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٢٠٠٨ تمموزی ژمارە(٢٦)

فـــي تطرقنـــا  .١
المنشـــور القســـم
 ٢٤ رقم فـــي العـــدد
٢٠٠٨ الـــى  نيســـان
الموجبـــة االســـباب
رقم القانون لصدور
 ٢٠٠٧ لســـنة   ٣٦
(قانـــون انفاذ قانون
االتحـــادي المـــرور
٨٦ لسنة ٢٠٠٤  رقم
من تضمنه ما بيان المتواضعة حولـــه مع ومالحظاتنـــا
لتطوير المقترحات مع المھمة باقسامه وملخص اقسام

بموجبه). العمل
 ٢٥ رقم العدد فـــي (المنشـــور الثاني وبينا في القســـم
الجرائم (من الخطأ القتـــل جريمة ٢٠٠٨) اركان ايـــار
للركن المفصل الشـــرح مع الخطأ وصور غير العمدية)
رعونة او نتيجة اھمال الجاني خطأ من (صدور االول
القوانين او عدم مراعاة او عدم احتياط انتباه عدم او

ذلك). حول التطبيقية االمثلة مع واالوامر واالنظمة
والثالث الثاني الخطأ ركني القســـم ھذا في وســـنوضح

للتأمل. تطبيقية قضايا مع
(الوفاة) عليه المجنى ٢.قتل

او  ھو الوفاة الخطأ القتل لجريمة الثانـــي الركن  وھـــو
على عقاب وال عليه الحياة، يفارق المجنى لم اذا االيذاء
غير الجرائم فـــي وقوعه تصور امكان لعدم الشـــروع
على االذى يعاقب النافذ المرور العمدية(١)،وان قانون
االذى اما او العاھة المستديمة، او المرض الجســـميين
المجنى تعـــرض بھما فيقصد الجســـميين، او المـــرض
وبيل فتاك او مرض او خطير بجرح االصابة عليه الى
او في يده او ساقه في بكسر عليه المجنى كأن يصاب

جسمه. من اخر جزء
الخطأ وبين (الوفاة) القتل بين السببية ٣.الرابطة

من  وھو القتل الخطـــأ، لجريمـــة الثالث  وھـــو الركـــن
صلة ھناك تكـــون ان ينبغـــي حيـــث االركان الھامـــة،
الســـبب صلة اي (الوفاة) والنتيجة الجانـــي بيـــن خطأ
السبب ھو الخاطىء الســـلوك يكون ان اي بالمســـبب،
وليس الوفاة، وھي النتيجة لحصول والمباشر الوحيد
قد يتراخي انما الحـــال، في الوفاة تحصـــل بشـــرط ان
الشخص يسأل وال يقصر، او يطول قد وقت زمنھا الى

االجرامي. سلوكه حصيلة تكن لم جريمة اية عن
قرارھا في حيث قالت التمييز دققتھا محكمة قضية ففي
قد كان (البلـــدروز) قيادتـــه عند المتھـــم (( ... بـــان
عنه باالبتعاد النفايات يجمعـــن كن اللواتي نبه النســـاء
باالصل بھا معدة يعمل التي كان وان المنطقة والسيما
ثيابا ترتدي عليھا وكانت المجنى فيھا، النفايات لرمـــي
المستعملة السوداء الوان االكياس عليه ھي مثلما داكنة
ان عليھا علـــى المجنى كان لذلك فـــي جمع النفايـــات،
من تحركاتھا من وحذره (البلدروز) عن بعيدة تكـــون
قرار ادانة نقض قرر عليه وبالعكس، الخلف االمام الى
قدر كان التقصير الن عنه واالفراج التھمة المتھم والغاء

فيه ...))(٢) له يد يكن ولم من المجنى عليھا صدر
الجزاء في ھيئة قالت الموضوع بنفـــس اخر وفـــي قرار
المتھم بان االدلـــة اظھرت ان )): التمييز بان محكمـــة
سبب وان وقوع الحادث اثناء مھمال او مقصرا يكن لم
يقودھا كان حيث النارية، الدراجة ســـائق ھو الحادث
البريك وزحف مسافة من اتضح حسبما بسرعة فائقة
واصطدامھا خطوة واربعين خمسة مسافة الى الدراجة
عليه المجنى التمييز بان محكمـــة واضافت بالســـيارة،
بسرعة لدراجته قيادته جراء حتفه الى سعى الذي ھو
في المرور الى حركة منتبھا يكـــون ان غير من فائقـــة
المتھم ارتكبه اثير خطـــأ الشـــارع العام، ولـــو كان قد
المتھم، لذا خطـــأ اســـتغرق قد عليه المجنى فانـــه خطأ
واالفراج التھمة والغاء بادانته الصادر القرار نقض قرر

٢٠٠٤ لسنة (٨٦) رقم المرور قانون حول اراء ومالحظات
الثالث القسم

المستشار المحامي اعداد
عبدالرزاق توفيق فاروق
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عنه)).
بعدم الجنايات محاكم احدى قضت اخرى قضية وفـــي
و عقوبات(٤) ٦٢ المادة مسؤلية المتھم استنادا الحكام
عن الجزائية المحاكمات اصول قانون من (١٨٢/د)(٥)
عقوبات، (٤١١/ف٣) المادة ومن اليه المســـندة التھمة
عدم ســـبب ادراك بمقدوره يكـــن لم ذلـــك ان المتھم
الخلفي، اطارھا وانقالبھا بسبب انفصال سيارته توازن
قد المتھم المذكور ان خاللـــه من يثبت لم نحو وعلـــى
وقد قالت حدوثـــه، الى ادى اھمـــاال ارتكـــب خطئـــا او
الصحة من كھذه ليس بان حادثة .. التمييز :(( محكمة
تحقق طالما ادانته الى وقائعھا خالل من النفاذ شيء في
دفعھا بوســـعه ليس مادية) (قـــوة ضحية بانـــه ذھب
محكمة قرار تصديق قـــرر لذا االحوال، من حال بـــاي

للقانون))(٦). لوافقته المذكورة الجنايات
للتأمل التطبيقية ٤.القضايا

وســـتتكرر ســـابقا حدثت التي القضايا ســـنركز علـــى
لجعل بشكل مختصر القضية ســـنطرح حيث مســـتقبال
الحكم برأيه بنـــوع ذھنيـــا يشـــاركنا القاريـــء الكريـــم
القادم في العدد القانونـــي الجواب بصددھا وســـنعطي

شاءالله. ان واالخير) الرابع (القسم
الخطأ): جرائم الصوري في االولى (التعدد أ.القضية

وتسبب  شـــخصا بسيارته المتھم دھس اذا الحكم   ما
بعمود الوقت نفس لذلك واصطدم في نتيجة وفاته في

كھرباء؟
الثانية القضية ب.

سيارته وھو  بانقالب الشـــخص تســـبب اذا   ما الحكم
االشـــخاص احد باصابة بقيادتھا وتســـبب غيـــر مجاز

باذى او جرح؟
الثالثة ج.القضية

بدون  نارية دراجـــة يقود مـــن بخصوص  مـــا الحكـــم
تحمل رقما؟ وبدون لوحة اجازة سوق

الرابعة د.القضية
سوق، اجازة بدون سيارة قاد شخص بصدد الحكم ما
االحتياطات كل وراعى الســـيارات، قيادة وكان يجيـــد
او السيارة امام بنفســـه شـــخص القى وفجأة الالزمة

امامھا؟ صغير طفل اندفع
الخامسة القضية ھـ/

في السائق وصاحبھا راكب الســـيارة امر اذا ما الحكم
قتل عنه وتســـبب االمر الســـائق زيادة الســـرعة، فنفذ

اخرين؟ واصابة شخص
السادسة القضية و/

ضعيف شخصا الســـيارة مالك اســـتأجر اذا ما الحكم
عينيه تبدو علـــى غشـــاوة مع وجود البصـــر لقيادتھـــا
فدھس طفله متر، مســـافة وتجعله اليرى على واضحة

فأماتھا؟
السابعة ز/القضية

الغير الجرائم في الجنائي القصـــد انعدام نتائج مـــا ھي
منھا)؟ المرور (وجرائم العمدية

الثامنة القضية ح/
وھل المتھم؟ من الخطأ ثبوت عدم حالة في الحكم مـــا

وقدرا؟ قضاءا تقع التي للحادثة عقوبة توجد

الھوامش:
ودراســـات بحوث الفالحي(القاضي)، ابراھيم ١.محمد
والقضاء، العقابي التشـــريع الجزائية في في المســـؤلية
 ١٣١ ،٢٠٠٧ ط١، بغداد، العراقيـــة، القوانين موســـوعة
الى المرشد الربيعي(المحامي)، ســـعدون جمعة وانظر
القانونية،بغداد، وتطبيقاتھا،المكتبـــة الجزائية الدعـــوى

١٣٦-١٣٩ ص ،٢٠٠٧ ط٣،
١٠١٠/جزاء اولى/ المرقم التمييز محكمة قرار ٢.انظـــر

في ١٩٨٤/١/١٨. ٨٣-١٩٨٤ المؤرخ تميزية/
٧١٧/جنايات/ التمييـــز المرقـــم محكمة ٣.انظـــر قـــرار

في ١٩٨٥/١/١٤. تميزية/٨٤-١٩٨٥ المؤرخ
١١١ لســـنة ١٩٦٩  رقم ٤.قانـــون العقوبـــات العراقـــي

.٦٢ المادة وتعديالته،
٢٣ لســـنة  رقم الجزائية المحاكمات اصـــول ٥.قانـــون

د. الفقرة المادة ١٨٢ وتعديالته، ١٩٧١
/١١٢١ المرقـــم التمييـــز  محكمـــة قـــرار ٦.انظـــر 

.١٩٧٨/١٠/٤ في تميزية/١٩٧٨المؤرخ
وتعديالته  ٤٨ لســـنة ١٩٧١ المـــرور رقـــم ٧. قانـــون

(الملغي).
٨٦ لسنة ٢٠٠٤(النافذ). رقم المرور ٨.قانون


