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أنشئت الدوائر املرورية باحملكمة العامة بالرياض بناء على قرار رئيس  -1

هـ املبين على قرار 29/4/1436وتاريخ  361532052احملكمة العامة بالرياض رقم 

 . هـ19/2/1436وتاريخ  1402/12/36 اجمللس األعلى للقضاء رقم

 : ختتص الدوائر املرورية بنظر -2

 .دعاوى الناشئة عن حوادث السري ال  - أ

 .املخالفات املنصوص عليها يف نظام املرور والئحته التنفيذية  - ب

وتاريخ  3636121402نص  قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم  -3

ح الدوائر املخصصة هـ  يف الفقرة ) رابعا ( منه على تأجيل فت19/2/1436

للفصل يف املخالفات املنصوص عليها يف نظام املرور والئحته التنفيذية إىل 

 . حني استكمال الدراسة املعدة يف ذلك

( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية 31/8مبوجب املادة ) -4

الئحته رية على الدعاوى املنظورة لديها أحكام نظام املرور وتطبق الدوائر املرو

 التنفيذية و كذلك أحكام نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

بنظر الدعاوى الناشئة عن  باحملكمة العامة ال ختتص الدوائر املرورية -5

فس احملكمة قبل مباشرتها حوادث السري احملالة إىل الدوائر األخرى بن

ضاء رئيس بناء على خطاب األمني العام للمجلس األعلى للقالختصاصها 

و إذا وقع التدافع هـ 12/9/1436وتاريخ  12566جلنة متابعة تنفيذ اآللية رقم 

بني قضاة احملكمة الواحدة فعلى من أحيلت إليه أواًل ، ثم أعيدت إليه ثانيًا ومل 

يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قرارًا بصرف النظر بعدم اختصاصه ، وعليه أن 
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املعاملة إىل حمكمة االستئناف؛ للفصل يف  يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق

 .ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به ، ويعلم القاضي اخلصوم بذلك

أو اليت  ال ختتص الدوائر املرورية بنظر الدعاوى ضد شركات التأمني  -6

 يكون فيها املدعى عليه مؤمنًا إذا مل يكن لديه اعرتاض على تقرير املرور 

من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني الصادر  (20استنادًا على املادة )

هـ  اليت تنص على أن : ) تشكل 2/6/1424وتاريخ  32باملرسوم امللكي رقم م /

جلنة أو أكثر بقرار من جملس الوزراء بناء على توصية من وزير املالية من 

ثالثة أعضاء من ذوي االختصاص يكون أحدهم على األقل مستشارًا نظاميا 

الفصل يف املنازعات اليت تقع بني شركات التأمني وعمالئها أو بني هذه تتوىل 

 . ( الشركات وغريها يف حال حلوهلا حمل املؤمن له

ال ختتص الدوائر املرورية بنظر الدعاوى ضد جهة اإلدارة بناء على  -7

/ج( من نظام ديوان املظامل اليت تنص  بأن احملاكم اإلدارية ختتص : 13املادة ) 

صل يف  دعاوى التعويض اليت يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال ) بالف

 أعمال ..( مجٌع منكَّر مضاٌف لــ ) جهة اإلدارة (  ) كلمة جهة اإلدارة. ( و  

من شيئًا املادة ومل تستثن  فاقتضت العموم كما هو مقرر يف علم أصول الفقه

أمام إحدى حماكم و إذا رفعت الدعوى أمام إحدى احملاكم و هذه األعمال

ديوان املظامل و  ختلتا كلتاهما عن نظرها فريفع طلب تعيني اجلهة املختصة 

 إىل جلنة الفصل يف تنازع االختصاص يف اجمللس األعلى للقضاء  .

الدوائر املرورية ال ختتص بنظر حوادث االصطدام إذا كانت عمدًا ملا  -8

املتضمنة ما نصه  ظام املرور( من  املادة الثانية من ن 40)  ورد يف  الفقرة 

 ( دون قصداحلادث املروري هو  كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية ):

وعليه فإن الدوائر املرورية ال ختتص بنظر الدعوى إذا قرر املدعي بأن املدعى 

أنه اصطدم بسيارته عمدًا و إذا وقع  عليه قتل مورثه عمدًا أو شبه عمد أو

حيلت إليه أواًل ، ثم أعيدت إليه ثانيًا ومل يقتنع التدافع  فعلى من أ
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باختصاصه بها أن يصدر قرارًا بصرف النظر بعدم اختصاصه ، وعليه أن يرفع 

القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف؛ للفصل يف ذلك ، 

 وما تقرره يلزم العمل به ، ويعلم القاضي اخلصوم بذلك.

ال ختتص بنظر دعاوى املطالبة بالتعويض عن تلفيات الدوائر املرورية  -9

 كاحرتاق السيارة بسبب خللالصيانة  سوء السيارة بسبب سوء االستخدام أو

( من  املادة الثانية من نظام املرور  40ملا ورد يف  الفقرة )   بها ميكانيكي

أو املتضمنة ما نصه : ) احلادث املروري هو  كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة 

فاحلادث  ( . جراء استخدام املركبة وهي يف حالة حركةمادية دون قصد ؛ 

املروري إذن هو ما حيصل بسبب حركة السيارة ال بسبب خلل فيها و إذا وقع 

التدافع  فعلى من أحيلت إليه أواًل ، ثم أعيدت إليه ثانيًا ومل يقتنع 

، وعليه أن يرفع باختصاصه بها أن يصدر قرارًا بصرف النظر بعدم اختصاصه 

القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف؛ للفصل يف ذلك ، 

 وما تقرره يلزم العمل به ، ويعلم القاضي اخلصوم بذلك.

الدوائر املرورية ال ختتص بنظر دعاوى احلق العام إذا اشتملت على  -10

حة املخدرات املطالبة بعقوبات جزائية كحد املسكر وتطبيق مواد نظام مكاف

( من نظام 127ألن احملكمة اجلزائية هي األوسع اختصاصًا استنادًا على املادة )

اإلجراءات اجلزائية و اليت تنص بأنه : ) إذا مشل التحقيق أكثر من جرمية 

من اختصاص حماكم متماثلة االختصاص وكانت مرتبطة فرتفع مجيعها 

فإذا كانت اجلرائم من ها بأمر واحد إىل احملكمة املختصة مكانًا بإحدا

اختصاص حماكم خمتلفة االختصاص فرتفع إىل احملكمة األوسع 

و إذا وقع التدافع  فعلى من أحيلت إليه أواًل ، ثم أعيدت إليه ثانيًا  (اختصاصًا 

ومل يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قرارًا بصرف النظر بعدم اختصاصه ، 

اق املعاملة إىل حمكمة االستئناف؛ وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأور

 للفصل يف ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به ، ويعلم القاضي اخلصوم بذلك.
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إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سري واحد يف حمكمة واحدة  -11

من نظام املرافعات (  9-31)فيكون نظرها لدى دائرة واحدة وفقًا للمادة 

 الشرعية والئحته التنفيذية .

دعي يف الدعاوى الناشئة عن حوادث السري اليت تقع يف بلد غري بلد للم -12

اق اختصاصها الدعوى يف احملكمة اليت يقع يف نطاملدعى عليه اخليار يف إقامة 

مكان وقوع احلادث أو مكان إقامة املدعى عليه وفقًا للفقرة الثالثة من املادة 

اص هو املدعي والدفع والذي حيدد االختص ( من نظام املرافعات الشرعية39)

بعدم االختصاص املكاني حق للمدعى عليه وإذا مل يدفع به قبل جوابه على 

 .  فإن حقه يسقطالدعوى 

كل حادث ينتج عنه وفاة أو تلف نفس كاًل أو بعضًا تقام فيه دعوى  -13

 عامة على املسؤول عنه أيًا كانت نسبة مسؤوليته عن احلادث .

% ،  50% ، 25احلادث وفق املعيار النسيب يتم حتديد نسبة املسؤولية عن  -14

75  ، %100 .% 

تقام الدعوى العامة إذا نتج عن احلادث أي إصابة وال يشرتط أن تكون  -15

 العضو لألسباب اآلتية :  تلفاإلصابة قد ترتب عليها 

 أن الشريعة اإلسالمية توجب تعزير من جنى على غريه بأي جناية.   - أ

وإن مل يكن فيها تلف دائم ككسور أن بعض اإلصابات تكون خطرية   - ب

احلوض والظهر والفخذ فهل ال يتم حماكمة املتسبب فيها ويؤاخذ غريه 

 الذي تسبب حبادث نتج عنه فقد لبعض األسنان مثاًل 

 ( عام ويشمل التلف الدائم واملؤقت.62أن نص املادة )  - ت

 (62-62دعوى املطالبة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف املادتني ) -16

من نظام املرور ال يصح رفعها إال من هيئة التحقيق واالدعاء العام وفقًا للمادة 

( من نظام اإلجراءات اجلزائية اليت تنص بأنه : )ختتص هيئة التحقيق 15)
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بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها أمام  -وفًقا لنظامها  -واالدعاء العام 

 احملاكم املختصة(.

ط اسم املدعي العام املكلف مبهام االدعاء البد من أن يرصد يف الضب -17

 العام ورقم خطاب تكليفه وتارخيه .

ال جيب حضور املدعي العام يف اجللسات إال بطلب من الدائرة  -18

 القضائية .

ال تشطب دعوى املدعي العام عند ختلفه عن احلضور بعد طلبه من  -19

 الدائرة القضائية .

همة املنسوبة إليه من للمدعى عليه توكيل غريه إال إذا كانت الت -20

( من نظام اإلجراءات 139اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف فقد نصت املادة )

اجلزائية بأنه : ) جيب على املتهم يف اجلرائم الكبرية أن حيضر بنفسه أمام 

احملكمة مع عدم اإلخالل حبقه يف االستعانة مبن يدافع عنه أما يف اجلرائم 

عنه وكيًلا أو حمامًيا لتقديم دفاعه، وللمحكمة يف  األخرى فيجوز له أن ينيب

كل األحوال أن تأمر حبضوره شخصًيا أمامها (. واجلرائم الكبرية املوجبة 

للتوقيف هي : "حوادث السري أثناء قيادة املركبة حتت تأثري املسكر أو املخدر أو 

ة السري، املؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة املركبة يف اجتاه معاكس حلرك

أو جتاوز إشارة املرور الضوئية أثناء الضوء األمحر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال 

 15عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 

 يومًا" 

وإذا مت رصد دعوى املدعي الدعوى العامة ال جيوز احلكم فيها غيابيًا  -21

فيها لغياب املتهم  فيفهم املدعي العام بأن له العام وبيناته و تعذر احلكم 

( من 98مواصلة الدعوى عند حضور املتهم وفقًا للفقرة الثانية من املادة )

 الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية .
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إذا تعدد املتهمون وحضر بعضهم فتصدر الدائرة حكمها يف حق من  -22

عند حضورهم  حضر وتقرر بأنها ستواصل نظر الدعوى يف مواجهة الغائبني

 ( من الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية .99وفقًا للفقرة األوىل من املادة )

يف ضبط  -إذا حضر  -يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب  -23

( من الئحة نظام اإلجراءات 99الدعوى نفسها وفقًا للفقرة الثانية من املادة )

 اجلزائية .

 س صور : اجلواب على دعوى املدعي العام يأخذ مخ -24

 اإلقرار بصفة وقوع احلادث والقناعة بنسبة اخلطأ . -1

 اإلقرار بصفة وقوع احلادث واالعرتاض على نسبة اخلطأ . -2

 اإلقرار بوقوع احلادث وإنكار صفته و واالعرتاض على نسبة اخلطأ . -3

 إنكار وقوع احلادث مجلة وتفصياًل . -4

أن يقول كأو حكمًا  كأن يسكت وال جييب النكول عن اجلواب حقيقة -5

 .  ال أدري وال أذكر

إذا كان اجلواب بصورة اإلقرار بصفة وقوع احلادث والقناعة بنسبة  -25

اخلطأ فيتم احلكم على املدعى عليه مبوجب إقراره وال يقبل رجوعه فيه ألن 

 موجبه التعزير .

إذا كان اجلواب بصورة اإلقرار بصفة وقوع احلادث واالعرتاض على  -26

قوع احلادث اليت أقر بها املدعى عليه تدينه فيتم نسبة اخلطأ وكانت صفة و

احلكم عليه مبوجب ذلك ويستدل على ذلك بالقواعد الشرعية أو النظامية 

  على أن ما قام به املدعى عليه موجب للمسؤولية . املقررة يف نظام املرور

يف الصور الثالثة والرابعة واخلامسة فيطلب من املدعي العام بينته على  -27

 ع احلادث وهي :صفة وقو

ء على معاينة رجل املرور : فريصد التقرير تقرير احلادث إذا كان بنا - أ

ويعرض على املدعى عليه فإن صادق عليه وقنع به حكم عليه بإقراره وإن 
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أنكره وأصر على دفعه فيطلب منه البينة على ذلك و إن عجز عن البينة 

ى د جرى العمل علوال حاجة إلحضار رجل املرور ألنه خبري وقحكم عليه 

ويشرتط أن يكون التقرير  عدم اشرتاط العدد والتزكية يف أهل اخلربة

مطابقًا لألصول الشرعية والنظامية وأن تكون أسباب املسؤولية مفصلة و 

غري جمملة فال يكفي اإلشارة إىل عدم التزام أخذ احليطة واحلذر أو عدم 

نتيجة التقرير منطقية بيان وجه ذلك وال بد أن تكون االنتباه من دون 

للوقائع الواردة فيه فال يصح حتميل شخص اصطدم مبشاة يف طريق 

رئيس بكامل املسؤولية عن احلادث  وذلك لوجود خمالفة من املشاة  

 .بسريهم يف طريق غري خمصص هلم 

ملرور قد استند يف تقريره عليها : وال بد شهادة الشهود إذا كان رجل ا - ب

وال تقبل رعي للشهادة و أن تكون شهادتهم موصلة من اكتمال النصاب الش

شهادة الوالد لولده وال الولد لوالده وال الزوج لزوجته وال الزوجة لزوجتها 

وتقبل شهادة الصديق لصديقه واألخ وال اخلادم وال ملن جير لنفسه نفعًا 

وميهل املدعي العام إلحضار شهوده ملرتني فإن مل حيضر املطلوب منه ألخيه 

( من نظام 126وفقا للمادة )اجللسة الثالثة فيتم اعتباره عاجزًا يف 

 .وخيلى سبيل املدعى عليهاملرافعات الشرعية 

العقوبات اليت يطلب املدعي العام تطبيقها على املتهم هي املنصوص  -28

( يف نظام املرور اليت تنص على أن : ) كل من أتلف نفس 62عليها يف املادة )

يف حادث سري متعديًا ، أو مفرطًا؛ يعاقب بالسجن  - كاًل أو بعضًا -إنسان 

مدة ال تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف ريال ، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني ، دون إخالل مبا يتقرر للحق اخلاص( وكذلك 

 من نظام املرور اليت تنص بأن : ) على كل سائق 63املنصوص عليها يف املادة 

يكون طرفًا يف حادث مروري أن يوقف املركبة يف مكان احلادث ، ويبادر بإبالغ 

اإلدارة املختصة ، وأن يقدم املساعدة املمكنة ملصابي احلادث، فإن مل يقم بذلك 
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يعاقب بغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف  ريال، أو بالسجن مدة ال تزيد 

 .على ثالثة أشهر ، أو بهما معًا( 

(  إىل 62ظروف تقدير العقوبة احملكوم بها مبوجب املادة ) تنقسم -29

 قسمني : 

 ظروف مشددة : جتمع بني السجن والغرامة : - أ

 ما نتج عنه وفاة أو شلل أو فقد طرف . -1

 ما نتج عن القيادة حتت تأثري املسكر . )ظرف مشدد جًدا( . -2

 ما نتج عن ممارسة التفحيط . )ظرف مشدد جًدا(. -3

 ارة .ما نتج عن قطع اإلش -4

 ما نتج عن عكس السري . -5

 املناورة بني السيارات بسرعة عالية . -6

 اهلروب من موقع احلادث . -7

 تعدد األطراف املتضررين .  -8

 ظروف خمففة : - ب

 سعاف املصاب .إ -1

 كرب سن املدعى عليه . -2

 عدم وجود سوابق . -3

 ظهور التوبة والندم . -4
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 بكامل املسؤولية .  يتم إدانتهذا مل إ -5

يه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوًفا بسبب إذا كان احملكوم عل -30

القضية اليت صدر احلكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية . 215احملكوم بها عند تنفيذها وفقًا للمادة 

للدائرة أن تنص يف حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية يف  -31

ت من أخالق احملكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه احلق العام، إذا رأ

الشخصية أو الظروف اليت ارتكبت فيها اجلرمية أو غري ذلك ما يبعث على 

من نظام اإلجراءات  214القناعة بوقف التنفيذ وفقًا للفقرة الثانية من املادة 

 اجلزائية .

ليته عن يفهم املدعى عليه بأن عليه كفارة قتل اخلطأ إذا أدين مبسؤو -32

ولو كان وجتب الكفارة  احلادث بأي نسبة و تتعدد الكفارة بتعدد املتوفني

 . املتوفى غري مسلمًا

 اإلفراج عن املتهم فيه تفصيل : -33

 : يفرج عنه  يف غري اجلرائم الكبرية - أ

 .إذا كان حيمل وثيقة تأمني  -1

 مية .كفالة حضورية غر أو قدم -2

 يف اجلرائم الكبرية : - ب

 د احلكم يف القضية وكان احلكم :إال بعال يفرج عنه 

 صادرًا بعدم اإلدانة. -1

 أو بعقوبة ال يقتضي تنفيذها السجن . -2

 أو  كان املتهم قد قضى مدة العقوبة احملكوم بها أثناء توقيفه. -3
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-62أو أمضى مدة أكثر من احلد األعلى املنصوص عليه يف املادتني  -4

 من نظام املرور . 63

 .إذا مل ينتهي احلق اخلاصرمية مع ضرورة تقديم كفالة حضورية غ

 60/2يسقط احلق العام إذا وقع احلادث بسبب قوة قاهرة وفقًا للمادة  -34

 من نظام املرور والئحته التنفيذية .

تنقضي الدعوى العامة بصدور العفو أو وفاة املتهم وتعاد كامل أوراق  -35

 املعاملة إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام إلكمال الزمها .

 147ظر دعوى احلق اخلاص مع دعوى احلق العام بناء على املادة جيوز ن -36

 من نظام اإلجراءات اجلزائية .

 له حالتان  : احلق اخلاص -37

  . إما أن يكون مطالبة بالتعويض عن تلفيات السيارة  - أ

 أو مطالبة بالتعويض عن إتالف النفس وما دونها . - ب

 يف احلالة األوىل : -38

أن يكون هو مالك السيارة أو بد  التحقق من صفة املدعي فال جيب   - أ

وكياًل عنه مبوجب وكالة شرعية وال يكفي التفويض أو وليًا عليه 

فإن مل يكن مالكًا هلا  مبوجب صك والية إذا مل يكن الولي هو األب

 فيصرف النظر عن دعواه .

 .السري أو برنت من املروريتم التحقق من ملكية السيارة مبوجب رخصة  - ب

لدعوى بذكر تاريخ احلادث وزمنه وموقعه وأمساء ال بد من حترير ا - ت

السائقني وأنواع السيارات وكيفية وقوع احلادث هل هو قطع إشارة أو عكس 

وهي إما : أرش  سري أو تفحيط أو احنراف .. اخل وحيدد فيها طلبات املدعي

نقص القيمة أو أجرة املثل خالل فرتة اإلصالح أو أجور نقل السيارة من 

 . إىل شيخ املعارض موقع احلادث

 يف احلالة الثانية : -39
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وكياًل  جيب التحقق من صفة املدعي فال بد أن يكون هو املصاب أو  - أ

عنه مبوجب وكالة شرعية وال يكفي التفويض أو وليًا عليه مبوجب صك 

 وكياًل عن الورثة أو وليًا على وارثوالية إذا مل يكن الولي هو األب أو 

 . الولي هو األب  مبوجب صك والية إذا مل يكن

ال بد من حترير الدعوى بذكر تاريخ احلادث وزمنه وموقعه وأمساء  - ب

السائقني وأنواع السيارات وكيفية وقوع احلادث هل هو قطع إشارة أو عكس 

وهي : دية قتل  سري أو تفحيط أو احنراف .. اخل وحيدد فيها طلبات املدعي

ج أو تعويض عن التعطل اخلطأ أو دية عضو أو أرش إصابة أو تكاليف عال

 . عن العمل أو التعويض عن الضرر املعنوي

الوكاالت من خارج اململكة ال بد من تصديقها من وزارتي اخلارجية  - ت

 . والعدل السعوديتني

ل املطالبة بدية املتوفى أن يكون املدعي وارثًا ال بد من التحقق يف حا - ث

رصد الوكاالت  مبوجب صك حصر الورثة ويتم اإلشارة إىل ذلك إما بعد

  أو بعد رصد الدعوى .

يصح إقامة الدعوى على من باشر التصرف ) السائق ( أو كفيله   -40

)كفالة حضورية أو غرم وأداء (  أو رب العمل إذا كان العامل يقود السيارة 

 أثناء تأديته لعمله أو مالك السيارة إذا سلمها ملن ال حيمل رخصة القيادة.

ال ) وزارة املالية ( إذا هرب الشخص املسؤول تقام الدعوى على بيت امل -41

عن احلادث وال يوجد معلومات عنه بعد أخذ املوافقة من املقام السامي على 

 نظرها .

إذا كان من باشر التصرف ) السائق ( قاصرًا فالدعوى تقام على وليه  -42

اجلربي )األب( وحيكم عليه مبا نتج عن احلادث من تلفيات أو تعويضات وإذا 

 املبلغ  يزيد عن ثلث الدية فيحكم عليه ويفهم بالرجوع على العاقلة .كان 

 اجلواب على دعوى املدعي  يأخذ مخس صور :  -43
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 اإلقرار بصفة وقوع احلادث والقناعة بنسبة اخلطأ . -1

 اإلقرار بصفة وقوع احلادث واالعرتاض على نسبة اخلطأ . -2

بة اإلقرار بوقوع احلادث وإنكار صفته و واالعرتاض على نس -3

 اخلطأ .

 إنكار وقوع احلادث مجلة وتفصياًل . -4

النكول عن اجلواب حقيقة كأن يسكت وال جييب أو حكمًا كأن  -5

 يقول ال أدري وال أذكر .

إذا كان اجلواب بصورة اإلقرار بصفة وقوع احلادث والقناعة بنسبة  -44

 هاخلطأ فيتم احلكم على املدعى عليه مبوجب إقراره وال يقبل رجوعه فيه ألن

 . علق حبقوق اآلدمينيمت

إذا كان اجلواب بصورة اإلقرار بصفة وقوع احلادث واالعرتاض على  -45

نسبة اخلطأ وكانت صفة وقوع احلادث اليت أقر بها املدعى عليه تدينه فيتم 

احلكم عليه مبوجب ذلك ويستدل على ذلك بالقواعد الشرعية أو النظامية 

 ملدعى عليه موجب للمسؤولية . املقررة يف نظام املرور على أن ما قام به ا

يف الصور الثالثة والرابعة واخلامسة فيطلب من املدعي بينته على  -46

 صفة وقوع احلادث وهي :

تقرير احلادث إذا كان بناء على معاينة رجل املرور : فريصد التقرير  - أ

ويعرض على املدعى عليه فإن صادق عليه وقنع به حكم عليه بإقراره وإن 

دفعه فيطلب منه البينة على ذلك و إن عجز عن البينة أنكره وأصر على 

ُأفهم بأن له ميني املدعي على نفي ما دفع به واليمني تكون على من باشر 

التصرف وهو قائد السيارة فإن تعذر حضوره فيحلف املالك على نفي 

ويشرتط أن يكون  تقرير املرور مطابقًا لألصول الشرعية والنظامية  العلم 

سباب املسؤولية مفصلة و غري جمملة فال يكفي اإلشارة إىل عدم وأن تكون أ

التزام أخذ احليطة واحلذر أو عدم االنتباه من دون بيان وجه ذلك وال بد 
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أن تكون نتيجة التقرير منطقية للوقائع الواردة فيه فال يصح حتميل 

شخص اصطدم مبشاة يف طريق رئيس بكامل املسؤولية عن احلادث  وذلك 

 .خمالفة من املشاة  بسريهم يف طريق غري خمصص هلم لوجود 

شهادة الشهود إذا كان رجل املرور قد استند يف تقريره عليها : وال بد  - ب

وال تقبل  من اكتمال النصاب الشرعي للشهادة و أن تكون شهادتهم موصلة

شهادة الوالد لولده وال الولد لوالده وال الزوج لزوجته وال الزوجة لزوجتها 

وتقبل شهادة الصديق لصديقه واألخ  خلادم وال ملن جير لنفسه نفعًاوال ا

إلحضار شهوده ملرتني فإن مل حيضر املطلوب منه يف  وميهل املدعي ألخيه  

( من نظام املرافعات 126اجللسة الثالثة فيتم اعتباره عاجزًا وفقا للمادة )

 .ويفهم بأن له ميني املدعى عليه الشرعية

ن احلادث حيكم عليه مبا نتج عن احلادث من تلفيات السائق املسؤول ع -47

ما زاد عن ثلث الدية فيحكم عليه أ وباألروش اليت ال تزيد على ثلث الدية و

 كذلك ويفهم بالرجوع على العاقلة .

العاقلة ال تتحمل األروش اليت ال تزيد عن ثلث الدية وكذلك إن مت  -48

 احلكم على السائق بإقراره إال إن صدقته .

تويف السائق يف احلادث ونتج عن احلادث وفيات وتلفيات فاملطالبة إذا  -49

بالدية واألروش اليت تزيد عن ثلث الدية تكون يف مواجهة العاقلة و أما املطالبة 

بالتعويض عن التلفيات واألروش اليت ال تبلغ ثلث الدية فتكون يف مواجهة 

 الورثة و حيكم عليهم من تركة مورثهم إن كان له مال .

ال جيب حضور مجيع العاقلة ويكفي حضور أحدهم و احلكم يكون على  -50

 . حسب يسارهم العاقلة ويكلف من حضر جبمعها منهم

 احلكم على بيت املال ) وزارة املالية ( جيب رفعه حملكمة االستئناف . -51

إذا مل حيكم للورثة بكامل الدية وفيهم قاصر سنًا أو عقاًل وجب رفع  -52

 ف  .احلكم حملكمة االستئنا
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 ثانيًا :

 نـمـاذج دعــاوى مــروريــة
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 أواًل : مناذج شطب الدعوى

 ضبط شطب الدعوى للمرة األوىل:  -1

 غياب الطرفني  :  - أ

مل حيضر املدعي وال املدعى عليه وال من ينوب عنهما ومل يتقدم املدعي بعذر مقبول 

من نظام  55ىل وفقًا للمادة والنتهاء وقت اجللسة فقد جرى شطب الدعوى للمرة األو

املرافعات الشرعية وحتى ال خيفى جرى إثبات ذلك وباهلل التوفيق وصلى اهلل على 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 غياب املدعي فقط  : - ب

مل حيضر املدعي وال من ينوب عنه ومل يتقدم بعذر مقبول والنتهاء وقت اجللسة فقد 

من نظام املرافعات الشرعية وحتى ال  55فقًا للمادة جرى شطب الدعوى للمرة األوىل و

خيفى جرى إثبات ذلك وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 وسلم

 ضبط شطب الدعوى للمرة الثانية:  -2

 غياب الطرفني : - أ

مل حيضر املدعي وال املدعى عليه وال من ينوب عنهما ومل يتقدم املدعي بعذر مقبول 

من نظام  55هاء وقت اجللسة فقد جرى شطب الدعوى للمرة الثانية  وفقًا للمادة والنت
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املرافعات الشرعية وحتى ال خيفى جرى إثبات ذلك وباهلل التوفيق وصلى اهلل على 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 غياب املدعي فقط : - ب

وقت اجللسة فقد  مل حيضر املدعي وال من ينوب عنه ومل يتقدم بعذر مقبول والنتهاء

من نظام املرافعات الشرعية وحتى ال  55جرى شطب الدعوى للمرة الثانية وفقًا للمادة 

خيفى جرى إثبات ذلك وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 وسلم

 ضبط اإلذن بسماع الدعوى من احملكمة العليا : -3

العليا رقم .... /ش وتاريخ .......... ونص  ورد إلينا قرار الدائرة الثالثة باحملكمة

احلاجة منه : ) بعد االطالع على صورة ضبط القضية املرفقة تبني أن هذه الدعوى 

شطبت لغياب املدعي عن جلستني األوىل : يف ...........  و الثانية يف : ..........  تقرر 

املدعي بعدم تكرار  تنبيه -2اإلذن باستمرار مساع الدعوى  -1الدائرة ما يلي : 

غيابه إذا كان يرغب مواصلة دعواه وتدوين ذلك مع مضمون قرار الدائرة يف ضبط 

القضية ( أ .هـ ثم جرى مين تنبيه املدعي بعدم تكرار غيابه إذا كان يرغب مواصلة 

 دعواه فاستعد بذلك ..
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 ثانيًا : مناذج وكالة

 وكالة عن شخص ) مكتملة ( :  -1

 ل :املدعي هو الوكي -أ

حضر املدعي وكالة / ............................. بصفته وكياًل عن : 

......................... مبوجب الوكالة الصادرة من كتابة ................... رقــم : 

....... .............. و تـاريــــــــــخ : ..........................واملخول له فيها ......................

وحضر حلضوره املدعى عليه /  ....................... اجلنسية مبوجب ................ رقم 

 ........ 

 املدعى عليه هو الوكيل :  -ب

حضر املدعي /  ....................... اجلنسية مبوجب ................ رقم ....... وحضر 

............... بصفته وكياًل عن : حلضوره املدعى عليه وكالة / ..............

......................... مبوجب الوكالة الصادرة من كتابة ................... رقــم : 

 .............. و تـاريــــــــــخ : ..........................واملخول له فيها ............................. 

 ملة ( :وكيل عن شخص بصفته وكيل ) مكت -2

 املدعي هو الوكيل : - أ

حضر املدعي وكالة : ............................. بصفته وكياًل عن : 

.......................... والذي وّكل بصفته وكياًل عن : ........................ مبوجب 

ــــــــــخ الوكالة الصادرة من كتابة ................... رقــم : .............. و تـاري

:..........................واملخول له فيها ............................. وحضر حلضوره املدعى 

 عليه /   ....................... اجلنسية مبوجب ................رقم ........

 املدعى عليه هو الوكيل : - ب
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................رقم ........ وحضر  حضر املدعي /   ....................... اجلنسية مبوجب

حلضوره املدعى عليه وكالة : ............................. بصفته وكياًل عن : 

.......................... والذي وّكل بصفته وكياًل عن : ........................ مبوجب 

........ و تـاريــــــــــخ : الوكالة الصادرة من كتابة ................... رقــم : ......

 ..........................واملخول له فيها ............................. 

 وكالة غري مكتملة: -3

 وكالة غري مكتملة من املدعي : - أ

حضر املدعي وكالة / ............................. بصفته وكياًل عن 

لصادرة من كتابة ................... رقــم : ......................... مبوجب الوكالة ا

.............. و تـاريــــــــــخ : .......................... وال ختوله هذه الوكالة احلق يف 

من نظام املرافعات الشرعية  50/3املرافعة أو املطالبة أو املخاصمة  لذا وبناء على املادة 

ي وكالة بأن عليه إحضار وكالة أخرى ختوله والئحته التنفيذية فقد أفهمت املدع

ذلك و أنَّه إذا مل يقدم وكالة مكتملة يف اجللسة القادمة فسوف يعامل مبقتضى 

من النظام املشار إليه  فاستعد بإحضار املطلوب وإلمهال املدعي وكالة رفعت  55املادة 

على نبينا حممد وعلى اجللسة إىل يوم ....... الساعة ...... وباهلل التوفيق وصلى اهلل 

 آله وصحبه وسلم

 وكالة غري مكتملة من املدعى عليه : - ب

حضر املدعي /  ....................... اجلنسية مبوجب ................ رقم ....... وحضر 

حلضوره املدعى عليه وكالة / ............................. بصفته وكياًل عن : 

مبوجب الوكالة الصادرة من كتابة ................... رقــم : ......................... 

.............. و تـاريــــــــــخ : ..........................وال ختوله هذه الوكالة احلق يف 

من نظام املرافعات الشرعية  50/3املرافعة أو املدافعة أو املخاصمة لذا وبناء على املادة 

د أفهمت املدعى عليه وكالة بأن عليه إحضار وكالة أخرى والئحته التنفيذية فق
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ختوله ذلك و أنَّه إذا مل يقدم وكالة مكتملة يف اجللسة القادمة فسوف يعامل 

من النظام املشار إليه فاستعد بإحضار املطلوب وإلمهال املدعى عليه  57مبقتضى املادة 

هلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا وكالة رفعت اجللسة إىل يوم ....... الساعة ...... وبا

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 الوكيل مل حيضر ما يثبت توكله : -4

 املدعي وكالة مل حيضر ما يثبت توكله :  - أ

حضر املدعي وكالة /......................  بصفته وكياًل عن : ............................  

ن من إحضار الوكالة يف هذه اجللسة وبسؤاله عما يثبت توكله عنه قال : مل أمتك

وأطلب إمهالي إلحضارها إىل حني موعد اجللسة القادمة هكذا أجاب لذا وبناء على 

من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية فقد جرى اعتبار املدعي  50/2املادة 

نظام من ال 55غائبًا عن هذه اجللسة وقررت شطب دعواه للمرة األوىل وفقًا للمادة 

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا  املشار إليه وحتى ال خيفى جرى إثبات ذلك

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 املدعى عليه وكالة مل حيضر ما يثبت توكله :  - ب
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حضر املدعي /  ....................... اجلنسية مبوجب ................ رقم ....... وحضر 

ة / ............................. بصفته وكياًل عن : حلضوره املدعى عليه وكال

.........................  وبسؤاله عما يثبت توكله عنه قال : مل أمتكن من إحضار 

الوكالة يف هذه اجللسة وأطلب إمهالي إلحضارها إىل حني موعد اجللسة القادمة 

املرافعات الشرعية والئحته من نظام   50/2هكذا أجاب فأجبته لطلبه وبناء على املادة 

التنفيذية فقد أفهمت املدعى عليه وكالة بأنه إذا ختلف عن احلضور أو مل حيضر 

من النظام املشار إليه  57الوكالة يف اجللسة القادمة فسوف يعامل مبقتضى املادة 

 وإلمهال املدعى عليه وكالة رفعت اجللسة إىل يوم .......... الساعة .......... وباهلل

 التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 التوكل عن الشركات :   -5

 املدعي إذا كان وكياًل عن الشركة :  - أ

وحيث إن املدعي وكالة مل يتوكل عن: ...............بصفته مديًرا 

لشركة..................وإمنا توكل عنه : ) أصالة عن نفسه/بصفته شريًكا بها( وألن 

كل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من املفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو التو

من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية لذا فقد  49/2سجلها بناء على املادة 

أفهمت املدعي وكالة بأن عليه إحضار وكالة شرعية من املفوض بذلك وفق عقد 

أو مل حيضر املطلوب منه يف تأسيس الشركة أو سجلها وإذا ختلف عن احلضور 

من النظام املشار إليه  55اجللسة القادمة فسوف يتم اعتباره غائبًا ويعامل وفق املادة 

ففهم واستعد بإحضار املطلوب وإلمهال املدعي وكالة رفعت اجللسة إىل يوم ...... 

 لمالساعة ........ وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وس

 املدعى عليه إذا كان وكياًل عن الشركة : - ب

وحيث إن املدعى عليه وكالة مل يتوكل عن: ............... بصفته مديًرا 

لشركة..................وإمنا توكل عنه : ) أصالة عن نفسه/بصفته شريًكا بها(  وألن 
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أو  التوكل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من املفوض بذلك وفق عقد تأسيسها

من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية لذا فقد  49/2سجلها بناء على املادة 

أفهمت املدعى عليه وكالة بأن عليه إحضار وكالة شرعية من املفوض بذلك وفق 

عقد تأسيس الشركة أو سجلها وإذا ختلف عن احلضور أو مل حيضر املطلوب منه يف 

من النظام املشار إليه  57غائبًا ويعامل وفق املادة  اجللسة القادمة فسوف يتم اعتباره

ففهم واستعد بإحضار املطلوب وإلمهال املدعى عليه وكالة رفعت اجللسة إىل يوم 

...... الساعة ........ وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 وسلم

 توكيل األجنيب :  -6

  عالقته مبوكليه فقال : إنَّ موكلّي ثم جرى مين سؤال املدعي وكالة عن

من  3-18ليسوا من قرابيت وال من أصهاري هكذا أجاب لذا وبناء على املادة 

نظام احملاماة والئحته التنفيذية فقد أفهمت املدعي وكالة بأنه ال يصح 

توكله يف هذه القضية لكونه ال حيمل اجلنسية السعودية ففهم وقرر بقوله : 

غ موكليَّ بضرورة توكيل شخص سعودي اجلنسية يقوم أطلب إمهالي إلبال

باملرافعة عنهم يف هذه القضية هكذا قرر وإلمهال املدعي وكالة رفعت اجللسة 

إىل يوم ...... الساعة ....... وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى 

 آله وصحبه وسلم

  السعوديتني لذا وبناء ومل يتم املصادقة عليها من وزارتي اخلارجية والعدل

من نظام احملاماة والئحته التنفيذية فقد أفهمت املدعي وكالة  7-20املادة 

بأن عليه تصديق الوكالة من الوزارتني املذكورتني ففهم واستعد بإكمال 

املطلوب إىل حني موعد اجللسة القادمة وإلمهال املدعي وكالة رفعت اجللسة 

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى  إىل يوم ...... الساعة ........

 آله وصحبه وسلم
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 ثالثًا : ضبط التبليغ والسري يف الدعوى غيابيًا

 ضبط عدم حضور املدعى عليه ) حق عام  (  : -1

مل حيضر املدعى عليه وال من ينوب عنه وإىل حني حضوره رفعت اجللسة إىل يوم....... 

هلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله هـ الساعة.... وبا1438-..  -.. 

 وصحبه وسلم

 ضبط عدم حضور و تبلغ املدعى عليه ) حق خاص (  : -2

مل حيضر املدعى عليه وال من ينوب عنه ومل يرد إلينا ما يفيد بتبلغه مبوعد هذه 

هـ الساعة.... 1438-..  -اجللسة وإلعادة تبليغه رفعت اجللسة إىل يوم....... .. 

 اهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلموب

 ضبط عدم إحضار السجني : -3

مل يتم إحضار املدعى عليه من السجن وإلعادة طلبه رفعت اجللسة إىل يوم....... .. 

هـ الساعة.... وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله 1438-..  -

 وصحبه وسلم

 ى عليه عن احلضور أكثر من مرة :ضبط ختلف املدع -4

مل حيضر املدعى عليه وال من ينوب عنه ومل يرد إلينا ما يفيد بتبلغه مبوعد هذه 

اجللسة و حيث إنه قد جرى طلبه عدة مرات ومل حيضر لذا فقد قررت الكتابة إىل إدارة 

اهلل مرور منطقة الرياض إلحضار املدعى عليه يف أي يوم خالل وقت الدوام الرمسي وب

 التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ضبط السري يف الدعوى غيابيًا ) متبلغ لشخصه ( :  -5

مل حيضر املدعى عليه وال من ينوب عنه ومل يتقدم بعذر مقبول وبناء على الفقرة 

من نظام املرافعات الشرعية فقد قررت السري يف هذه الدعوى  57الثانية من املادة 

 غيابيًا 

 ضبط السري يف الدعوى غيابيًا ) متبلغ لغري شخصه ( :  -6

مل حيضر املدعى عليه وال من ينوب عنه ومل يتقدم بعذر مقبول وبناء على الفقرة 

 من نظام املرافعات الشرعية فقد قررت السري يف هذه الدعوى غيابيًا  57األوىل من املادة 

هول العنوان ( ضبط السري يف الدعوى غيابيًا ) تبليغ جم -7

 : 

من  57مل حيضر املدعى عليه وال من ينوب عنه وبناء على الفقرة الثالثة من املادة 

نظام املرافعات الشرعية فقد قررت السري يف هذه الدعوى غيابيًا ) بعد إيقاف اخلدمات 

 واإلعالن باجلريدة (
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رابعًا :  ضبط الدعوى واإلجابة عليها وطلب البينة 

 ومنطوق احلكم

 ضبط مقدمة الدعوى العامة :  -1

يدعي املدعي العام / حممد بن عبداهلل العقيل سعودي اجلنسية مبوجب السجل 

املكلف مبهمة االدعاء العام بالدوائر املرورية باحملكمة العامة   1069376810املدني رقم 

هـ ضد / 1436-6-2وتاريخ  50986بالرياض مبوجب اخلطاب رقم 

.................. بدعوى تتضمن ما نصه : ...................................... .............

 هكذا قدم دعواه 

 ضبط اسم املرتجم ورقم هويته :  -2

  وبعرض الدعوى على املدعى عليه بواسطة املرتجم حممد رقيب حممد

 2197383199بنغالديشي اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم 

 دعى عليه بواسطة املرتجم علي الدين عبدالوهاب وبعرض الدعوى على امل

  2020076564فلبيين  اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم 

   وبعرض الدعوى على املدعى عليه بواسطة املرتجم عمر خطاب سيف الرمحن

   2016061521باكستاني   اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم 

 جم عبدالرحيم قاضي وبعرض الدعوى على املدعى عليه بواسطة املرت

عبدالرمحن قاضي باكستاني اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم 

2342532641 

  وبعرض الدعوى على املدعى عليه بواسطة املرتجم سر تاج علي مولوي مياقل

 2012091340باكستاني  اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم 
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 س آدم ليب وبعرض الدعوى على املدعى عليه بواسطة املرتجم حممد إليا

 2026749750سريالنكي  اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم 

 ضبط اجلواب على دعوى املدعي العام : -3

 املصادقة على الدعوى : - أ

و بعرض الدعوى على املدعى عليه قال : ما ذكره املدعي العام من وقوع احلادث 

مجلة املذكور بالصفة املذكورة وأني مسؤول عنه بالنسبة املذكورة فهو صحيح 

 وتفصياًل وأنا قانع بذلك هكذا أجاب

 إنكار الدعوى مجلة وتفصياًل :  - ب

و بعرض الدعوى على املدعى عليه قال : ما ذكره املدعي العام يف دعواه كله غري 

 صحيح مجلة وتفصياًل هكذا أجاب 

مصادقة على وقوع حادث مروري وإنكار صفته و مقدار النسبة    - ت

: 

عليه قال : ما ذكره املدعي العام من أنه وقع بيين وبني و بعرض الدعوى على املدعى 

الطرف اآلخر حادث مروري يف املوقع املذكور بالتاريخ املذكور الذي نتج عنه ....... 

فهو صحيح وما ذكره من صفة وقوع احلادث وأني مسؤول عنه بالنسبة املذكورة فهو 

فة وقوع احلادث غري صحيح وأنا غري قانع بذلك والصحيح هو ) هنا يذكر ص

 والنسبة اليت يرى نفسه مسؤواًل عنها ( هكذا أجاب 

 ضبط طلب اإلمهال للجواب على الدعوى  : - ث

و بعرض الدعوى على املدعى عليه قال : أطلب إمهالي للجواب على دعوى املدعي العام 

إىل حني موعد اجللسة القادمة هكذا أجاب فأجبته لطلبه وإلمهال املدعى عليه رفعت 

لسة إىل يوم ............ الساعة .......... وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد اجل

 وعلى آله وصحبه وسلم
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 ضبط سؤال املدعي العام عن بينته على الدعوى   :  -4

إن مل يكن للمدعي العام من بينة سوى تقرير احلادث ) إذا  - أ

اعه كانت نتيجة التقرير مبنية على  معاينة معد التقرير ومس

 لألقوال وليس بناء على شهادة شاهد( :                                             

وبعرض ما ذكره املدعى عليه على املدعي العام قال : ما ذكره املدعى عليه من صفة 

وقوع احلادث غري صحيح والصحيح هو ما ذكرته هكذا أجاب ثم جرى مين سؤال 

ذكره من صفة وقوع احلادث فقال : ال يوجد لدي بينة  املدعي العام عن بينته على ما

سوى ما جاء يف تقرير احلادث املرفق باملعاملة هكذا أجاب  ثم جرى مين تصفح األوراق 

واالطالع على تقرير احلادث املدون على صـ ............. من امللف املرفق على لفة رقم 

قد انتهى التقرير إىل مسؤولية املدعى عليه ............. املتضمن بأن .................. و

عن احلادث بنسبة .... % لألسباب التالية: ................................... أ .هـ وبعرض 

ما ورد يف هذا التقرير على املدعى عليه قال :  ال أقبل مبا ورد يف هذا التقرير ملا ذكرته 

 يف جوابي على الدعوى  هكذا أجاب

نة املدعي العام شهادة شهود ) إذا كانت نتيجة إن كانت بي - ب

 التقرير مبنية على شهادة شاهد( :                                             

ثم جرى مين سؤال املدعي العام عن بينته على ما جاء يف دعواه فقال : نعم يوجد لدي 

ذا أجاب  فأجبته بينة وأطلب إمهالي إلحضارها إىل حني موعد اجللسة القادمة هك

لطلبه وإلمهال املدعي العام رفعت اجللسة إىل يوم .......... الساعة ......... وباهلل 

 التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 استمهال املدعي العام إلحضار بينته للمرة الثانية : - ت

ي مرة أخرى إلحضار بسؤال املدعي العام عّما استمهل من أجله قال : أطلب إمهال

البينة على أن .................... هكذا أجاب فأجبته لطلبه وأنذرته بأن سيتم اعتباره 
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( من نظام املرافعات 126عاجًزا إن مل حيضر بينته يف اجللسة الثالثة وفقا للمادة )

 .......الشرعية ، وإلمهال املدعي العام رفعت اجللسة إىل يوم ............. الساعة .....

 أحضر املدعي العام شاهده : - ث

بسؤال املدعي العام عمَّا استمهل من أجله أحضر الشاهد .................. اجلنسية 

مبوجب ...... رقم .......... وبسؤاله عما لديه من شهادة قال : أنا ........... أبلغ من 

ال تربطين بطريف الدعوى العمر ....... وأقيم يف مدينة الرياض ومهنيت .............. و

 أي عالقة أشهد ................ 

 ضبط دعوى مطالبة بتلفيات سيارة :  -5

 إذا كانت الدعوى غري حمررة: - أ

بسؤال املدعي عن دعواه قال : أطلب إمهالي لتحرير دعواي إىل حني موعد اجللسة  

.......... القادمة هكذا أجاب فأجبته لطلبه و إلمهال املدعي رفعت اجللسة إىل يوم 

 الساعة .....وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 إذا كانت الدعوى حمررة  :  - ب

بسؤال املدعي عن دعواه قال : إنه بتاريخ .............. الساعة ..........  وقع حادث 

املدعى عليه من نوع  مروري على طريق .......................بني سيارتني األوىل : بقيادة

............. موديل ........... لونها ...............  حتمل اللوحة رقم ............ والثانية : 

أملكها و  بقيادتي من نوع .............. موديل ............. لونها .............  حتمل 

وع احلادث ( ونتج عن اللوحة رقم .............. حيث إني كنت ) هنا يدون صفة وق

احلادث تلفيات بسيارتي املذكورة قدرت قيمتها من قبل شيخ املعارض مببلغ وقدره 

................................ ريال سعودي  كما قد قدرت مسؤولية املدعى عليه عن 

احلادث من قبل املرور بنسبة.............. لذا أطلب سؤال املدعى عليه عن ذلك واحلكم 

 ليه بأن يسلم لي مبلغا وقدره .................... ريال سعودي حااًل هذه دعواي ع
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 طلبات إضافية على أرش نقص قيمة السيارة : - ت

أن يسلم لي أرش نقص قيمة سيارتي وهو مبلغ   إلزامه -1واحلكم عليه مبا يأتي : 

أجرة نقل سيارتي  إلزامه بأن يسلم لي -2وقدره .................... ريال سعودي حااًل 

وقدره ............ ريال سعودي حااًل  مبلغوهي   من مكان احلادث إىل مكتب التقديرات

أجرة املثل لسيارتي من تاريخ وقوع احلادث وحتى  إلزامه بأن يسلم لي -3

إلزامه بأن يسلم لي  -4وقدره ............. ريال سعودي حااًل  مبلغ وهي.................

وقدره  مبلغوهو  عن مماطلته لي من تاريخ وقوع احلادث وحتى .................  تعويضًا

 ............. ريال سعودي حااًل

 التحقق من ملكية املدعي للسيارة : - ث

  ثم جرى مين سؤال املدعي عما يثبت متلكه للسيارة املذكورة فأبرز أصل

 ..... للسيارة من نوع.....رخصة السري رقم ............ املتضمنة ملكية .........

  ثم جرى مين سؤال املدعي عما يثبت متلكه للسيارة املذكورة فقال : أطلب

إمهالي إلحضار املطلوب إىل حني موعد اجللسة  القادمة هكذا أجاب فأجبته 

لطلبه و إلمهال املدعي رفعت اجللسة إىل يوم .......... الساعة .....وباهلل 

 بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمالتوفيق وصلى اهلل على ن

 بعد رصد الدعوى واإلجابة وتهيؤ الدعوى للحكم : - ج

  ثم جرى مين تصفح األوراق واالطالع على خطاب رئيس معارض السيارات رقم

.................  وتاريخ ................   املتضمن بأنه مت معاينة السيارة من نوع 

.. من قبل مندوبي ثالثة معارض سيارات وقدرت قبل ................................

احلادث مببلغ وقدره .............................. ريال وبعد احلادث مببلغ وقدره 

 ................................. ريال . أ.هـ 

   ................ كما جرى مين االطالع على فاتورة نقل سيارة املدعي رقم

 ............  املتضمنة مثل ما ذكره املدعيوتاريخ .......
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 ضبط دعوى مطالبة بأرش إصابة  :  -6

 عدم حترير الدعوى : - أ

بسؤال املدعي عن دعواه قال : أطلب إمهالي لتحرير دعواي إىل حني موعد اجللسة  

القادمة هكذا أجاب فأجبته لطلبه و إلمهال املدعي رفعت اجللسة إىل يوم .......... 

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمالساعة .....

 حادث سيارتني  :  - ب

بسؤال املدعي عن دعواه قال : إنه بتاريخ .............. الساعة ..........  وقع حادث 

مروري على طريق .......................بني سيارتني األوىل : بقيادة املدعى عليه من نوع 

. موديل ........... لونها ...............  حتمل اللوحة رقم ............ والثانية :  ............

بقيادتي من نوع .............. موديل ............. لونها .............  حتمل اللوحة رقم 

.............. حيث إني كنت ) هنا يدون صفة وقوع احلادث ( ونتج عن احلادث إصابيت 

...... وصدر مبوجبها التقرير الطيب الصادر من ................. رقم ............... .......

و تاريخ ............و قد قدرت مسؤولية املدعى عليه عن احلادث من قبل املرور 

بنسبة.............. لذا أطلب سؤال املدعى عليه عن ذلك واحلكم عليه بأن يسلم لي 

 بي  حااًل وفق النسبة املذكورة  هذه دعواي أرش اإلصابات اليت حلقت 

 حادث دهس  : - ت

بسؤال املدعي عن دعواه قال : إنه بتاريخ .............. الساعة ..........كان املدعى عليه 

يقود سيارة من نوع ............. موديل ........... لونها ...............  حتمل اللوحة رقم 

............. باجتاه .............. يف املسار .............. وتفاجأ ............ على طريق ....

بي و أنا أقوم بقطع الطريق على قدمي قادمًا من .......... باجتاه .......... فاصطدم 

بي من ناحية .................من سيارته وقد نتج عن احلادث إصابيت ............... 

الصادر من ................. رقم ............... و تاريخ وصدر مبوجبها التقرير الطيب 
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............ و قد قدرت مسؤولية املدعى عليه عن احلادث من قبل املرور 

بنسبة.............. لذا أطلب سؤال املدعى عليه عن ذلك واحلكم عليه بأن يسلم لي 

 ه دعواي أرش اإلصابات اليت حلقت بي  حااًل وفق النسبة املذكورة  هذ

 طلبات إضافية على أرش اإلصابة :  - ث

إلزامه بأن يسلم لي أرش اإلصابات اليت حلقت بي  حااًل  -1واحلكم عليه مبا يأتي : 

إلزامه بأن يسلم لي مبلغًا وقدره .....ريال سعودي تكلفة عالجي يف مستشفى  -2

ن تاريخ وقوع إلزامه بأن يسلم لي تعويضًا عن انقطاعي عن العمل م -3............ 

إلزامه بأن يسلم لي مبلغًا وقدره ...........ريال  -4احلادث وحتى تاريخ .......... 

 سعودي تعويضًا عن األضرار النفسية واملعنوية اليت حلقت بي حااًل هذه دعواي

بعد رصد الدعوى واإلجابة وتهيؤ القضية للحكم بتعويض  - ج

 املدعي :

 نة املصاب : تقرير الكتابة إىل املستشفى ملعاي -

ثم قررت الكتابة إىل مدينة امللك سعود الطبية إلعداد تقرير طيب نهائي و مرتجم 

باللغة العربية يبني فيه املسميات الشرعية لإلصابات اليت حلقت باملدعي وهل برئت 

سليمة أم معيبة وحتديد نسبة العجز إن وجد وإىل حني ورود اجلواب رفعت اجللسة إىل 

 .. وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم يوم ... الساعة

) مالحظة : ال حاجة للكتابة للمستشفى إذا كان التقرير نهائيًا أو قرر املدعي بأنه 

يرغب بالتعويض عن إصابته بوضعها احلالي و متنازل عن املطالبة بالتعويض يف حال 

 سريانها وتسببها له بعجز مستديم ( 

 عدم ورود التقرير الطيب :ضبط  -

مل يرد إلينا اجلواب من مدينة امللك سعود الطبية وإىل حني وروده رفعت اجللسة إىل 

 يوم ... الساعة .... وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ضبط رصد التقرير الطيب :  -

ود الطبية مبوجب اخلطاب رقم ورد إلينا يف هذه اجللسة اجلواب من مدينة امللك سع

........... وتاريخ.......... وبرفقه التقرير الطيب املتعلق باملدعي / ................. رقم 

............ وتاريخ ............  ونص احلاجة منه : ) .............................( أ .هـ ثم 

كمة لتقدير أروش اإلصابات اليت قررت الكتابة إىل جلنة مقومي احلكومات بهذه احمل

حلقت باملدعي وإىل حني ورود اجلواب رفعت اجللسة إىل يوم ........  الساعة ......... 

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 ضبط رصد التقرير الطيب مع تقرير جلنة مقومي احلكومات: -

مدينة امللك سعود الطبية مبوجب اخلطاب رقم  يف هذه اجللسة ورد إلينا اجلواب من

........... وتاريخ.......... وبرفقه التقرير الطيب املتعلق باملدعي / ................. رقم 

............ وتاريخ ............  ونص احلاجة منه : ) .............................( أ .هـ 

قومي احلكومات بهذه احملكمة لتقدير أروش وكان قد جرى منا الكتابة إىل جلنة م

اإلصابات اليت حلقت باملدعي فوردنا حمضر جلنة مقومي احلكومات رقم ....... 

وتاريخ ..............  ونص احلاجة منه : )بعد االطالع على املعاملة ومراجعة التقرير 

.....  ريال ) ........ الطيب ومبشاهدة املصاب فقد تبني أنه أصيب ........  قدرنا عنه ....

 ( حكومة واهلل املوفق ( أ .هـ 

 ضبط رصد  تقرير جلنة مقومي احلكومات :  -

ورد إلينا اجلواب من جلنة مقومي احلكومات مبوجب اخلطاب رقم ........  وتاريخ 

........ ونص احلاجة منه : ) بعد االطالع على املعاملة ومراجعة التقرير الطيب 

فقد تبني أنه أصيب ........  قدرنا عنه .........  ريال ) ........ ( ومبشاهدة املصاب 

 حكومة واهلل املوفق ( أ .هـ

 

 ضبط دعوى مطالبة بدية :  -7
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 عدم حترير الدعوى : -أ

بسؤال املدعي عن دعواه قال : أطلب إمهالي لتحرير دعواي إىل حني موعد اجللسة  

عي رفعت اجللسة إىل يوم .......... القادمة هكذا أجاب فأجبته لطلبه و إلمهال املد

 الساعة .....وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 حادث سيارتني : -ب

بسؤال املدعي وكالة عن دعواه قال : إنه بتاريخ .............. الساعة ..........  وقع 

ني األوىل : بقيادة املدعى عليه حادث مروري على طريق .......................بني سيارت

من نوع ............. موديل ........... لونها ...............  حتمل اللوحة رقم ............ 

والثانية :  بقيادة مورث موكلي من نوع .............. موديل ............. لونها 

يدون صفة وقوع احلادث ( وقد  .............  حتمل اللوحة رقم .............. حيث  ) هنا

نتج عن احلادث وفاة مورث موكلي وصدر حبقه شهادة الوفاة رقم ...........  وتاريخ 

.......... وقدرت مسؤولية املدعى عليه عن احلادث من قبل املرور  بنسبة ......... ..... % 

ااًل وفق لذا أطلب سؤاله عن ذلك واحلكم عليه بأن يسلم ملوكلي دية قتل اخلطأ ح

 النسبة املذكورة هذه دعواي

 حادث دهس : -ت

بسؤال املدعي عن دعواه قال : إنه بتاريخ .............. الساعة ..........كان املدعى عليه 

يقود سيارة من نوع ............. موديل ........... لونها ...............  حتمل اللوحة رقم 

..... باجتاه .............. يف املسار .............. وتفاجأ ............ على طريق ............

مبورثي / .............. وهو يقوم بقطع الطريق على قدميه قادمًا من .......... باجتاه 

.......... ومل يتمكن من تفاديه فاصطدم به املدعى عليه من ناحية .................من 

ورثي وصدر حبقه شهادة الوفاة رقم ...............  سيارته وقد نتج عن احلادث وفاة م

وتاريخ ................  وقدرت مسؤولية املدعى عليه عن احلادث من قبل املرور بنسبة 
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...................  لذا أطلب سؤاله عن ذلك واحلكم عليه بأن يسلم لي دية قتل اخلطأ 

 حااًل وفق النسبة املذكورة هذه دعواي

 ر الورثة :رصد صك حص -ث

 بعد رصد الوكالة وقبل الدعوى : -

  واملدعي وموكلته هما مجيع ورثة / ...................... اجلنسية مبوجب

.......... رقم .......... مبوجب صك حصر الورثة الصادر من الدوائر اإلنهائية 

مبحكمة األحوال الشخصية ) بشمال الرياض / بشرق الرياض ( رقم ........... 

 اريخ ..........وت

  واملدعي وموكلوه هم بعض ورثة / ...................... اجلنسية مبوجب

.......... رقم .......... مبوجب صك حصر الورثة الصادر من الدوائر اإلنهائية 

مبحكمة األحوال الشخصية ) بشمال الرياض / بشرق الرياض ( رقم ........... 

ة : ...................... الذين مل حيضروا ومل وتاريخ .......... ومتام الورث

يوكلوا ثم قرر املدعي بقوله : أطلب إمهالي إلحضار وكالة عن بقية الورثة 

 إىل حني موعد اجللسة القادمة هكذا أجاب فأجبته لطلبه

 بعد رصد الدعوى :  -

  ثم جرى مين سؤال املدعي عن صك حصر الورثة فأبرز الصك الصادر من

نهائية مبحكمة األحوال الشخصية ) بشمال الرياض / بشرق الدوائر اإل

الرياض ( رقم ........... وتاريخ .......... املتضمن وفاة / ..................... 

اجلنسية مبوجب .......... رقم ..........واحنصار ورثته يف : ........................ 

 من اإلخوة( ال وارث له ) سواهم / سواهما ( و ) له مجع

 واجلواب عليها : ضبط  دعوى ضد  مندوب بيت املال -ج

  بناء على األمر السامي رقم ..........  وتاريخ .........  املتضمن املوافقة على

مساع مطالبة ورثة /  ...............  بالدية يف مواجهة بيت املال حضر املدعي 
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: ......................... مبوجب  وكالة / ...................... بصفته وكياًل عن

الوكالة الصادرة من كتابة ................... رقــم : .............. و تـاريــــــــــخ : 

.......................... واملخول له فيها ............................. واملوكلون هم : 

سجل مدني رقم ........  مجيع ورثة : ..........  سعودي اجلنسية مبوجب 

مبوجب صك حصر الورثة الصادر من الدوائر اإلنهائية مبحكمة األحوال 

الشخصية بـ .... الرياض  رقم ...........  وتاريخ  ..........  وحضر حلضوره 

املدعى عليه/ حسني مطلق قبالن الدعجاني العتييب سعودي اجلنسية مبوجب 

املفوض من قبل مدير عام اإلدارة القانونية و 1042520211اهلوية الوطنية رقم 

هـ  وبسؤال املدعي وكالة 1434-4-1وتاريخ  24969املكلف بوزارة املالية رقم 

عن دعواه  قال : إنه بتاريخ ............ الساعة.............. تعرض مورث موكلي 

ه ........... حلادث دهس على طريق ........ وقد هرب الشخص الذي قام بدهس

وال منلك أي معلومات عنه وقد قدرت مسؤوليته عن احلادث من قبل املرور 

% لذا أطلب احلكم على وزارة املالية ممثلة ببيت املال بأن 100بنسبة مائة باملائة 

تسلم ملوكلي دية قتل مورثهم حااًل هذه دعواي وبعرض الدعوى على املدعى 

ادث املذكور فال علم لي به عليه قال : ما ذكره املدعي وكالة من وقوع احل

وأما عن مطالبته بالدية فإنه إذا ثبت لفضيلتكم أن اهلارب هو املتسبب يف 

احلادث ومت البحث عنه ومل يتم العثور عليه فأطلب إجراء الوجه الشرعي وال 

مانع لدى بيت املال من دفع الدية إذا صدر حكم بذلك واكتسب احلكم 

 القطعية بتدقيقه هكذا أجاب

 اجلواب على دعوى املدعي اخلاص : ضبط -8

 املصادقة على الدعوى : - أ
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بعرض الدعوى على املدعى عليه قال : ما ذكره املدعي من وقوع احلادث املذكور 

بالصفة املذكورة وأني مسؤول عنه بالنسبة املذكورة فهو صحيح مجلة وتفصياًل وأنا 

 قانع بذلك هكذا أجاب 

 إنكار الدعوى مجلة وتفصياًل : - ب

الدعوى على املدعى عليه قال : ما ذكره املدعي يف دعواه غري صحيح مجلة  بعرض

 وتفصياًل هكذا أجاب 

 مصادقة على وقوع حادث مروري وإنكار صفته و مقدار النسبة: - ت

بعرض الدعوى على املدعى عليه قال : ما ذكره املدعي من أنه وقع بيين وبينه حادث 

كور الذي نتج عنه ....... فهو صحيح وما ذكره مروري يف املوقع املذكور بالتاريخ املذ

من صفة وقوع احلادث وأني مسؤول عنه بالنسبة املذكورة فهو غري صحيح وأنا غري 

 قانع بذلك والصحيح هو .. هكذا أجاب 

 ضبط جواب االعرتاض على تقدير التلفيات  :  - ث

كن اعرتض و ما ذكره من أن التلفيات  مت تقديرها باملبلغ املذكور فهو صحيح ول

على ذلك حيث إن املبلغ املقدر كبري واحلادث بسيط و تكلفة اإلصالح أقل من ذلك 

 وأطلب إعادة التقدير هكذا أجاب 

 ضبط طلب املهلة للجواب على الدعوى :  - ج

بعرض الدعوى على املدعى عليه قال : أطلب إمهالي للجواب على الدعوى إىل حني 

ته لطلبه وإلمهال املدعى عليه رفعت اجللسة موعد اجللسة القادمة هكذا أجاب فأجب

إىل يوم ............ الساعة .......... وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى 

 آله وصحبه وسلم

 ضبط سؤال املدعي اخلاص عن بينته على الدعوى   :  -9
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إن مل يكن للمدعي اخلاص من بينة سوى تقرير احلادث ) إذا  - أ

رير مبنية على  معاينة معد التقرير ومساعه كانت نتيجة التق

 لألقوال وليس بناء على شهادة شاهد( :                                             

وبعرض ما ذكره املدعى عليه على املدعي قال : ما ذكره املدعى عليه من صفة وقوع 

ال املدعي احلادث غري صحيح والصحيح هو ما ذكرته هكذا أجاب ثم جرى مين سؤ

عن بينته على ما ذكره من صفة وقوع احلادث فقال : ال بينة لدي سوى ما ورد يف 

تقرير احلادث املرفق باملعاملة هكذا أجاب ثم جرى مين تصفح األوراق واالطالع على 

تقرير احلادث رقم .......... املتضمن بأن تاريخ وقوع احلادث ............  الساعة ........ 

.................. وأطراف احلادث : الطرف األول / سيارة من نوع وموقعه .

مكان الصدمة : ................. نسبة اخلطأ :  ..................بقيادة .......................

الطرف الثاني / سيارة من نوع ........................... بقيادة  ........

مكان الصدمة : ................. نسبة اخلطأ : ............... ............................

وملخص احلادث : أنه وبعد املعاينة واالطالع وأخذ أقوال األطراف تبني  ........

..........................أ.هـ وبعرض ما ورد يف هذا التقرير على املدعى عليه قال :  ال 

....................................  هكذا أجاب ثم أقبل مبا ورد يف هذا التقرير حيث ...

جرى مين سؤال املدعى عليه عن بينته على ما دفع به من أن 

.......................................... 

إن كانت بينة املدعي اخلاص شهادة شهود ) إذا كانت نتيجة  - ب

                       التقرير مبنية على شهادة شاهد( :                       

وبعرض ما ذكره املدعى عليه على املدعي قال : ما ذكره املدعى عليه من صفة وقوع 

احلادث غري صحيح والصحيح هو ما ذكرته هكذا أجاب ثم جرى مين سؤال املدعي 

عن بينته على ما ذكره من صفة وقوع احلادث فقال : نعم يوجد لدي بينة وأطلب 

 حني موعد اجللسة القادمة هكذا أجاب  فأجبته لطلبه وإلمهال إمهالي إلحضارها إىل
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املدعي رفعت اجللسة إىل يوم .......... الساعة ......... وباهلل التوفيق وصلى اهلل على 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 استمهال املدعي اخلاص إلحضار بينته للمرة الثانية : - ت

قال : أطلب إمهالي مرة أخرى إلحضار البينة بسؤال املدعي عّما استمهل من أجله 

على أن ......................... هكذا أجاب فأجبته لطلبه وأنذرته بأن سيتم اعتباره 

( من نظام املرافعات 126عاجًزا إن مل حيضر بينته يف اجللسة الثالثة وفقا للمادة )

 .. الساعة ............الشرعية ، وإلمهال املدعي رفعت اجللسة إىل يوم ...........

 أحضر املدعي اخلاص شاهده : - ث

بسؤال املدعي عما استمهل من أجله أحضر الشاهد .................. اجلنسية مبوجب 

...... رقم .......... وبسؤاله عما لديه من شهادة قال : أنا ........... أبلغ من العمر 

..... وال تربطين بطريف الدعوى أي ....... وأقيم يف مدينة الرياض ومهنيت .........

 عالقة أشهد ................ 

 املدعي اخلاص قرر عجزه عن إحضار البينة :  - ج

بسؤال املدعي عّما استمهل من أجله قال : ال يوجد لدي بينة وأنا عاجز عن إحضارها 

هكذا أجاب فأفهمته بأن له ميني املدعى عليه على نفي دعواه فقال : أقبل بسماع 

يمني منه هكذا قرر ثم أفهمت املدعى عليه بأن عليه أن حيلف اليمني بقوله : ) واهلل ال

العظيم الذي ال إله إال هو الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة األعني وما 

ختفي الصدور ......................... واهلل العظيم ( ففهم واستعد بأدائها بقوله  : ) 

الذي ال إله إال هو الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة األعني واهلل العظيم 

 وما ختفي الصدور ......................... واهلل العظيم ( هكذا حلف 

 ضبط منطوق احلكم : -10

 ضبط منطوق احلكم يف احلق العام :  - أ
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وتأسيسـًا علـى مجيـع مـا تقـدم فقـد قـررت مـا يـأتي          ) يف حال ثبوت اإلدانة (  -

ال: ثبــت لــدي إدانــة املــدعى عليــه مبســؤوليته عــن احلــادث بنســبة .............    أو

للحق ...... ثانيًا: تعزيره وذلك بسجنه ملدة ...........  تبدأ اعتبارا من تاريخ ) 

إدخاله السجن وحتتسب منها املدة اليت أمضاها موقوفا بسبب هذه القضية( / 

ماليــة قــدرها ..........  ريــال وفقــا   ) إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضــية( وبغرامــة    

مـــن نظـــام املـــرور ثالثـــًا : إلـــزام املـــدعى عليـــه بـــأن يســـلم لورثـــة /          62للمـــادة 

................... ) ثالثة أرباع / نصف / ربع ( دية قتـل اخلطـأ ) كاملـة ( وهـو     

إذا مل يكن للورثة وكيـل واحـد فتقسـم الرتكـة     ) مبلغ وقدره ............. حااًل

م .. على التفصيل اآلتي :لألم مبلغًا وقدره .......... ولألخ الشقيق الواحد بينه

  مبلغًا وقدره ................ ولألخت الشقيقة الواحدة مبلغًا وقدره ...............

( رابعــًا : أفهمــت املــدعى عليــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ وهــي : عتــق رقبــة   

تابعني وبأن له الرجوع على عاقلته فيمـا  مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين مت

يف حــال كــان احلكــم بنــاء علــى إقــرار املــدعى عليــه تــدون هــذه    يتعلــق بالديــة )

( خامسًا : إطالق سراح املدعى عليـه بالكفالـة احلضـورية    العبارة " إن صدقته "

 ( من نظام املرور وجبميع ما تقدم حكمت61الغرمية وفقًا للمادة )

وتأسيسا على مجيع ما تقدم فقد قررت ما اإلدانة (  ) يف حال عدم ثبوت  -

يأتي أوال: مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه مبسؤوليته عن احلادث بنسبة 

من  62......... % ثانيا: رد مطالبة املدعي العام مبعاقبة املدعى عليه وفق املادة 

 نظام املرور لعدم ثبوت موجبه، وجبميع ما تقدم حكمت 

 كم يف احلق اخلاص  : ضبط منطوق احل - ب

) يف حال ثبوت املسؤولية عن احلادث( وتأسيسًا على مجيع ما تقدم فقد قـررت   -

ما يأتي أواًل : ثبت لدي مسؤولية املدعى عليـه عـن احلـادث بنسـبة مائـة باملائـة       

ــدعي مبلغـــًا وقـــدره .........         100 ــأن يســـلم للمـ ــدعى عليـــه بـ ــًا : إلـــزام املـ % ثانيـ
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سعودي حااًل ) أرش نقص سيارته / أرش اإلصابات اليت حلقت )...........( ريال 

به / دية ............. وأفهمته بأن له الرجوع على عاقلته فيما يتعلـق بالديـة ..   

الرجوع على العاقلة يكون فيما زاد عن ثلث الدية  و يف حال كـان احلكـم بنـاء    

وجبميــع مــا تقــدم  (  علــى إقــرار املــدعى عليــه تــدون هــذه العبــارة " إن صــدقته "   

 حكمت

) يف حال عدم ثبوت املسؤولية عن احلادث ( وتأسيسا على مجيع ما تقدم فقد  -

قررت ما يأتي أوال: مل يثبت لدي مسؤولية املدعى عليه عن احلادث بنسبة 

......... % ثانيا: رد مطالبة املدعي بأن يسلم له املدعى عليه مبلغًا وقدره 

 ال لعدم ثبوت موجبه وجبميع ما تقدم حكمت .........  )...........( ري
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 خامسًا : ضبط اإلفهام بطريق االعرتاض

 إفهام املدعي العام واملدعى عليه بطريق االعرتاض : -1

ثم جرى تسليم املدعي العام واملدعى عليه نسخة من احلكم و أفهمتهما بأن هلما حق 

............... و إذا مل يقدما االعرتاض عليه خالل ثالثني يومًا اعتبارًا من ....

اعرتاضهما خالل هذه املدة فإن حقهما يف االعرتاض يكون ساقطًا ويكتسب احلكم 

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم صفة القطعية

إفهام املدعي اخلاص واملدعى عليه بطريق  -2

 االعرتاض :

نسخة من احلكم و أفهمتهما بأن هلما حق  ثم جرى تسليم املدعي واملدعى عليه

االعرتاض عليه خالل ثالثني يومًا اعتبارًا من ................... و إذا مل يقدما 

اعرتاضهما خالل هذه املدة فإن حقهما يف االعرتاض يكون ساقطًا ويكتسب احلكم 

 وسلموباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  صفة القطعية

 إفهام املدعي  بطريق االعرتاض : -3

ثم جرى تسليم املدعي نسخة من احلكم و أفهمته بأن له حق االعرتاض عليه خالل 

ثالثني يومًا اعتبارًا من ................... و إذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة فإن 

توفيق وصلى وباهلل ال حقه يف االعرتاض يكون ساقطًا ويكتسب احلكم صفة القطعية

 اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 إفهام املدعى عليه  بطريق االعرتاض : -4

ثم جرى تسليم املدعى عليه نسخة من احلكم و أفهمته بأن له حق االعرتاض عليه 

خالل ثالثني يومًا اعتبارًا من ................... و إذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة 
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وباهلل التوفيق  االعرتاض يكون ساقطًا ويكتسب احلكم صفة القطعية فإن حقه يف

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 إذا كان املدعى عليه غائبًا وصدر احلكم حضوريًا : -5

من نظام  57/6ويعد هذا احلكم يف حق املدعى عليه حكمًا حضوريًا و بناء على املادة 

ته التنفيذية قد جرى حتديد هذا اليوم موعدًا الستالم املرافعات الشرعية والئح

املدعى عليه نسخة احلكم وذلك لتقديم االعرتاض عليه خالل ثالثني يومًا اعتبارًا 

من .............. و إذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة فإن حقه يف االعرتاض يكون 

لى اهلل على نبينا حممد وباهلل التوفيق وصساقطًا ويكتسب احلكم صفة القطعية 

 وعلى آله وصحبه وسلم

وجوب رفع احلكم حملكمة االستئناف إذا كان  -6

احملكوم عليه وصيًا أو وليًا أو مأمور بيت املال أو ممثل 

 جهة حكومية :

وحيث إن من ضمن احملكوم هلم قاصرين سنًا ومل حيكم هلم بكامل الدية فقد أفهمت 

سيتم رفع كامل أوراق املعاملة حملكمة االستئناف املدعي بأن احلكم واجب التدقيق و

( من نظام املرافعات الشرعية وباهلل التوفيق وصلى 165إلكمال الزمها وفقًا للمادة )

 اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 حاالت عدم جواز االعرتاض بطلب االستئناف : -7

 

 ر إثر إقرار ثم قررت إصدار صك بذلك وتسليمه للمحكوم له لكونه صد

من نظام املرافعات الشرعية وباهلل  70-3خاٍل من الدفوع وفقًا للمادة 

 التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  ثم قررت إصدار صك بذلك وتسليمه للمحكوم له لكونه صدر صلٍح اتفق

رعية وباهلل من نظام املرافعات الش 70-3عليه الطرفان وفقًا للمادة 

 التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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سادسًا : ضبط االطالع على الالئحة االعرتاضية 

والتهميش باكتساب احلكم القطعية لفوات ميعاد 

االعرتاض والتهميش باكتساب احلكم القطعية 

لقناعة احملكوم عليه واجلواب على مالحظات 

 االستئناف

 الع على الالئحة االعرتاضية :ضبط االط -1

 االطالع على الئحة املدعي العام : -أ

جرى مين االطالع على الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعي العام واملكونة من .... 

)ومرفقاتها( ومل أجد فيها ما يؤثر على احلكم وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 الئحة املدعي اخلاص : االطالع على -ب

جرى مين االطالع على الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعي واملكونة من .... 

)ومرفقاتها( ومل أجد فيها ما يؤثر على احلكم وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 االطالع على الئحة املدعى عليه :  -ت

ئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه  واملكونة من .... جرى مين االطالع على الال

)ومرفقاتها( ومل أجد فيها ما يؤثر على احلكم وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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ضبط اكتساب احلكم صفة القطعية لفوات ميعاد  -2

 االعرتاض عليه : 

 املدعي العام مل يقدم الالئحة : -أ

ملدعي العام مل يتقدم بالئحة اعرتاضية خالل ثالثني يومًا من تاريخ استالمه حيث إن ا

نسخة احلكم فإن احلكم يكون مكتسبًا القطعية لفوات ميعاد االعرتاض عليه  وفقًا 

( من نظام املرافعات الشرعية  وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد 187للمادة )

 ....وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف ..

 املدعي اخلاص مل يقدم الالئحة : -ب

حيث إن املدعي مل يتقدم بالئحة اعرتاضية خالل ثالثني يومًا من تاريخ استالمه 

نسخة احلكم فإن احلكم يكون مكتسبًا القطعية لفوات ميعاد االعرتاض عليه  وفقًا 

ينا حممد ( من نظام املرافعات الشرعية  وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نب187للمادة )

 وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف ......

 املدعى عليه مل يقدم الالئحة :  -ت

حيث إن املدعى عليه مل يتقدم بالئحة اعرتاضية خالل ثالثني يومًا من تاريخ استالمه 

نسخة احلكم فإن احلكم يكون مكتسبًا القطعية لفوات ميعاد االعرتاض عليه  وفقًا 

ات الشرعية  وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد ( من نظام املرافع187للمادة )

 وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف ......

 املدعى عليه مل يقدم الالئحة و احلكم احلضوري : -ث

حيث إن املدعى عليه مل يتقدم بالئحة اعرتاضية خالل ثالثني يومًا من التاريخ احملدد 

لقطعية لفوات ميعاد االعرتاض الستالمه نسخة احلكم فإنه بذلك يكون مكتسبًا ا

( من نظام املرافعات الشرعية وباهلل التوفيق وصلى اهلل على 187عليه  وفقًا للمادة )

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف ..
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ضبط التهميش باكتساب احلكم القطعية لقناعة احملكوم  -3

 عليه :

 قناعة املدعي باحلكم : - أ

املدعي املقيدة باحملكمة برقم .............. وتاريخ ورد إلينا املذكرة املقدمة من 

..............  املكونة من ورقة واحدة املتضمنة عدم اعرتاضه على احلكم الصادر منا 

برقم ............ وتاريخ ................ وتنازله عن طلب االستئناف وحتى ال خيفى جرى 

 ينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمإثبات ذلك وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نب

 قناعة املدعى عليه باحلكم : - ب

ورد إلينا املذكرة املقدمة من املدعى عليه املقيدة باحملكمة برقم .............. وتاريخ 

..............  املكونة من ورقة واحدة املتضمنة عدم اعرتاضه على احلكم الصادر منا 

...... وتنازله عن طلب االستئناف وحتى ال خيفى جرى برقم ............ وتاريخ ..........

 إثبات ذلك وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 قناعة املدعي واملدعى عليه باحلكم : - ت

ورد إلينا املذكرة املقدمة من املدعي املقيدة باحملكمة برقم .............. وتاريخ 

ة من ورقة واحدة املتضمنة عدم اعرتاضه على احلكم الصادر منا ..............  املكون

برقم ............ وتاريخ ................  وتنازله عن طلب االستئناف كما ورد إلينا 

املذكرة املقدمة من املدعى عليه املقيدة باحملكمة برقم .............. وتاريخ ..............  

تضمنة عدم اعرتاضه على احلكم الصادر منا برقم ............ املكونة من ورقة واحدة امل

وتاريخ ................ وتنازله عن طلب االستئناف  وبهذا يكتسب احلكم صفة القطعية 

من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية  3-165وفقًا للفقرة ) ب ( من املادة 

ق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وحتى ال خيفى جرى إثبات ذلك وباهلل التوفي

 وصحبه وسلم
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 رصد مالحظات االستئناف واجلواب عليها  :  -4

عادت املعاملة من حمكمة االستئناف وبرفقها القرار رقم ............. وتاريخ ............ 

ونص احلاجة منه : ) ............................. ( وأجيب مشاخيي أصحاب الفضيلة 

حمكمة االستئناف سلمهم اهلل مبا يأتي : .......................وبهذا تكتمل قضاة 

ته يف الضبط على يحاب الفضيلة وأمرت بإحلاق ما أجراإلجابة على مالحظات أص

صك احلكم وسجله ومن ثم إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف إلكمال الزمها 

 لى آله وصحبه وسلموباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وع
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 ثالثًا:

 تسبيب األحكام القضائية يف الدعاوى املرورية
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رد الدعوى لعدم الصفة يف الدعوى تسبيبات أواًل : 

 بنظرهاعدم االختصاص ولعدم حتريرها و ل

 رد الدعوى لعدم الصفة : –أ 

اليت كان يقودها  بعد التأمل والدراسة وحيث إن املدعي قرر بأنه ال ميلك السيارة

وقد أمهل أكثر من مرة إلحضار وكالة عن مالك السيارة ومل حيضر املطلوب منه 

وألن الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها 

( من نظام 76الدعوى وحتكم به احملكمة من تلقاء نفسها وفقًا للفقرة األوىل من املادة )

ت الشرعية وتأسيسًا على مجيع ما تقدم فقد قررت رد دعوى املدعي وإخالء املرافعا

 سبيل املدعى عليه وبذلك حكمت

 : حتريرها لعدم الدعوى رد -ب 

بعد التأمل والدراسة  وحيث إن املدعي مل يبني صفة وقوع احلادث وقد أمهل أكثر من 

 ال الدعوى أن لفقهاء منقرره ا مرة لتحرير دعواه ومل يقم مبا استمهل من أجله وملا

 تصح وال: )  البهوتي يونس بن منصور الشيخ قال حتريرها قبل فيها السري يصح

 ادعاه عما عليه املدعى يسأل احلاكم ألن املدعي به يعلم حتريرًا حمررة إال الدعوى

-6/435 ، القناع كشاف(  جمهواًل يلزمه أن ميكنه وال ألزمه به اعرتف فإن املدعي

 على: )  اليت تنص بأن الشرعية املرافعات نظام من 66 تنادًا على املادةواس   436

 وليس عليه املدعى استجواب قبل دعواه لتحرير الزم هو عما املدعي يسأل أن القاضي
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ذلك وإذا عجز املدعي عن حتريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم  قبل فيها السري له

ى مجيع ما تقدم فقد قررت رد دعوى وتأسيسًا عل (القاضي بصرف النظر عن الدعوى 

 املدعي وإخالء سبيل املدعى عليه وبذلك حكمت

 صرف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص : -ج

عدم اختصاص الدوائر املرورية بالقضايا اليت أحيلت قبل  -1

 مباشرتها :

حيث إن حبث االختصاص املتعلق بالوالية القضائية سابق حبكم اللزوم قبل اخلوض 

ع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتحتم حبثها ابتداًء التصاهلا بالنظام العام يف موضو

ويتوجب على اجلهة غري املختصة التصدي هلا ولو مل يثر دفع بشأنها وفقًا للفقرة 

( من نظام املرافعات الشرعية و ألن الدوائر املرورية مل تباشر 76األوىل من املادة )

هـ مبوجب قرار رئيس احملكمة العامة بالرياض رقم 3/5/1436اختصاصها إال بتاريخ 

هـ املبين على قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم 29/4/1436وتاريخ  361532052

هـ واستنادًا على الفقرة ) ثانيًا ( من املرسوم امللكي رقم 19/2/1436وتاريخ  1402/12/36

نص على أن تستمر : ) اجلهات هـ املتوِّج لنظام املرور واليت ت26/10/1428وتاريخ  85م / 

اليت تتوىل ) حاليًا ( الفصل يف املنازعات والقضايا واملخالفات املرورية يف مباشرة 

مهماتها وفقًا لألحكام الواردة يف هذا النظام والئحته التنفيذية وذلك إىل حني 

اء مباشرة الدوائر املختصة بذلك يف احملاكم العامة الختصاصاتها وفقًا لنظام القض

هـ ( 19/9/1428وتاريخ  78وآلية العمل التنفيذية له الصادرين باملرسوم امللكي رقم م / 

وتأسيسًا على مجيع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى املدعي العام ضد املدعى عليهما 

لعدم االختصاص وأمرت ببعث كامل أوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف للفصل يف 

 ذلك
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 عاوى ضد شركات التأمني :عدم االختصاص يف الد -2

حيث إن حبث االختصاص املتعلق بالوالية القضائية سابق حبكم اللزوم قبل اخلوض 

يف موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتحتم حبثها ابتداًء التصاهلا بالنظام العام 

ويتوجب على اجلهة غري املختصة التصدي هلا ولو مل يثر دفع بشأنها وفقًا للفقرة 

( من نظام 20( من نظام املرافعات الشرعية واستنادًا على املادة )76ىل من املادة )األو

وتاريخ  32مراقبة شركات التأمني التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم م /

هـ  اليت تنص على أن : ) تشكل جلنة أو أكثر بقرار من جملس الوزراء بناء 2/6/1424

ثة أعضاء من ذوي االختصاص يكون أحدهم على على توصية من وزير املالية من ثال

األقل مستشارًا نظاميا تتوىل الفصل يف املنازعات اليت تقع بني شركات التأمني 

( وتأسيسًا على  له املؤمن حمل حلوهلا حال يف وغريها الشركات هذه بني أو وعمالئها

لعدم ا مجيع ما تقدم فقد قررت صرف النظر عن دعوى املدعي ضد املدعى عليه

 اختصاص الدوائر املرورية بنظرها وبذلك حكمت 

 عدم االختصاص يف نظر دعاوى املسكر واملخالفات املرورية : -3

حيث إن االختصاص بالفصل يف مجيع القضايا اجلزائية منعقد للمحاكم اجلزائية 

من نظام االجراءات اجلزائية وألن  128ما مل يرد نص آخر خبالف ذلك وفقًا للمادة 

ب به املدعي العام من احلكم على املدعى عليه حبد املسكر مل يرد يف نظام املرور ما طال

والئحته التنفيذية ما يدل على اختصاص الدوائر املرورية باحملاكم العامة بنظرها و 

هـ قد نص يف 1436/2/19وتاريخ  3636121402ألن قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم 

ل فتح الدوائر املخصصة للفصل يف املخالفات املنصوص الفقرة ) رابعا ( منه على تأجي

عليها يف نظام املرور والئحته التنفيذية إىل حني استكمال الدراسة املعدة يف ذلك 

ضد  العام وتأسيسًا على مجيع ما تقدم فقد قررت صرف النظر عن دعوى املدعي

 لعدم اختصاص الدوائر املرورية بنظرها وبذلك حكمت  املدعى عليه
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 سبيب عدم االختصاص بنظر دعاوى التفحيط : ت -4

حيث إن حبث االختصاص املتعلق بالوالية القضائية سابق حبكم اللزوم قبل اخلوض 

يف موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتحتم حبثها ابتداًء التصاهلا بالنظام العام 

فقًا للفقرة ويتوجب على اجلهة غري املختصة التصدي هلا ولو مل يثر دفع بشأنها و

( من نظام املرافعات الشرعية واستنادًا على الفقرة ) ثانيًا ( من 76األوىل من املادة )

هـ املتوِّج لنظام املرور واليت تنص على أن 26/10/1428وتاريخ  85املرسوم امللكي رقم م / 

ت تستمر : ) اجلهات اليت تتوىل ) حاليًا ( الفصل يف املنازعات والقضايا واملخالفا

املرورية يف مباشرة مهماتها وفقًا لألحكام الواردة يف هذا النظام والئحته التنفيذية 

وذلك إىل حني مباشرة الدوائر املختصة بذلك يف احملاكم العامة الختصاصاتها 

 78وفقًا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين باملرسوم امللكي رقم م / 

 69نظرًا إىل أن التفحيط يعد خمالفة مرورية وفقًا للمادة  هـ ( و19/9/1428وتاريخ 

وتاريخ  3636121402من نظام املرور و ألن قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم 

هـ قد نص يف الفقرة ) رابعا ( منه على تأجيل فتح الدوائر املخصصة 1436/2/19

نفيذية إىل حني للفصل يف املخالفات املنصوص عليها يف نظام املرور والئحته الت

استكمال الدراسة املعدة يف ذلك وتأسيسا على مجيع ما تقدم فقد قررت صرف النظر 

عن مطالبة املدعي العام لعدم اختصاص الدوائر املرورية باحملكمة العامة والئيًا 

 بنظرها وبذلك حكمت

 عدم االختصاص يف نظر الدعاوى ضد جهة اإلدارة :  -5

 سابق القضائية بالوالية املتعلق االختصاص حبث إن ثحي و تقدم ما مجيع على فبناء

 حبثها يتحتم أولية مسألة باعتباره الدعوى موضوع يف اخلوض قبل اللزوم حبكم

 مل ولو هلا التصدي املختصة غري اجلهة على ويتوجب العام بالنظام التصاهلا ابتداًء

 وألن الشرعية املرافعات نظام من( 76) املادة من األوىل للفقرة وفقًا بشأنها دفع يثر
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 بتعويض الرياض منطقة شرطة عليها / املدعى إلزام دعواه يف يطلب وكالة املدعي

الذي تسببت به دورية أمنية كانت  احلادث جراء به حلقت اليت األضرار عن موكله

/ج( من 13تقوم مبطاردة السيارة اليت اصطدمت بسيارة موكله وبناء على املادة ) 

بالفصل يف  دعاوى : )  ختتص احملاكم اإلداريةظامل اليت تنص  بأن نظام ديوان امل

و  كلمة  )  (  التعويض اليت يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة.

أعمال ..( مجٌع منكَّر مضاٌف لــ ) جهة اإلدارة ( فاقتضت العموم كما هو مقرر يف علم 

وتأسيسًا على مجيع ما تقدم فقد  هذه األعمال أصول الفقه ومل تستثن املادة شيئًا من

قررت صرف النظر عن دعوى املدعي وكالة ضد املدعى عليها لعدم اختصاص الدوائر 

  املرورية بنظرها وبذلك حكمت

 عدم االختصاص بنظر دعاوى الصدم العمد :  -6

 اخلوض قبل اللزوم حبكم سابق القضائية بالوالية املتعلق االختصاص حبث إن حيث

 العام بالنظام التصاهلا ابتداًء حبثها يتحتم أولية مسألة باعتباره الدعوى موضوع يف

 للفقرة وفقًا بشأنها دفع يثر مل ولو هلا التصدي املختصة غري اجلهة على ويتوجب

الشرعية وألن املدعي ذكر يف دعواه بأن املدعى  املرافعات نظام من( 76) املادة من األوىل

ته عمدًا و حيث إن الدوائر املرورية ال ختتص بنظر حوادث عليه قام بصدم سيار

( من  املادة الثانية من نظام املرور  40االصطدام إذا كانت عمدًا ملا ورد يف  الفقرة ) 

كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية هو  احلادث املروري املتضمنة ما نصه : ) 

وتأسيسًا على مجيع ما (  ة حركةدون قصد ؛ جراء استخدام املركبة وهي يف حال

تقدم فقد قررت صرف النظر عن دعوى املدعي ضد املدعى عليه لعدم اختصاص 

  الدوائر املرورية بنظرها وبذلك حكمت

عدم االختصاص بنظر دعاوى التعويض عن تلفيات ناشئة عن  -7

 سوء االستخدام :
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ة القضائية سابق بعد التأمل والدراسة و حيث إن حبث االختصاص املتعلق بالوالي

حبكم اللزوم قبل اخلوض يف موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتحتم حبثها 

ابتداًء التصاهلا بالنظام العام ويتوجب على اجلهة غري املختصة التصدي هلا ولو مل 

 أن ومبا( من نظام املرافعات الشرعية 76يثر دفع بشأنها وفقًا للفقرة األوىل من املادة )

وكالة قرر بأن التلفيات اليت حلقت بسيارة موكلته كانت بسبب سوء املدعي 

و ألن طلبات املدعي وكالة اليت ذكرها يف االستخدام وليس بسبب حادث مروري 

دعواه ناشئة عن عقد اإلجيار املربم بني موكلته وبني املدعى عليه ونظرًا إىل أن 

ناشئة عن حوادث السري بناء الدوائر املرورية ينحصر اختصاصها يف نظر الدعاوى ال

وتأسيسا على ـ ه19/2/1436وتاريخ  1402/12/36على قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم 

لعدم اختصاص  وكالةاملدعي  دعوىمجيع ما تقدم فقد قررت صرف النظر عن 

 الدوائر املرورية باحملكمة العامة والئيًا بنظرها وبذلك حكمت

رية إذا اشتملت على جرائم عدم االختصاص بنظر الدعوى املرو -8

 وطالب املدعي العام التعزير عليها :

 سابق القضائية بالوالية املتعلق االختصاص حبث إن حيث و والدراسة التأمل بعد

 حبثها يتحتم أولية مسألة باعتباره الدعوى موضوع يف اخلوض قبل اللزوم حبكم

 مل ولو هلا التصدي املختصة غري اجلهة على ويتوجب العام بالنظام التصاهلا ابتداًء

 وألن الشرعية املرافعات نظام من( 76) املادة من األوىل للفقرة وفقًا بشأنها دفع يثر

 احملكمة لقرار وفقًا تعزيرية بعقوبة عليه املدعى مبعاقبة دعواه يف يطالب العام املدعي

 رقم لفقرةل وفقًا السفر من منعه وكذلك هـ 13/3/1436 وتاريخ(  م/18) رقم العليا

 و كذلك إثبات العقلية واملؤثرات املخدرات مكافحة نظام من(  56) املادة من( 1)

 احملاكم اختصاص من مجيعها وهي املخدرة املواد تأثري حتت وهو للسيارة قيادته

 من( 127) املادة على استنادًا و اجلزائية اإلجراءات نظام من (128) بناًء على اجلزائية

 من جرمية من أكثر التحقيق مشل إذا: )  بأنه تنص اليت ليهإ املشار النظام
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 واحد بأمر مجيعها فرتفع مرتبطة وكانت االختصاص متماثلة حماكم اختصاص

 حماكم اختصاص من اجلرائم كانت فإذا بإحداها مكانًا املختصة احملكمة إىل

يع ما وتأسيسًا على مج(  اختصاصًا األوسع احملكمة إىل فرتفع االختصاص خمتلفة

تقدم فقد قررت صرف النظر عن دعوى املدعي العام ضد املدعى عليه لعدم اختصاص 

 الدوائر املرورية بنظرها وبذلك 

عدم االختصاص بنظر الدعوى املرورية إذا سبق نظر دعوى أحد  -9

 أطراف احلادث لدى دائرة أخرى بنفس احملكمة :

وحيث إن املدعي قرر بأنه سبق وبعد التأمل والدراسة وبناء على ما سبق من الدعوى 

 ..................وصدر فيها الصك رقم  ....................نظر دعواه لدى الدائرة 

من نظام املرافعات الشرعية  9-31واستنادًا على املادة  ....................وتاريخ 

دث سري واحد والئحته التنفيذية اليت تنص بأنه : ) إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حا

فقد وبناء على مجيع ما تقدم يف حمكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة ( 

باحملكمة العامة بالرياض  ..............قررت بعث كامل أوراق املعاملة إىل الدائرة 

لنظرها حسب االختصاص وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله 

 وصحبه وسلم
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 اإلثبات : تسبيبات وسائل ثانيًا

 مشروعية اإلقرار :  -1

 احلادث بوقوع اعرتف عليه املدعى إن وحيث واإلجابة الدعوى من سبق ما على فبناء

.......  باملائة ...........  بنسبة عنه مبسؤوليته قناعته وقرر املذكورة بالصفة املذكور

  وجه على إخبار لكونه سالميةاإل الشريعة يف اإلثبات وسائل أقوى من اإلقرار ألن و % 

 يف ثبت وقد بها يضر كذبا نفسه على يكذب ال العاقل  فإن  والريبة التهمة عنه ينفي

 اعرتفت فإن هذا، امرأة إىل أنيس يا واغد: "  قال وسلم عليه اهلل صلى أنه الصحيحني

 (5/88 ، قدامة ابن ، املغين:  انظر" )  فارمجها

 ر عن إقرار يف حقوق اآلدميني :تسبيب عدم قبول رجوع املق -2

وألن رجوع املقر  عن إقراره  ال يقبل يف حقوق اآلدميني وحقوق اهلل اليت ال تدرأ 

بالشبهات قال ابن قدامة رمحه اهلل : " وال يقبل رجوع املقر عن إقراره ، إال فيما كان 

، وحقوق اهلل  حدا هلل تعاىل ، يدرأ بالشبهات ، وحيتاط إلسقاطه . فأما حقوق اآلدميني

تعاىل اليت ال تدرأ بالشبهات ، كالزكاة والكفارات ، فال يقبل رجوعه عنها . وال نعلم 

 5/96املغين ، يف هذا خالفا " 

 (  : واملرأتني والرجل الرجلني شهادة)  الشهادة مشروعية -3

 وامرأتان فرجل رجلني يكونا مل فإن رجالكم من شهيدين واستشهدوا: )  تعاىل ولقوله 

:  البقرة سورة(  األخرى إحداهما فتذكر إحداهما تضل أن الشهداء من ترضون ممن

 كانت: )  قال عنه اهلل رضي قيس بن األشعث عن ومسلم البخاري أخرجه وملا 282

 فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل فاختصمنا بئر يف خصومة رجل وبني بيين

 فقال يبالي وال حيلف إذن:  قلت"  ميينه أو اكشاهد: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
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 فاجر فيها وهو مااًل بها يستحق ميني على حلف من: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 " . غضبان عليه وهو اهلل لقي

 :  واليمني الشاهد مشروعية -4

 بن سيف عن والشافعي والنسائي ماجه وابن داود وأبو وأمحد مسلم أخرجه و ملا

 أن: "  عنهما اهلل رضي عباس ابن عن دينار بن عمرو عن سعد بن قيس نع سليمان

 " . الشاهد مع باليمني قضى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 عدم قبول شهادة األجري واخلدم :  -5

و حيث إن شهادة األجري ملن استأجره ال تقبل ملا أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم رد شهادة اخلائن واخلائنة، وذي عن أبيه عن جده : )  أن رسول 

 الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع ألهل البيت، وأجازها لغريهم ( حسنه األلباني 

 عدم قبول شهادة الفروع لألصول والعكس : -6

و مبا أن شهادة البنت ألمها ال تقبل قال البهوتي رمحه اهلل : ) ال تقبل شهادة عمودي 

و من   بعضهم لبعض من والد وإن عال ولو من جهة األم  كأبي األم وابنه وجدهالنسب 

ولد وإن سفل من ولد البنني والبنات ألن كال من الوالدين واألوالد متهم يف حق 

 6/429صاحبه ألنه مييل إليه بطبعه ( كشاف القناع ،

 عدم قبول شهادة من جير نفعًا لنفسه : -7

الفواكه إىل نفسه نفعًا بطلت شهادته يف الكل "  وألن " من شهد شهادة جير بها

 2/314العديدة يف املسائل املفيدة ، أمحد املنقور ،

 :  اليمني مشروعية -8
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 عليه اهلل صلى النيب أن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ومسلم البخاري أخرجه و ملا

 اليمني كنول وأمواهلم رجال دماء ناس الدعى بدعواهم الناس ُيعطى لو: "  قال وسلم

 والنسائي والرتمذي وأبوداود وأمحد ومسلم البخاري أخرجه ما و"  عليه املدعى على

 على باليمني قضى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن

 " عليه املدعى

 :  اليمني رد مشروعية -9

 عمر ابن عن نافع عن سعد بن الليث عن والدارقطين والبيهقي احلاكم أخرجه وملا

 "  احلق طالب على اليمني رد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: "  عنهما اهلل رضي

 حلف اليمني إذا كان املدعون مجاعة : -11

وملا قرره الفقهاء رمحهم اهلل من أن من توجهت عليه اليمني وكان املدعون مجاعة 

و كشاف  12/119 حلف لكل واحد منهم ميينًا إال أن يرضوا بواحدة ينظر : اإلنصاف

  357-15/356القناع 

 اليمني تشرع يف جانب أقوى املتداعيني :  -11

 ورغبته احلادث موقع من باهلروب  عليه املدعى بإقرار تقوى  قد املدعي جانب إن وحيث

 به واالصطدام عليه باالحنراف قام من هو املدعي بأن زعمه رغم صلحًا القضية بإنهاء

 الشريعة به جاءت والذي: "  القيم ابن قال املتداعيني قوىأ جانب يف تشرع اليمني وألن

 اليمني جعلت جانبه ترجح اخلصمني فأي ، املتداعيني أقوى جهة من تشرع اليمني أن

 أمحد كاإلمام احلديث وفقهاء املدينة كأهل اجلمهور مذهب وهذا ، جهته من

 قضى أنه سلمو عليه اهلل صلى النيب عن ثبت فقد..   وغريهم ومالك والشافعي
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 أبوا فلما ، أوال املدعني على القسامة يف األميان عرض أنه عنه وثبت ، واليمني بالشاهد

 1/80 ، املوقعني إعالم"  عليهم املدعى جانب من جعلها

 اليمني تتوجه على من باشر التصرف : -12

" حيلف وألن اليمني ال تتوجه إال على من باشر التصرف قال الشيخ أمحد املنقور : 

ولي القاصر فيما باشر بنفسه كدعواه بيعًا وحنوه وال حيلف على ما باشر ولي غريه " 

وقال يف موضع آخر : " فإن مل يباشر  1/288الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة ، 

الولي ولو وصيًا أو قيمًا التصرف يف مال الصيب وحنوه كإتالف من غريه مل حيلف 

 2/293فواكه العديدة يف املسائل املفيدة ، أمحد املنقور ،العليه دفعًا وال إثباتًا " 

 تسبيب األخذ بقول املقومني : -13

 : يف حال اتفاقهم 

واستنادًا على ما ورد يف خطاب رئيس معارض السيارات املتضمن بأنه مت معاينة 

عارض من قبل مندوبي ثالثة م ...............................................السيارة من نوع 

ريال وبعد احلادث  ............................سيارات وقدرت قبل احلادث مببلغ وقدره 

و ألن األرش قد اُتفق على مقداره من قبل   .................................مببلغ وقدره 

ثالثة مقومني مما يتعني األخذ به كالشهادة قال الزركشي : ) ما توقف على 

على أهل اخلربة وحكموا بالتقويم تقريبًا ، فهو املتبع يف سائر  التقويم ، وعرض

األبواب ، وان تطرق إليه تقدير النقصان ظنًا إاّل يف باب السرقة فإنه ال يعتمد عند 

احملققني لسقوط القطع بالشبهة ، فال جيب احلد ما مل يقطع املقومون ببلوغها 

 400/ 1نصابًا ( املنثور يف القواعد ، 

 اختالفهم : يف حال 
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 ألنه املقومني اختالف عند بالوسط يقضى أنه العلم أهل أقوال من الراجح إن وحيث

 قال دونه به يؤخذ حتى اآلخر قول من بأوىل احلالة هذه يف املقومني أحد قول ليس

 يقضى فإنه املقومون واختلف إنسان على قيمة وجبت إذا: )  اهلل رمحه جنيم ابن

 ( 212 ص ، لنظائروا األشباه( )  بالوسط

 التسبيب استنادًا على ماورد يف تقرير املرور : -14

رجل املرور املباشر للحادث / جلنة إعادة النظر يف نسب تقرير  ورد يفواستنادًا على ما 

و ألن األسباب املذكورة موجبة  ............................ املتضمن بأنه  احلوادث

ن التقرير إ( من نظام املرور و حيث  60ادة )فقا للمملسؤولية املدعى عليه عن احلادث و

املذكور مطابق لألصول الشرعية والنظامية ومل يظهر لي ما يوجب العمل خبالفه و 

 ألنه ال بينة لدى املدعى عليه على ما دفع به من أن.................... 
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 ثالثًا : تسبيبات عامة

 تسبيب الصلح : -1

 علىثم اصطلح الطرفان 

 مبلغًا وقدره ................. ريال حااًل أن يسلم املدعى عليه للمدعي  

يف ....... وإذا مل يسلم دره ................. ريال مبلغًا وق أن يسلم املدعى عليه للمدعي 

املبلغ املتصاحل به يف التاريخ املذكور فإن على املدعى عليه أن يسلم للمدعي مبلغًا 

 .......... حااًلوقدره .......

 ويعد هذا الصلح منهيًا للخصومة بينهما فيما يتعلق باحلادث املروري حمل الدعوى

هكذا اصطلحا و مبا أن هذا الصلح صادر عن جائزي التصرف ولقوله تعاىل : )ال َخْيَر 

[ 114َبْيَن النَّاس(]النساء : ِفي َكِثرٍي ِمْن َنْجَواُهْم ِإلَّا َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح

[ وملا رواه أهل السنن إال النسائي عن عمرو 128، وقوله تعاىل : ) َوالصُّْلُح َخْيٌر ( ]النساء: 

بن عوف املزني رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: " الصلح جائز 

سلمون على شروطهم، إال شرطًا بني املسلمني، إال صلحًا حرم حالاًل، أو أحل حرامًا. وامل

حرم حالاًل، أو أحل حرامًا" وتأسيسًا على مجيع ما تقدم فقد أجزت ما اصطلح عليه 

............ ويعد هذا الصلح منهيًا  من أن يسلم املدعى عليه للمدعي  -الطرفان 

و أمضيته وحكمت  - للخصومة بينهما فيما يتعلق باحلادث املروري حمل الدعوى

  بلزومه

 :بات يف الكفالة تسبي -2

  : 72ولقوله تعاىل : ) َوِلَمن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعرٍي َوَأَنا ِبِه َزِعيٌم ( سورة يوسف  
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  وملا أخرجه أمحد وأبو داود عن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم فى خطبته عام حجة الوداع يقول : ) العارية مؤداة ، 

 نحة مردودة ، والدين مقضى ، والزعيم غارم ( صححه األلبانيوامل

 إذا تعذر عليه إحضار مكفوله لزمه ما عليه قال ابن  بالبدن وحيث إن الكفيل

فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار املكفول به مع حياته أو  "قدامة رمحه اهلل : 

فوجب به الغرم امتنع من إحضاره لزمه ما عليه .. ألنها أحد نوعي الكفالة 

 4/415املغين ،  "كالكفالة باملال 

 كفل إنسان أو ضمنه ثم قال : مل يكن عليه حق فالقول قول خصمه وألن من "

ألن ذلك ال يكون إال مبن عليه حق فإقراره به إقرار باحلق " الفواكه العديدة 

 1/273يف املسائل املفيدة ، أمحد املنقور ،

 العفو :تسبيب انقضاء الدعوى العامة ب -3

حيث ان التهمة املنسوبة اىل املدعى عليه ليست من اجلرائم الكبرية وقد انتهى احلق 

( املرفق وبناء  5اخلاص يف هذه الدعوى بالتنازل مبوجب اإلقرار املدون على لفة رقم ) 

على الفقرة ) ثانيا ( من تعميم صاحب السمو امللكي ولي ولي العهد النائب الثاني 

هـ املتضمنة 1436-4-10وتاريخ  36678وزراء وزير الداخلية رقم لرئيس جملس ال

العفو عن املوقوفني واملطلق سراحهم بالكفالة يف القضايا غري الكبرية مبناسبة تولي 

مقاليد  –حفظه اهلل  –خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

جراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي ( من نظام اإل 2-22احلكم وبناء على املادة ) 

هـ وتأسيسًا على مجيع ما تقدم فقد قررت بعث املعاملة 1435-1-22وتاريخ  2رقم م/

إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام لعرضها على اللجنة املشكلة لتطبيق تعلميات العفو 

 املشار إليه 
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 تسبيبات يف املسؤولية وعدمهارابعًا : 

 م اإلدانة :بعد حكم تسبيب -1

وملا كان من املقرر فقهًا أن األصل هو براءة الذمة قال العز بن عبدالسالم رمحه اهلل يف 

شأن املدعى عليه : ) فإن األصل براءة ذمته من احلقوق وبراءة جسده من القصاص 

واحلدود و التعزيرات وبراءته من االنتساب إىل شخص معني ومن األقاويل كلها 

 .2/65( قواعد األحكامواألفعال بأسرها 

يف املسؤولية عن  وحده تسبيب احلكم بإدانة املباشر -2

 احلادث :

حدوث الضرر نتيجة املباشرة يوجب التعويض الفقهاء قد اتفقوا على أن  وحيث إّن

قال ابن جنيم رمحه اهلل : " املباشر ضامن وإن مل  مطلقًا إال ما استثين بدليل شرعي

و قال الزيلعي رمحه اهلل : ) ويف املباشرة  250النظائر ، ص يتعمد ومل يتعد " األشباه و

قال ابن رجب رمحه و  6/149ال يشرتط التعدي ( تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ، 

اهلل : " إذا استند إتالف أموال اآلدميني ونفوسهم إىل مباشرة وسبب تعلق الضمان 

 2/597ئد ، باملباشرة دون السبب " تقرير القواعد وحترير الفوا

يف املسؤولية عن  وحده تسبيب احلكم بإدانة املتسبب -3

 احلادث :

  الضمان يكون على املتسبب إذا كانت املباشرة مبنية على السبب أو ناشئة  ألنو

عنه، و كانت املباشرة ال تعدي فيها و ال تفريط قال ابن رجب رمحه اهلل : " إذا 

كانت املباشرة ال عدوان  .. و كانت املباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه
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فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان " .تقرير القواعد وحترير الفوائد ، 

2/597  

 ابن عابدين " املتسبب ضامن إذا كان متعديًا " حاشية رد احملتار ، وألن ، 

5/386  

  ال مباشرة ملجئًة يعدوألن صدم السيارتني الثانية والثالثة باللتني أمامهما 

فال ضمان على  عدوان فيها ألنهما أصبحتا كاآللة بسبب فعل املدعى عليه

لإلفتاء باململكة بشأن حوادث السري ما وورد يف حبث للجنة الدائمة  قاِئديها

وإذا وقف سائق سيارة بسيارته أمام إشارة املرور مثال ينتظر فتح  نصه : )

األمام فصدمت بعض الطريق فصدمت سيارة مؤخر سيارته صدمة دفعتها إىل 

ضمن من صدمت سيارته مؤخر السيارة  -املشاة مثال فمات أو أصيب بكسور 

األخرى كل ما تلف من نفس ومال ؛ ألنه متعد بصدمه ، والسيارة األمامية 

 مبنزلة اآللة بالنسبة للخلفية فال ضمان على سائقها ؛ لعدم تعديه (

 ء منها سقط حقه أو بعض وحيث إن من شارك يف إتالف نفسه أو ماله أو شي

حقه بقدر اشرتاكه ملا أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصني رضي اهلل 

عنه قال : قاتل يعلى بن أمية رجاًل فعض أحدهما اآلخر فانتزع يده من فمه 

فنزع ثنيته فاختصما إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال : ) أيعض أحدكما 

له ( قال الشوكاني رمحه اهلل : " احلديث اآلخر كما يعض الفحل ! ال دية 

يدل على أن اجلناية إذا وقعت على اجملين عليه بسبب منه كالقصة املذكورة 

 4/30وما شابهها فال قصاص وال أرش " نيل األوطار ،

تسبيب احلكم باشرتاك املباشر واملتسبب يف املسؤولية عن  -4

 احلادث :



66 

 

ولية عن احلادث إذا كانت املباشرة مبنية على وألن املباشر يشرتك مع املتسبب يف املسؤ

التسبب أو ناشئة عنه مع وجود شيء من التعدي أو التفريط على املباشر قال ابن رجب 

رمحه اهلل : " إذا استند إتالف أموال اآلدميني ونفوسهم إىل مباشرة وسبب تعلق 

بب وناشئة عنه ، الضمان باملباشرة دون السبب إال إذا كانت املباشرة مبنية على الس

سواء كانت ملجئة أم ال ثم إن كانت املباشرة واحلالة هذه ال عدوان فيها بالكلية 

 . "استقل السبب وحده بالضمان ، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب يف الضمان

   2/597تقرير القواعد وحترير الفوائد ، 

تنصيف املسؤولية إذا مل تعرف نسبة خطأ كل واحد من  -5

  :الطرفني

واستنادًا على ما ورد يف الفقرة ) ج( من البند ) خامسًا ( من قرار جممع الفقه 

( بشأن حوادث السري املتضمنة ما نصه : )إذا اجتمع سببان 2/8)  71اإلسالمي رقم

خمتلفان كل واحد منهما مؤثر يف الضرر، فعلى كل واحد من املتسببني املسؤولية 

ا استويا أو مل تعرف نسبة اثر كل واحد منهما حبسب نسبة تأثريه يف الضرر، وإذ

 فالتبعة عليهما على السواء.(

 مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه : -6

وحيث إن مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه أمٌر مقرر يف الشريعة اإلسالمية ما دام 

هام التابع خاضعًا لسلطته يف الرقابة والتوجيه َو وقع اخلطأ منه يف أثناء تأديته مل

وظيفته ملا أخرجه أمحد و أبو داود والنسائي عن عائشة رضي اهلل عنها : " أن النيب 

صلى اهلل عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة ُمَصدِّقا فالجَّه رجل يف صدقته فضربه 

أبو جهم فشجه فأتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول اهلل فقال 

وسلم : لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال : لكم كذا وكذا فلم  النيب صلى اهلل عليه
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يرضوا فقال : لكم كذا وكذا فرضوا فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : إني خاطب 

العشية على الناس وخمربهم برضاكم فقالوا : نعم فخطب رسول اهلل فقال صلى اهلل 

عليهم كذا وكذا فرضوا  عليه وسلم : إن هؤالء الليثيني أتوني يريدون القود فعرضت

أرضيتم قالوا : ال فهم املهاجرون بهم فأمرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يكفوا 

عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم فقالوا : نعم قال : إني خاطب على 

الناس وخمربهم برضاكم قالوا : نعم فخطب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال : 

 ا : نعم " صححه األلباني أرضيتم قالو

 املسؤولية عن جناية الصيب :  -7

وحيث إنَّ من قام بصدم املدعي قاصٌر سًنا و املدعى عليه وليه جربًا وقد قّصر بالتزامه 

 بالرقابة على القاصر و مّكنه من قيادة السيارة رغم أنه ال حيسن ذلك ..

 () قهاء من أن جناية الفوملا نص عليه  إن كان مطالبًا مبا فوق ثلث الدية

الصيب و لو كانت عمًدا فإنها من قبيل اخلطأ وحتمل العاقلة الدية عنه قال 

يف شرح املنتهى ما نصه : " أو يتعمد القتَل صغري أو جمنون ففي ماله الكفارة و 

  6/15على عاقلته الدية " . 

 ) ) عن  وألن األب ملزم بالتعويض إن كان مطالبًا مبا ال يزيد عن ثلث الدية

قال صاحب اإلنصاف : " و نقل أبو   مبا ال يزيد عن ثلث الديةأفعال الصيب 

طالب : ما أصاب الصيب من شيء فعلى األب إىل قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث 

 157 .96ص 26الدية فعلى العاقلة  ". أنظر اإلنصاف مع الشرح و املقنع ج

 املسؤولية عن حراسة األشياء :  -8

ليه اعرتف مبلكيته للسيارة .................... وقد ثبت من خالل وحيث إن املدعى ع

............... اصطدامها بسيارة املدعي وألن املدعى عليه ليس لديه بينة على حيازة 
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غريه هلا وقت قوع احلادث ومبا أن مالك سيارة حارس هلا ومسؤول عن حفظها 

  والتصرف فيها ومبا حتدثه من ضرر

 اهلروب من موقع احلادث :  املسؤولية يف  -9

  إذا هرب ومت مشاهدة احلادث واإلبالغ عنه يف حينه ( و ألن هروب املدعى عليه (

  . نتيجة و أثر من آثار احلادث وليس سببًا يف وقوعه

  ( حتى تويف املدهوس) إذا هرب ومل يتم مشاهدة احلادث واإلبالغ عنه يف حينه

املدهوس ومل يقم بإسعافه وهو ما تسبب  قائد السيارة اهلارب ترك املاشيوألن 

بوفاته وقد قرر الفقهاء بأنه إذا أمكن الشخص إنقاذ نفس من هلكة فامتنع 

فعليه الضمان قال ابن حزم رمحه اهلل : " ومما كتبه اهلل تعاىل أيضا علينا 

استنقاذ كل متورط من املوت إما بيد ظامل كافر ، أو مؤمن متعد ، أو حية أو 

نار أو سيل ، أو هدم أو حيوان ، أو من علة صعبة نقدر على معاناته سبع ، أو 

منها ، أو من أي وجه كان ، فوعدنا على ذلك األجر اجلزيل الذي ال يضيعه 

ربنا تعاىل ، احلافظ علينا صاحل أعمالنا وسيئه ففرض علينا أن نأتي من كل 

جرنا على ذلك من ذلك ما افرتضه اهلل تعاىل علينا ، وأن نعلم أنه قد أحصى أ

وقال البهوتي : "  2/802جيازي على مثقال الذرة من اخلري والشر ". احمللى ، 

وإن اضطر إنسان إىل طعام أو شراب لغري مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات 

بذلك ضمنه املطلوب منه روي ) أن رجال أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم 

وألنه تسبب إىل هالكه مبنعه ما  يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية ( ..

 6/15يستحقه فضمنه " كشاف القناع 

يف احلوادث  63و  62تسبيب احلكم مبقتضى املادتني  -10

 املرورية : 
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  ( ( من نظام املرور اليت تنص على أن : ) كل من أتلف  62واستنادا على املادة

يعاقب يف حادث سري متعديًا ، أو مفرطًا؛  -كاًل أو بعضًا  -نفس إنسان 

بالسجن مدة ال تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف 

 ريال ، أو بإحدى هاتني العقوبتني ، دون إخالل مبا يتقرر للحق اخلاص( 

  من نظام املرور اليت تنص بأن : ) على كل سائق يكون طرفًا  63وبناء على املادة

احلادث ، ويبادر بإبالغ اإلدارة  يف حادث مروري أن يوقف املركبة يف مكان

املختصة ، وأن يقدم املساعدة املمكنة ملصابي احلادث، فإن مل يقم بذلك يعاقب 

ريال، أو بالسجن مدة ال تزيد على ثالثة  عشرة آالف بغرامة مالية ال تزيد على 

 أشهر ، أو بهما معًا(

 : يف احلوادث املرورية وعدمها  موجبات املسؤولية -11

 و قلة االحرتاز أو عدم مراعاة األنظمة : اإلهمال أ

:   ) يعــد احلــادث املــروري موجبـــًا للمســؤولية إذا نــتج مــن اإلهمــال ، أو قلـــة         60املــادة  

 االحرتاز ، أو عدم مراعاة األنظمة(.

 سقوط احلق العام بسبب القوة القاهرة : 

ســبب قــوة يعفــى ســائق املركبــة مــن العقــاب )احلــق العــام( إذا وقــع احلــادث ب    -60/2

قاهرة خارجة عن إرادته، وتوضح مجيع مالبسات احلـادث يف حمضـر التحقيـق وحيـال     

 للمحكمة املختصة للبت يف القضية.

 جتاوز اإلشارة وهي مضيئة بالنور الربتقالي : 
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من نظام املرور والئحته التنفيذية اليت تنص على أن : " 50/7/1/3واستنادًا على املادة 

شارة يعين التحذير وأنـه علـى املركبـة التوقـف وعـدم جتـاوز خـط        اللون الربتقالي لإل

 الوقوف " 

 مسؤولية قائد الشاحنة عند الوقوف على الطريق خارج املدن :  

من نظام املرور والئحته التنفيذية اليت تـنص علـى أنـه : )     50/7/6واستنادا على املادة 

الطريق العام خارج املـدن أن  جيب على سائق الشاحنة يف حالة وقوفه أثناء الليل على 

يضع على الطريق خلف شاحنته وبامتداد جانبها األيسـر وعلـى مسـافة كافيـة منهـا      

 ).( سنتيمرتًا30إشارة أو أكثر عاكسة للنور مثلثة الشكل طول كل ضلع منها )

 استعمال املكابح فجأة :

املنتفعني على السائق أن ال حيول دون سري املركبات األخرى أو يعاكس  -50/1/10

 بالطريق وأن ال يستعمل املكابح )الفرامل( فجأة إال للضرورة أو بداعي السالمة.

 مسؤولية السائق جتاه الركاب : 

يكــون ركــوب األشــخاص ونــزوهلم مــن اجلانــب األميــن للمركبــات وعلــى   -50/1/15

 السائقني تنبيه الركاب إىل عدم إخراج أجزاء من اجسامهم من النوافذ أو غريها.

 التعلق بأجزاء املركبة : 

ال جيوز التعلق بأجزاء املركبة اخلارجية أو الصعود إىل املركبة أو النزول -50/1/17

 منها وهي يف حالة السري.

) إن تعلق صيب أو غريه، وعلم به صاحب السيارة السائق، أو من له قدرة على منع سـري  

نــه وإن مل يكــن لــه تســبب يف  الســيارة يف تلــك احلالــة، فأجراهــا حتــى تلــف املتعِلــق، فإ  
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ابتــداء األمــر، فإنــه بعــدما علــم وجــود ذلــك الصــيب وحنــوه يف ســيارته عليــه أن يفعــل      

 األســــباب املانعــــة مــــن تلفــــه، فــــإن مل يفعــــل كــــان ظاملــــا؛ وترتــــب عليــــه الضــــمان.         

وأما من ركب السيارة بأجرة أو غريها، ثم نزل منها وهي تسري، فحصل بذلك عطـب  

ى السائق ألنه مل يعلـم بنزولـه، وهـو الـذي جنـى علـى نفسـه (. )        أو تلف، فال ضمان عل

 (.454/ 24جمموع مؤلفات الشيخ عبدالرمحن بن ناصر بن سعدي 

 املسار املخصص للشاحنات :

تلتـــزم الشـــاحنات والقالبـــات واملعـــدات الثقيلـــة ومـــا يف حكمهـــا الســـري   -50/1/21/5

 باملسرب األمين ما مل حيدد مسار غري ذلك.

 ة السائق يف اختاذ أقصى درجات اليقظة واحلذر :مسؤولي 

جيب على كل سائق أن يراعي يف مسلكه على الطريق العام اختاذ أقصى  -50/1/30

درجات اليقظة واحلذر واالحتياط وعليه التقيد بنظام وقواعد وإشارات املرور وتنفيـذ  

ألحـوال ال تعفـي   تعليمات رجـال املـرور وإن تعارضـت مـع القــواعد املنظمـة، ويف مجيـع ا       

تعليمــات رجــال املــرور وال قواعــد املــرور وعالماتــه وإشــاراته الســائقني مــن واجبــاتهم يف   

 العناية وإلتزام احلرص واحلذر.

 مسؤولية السائق قبل حتريك السيارة :

على كل قائد مركبة قبل حتريكها الكشف عليها وعلى مجيع أجهزتها  -50/1/32

للسـري وعـدم وجـود خطـر أو نشـؤ خطـر منهـا علـى          والتأكد من سالمتها وصـالحيتها 

وإذا طــرأ أثنــاء ســري املركبــة عيــوب مــن شــأنها أن تــؤثر علــى حركــة املــرور           –الغــري 

وانسيابيته فعلى قائـدها إخراجهـا مـن الطريـق فـورًا مـن أقصـر طريـق ويف أسـرع وقـت           

نــه كمـا أ  –ممكـن إىل أي طريـق جـانيب أو فرعـي أو أي مكــان ال يعرقـل حركـة السـري        



72 

 

مسئول عن وجود ما يعوق رؤيته بسـبب جلـوس أحـد يف املركبـة أو بسـبب محولتهـا أو       

 حالتها.

 وجوب وضع مسافة كافية بني السيارات :

جيـب علــى قائــدي املركبــات الــيت تســري يف اجتــاه واحــد أن يرتكــوا فيمــا   -50/1/35

مـا  بينهم مسافة كافية تتناسب مـع سـرعة تلـك املركبـات حبيـث تتسـع املسـافة كل       

 زادت السرعة منعا للحوادث.

 شروط القيام باالحنراف أو الدوران : 

على كل سائق قبل القيام بأي حركة خاصة باالحنراف بسـيارته ميينـا    -50/1/36

 أو مشـاال أو الدوران إىل اخللف يف االجتاه املضاد خلط سريه مراعاة ما يلي:ـ

ـــان إجـــراء ذلـــك دون أن يعـــ  -50/1/36/1 رض نفســـه أو غـــريه مـــن التأكـــد مـــن إمكـ

 مستعملي الطريق للخطر.

 إعطاء اإلشارات الالزمة قبل بداية إجراء احلركة بوقت كاٍف. -50/1/36/2

أن يقـــرتب يف وقـــت مبكـــر وقبلـــها مبســـافة كـــبرية مـــن حافـــة الطريـــق   -50/1/36/3

ــا أو إىل اجلهــة اليســرى مــن نهــر الطريــق ذي        اليمنــى بــبطء إذا كــان ســينحرف ميين

واحــد فــإذا كــان الطريــق ذي اجتــاهني فــإن عليــه أن يقــرتب مــن جمــرى نهــر االجتـاه ال 

 الطريق الذي سيسلكه.

أال ينعطف إىل االجتاه الذي يرغـب الـدخول فيـه اال بعـد التأكـد مـن        -50/1/36/4

 خلوه من املركبات واملشاة وأن يتم ذلك ببطء.

 ذي سيسلكهأال تكون هناك إشارات متنع االنعطاف يف االجتاه ال -50/1/36/5
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 املنع من العودة باملركبة إىل اخللف : 

ال جيوز العودة باملركبة إىل اخللف يف الطريق العام إال يف حالة الضرورة  -50/1/38

( عشرين مرت وبعد إعطاء اإلشارة الالزمـة وخلـو الطريـق    20وملسافة قصرية ال تتجاوز)

 من املركبات

 مسؤولية السائق حال تعطل السيارة :

يف الطرق السريعة واملناطق املأهولة جيب على سائقي املركبات إبقاؤهـا   -50/1/39

خــارج جمــرى الطريــق يف حالــة وقوفهــا أو تعطلــها كلمــا أمكــن ذلــك وعلــيهم وضــع       

 عالمات حتذير واضحة نهارًا وأنوار محراء لياًل جتنبا الصطدام املركبات بها .

 مسؤولية اجلهة املنفذة للحفريات :  

جيوز القيام باحلفريات ألي مشروع مهما كان نوعه إال بعد استكمال  ال -50/1/48

 ما يلي:ـ 

وضع العالمـات اإلرشـادية والتحذيريـة املتفـق عليهـا دوليـا قبـل وحـول          -50/1/48/4

ــة املضــاءة قبــل وحــول        منطقــة أعمــال احلفريــات باإلضــافة إىل وضــع املصــابيح الليلي

 منطقة العمل وفق املعايري املطلوبة.

وضع احلواجز الالزمة لضمان محايـة املشـاة مـن السـقوط يف احلفـر و       -50/1/48/5

 تضمن عدم انهيار األتربة على الطريق منعا من عرقلة حركة السري. 

 املنع من استخدام كتف الطريق بقصد التجاوز : 
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ــة      -50/1/49 ــة املروريـ ــرور أو الكثافـ ــارات املـ ــام إشـ ــات أمـ ــال املركبـ ــي أرتـ ــر ختطـ حيظـ

كتف الطريق أو املسارب املخصصة لاللتفاف والتسبب يف عرقلة احلركة باستخدام 

 أو حماولة الدخول إىل مقدمة الرتل

 االلتفاف إىل اليمني واإلشارة محراء : 

ميكــن االلتفــاف إىل الــيمني يف التقاطعــات أثنــاء اإلشــارة احلمــراء بعــد         -50/1/50

 ناك إشارة متنع ذلك .التوقف التام والتأكد من سالمة اإلجراء ما مل يكن ه

 شرط القيام بالتجاوز إذا كان الطريق مفرد : 

على السائق قبل الشـروع يف التجـاوز أن يتأكـد مـن إمكانيـة إجـراءه بـدون         -50/2/2

خطر، ومن وجود متسع كاف لذلك، ومن كون الطريق مكشـوفًا أمامـه وخاليـًا مـن     

 اوزًا مماثاًل.مركبات أخرى، وأن من يتبعه من السائقني مل يباشروا جت

 وجوب متكني السيارة األخرى من التجاوز : 

حيظر على سائقي املركبات املراد جتاوزهـا زيـادة سـرعة مركبـاتهم أثنـاء       -50/2/4

 جتاوز مركبة أخرى هلم ويتوجب عليهم متكني اآلخرين من حتقيق هذا التجاوز.

 الدخول من طريق فرعي إىل طريق رئيسي : 

مــن طريــق فرعــي إىل الطريــق الــرئيس ينبغــي علــى الســائق   عنــد الــدخول  -50/4/1

التأكد من خلو الطريق وإعطـاء أفضـلية املـرور للمركبـات الـيت تسـري علـى الطريـق         

الــرئيس ، وعلــى هــذه املركبــات أن تعطــي الفرصــة للمركبــات القادمــة مــن الطريــق      

 الفرعي. 

 أفضيلة املرور للمركبات اخلارجة من الطريق الرئيسي:
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تكون أفضلية املرور للمركبات اخلارجة من الطريق الرئيسـي إىل طريـق    -50/4/11

 اخلدمة وعلى املركبات األخرى فتح اجملال هلا

 وجوب إضاءة مصابيح السيارة : 

 

ــارة: -50/7 ــارة واإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جيــــب علــــى الســــائق إضــــاءة مصــــابيح الســــيارة )أنــــوار القيــــادة و أنــــوار          -50/7/1

ــة  ــاالت اآلتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي ( يف احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : التالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــارة     -50/7/1/1 ــزة بإنـــ ــزة أو غـــــري جمهـــ ــياًل علـــــى طريـــــق جمهـــ ــان يســـــري لـــ إذا كـــ

 عامة.

لــزوم حافــة الطريــق احملاذيــة جلهــة ســريه إذا كــان مقصــده تــرك الطريــق          

 وسلوك طريق آخر :

على السائق أن يقرتب بقدر اإلمكان من حافة الطريق احملاذية جلهة سريه  -50/3/7

ك طريـق آخـر، أمـا إذا وجـدت عالمـات املـرور علـى        إذا كان مقصده ترك الطريـق وسـلو  

 الطريق تشري إىل االجتاه فعليه التقيد باالجتاه احملدد .

 جهة السري على الطرق :

ــون :  ــة واخلمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــادة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جهـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــــرق هـــــــــــــــــــي اجلهـــــــــــــــــــة اليمنـــــــــــــــــــى .      
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يســــمح بالســــري علــــى اجلهــــة اليســــرى يف الطريــــق املــــزدوج عنــــدما يكــــون          -53/1

وريًا لـــــتاليف حـــــادث أو ملســـــتلزمات الطريـــــق، وال يعفـــــى ذلـــــك ســـــائق       ذلـــــك ضـــــر 

 املركبات من واجباتهم يف القيادة بشكل سليم.

 أفضلية السري داخل الدوار : 

 

على السائقني الذين يقرتبون من تقاطع أكثر من طريق يف ملتقى يشكل  -50/4/4

 ول الدائرة.ساحة دائرية )الدوار( إعطاء األفضلية للمركبات اليت تسري ح

 مسار السيارات البطيئة :

 

إذا كان نهر الطريق الواحد مقسمًا إىل عدة مسارات جاز السـري مواكبـة    -50/1/7

يف اجتاة واحد على مسارات نهر الطريق على أن تلتزم السيارات البطيئة املسار الواقـع  

 اليسار أقصى اليمني إالعند التأهب لرتك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع إىل

بعد التأكد من أن ذلك ال يشكل خطرًا على اآلخرين وبعد أن ينبه الغري من سـالكي  

 الطريق.

 حاالت وجوب التزام املسار األمين :

 

على قائد املركبة التزام أقصى اجلانب األمين من الطريق وعلى األخص  -50/1/33

ـــ ــاالت اآلتية:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــق   -50/1/33/1 ــينعطف إىل طريـــــــــــ ــان ســـــــــــ ــه. إذا كـــــــــــ ــى ميينـــــــــــ ــر علـــــــــــ  آخـــــــــــ
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 إذا كـــــــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــــــاك منتفـــــــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــيتجاوزه. -50/1/33/2

 

 إذا كانـــت ســـرعة ســــيارته أقـــل مـــن الســــرعة القصـــوى املصـــرح بهــــا.       -50/1/33/3

 

 عنـــــــــــدما تكـــــــــــون الرؤيـــــــــــة غـــــــــــري واضـــــــــــحة علـــــــــــى الطريـــــــــــق.       -50/1/33/4

 

 إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من االجتاه املضاد. -50/1/33/5
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 : تسبيبات يف الديات والتعويضات خامسًا

 تسبيب دية قتل اخلطأ والكفارة : -1

  ُمْؤِمًنا َقَتَل َوَمن ۚ ولقوله تعاىل : ) َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخَطًأ 

 َكاَن َفِإن ۚ صَّدَُّقوا َي َأن ِإلَّا َأْهِلِه ۚ ِإَلى مَُّسلََّمٌة َوِدَيٌة مُّْؤِمَنٍة َرَقَبٍة َفَتْحِريُر َخَطًأ

 َبْيَنُكْم َقْوٍم ِمن َكاَن َوِإن ۚ  مُّْؤِمَنٍة َرَقَبٍة َفَتْحِريُر ُمْؤِمٌن َوُهَو لَُّكْم َعُدوٍّ َقْوٍم ِمن

 َيِجْد لَّْم َفَمن ۚ  مُّْؤِمَنٍة َرَقَبٍة َوَتْحِريُر َأْهِلِه ۚ ِإَلى مَُّسلََّمٌة َفِدَيٌة مِّيَثاٌق َوَبْيَنُهم

 سورة(  َحِكيًما َعِليًما اللَُّه َوَكاَن ۚ اُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة مَِّن اللَِّه ِصَيَف

  92:  النساء

  10-2وتاريخ  43108واستناًدا على ما ورد يف األمر السامي الربقي رقم-

( يف 2هـ   املتضمن املوافقة على قرار اهليئة العامة باحملكمة العليا رقم )1432

( ثالمثائة ألف ريال سعودي و  300.000هـ بأن تكون دية اخلطأ ) 14-7-1431

أن تكون دية ما دون النفس من األعضاء واملنافع والشجاج بنسبة ما ذكر يف 

دية اخلطأ و أن تكون دية املرأة املسلمة على النصف من دية الرجل املسلم ودية 

ى النصف من دية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون عل

 أطراف وجراح الرجل 

  ) و حيث إن الورثة هم : أٌم و ثالثة أخوة أشقاء وثالث شقيقات ) قسمة تركة

فإن لألم السدس فرضًا لوجود اجلمع من اإلخوة والباقي لألخوة للذكر مثل 

م تسعة أسهم من أربعة ومخسني ة املال بينهم لألحظ األنثيني فيكون قسم

يق الواحد عشرة أسهم من أربعة ومخسني سهمًا ولألخت سهمًا و لألخ الشق

 الشقيقة الواحدة مخسة أسهم  من أربعة ومخسني سهمًا
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  ) وحيث إن الورثة هما والد املتوفية ووالدتها وهلا مجع من ) قسمة تركة

اإلخوة حيجبون األم حجب نقصان من الثلث إىل السدس  فإن لألب السدس 

وجود الفرع الوارث ولألم السدس فرضًا لوجود  فرضًا والباقي تعصيبًا لعدم

لألب مخسة أسهم من ستة و لألم  ة املال بينهمااجلمع من اإلخوة فيكون قسم

 سهم واحد

 تسبيب لزوم الكفارة بقتل الكافر :   -2

َوَتِجُب )تعين " ( : 12/224قال ابن قدامة يف "املغين" )وألن الكفارة جتب بقتل املستأمن 

ِل اْلَكاِفِر اْلَمْضُموِن ، َسَواٌء َكاَن ِذمِّيًّا َأْو ُمْسَتْأَمًنا . َوِبَهَذا َقاَل َأْكَثُر َأْهِل الكفارة( ِبَقْت

َوِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة إَلى َأْهِلِه  }قوله تعاىل : .. لاْلِعْلِم 

. َوالذِّمِّيُّ َلُه ِميَثاٌق ، َوَهَذا َمْنُطوٌق ُيَقدَُّم َعَلى َدِليِل اْلِخَطاِب ،  {ٍة َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَن

 اهـ .  " َوأَلنَُّه آَدِميٌّ َمْقُتوٌل ُظْلًما ، َفَوَجَبْت اْلَكفَّاَرُة ِبَقْتِلِه ، َكاْلُمْسِلِم

 دية املرأة وجراحها :  -3

 عبد وابن  ،  املنذر ابن  قال  املسلم احلر دية نصف ، املسلمة احلرة وألن " دية 

" املغين ، ابن  . الرجل دية نصف املرأة دية أن على العلم أهل أمجع:    الرب

 8/315قدامة ، 

  " فعلى ، الثلث جاوز فإن ، الدية ثلث إىل الرجل جراح وألن جراح املرأة تساوي 

 بن سعيد  قال وبه .   ثابت بن وزيد  ،  عمر وابن  ،  عمر  عن هذا وروي  النصف

  ،  وقتادة  ،  والزهري ،  الزبري بن وعروة  ،  العزيز عبد بن وعمر  ،  املسيب

  املدينة فقهاء قول وهو:    الرب عبد ابن  قال.    ومالك  ،  وربيعة  ،  واألعرج

 ، جده عن ، أبيه عن ،  شعيب بن عمرو  روى .. ملا املدينة أهل ومجهور ، السبعة

 حتى ، الرجل عقل مثل املرأة عقل }:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال
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 "   سواه ما على يقدم نص وهو.    النسائي  أخرجه {  ديتها من الثلث يبلغ

  317-8/316املغين ، املغين ،   

 دية غري املسلم  :  -4

 : دية الكتابي 

  دياتهم من النصف لىع ، ونساؤهم ، املسلم احلر دية نصف الكتابي احلر وألن " دية

 بن وعمرو  ،  ومالك  ،  وعروة  ،  العزيز عبد بن عمر  مذهب وهو.  املذهب ظاهر هذا

 وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ، جده عن ، أبيه عن ،  شعيب بن عمرو  روى .. ملا شعيب

 لموس عليه اهلل صلى النيب أن } ، لفظ ويف.  {  املسلم دية نصف املعاهد دية }:  قال

 دية }:  لفظ ويف.    أمحد  اإلمام رواه.  {  املسلم عقل نصف الكتابي عقل أن قضى

 من أثبت شيء  الكتاب أهل دية يف ليس:    اخلطابي  قال.  {  احلر دية نصف املعاهد

 أوىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقول ،  أمحد  به قال وقد.  بإسناده بأس وال ، هذا

املغين ، ابن قدامة ،   " ..  كاألنوثة تنصيفها يف فأثر ، الدية يف رمؤث نقص وألنه ،

8/313 

 : دية غري الكتابي 

 ، استحسن ما عبد ومن ، كالرتك ، له كتاب ال من وسائر ، األوثان وحيث إن ) عبدة

 دية فديته ، منهم أمان له من قتل فإذا ، باألمان دماؤهم حتقن وإمنا هلم دية فال

 مناكحته حتل ال عهد ذو كافر وألنه ، عنها تنقص فال ، الديات أقل ألنها؛  جموسي

 قول وهذا  النصف على ونساؤهم ، درهم مثامنائة اجملوسي ودية اجملوسي  .. فأشبه ،

  ذلك قال وممن.   اجملوسي دية يف اختلف ما أقل ما:    أمحد  قال.  العلم أهل أكثر

 بن وسليمان  ،  املسيب بن وسعيد  ، عنهم اهلل رضي  مسعود وابن  ،  وعثمان  ،  عمر
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( املغين ، ابن    وإسحاق ،  والشافعي  ،  ومالك  ،  واحلسن ،  وعكرمة ،  وعطاء  ،  يسار

 315-8/314قدامة ،  

 تسبيب احلكم على العاقلة بالدية : -5

به دية  ش وقال البهوتي : " وألن األصل يف دية قتل اخلطأ أن تكون على عاقلة القاتل 

 اقتتلت : (  هريرة أبي حلديث... على عاقلته  واخلطأ وما أجري جمراه العمد

 رسول فقضى بطنها يف وما فقتلتها حبجر األخرى إحداهما فرمت هذيل من أتانامر

 ابن متفق عليه وحكاه ( عاقلتها على املرأة بدية وسلم عليه اهلل صلى اهلل

جنايات اخلطأ تكثر ودية اآلدمي كثرية إمجاعا يف اخلطأ واحلكمة فيه أن  املنذر

فإجيابها على اجلاني يف ماله جيحف به فاقتضت احلكمة إجيابها على العاقلة على 

 7-6/6كشاف القناع ،  ر "سبيل املواساة للقاتل واإلعانة له ختفيفا ألنه معذو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=8306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=8306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=8306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=8306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918
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 تسبيب أخذ الدية من اجلاني عند تعذر العاقلة :  -6

عند تعذر العاقلة يف أصح قولي العلماء جاء  ني خطًأالدية تؤخذ من اجلا إنو حيث 

) و تؤخذ الدية من اجلاني خطأ عند تعذر  :  ما نصه 294يف االختيارات صفحة 

 العاقلة يف أصح قولي العلماء( 

 تسبيب تعجيل الدية :  -7

 رمبا و لتأجيلها مسوغ يوجد ال حيث و ملسوغ إال تؤجل ال و الدية تعجيل األصل ألن و

 صفحة االختيارات يف جاء استيفائها من املتوفى ورثة متكني عدم يف  أجيلهات تسبب

 وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن فيها أمحد نص إن و الدية يف تأجيل ال و: )  نصه ما 73

 إال و فعل اإلمام رأي فأيهما أجلها عمر ألن فعل تأجيلها اإلمام رأى إن و يؤجلها مل

 ( غيسو ال األمرين أحد فإجياب

 تسبيب احلجب بالقتل اخلطأ : -8

وملا ذهب إليه مجهور العلماء من أن القاتل ال يرث من املقتول شيئًا ، ولو كان قتله 

خطأ ؛ حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يخ األلباني يف صحيح ( وحسنه الش4564وسلم : )َلا َيِرُث اْلَقاِتُل َشْيًئا( رواه أبو داود )

أمجع أهل العلم على أن قاتل العمد  " : (6/245أبي داود . قال ابن قدامة يف "املغين" )

ال يرث من املقتول شيئًا ....فأما القتل خطأ ، فذهب كثري من أهل العلم إىل أنه ال 

د ، يرث أيضًا . نص عليه أمحد ويروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وعبد اهلل بن مسعو

وعبد اهلل بن عباس ، وروي حنوه عن أبي بكر رضي اهلل عنه . وبه قال الشافعي وأبو 

َوَمْن َلْم ) وألن احملجوب كاملعدوم ال حيجب غريه قال ابن قدامة يف املغين:  حنيفة "

لرَِّقيِق، َواْلَقاِتِل، َيِرْث َلْم حْيجْب َيْعِني َمْن َلْم َيِرْث ِلَمْعًنى ِفيِه، َكاْلُمَخاِلِف ِفي الدِّيِن، َوا

 (  َفَهَذا َلا َيْحُجُب َغْيَرُه، ِفي َقْوِل َعامَِّة َأْهِل اْلِعْلِم ِمْن الصََّحاَبِة، َوالتَّاِبِعنَي
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 تسبيب دية الرجلني :  -9

رضي اهلل عنه أن معاذ بن جبل وألن يف الرجلني الدية ويف إحداهما نصفها ملا روي عن 

قال ابن   )ويف اليدين الدية ويف الرجلني الدية   ( :النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

رمحه اهلل : " أمجع أهل العلم على أن يف الرجلني الدية ، ويف إحداهما نصفها . قدامة 

، وأهل والثوري ، وأهل املدينة ومالك قتادة وبه قال  .وعلي ، عمر روي ذلك عن 

 8/363" املغين ،  . ، وأصحاب الرأيوأبو ثور وإسحاق ، والشافعي العراق ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6054&idto=6055&bk_no=15&ID=5942#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6054&idto=6055&bk_no=15&ID=5942#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956
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 على بيت املال بدية من جهل قاتله :  تسبيب احلكم -11

هل قاتله كمن مات يف زمحة مجعة أو طواف أو حنو ذلك فديته كل مقتول ُجوألن )

يف بيت املال، نص عليه اإلمام أمحد، واحتج مبا روى عن عمر وعلي، ومنه ما روى سعيد 

، فقال: يف سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل يف زحام الناس بعرفة فجاء أهله إىل عمر

مسلم إن علمت  ئطل دم امرب: فقال علي يا أمري املؤمنني ال ي بينتكم على من قتله

 11/361براهيم إفتاوى ابن  (  قاتله وإال فأعط ديته من بيت املال

التعطل عن العمل والكسب بسبب حكم التعويض عن  -11

 :  اجلناية 

ن غري حبس قال البهوتي وألنه ال ضمان ملنافع احلر إن ُعّطل عن العمل وُمنع منه م

رمحه اهلل : ) وال أجرة إن منع شخص آخر ... العمل من غري حبس لعدم تلفها حتت 

و  قال  4/122يده .. وألنه يف يد نفسه .. ومنافعه تلفت معه ( شرح منتهى اإلرادات ، 

فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني: ) مل أجد لألصحاب كالمًا يف تضمني 

 حممد ، الفوائد فرائد من املنتقىة اجملين عليه مدة احتباسه باجلناية ( اجلاني منفع

 . 162ص ، هـ1411 ، الثانية ط ، الرياض ، للنشر الوطن دار ، عثيمني بن صاحل بن

 حتميل اجلاني تكلفة عالج اإلصابة  : حكم -12

و ألن القول بإلزام اجلاني بتحمل نفقة العالج الطيب ال يتعارض مع عموم أدلة 

الشريعة اإلسالمية اليت تقضي برفع الضرر وإزالته و " لوال هذا العالج لرمبا حصلت 

كما ( 137ِسرايٌة يف اجلراحات قد تتلف النفس " ) الفعل الضار ، مصطفى الزرقاء ، 

 فإذا جسمه يف حلقه الذي األذى غري عليه باجملين يلحق مالي ضرر الطبيب أجرة أن

 بال جسمه أصاب الذي الضرر بقي العدل الواجبة حكومة هي الطبيب أجرة كانت

 أو النفس إىل السراية حال يف الدية معظم تستغرق قد العالج تكاليف عوض و مبا أن
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 أو األوىل احلالة يف عليه اجملين لورثة يبقى فال ثم ومن احلالة هذه غري يف أكثرها

 الشرعي املقصد الفخ وهذا يسري شيء سوى الدية من الثانية احلالة يف عليه اجملين

البدن قال الشيخ  من شوه ما أو عضو أو نفس من فقد عما عوضا الدية جعل يف

 من مع ليس .. حيث إنه عل القول بتحمل نفقات العالج هو الراجحعبداهلل املطلق : " ل

 فقد السبعة الفقهاء قول أنه من تقدم ما جانب إىل عنده بل الوقوف جيب نص منعه

اجلاني هي  مصلحة أن خيفى التابعني .. و ال من وآخرون الصحابة بعض أيضًا به قال

 بسبب السراية اجلناية شأن من كان إذا فيما سيما ال العالج نفقة حتمل يف

 على يطمئن اجلاني فإن ذلك بعد اجملروح مات لو وحتى.  عنها الناجتة املضاعفات

 القصاص من نفسه الوقت يف نفسه وإنقاذ عليه اجملين حياة إلنقاذ السبب بذل قد أنه

 الدية إىل التنازل يف األولياء لدى ذلك يؤثر وقد ، عمدًا اجلناية كانت لو فيما

 األخذ من مينع ما هناك أرى فال مقدر شيء فيها ليس اليت اجلنايات وأما  والصلح

 بالقاعدة عماًل مطلقًا فيها العالج نفقات حتمل لزوم من املالكية بعض استحسنه مبا

 اجلاني أحلق وقد اجلراحة ضرر إزالة وسيلة العالج إن حيث.  يزال الضرر:  رعيةالش

 ليست الغالب يف وأنها سيما ال ؛ بالعالج إزالته فلزمه عليه باجملين اجلراحة ضرر

 زيادة أخذ شني على اجلناية برئت فإذا ثم ومن.  مقدر شيء فيها ما كخطورة خطرية

 وضمان عليه اجملين عالج عن اجلاني مسؤولية" أ .هـ ) حبث  احلكومة ذلك على

 .العمل ،العدد السبعون من جملة البحوث اإلسالمية ( عن تعطله

 حكم التعويض عن الضرر املعنوي : -13

وملا ذهب إليه مجهور فقهاء الشريعة اإلسالمية من عدم جواز التعويض املالي عن 

باملال يعترب من باب األخذ الضرر املعنوي لكون التعويض عما يشني اإلنسان يف عرضه 

عل العرض مااًل وهذا ال جيوز جاء يف مواهب اجلليل : " ومن صاحل من قذف على 

شقص أو مال مل جيز ورد وال شفعة فيه بلغ اإلمام أم ال ألنه من باب األخذ على 

كما أن الضرر املعنوي ليس فيه خسارة مالية وهو شيء غري  2 6/305العرض مااًل " 
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 ممكن حتديده وتقديره وال يرتك آثارًا ظاهرة يف اجلسم والتعويض يف حمسوس وغري

جزء من  قصالفقه اإلسالمي ال يكون إال عن ضرر مالي واقع فعاًل أو ما يف حكمه كن

أجزاء اجلسم البشري أو تشويه يف خلقته ) التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي ، 

 وما بعدها ( 34حممد بن املدني بوساق ، ص

 حكم التعويض عن اإلضرار غري املباشرة :  -14

و حيث إن ما ذكره املدعي من أن هذه القضية قد تسببت بفصله من عمله ضرر غري 

مبنى التعويض  " مباشر و ليس نتيجة طبيعية للخطأ الذي ارتكبه املدعى عليه وألن

تأثري الفعل  األضرار املتتابعة إذا كان للفعل األول تأثري يف حدوثها أما إذا انقطع يف

األول وحدث الضرر بتدخل سبب آخر فال ضمان حينئذ على صاحب الفعل األول ملا 

 85تسلسل من أضرار" ) التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي ، حممد أبو ساق ، ص 

( 

 تسبيب مشروعية التعويض عن إتالف النفس واملال :  -15

 الشريعة اإلسالمية ملا و حيث إن االعتداء على األموال أمٌر موجب للضمان يف 

أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه 

وسلم قال يف خطبته يوم النحر مبنى : ) إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام 

وملا أخرجه ابن ماجه  كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ( 

رضي اهلل عنه  -ْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن ِسَناٍن اْلُخْدِرّي والدارقطين َعْن َأِبي َسِعيٍد َس

 َقاَل: " َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر". قال -صلى اهلل عليه وسلم  -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -

"  وإضرار اعتداء ذلك كل ألن واالتالف الغصب يف الضمان جيب: "  الكاساني

 . 7/165 البدائع
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  أمٌر موجب للضمان يف الشريعة  فس وما دونهاالنو حيث إن االعتداء على

اإلسالمية ملا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى 

اهلل عليه وسلم قال يف خطبته يوم النحر مبنى : ) إن دماءكم و أموالكم عليكم 

وملا أخرجه ابن  حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ( 

رضي  -والدارقطين َعْن َأِبي َسِعيٍد َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن ِسَناٍن اْلُخْدِرّي ماجه 

َقاَل: " َلا َضَرَر َوَلا  -صلى اهلل عليه وسلم  -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -اهلل عنه 

 ذلك كل ألن واالتالف الغصب يف الضمان جيب: "  الكاساني ِضَراَر". قال

 . 7/165 البدائع"  وإضرار اعتداء

 تسبيب التضمني بأرش نقص القيمة دون اإللزام باملثل :  -16

وألن التعويض عن إتالف األموال يكون بضمان أرش نقص قيمتها  سواًء أكان العيب 

فاحشًا أو مفوًتا للمقصود أم ال قال أبو حفص ابن امللقن : " كل مجلة تكون مضمونة 

من القيمة دون املثل " األشباه باملثل يكون النقص الداخل عليها مضمونًا باألرش 

و قال جالل الدين السيوطي : " ما ُضمن كله ُضمن جزؤه باألرش "  2/426والنظائر ، 

و قال أبو حممد ابن قدامة : " الضمان يف مقابلة املتلف ال   362األشباه والنظائر ، ص 

ن بتقويم وحيث إن طريق معرفة نقص القيمة يكو 3/132يف مقابلة اجلملة " املغين ، 

املال قبل حدوث الضرر و تقوميه بعد حدوثه وما يوجد من فرق بني القيمتني يلزم به 

من أحدث الضرر قال الكاساني: " وأما طريقة معرفة النقصان فهو أن يقّوم صحيًحا 

ويقّوم وبه العيب فيجب قدر ما بينهما ألنه ال ميكن معرفة النقصان إال بهذا الطريق " 

و قال العز بن عبدالسالم يف طريقة جرب النقصان : " تقّوم  7/160، بدائع الصنائع 

العني الفائتة على أوصاف كماهلا ثم تقّوم على أوصاف نقصانها فيجرب التفاوت بني 

الصفتني مبا بني القيمتني .. وكذا لو عيب شيئًا من األموال فإنه جيربه مبا بني 

  1/170قيمته سليًما أو معيًبا " قواعد األحكام ، 
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 إصالحها :

وملا قرره مجهور الفقهاء من ضمان املنافع املتقوَّمة اليت يتموهلا الناس يف العادة 

 كالغاصب فإنه يضمنويبذلون أمواهلم يف احلصول عليها سواء بتفويتها أو فواتها  

قال البهوتي رمحه اهلل : " وإن كان  ال ه أجرته سواًء انتفع بها أم وعلي املغصوب

للمغصوب منفعة تصح إجارتها ، يعين إذا كان املغصوب مما يؤجر عادة ، فعلى 

الغاصب أجرة مثله مدة مقامه يف يده ، سواء استوفى الغاصب أو غريه املنافع أو 

تركها تذهب ، ألن كل ما ضمن باإلتالف جاز أن يضمنه مبجرد التلف يف يده 

ان ... واألجرة يف مقابلة ما يفوت من املنافع ال يف مقابلة األجزاء  كشاف كاألعي

: " منافع األموال إذا فاتت يف يد عادية غصبًا أو شراء  وقال السيوطي 4/111القناع 

ص  األشباه والنظائر ،فاسدًا أو غريهما جتب فيها أجرة املثل سواء استوفيت أم ال " 

580. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


