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محتويـــات قانون اھم الســـابق العدد ١.بيننـــا فـــي
وسنتطرق  ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ (النافذ) المرقم المرور
واركانھا الخطأ جريمة تعريف الى القســـم في ھذا
منھـــا مـــع االمثلة االول القســـم الثالثـــة ونشـــرح

التطبيقية.
من تعتبر المـــرور حوادث ان معـــروف وكمـــا ھو
قانون وان العمديـــة) (الغير الخطـــأ جرائـــم القتل
مرض او اذى الحق من على ايضا يعاقب المـــرور

عليه. بالمجنى مستديمة عاھة او جسمي

الخطأ: القتل تعريف .٢
ان  دون عليه، المجنى بقتـــل  ((ھو تســـبب الجاني
او ازھاق روح الموت نتيجة احـــداث قاصدا يكـــون
لو وتداركه تجنبـــه باالمكان وكان عليه، المجنـــى

وتبصر))(١) بحذر تصرف
من المشـــروع غير نتيجة فعله على يؤاخذ فالجاني
االعتبار كان موضع الذي ھو فالضرر وحده اثاره،
القانونية في النصوص عبر الفاعل، لقد معاقبة فـــي

بااللفاظ التالية: الخطأ عن
احتياط عدم أو عـــدم بانتباه أو رعونة او باھمـــال
واالوامـــر القوانيـــن واالنظمـــة أو عـــدم مراعـــاة
قانون العقوبات  ٣٥ والمادة ٤١١/ف١ من (المادة

العراقي)(٢)
يلي: و وكما واعيا بسيطا أو الخطأ يكون وقد

الجاني وتوقعه  عدم ادراك : ھو البسيط الخطأ أوال:
العادي ان الشخص حين في او امتناعه، فعله نتيجة
مثال ذلك يتوقعھا، ان بامكانه الظروف بنفس تلك

حالة في منحـــدر على ان يترك شـــخص ســـيارته
اليقافھا بثبات. اجراء أي يتخذ ان دون اشتغال

وفيه يتصور بتبصر، الخطأ أو الواعي: ثانيا: الخطأ
عن تصرفه حصول النتيجة الناجمة الجانـــي امكان
سلوكه ويواصل اال انه يمضي االجرامي، سلوكه أو
شخص ومثاله تقع، حسبانه ان النتيجة ال في واضعا
بالناس، وھو مكان مكتظ بسرعة في يقود سيارته
الســـلوك فھذا من ھؤالء، احدا يدھـــس يتوقـــع ان
الطيش واالســـتخفاف، من يتضمن قدرا االجرامي
يسمى ما أو من الخطأ البسيط يحصل قد ما يفوق

الواعي.(٣) غير بالخطأ
قانون من (٢٤) القســـم في الخطأ القتل ٣.جرائـــم
بالســـجن ٨٦ لســـنة ٢٠٠٤، يعاقب رقـــم المـــرور
من(٤): كل العقوبتين ھاتين باحدى أو والغرامة

قيادة نتيجـــة شـــخص موت في أوال: من تســـبب
واالوامر واالنظمة للقوانين مراعاته المركبـــة لعدم

ف١). (م٢٤ المختصة والبيانات
موت الخطأ اعاله القتل جريمة عن من تسبب ثانيا:
شـــخص، والحاق او موت واحد شـــخص اكثر من
باكثر من مستديمة عاھة او جسمي مرض اذى او

ف٢). واحد(م٢٤ شخص
نتيجة قيادة شـــخص موت في تســـبب ثالثـــا: من
تأثير تحـــت او كان رعونـــة او المركبـــة باھمـــال
الســـلطات اخبار دون ھرب او مخـــدر مســـكر او

بالحادث(م٢٤ف٣).
اعاله الخطأ القتـــل جريمة تســـبب عن من رابعـــا:
والحاق شـــخص او موت شـــخص من موت اكثر

٨٦ لسنة ٢٠٠٤ المرور رقم حول قانون اراء ومقترحات
الثاني القسم

عبدالرزاق توفيق فاروق المستشار/ المحامي

٢٠٠٨ حوزەیرانی ژمارە(٢٥)



www.dengekan.com/govar/raweezh.htm
٤

باكثر من مستديمة عاھة او جسمي مرض اذى او
واحد(م٢٤ف٤). شخص

من الحاالت لكل والغرامة السجن وتفاصيل عقوبة
السابق. العدد من (٨) المادة مفصلة في اعاله

في العمدية) الخطأ(الغير القتـــل جريمـــة ٤. اركان
المرور: حوادث

او اھمال نتيجـــة الجانـــي من خطـــأ أوال: صـــدور
عدم او احتيـــاط عدم او بانتبـــاه رعونـــة او عـــدم

واالوامر. واالنظمة القوانين مراعاة
عليه. المجنى قتل(وفاة) ثانيا:

وبين بين القتل(الوفاة) الرابطة السببية قيام ثالثا:
الخطأ.

االمثلة مع الركن االول فـــي صور الخطأ ٥. شـــرح
التطبيقية

االنتباه وعدم االھمال    أوال:
اتخاذ  الجاني في يھمل عندمـــا االھمال      يكـــون
القانون يحرمھا التي النتيجـــة وقوع لمنع مـــا يلزم
به القانون يأمـــر العمل الذي اداء يغفـــل او عندمـــا

ادائه.(٥) عن االمتناع ويجرم بمجرد
ايضا، او االلتفات االنتبـــاه عدم باالھمـــال ويقصـــد
... ان )) قرار لھا التمييز فـــي محكمة حيـــث قالت
وھي في ترابي في منحـــدر تـــرك المتھم للمرافعة
سجائر لشراء وذھابه يوقفھا ان دون اشتغال حالة
نجم اھماال يعتبر كيلومتـــر مســـافة يبعد من محل
عليه ســـيارته، بعجالت عليھا عنه دھـــس المجنى
(٢٥) الفقرة (١) المادة ينطبق واحكام فعله يكون

قانون المرور))(٦) من
المرور القانون في الفقرة(١) (٢٤) القســـم واصبح

الملغي. القانون من المادة(٢٥) بدل الجديد
الرعونة ثانيا:

نقص  اي التصرف، او التقدير سوء بھا ويقصد  
تقتضيه(الخبرة بما اخالل بانھا قيل لذلك الحـــذق،
الخبـــرة قليـــل باالنســـان تلحـــق الفنيـــة)، وھـــي
في التمييز محكمة قالت حيث والدراية- والكفاءات
المتھم بالوعي التزام .. عدم )) قراراتھا(٧): احـــد
وعدم فعله، علـــى المترتبة النتائج الـــالزم لتفـــادي
غير فيقدم على فعله، تترتب بالنتائج التي اكتراثـــه

احداثھا، يقصد يكن لم وان النتائج بحدوث مبالـــي
لكي المجنى عليھا لسيارة المجال قد فسح فالمتھم
موازاتھا في اصبحت اذا ما حتـــى تجتاز ســـيارته،
وانحرف الســـيارتان فتماســـكت انحـــرف نحوھـــا
من صورة يعتبر المتھم وانحراف اخرون، واصيب
يجعل والذي الرعونـــة، وھو الواعي صـــور الخطأ
من (٣) الفقرة احـــكام عليھا تنطبق فعلـــه جريمـــة

المرور))(٨) القانون من (٢٥) المادة
من (٢٤) الفقرة (٣) المادة القسم محل ھذه وحل

القانون الجديد.
اجتياز المتھم للســـيارات ھيئة الجزاء (( واعتبرت
رؤية وتعذر المرتفعات احد عند امامه تســـير التي
في جانبھـــا النظامي واصطدام القادمة الســـيارات
مع سائقھا وقتل عليه، المجنى ســـيارته بســـيارة
نتجت خطأ قتل جريمة معـــه، الذين كانوا الـــركاب

رعونة وعدم احتياط))(٩) عن
االحتياط عدم ثالثا:

عنه،  االمتناع ينبغي كان عمل على االقدام وھـــو   
عن نشاط الخطأ الناجم صور يمثل احد ولھذا فانه
عدم فيه يقـــال كان اخرى تســـميات وله ايجابـــي،
او عدم االحتراز. بالعواقب او عدم التبصر الحذر
المتھم ان ... لھا:(( قرار في التمييز محكمة وقالت
الفرعي الشارع ولم يكن للناقلة الطويلة قيادته عند
محملة وھي فيه الستدارتھا يســـمح الضيق الترابي
الى وقوع انحداره وتسبب السمنت من بكمية كبيرة
الشارع رخاوة من اسبابھا ايضا كان التي الحادث
– والقول ذلك كل المركبة، وثقل حمولـــة الترابي
المادة بنص محكوما فعله يجعل التمييز- لمحكمـــة
الن كان  (١٠) المرور قانون من (٢٥) الفقرة (٤)
للحيلولة والحذر الحيطة باتخاذ المركبة قيادة عليه

الحادثة))(١١). ھذه وقوع دون
الجديد القانون من (٢٤) الفقـــرة (٤) القســـم وحل

الملغي. القانون من (٢٥) المادة بدل
معرفة الفاعل االحتياط يكون عنـــد عدم ان وقيـــل
يغفل ذلك ومع ضـــارة يحدث نتائج بـــان عمله قد

حدثت. التي النتيجة عن الفاعل
واالوامر واالنظمة القوانين مراعاة رابعا: عدم
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احكام القانون مراعـــاة عدم عن الناجم ان الخطـــأ
االصادر والبيانات واالوامر والتعليمـــات واالنظمة
الخاص بالخطا يسمى عنھا الناجم والخطأ بموجبه،
حاالت الخطأ عـــن الناتج العام الخطـــا عن تمييـــزا

االخرى.(١٢)
المرور قانون من (٢٤) القسم ذلك على نص وقد
محكمة قـــرارات (٨٦) لســـنة (٢٠٠٤) ومن رقـــم
ان المتھم ... )) حيث قالت: الخصوص التمييز بھذا
المادة من الفقرة(١) حكم بمقتضى مسوؤال يعتبر
يقود ســـيارته كان النه المرور (٢٥) مـــن قانـــون
الصادرة المـــرور لبيانات خالفا بســـرعة شـــديدة
كان الذي عليـــه المجنى ودھس بتحديـــد الســـرعة
في منطقة العبور وتسبب الشـــارع من عبور يروم

وفاته))(١٣)
.. ان قالت:(( حيث التمييز لمحكمة اخر وفي قرار
غير موقفھا كان المتھم يقودھا كان التي الســـاحبة
ومھندس الدعوى اظھرته وقائع ما حســـبما صالح
بقيـــادة مرخـــص غيـــر ولكونـــه الصيانـــة االليـــة،
احكام فـــان عليه السيارة(الســـاحبة) المذكـــورة،
المرور قانـــون الفقـــرة(١) مـــن المـــادة (٢٥) من
منھا (٣) الفقرة وليســـت الحادثة على ھي منطبقة

العقوبة))(١٤). وتخفيف
المادة محل الجديد القانون من (٢٤) القســـم وحل

الملغي. القانون من (٢٥)
صور الخطأ، لجميـــع يتســـع االھمال ان ٦.الحظنا
الحاالت اغلب في تكون االھمال بســـبب والجرائم
يجب فعل عن واجب، او االمتناع امر تـــرك نتيجة
دائما بطريق سلبي. يحصل االھمال ان اي يتم ان
يســـتعيض ان العراقي المشـــرع بامكان وقيل كان
بلفظة الخطأ) من االلفاظ (الصـــور ھذه عـــن جميع
بدال المعنى ھذا (االھمال)، التي تعطي وھي واحدة
الى جميعھا تھدف والتـــي بعدة الفاظ مـــن ترديده

واحد.(١٥). معنى
سبب الخطأ تحديد ھو ذلك حول ورأينا الشخصي
من (٢٤) القســـم ان حيث العموم من بدقـــة افضل
الخطأ صور من لـــكل صورة حدد الجديد القانـــون
عدم او االھمال عقوبـــة ان حيث عقوبـــة محـــددة،

من الخطأ اخف واالوامر واالنظمة القوانين مراعاة
تاثير تحت اســـتھتار او او نتيجة الســـياقة برعونة

مخدر. او مسكر

الھوامش
في بحوث ودراســـات الفالحي(القاضي)، ابراھيم ١. محمد
العراقي والقضاء، العقابي التشريع في المســـؤولية الجزائية

.١٢٥ ٢٠٠٧،ص بغداد، ط١،
وتعديالته. ١٩٦٩ لسنة رقم (١١١) العقوبات ٢. قانون

ص الســـابق، المرجع الفالحي(القاضي)، ابراھيم ٣. محمد
.١٢٦

القسم (النافذ)، رقم (٨٦) لســـنة (٢٠٠٤) المرور ٤. قانون
(٢٤) الفقرات (٤،٣،٢،١).

الســـابق، المرجع الفالحي(القاضـــي)، ٥. محمـــد ابراھيـــم
ص١٢٧.

اولى/تميزية/١٩٨٤  ٩٣٠/جزاء المرقم التمييز محكمة قرار .٦
.١٩٨٤/١/٣ في المؤرخ

٩٩٦/٦٩٥/موسعة ثانية/٨٣- المرقم التمييز محكمة قرار .٧
منشور). في ١٩٨٣/١٢/١١(غير ١٩٨٤ المؤرخ

٢٤٥/تميزية/١٩٧٩ المؤرخ  المرقم التمييز محكمة ٨. قـــرار
.١٩٧٩/١/٣١ في

وتعديالته(الملغي). ٤٨ لسنة ١٩٧١ رقم المرور قانون .٩
(الملغي)  وتعديالته ٤٨ لسنة ١٩٧١ رقم المرور قانون .١٠

(النافذ). ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ رقم القانون محله وحل
٣٩٦/جـــزاء اولى/١٩٤٨  المرقم التمييـــز ١١. قـــرار محكـــم

١٩٨٣/٩/٨ في المؤرخ
ص ســـابق، مرجع الفالحي(القاضي)، ابراھيم ١٢. محمـــد

.١٣٠
اولى/تمييزية/ ٢٤٩/جزاء المرقم التمييز محكمة ١٣. قـــرار

في ١٩٨٣/١٢/٣١. ٨٣-١٩٨٤ المؤرخ
اولـــى/ ٢٢٣/جـــزاء المرقـــم التمييـــز ١٤. قـــرار محكمـــة

في ١٩٨٤/٩/٢٤. تمييزية/٨٣-١٩٨٤ المؤرخ
الدعوى الى المرشد الربيعي(المحامي)، سعدون جمعة .١٥
،٢٠٠٧ القانونية، المكتبة ط١،بغـــداد، وتطبيقاتھا، الجزائية

.١٣٥ ص
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