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 المقدمة

 اوال: أهمية موضوع البحث: 

ع  عل الرغم من ان موضوع الحوادث المرورية قد تمت معالجتها قانونيا من لدن الشر

ي البحث 
ن
ن بدلوهم ف ي دول العالم االخرى, وأدىل بعض الباحثي 

ن
ن ف عي  , فضال عن المشر ي

 
العراف

ة كانت احد  بهذا الموضوع, غي  انه )اي موضوع البحث( اليزال يتمتع بأهمية بالغة وكبي 

ي دفع
تنا للخوض فيه, فإذا كانت وسائل النقل عموما والمركبات خصوصا تمثل االسباب الت 

ين,  ي بداية القرن العشر
ن
ي بشكل عام ف ي بشكل خاص والعرت 

 
ا عل المجتمع العراف خطرا كبي 

ي الوقت الحاضن , إذ اصبحت ارقام الوفيات واالصابات نتيجة لحوادث 
ن
فإن الحال تغي  ف

ة, مما يتطلب من المخت ن التوقف عند هذه الظاهرة  لمالحظتها ومراقبتها المرور كبي  صي 

ايد المستمر  ن وتحليلها وكشف اسبابها للحد منها فعل سبيل المثال تشي  االحصائيات اىل الي 

ي احصائية لسنة)
ن
 بكثي  من االرقام المعلنة زف

ي عدد الحوادث المرورية اكير
ن
( 2010والكبي  ف

ي العراق تشي  اىل ان حوادث الدعس بلغت
ن
من  %45( حادث وهذه النسبة تمثل 3360) ف

ي احصائية مماثلة لسنة )
ن
( كان عدد ضحايا الحوادث 2011مجموع الحوادث المرورية. وف

ي عام 4040المرورية )
ن
 .  %26بلغت  2012( ضحية اي ان الزيادة ف

( مواطنا قتلوا بسبب 5450( اشار اىل ان )2012وثدر تقرير لوزارة الصحة العراقية لسنة )

ي الطب العدىلي ال
ن
ي العالم الماضـــــي حسب ارقام فحص الجثث ف

ن
 1. حوادث المرورية ف

: مشكلة البحث: 
ً
 ثانيا

ن لنا من االحصائيات المتعلقة بحوادث المرور ان مشكلة حوادث المرور اصبحت  يتبي 

ايدة بصورة مخيفة, مما ستدعي الوقفة الجادة للعمل عل خفض حوادث  ن متفاقمة ومي 

ية واالقتصادية فال بد من وضع حلول المرور بال وسائل كلها , لوضع حد لهذه الخسائر البشر

 قانونية وعملية للحد من هذه الظاهرة

ي مجال السالمة 
ن
ي العراق تحديدا, ضعف الجهود المبذولة ف

ن
ة وف ي اآلونة االخي 

ن
ويالحظ ف

ي العراق 
ن
قر اىل تفتواالمان عل مستوى السيارات والطرق حيث ان كثي  من السيارات ف

وط المتانة واالمان المعتمدة عالميا, اما عل مستوى الطرق , فالكثي  منها غي   ابسط شر

معبد بالشكل المطلوب, ويفتقر اىل وضع العالمات المرورية , فضال عن غياب المحاسبة 

                                                           
1  : ي

ي اآلت 
وتن  www.alliraqnews.comاالحصائيات المنشورة عل الموقع االلكي 
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ي السيارات ال يحملون  
ن المرور فكثي  من سائق  القانونية الحقيقية لمن يخالف انظمة وقواني 

خصة للقيادة, واذا كانت لديه فربما يكون قد حصل عليها من دون توفر مستلزماتها اىل ر 

ي بسبب 
ي حالة عدم االستقرار االمتن

ن
ي ذلك الن العراق بلد يعيش ف

ن
غي  ذلك, وال غرابة ف

ي يمر بها. 
 الظروف الت 

جعة امن هنا تولدت الحاجة الماسة اىل ايجاد دراسات قانونية لتضع الحلول الناجحة والن

 للحد من ظاهرة حوادث المرور. 

 ثالثا: منهج البحث. 

 : ن ن اآلتيي  ي هذا البحث العلمي استعمال المنهجي 
ن
ورة العلمية ف ي الضن

 تقتضن

, وبموجبه ستحلل النصوص القانونية واآلراء الفقهية واالحكام الجزائية,  -1 المنهج التحليلي

 عل المرجوح منه مع ايضاح مسوغاتومحاولة استنباط النتائج منها, وترجيح الرأي الراجح 

جيح.   الي 

ن العراقية ذات  -2 ي المقارنة عل القواني 
ن
المنهج المقارن وبموجب هذا المنهج ستعمد ف

ي اختيار 
ن
ي والسبب ف

ي المرور العراق والعماتن
ن العمانية , ال سيما قانوتن العالقة مع القواني 

ي النه اتبع سياسة جنائية تختلف عن ت
ع العر القانون العماتن ي اتبعها المشر

ي فيما لك الت 
 
اف

يتعلق بتنظيم جرائم المرور , ومن الجدير باإلشارة اىل انه استكماال للفائدة العلمية ستتم 

ي حال الحاجة اىل بيان موقف او اتجاه 
ن
ن الدول المقارنة ف االستعانة كذلك ببعض قواني 

, علما ان الهدف من الدراسة الم ن ي مغاير لتلك القواني 
قارنة هو الوصول اىل وضع قانوتن

شد بها  افضل الحلول القانونية للمشكالت المتعلقة بموضوع البحث , من اجل ان يسي 

ي المستقبل القريب باذن هللا تعاىل. 
ن
ي ف

 
ع العراف  المشر
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 المبحث االول

 ماهية الحوادث المرورية

ي 
ي تعاتن

ا المجتمعات وخصوصتعد الحوادث المرورية من المشكالت او الظواهر المهنة الت 

كه تلك الحوادث  ي ما يسم بدول العالم الثالث ال سيما العراق, وذلك لألر الكبي  الذي تي 
ن
ف

ي حياته او سالمة بدنه أو أمواله أو االموال العامة 
ن
عل االنسان سواء أكان ذلك متعلقا ف

 رق المستخدمةللدولة , وما زاد من عدد هذه الحوادث هو ازدياد عدد المركبات واتساع الط

ي البحث إن شاء هللا  ولبحث ماهية الحوادث 
ن
للسي  , فضال عن اسباب أخرى سنذكرها ف

المرورية بشكل علمي , سيتم تقسيم هذا المبحث عل مطالب ثالثة: االول يخص لتعريف 

ن  ي حي 
ن
ي نعرج فيه عل انواع الحوادث المرورية, ف

الحوادث المرورية واهميتها والمطلب الثاتن

: نتكل ي
ي المطلب الثالث عن أسباب الحوادث المرورية وكما يأت 

ن
 م ف

 المطلب االول

 تعريف الحوادث المرورية واهميتها

: االول لتوضيح  ن لغرض تناول تعريف الحوادث المرورية سيقسم هذا المطلب عل فرعي 

ي لبيان اهميتها. 
 تعريف الحوادث المرورية , والفرع الثاتن

 المرورية.  الفرع االول: تعريف الحوادث

ن اللغوية واالصطالحية:   للوقوف عل تعريف الحوادث المرورية سنبحث ذلك من الناحيتي 

:  أوال: 
ً
ن فال بد من معرفة  الحوادث المرورية لغة الحوادث المرورية كلمة مركبة من مفردتي 

معتن كال منها عل حدة للتوصل إىل معرفة معتن المصطلح من الناحية اللغوية, فكلمة 

 نقيض القديم, الحوا
ُ
ث
َ
 والَحد

َ
ث
َ
دث هي جمع حادث, والحادث لغة مشتقة من َحد

ء أوجده وابتدعه, الحدث قد يراد به أيضا النائبة من الدهر  ي
 2. وأحدث الشر

ي ذهب وجاز, ومر 
, فمر فالن تعتن ي

: الممر والجواز والمضن
ً
ي لغة

الدرب بأما كلمة مرور فتعتن

 3. أي جازه وذهب فيه

ي الطريق  ومما تقدم يتضح ان
ن
المقصود بالحادث المروري من الناحية اللغوية هو ما يقع ف

                                                           
وت  2 ي بكر عبد القادر الرازي, مختار الصحاح, دار الكتب العلمية, بي   61-60, ص 1990محمد بن أت 
 . 862إبراهيم مصطقن وآخرون, المعجم الوسيط, المكتبة اإلسالمية, استانبول, من دون سنة طبع, ص  3
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 من نوائب ومصائب. 

 :
ً
ن اىل تعريف الحادث  الحوادث المرورية من الناحية االصطالحية:  ثانيا ذهب بعض الباحثي 

المروري بأنه: "واقعة غي  متعمدة ينجم عنها وفاة أو اصابة أو تلف بسبب حركة المركبة أو 

, بينما ذهب اخر إىل تعريفه بالقول "كل فعل ادى إىل تلف 4ل الطريق العام"حمولتها ع

جسمي او مادي او أدى اىل وفاة, وقد يؤدي اىل تلك اإلتالفات مجتمعة, ويكون ناتجا مبدئيا 

ي 
ي الطريق, سواء فعل ذلك بذاته  أو بوسيلة الركوب الت 

ن
من سي  االنسان ومروره أو وقوفه ف

ي إتيان الفعل أو ال"يستعملها, وبغض ال
ن
, ويعرفه اخر بأنه" كل ما يحدث  5نظر عن قصده ف

ها بسبب توافر ظروف معينة ودون توقع تدبي  سابق من اي طرف  للمركبة أو منها أثناء سي 

ي الممتلكات او 
ن
ي الحادث, وينتج عته ازهاق لألرواح أو خسارة ف

ن
كة ف من االطراف المشي 

ي الجسم"
ن
يفه اخر " كل واقعة ينجم عنها وفاة أو اصابة أو خسارة , وذهب اىل تعر 6اصابة ف

ي ذلك 
ن
ي الممتلكات بدون قصد سابق, وبسبب المركبات أو حمولتها أثناء حركتها, ويدخل ف

ن
ف

اق أثنا   7". ء حركة المركبة عل الطريق العاماالحي 

ومما تقدم نستطيع تعريف الحادث المروري بانه: كل فعل غي  عمدي يؤدي إىل حدوث 

ي مركبة غل الطريق و 
ن
ي االموال نتيجة الصطدام او سقوط او دعس ف

ن
ر ف فاة او اصابة او ضن

 . 

: أهمية الحوادث المرورية.  ي
 الفرع الثاتن

كها  ي تي 
تتضح االهمية البالغة للحوادث المرورية من خالل االثار الجسيمة والوخيمة الت 

رها إتالف االموال والحاق اال  ي يتعدى ضن
صابات وازهاق االرواح اىل تلك الحوادث والت 

االثار االجتماعية والنفسية واالقتصادية, فتشي  االحصائيات الحديثة اىل ازدياد الخسائر 

ي تخلفها الحوادث المرورية سواء أكان ذلك عل الصعيد األرواح أو االموال, فعل سبيل 
الت 

بسبب  ب مليون انسانالمثال يشي  تقرير اىل منظمة الصحة العالمية اىل انه يموت ما يقار 

ي ما يسم بدول العالم  %90حوادث المرور علما ان نا يقارب 
ن
من هذه الحوادث تحدث ف

ي االعوام المقبلة اذا ما استمر الوضع كما هو 
ن
الثالث, وتتوقع المنظمة زيادة عدد الوفيات ف

ي دول العالم الثالث . اما عن االصابات فان االرقام اكير من ذلك
ن
عاف, بأض عليه السيما ف

                                                           
, جريمة الدعس دراسة مقارنة,   4 ي

 7, ص 1988رسالة ماجستي  مقدمة إىل كلية القانون, جامعة بغداد, حاتم محمد صالح العاتن
يعة اإلسالمية, كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية,  5 ي الشر

ن
تبة عليها ف  14, ص2013-2012عمار شويمت, أحكام حوادث المرور واآلثار المي 

, محمد بن عبد العزيز علي السالمة, المسؤولية الجنائية عن الحوادث ال  6  10, ص2013مرورية, رسالة ماجستي 
7 (dz.com-www.forum.law ي

ي االت 
وتن  ( منتدى الجزائرية للحقوق والقانون منشور عل الرابط االلكي 
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ي عل الدول وال سيما العربية ان تأخذه 
ا ينبغن ا خطي  ي الحقيقة يعد هذا الفرق مؤشر

ن
وف

ي حوادث المرور اكير من الوفي
ن
ي بعضبالحسبان, ألن الوفيات ف

ن
 ات باألوبئة والحروب ف

 8ل. الدو 

ي الحواد
ن
 ثام عل الصعيد االقتصادي فأن التقرير ذاته يشي  اىل خسائر العالم المادية ف

ي عام )
ن
. وقد أظهرت التقديرات 518( بلغت أكير من )2000المرورية ف ( مليار دوالر أمريكي

ن ان  %3إىل  %1أن حوادث المرور تكلف البلدان  ن تبي  ي حي 
ن
, ف من ناتجها القومي االجماىلي

اض الماىلي والديون, بل  ي يتكبدها االفراد واالش تؤدي إىل زيادة حجم االقي 
االثار المالية الت 

ي ت
ن
. وبذلك فإن الحوادث المرورية تسبب ف ي

ؤدي أيضا اىل انخفاض حجم االستهالك الغذات 

ي االموال العامة للدولة, 
ن
ي ممتلكات االفراد, فضال عن الخسائر ف

ن
ة جدا ف تحقيق خسائر كبي 

ي غالبا ما تتطلب أموال طائلة إلصالحها
مما يستدعي إىل ضف مبالغ من الموازنة  ,9والت 

ي  الدولة كان من
ن
المفروض أن تنفق عل أوجه أخرى تعود بالفائدة عل المجتمع تساهم ف

 .تطوره وازدهاره

ي تلحق باألفراد فإنها قد تسبب لهم العاهات المستديمة 
ي جانب االصابات الت 

ن
وفيما يتعلق ف

ن  ن والعاطلي  ي عداد المعاقي 
ن
ي تعيقهم عن مزاولة نشاطاتهم اليومية المعتادة ويجعلهم ف

الت 

ي توفي  نفقات عالجهم ومعيشتهم وغي  ذلك. عن 
ن
 العمل مما يزيد من اعباء الدولة ف

ولو غادرنا االثار المالية للحوادث المرورية وسلطنا الضوء عل االثار االجتماعية لها, 

سيتضح لنا انها أكير قسوة وفجاعة من سابقتها, فعندما يموت احد افراد االشة أو يصاب 

تفقد مصدر رزقها ووسيلة عيشها, وخصوصا وإن الدراسات بعاهة مستدينة, فإن س

اوح  ي تي 
ن بالحوادث المرورية هم من فئة الشباب الت   المصابي 

واالحصائيات تشي  اىل ان اكير

ن ) ر ليس المصاب وحده فحسب بل افراد  10( سنة 45-15اعمارهم بي  , وبذلك فإن المتضن

, فضال عن االثار النفسية السلبية 
ً
ر من الحادث المر اشته جميعا ي تصيب المتضن

 وري. الت 

وللحد من تلك االثار او بتعبي  ادق الحوادث المرورية نطالب الجهات المختصة بالدولة 

ن وانظمة المرور ويستخف بحياة الناس  ب بيد من حديد عل كل من يخالف قواني  بالضن

ي مفاصوممتلكاتهم وممتلكات الدولة, كما نطالب الدولة بإبعاد العناض الفا
ن
ل دوائر سدة ف

                                                           
8  (www.who.intالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ) 
, مرجع سابق, ص 9 ي

 10حاتم محمد صالح العاتن
10 (www.who.intالموقع الرسمي لمنظمة ال )صحة العالمية 
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 .
ً
 المرور جميعا

 ألهمية الحوادث المرورية واثارها السلبية الناجمة عنها, 
ً
ومن الجدير بالذكر انه نتيجة

عقدت العديد من المؤتمرات الدولية والعربية للحد منها, ومن اهم تلك المؤتمرات, مؤتمر 

ي روما سنة )
ن
الصحة العالمية مؤتمرا  (, كما عقدت منظمة1961الدوىلي للمرور الذي عقد ف

ي المكسيك سنة )
ن
ي 1981دوليا حول حوادث المرور ف

ن
(, ومن المؤتمرات العربية الحديثة ف

ي سنة ) ي أبو ظت 
ن
( , وسبقه مؤتمر 2013هذا الشأن هو مؤتمر السالمة المرورية الذي عقد ف

ي الذي ي دول مجلس التعاون الخليج 
ن
ي أ مكافحة الحوادث المرورية المروعة والقاتلة ف

ن
قيم ف

ي سنة )  (. 2012دت 

ي 
 :11 علما ان خاتمة المؤتمرات أعاله انتهت بتوصيات أكدت فيها عل ما يأت 

ن والتعليمات  -1 ي خطط التنمية لضمان التطبيق الصارم لقواني 
ن
إعطاء األولوية ف

 المنظمة لحركة المرور. 

ي صياغة خطط عمل السالمة  -2
ن
ي ف

مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدتن

 المرورية. 

اك الشباب فب وضع الرؤيا والتصورات الخاصة للحد من الحوادث  -3 أهمية إشي 

 المرورية. 

ي مجال سالمة الطرق.  -4
ن
 بناء قواعد بيانات وتبادل المعرفة وافضل الممارسات ف

نت  والدوريات والمطبوعات حول  -5 تبادل أفضل الممارسات بشكل دوري عي  االني 

 شؤون السالمة المرورية. 

بية المرورية وأفضل الممارسات أثناء القيادة إىل المناهج   إدخال -6 مفاهيم التوعية والي 

 التعليمية والدراسية. 

ي نشر  -7
ن
اتيجيات دور االعالم بوسائله المقروءة والمسموعة والمرئية ف بناء وتطوير اسي 

 الوعي وتعزيز الثقافة المرورية. 

ورة استخدام حزام االمان مع التنبيه عل عدم وضع -8 ي المقاعد االمامية ضن
ن
 . االطفال ف

ي تتعارض مع قواعد السياقة السليمة أو استخدام  -9
ورة تغيي  السلوك والعادات الت  ضن

 األمثل للطرق. 

ن من اجل الحد من الحوادث  -10 توحيد الجهود ومواصلة العمل بمشاركة جميع المعنيي 

                                                           
11 (www.traffic.gov.com ي

ي االت 
وتن ي منشورة عل الموقع االلكي   ( توصيات مؤتمر أبو ظت 
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ي دول المنطقة. 
ن
 المرورية ف

ي المخالفات المرور التطبيق الصارم للقانون وعدم التهاون مع  -11  من مرتكت 
ن ية المخالفي 

 الخطرة. 

ية المؤهلة.  -12  تأهيل ودعم إدارات المرور بالقوى البشر

العمل عل تطوير معاهد تعليم السياقة لتصميم برامج وخطط توعية واضحة  -13

 االهداف. 

 مراجعة العقوبات واالحكام القضائية ونظام المخالفات.  -14

تمعية, وإظهار أهمية ودور المجتمع تعزيز دور الجمعيات والمبادرات المج -15

ي نشر الوعي المروري. 
ن
 ومسؤوليته ف

ي مجال  -16
ن
ي المؤسسات العلمية واالكاديمية والبحثية, المزيد من الدراسات ف

ورة تبتن ضن

 السالمة المرورية. 

 

  
 
 المطلب الثان

 أنواع الحوادث المرورية

عة, الحوادث من حيث الطبيللحوادث المرورية أنواع, ويمكن إرجاع تلك األنواع إىل تصنيف 

 : ي
ن وكما يأت   ومن حيث الخطورة, ولتناول تلك االنواع سيتم تقسيم هذا المطلب عل فرعي 

 

 

 الفرع االول: أنواع الحوادث المرورية من حيث طبيعتها. 

 : ي
 تصنف الحوادث المرورية من حيث طبيعتها اىل ما يأت 

ن  أوال: الحوادث الناتجة عن االصطدام: ويراد بيها تلك الحوادث" الناتجة عن ارتطام مركبتي 

 12. أو اكير بعضها مع بعض, أو ارتطام مركبة مع عارض أخر عل الطريق أو خارجه

ويمكن أن يالحظ إن مدى خطورة حوادث االصطدام نسبية, فإذا كانت الحادثة واقعة عل 

ي غاية الشدة, الطرق العامة أو الش 
ن
يعة أو الخارجية, فإن خطورة الحوادث غالبا ما تكون ف

ي الطرق الداخلية أو الفرعية, ألن عامل الشعة 
ن
وتكون الخطورة أقل عندما يكون الحادث ف

ي 
ن
ي الطرق الخارجية أكير منها ف

ن
ي زيادة قوة الصدمة علما إن شعة المركبات ف

ن
له دور كبي  ف

                                                           
, مرجع سابق, ص 12 ي

 8حاتم محمد صالح العاتن
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ي الطرق الخارجية, بينما مجرد الطرق الداخلية, لذلك فإن 
ن
أكير حوادث الوفيات تحصل ف

ي الطرق الداخلية. 
ن
 اإلصابات واتالف الممتلكات تحصل ف

: حوادث الدعس. 
ً
ي تنتج عن اصطدام مركبة  ثانيا

يقصد بهذه الحوادث بأنها تلك الت 

 بالمشاة, فتسبب وفاة أو إصابة. 

ي إن شاء الوتجدر اإلشارة اىل اننا سنتناول هذا النوع بشكل أ 
 .. . كير تفصيال المبحث الثاتن

وتكون هذه الحوادث ناتجة عن إختالل توازن المركبة أو  ثالثا: حوادث إنقالب المركبة. 

 تدحرجها وخروجها عن مسلك أو ممر الطريق أو خارجه. 

ي تسببها تلك الحوادث عل مستوى األشخاص 
وال يخقن عل بال أحد مدى الخطورة الت 

ي تحصل بسببها  الموجودين داخل
ار المادية االخرى الت  المركبة أو خارجها, فضال عن االضن

 . 

تبة عليها.  : أنواع الحوادث المرورية من حيث النتائج المي  ي
 الفرع الثاتن

ي االجسام أو 
ن
ي الممتلكات أو إصابات ف

ن
 ما يتسبب الحادث المروري بحدوث إتالف ف

ً
ا كثي 

: , ومن خالل ذلك يمكن تقسي13إزهاق لألرواح ي
 م الحوادث المرورية كما يأت 

: حوادث إتالف الممتلكات: 
ً
ي العوارض أو  أوال

ن
وينتج عن هذه الحوادث إتالف للمركبة أو ف

ي الطريق  ي الطرق, أو األبنية الموجودة عل جانبت 
ن
االسيجة أو األعمدة الكهربائية الموجودة ف

 14ة. أو االشياء الموجودة عل المركب أو غي  ذلك كالبضائع

: حوادث اإلصابات: ثان
ً
هذه الحوادث التسبب الوفاة, لكنها تسبب الجروح أو الكسور أو  يا

 الرضوض أو أي أذى لحق بالشخص الذي يصاب بالحادث. 

, وتعد أهم  ي ينجم عنها وفاة شخص أو أكير
: حوادث الوفاة: وهي الحادثة المرورية الت 

ً
ثالثا

ي الوج
ن
ء ف ي

 ود فاإلصابات يمكن أن تشقن والكسور الحوادث المرورية ألنه تقع عل أهم شر

يمكن أن تجي  والممتلكات تعوض, غي  إن وفاة اإلنسان خسارة مابعدها خسارة إذ أن روح 

 االنسان ال تقدر بثمن وال يمكن أن تعوض. 

 

 المطلب الثالث

 أسباب الحوادث المرورية

ددة اب متعال شك ان للحوادث المرورية أسباب, مت  تحققت فإنها ستقع, وهذه االسب

                                                           
 36, ص1985عبد هللا مرقس, حوادث المرور األسباب اإلجتماعية والنفسية, اشبيلية, بغداد,  13
ي حوادث الطريق, المكتبة الوطنية, بغداد,  ينظر: عدنان عبد المجيد, مبادئ التحقيق 14

ن
 21, ص1979ف
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 ولبحث أهمها فإننا سنقسم المطلب عل الفروع االتية: 

ية.   الفرع األول: األسباب البشر

ي من أهم االسباب المؤدية إىل وقوع الحوادث المرورية, فضال عن كونه  يعد العامل البشر

أحيانا ضحية الحادث المروري, واإلنسان أما يكون السائق أو الراكب أو أحد مستخدمي 

ي الحادث المروري سنبحث كل الطريق 
ن
أو رجل المرور, ولمعرفة دور كل واحد من هؤالء ف

ي نقطة مستقلة. 
ن
 شخص منهم ف

: السائق: 
ً
ي اللغة: اسم فاعل وساق الشسء حثه عل السي  ويقال  أوال

ن
يقصد بالسائق ف

 15. هالن فالنا أي سايره وتابعه وجاور ساقت الريــــح السحاب أي رفعتها ونقلتها, وساق ف

ي االصطالح الفقهي فقد عرفه جانب من الكتاب بأنه " كل شخص يتوىل سياقة أما 
ن
السائق ف

 16. إحدى المركبات" 

ي رقم )
 
ي فقد عرفه " قانون المرور العراف

ي االصطالح القانوتن
ن
( لسنة 86وعن تعريف السائق ف

ي القسم )2004)
ن
ور ر ( بأنه" كل شخص يقود مركبة بإجازة ", وعرفه قانون الم2( فقرة )1( ف

ي رقم )
ي المادة )1993( لسنة )28العماتن

ن
( بأنه " كل شخص يتوىل قيادة 25( فقرة )1( ف

ي 
ي والعماتن

 
ن العراف ي التعرفيي 

ن
مركبة أو حيوان من حيوانات الجر أو الحمل " , والمدقق ف

ي حصول الشخص عل رخصة القيادة 
 
ع العراف ط المشر للسائق يجد ثمة فروق, حيث إشي 

, والفرق االخر هو إن )إجازة( ليكون سائ ي
ع العماتن ط لم نجده لدى المشر  , وهذا الشر

ً
قا

ي لم يصف الشخص الذي يقود حيوانا بشكل مباشر بأنه سائق, وهذا عل 
 
ع العراف المشر

 . ي
ع العماتن  خالف المعتن الذي يمكن إستخالصه من تعريف السائق عند المشر

ي وبعد ان تعرفنا عل المقصود بالسائق, وهو الشخص الذ
 ي حصل عل رخصة القيادة الت 

ن وتعليمات  ام والتقييد بقواني  ن
تخوله قيادة المركبة, فإن الواجب الذي يقع عليه هو االلي 

ه, لكن الواقع يؤكد  ه وممتلكات غي  ي تمكنه من الحفاظ عل نفسه وغي 
القيادة االمنة الت 

ي المركبات يشكلون السبب الرئيس لوقوع الحو 
ورية ومن ادث المر عل ان الكثي  من سائق 

 :  أهم تلك االمور هي

ن واألنظمة والتعليمات الخاصة -1 ي المركبات بالقواني 
ام سائق  ن د بقواع عدم الي 

م بالشعة  ن ي المركبات اليلي 
ي بلدنا العراق عل سبيل المثال نجد عدد كبي  من سائق 

المرور,فقن

ي السي  واستعمال أجهزة الهاتف النقال أثناء القيادة, 
ن
المحدد أو كيفية االجتياز واألسبقية ف

ع ز البل أن الكثي  منهم يجهل أبسط قواعد المرور, علما ان تلك المخالفات تسبب زق

                                                           
 464إبراهيم مصطقن وآخرون, مرجع سابق, ص 15
, مرجع سابق, ص 16 ي

 14حاتم محمد صالح العاتن
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 17. حوادث المرورية بشكل مباشر 

ن ال يتمتعون  -2 , إن الكثي  من السائقي  ي الوقت الحاضن
ن
 ف
ً
ي بلدنا العراق وتحديدا

ن
يالحظ ف

ي الوعي المروري, 
 عن تدتن

ً
ي تمكنهم من قيادة المركبات, فضال

ة والكفاية واألهلية الت  بالخي 

ي ذلك هو قلة مكاتب تعليم السياقة, وإن و 
ن
ل جدت فهي ليست عوربما يكون السبب ف

ي 
ن
ي المركبات ال يتعلم السياقة ف

 إن واقعنا يثبت بأن أكير سائق 
ً
المستوى المطلوب, علما

مكاتب تعليم السياقة, وانما بواسطة اخرين, وبأساليب تفتقر إىل الدقة والعلمية 

 والموضوعية. 

ي حالة التسمح لهم بقيادتها بشكل ص -3
ن
ن يقود مركباتهم وربما هم ف يح, حبعض السائقي 

ي ذلك يعود اىل الحالة النفسية أو الصحية للسائق, فقد ينام السائق عند 
ن
ولعل السبب ف

ئق بسبب هاق الذي يصيب الساقيادته للمركبة بسبب طول الطريق, أو نتيجة للتعب أو االر 

 18. العمل

لمرور من حوادث ا %80ومن الجدير باإلارة إن هناك بعض االحصائيات تشي  إىل أكير من 

 19. بسبب السائقهي 

: المشاة )السابلة(: 
ً
ي يراد بهم االشخاص الذين ينتقلون  ثانيا

المشاة مشتقة من فعل المشر

 20. خر بإرادته والمشاة خالف الركبانمن مكان ال 

ون عل األرض من دون استعمال وسيلة  : فيقصد بهم الذين يسي 
ً
أما المشاة اصطالحا

االشخاص الذين يسحبون أو يدفعون العربات  للنقل, فعل سبيل المثال يعد من المشاة 

ن عل جانب  كعربات االطفال أو عربات ذوي االحتياجات الخاصة أو االشخاص الواقفي 

ي محطات االنتظار. 
ن
 الطريق أو ف

ي بعض االحيان 
ن
ي حوادث المرور غي  أنهم ف

ن
 هم الضحية ف

ً
وتجدر االشارة إىل أن المشاة عادة

ي حصول الحوادث, 
ن
ي دون االنتباه اىل هم من يتسبب ف

والمثال عل ذلك كأن يعي  الماشر

ي حالة العبور المفاج   للطريق. 
ن
ي الطرق أو ف

ن
 المركبات الموجودة ف

: الراكب:  
ً
ي اللغة مشتقة من فعل َرِكَب وَرِكَب ثالثا

ن
ء أي اعتاله وص كلمة الراكل ف ي

 الشر
ً
ار راكبا

 21. له

ي االصطالح هو الشخص الذي يركب المركبة 
ن
مع السائق, وقد يساهم الراكب مع والراكب ف

ي حصول الحادث كما لو نزل من 
ن
ي وقوع الحادث المروري, وقد يتسبب هو وحده ف

ن
السائق ف

                                                           
ي عبد المعطي السيد, اآلثار االقتصادية لحوادث المرور,   17

 57, ص2008د. راضن
18 (www.brooonzyah.netبحث عن حوادث المرور وأسبابه   ) ي

 ا منشور عل الرابط اآلت 
19 (www.cnpsr.org.dz  ي

ي االت 
وتن  (   الموقع االلكي 

   872إبراهيم مصطقن وآخرون مرجع سابق. ص 20
 367المرجع نفسه, ص  21
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ي تسي  
ها, مما قد يعرضه للسقوط واإلصابة, أو قد تدعسه المركبة الت  المركبة أثناء سي 

ها, خ ي خلفه, وقد يخرج بعض الركاب جزء من أجسامهم من المركبة اثناء سي 
ن
 ف
ً
 صوصا

ي مباراة 
ي لكرة القدمقن

 
مناسبات االعراس والمناسبات المفرحة االخرى كفوز المنتخب العراف

ي العراق , وقد يشغل الرامكب السائق بحديثه 
ن
ة عندنا ف مهمة, ونالحظ هذه الظاهرة بكير

ء أخر مما يتسبب بالحادث.  ي
 معه بشر

: رجل المرور: 
ً
ابيشي   رابعا

ّ
ت
ُ
المرور قد يعد أيضا من ضمن العوامل إىل ان رجل  22. بعض الك

ي حصول الحوادث المرورية, كما لو أعط رجل المرور إشارة 
ن
ي تساهم ف

ية الت  واألسباب البشر

خاطئة فتسببت بوقوع حادث, زكذلك لو تساهل رجل المرور المسؤول عن منح إجازة أو 

 رخصة قيادة المركبة إىل شخص غي  مؤهل للحصول عليها. 

 

 : ي
 الطرق.  الفرع الثاتن

قبل الحدي عن الطريق بوصفه من االسباب المؤدية للحوادث المرورية , البد من التطرق 

ي 
ن
ن اللغوية واالصطالحية, فمعتن كلمة طرق ف اىل معرفة المراد بهذه الكلمة من الناحيتي 

ة اللغة, هي جمع ومفردها طريق والطرق هو السبيل أو المسلك والحال  23. أو السي 

ي القسم )
ن
ي النافذ الطريق ف

 
ي اإلصطالح, فقد عرف قانون المرور العراف

ن
( 10( فقرة )1أما ف

 معبد أو غي  معبد مصمم أو يستخدم بشكل طبيغي للمركبات أو المشاة... ". 
ن بأنه "كل حي 

ي النافذ فقد عرفت الطريق بأنه " كل سبيل 20( فقرة )1أما المادة )
( من قانون المرور العماتن

للسي  العام, سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر, ويشمل الطرقات  مفتوح

ي يجوز للناس عبورها" . 
 والشوارع والساحات والممرات والجسور الت 

ي وقوع الحوادث المرورية, وال تقل 
ن
 ف
ً
 ومؤثرا

ً
 مهما وفاعال

ً
ومما ال شك فيه إن للطرق دورا

ي هذا المجال عن األ 
ن
رة أو تلك أهمية الطرق ف سباب االخرى. فالطرق غي  المعبدة أو المتضن

ي فيقع الحادث وربما 
ي إنقالب المركبة أو انحرافها عن مسارها الحقيق 

ن
المحفرة قد تسبب ف

 
ً
ي وقوع الحادث المروري تكون الطرق عامال

ن
 ف
ً
 24. مساعدا

 

 

 الفرع الثالث: المركبة. 

                                                           
, مرجع سابق, ص  22 ي

 17حاتم محمد صالح العاتن
   17مختار الصحاح, مرجع سابق, ص 23
ي, اآلثار  24 ي بن عمي  الذراعي الظفي 

, كلية الدراسات العليا,     الجامعة  نايف بن ناشر , رسالة ماجستي  تبة عل حوادث السي  عية المي  الشر
 34-33, ص 2005األردنية, 
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َعّرف المركبة بأنها " كل واسطة ذات عجالت تسي  
ُ
 بمحرك أىلي أو بقوة جسدية أو تسحب ت

: أ ي
ي تسي  منها عل السكة الحديدية وتشمل ما يأت 

: مركبة معدة السيارة -بأي وسيلة, عدا الت 

السيارة الخاصة: وهي معدة لنقل األشخاص بدون  -للنقل ذات محرك آىلي لإلندفاع. ب

ي فقد 25السيارة العامة: هي المعدة لنقل األشخاص لقاء أجر... " -أجر. ج
ع العماتن ,أما المشر

: "1تحدث عن المركبة وأنواعها فب المادة ) ي
المركبة اآللية:  -4( من قانون المرور وكما يأت 

السيارة: مركبة آلية تستخدم  -5مركبة تندفع بصورة آلية, معدة لإلستعمال عل الطرق. 

ي نقل االشخاص أو االشياء أو كليهما. 
ن
 ف
ً
, الدراجة االلية: مركب -6عادة ن أو اكير ة ذات عجلتي 

, وليست مصممة عل شكل سيارة, معدة لنقل االشخاص أو األشياء,  مجهزة بمحرك آىلي

, وغي   -7ويمكن أن تلحق بيها عربة مفصولة. 
ن أو أمير الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتي 

, وتسي  بقوة راكبها, ومعدة لنقل االشخاص أو االشياء, ويمكن أن ت حق لمجهزة بمحرك آىلي

المقطورة: مركبة بدون محرك, صممت وصنعت لكي تقطرها أو  -8بها عربة مفصولة. 

القاطرة: مركبة توصل أو يمكن أن توصل بها مقطورة أو اكير وتكونان  -9تجرها مركبة آلية. 

 وحدة واحدة. 
ً
مركبة خاصة: سيارة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية  -10معا

ن الالئحة التنفيذية مركبة  -11بدون أجر.  أجرة: سيارة معدة لنقل الركاب مقابل أجر, وتبي 

: سيارة معدة للتأجي  لمدة معينة بدون سائق.  -12أنواعها واستخداماتها .  مركبة التأجي 

حافلة: سيارة معدة لنقل االشخاص وامتعتهم مزودة بثمانية مقاعد فأكير عدا مقعد  -13

ن الالئحة التنفيذي شاحنة: سيارة معدة لنقل  -14ة أنواعها واستخداماتها. السائق, وتبي 

ن الالئحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها.  المعدة:  -15األشياء والبضائع والحيوانات, وتبيي 

سيارة الطوارئ:  -16مركبة تستخدم لألعمال اإلنشائية غي  مصممة لوضع حمولة عليه. 

ة وتقوم بمهمة طارئة سيارات اإلسعاف السيارة المعدة لنفل الحاالت العاجلة والخ طي 

طة.  سيارة التعليم المخصصة لتعليم قيادة المركبات وتكون مهيأة لهذا  -17واإلطفاء والشر

سيارة ذات إستعمال خاص: السيارة المعدة بصفة دائمة لحاالت خاصة,   -18الغرض. 

ي وورش التصنيع 
ي والتلفزيوتن

يارات المختي  وسكسيارات نقل الموت  والتصوير السينمات 

ها.  ي والمركبات الصناعية واإلنشائية والزراعية وغي 
الجرار: مركبة آلية ال يسمح  -19الجنات 

تصميمها بنقل األشخاص أو األشياء أو الحيوانات ويقتض استعملها عل جر المقطورات 

ها" .   واآلالت الزراعية وغي 

ي القول بأن هنا
حدوث  ك عدد ال يستهان به يقع بسببوبعد تعريف المركبة وأنواعها, ينبغن

                                                           
ي النافذ رقم )1( فقرة )1نص القسم ) 25

 
 (2004( لسنة )86( من قانون المرور العراف
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ي المركبة, فعيوب المركبة واندثارها وعدم صي
ن
 26. ها انتها بشكل دوري يقلل من كفاءتخلل ف

ادها وإدخالها للعراق بعد عام ) ي تم إستي 
( 2003ونود التنويه إىل ان الكثي  من المكبات الت 

ي دول 
ن
ي ف

ي الفحص الفتن
ن
ي  من منشأها, كما إن الكثهي مركبات مستعملة ورديئة وفاشلة ف

وط المتانة واالمان وذلك بسبب  المركبات الجديدة هي من مناشر  رديئة وتفتقر إىل شر

ي العراق إىل منع 
ن
رخص ثمنها مقارنة بالمركبات المتينة. لذلك ندعو الجهات المختصة ف

, وكذلك عل الدولة أن ال تس ي
ي الفحص الفتن

ن
ح مإدخال المركبات المستعملة والفاشلة ف

اد السيارات والمكائن إال  كة العامة لتجارة السيارات والمكائن وال للقطاع الخاص بإستي  للشر

من المناشر  العالمية المرموقة والمشهورة, أم فيما يتعلق بالسيارات الموجودة داخل العراق 

ي دوري للسيارات خالل 
ي الدول المتقدمة إلجراء فحص فتن

ن
فنوضي بإتباع األنظمة الموجود ف

ي الفحص يصار إىل 
ن
, والسيارات الفاشلة ف ن مدة زمنية معينة كأن يكون الفحص كل سنتي 

ن قيدها وإتالفها.   ترقي 

 

 

  

                                                           
, مرجع سابق, ص 26 ي

 18حاتم محمد صالح العاتن
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 المبحث الثان

 التنظيم القانوي للجرائم الناشئة عن الحوادث المرورية

ن المقارنة حول تنظيم الجرائم الناجمة عن  إن المدقق  بشأن السياسة الجزائية للقواني 

: حوادث ا ي
 لمرور , يجدها تسي  باتجاهات ثالثة ال غي  وكما يأت 

, وعل وفق هذا االتجاه نرى إن قانون العقوبات هو االتجاه االول: وهو االتجاه الكالسيكي 

المختص بتنظيم االحكام القانونية المتعلقة بهذه الجرائم بوصفها من جرائم الخطأ كقانون 

ي رقم )( 1937( لسنة )58العقوبات المضي رقم )
( 7المعدل والنافذ وقانون الجزاء العماتن

( 1973( لسنة )66( المعدل والنافذ, وليس قانون المرور المضي رقم )1974لسنة )

ي رقم )
 ( المعدل. 1993( لسنة )28المعدل أو قانون المرور العماتن

: وهو االتجاه الحديث ي
 ه, وبموجبه يالحظ ان من يختص بتنظيم أحكام هذ االتجاه الثاتن

ي رقم )
 
( لسنة 86الجرائم هو قانون المرور وليس قانون العقوبات كقانون المرور العراف

(2004 .) 

ي وسطي 
غي   , بمقتضاه ينظم قانون العقوبات جرائم الخطأ االتجاه الثالث: وهو اتجاه توفيق 

 خاصة, كقانون العقوبات 
ً
ي تقع نتيجة لحوادث المرور أحكاما

أنه يضع لجرائم الخطأ الت 

ي رقم )الل
 ( المعدل النافذ. 1943( لسنة )340بناتن

ي السياسية الجزائية, لذلك إستوىل  
ن
 مختلفا ف

ً
ي يمثالن نمطا

ن االول والثاتن وبما ان االتجاهي 

ي مطلب مستقل. 
ن
 كل منها ف

 

 

 المطلب االول

ي تنظيم جرائم المرور
ن
 االتجاه الكالسيكي ف

ن الجزائية ال  ي االحكام القانونية المتعلبمقتضن هذا االتجاه نالحظ ان القواني 
ن
ن ف قة تمي 

بجرائم الخطأ, سواء كانت هذه الجرائم ناجمة عن خطأ سببته حوادث مرورية أم غي  ذلك, 

 
ً
ن من يقتل إنسانا  بسبب قيادته لمركبة, وبي 

ً
ي الحكم من يدعس شخصا

ن
فعل سبيل المثال ف

ن هي واحدة , الن النتيجة الناشئة عن الفعلي 
ً
 ناريا

ً
 بعيارا

ً
 وهي القتل الخطأ.  خطأ

ي النافذ رقم )
ي أخذت بهذا االتجاه قانون الجزاء العماتن

ن الت  ( 1974( لسنة )7ومن القواني 

( من القانون أعاله عل أن " يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر إىل 254فقد نصت المادة )
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ن فقط  ن العقوبتي  ن مثالث سنوات وبالغرامة من عشر رياالت اىل خمسمائة أو بإحدى هاتي 

از أو عدم مراعاة األنظمة " .  ي قتل إنسان عن إهمال أو قلة احي 
ن
 تسبب ف

ي 255أما جريمة اإليذاء الخطأ فعالجتها المادة )
ي النافذ الت 

( من قانون العقوبات العماتن

ن ريال  نصت عل أنه " يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز السنة أو بغرامة ال تتجاوز الخمسي 

ي اإليذاء عن 
ن
ق المالحقة من تسبب ف

ً
عل ـُ از أو عدم مراعاة األنظمة, اال انه  إهمال أو قلة إحي 

ر إذا لم ينجم عن اإليذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة ال تزيد عن  عن شكوى المتضن

ة أيام فما دون, كما تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام, ويسقط العقوبة إذا كان 
عشر

 قد حكم بالدعوى" . 

ي أعاله يمكن أن نذكر الملحوظات اآلتية:  وعند تحليل
ن
ن ف ن النصي   مضامي 

 ما, إذ جعل عقوبة جريمة القتل  -1
ً
ي تسامح وتساهل نوعا

ع العماتن نجد إن المشر

ه  –الخطأ السجن  من ستة أشهر كحد أدتن إىل ثالث سنوات كحد  –حسب تعبي 

ن . وفيما يتعلق بجريمة اإل  ن العقوبتي  ذاء الخطأ يأقض وبالغرامة أو بإحدى هاتي 

 فإن الحد االقض للعقوبة هي السجن لمدة سنة أو بالغرامة. 

ي الموقر لم  -2
ع العماتن مما يثي  االنتباه والمالحظة الجديرة بالبحث هي إن المشر

ينص عل مسألة إرتكاب جريمة القتل الخطأ أو اإليذاء الخطأ المتضمنة للظروف 

كأن تكون حصيلة الجريمة   المشددة, كما لو كان المجتن عليهم أكير من شخص

ي 
ن
الخطأ وفاة أكير من شخص, أو وفاة شخص وإصابة أخر بعاهة مستديمة, أو ف

ي للجريمة 
ي إخالال جسيما بأصول مهنته أو عمله أو ارتكاب الجاتن

حال إخالل الجاتن

ي أو عدم تقديمه المساعدة للمجتن عليه 
وهو سكران, وأيضا حالة هروب الجاتن

 ذلك من الظروف المشددة.  مع القدرة عليها وغي  

( مارة الذكر إن مرتكب جريمة تعلق بحقه 255يتضح لنا من نص المادة ) -3

المالحقة القانونية إذا كانت الجريمة لم تسبب إيذاء أو مرضا أو تعطيل عن العمل 

ة أيام فأقل.   لمدة عشر

ي فإن الدعوى  -4
ي حال تنازل عن الشكوى من المجتن عليه أو ممثله القانوتن

ن
ف

, وتسقط العقوبة الجزائية وال تنفذ إذا كان التنازل قد حصل بعد الجز  ي
ائية تنقضن

 صدور الحكم. 

ي النافذ لم ينص عل عقوبة سحب إجازة السوق  -5
نالحظ إن قانون الجزاء العماتن

ي المواد )
ن
ي تناولها ف

(, وقصد 55-46ضمن العقوبات الفرعية واإلضافية الت 

المحكوم عليه من الحصول عليها  بسحب إجازة السوق إنهاء مفعولها ومنع
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ي الحكم الجز 
ن
ي خالل المدة المنصوص عليه ف

 27. ات 

 

  
 
 المطلب الثان

  تنظيم ال جرائم المرورية
 
 االتجاه الحديث ف

ي تنظيم أو معالجة األحكام 
ن
ي المطلب السابق إىل االتجاه الكالسيكي ف

ن
بعد إن تعرضنا ف

ي ه
ن
ذا المطلب لالتجاه الحديث , حيث القانونية لجرائم الحوادث المرورية, سنعرض ف

ي قانون خاص هو 
ن
تعالج جرائم القتل الخطأ واإليذاء  الخطأ الناجمة عن حوادث المرور ف

ي ينص عليها قانون العقوبات, ومن الدول 
قانون المرور وليس ضمن األحكام القانونية الت 

 بعد االطالع عل ق
ً
ي أخذت بهذا اإلتجاه العراق, ويتضح ذلك جليا

( 86م )انون المرور رقالت 

 (. 2004لسنة )

ي القسم )
ن
ي النافذ عالج جريمة االيذاء الخطأ ف

 
: 23إن قانون المرور العراف ي

( إذ نص عل ما يأت 

ن أو بغرامة ال تقل عن  -1"  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنتي 

, كل من أحدثأربعمائة الف دينار وال تزيد عل مليون دينار أو بكلتا ه ن ن العقوبتي  بالغي   اتي 

ن أو عاهة مستديمة لعدم مراعاة  أو ممتلكاتهم بسبب قيادته مركبة أذى أو مرض جسيمي 

ن وألنظمة والبيانات.  تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد  -2القواني 

 ل مليون دينار أو عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة الف دينار وال تزيد ع

ن إذا ارتكب الجريمة أثناء قيادته المركبة برعونة أو استهتار أو كان السائق  بكلتا العقوبتي 

تحت تأثي  المسكر أو لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة أو لم يطلب المساعدة له 

 مع تمكنه من ذلك" . 

ي يسببها شخص وبذلك يمكن القول بأن هذا القسم نظم أحكام جريمة 
اإليذاء الخطأ الت 

ن واألنظمة والبيانات  للقواني 
ً
, ونتج عن تلك القيادة إحداث 28نتيجة قيادته لمركبة خالفا

. وعقوبة مرتكبها الحبس مدة التقل عن  ن أو عاهة مستديمة بالغي  أذى أو مرض جسيمي 

, أو بغرامة ال تقل عن أربعمائة ألف دينار  ن د عل مليون وال تزي ستة أشهر وال تزيد عل سنتي 

 دينار. 

ويمكن أن نستدل من مفهوم المخالفة للنص أعاله بأن الحادث المروري الذي ينتج عنه 

                                                           
ي رقم )( من قانون العقو 115نص المادة ) 27

 
 ( النافذ والمعدل1969( لسنة )111بات العراف

ية اىل العربية, ألن هذا القانون  28 ن جمة من االنكلي 
ي ذلك وقع بسبب الي 

ن
در صنعتقد بأن اللفظ الصحيح هو التعليمات وليس البيانات, والخطأ ف

ي وقت االحتالل االمريكي للعراق
ن
 ف
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( 23أذى أو مرض غي  جسيم أو ال يسبب بالعاهة المستديمة ال تشي عليه أحكام القسم )

ن قانون ( م1\ 416من قانون المرور, وانما عل المحكمة المختصة ان تطبق أحكام المادة )

ي النافذ 
 
 29. العقوبات العراف

( 24وفا يتعلق بجريمة القتل الخطأ الناجمة بسبب الحادث المروري فعالج أحكامها القسم )

ع قد وضع أربعة نماذج لهذه الجريمة  ي النافذ, ويبدو أن المشر
 
من قانون المرور العراف

 : ي
 ونوضحها كما يأت 

 

ي عل انه " 24( من القسم )1قضت الفقرة ) النموذج األول: 
 
 -1( من قانون المرور العراف

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عل سبع سنوات وبغرامة ال تقل 

ي موت 
ن
عن مليون دينار وال تزيد عال مليون وخمسمائة ألف دينار أو كالهما, كل من تسبب ف

ن واألنظمة والب  . يانات المختصة"شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقواني 

ع بالقول " يعاقب بالسجن  وبعد وتدقيق النص وتمحيصه وتحليله نجد أن عبارة المشر

ي ذلك هو إن المادة )
ن
( من 87مدة ال تقل عن خمس سنوات.....", يعوزها الدقة والسبب ف

ي النافذ ذكرت بأن "مدة السجن المؤقت أكير من خمس سنوات إىل 
 
قانون العقوبات العراف

ة سنة...." وبذلك فإن العقوبة بخمس سنوات تدخل ضمن عقوبة الحيس خمسة عشر 

ي " يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
وليس السجن فال بد من تغيي  النص ليكون عل الوجه اآلت 

عل سبع سنوات ....." وبذلك القارئ يعرف بأن الحد األدتن للعقوبة هو أكير من خمس 

 شهر. سنوات كأن تحكم المحكمة بخمس سنوات و 

والمالحظة االخرى حول هذا النص هي أنه ذكر " يعاقب بالسجن.... وبغرامة .... أو كالهما 

 ,
ً
ن بالسجن والعقوبة معا ع عاقب الفقرتي  ي صياغة النص فالمشر

ن
....." .وهذا إرباك واضح ف

 وهذا تناقض ال بد من رفعه. 

ن  الل ية من االحتويبدو أن حقيقة هذا التناقض هو بسبب صدور القانون بنسخة انكلي 

ي 
 
ح عل مجلس النواب العراف األمريكي ثم بعد ذلك ترجمته إىل اللغة العربية, لذلك نقي 

 عن وجه نظر ال
ً
ا  هذه الهفوات, ويكون معي 

ن
ورة إصدار قانون للمرور جديد يتالف ع مضن شر

ي األصيل وليس المحتل
 
 30. العراف

ي هذا النص, وإذا تجاوزنا هذه المالحظات, وتعرضنا للنموذج اإلجر 
ن
ع ف امي الذي بينه المشر

نجده يتعلق بالذي يتسبب بمقتل شخص واحد خطأ نتيجة لقيادته المركبة بصورة مخالفة 
                                                           

, عقوبة 29 ي
ي  (  ينظر: د. براء كمال منذر التكريت 

ي االت 
وتن ي القتل واإليذاء الخطأ الناشئة عن حوادث مرورية بحث منشور عل ارابط االلكي 

 جريمت 
www.qawaneen.blogspot.com 

 نفس المرجع أعاله 30
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ن واألنظمة والتعليمات المرورية, ويعاقب مرتكب هذه الجريمة أما بالسجن الذي ال  للقواني 

ي ال تقل عن مليون دينار وال ت
نصف زيد عل مليون و يزيد عل سبع سنوات أو الغرامة الت 

 . ن ن العقوبتي   أو بكلتا هاتي 

 : ي
( عل أنه " تكون العقوبة السجن مدة ال 24( من القسم )2نصت الفقرة ) النموذج الثاتن

تقل عن سبع سنوات وال تزيد عل عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن مليون وخمسمائة الف 

ن دينار أو كالهما إذا ن ي الفقرةدينار وال تزيد عل ثالثة ماليي 
ن
( 1) شأ عن الجريمة المبينة ف

ن  من هذه المادة موت أكير من شخص واحج أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمي 

 أو عاهة مستديمة بأكير من شخص واحد" . 

ي 
ي الفقرة السابقة, وينبغن

ن
ي أوردناها ف

وفيما يتعلق بهذا النص تثار بشأنه ذات المالحظة الت 

تتعلق بالنموذج االجرامي الذي يقع فيع موت أكير من شخص أو التنويه إىل أن هذه الفقرة 

ن أو عاهة مستديمة بأكير من شخص واحد   –موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمي 

 . -حسب تعبي  النص 

ي هذا الموضع من البحث, هو هل تنطبق هذه الفقرة 
ن
 يمكن أن يثار ف

ً
غي  إن هناك تساؤال

 عن الحادث المروري موت 
َ
ج
َ
ت
َ
شخص وإلحاق أذى أو مرض بأكير من شخص, وأن إذا ن

ن  ن عاهة مستديمة؟ 31األذى أو المرض ليسا جسيمي   ؟ أو لم يحصل بالمصابي 

وط الالزمة إلنطباق الفقرة ) اضية 24( من القسم )2إن الشر ي الحاالت االفي 
ن
( غي  متوافرة ف

ي طرحت أعاله فما هو الحل؟
 الت 

ي تلك الفرضيات هو إن 
ن
ي هذه الحالة عل وفق أحكام يبدو إن الحل ف

ن
المحكمة ستحكم ف

 (. 24( من القسم )1الفقرة )

ي 
 
ع العراف ح عل المشر ولحل اإلشكالية تلك وللحيلولة دون االجتهاد والتفسي  والتأويل نقي 

( من قانون المرور النافذ بوساطة إضافة فقرة جديدة إليه, تعاقب 24الموقر تعديل القسم )

ي بعقوبة أشد من
ي الفقرة ) الجاتن

ن
ي الفقرة )1تلك المقررة ف

ن
( 2( وأقل من تلك المقررة ف

حة تكون متدرجة ومتناسبة  ي سبق بيانها, فضال عن كون العقوبة المقي 
ي النماذج الت  لمرتكت 

 مع جسامة الجريمة. 

( " يعاقب بالسجن مدة ال 24( من القسم )3نصت عل النموذج الفقرة ) النموذج الثالث: 

ن دينار وال تقل عن سبع سنوا ت وال تزيد عل عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة ماليي 

                                                           
 من عدمه, ومن األحكام 31

ً
ن ما إذا المرض أو األذى جسيما كم ح القضائية بهذا الشأن تجدر اإلشارة إىل تقرير الطبيب العدىلي هو الذي يبي 

ن العراقية رقم ) ي 1776محكمة التميي 
ن
الدعوى والتقارير الطبية المعطاة إن المشتكي قد  الذي جاء فيه " وجد من وقائع 1981-12-30( الصادر ف

ي %35الحادث بنسبة  أصيب بعاهة لسبب دهسة بالسيارة, وإن العجز الذي حصل لديه نتيجة ....", أشار إليه, د. فخري عبد الرزاق صلت 

ح قانون العقوبات القسم الخاص, مطبعةالح , شر ي
   210, ص1996الزمان, بغداد,  ديتر
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ي موت شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال 
ن
ن دينار, كل من تسبب ف تزيد عل خمسة ماليي 

 أو رعونة وكان تحت تأثي  مسكر أو مخدر أو هرب دون إخبار السلطات المختصة بالحادث". 

ي النص نذكر المل
ن
ن والمتعلقوبعد إنعام النظر ف ن السابقتي  ي الفقرتي 

ن
ي ذكرت ف

ة حوظة الت 

ع إستلزم اجتماع   أو أحدهما. وفضال عن ذلك يالحظ بأن المشر
ً
ن معا بالحكم بالعقوبتي 

 : ن ن المشددين اآلتيي   اإلهمال أو الرعونة مع أحد الظرفي 

 تحت تأثي  مسكر أو مخدر عند إرتكابه للجريمة.  -1
ً
 كون الفاعل واقعا

من مكان الحادث دون إخبار السلطات المختصة عن حالة هروب الفاعل  -2

 حدوثه. 

ن اإلهمال مع التأثر بمادة مسكرة أو ولكي يتحقق الظرف  المشدد األول, يجب أن يقي 

ها عن ارتكاب الحادث. ويتضح   تحت تأثي 
ً
ط النص أن يكون الفاعل واقعا مخدرة, ويشي 

 تحت تأثي  مسكر أو مخدر ..." , ويراد بذلك إن الفاعل 
ً
ذلك من خالل عبارة ".... واقعا

عل عقله مما أفقده القدرة عل السيطرة عل سيطر عليه المسكر أو المخدر لدرجة غلب 

ي ذلك ان تناول المادة المسكرة أو المخدرة من دون أن يؤثر عل 
ن
قيادة المركبة. والسبب ف

ن بهذا الشأن  سالمة عقل السائق ال تأثي  له عل قيادته للمركبة, ومن قرار محكمة التميي 

ي 85/جنايات أوىل / 1515حكمها رقم )
ن
ط  1986-7-26( الصادر ف الذي جاء فيه" .... يشي 

..... عل حالة الدهس أو اإلصطدام, أن تكون درجة سكر المتهم شديدة تفقده السيطرة 

ن أثناء القيادة .... "  كي 
ي جسم السائق  32عل الي 

ن
. ولمعرفة مدى جسامة درجة السكر ف

ي تقرير 
ن
ن األخي  مدى تلك الدرجة ف ي إحالته إىل الطبيب العدىلي ليبي 

ي هينبغن
, لذا عل قاضن

ي جسمه حال 
ن
ي إرسال السائق المتهم لفحص درجة السكر ف

ن
التحقيق أو المحقق أن يشع ف

 إخباره عن الحادث. 

ي الفقرة )
ن
ي المنصوص عليه ف

( فهو 24( من القسم )3وفيما يتعلق بالظرف المشدد الثاتن

ي هروب الفاعل من مكان الحادث من دون إخبار السلطة المختصة بحدوثه مع إه
ن
 ماله ف

القيادة, وذلك ألن المعايي  اإلنسانية والخلقية والمرؤة تتطلب نجدة األخرين وتقديم العون 

والساعدة لهم, وخصوصا ممن تسبب بوقوع الحادث المروري. غي  إن هناك بعض الحاالت 

ي من مكان الحادث ويحجم عن تقديم المساعدة للمجتن عليه 
ي تحدث ويــهرب الجاتن

الت 

ي ذلك هو خوفه أو خشيته عل نفسه لكنه يسلم نف
ن
طة, ودافعه ف سه إىل أقرب مركز للشر

ي عدم إعتباره 
ر وينبغن ي حقيقته مي 

ن
من غضب وهياج ذوي المجتن عليه, فهذا الهروب ف

                                                           
ح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات, مكتبة السنهوري, بغداد    32  412, ص2012أشار إليه: د. جمال إبراهيم الحيدري, شر
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 فطبيعة النفس اإلنسانية 
ً
هظرفا مشددا  33. ميالة إىل تفضيل صاحبها عل غي 

ي النافذ عن 24( من القسم )4تكلمت الفقرة ) النموذج الرابع: 
 
( من قانون المرور العراف

الشخص الذي يتسبب بقيادته لمركبة بإهمال وهو واقع تحت تأثي  المسكر أو المخدر أو 

يهرب من مكان الحادث من دون تقديم المساعدة للمجتن عليه, وينتج عن فعله موت أكير 

ن أو عاهة مستديمة بأكير  من  من شخص أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمي 

شخص, حيث نصت عل أنه " تكون عقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد 

ن  ي وال تزيد عل سبعة ماليي 
 
ن دينار عراف ين سنة, وبغرامة ال تقل عن خمسة ماليي  عل عشر

ي الفقرة )
ن
( من هذه المادة موت أكير من شخص واحد, 3دينار, إذا نشأ عن الجريمة المبينة ف

ن أو عاهة مستديمة بأكير من شخص واحد" أو موت شخص وإ لحاق أذى أو مرض جسيمي 

 . 

, وإنما السجن للمدة  ي
ية للقاضن ن النص يالحظ ان العقوبة هنا ليست تخيي  ي مي 

ن
والمدقق ف

ية  . ونرى  من األفضل لو كانت العقوبة تخيي 
ً
ي المادة أيضا

ن
المقررة و بالغرامة المقررة ف

ي طالما كانت الجريمة غي  عم
 دية. للقاضن

ن الموت بوقوع إصابة أكير من  ونود التنويه إىل أنه لو نتج عن الحادث موت شخص, واقي 

نت الوفاة بإصابة شخص واحد فقط بإصابة جسيمة  شخص بإصابات غي  جسيمة, أو اقي 

(, 24( من القسم )4( وليس )3أو بعاهة مستديمة, فإن النص الذي ينطبق هنا هو الفقرة )

ي ولذات السبب الذي و 
 
ع العراف ح عل المشر ي الفقرة السابقة من البحث نقي 

ن
ضحناه ف

ضة أعاله, عل أن يأخذ 24الموقر إضافة فقرة جديدة للقسم ) ( تنظم أحكام الواقعة المفي 

ع بنظر الحسبان وضع عقوبة متناسبة مع الناجمة عن الحادث, لتكون أشد من تلك  المشر

ي الفقرة )
ن
ي الفقرة )( وأقل من العقوبة ا3المقررة ف

ن
 (. 4لمقررة ف

( من قانون المرور النافذ " نص عل أنه " إذا نص 28ومن الجدير بالذكر نرى أن القسم )

ي هذا القانون فتطبق 
ن
قانون آخر عل عقوبة أشد عند إرتكاب أحد االفعال المعاقب عليها ف

يعية العراقية أصدرت القانون رقم ) ( لسنة 6العقوبة األشد". ولما كانت السلطة التشر

( 111( الذي يحمل عنوان قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم )2010)

ي مادته )1969لسنة )
ن
ن الخاصة االخرى, حيث نص ف ( فقرة )ج( مبالغ 2( المعدل والقواني 

 اليقل عن )
ً
ي الجنايات مبلغا

ن
( مليون وواحد دينار وال يزيد 1000001الغرامات بقوله " ف

                                                           
و 33 , مرجع سابق, بحث منشور عل الرابط االلكي  ي

ي د. براء كمال منذر التكريت 
ي اآلت 

 .        www.qawaneen.blogspot.com تن
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ن دينار ". وبذلك نرى إن مبالغ الغرامات قد تعدلت وعل 10000000عل ) ة ماليي  ( عشر

المحاكم العراقية أن تصدر أحكامها مراعية هذا القانون, حيث يصبح الحد األدتن للغرامة 

ن دينار.  ة ماليي   هو مليون دينار ودينار واحد والحد األعل هو عشر

ي الجناية المرورية مت  كان الحادث ونحن نساير الرأي الذي يقول بجدوى الحكم بالع
ن
رامة ف

 كون تلك الجرائم غي  عمديةوقع خاليا من الظروف المشددة, وخ
ً
 34. صوصا

ع  ي ذكرت حول هذا القانون, غي  أننا نشد عل يد المشر
وعل الرغم من المالحظات الت 

ي تنظيم الجرائم المرورية, وأخذ بنظر ال
ن
, حيث أتبع االتجاه الحديث ف ي

 
سبان تدرجها حالعراف

انه بالوقوع   عن نع الخطأ واقي 
ً
, فضال ن  لعدد المجتن عليهم والمصابي 

ً
ي العقوبات وفقا

ن
ف

تحت تأثر مخدر أو مسكر أو الهروب من دون تقديم العون أو المساعدة للمجتن عليه أو 

 الهرب من مكان الحادث من دون اخبار السلطة المختصة بوقوعه. 

ن القان ي ولو عقدنا مقارنة بي 
ن العماتن ن المذكورين قد اختلفا  وني  عي  ي لالحظنا إن المشر

 
والعراف

ي 
ن
ي لجرائم الحوادث المرورية, فاألول اتبع االتجاه الكالسيكي ف

من حيث التنظيم القانوتن

ي نظم 
 
ي سلطنة عمان, بينما العراف

ن
معالجتها عل الرغم من ان هناك قانون خاص بالمرور ف

ي القانون الخاص هو قانون المرور رقم أحكام جرائم الحوادث المرورية ب
ن
شكل تفصيلي ف

ي جعل من جريمة القتل الخطأ 2004( لسنة )86)
ع العماتن (, ومن جانب آخر نجد أن المشر

ي وضع عقوبات أشد ضامة, حيث جعل تلك الجرائم عل 
 
ع العراف جنحة, بينما نجد المشر

ي حق
ن
ع الرغم من كونها غي  عمدية إال انها من الجنايات, وف يقة األمر نحن مع رأي المشر

ي 
ن
, وف ي جعل عقوبة تلك الجرائم من الجنايات, لتحقيق الردع العام بشكل أكي 

ن
ي ف

 
العراف

ل بالعقوبة وتحكم بعقوبة الجنحة بدل  ن الوقت عينه, فإن المحاكم العراقية تستطيع ان تين

 ألحكام المادة )
ً
ي النافذ. ( من قانون العقوبات ال3( فقرة )132الجناية, إستنادا

 
 عراف

  

                                                           
ي  34

ي اآلت 
وتن , مرجع سابق, بحث منشور عل الرابط االلكي  ي

 .        www.qawaneen.blogspot.com د. براء كمال منذر التكريت 
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 الخاتمة: 

ي 
ن
وبعد أن انتهينا من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية ف

, أصبح من الالزم ختام البحث بمجموعة من اإلستنتاجات  ي
ي والعماتن

 
ن العراف القانوني 

 : ي
 -والتوصيات وكما يأت 

 أوال: االستنتاجات: 

ي  -1
 للحوادث المرورية, وذلك ألسباب الت 

ً
يعد العراق من أكير دول العالم وقوعا

ي يشي  إىل تزايد وقوع هذه 
ن البحث, ال سيما وإن الخط البياتن ي مي 

ن
 ف
ً
ذكرت أنفا

ي يجب عل الجميع الوقوف 
الحوادث مما ينذر بإستفحال هذه الظاهرة الت 

 عندها للحد منها. 

ي حقيقته يالحظ مدى القصور الواضح إن المتعايش مع الواقع العرا -2
ن
ي والمدقق ف

 
ف

ي نقص الثقافة المرورية والتسامح 
ن
سواء كان من جانب الدولة أو المواطن ف

ن  ي عدم معاقبة االشخاص المخالفي 
ن
الشديد من السلطات المرورية المختصة ف

 عن الحاجة إىل إيجاد جهاز مروري نزيه
ً
ن المرور وتعليماتها, فضال  ألنظمة و قواني 

 وكفوء لكي يقوم بدوره بشكل فاعل وسليم. 

ي الوقت الحاضن بعود سببها إىل  -3
ن
ي العراق, ال سيما ف

ن
كثي  من الحوادث المرورية ف

ي المركبات, حيث إن أغلبهم ال يمتلكون مؤهالت الالزمة لقيادة المركبة, 
سائق 

ي العراق أحيانا يكون بشكل صوري, علما 
ن
وما يساعد عل ذلك إن منح الرخصة ف

ور مراكز أو مكاتب 
َ
إن منهم من ال يمتلك الثقافة المرورية الالزمة, وذلك لغياب د

ي إىل المستوى المطلوب. ولعل 
تعليم السياقة, ولو وجدت فإن دورها ال يرتق 

ي منذ عام 
 2003ظروف العراق الخاصة من احتالل وحروب وعدم استقرار أمتن

. وال يقف اال  ي ذلك اىل حد كبي 
ن
مر عند هذا الحد فحسب بل إىل اآلن ساهم ف

ن الذين إستغلوا فتح باب التجارة عل  نرى إن تجار األزمات والحروب والنفعيي 

ي الفحص 
ن
ي العراق أدخلوا المركبات المستعملة الرديئة الفاشلة ف

ن
مضاعيه ف

وط السالمة واألمان.  ي تفتقر إىل أهم شر
, واستوردوا المركبات الت  ي

 الفتن

دث المرورية تقع ويتحمل مسؤوليتها الجزائية السائق عل الرغم من أكير الحوا -4

ي اإلشارة اىل بعض الحوادث يجب أن تتحمل الدولة جزء من 
إال أنه ينبغن

مسؤوليتها, فعل سبيل المثال نجد ان كثي  من الطرق خالية من اإلشارات 

ي 
ن
المرورية أو اإلرشادية, أو أن بعض الطرق مغلقة مما يضطر السائق إىل السي  ف
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 أو إن بعض الطرق غي  ا
ً
لجانب المعاكس أو بعض الطرق العامة المظلمة ليال

 معبدة بشكل جيد مما يسبب  السي  فيها إنقالب المركبات. 

نرى إن مبالغ الغرامات قد تعدلت وعل المحاكم العراقية أن تصدرها أحكامها  -5

 للقانون رقم )
ً
ي 2010( لسنة )6وفقا

ن
 للغرامات الواردة ف

ً
 قانون ( ألنه ناسخا

المرور, إذ يصبح الحد األدتن للغرامة هو مليون ودينار واحد والحد األعل هو 

ن دينار.  ة ماليي   عشر

ي العقوبة عل جرائم اإليذاء والقتل  -6
ن
 ف
ً
ي الموقر كان أكير تسامحا

ع العماتن إن المشر

 , ي حيث وضع األخي  عقوبات أشد ضامة من األول بكثي 
 
الخطأ من قرينه العراف

   فضال عن
ً
ي قد عالج جرائم حوادث المرور بشكل أكير تفصيال

 
ع العراف كون المشر

 . ي
 من قرينه العماتن

 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

 

ي نشر  -1
ن
لما كانت الوقاية خي  من العالج, فإن الحد من الحوادث المرورية يكمن ف

ن الناس وال بد من أن يتم ذلك بكل الوسائل  الوعي المروري والثقافة المرورية بي 

واألساليب ومنها عل سبيل المثال وسائل اإلعالم المختلفة كالصحف 

 والمجالت والقنوات الفضائية واالذاعات المحلية . 

وضع برامج نشر الثقافة المروية وآداب السي  والمرور ضمن  التمفردات المناهج  -2

امج دو  , وال شك بأن لهذه الي  ي حت  الجامغي
ي مراحل التعليم كافة من اإلبتدات 

ن
 ر ف

ي خفض حوادث المرور. 
ن
ي نشر الوعي المروري مما يساهم ف

ن
 فاعل ف

ي والقطاع الخاص والجمعيات المعنية,  -3
اك مؤسسات المجتمع المدتن نوضي بإشر

بنشر الثقافة المرورية بواسطة عقد مؤتمرات وإقامة الندوات المعنية بهذا 

 الشأن. 

ح عل الحكومة تطوير الجهاز المروري ورفع مستوى كفائ -4 ه من ته وتطهنقي  ي 

العناض الفاسدة, والتعجل بحسم مسألة األرقام المؤقتة للمركبات ووضع 

ي تمكنهم 
األرقام الدائمة كما نوضي برفد الجهاز المروري بالتقنيات الحديثة الت 

 عن الداخلية 
ً
ي تتجاوز الشعة بالطرق العامة فضال

من التعرف عل المركبة الت 

ن ومعاقبتهم. ونصب كامرات المراقبة لرصد ال  مخالفي 

منح إجازات لمعاهد التعليم وتدريب السياقة, بعد التأكد من توافر المتطلبات  -5
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ي تعليم أصول 
ن
والمستلزمات الفنية والقانونية وتوسيع نطاق عملها لتساهم ف

ي 
ن
ن ف ح أن يقتض منح رخص القيادة عل المتدربي  السياقة الصحيحة, كما نقي 

إلمتحانات النظرية والعملية واللياقة الصحية تلك المعاهد الذين إجتازوا ا

 بنجاح. 

ي الدور للمركبات بحيث تمنع المركبة من السي   -6
ح العمل بنظام الفحص الفتن نقي 

ي الفحص. 
ن
ي حال فشلها ف

ن
ي الطرق ف

ن
 ف

تطوير الطرق العامة والشيعة والفرعية ووضع العالمات اإلرشادية والدالالت  -7

ي تقليل ح
ن
 وادث المرور. المرورية لما لها شأن ف

ي الصحيح, وتطبيق  -8
تفعيل دور رجل المرور وتمكينه من أداء دوره بشكله القانوتن

ي العراق ال يستطيع رجل المرور محاسبة 
ن
مبدأ المساواة أمام القانون, فعندنا ف

ي الدولة وإن كانت مركبته بدون لوحات أو زجاجها مظلل أو يركبها 
ن
المسؤول ف

ي اإلتجاه المعاكس والعذر  بدون رخصة قيادة, وحت  لو كان
ن
ي مركبته ف

ن
يسي  ف

 هو ألسباب أمنية. 
ً
 يكون دائما

ي مطلع الفقرة ) -9
ن
ي ف

 
ع العراف ( " يعاقب 24( من القسم )1نجد أن عبارة المشر

ي ذلك هو 
ن
بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات.... " يعوزها الدقة والسبب ف

ي النافذ 87إن المادة )
 
ذكرت بأن "  مدة السجن (  من قانون العقوبات العراف

المؤقت أكير من خمس سنوات إىل خمس عشر سنة...", وبذلك فإن العقوبة 

بخمس سنوات تدخل ضمن عقوبة الحبس وليس السجن فال بد من تغيي  النص 

" يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عل سبع سنوات ...,  ي
ليكون عل الوجه اآلت 

بة هو أكير من خمس سنوات كأن وبذلك القارئ يعرف بأن الحد األدتن للعقو 

تحكم المحكمة بخمس سنوات وشهر. والمالحظة االخرى حول هذا النص هي 

ي 
ن
أنه ذكر " يعاقب بالسجن ... وبالغرامة ..... أو كالهما...." وهذا إرباك واضح ف

, وهذا التناقض 
ً
ن بالسحن والعقوبة معا ي الفقرتي 

ن
ع عاقب ف صياغة النص فالمشر

 ال بد من رفعه. 

ي الموقر تعديل القسم )نق -10
 
ع العراف ح عل المشر ( من قانون المرور النافذ 24ي 

ي الفقرة 
ن
ي بعقوبة أشد من تلك المقررة ف

بإضافة فقرة جديدة إليه, تعاقب الجاتن

ي الفقرة )1)
ن
 2( وأقل من تلك المقررة ف

ً
ي سبق بيانها, فضال

ي النماذج الت  ( لمرتكت 

حة تكون متدرجة   ومتناسبة مع جسامة الجريمة. عن كون العقوبة المقي 

ي كلما كان  -11 ي الموقر أن يكون سحب رخصة القيادة وجوت 
 
ع العراف ح عل المشر نقي 
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ي 
ن
ن بظرف مشدد, ويكون سحب رخصة القيادة جوازي ف الحادث المروري مقي 

 غي  ذلك. 

  



30 
 

 هوامش البحث

 

االحصائيات المنشورة عل الموقع  (1)

 : ي
ي اآلت 

وتن  www.alliraqnews.comااللكي 

ي بكر عبد القادر الرازي,  (2) ينظر: محمد بن أت 

وت   61-60, ص 1990مختار الصحاح, دار الكتب العلمية, بي 

ينظر: إبراهيم مصطقن وآخرون, المعجم  (3)

 . 862الوسيط, المكتبة اإلسالمية, استانبول, من دون سنة طبع, ص 

, جريمة ينظ (4) ي
ر: حاتم محمد صالح العاتن

, ص 1988الدعس دراسة مقارنة, رسالة ماجستي  مقدمة إىل كلية القانون, جامعة بغداد, 

7 . 

ينظر: عمار شويمت, أحكام حوادث المرور  (5)

يعة اإلسالمية,  ي الشر
ن
تبة عليها ف  . 14, ص2013-2012واآلثار المي 

ينظر: محمد بن عبد العزيز علي السالمة,  (6)

, المسؤو   . 10, ص2013لية الجنائية عن الحوادث المرورية, رسالة ماجستي 

(7)  : ي
ي االت 

وتن ينظر: منتدى الجزائرية للحقوق والقانون منشور عل الرابط االلكي 

dz.com-www.forum.law 

 www.who.intينظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:  (8)

, مرجع سابق, ص (9) ي
 . 10ينظر: حاتم محمد صالح العاتن

 www.who.intينظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:  (10)

(11)  : ي
ي االت 

وتن ي منشورة عل الموقع االلكي  توصيات مؤتمر أبو ظت 

raffic.gov.comwww.t 

, مرجع سابق, ص (12) ي
 . 8ينظر: حاتم محمد صالح العاتن

ينظر: عبد هللا مرقس, حوادث المرور األسباب اإلجتماعية والنفسية, اشبيلية,  (13)

 . 36, ص1985بغداد, 

ي حوادث الطريق, المكتبة الوطنية,  (14)
ن
ينظر: عدنان عبد المجيد, مبادئ التحقيق ف

 . 21, ص1979بغداد, 

 . 464قن وآخرون, مرجع سابق, صينظر: إبراهيم مصط (15)

, مرجع سابق, ص (16) ي
 . 14ينظر: حاتم محمد صالح العاتن

http://www.alliraqnews.com/
http://www.forum.law-dz.com/
http://www.who.int/
http://www.traffic.gov.com/


31 
 

ي عبد المعطي السيد, اآلثار االقتصادية لحوادث المرور, جامعة نايف  (17)
ينظر: د. راضن

 . 57, ص2008العربية للعلوم األمنية, الرياض, 

(18)  : ي
ينظر: بحث عن حوادث المرور وأسبابها منشور عل الرابط اآلت 

www.brooonzyah.net 

(19)  : ي
ي االت 

وتن  www.cnpsr.org.dzينظر الموقع االلكي 

 . 872ينظر: إبراهيم مصطقن وآخرون مرجع سابق. ص (20)

 . 367ينظر: المرجع نفسه, ص (21)

, مرجع  (22) ي
 . 17سابق, صينظر: حاتم محمد صالح العاتن

 . 17ينظر: مختار الصحاح, مرجع سابق, ص (23)

تبة عل حوادث  (24) عية المي  ي, اآلثار الشر ي بن عمي  الذراعي الظفي 
ينظر: نايف بن ناشر

, كلية الدراسات العليا, الجامعة األردنية,  , رسالة ماجستي   . 34-33, ص 2005السي 

ي ال1( فقرة )1ينظر: نص القسم ) (25)
 
( لسنة 86نافذ رقم )( من قانون المرور العراف

(2004 .) 

, مرجع سابق, ص (26) ي
 . 18ينظر: حاتم محمد صالح العاتن

ي رقم )115ينظر: نص المادة ) (27)
 
( 1969( لسنة )111( من قانون العقوبات العراف

 النافذ والمعدل. 

ي ذلك وقع بسبب  (28)
ن
نعتقد بأن اللفظ الصحيح هو التعليمات وليس البيانات, والخطأ ف

ية اىل ن جمة من االنكلي 
ي وقت االحتالل االمريكي الي 

ن
 العربية, ألن هذا القانون صدر ف

 للعراق. 

ي القتل واإليذاء الخطأ الناشئة عن  (29)
, عقوبة جريمت  ي

ينظر: د. براء كمال منذر التكريت 

 : ي
ي االت 

وتن حوادث مرورية, بحث منشور عل ارابط االلكي 

www.qawaneen.blogspot.com 

, ع (30) ي
ي القتل واإليذاء الخطأ الناشئة عن ينظر: د. براء كمال منذر التكريت 

قوبة جريمت 

 : ي
حوادث مرورية, بحث منشور عل الرابط اآلت 

www.qawaneen.blogspot.com 

(31)  
ً
ن ما إذا المرض أو األذى جسيما تجدر اإلشارة إىل تقرير الطبيب العدىلي هو الذي يبي 

ن العراقية رقم )من عدمه, ومن  ( 1776األحكام القضائية بهذا الشأن حكم محكمة التميي 

ي 
ن
الذي جاء فيه " وجد من وقائع الدعوى والتقارير الطبية  1981-12-30الصادر ف

المعطاة إن المشتكي قد أصيب بعاهة لسبب دهسة بالسيارة, وإن العجز الذي حصل 

http://www.brooonzyah.net/
http://www.cnpsr.org.dz/
http://www.qawaneen.blogspot.com/


32 
 

, ....", أشار إليه, %35لديه نتيجة الحادث بنسبة  ي
ي الحديتر د. فخري عبد الرزاق صلت 

ح قانون العقوبات القسم الخاص, مطبعة الزمان, بغداد,   . 210, ص1996شر

ح أحكام القسم الخاص من قانون  (32) أشار إليه: د. جمال إبراهيم الحيدري, شر

 . 412, ص2012العقوبات, مكتبة السنهوري, بغداد, 

, مرجع سابق, ب (33) ي
ي حث منشور عل الرابط االلكي  ينظر: د. براء كمال منذر التكريت 

وتن

 : ي
 www.qawaneen.blogspot.comاآلت 

 نفس المرجع أعاله.  (34)

 

 

 

 

 

  

http://www.qawaneen.blogspot.com/


33 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: الكتب: 

أبراهيم مصطقن وآخرون, المعجم الوسيط, المكتبة االسالمية, استانبول, من دون  -1

 طبع. سنة 

ح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات, مكتبة  -2 د. جمال إبراهيم الحيدري, شر

 . 2012السنهوري, بغداد, 

ي عبد المعطي السيد, اآلثار االقتصادية لحوادث المرور, جامعة نايف العربية  -3
د. راضن

 . 2008للعلوم األمنية, الرياض, 

النفسية, إشبيلية, بغداد , عبد هللا مرقس, حوادث المرور األسباب االجتماعية و  -4

1985 . 

ي حوادث الطريق, المكتبة الوطنية, بغداد,  -5
ن
عدنان عبد المجيد, مبادئ التحقيق ف

1979 . 

ح قانون العقوبات القسم الخاص, مطبعة  -6 , شر ي
ي الحديتر د. فخري عبد الرزاق صلت 

 . 1996الزمان. بغداد, 

ي بكر بن عبد القادر الرازي, مختار الصحاح, د -7 وت, ار الكتب العلمية, بي  محمد بن أت 

1990 . 

 

: الرسائل: 
ً
 ثانيا

, جريمة الدعس دراسة مقارنة, رسالة ماجستي  مقدمة إىل   -1 ي
حاتم محمد صالح العاتن

 . 1988كلية القانون, جامعة بغداد, 

يعة اإلسالمية,  -2 ي الشر
ن
تبة عليها ف عمار شويمت, أحكام حوادث المرور واآلثار المي 

 ,  . 2013-2012رسالة ماجستي 

ي  -3
ن
محمد بن عبد العزيز علي السالمة, المسؤولية الجنائية عن الحوادث المرورية ف

 ,  . 2013رسالة ماجستي 

4-  , تبة عل حوادث السي 
عية المي  ي, اآلثار الشر ي بن عمي  الذراعي الظيفي 

نايف بن ناشر

, كلية الدراسات العليا, الجامعة األردنية,   . 2005رسالة ماجستي 

 

 

 



34 
 

 

 

: القوان
ً
: ثالثا ن  ي 

 ( المعدل النافذ. 1937( لسنة )58قانون العقوبات المضي رقم ) -1

ي رقم ) -2
 ( المعدل النافذ. 1943( لسنة )340قانون العقوبات اللبناتن

ي رقم ) -3
 
 ( المعدل النافذ. 1969( لسنة )111قانون العقوبات العراف

ي رقم ) -4
 ( المعدل النافذ. 1974( لسنة )7قانون الجزاء العماتن

ي رقم )قانون المرور  -5
 ( النافذ1993( لسنة )28العماتن

ي رقم ) -6
 
 ( النافذ. 2004( لسنة )86قانون المرور العراف

 

 

 

نت:  : مصادر اإلني 
ً
 رابعا

1-  : ي
ي اآلت 

وتن  www.traffic.gov.comاإلحصائيات منشورة عل الموقع االلكي 

: اإلحصائيات منشورة عل الموقع ا -2 ي
ي اآلت 

وتن  www.alliraqnews.comاللكي 

3-  : ي
ي اآلت 

وتن بحث عن حوادث المرور وأسبابها منشور عل الرابط اإللكي 

www.brooonzyash.net 

ي لسنة ) -4 :  ( منشورة عل2013توصيات مؤتمر أبو ظت  ي
ي االت 

وتن الموقع االلكي 

www.traffic.gov.com 

ي القتل واإليذاء الخطأ الناشئة عن حوادث  -5
, عقوبة جريمت  ي

د. براء كمال منذر التكريت 

 : ي
ي اآلت 

وتن  www.qawaneen.blogspot.comمرورية, بحث مشور عل الرابط االلكي 

6-  : ي
ي اآلت 

وتن منتدى الجزائرية للحقوق والقانون منشور عل الرابط االلكي 

dz.com-www.forum 

7-  : ي
ي اآلت 

وتن  www.cnpsr.org.dzالموقع االلكي 

 www.who.intالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:  -8

http://www.traffic.gov.com/
http://www.alliraqnews.com/
http://www.brooonzyash.net/
http://www.traffic.gov.com/
http://www.qawaneen.blogspot.com/
http://www.forum-dz.com/
http://www.cnpsr.org.dz/

