػدل مخاليػػة السػػا ؽ لقػػانكف المػػركر، مػػع اقتصػػار إبػػداء رأم مػػأمكر 
الضػػبط القضػػا ي الػػذم قػػاـ بمعاينػػة الكاقعػػة عمػػأ إمػػداد النيابػػة برأيػػو يػػي المسػػا ؿ الينيػػة 

عجقتيػػا المتخميػػة عنيػػا كقػػت  البحتػػة، كتحديػػد سػػرعة المركبػػة بنػػاءن عمػػأ مسػػاية يرامػػؿ
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الحادث، أك بناءن عمأ معاينتو لقػكة ا صػطداـ، أك تحديػده مػا لحػؽ بالمركبػة مػف تمييػات 
 بعد قيامو بيحصيا، عمأ أف يككف كؿ ما سبؽ خاضعان لرقابة محكمة المكضكع.

إنشاء محكمة مركر مختصة بالنظر يي كاية القضايا المركرية، بما يي ذلؾ دعاكل  .31
لطرؽ الجزا ية كالمدنية، لما ليا مف خصكصية قانكنية كينية، كلما يترتب عمييا حكادث ا

مف عظيـ مسؤكليات جزا ية أك مدنية.
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ا جػػػراءات القانكنيػػػة كاإلداريػػػة كالتنظيميػػػة المتخػػػذة عنػػػد  ـ(.2003. ) األخضػػػر عمػػػرالػػدىيمي، 
أكاديميػػة نػػػايؼ العربيػػة لمعمػػػـك . الريػػػاض: كقػػكع حػػػادث مػػركر، نمػػػكذج تطبيقػػي مػػػف الجزا ػػر

 .األمنية

ات كحػػػكادث المػػػركر، ا جػػػراءات التػػػأميف عمػػػأ المركبػػ ـ(.2003. ) إسػػػماعيؿ محمػػدأبػػك دكلػػػة، 
 الرياض: أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، كمية التدريب. .القانكنية كشيادة الخبراء

) د.  .حدكد سمطات مأمكر الضػبط القضػا ي يػي التحقيػؽـ(. 1998. ) ممدكح إبراىيـالسبكي، 
 .دار النيضة العربية ط(. القاىرة:
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جامعػػػة  :سػػػكريا. )د. ط(. 1. جالقسػػػـ العػػػاـ ،قكبػػػاتشػػػرح قػػػانكف الع . ) د. ت(.عبػػػكد السػػػراج،
 .دمشؽ

. أصكؿ قانكف العقكبات، القسـ العاـ، النظريػة العامػة لمجريمػة ـ(.1979. ) أحمد يتحيسركر، 
 ) د. ط (. القاىرة: دار النيضة العربية.

. ) د. ط(. 1ج .القسػػػـ العػػػاـ ،الكسػػػيط يػػػي قػػػانكف العقكبػػػات ـ(.1981. ) أحمػػػد يتحػػػيسػػػركر، 
 .دار النيضة العربيةقاىرة: ال

دار  . ) د. ط(. القػػاىرة:المػػدخؿ يػػي عمػػـ العقػػاب الحػػديث . ) د. ت(.طػػارؽ عبػػد الكىػػابسػػميـ، 
  .النيضة العربية

خػػػػركفسيسػػػالـ،  . اليي ػػػػة المسػػػػتقمة دليػػػػؿ المحػػػػاكـ النظاميػػػػة يػػػػي يمسػػػػطيف ـ(.2001. ) مػػػػازف ًك
 ـ اهلل.. را13سمسمة مشركع القكانيف، العدد  لحقكؽ المكاطف.

. الريػػاض: مطػػابع 2. طتطػػكر كأسػػاليب تنظػػيـ إدارة المػػركرق(. 1406. )السػػيؼ، عبػػد الجميػػؿ
  اإلشعاع.

. ) د. ط(. منػاط التحريػات كا سػتد  ت كا سػتخبارات ـ(.2003. ) قدرم عبػد اليتػاحالشاكم، 
 .منشأة المعارؼاإلسكندرية: 

انكف المػػػػدني، دراسػػػػة لقػػػػنػػػػة كالخبػػػػرة يػػػػي ااإلثبػػػػات بالمعاي ـ(.2011. ) مػػػػراد محمػػػػكدالشػػػػنيكات، 
  . عماف: دار الثقاية.2ط. مقارنة

رسػػالة ) .نظػػاـ كقػػؼ تنييػػذ العقكبػػة كيػػؽ التشػػريع اليمسػػطينيـ(. 2015. ) ابػػراىيـشػػكاىنة، بػػدر 
 _ نابمس.جامعة النجاح الكطنية(. ماجستير

 ) د. ط(. راـ اهلل:. المنياج النظػرم الجديػد لي ػة الخصكصػي ـ(.2013. ) حنا ًكخركف ،الطرح
 .كزارة النقؿ كالمكاصقت
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المؤسسػػػػة  . ) د. ط(. بيػػػػركت:شػػػػرح قػػػػانكف العقكبػػػػات القسػػػػـ العػػػػاـ ـ(.1998. ) سػػػػميرعاليػػػػة، 
 .الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع

. ) القسػـ العػاـ مػف قػانكف العقكبػاتـ(. 2002)  .سػميمافكعبػد المػنعـ،  ،محمد زكػيأبك عامر، 
 .دار الجامعة الجديدة ية:د. ط(. اإلسكندر 

. اإلسػػػػػكندرية: دار الجامعػػػػػة 7. طاإلجػػػػػراءات الجنا يػػػػػة ـ(.2005. ) محمػػػػػد زكػػػػػيأبػػػػػك عػػػػػامر، 
 الجديدة.

خػػركف. ) . ) د. المعجػػـ العربػػي األساسػػي  لمنػػاطقيف بالعربيػػة كمتعممييػػادػػػ ت(.   العايػػد، أحمػػد ًك
 .المنظمة العربية لمثقاية كالعمكـط(. 

 . ) د. ط(.حكادث المػركر أسػبابيا كطػرؽ الكقايػة منيػا ق(.1403. ) عميعبد الرحمف، كـر اهلل
 .مطابع معيد اإلدارة العامةالرياض: 

. مصػػػػر: 1. طمبػػػػادئ اإلجػػػػراءات الجنا يػػػػة يػػػػي القػػػػانكف المصػػػػرم ـ(.1954. ) رؤكؼعبيػػػػد، 
  ة.مطبعة نيضة مصر باليجال

الجزء الثاني، الطبعػة األكلػأ، دار  ،شرح قانكف اإلجراءات الجزا ية العمانيعبيد، مزىر جعير ، 
 ، 2011الثقاية لمنشر كالتكزيع، األردف، عماف، 

. عمػاف: 1. طالػكجيز يػي قػانكف اإلجػراءات الجزا يػة اليمسػطيني ـ(.2011. ) طػقؿأبك عييية، 
  دار الثقاية.

ة دار الثقايػػػ. عمػػػاف: 1. طشػػػرح قػػػانكف العقكبػػػات، القسػػػـ العػػػاـ ـ(.2012. ) طػػػقؿأبػػػك عيييػػػة، 
 .لمنشر كالتكزيع

القضػػاء اإلدارم، الرقابػػة القضػػا ية عمػػأ أعمػػاؿ السػػمطة اإلداريػػة يػػي  ـ(.2014. ) ىػػانيغػػانـ، 
 . ) د. ف(.1. طيمسطيف بيف النظرية كالتطبيؽ
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المصػباح المنيػر يػي غريػب الشػرح الكبيػر  . ) د. ت(.الييكمي، أحمد بف محمػد بػف عمػي المقػرم
  .لقمـدار ا . ) د. ط(. بيركت:لمرايعي

رسػػػػػالة  . )أحكػػػػػاـ حػػػػػكادث المػػػػػركر يػػػػػي الشػػػػػريعة اإلسػػػػػقميةق(. 1408. ) محمػػػػػد القحطػػػػػاني،
  (. جامعة أـ القرل_ مكة المكرمة. ماجستير

حميػػؿ حػػكادث المػػركر طبقػػان لنػػكع المركبػػة، تـ(. 2000. ) خالػػد بػػف عػػكف بػػف دبػػيسالقحطػػاني، 
أكاديميػػػة نػػػايؼ العربيػػػة (. سػػػتيررسػػػالة ماج)  .دراسػػػة تحميميػػػة لمدينػػػة الريػػػاض كجػػػدة كالػػػدماـ

 _ الرياض.لمعمـك األمنية، معيد الدراسات العميا

مبػػػػػادئ قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ  ـ(.1995. ) يتػػػػػكح عبػػػػػد اهللالشػػػػػاذلي، ، ك رعمػػػػػي عبػػػػػد القػػػػػاد القيػػػػػكجي،
 .الدار الجامعية ) د. ط(. بيركت: .المحاكمات الجزا ية المبناني

. 1ط .ية، الماضػػػي، الحاضػػػر، المسػػػتقبؿالشػػػرطة اليمسػػػطين ـ(.2006. ) عرابػػػي محمػػػدكمػػػكب، 
  غزة: مطابع مركز رشاد الشكا.

. ) د. ط(. مبػػادئ عمػػـ اإلجػػراـ كالعقػػاب (.1989. ) كأبػػك عػػامر، محمػػد زكػػي ،عػػكضمحمػػد، 
  .الدار الجامعية مصر:

  . ) د. ط(. اإلسكندرية: ) د. ف(.شرح جرا ـ القتؿ كاإلصابة الخطأ . ) د. ت(.عبد اليتاحمراد، 

دار  . مصػػػر:6. طشػػػرح قػػػانكف العقكبػػػات القسػػػـ العػػػاــ(. 1964. ) محمػػػكد محمػػػكدأ، مصػػػطي
 .كمطابع الشعب

دراسػة تحميميػة تطبيقيػة ، التحقيؽ يي حكادث المركر ـ(.1989. )المطيرم، عقاب صقر عكاض
المركػػػػز العربػػػػي (. رسػػػػالة ماجسػػػػتير)  .ل جػػػػراءات المطبقػػػػة يػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية

 _ الرياض.منية كالتدريب، المعيد العالي لمعمـك األمنيةلمدراسات األ

 . ) د. ف(.مطابع الدار اليندسية ـ(.1985. ) الكسيطالمعجـ 
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( 1تعميمػػات رقػػـ ) .التعميمػػات القضػػا ية لمنا ػػب العػػاــ(. 2006المكتػػب الينػػي لمنا ػػب العػػاـ. ) 
  . غزة.2006لسنة 

 .دار المشرؽ ركت:. بي36ط ـ(. 1997. ) المنجد يي المغة كاألعقـ

دار . ) د. ط(. اإلسػػكندرية: شػػرح قػػانكف التػػأميف العمػػاني ـ(.2011. ) محمػػد حسػػيفمنصػػكر، 
 .الجامعة الجديدة

 . بيركت: دار صادر.4م  . ) د. ط(.لساف العرب. ) د. ت(. منظكرابف 

سػػة إيقػػاؼ تنييػػذ العقكبػػة يػػي القػػانكف الجنػػا ي، درا ـ(.2013. ) سػػيؼ الػػديف محمػػكدأبػػك نحػػؿ، 
 .مكتبة دار النيضة العربية . القاىرة:1. طتحميمية تأصيمية مقارنة مع التعمؽ

 .دار الثقاية . عماف:2. طأصكؿ اإلجراءات الجزا ية ـ(.2011. ) محمد سعيدنمكر، 

. الجريمػػػػة 1. جاألحكػػػػاـ العامػػػػة يػػػػي قػػػػانكف العقكبػػػػات اليمسػػػػطينيـ(. 2010. ) سػػػػاىرالكليػػػػد، 
 غزة: ) د. ف(. .1كالمسؤكلية الجزا ية. ط

. 1. ط1. جالػػكجيز يػػي شػػرح قػػانكف اإلجػػراءات الجزا يػػة اليمسػػطينيـ(. 2008. ) سػػاىرالكليػػد، 
  غزة: جامعة األزىر.

 .12/2016/ 23كيكبيديا. مكقع الشبكة العنكبكتية. ًخر اطقع ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D
8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9. 

 .2000 لسنة (5) رقـ اليمسطيني المركر قانكف

 .2013 لعاـ اليمسطيني المركر قانكف مشركع

 .تعديقتو ك (93/ 28) رقـ العماني المركر قانكف

 .2005 لسنة (393) رقـ اليمسطيني المركر لقانكف التنييذية الق حة
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 .المصرم المركر لقانكف التنييذية الق حة

 .(23/98) رقـ العماني المركر لقانكف يذيةالتني الق حة

 .ق 1428 لسنة (85) رقـ السعكدم المركر نظاـ مرسكـ

 .2010 لسنة السكداني المركر قانكف

 .2001 لسنة (47) رقـ األردني السير قانكف

 .2004 لسنة (31) رقـ السكرم كالمركبات السير قانكف

 .1979 لسنة (9) رقـ البحريني المركر بقانكف مرسكـ

 .1995 لسنة (21) رقـ اإلماراتي كالمركر السير قانكف

 .2005 لسنة (20) رقـاليمسطيني  التأميف قانكف

 .2001 لسنة (3) رقـ اليمسطيني الجزا ية اإلجراءات قانكف

 .تعديقتو ك 1950 لسنة (150) رقـ المصرم الجنا ية اإلجراءات قانكف

 ك 1999 لسػػػػػنة (97) رقػػػػػـ الجزا يػػػػػة جػػػػػراءاتاإل قػػػػػانكف: العمػػػػػاني الجزا يػػػػػة اإلجػػػػػراءات قػػػػػانكف
 .تعديقتو

 .1963 لسنة (6) رقـاليمسطيني  الشرطة قانكف

 .2005 لسنة( 8) رقـ اليمسطينية األمف قكل يي الخدمة قانكف

 .2004 لسنة (928) رقـالككيتي الخاص بكرش إصقح المركبات  الكزارم القرار

 .1926 لسنة( 17)قانكف البكليس ا نتدابي رقـ 

 


