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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

يشهه د رنههرنا ال ههالي ًعههوراً رمميههاً انيههاً ىههريعاً اههي شههًة مجهها ت ال يههاة  نههفة 
رامههة واههي مجههال النقههل والموانههوت الجويههة والمائيههة وال ريههة  نههفة  انههة  و ن لكههل 
ًعور اي ال ياة ينا  ه ظ ور األاعال الًي ًنال اإلنىان  ا رًداء  نهورة م اشهرة  و 

اههالًعور العممههي والفنههي ال انههل اههي مجههال النقههل  جميهه   نوارههه يعههر    غيههر م اشههرة
ولىنا  منأى رهن مها يشه دل العهال  اهي   اإلنىان  نورة مًنورة إلة العديد من الم اعر

الوقههت ال ا ههر والعههرا   نههفة  انههة  فعههل يههجا الًقههد  اههي مجههال النقههل  أنوارههه مههن 
ومها يًًرهب رمهة   والجوي والمائي رمة  هد ىهواء وادث وكوارث اي مجال النقل ال ري 

يجل ال وادث من إ رار  شرية ومادية ًمس اإلاهراد  نهفة  انهة وقهد ًمًهد ًمهر ا  هار 
ن ال  ههرة والًجر ههة اههي مجههال النقههل    ًههت  ن اإل ههرار جاًههه يكههون وا    إلههة الدولههة جاً هها

ً ههوع النههاا  إجن نههه مههن الو   مىهه وقاً   عههوات مههن شههأن ا  ن ًههكدي إلههة ًمههر اإل ههرار
لم نيان ا جًماري وال فهاظ رمهة المنهالل الم ميهة ارًهرا  عريه  ًمهر ال عهوات ق هل 

 إا ائ ا إلة ال رر لوقف ا وال يمولة دون ان عاث ال رر من جرائ ا . 
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 : أهمية البحث

ًعد الوىيمة القانونية يي الوىيمة الم مة الًهي ي ًهاع   ها المشهرم ل مايهة ال قهو  
عههههد القارههههدة الجنائيههههة  مهههها ًقههههررل مههههن ننههههو  رقا يههههة   لجههههديرة  ال مايههههةوالمنههههالل ا ًو

لألاعال الًي ًشكل  عراً رمة ىومة النقل والًي ل  ًنل إلة  هد ال هرر الفعمهي يهي 
ويههجا مهها داهه   المشههرم الجنههائي اههي  غمههب   القارههدة الًههي ً قهه  ًمههر ال مايههة المنشههودة
ال روري ل ماية وىائل النقل مهن الًعهري   الدول  ما اي ا المشرم العراقي إلة الًد ل

لم عر من  ول الن  رمة جريمهة ًعهري  وىهائل النقهل لم عهر اهي قهانون العقو هات 
ومن ينا ًظ ر  يمية ال  هث اهي القوارهد الجنائيهة الًهي ًجهر    واي الًشريعات ال انة

  الىمور ال عر الجي يمهس ىهومة النقهل والموانهوت ق هل إن يف هي إلهة  هرر اعمهي
ويىههههمة ًجههههري  الىههههمور ال عههههر  ههههالًجري  المنعههههي ويعههههد  ههههع الههههداام األول الههههجي يقههههد  

لهههجا مهههن   ال مايهههة الجنائيهههة لممنهههالل القانونيهههة الم ميهههة ق هههل إنههها ً ا  ال هههرر الفعمهههي
األيمية  مكان   ث مو هوم جريمهة ًعهري  وىهائل النقهل لم عهر اهي الًشهري  العراقهي 

 ي  المنعي اي مجال  ماية وىائل النقل والموانوت .  ارً اريا النموجج القانوني لمًجر 
 :  إشكالية البحث

  ن ًجري  الىمور ال عر ق ل إا اءل إلة  رر يعد  ىموب مًقد  من ال مايةإ 
الىهههمور ال عهههر المجهههر  يمًهههاد  ع يعهههة معقهههدة اهههي جات الوقهههت ألن لههه  يظ هههر  كمههها  ن

لمهن  العقها ي ًًناىهب  رهداد نهياغة جنائيهة  انهةممها يًعمهب جلهر إ    رر ممموس
ومههن ينهها ً ههور إشههكالية ال  ههث اههي الًعههر  والوقههو  رمههة   مهه  ع يعههة الىههمور ال عههر

وكيفيهههة إ هههراد ال عهههر   كيفيهههة نهههياغة الننهههو  العقا يهههة الًهههي ًجهههر  الىهههمور ال عهههر
الجنههائي المعههول رميههه كعننههر يهها  اههي جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر  وكيفيههة 

وجاًيههة يههجل العنانههر مههن  يههث  نمهههاع   لمجريمههة ورنانههرل اىههًعرا  المظ ههر المههادي
ويهههل يمكهههن  ن يهههكدي الىهههمور الىهههم ي إلهههة ًعهههري  رنانهههر النقهههل   الىهههمور اإلجرامهههي

مييهههد نهههورة النًيجهههة اهههي يهههجل الجريمهههة  لم عهههر وكيفيهههة    هههات العوقهههة الىههه  ية  هههين   ًو
 هول ال  هث اهي كمها ًًجىهد لهدى ال ا هث إشهكالية   هرى مهن   الىمور ال عر والنًيجة
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الركن المعنوي اي جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر وما له من ع يعة  انة وكيفية 
ًم ل اإلشكالية األ يهرة الوقهو  رمهة   اىًظ ار اإلرادة ا  مة وال عأ  المف و  الواى  ًو

جريمههة    كهها مههدى كفايههة الننههو  العقا يههة الههواردة اههي الًشههري  العراقههي الًههي رالجههت 
 ائل النقل لم عر لمونول إلة ال د  المقنود من الًجري  المنعي . ًعري  وى

 : منهجية البحث

لدراىهههة ًو ميهههل الننهههو   الًأنهههيمياً عنههها اهههي يهههجا ال  هههث المهههن   الً ميمهههي  
القانونيهة الموجهودة اهي قههانون العقو هات العراقهي و عهه  الًشهريعات ال انهة جات الشههأن 

 النقل لم عر . جريمة ًعري  وىائل   كا الًي ًناولت 
 : خطة البحث

ماييهههة جريمهههة  المبحـــث ا  لًناولنههها اهههي   ًهه  ًقىهههي  ال  هههث إلهههة  و هههة م ا هههث 
  ًعرقنها إلهة الهركن المهادي لمجريمهة المبحـث الاـانيًعري  وىائل النقل لم عهر  واهي 

   نههها الهههركن المعنهههوي اهههي جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر  المبحـــث الاالـــثواهههي 
 و اًمة  ينا اي ا  ي  ا ىًنًاجات والًونيات .   ئي المًًرب رمي اوالجداء الجنا

 األولاملبحث 
 ياهٍة جرمية جعرٌض وسائم اننقم خلطر

 ًعريههه  إلهههةيًعمهههب  يهههان ماييهههة جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل ل عهههر الًعهههر   
و يهان   الًجري   ىاسال عر الجنائي اي جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر الجي يعد 

و  القانونية المًنا رة اي الًشري  العراقي الًي ًعال  جريمة ًعري  وىائل النقل النن
 رنانهر الًجهري   و العمههة اهي ًجهري  ًعهري  وىهائل النقهل ل عههر إ هرادم عهر  وكهجلر ل

 .  وجلر اي  و ة معالب
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 األولاملطهة 
 خطرهاخلطر يف جرمية جعرٌض وسائم اننقم ن جعرٌف

إلهههة ًعريهههه  ال عهههر ومهههن  ههه  إلهههة معهههايير وجههههودل ىهههنًعر  اهههي يهههجا المعمهههب  
  ا ًيين: فررينالوجلر اي   ً ققهو 

 تعريف الخطر: ا  لالفرع 

ههأًي ال عههورة اههي (1)رمههة ال ههور  و ا ن يههار اإلشههرا يعههر  ال عههر ل:ههةً :     ًو
: ًعريه  ال عهر انهعو ا إمها (2)ة رظُ  الشهأن وا ًمهال وقهوم ال هرالم:ة لًععي معن
جريمهههة ًعهههري     كههها لم عهههر اهههي الًشهههريعات العراقيهههة الًهههي رالجهههت  لههه  نجهههد ًعريههه 

 وىائل النقل لم عر .

 الههة : اههي الفقههه الجنههائي انجههد رههدة ًعريفههات امههن   مههن يعههر  ال عههر  أنههه إمهها
  الماديهههة ينشههها   ههها ا ًمهههال  هههدوث ارًهههداء ينهههال ال ههه  ا  هههارواقعيهههة  ي مجمورهههة مهههن 

نمهاولههيس  هدو  ا م ققها   له  ً هدث  عهد معينهة إجراميههةنًيجهة  إلهةويقهدر ال عهر  يههو  وا 
قا مية الىمور إل داث ال رر ل   : كما رراه جانب من الفقه  أنه  (3) م ًمل ا ىب

ويً قههه  ال عهههر ىهههواء كهههان  لألمهههور و منهههم ة ي مي ههها القهههانون واقههها لممجهههرى العهههادي 
الم ًمهل  ويعهر  ال عهر  أنهه: ال هرر (4)الفارل قد اًركب الفعل  و رمة وشهر اًركا هه

 .(5)ال رر الجي ي دد المنم ة الًي ي مي ا القانون اي ن  الًجري   إي

                                                           

جمال  لدان أ ي ال لد عااد بنمان  اأ ب اازو ل اأ ب ااىرب دظالج لدااازبب لدمر ان لدزل ا ب  لر لد  اا   ((1

 .  252ب ص2002لدا ميةب  يزوتب 

ب بؤطظاة لدزطالدةب  يازوتب 8( برن لدن أ بنمن  اأ  اواىب لد يازوس د ال لب لدوالبىص لدمنايػب غ (2

 .  386ب ص2005

ب 1883ب  لر لد هعااة لداز يااةب  . بنمااى  يرياا  :ظاا ل  لسبااة لدظااننية لاال بااليىج لداوى االت ((3

 . 48ص

 رلطااة بولريااةب  لر لد هعااة شااىبل لمااز ي ااى جرااى ب جاازل ل لد اااز ط د  رااز لدااالوب  ي:ماان.(  (4

:ظالو غات امالوب اااز ط لدلياز د  راز لال لدواليىج لدر ال لب  ي:منب و . 18ب ص1888لداز يةب 

 .  64ب ص2004 رلطة بولريةب  لر لد هعة لداز يةب 

بص 1886ل نل طزورب لدىطيػ لل بليىج لداوى لتب لدوظل لدالوب  لر لد هعة لداز ياةب  ي:من . ( (5

286 . 
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 معايير  ج د  تحقق الخطر: الفرع الااني

 و النشهههاع المهههادي اهههي جريمهههة  اإلجرامهههيال عهههر الجنهههائي  ارً هههارل الىهههمور  إن 
  ا ًيين:ًعري  وىائل النقل لم عر يقو  وجودل وً ققه رمة ا د المعيارين 

يقههو  يههجا المعيههار رمههة ارً ههار ال عههر مههن النا يههة : اإلمكــان  ) ا  ليــار المع
جلهر  ن ال عهر يهو إمكهان  هدوث ال هرر  و  إلةوي ا    المو ورية  قيقة ًجري ية

ااإلمكههان يههو المعيههار الههجي يمكههن    ههرر إلههة معنههة   ههر يههو ا ًمههال ً ههول ال عههر 
  .(1)الًجري   ىاسلجي يعد وً ق  وجودل ا  يميًهًعري  ال عر و يان   ىاىهرمة 

اكرة ا  ًمال كمعيهار لم عهر المجهر  ًقهو  رمهة  إن: االحتمال  ) المعيار الااني
المادية ينشأ   ها ا ًمهال  هدوث  ا  ار ي مجمورة من   ال عر  الة واقعية إنارً ار 

اهههال عر المجهههر  يعهههد واقهههًا ل هههجا المعيهههار   (2)المنهههم ة الم ميهههة  وارًهههداء ينهههال ال ههه  
و ن درجههة ا  ًمههال لمفههرد يههي درجههة مو ههورية وش نههية معههاً    ي   (3)رر م ًمههل ه
كمها ً ًمه  مهن شهه   أل هر و الًهالي   يمكهن و هه    ً ًمه  مهن واقعهة أل ههرى  ن ها

 .  (4)درجة  ىا ية يقال رنديا  ن  مة ا ًما  لم رر و الًالي يوجد  عر

جريمهة    كا ة الًي ًعال  ويرى ال ا ث  ن من  ول مراجعة الًشريعات العراقي 
المشهههرم العراقهههي يعمهههب دائمهههاً ا ًمهههال  هههدوث  إننجهههد   ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر

المشهههرم  إنلهههجا نىهههًنً    لًجهههري  الىهههمور ال عهههر ال هههرر ولهههيس إمكهههان ً ققهههه كأىهههاس
ويهرى ال ا هث  ن   العراقي ا ج  المعيار ال اني لًجري  ال عر اهي الجريمهة م هل ال  هث

 عهههد رهههر  مف هههو  ال عهههر و يهههان معهههايير ً قههه  وجهههودل    هههد مهههن ً ديهههد  األيميهههةمهههن 
اههالًعري  لم عههر  نههفة رامههة   المقنهود  ههالًعري  لم عههر اههي الجريمههة م ههل ال  ههث

                                                           

 (1 (Baigun (D): les delits de mise en danger بRev .inter, de dr بpen 1969ب, p 

41.  

 . 118 . بنمى  يري  :ظ لب لسبة لدظننية لل بليىج لداوى لتب بصنر طل قب ص( (2

 1811ب ب شاة  لدماالرا لكطا  نر ةب 2 . ربظيض  ه لوب ياز ة لد رز ل لال لدواليىج لدر ال لبغ( (3

 .113بص

يأ لدمنمنل :ظ يأ  ىل لب لد رز لدر ل ل وبىلجه تب لغزو:ة   ك اىرل،ب ك ياة لدنواى ب :ظ  .  ((4

 . 20ب ص1888جلباة غ رلب 
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الىمور اإلنىاني ا يجا ي  و الىهم ي والهجي يفىهر إمكهان  و ا ًمهال : يمكن ًعريفه  أنه
ي مي ها القهانون والمًم مهة  وقوم  رر  :  النظر رن درجًه ينيب  قهاً   و منهم ة

والهههجي رمهههة  ىاىهههه قههها  المشهههرم الجنهههائي  هههالًجري  ًو ديهههد     يهههاة النهههاس  و ممًمكهههاً  
 الجداء لم يمولة دون وقوم ال رر الم ًمل اي جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر . 

  املطهة انثانً
جرمية جعرٌض وسائم اننقم  أحكاو ثعاجلانحً  انحشرٌعات 

 نهخطر

المشههههههرم العراقههههههي رمهههههة ًجههههههري  الىههههههمور الهههههجي يعههههههر  وىههههههائل النقههههههل  هههههر   
ة الًجهري  المنعهي لمها ل ها مهن ىهوقد جيب اي يهجا الشهأن ن هو ىيا  والموانوت لم عر

الههجي يقههد  ال مايههة الجنائيههة لم قههو  والمنههالل ق ههل  األول ههع الههداام  إنشههاءاههي   يميههة
ًنا رة  ين قانون العقو ات ونجد ننو  ًجري  الىمور ال عر م    رر اعمي إنا ً ا

 لجا ىنًناول جلر اي اررين .   الشأنو ين الًشريعات ال انة جات 
 تجريم السم ك الخطر في قان ن العق بات: ا  لالفرع 

لىهنة  111ىد المشرم العراقي ىياىة الًجري  المنعي اي قانون العقو هات رقه  ج 
ًعهههههر  وىهههههائل النقهههههل  الًهههههي األاعههههالإج ً هههههمن رهههههدة ننهههههو  ًجهههههر    النااههههج 1969

يعاقههب ) منهه رمههة  ن( 354) "إج ننهت المههادة   والموانهوت وىههومة مهن   هها لم عههر
 الىهجن مهن رهر  رمهداً  لم عهر  أيههة وىهيمة كانهت ىهومة المو هة الجويهة  و المائيههة 

  ويو ظ " و ىومة قعار  و ىفينة  و عائرة  و  ية وىيمة من وىائل النقل العا  ...( 
 و شههار  لمههجكور  ن المشههرم لهه  يً ههدث ايههه ىههوى رههن وىههائل النقههل العهها رمههة الههن  ا

نههورة الجريمههة غيههر العمديههة لجريمههة ًعههري  وىههائل النقههل العامههة  إلههةالمشههرم العراقههي 
مههههن قههههانون العقو ههههات إج ننههههت رمههههة )يعاقههههب  ههههال  س ( 356) "لم عههههر اههههي المههههادة 

 نهههول  هههادث إل هههدى  و ال:رامهههة  و  ى هههدى يهههاًين العقهههو ًين مهههن ًىههه ب   عئهههه اهههي
وىائل الموانوت العمة ال رية  و المائية  و الجوية من شأنه ًععيل ىيريا  و ًعري  
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جهههدر   "( ...األشههه ا  الهههجين اي ههها لم عهههر   ن المشهههرم العراقهههي اهههي المهههواد  اإلشهههارةًو
الموانهوت العامهة لم عهر إ   نهه النقهل و ًعري  وىهائل  األولةالمجكورة يجر   الدرجة 

مههن  األشه ا  مايهة مىهً دمي يهجل الموانهوت مهن   ىاىهيةة فن جلهر و نهي هد  مه
 إلهههةال عههر  جلهههر  دىالًعههر  لههجلر ال عهههر  و نًائجههه ويككههد جلهههر ًشههديد العقو ههة إجا 

وجهر  المشهرم العراقهي ًعهري     نهورة جهروح  و مهوت  األش ا  دوث نًيجة  ارة 
يعاقههب  ههال  س  و ) :نرمههة  ( 359) "وىههائل النقههل ال هها  لم عههر إج ننههت المههادة 

 ال:رامهة مهن رهر  رمهداً  لم عهر ىهومة وىههيمة مهن وىهائل النقهل ال ها   أيهة عريقههة 
لهه  يًنههاول ىههوى نههورة ( 359) لكههن يو ههظ  ن المشههرم العراقههي اههي المههادة  "(...كانههت

نهورة الجريمهة غيهر العمديهة كمها اعهل اهي  مايهة وىهائل  إلهةالجريمة العمدية وله  يشهر 
وي مههد لممشههرم العراقههي  نههه لهه  ي هه   ي شههروع مههن   ويههجا مهها يك ههج رميهههالنقههل العامههة 

جلههر مههن  إليههه يههث درجههة ال عههر و الًههالي ًوجههد ًوىههعة اههي نعهها  الًجههري   مهها يههكدي 
ال ماية الجنائية رمة ارو  ك يرة م ما كان  عأ الجهاني يىهيرًا  إى اغاعالية  ك ر اي 

 .  و يا كانت درجة شدة ال عر الجي يى  ه ال ادث

 تجريم السم ك الخطر في التشريعات الجنائية الخاصة: الفرع الااني

المشهرم العراقههي   ورديههان ال مايهة الجنائيهة لوىههائل النقهل مههن الًعهري  لم عهر إ 
إج  همن المشهرم العراقهي ًجهري     النقهل والموانهوت الشهأناي  ع  الًشهريعات جات 

 مههها  المهههرور وقهههانون العهههر  العامهههة الىهههمور ال عهههر اهههي قهههانون العيهههران المهههدني وقهههانون
 ًي:يأ

 المعدل 1974( لىنة 148ًجري  الىمور ال عر اي قانون العيران المدني رق  ):  و  

إج   ً من قانون العيهران المهدني المهجكور جريمهة ًعهري  وىهائل النقهل لم عهر 
رمهههة) يعاقههههب  هههال  س لمهههدة   ًديهههد رههههن  مهههس ىهههنوات كههههل ( 222) "ننهههت المهههادة 

ت  و الم ههاني  و األىههور  و األج ههدة  و ا  ت  و آرههر  لم عههر رمههدا المنشهه...:مههن
جهر  قيهادة العهائرة  هكما إنه  "المعدات الودمة لًامين ىومة العيران  و المًنمة  جلر (

اههي  الههة الىههكر الًههي ًههكدي إلههة   ههعا  مقههدرة قائههد العههائرة قيادً هها الًههي ًعههر   يههاة 
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يك هههج رمهههة المشهههرم العراقهههي  نهههه جعم ههها مهههن جهههرائ   لكهههن  الركهههاب وممًمكهههاً   لم عهههر
 ههههال  وع  و  مًم ههههلقائههههد العههههائرة ال اعههههلكمهههها إن المشههههرم العراقههههي جههههر    (1)الم الفههههات 

 هههارج المنهههاع   وكهههجلر العيهههران  لهههجلراألمكنهههة الم ننهههة و  هههارج المعهههارات  اإلقهههوم
نههو  قههانون يو ههظ مههن ن  (2)والعههر  الم ههددة الًههي ًههًوء  مهه  ىههومة و مههن العيههران

  العيران المدني الىا قة  ن المشرم العراقي قد   ج  جرائ  ال عر المجرد .

 المعدل  2224لىنة  86ًجري  الىمور ال عر اي قانون المرور رق  :  انيا

وجهرائ  ال هرر ً هرج    ن قانون المرور النااج ً من جرائ   رر وجرائ   عر 
  إلة جرائ   عر مجرد والهة جهرائ   عهر إما جرائ  ال عر اًقى  من نعا  يجا ال  ث

واههي جههرائ  ال عههر المجههرد يفًههر  المشههرم وقههوم ال عههر  مجههرد اًركههاب الىههمور   اعمههي
وقد وردت   معظ  الجرائ  الواردة اي قانون المرور جرائ   عر مجرد ًعدو   (3)اإلجرامي

مو    جريمة ًعري  وىائل الموانوت ال رية لم عر اي قانون المرور اي  ك ر من
إج جههر  المشههرم ًههرر المرك ههة  ههالعري    الههة يههنج  رن هها ًعههر   يههاة   نههورةقههانوني و 

وقد جر  اعل قيادة المرك ة  ىررة ًجاود ال د األقنة لمىررة   اإلاراد و موال   لم عر
  ًعهههر  مىهههً دمي وىهههائل النقهههل لم عهههر نهههورة قيهههادة المرك هههة  كهههجلرو   ىهههموح   هههاالم

ل  س مههدة   ًقههل رههن شهه ر وا ههد و  ًديههد رمههة ىههًة  شهه ر  هها"وراقههب المشههرم العراقههي 
  (4)كههل مههن قههاد مرك هههة  ههدون إجههادة ىهههو   و ي مههل إجههادة غيهههر م ًنههة  نههوم المرك هههة

 وراقب المشرم العراقي  ال  س مدة   ًقل رن  و ة  ش ر و  ًديد رمة ىنة وا دة  و
ة إلههه  دينهههار  و  كمًههها  :رامهههة   ًقهههل رهههن  و مائهههة إلههه  دينهههار و  ًديهههد رمهههة  مىهههمائ

العقههههو ًين مهههه   جههههد المرك ههههة مههههدة ىههههنة كههههل مههههن قههههاد مرك ًههههه ً ههههت ًههههأ ير مىههههكر  و 
جدر اإلشارة إن جمي  نور جرائ  ًعري  وىائل النقل ال رية لم عر "(5)م در  ًعد  ًو

من جرائ  ال عر المجرد الًي يكًفي اي ا المشرم  ًجري  الىهمور والهجي  اًركا هه ًً قه  
                                                           

 لدمان . 1814دظ ة  148بأ بليىج لدريزلج لدمنيل لدازلبل ربل ( 188) لدمل  ( (1

 لدمان  . 1814دظ ة  148بأ بليىج لدريزلج لدمنيل لدازلبل ربل ( 188) لدمل   ((2

  103ب ص1882ب  يزوتب 1بصر ى يداىجلب لدمظؤودية لدر ل ية لل لدمؤطظة لالب صل  ةب غ  ((3

 . 2004دظ ة  86بأ بليىج لدمزور لدازلبل ربل ( 21) لدوظل ((4

 . 2004دظ ة  86بأ بليىج لدمزور لدازلبل ربل ( 22) لدوظل ((5
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ممة اي ركن ا المادي ويفًر  اي ا المشرم ال عر ويرج  يهجا ا اًهرا  إمها الجريمة كا
إلة جىامة الىهمور المًركهب  و إلهة  يميهة المنهالل م هل ال مايهة الجنائيهة  و كويمها 

 معا . 

 النااج  2222لىنة  35ًجري  الىمور ال عر اي قانون العر  العامة رق  :  ال ا

ر لجريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل ال ريهههة ً هههمن قهههانون العهههر  العامهههة رهههدة نهههو  
(  و ههة  شهه ر و  ًديههد 3 ههال  س مههدة   ًقههل رههن ) "إج راقههب المشههرم العراقههي  لم عههر

(  مىههههمائة إلهههه  دينههههار و  ًديهههههد 522222رمههههة ىههههنة وا ههههدة و :رامههههة   ًقهههههل رههههن )
ًين كههل مههن ( مميههون و مىههمائة إلهه  دينههار  و  ى ههدى يههاًين العقههو 1ر522222رمههة)

ت  و م د ات ينً  من اىهًعمال ا  عهر  و إدرهاج  و ًهأ ير رمهة آ  نية  و منش  قا   ية
( 3 هال  س مهدة   ًديهد رمهة ) "كمها جهر  المشهرم وراقهب  (1)" يئة العري  ومىً دميه 

( مهههائًين و مىهههون  لههه  دينهههار و   ًديهههد رمهههة 252222 شههه ر و :رامهههة   ًقهههل رهههن )
ين العقهههو ًين كهههل مهههن  ل ههه   هههررًا (  مىهههمائة  لههه  دينهههار  و  ى هههدى يههها522222ً)

 العر  العامة من شأنه ررقمة الىير والمرور وًشكيل  عورة رمة مىًعمل العري   و 
 يمهههل الًن يهههه ن هههارًا  و الًنهههوير لهههيًو  النىههه ة ألرمهههال ال فهههر  و المهههواد المعرو هههة رمهههة 

مولهة العر  العامهة  و اىهً د  العهر  العامهة ل:يهر األغهرا  الم ننهة ل ها  و نقهل  
يًىهههه ب رههههن ىههههقوع ا  عههههر رمههههة العريهههه  دون اً ههههاج ا  ًياعههههات الودمههههة ل مايههههة 

 .(2)"مىً دمي العري  

  املطهة انثانث
 عهة انحجرٌى وانعقاب يف جرمية جعرٌض وسائم اننقم نهخطر 

 ن المشههرم الجنههائي العراقههي رنههدما  نهه ر نههفة الًجههري  والعقههاب رمههة الىههمور  
ي ههد  مههن جلههر إلههة   لجويههة  و المائيههة  و ال ريههة لم عههرالههجي يعههر  ىههومة المو ههة ا
وًمًهههد ال مايهههة إلهههة مههها يكهههون  هههدا م ا مهههن  شههه ا     مايهههة رنانهههر النقهههل  أنوار ههها

                                                           

 . 2002ظ ة د 35( بأ بليىج لدرز  لدالبة لدازلبل ربل 12- 8) لدمل الج (1)

 لد للذ . 2002دظ ة  35( بأ بليىج لدرز  لدالبة لدازلبل ربل 11لدمل   ) ((2
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لههجا  ن المشههرم لههه غههايًين  و يههداين مههن الًجههري  والعقههاب اههي   وممكيههات و مههوال منقولههة
 هههه  المنههههم ة  جريمههههة ًعههههري  وىههههائل النقههههل لم عههههر المنههههم ة الماديههههة ال ههههد  األول

 ال شرية ال د  ال اني . 

 مصمحة المادية ال: الفرع ا  ل

جريمة ًعري  وىائل    كا ن المشرم العراقي  موجب الًشريعات الًي ًناولت إ 
 مايههههة المنهههههم ة الماديههههة المًم مههههة  ىهههههومة و مههههن وىهههههائل  إلههههةالنقههههل لم عههههر ي هههههد  

مههههن الًعههههري  لم عههههر واألمههههوال الموانههههوت جاً هههها  أنوار هههها المائيههههة وال ريههههة والجويههههة 
وقههد جكههر المشههرم وىههائل النقههل العامههة الجويههة والمائيههة   الموجههودة  ههدا ل يههجل الوىههائل

قهانون العيهران  إلهة  و الرجوم (1)لكن ل  ي ين المقنود   ا   وال رية اي قانون العقو ات
 ًعههد يههث   (2)وىههيمة النقههل الجويههة ويههي العههائرات ايههه قههد  ههدد نجههد  ن المشههرم المههدني 

العهههائرة األداة الرئيىهههية لممو هههة الجويهههة  يهههث  ن ههها الوىهههيمة األىاىهههية لمنقهههل الجهههوي لهههجا 
القانون الجوي ويد ل اي  ك  العائرة من  يث ال مايهة كااهة    كا ًدور  ول ا معظ  

رات ائالمرك ههات ال وائيههة م ههل المناعيههد وال الونههات والعههائرات المرو يههة  و الشههرارية والعهه
 . (3)ً ركةمال ا ًة  و ال جن ةاألجات 

 ًعهدالننارية والمرك ات الف هائية    واألقمارالنواريخ  ىنرمة ما ًقد  ا ً و ناء
مًد ال ماية   جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر   كا من العائرات و  ًىري رمي ا  ًو

 المعار  رات والمناع  الم يعةاال انة  النقل الجوي المًم مة  المع المنشاة إلة  ي ا

                                                           

إذ يشالر لدوظال  2003دظا ة  31( ور  ااز ف دىطل د لد ود " لل يبز ط رة لال  سا لدمؤب اة ربال (1

هاال بزكناالت ذلت بنزكاالت اظاا  نو الي واال  ) إدااى يج وطاال د لد وااد  1لاال لد وااز  رباال  1رباال 

لص يو لدنعاال   واشاامد لدظاايلرلت يو لداانرلجلت يو لدشاال: لت يو لداانرلجلت لدن لر ااة يو لألشاا 

لدرزلرلت يو لدرل زلت يو لدظ أ يو لدواىلرب يو لداشولر  واا ل   يواد لدنعال   ("ب ب شاىر هاذل 

 .  2003ب ط ة 3880لألبز لل جز ن  لدىبل   لدازلبيةب لدان  

إل ددة ) ( بأ بليىج لدريزلج لدمنيل لد للذ لدرل ز   ةيهل 6 /1( لزا لدمشزع لدازلبل لل لدمل   ")(2

لاال لطاا رلل هل إج اظاا من  ول هاال لاال لدرااى بااأ ر و  لاااد لدهااىل  وداايض  ظاان  ر و  لاااد لدهااىل  

لدم ا ظة بأ طرح لألرض واشمد كللاة لدمزكنالت لدهىل ياة بااد لدم لغيان ولدنلدىيالت ولدرال زلت 

 لدال  ة وبل إدى ذدك (" . لدشزللية ولدرل زلت ذلت لألج نة 

 .  18ب ص1888(  . بنمن بنمن هسديةب لدوليىج لدرىلب  لر لد هعة لداز يةب بصزب (3
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 دون  ن ًعًر ه ا روائه  و ي ها واإلقهوموالًي ًكون  دمة لًمكين العائرة مهن ال  هوع 
الههواردة   كهها األ النىهه ة لوىهيمة النقههل المائيههة  موجهب  إمهها  اإلرشهادالًج يهدات ورومههات 

والمراكهب وكااهة وىهائل النقهل المائيهة   (1)اي الًشريعات جات النهمة ا هي ًشهمل الىهفن 
  شهاروىهيمة النقهل ال ريهة اقهد  إما    رية  و ن رية والم ننة لنقل الركاب ىواء كانت

المهادة  اهيمنهعمل القعهار لمد لهة رمهة وىهيمة النقهل ال ريهة العامهة  إلهةالمشرم العراقهي 
( مهن قهانون العقو هات وله  ي هدد 356 ه  جهاء اهي المهادة )  ( من قهانون العقو هات354)

نمههاوىههيمة النقههل ال ريههة    ويههجا مهها يك ههج رميههه( وىههائل النقههل ال ريههة)  ههارة رامههةجههاء  ع وا 
ووىههائل النقههل ال ريههة ًشههمل القعههارات الىههكر ال ديديههة والىههيارات وغيريهها مههن المرك ههات 

جههدر   الًههي ًىههً د  اههي النقههل ال ههري األ ههرى  ن ال مايههة الجنائيههة اههي جريمههة  اإلشههارةًو
ويهة  و المائيهة  و ال ريهة جاً ها ًعري  وىائل النقل لم عر   ًق  رند وىيمة النقهل الج

نما  المنقولة الموجودة رمة مًن ًمر الوىيمة .  األموال إلةًمًد  وا 

 المصمحة البشرية : الفرع الااني

المنم ة ال شرية الًي قنديا المشهرم العراقهي مهن ًجهري  ًعهري  وىهائل النقهل  
ن دا هههل وىهههيمة لم عهههر ًًم هههل  ال مايهههة الشهههاممة لجميههه  األشههه ا  الع يعيهههة الموجهههودي

افههي المجههال الجههوي ًشههمل ال مايههة الركههاب وعههاق  القيههادة وعههاق  ال ههيااة   النقههل جاً هها
واهي النقهل المهائي ًشهمل ال مايهة   والم ندىون الجويين و اراد النيانة وموظفهون األمهن

وىهيمة نقهل  ًعداألش ا  الموجودين رمة ظ ر الىفينة والمراكب والدوار  وغيريا مما 
لر الشهههههأن اهههههي مجهههههال النقهههههل ال هههههري اال مايهههههة الجنائيهههههة ًً هههههمن الىهههههائقين وكهههههج  مهههههائي

 . واجدين  دا ل وىيمة النقل ال ريةومىاردي   والعاممين والركاب وغيري  ممن ي  مً

( مهن قهانون 356)"ومن الجدير  الجكر  ن المشرم العراقي رندما  ورد اي المهادة 
يهدل رمهة ( اي ها) امفهظ "..(.ا لم عهر العقو ات ر ارة )... ًعري  األش ا  الجين اي 

لجا نىًنً   ن المشرم العراقي   من يكون  دا ل وىيمة النقل الجوية  و المائية  و ال رية

                                                           

( لدظا ي ة 1/5لال لدمال   ) 2015دظا ة  51لزا لدمشزع لدازلبل لل باليىج" هى اة لدننالر ربال  ((1

  ةيهل  )لدى:ن  لدال مة لد ل ارىب يللدل لدننلر (" . 
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ل  يقرر ال ماية الجنائية اي جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر لألش ا  الموجهودين 
 عريه  م اشهر   ارج وىيمة النقل من األاعال الًي من شأن ا  ن ًعر ه   لم عهر ىهواء

لهههجا رمهههة المشهههرم العراقهههي ًواههي يهههجل ال :هههرة اهههي الهههن  ليهههوار  مايهههة    و غيههر م اشهههر
جنائيهة اارمهة شهاممة مهن ًعهري  وىهائل النقهل لم عهر  ارً هار  ن المشهرم   هج  ىياىهة 

 الًجري  المنعي . 

 املبحث انثانً
 جرمية جعرٌض وسائم اننقم نهخطريف انركن املادي 

المظ ر الممموس الجي يجعهل الجريمهة ً هدث ا  هعراب اهي  الركن المادي يو 
ويقهههو  الهههركن المهههادي لجريمهههة ًعههههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر رمهههة  و ههههة   (1)المجًمههه 

والنًيجهههة الجرميههة والعوقههة الىهه  ية الًهههي ًههر ع  ههين الىهههمور  اإلجرامههيرنانههر الىههمور 
كما   النوم من الجرائ  إ   ن الًنور يعرح نفىه يل يًنور الشروم اي يجا  والنًيجة

من نور الركن المادي اي جريمة ًعري  وىائل النقهل    رىي ار ًىاكل  ول نورة 
لم عر  الة ما إجا ىاي  ردة  ش ا  اي اًركاب جريمة ًعهري  الموانهوت لم عهر 

لجا ىن  ث يجل الموا ي  اي معم هين ن هين اهي   ويو ما يعم  رميه المىايمة الجنائية
 لركن المادي ونًناول اي ال اني نور اًركاب الركن المادي . رنانر ا األول

 األول املطهة 
 عناصر انركن املادي جلرمية جعرٌض وسائم اننقم نهخطر 

والنًيجههة الجرميههة  اإلجرامههييههن   الههركن المههادي رمههة  و ههة رنانههر الىههمور  
 ويجا ما ىنًناوله اي  و ة اروم .   والعوقة الى  ية  ين ما

 اإلجراميالسم ك :   لاالفرع 

اهي جريمهة ًعهري  وىهائل النقهل لم عهر قهد يظ هر اهي نهورة  اإلجرامهيالىمور  
ونجههد  ن   يههي النههورة الىههم ية   ههرىاههي نههورة  اإلجرامههيايجا يههة وقههد يًجىههد النشههاع 

                                                           

 .  124لدوظل لدالوب ص –نمن طسبةب بليىج لداوى لت بةبىج ب . ( (1
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الجههرائ  الًههي ًقهه   نشههاع  و ىههمور ايجهها ي  ك ههر مههن الجههرائ  الًههي ًقهه   نشههاع إجرامههي 
  .(1)ن ي  ك ر مما يأمرىم ي  ن القانون ي

 النشاع ا يجا ي الجي يعر  وىائل النقل لم عر :  و 

 اإلنىهانيكون النشاع ايجا يًا رندما يًم ل اي  ركهات ر هوية إراديهة اهي جىه   
 ر ههاء الجىهه    ً ريههر  عهه  ويًم ههل  (2)لً قيهه  النًيجههة الًههي يعاقههب رمي هها القههانون 

وىههيمة مههن وىههائل النقههل   يههة  وو عههائرة ًعههري  ىههومة ىههفينة   ل:ههر  كههان شههكل  ههأي
ا يجها ي  مها يهو  ويًم هل الىهمور  لم عر  و من يكون اي ا من األش ا  والممًمكهات

( مههههن قههههانون العقو ههههات العراقههههي النااههههج الًههههي ًجههههر  354) مننههههو  رميههههه اههههي المههههادة
و   الجويهههة لم عهههر  والًعهههري  العمهههد لىهههومة وىهههائل النقهههل العامهههة ال ريهههة  و المائيهههة 

( مهههن قهههانون العقو هههات رنهههدما جهههر  المشهههرم 356)"يظ هههر الىهههمور ا يجههها ي اهههي المهههادة 
وراقههب كههل مههن يًىهه ب  :يههر قنههد   عئههه اههي وقههوم  اد ههة لوىههيمة مههن وىههائل النقههل 

ومههن   "الههجين   هها لم عههر األشهه ا العامههة مههن شههأنه ًععيههل ىههيريا  و ًعههري   يههاة 
النقل لم عر اي قانون العقو ات العراقهي الىمور ا يجا ي لجريمة ًعري  وىائل   م مة

( الًههي ًعاقههب رمههة ًعههري  وىههائل النقههل 359الجريمههة المننههو  رمي هها اههي المههادة )
واي قانون المرور العراقي النااج نجد نور الىمور ا يجا ي رندما   (3)ال انة لم عر

م هدر  و  ( قيادة المرك ة ً ت ًهأ ير مىهكر  و22)"جر  المشرم العراقي  موجب القى  
واهي القهانون العيهران   (4)قيادة المرك ة  ىيمال  و ررونة  و ًجاود الىررة المىهموح   ها
( رنههدما جههر  المشههرم 198المههدني العراقههي النااههج يظ ههر الىههمور ا يجهها ي اههي المههادة )

                                                           
ب 1848بنمااان بصااار ى لدو ااالب لدمظاااؤودية لدر ل ياااةب لغزو:اااة  ك اااىرل،ب جلبااااة لدوااالهز ب  . ( (1

 .  280ص

 .  280شىبل لمز ي ى جرى ب جزل ل لد از ط د  رزب بصنر طل قب ص  . ي:من( (2

 1884لألبز  ية  مو عى لدوليىج لدصال ر لال لالو  رزو لدمشزع لد ينرلدل لل لدىال لت لدم نن   ((3

ولدذل  ظمى  وليىج ظنػ لدرز مة لدشلبد كللة لأللال  ولدظ ىك لد ل اصنر بأ لدرليل ولد ل بأ 

شةيهل ااز ط وطال د لد واد لدرى اة ولدنز اة ولدننز اة دأااسا يو لد انبيز يو جا هال ةياز االدنة 

 د امد . 

( لد اال اراازو ا االو  لدمشاازو لت a 315ت لألدمااليل لد للااذ لدماال   ) ول ااد هااذل لاال بااليىج لداوى اال( (4

لد نىدياة إن ال  بيال   بزكناة يو طا ي ة يو غال ز   نيان ال   اىج لال :لداة اظامح دات  ويال   لدمزكنااة 

  صىر  بؤكن  وجن ة . 
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هه  إ هعا  إلهةىمور قائد العائرة الجي يقود العائرة ويو اي  الة ىهكر ًهكدي  هه  مقدًر
وىهههمور قائهههد   عهههائرة ممههها يعهههر  ىهههومة العيهههران و يهههاة الركهههاب لم عهههررمهههة قيهههادة ال

الم ننهههة  و يعيهههر  هههارج  األمكنهههةالعهههائرة رنهههدما ي ههه ع  و يقمههه   هههارج المعهههارات  و 
ويظ ههههر الىههههمور   (1)المنههههاع  الم ههههددة ممهههها يعههههر  ىههههومة المو ههههة الجويههههة لم عههههر

يعاقهب ) إلة  شارتور إج ( من القانون المجك222)"ا يجا ي  نورة وا  ة اي المادة 
 ا  ت  و األج هدة  و األىهور  والم هاني   و تالمنشهآرر  لم عر رمداً  ... ال  س

واهي قهانون العهر    "( المًنمة  هجلر ...  والمعدات الودمة لًامين ىومة العيران   و
ون ( مههن القههان11)"المههادة   شههارتنجههد نههور لمىههمور ا يجهها ي إج  النااههجالعامههة العراقههي 
 ل هه   ههرر  ههالعر  العامههة مههن شههأنه :  و : كههل مههن...يعاقههب  ههال  س) المههجكور رمههة

شههكيل  عههورة رمههة مىههًعمل العريهه  ررقمههة الىههير والمههرور   مهها  ً  ي ههاويظ ههر   "...(ًو
كههل ...يعاقههب  ههال  س) إلههة  شههارتب( مههن القههانون المههجكور إج  /12)"جههاء اههي المههادة 

الىههههمكية  و ر ههههث  القنههههاعر  ة و ا ىههههيج اناألمههههمههههن نههههدم رومههههة المههههرور  و اىههههيجة 
المهجكور اهي المهادة يعهر  اًركا  ها  األاعهالويجل النور مهن   "(...والجىور  و شوي ا

ًجريم ههها  إلهههةووقور ههها ىهههومة الموانهههوت ال ريهههة لم عهههر ممههها داههه   المشهههرم العراقهههي 
 و ىناً  اعل . 

 النشاع الىم ي الجي يعر  وىائل النقل لم عر :  انيا

الىهم ي كعننهر مهن رنانهر الهركن المهادي اهي الجهرائ   اإلجراميم ل الىمور يً 
 إًيانههرمهل معهين يفهر  القهانون  إًيهانرهن  اإل جا   و  2الىم ية اي م   ا مًنام 

ههب رميههه رههد  ً قيهه  نًيجههة يىههًمد  القههانون ً قق هها واههي الًشههري  العراقههي نجههد   مهها يًًر
جريمههة ًعههري  وىههائل    كهها رالجههت نههور لمىههمور الىههم ي  مقً ههة الننههو  الًههي 

 إلههة  شههارت/  ( مههن قههانون المههرور النااههج إج 21)"النقههل لم عههر ويظ ههر جلههر اههي القىهه  
ىهو  مىه و ة  و غيهر  إجهادة  وكل من قاد مرك ة  دون  جادل ىهو  ...يعاقب  ال  س)

                                                           

 لدمان  .  1814دظ ة  148( بأ بليىج لدريزلج لدمنيل لدازلبل ربل 188( لدمل   )(1

 .  365ى  يري  :ظ لب لداسبة لدظننية لل بليىج لداوى لتب بصنر طل قب ص(  . بنم(2
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الىهو  دليهل رمهة  ن الىهائ   إجهادةويظ هر مهن يهجا الهن   ن  "م ًنة  نوم المرك هة (
لههه قرينههة رمههة رههد   اإلجههادةيههه الدرايههة والعمهه  اههي ممارىههة قيههادة المرك ههة ورههد  نههدور لد

يعر   يههاة ىههًههوار ال  ههرة والدرايههة الكاايههة لقيههادة المرك ههة لههجا اههان قيادًههه   ههجا الشههكل 
ومههن الواج ههات الًههي يفر هه ا المشههرم رمههة   وىههومة الموانههوت ال ريههة لم عههر اإلاههراد

المعمو هههة  اإلجهههادةىهههو  و ن القيههها   قيهههادة المرك هههة دون  مهههل  إجهههادةقائهههد المرك هههة  مهههل 
 الجريمهة  يهجا الىهمور يىهمةجري  ًعري  وىائل النقهل ل عهر و ًي ق  الىمور الىم ي ل

ا مًنههام ايقههدر مههن  جمههه  إلههة  اإلشههارة ي  ن نهه  الًجههري  يقًنههر   الىههم ية ال ىههيعة
ونجهههد اهههي قهههانون   (1)مههها  راميهههةإجنًيجهههة  إلهههةالجريمهههة ًامهههة  هههه و  يشهههير  ًعهههدالعقو هههة و 

والًعميمهههات النهههادرة  ًنفيهههجل مجهههاً  واىهههعاً  لظ هههور الىهههمور  واألنظمهههةالمهههرور المهههجكور 
ًم هههل اهههي  الىهههم ي المكهههون لمهههركن المهههادي اهههي جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر ًو

واهههي قهههانون العيهههران   (2)م الفهههة ا لًدامهههات  القوارهههد العامهههة ال انهههة  قيهههادة المرك هههات
 رمهة (122)"المهادة   شهارتالمدني العراقي النااج نجد نور من الىمور الىم ي   يث 

غيهر   داء  هظ   وجويهة غيهر ع يعيهة    هوال  يهةعيرانه  إ ناءإجا ناد  قائد العائرة )
ي مههر  إنع يعههي لمىههاردات المو ههة الجويههة ممهها قههد يشههكل  عههورة رمههة العيههران اعميههه 

ي عههر  إنرميهه  إنكمهها  األ هوالم ًنهة رههن م هل يههجل و هدة  ههدمات ال ركهة الجويههة ال
اامًنههام قائههد   "قههد ًشههكل  عههرا رمههة الىههومة العامههة لمعيههران (   ههرى   ههوال  يههةرههن 

العائرة اي ً مير و دة ال ركة الجويهة الم ًنهة رنهد ً قه   الهة مهن ال ها ت المهجكورة 
ل لم عههر وىههومة اههي المههادة ي قهه  الىههمور الىههم ي لجريمههة ًعههري  ىههومة وىههائل النقهه

واهههي قهههانون العهههر  العامهههة   األشههه ا  المًواجهههدين اهههي العهههائرة لم عهههر  و الممًمكهههات
يعاقههههب ) ( رمههههة11)"النااههههج ًظ ههههر نههههورة الىههههمور الىههههم ي إج  شههههارت المههههادة ي العراقهههه

 يمل الًن يه ن اراً   و الًنوير ليوً   النى ة ألرمهال ال فهر  – انيا ...:كل من... ال  س
نىً م  من ما ورد اي المهادة المهجكورة   "المعرو ة رمة العر  العامة ...( و المواد 

                                                           

 رلطاة  –ب جزل ل لالب  لع  يأ لد وت لكطسبل ولدوليىج لدىظاال ي:منلشزا لنن لدول ر ب ن د  . ( (1

 .  20ب ص2010بولريةب  لر لدرلباة لدرن ن  د  شزب بصزب 

 لد للذ . 2004دظ ة  86زور لدازلبل ربل ب لدم نق  وليىج لدم4لوز  ربل ( ي) ( ب نق(2
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 ن المشههرم  لههد  مههن يقههو   أرمههال ال فههر اههي العههر  العامههة  ن ين ههه رههن  مههاكن ال فههر 
والمههواد المعرو ههة  ي هها  وىههيمة الًن يههه ن ههاراً والًنههوير لههيوً   اامًنههام رههن القيهها   ههجلر 

ىهمور : نفه المشرم  اإليمهال ويعهر  األ يهر  أنههجي ي ق  الىمور الىم ي المجر  الي
يفعمهه كنىهيان ا  ًياعهات  إنىم ي يًم هل  ال:فمهة مهن القيها   مها ين :هي لمرجهل ال نهير 

  و وقوم شكل اإليمال المجكور يً ق  الىهمور الىهم ي المجهر  الهجي (1)ًرك ا  والودمة 
لم عهر و الًهالي ًقهو  جريمهة يعر  ىومة النقل ال ري وىومة مىً دمي يجا العريه  

ويعد رننر ال عر جدء مهن ًجهري  الىهمور ا يجها ي  و   ًعري  وىائل النقل لم عر
 .(2)الدليل رمة ًواارل رند ا ً ا   إقامةالىم ي لجا يًعين 

 النتيجة في جريمة تعريض  سائل النقل لمخطر: الفرع الااني

ههب رمهة الىههمور ال مههاالنًيجهة الجرميههة يهي   ينههال  ارًههداء ًعهدو  ر  مههن   ههرمجهيًًر
والنًيجههة   ههجا المعنههة يننههر  مف وم هها إلههة   ال مايههة الجنائيههة نههاع هه   و منههم ة م

  مههدلولين مههدلول مههادي  ارً اريهها ظههايرة ماديهههة ومههدلول قههانوني  ارً اريهها اكههرة قانونيهههة
 ًعد جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر من الجرائ  جات النًائ  جلر ألن ها ًًعمهب اهيو 

 نيان هههها القههههانوني وجههههود  عههههر  قيقههههي يعههههر  وي ههههدد وىههههائل النقههههل و يههههاة األشهههه ا  
 و موال   الموجودة اي ا لم عر . 

 : المدلول المادي لمنًيجة : و 

 ن النًيجة كظايرة مادية يي الً:ير  و الًعديل الجي ي دث اي العال  ال هارجي  
ًميههد النًيجههة اههي مههدلول ا ا  اإلجرامههيكههأ ر لمىههمور  لمههادي  النىهه ة لجريمههة ًعههري  ًو

وىههههائل النقههههل لم عههههر إج  ن هههها   ًنههههل إلههههة  ههههد ال ههههرر الفعمههههي  المنههههم ة القانونيههههة 
اهههي  اإلجرامهههي  اهههالً:يير الهههجي ي هههدث اهههي العهههال  ال هههارجي كهههأ ر لمىهههمور (3)الم ميهههة 

                                                           

ب بشازوع ب  ناة لدمنالبلب 1(  . لنن لداز وا بهانلب شازل لدوىللان لدالباة دواليىج لداوى التب   (1

 .  544ب ص2008بصزب 

لدراش  لدالدانب  لر لدانلداةب  –(  . لنن لدنميان لدشاىرل لب بىطاىلة لد ا ياق ل اى باليىج لداوى الت (2

 .  138ب ص2011
 رلطااة بولريااةب ب شااىرلت لدن ناال  -لدوظاال لدااالو  – اال لناان لدواال ر لدوهااىجلب شاازل بااليىج لداوى االت (  . ل(3

 .  320ب ص2008لدنوىبيةب دن لجب 
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كمية وا   كنها  نهدد  إنقان ا د ًدمير المنم ة  و  إلةالجريمة م ل ال  ث   ينل 
 وىائل النقل وليس جريمة ًعري  وىائل النقهل لم عهر ويهو مها ي هرج  إل راراجريمة 

نمها  مهن نعهها  يهجا ال  ههث  ههد  إلههةالنًيجههة اهي قههدر مهن الً:ييههر   ينهل  يهجلًًم ههل  وا 
نما يقًنر رمة الً ديد  ال رر  ي ال عر والون  الهدقي  لمعنهة النًيجهة   ال رر وا 

مهة الفعهل ىهواء ًم مهت يهجل ا  هار ال ارجيهة المادية يي  ن ها األ هر ال هارجي المًًرهب ر
  (1) اهههي  هههررا  قيقيههها  و ًم مهههت اهههي  هههررا م هههًموً  اإلجرامهههيالمًًر هههة رمهههة الىهههمور 

مهههن الجهههرائ  الًهههي   ً ظهههة اي ههها النًيجهههة  ًعهههدوجريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر 
ينهههة ًً هههج نهههورة مع ينههها وىهههائل النقهههل االنًيجهههة  اإل هههرار الو هههوح المقهههرر اهههي جهههرائ  

ً ًمهه  اههي مظ ريهها رههن جههرائ  ال ههرر  ن الىههمور المههادي اي هها يشههكل رههدوانا م ههًمو 
واهههي جريمهههة   رمهههة المنهههم ة الًهههي ي مي ههها القهههانون  ي ً ديهههد يهههجل المنهههم ة  هههال عر

ينقل المشرم ل ظة إًما  الجريمة من ًمر الًي يً ق  اي ا  ًعري  وىائل النقل لم عر
ًمهههر  إلهههةة  و ال شهههرية الًهههي يقنهههد المشهههرم  مايً ههها اإل هههرار الفعمهههي  المنهههم ة الماديههه

الم ظههة الًههي يً قهه  اي هها مجههرد الً ديههد  ال ههرر  ًههة ي قهه  المشههرم  قنههة قههدر مههن 
لههههجا  ن   ال مايهههة الجنائيههههة لىههههومة وىههههائل النقههههل ومىههههً دمي ا مههههن اإل ههههرار الم ًممههههة

نمها يهي مجهرد ً ديهد لهه  هالدوال اهال    ي ميههالهجي  النًيجة ليىت رهدوان رمهة ال ه  وا 
ورمهة ىه يل الم هال مهن   القانون اي الجريمة م ل ال  ث له  يهدول ولكهن دوالهه م هًمو

يًى ب اي وقوم  ادث لوىيمة من وىهائل النقهل العامهة اًًعهر   هجلر  يهاة األشه ا  
( مههههن قههههانون 356اههههي المههههادة ) إلي ههههاالمًواجههههدين اي هههها لم عههههر ويههههي الجريمههههة المشههههار 

االًىهه ب اههي وقههوم ال ههادث إل ههدى وىههائل النقههل العامههة ي:يههر  العقو ههات العراقههي النااههج
الو هه  ال ههارجي لمههن يهه   ههدا ل وىههيمة النقههل ويعر هه   لم عههر  عههد  ن كههانوا  منههين 

  .(2) وىيمة النقل الًي ًقم  

                                                           

 ب1882شزل باليىج لداوى الت بلدوظال لداالوب  لر لد هعاة لداز ياةب بصاز ب ب . لىس ة لنن لدظ لر ((1

 .250ص

لدماان  ولد ال جا هال  1881دظا ة  3ت لكبالرلال ربال ( بأ باليىج لداوى ال282(  ول د هذل لدمل   )(2

 لدمشزع لكبلرلال بأ جزل ل لدر ح لد ل للب  ل يهل  لدننض ولدلزلبة . 
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 المف و  القانوني لمنًيجة الجرمية اي جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر  : انيا

  رمهة منهم ة  و  هه  ي ميهه القههانون  ها ًعهد ارًههداءلالقههانوني  معنةالنًيجهة  هال 
و ن األ هههر المهههادي النهههاً  رهههن الىهههمور مههها يهههو إ  كاشههه  رهههن العهههدوان رمهههة ال ههه   و 

ن النًيجهة ك قيقهة ا  و   (1)المنم ة والهجي ًًكهون منهه و هدة النًيجهة كعننهر اهي الجريمهة
ن رمهة ال ه   و قانونية اي جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر يهي ا رًهداء  و العهدوا

ويهي   المنم ة القانونية الًهي ًًم هل اهي ًعهري  يهجل المنهم ة لم عهر ولهيس ال هرر
ههههب مر مههههة مًقدمههههة مههههن ال مايههههة الجنائيههههة رمههههة الىههههمور  يكًفههههي اي هههها المشههههرم  ههههأن يًًر

اإلجرامي  عر رمة ال   دون اىًمدا  اإل رار الفعمي ويًم ل يجا ال عهر اهي الً ديهد 
ًميههد الن  (2) ال ههرر ًيجههة اههي المف ههو  القههانوني  ن هها ًنشههأ  مجههرد  ن يًركههب الجههاني ًو

الىهههمور المجهههر  ا يجههها ي  و الىهههم ي الهههجي يعًهههدي  هههه رمهههة ال ههه  الهههجي ي هههفي رميهههه 
ا رًداء  و النًيجة  معنايا القهانوني رننهرا مًميهدا  يعدلجا     المشرم الجنائي ال ماية

نما نفة ايه ننهار المف هو  القهانوني لمنًيجهة  قهول   ويجا ما جيب إليهه    رن الىمور وا 
 ن  انههية ا رًههداء رمههة ال قههو   و المنههالل القانونيههة يههي نههفة  دمههة لكههل ىههمور 

جههدر اإلشههارة  ن المشهههرم   3يجرمههه القههانون لههجلر ين :ههي  ن يكههون لكههل جريمههة نًيجههة ًو
و  356و  354) العراقههي رنههدما  ورد جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر اههي المههواد

مهههن قهههانون العقو هههات قهههد اكًفهههة  ونههه  النًيجهههة ال عهههرة دون إن يعهههر  لهههجكر ( 359
و ىههنا اعههل المشههرم العراقههي  ًههة يواكههب الًعههور العممههي  نههور الىههمور المههكدي ل هها 

 و هههام  والفنهههي لوىهههائل النقهههل والموانهههوت ومههها قهههد ينههها ب يهههجا الًعهههور مهههن ظ هههور
اإلاههههراد وىههههومً   الجىههههدية وىههههموكيات رديههههدة ومًنورههههة قههههد ًههههكدي إلههههة ًعههههري   يههههاة 

 كيات ال عههرة المجرمهههة كههل اعههل ي قههه لههجلر يمكهههن  ن يههد ل اههي  عهههار الىههمو   لم عههر
 النًيجة ال عرة . 

                                                           
ب 1888ب  لر لد هعة لداز ياةب 6لدوظل لدالوب غ  –(  . بنمى  يري  :ظ لب شزل بليىج لداوى لت(1

  281ص

(2( Schroder (H): Les delits de mise en danger بRev. inter.De dr. pen. 

1969,p.7.  
 .  81ب ص1882ب  لر لد هعة لداز يةب 3(  . طميز لدش لول  لدشزوع لل لدرز مةب  رلطة بولريةب غ (3
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 العالقة السببية: الفرع الاالث

اهههي جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقههههل لم عهههر يفًهههر  المشهههرم ً قههه  ال ههههرر  إن 
   مجهههرد اًركهههاب الىهههمور ( ويهههو يم هههل النًيجهههة القانونيهههة الًهههي ًً قهههرالم ًمهههل )ال عههه

  لههجا  ن ال  ههث اهههي العوقههة الىهه  ية اهههي (1)المجههر  دون مهها  اجهههة لقيهها   ههرر م قههه  
جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر ي يهههر نهههعو ة   ننهههادا ا اهههي جهههرائ  اإل هههرار 

له  ًً قه  اعهوً   ًهة يمكهن الجهد  والقعه    ها وىائل النقل وجلر  ن النًيجة ال هارة اي
ماديهة اهي العهال  ال هارجي يعهول رمي ها اهي إقامهة روقهة ىه  ية رمهة   ريها   وجود نًيجهة

نمهها ًوجههد  الههة  عههر ناشههئة رههن الىههمور لههجا  ن العوقههة الىهه  ية اههي جريمههة ًعههري    وا 
وىههائل النقههل لم عههر ًقههو  رمههة    ههات روقههة الىههمور المًركههب  ًههواار ال ههرر الم ًمههل 

لكن ههها غيهههر مككهههدة مكدايههها  ن الىهههمور منعقيهههة  ااًرا هههاترمهههة  اإل  هههاتويًركهههد يهههجا 
    ها اإل هرارنه ًعري  المنم ة الم مية ل عهر أالمًركب ا يجا ي  و الىم ي من ش

وًقهدير ًوااريها رمهة ا اًهرا  دون  إلي هااالعوقة الى  ية ينا ى  ية كامنة يهً  الًونهل 
م كمهة  إن الهج  الواق   ن الىمور ل  يًولد رنه نًيجة مادية ظ رت اي العال  ال ارجي

المو وم ًىً م  قيا  را عة الى  ية من ا  ًمهال القهاع   فارميهة ونهو ية الىهمور 
 وىهائل النقهل  واإل هراراي   داث النًيجة ال ارة الًي ل  ًً ق   ما اي جرائ  ً ريهب 

الواق   ن النًيجة ال ارة المًم مة  إلةاأن الم كمة ً ك   ًواار العوقة الى  ية اىًنادا 
 و الًععيل  وىائل النقل ًًر ت اعو رمهة الىهمور المًركهب  و ن  اإلًو  الً ريب  و 

ًههواار الرا عهههة الىههه  ية ينهها يعهههد مهههن المىههائل المو هههورية الًهههي يىههًقل  ًقهههديريا قا هههي 
المو وم لكن يًعين إ  ات الى  ية اي ال ك  ألن ا رننر من رنانر الواقعة المكونهة 

  .(2)اء الجنائي وا   كان ال ك  معي ا  قنور الًى يبلمجريمة الًي ًىًوجب الجد 

 

                                                           

جاازل ل لدوظاال لد االصب ب شااة  لدمااالراب  اانوج طاا ة يشاازب  –(  . ربظاايض  ه االوب بااليىج لداوى االت (1

 .665ص

ىظاا  لدعاازر لاال لدن ياالج لدوااليىيل د رز مااةب رطاالدة لناان لدماا ال بنماان إ اازلهيل رظااىلج  ب .  ((2

 .  183 ك ىرل،ب ك ية لدنوى ب جلباة لدولهز ب  نوج ط ة يشزب ص
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 املطهة انثانً
صىر ارجكاب انركن املادي يف جرمية جعرٌض وسائم اننقم  

 نهخطر
رنانههر الههركن المههادي اههي جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل إلههة ايمهها ىهه    ًعرقنهها 
ا النوم من إ   ن الًىاكل الجي يمكن  ن يعرح يل يًنور الشروم اي م ل يج  لم عر

كمههها ي هههار الًىهههاكل  هههول مههها إجا شهههارر رهههدة   األولالجهههرائ  ويهههجا مههها ىهههن ينه اهههي الفهههرم 
اي اًركاب الجريمة م ل ال  ث ا ل يمكن ً ق  المىهايمة الجنائيهة اهي جلهر   ش ا 

 ويجا ما ىن ينه اي ارم  اني . 

 الشر ع في جريمة تعريض  سائل النقل لمخطرا  ل: الفرع 

ال ههدء  ًنفيههج اعههل  قهه  اًركههاب جنايههة  و ) :الشههروم  أنههه"لعراقههي رهر  المشههرم ا 
  ونجهد  ن ينهار (1)"( الفارهل اي ها إلرادة  د هل  ألىه اب و  هاب   هرل   وق  إجاجن ة 
ايههرى   الفق ههاء  ههول إمكانيههة ًنههور الشههروم اههي جههرائ  ال عههر  راء ههين  وا ههًو ً ههاين 

 نيان ها القهانوني مهن نًيجهة  هارل وان  جانب من الفقه  ن جرائ  ال عر يي جهرائ  ي مهو
 (2)الشههروم يىههًمد  جريمههة جات نًههائ  لههجا اهههان الشههروم غيههر مًنههور اههي جههرائ  ال عهههر

الًفرقهههة  هههين نهههورين مهههن جهههرائ  ال عهههر يمههها جهههرائ   إلهههةويهههجيب جانهههب ك يهههر مهههن الفقهههه 
االشههروم يًنههور اههي النههوم   ري  لم عههر الههواقعي وجههرائ  الًعههري  لم عههر المجههردعههالً
ألن ها جهرائ  جات نًههائ  والنًيجهة اي هها ًقه  رنهد  ههد مجهرد ًعههري  يهجل المنههالل  ألولا

إمههها النهههوم ال هههاني مهههن جهههرائ    لم عهههر االنًيجهههة اي ههها ًًم هههل  الً ديهههد  ال هههرر الم ًمهههل
الههركن المههادي اي هها يًم ههل اههي مجههرد الىههمور ًههً  الجريمههة  اًركا ههه اجريمههة  إنال عههر 

  الىمور اًق  ًامة  و   يق  الىهمور اهو يكهون ينهار ًعري  لم عر المجرد إما  ن يق

                                                           

 لدمان  .  1868دظ ة  111( بأ بليىج لداوى لت لدازلبل ربل 30لدمل   )( (1

يااةب ب  لر لد هعااة لداز 2ل اال رلشاان  لدوااليىج لدر اال ل لداانجد وياااى  لد از ااة لدالبااةب غ  . ( (2

لدوظاال لدااالو بلدرااش   –لناان لداااايل بزطاال وس اازب شاازل بااليىج لداوى االت  . ب و363ب ص1814

 .  281ب ص1888لألو ب لد از ة لدالبة د رز مةب  لر لد هعة لداز يةب 
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  اهر   هين  إن إلهةويجيب ر ي   هر   (1)جريمة لجا او يًنور الشروم اي يجل الجرائ 
جههرائ  ال ههرر وجههرائ  ال عههر اههي قا ميههة كههل من هها لمشههروم  ن النًيجههة كمهها ًًههواار اههي 

المنههم ة  يههجلد ًعههري  الفعمههي  المنههم ة الم ميههة اىن هها ًقهه  رنههد  هه اإل ههرارنهورة 
ويهجا الهر ي الهجي نكيهدل لهجا الشهروم مًنهور اهي جريمهة ًعهري  وىهائل   ل رر م ًمهل

ومههن   نههورة الجريمههة ال ائ ههة اههيالنقههل لم عههر العمديههة ىههواء اههي النههورة الموقواههة    
 مام    عجمهة  ديديهة ىهميكة نهماء اهي نهورة  األش ا ق يل الشروم  ن يدا   ع  

 ي القعهههار ًعري ههها لهههه لم عهههر  و ًععيهههل لىهههيرل غيهههر  ن ههه  ين ق هههاىهههعوانة لًىهههًقر  هههي
ي هه عون وقههد نههارت العجمههة مههن الق ههيب قههاب قوىههين  و  دنههة ويههجل نههورة الجريمههة 

 و يىههً د  شهه    لههه اىههًيقا  القعههار ًععههيو لىههيرل   الموقواههة والشههروم ينهها نههاق 
ًكهون الجريمهة  ائ هة ل  ًنمل ألداء وظيفً ها وينها  ا لةرمة يجل  عارئغير  نه ل مل 

  .(2)والشروم ًا 

 المساهمة الجنائية في جريمة تعريض  سائل النقل لمخطر: الفرع الااني

المىهايمة الجنائيهة ًقههو  رمهة الًعههاون  هين مجمورههة مهن األشهه ا  اهي اًركههاب  
الجريمههههة الوا ههههدة شههههكمين  و  إ ههههراجويً ههههج شههههكل الًعههههاون اههههي   مشههههروم إجرامههههي وا ههههد

مههههدى ً قهههه  نههههوًري   ددلههههجا ىههههن  األنههههمية والمىههههايمة الً عيههههة المىههههايمة: نههههوًرين
 المىايمة الجنائية اي جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر . 

 المساهمة الجنائية ا صمية في جريمة تعريض  سائل النقل لمخطر  :أ ال

 إلههة( مههن قههانون العقو ههات العراقههي النااههج 47المشههرم العراقههي اههي المههادة )  شههار 
من المىايمة م ددا النور الًي ًً ق  اي ا ويي واردة رمة ى يل ال نر  يجل النوم 

ومن  ول الون  القانوني الوارد اي المادة ىالفة الجكر يً ل  ن المىهايمة الجنائيهة 
األنمية ًً ق  رندما يقو  المىاي   دور رئيىي اي اإلرمال الًنفيجيهة الم ققهة لمىهمور 

                                                           

ب  . باةبىج بنمان طاسبةب باليىج لداوى الت 28شىبل لمز ي ى جرى   بصنر طل قب ص  . ي:من (1)

طاميز لدشا لولب لدشازوع لال لدرز ماةب بصانر طال قب  . ب 120صلدوظل لدالوب بصنر طل قب  –

 .  12ص

 .  666ربظيض  ه لو  بصنر طل قب ص . ( 2)



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

223 

ونجههد اهي النهور المًعهددة لجريمهة ًعههري    مهيلًجريااإلجرامهي المونهو  اهي الهن  
جات النههههمة  هههها ت ًً قهههه  المىههههايمة  وىههههائل النقههههل لم عههههر المًنهههها رة اههههي الًشههههريعات

الجنائيههة األنههمية  ى ههدى نههوريا المًعههددة وجلههر رنههدما يًعههاون  ك ههر مههن شهه   اههي 
 واي نور جريمهة ًعهري  وىهائل  إنًاج الىمور ال عر المكون لمركن المادي لمجريمة

النقههل لم عههر الههواردة اههي قههانون العههر  العامههة يمكههن ًً قهه  المىههايمة األنههمية رنههدما 
يًعاون مجمورهة مهن األشه ا  اهي القيها   اإلرمهال الًهي ًم ه   هرراً   هالعر  العامهة 
شهكيل  عهورة رمهة ىهومة الموانهوت  والًي من شأن ا و قند ررقمة الىير والمرور ًو

 ين  ك هر مهن شه   اهي القيها   أرمهال ال فهر  و ًهرر وكجلر اي  الة الًعاون   ال رية
 شههياء معرو ههة رمههة العههر  العامههة مههن دون و هه  رومههات ًن يههه ممهها يشههكل  عههورة 

واهههي نهههور الجريمهههة م هههل ال  هههث الهههواردة اهههي قهههانون   رمهههة مىهههً دمي العريههه  العههها 
 العيهران المهدني ًً قه  المىهايمة األنههمية اهي  الهة الًعهاون  ههين  ك هر مهن شه   اههي

 و الم اني  و ا  ت  و المعدات الودمهة  المنشآتالقيا   اإلرمال الً ري ية الًي ًعال 
ويمكههن  ن ًً قهه    لًههأمين ىههومة العيههران  قنههد ًعههري  ىههومة  مههن العيههران لم عههر

المىايمة األنمية اي نورة الفارهل المعنهوي وجلهر اهي  الهة قيها  شه    ًىهمي  قيهادة 
رههن اعمههه كههأن يكههون نهه:يراً  دون الًاىههعة ويههو غيههر مرك ههة إلههة شهه   غيههر مىههكول 

قههادر رمههة قيههادة المرك ههة ومههن قهها   ًىههميمه الىههيارة يعمهه    الًههه ممهها يعههر  اعمههه  يههاة 
  ا  رين وممًمكاً   لم عر .

 المساهمة التبعية في جريمة تعريض  سائل النقل لمخطر  :اانيا

( من قانون العقو هات 48مادة ) شار المشرم العراقي إلة المىايمة الً عية اي ال 
النااج م دداً  نوريا  ويً ق  يجا النوم من المىايمة  قيها  المىهاي   هدور يع هد اعهل 
الفارل األنمي اي إًمها  مشهروره اإلجرامهي دون إن يًهد ل الشهرير اهي الهركن المهادي 

ًرار لمجريمة  نورة م اشرة ويىمة المىاي  اي المىايمة الً عية  الشرير ويً ق  ا شه
ويمكههن إن ًً قهه     المىههاردة  و الً ههري   و ا ًفهها  رمههة اًركههاب الجريمههة األنههمية

المىههايمة الً عيههة اههي جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر اههي  الههة قيهها  مالههر مرك ههة 
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 ًىمي  مرك ًه إلة ش   ليىت لديهه ر نهة القيهادة مه  رممهه  هجلر ممها يعهر   فعمهه 
شههرير  المىههاردة ( المالههر) الشهه   األول يعههدم عههر ايههجا  يههاة ا  ههرين وممًمكههاً   ل

ويأ هههج جات الًكييههه  الجنهههائي  الهههة قيههها  شههه     الشههه   ال هههاني اارهههل  نهههمي يعهههدو 
إلهة شه   مًعهاعي مهواد مىهكرة  و م هدرة ممها ( مرك ة نقهل  شه ا )  ىرعاء ىياًره

  ً ع  مقدًره رمة قيادة المرك ة مما يعر   قيادًه  ياة ا  رين وممًمكاً   لم عر
واههي نههور الجريمههة م ههل ال  ههث الههواردة اههي ننههو  قههانون العيههران المههدني يمكههن  ن 

 ههارج  اههي  الههة مههن ي ههر  قائههد العههائرة  ههأن يقمهه   و ي هه ع ًً قهه  المىههايمة الً عيههة
األمههاكن الم ننههة الًههي ًههًوء  مهه  ىههومة وامههن العيههران ايقهه  الفعههل  نههاءً رمههة يههجا 

  الً ري  مما يعر   ياة الركاب وممًمكاً   لم عر .

 املبحث انثانث
جرمية جعرٌض وسائم اننقم نهخطر واجلزاء يف انركن املعنىي 

 اجلنائً املرتجة عهٍها

 عههر يًعمههب وجههود  نههول نفىههية ًههدا   ن قيهها  جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم 
 مًرك  ا إلهة الىهمور ال عهر ويهو مها ىهن   ه ً هت رنهوان الهركن المعنهوي اهي المعمهب 

كمهههها  ن الجههههداء الجنههههائي لمجريمههههة م ههههل ال  ههههث يههههو الشهههه  الههههجي يكمههههل الههههن    األول
 الًجريمي ل ا ويو ما ىن   ه ً ت رنوان الجداء الجنائي اي المعمب ال اني . 

 ولاملطهة األ
 انركن املعنىي يف جرمية جعرٌض وسائم اننقم نهخطر 
    ًقو  رمة مجرد ً ق  الركن المادي لم عر  ن جريمة ًعري  وىائل النقل 

نما يمد   كًمال ال نيان القانوني ل ا  ن يًواار الركن المعنوي ونجد  ن اًجال المشرم   وا 
يقًنههر امًههداد الًجههري  رمههة  العراقههي اههي  مايههة وىههائل النقههل مههن الًعههري  لم عههر لهه 

نمهها مههد نعهها  الًجههري  إلههة الىههمور غيههر العمههدي الههجي  الًعههري  العمههدي لم عههر اقههع وا 
ىههًنً   ن جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل جلههر ن نومهه  يعههر  المنههالل الم ميههة لم عههر
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لم عهههر ل ههها نهههوًرين نهههورة الجريمهههة العمديهههة ونهههورة الجريمهههة غيهههر العمديهههة ويهههو مههها 
 .  ن   ه اي اررينى

 العمدية لمخطر جريمة تعريض  سائل النقلا  ل: الفرع 

نههورة جريمههة ًعههري   قههانوني إلههة شههار المشههرم العراقههي اههي  ك ههر مههن مو هه   
يعاقههب ) ( مههن قههانون العقو ههات354) "المههادة   شههارتإج   وىههائل النقههل لم عههر العمديههة

ويهة  و المائيههة  الىهجن مهن رهر  رمهداً  لم عهر  أيههة وىهيمة كانهت ىهومة المو هة الج
كهجلر  شهار   نهورة الجريمهة العمديهة إلهةًهدل د لهة وا ه ة ( رر  رمدا) اع ارة( ...

مهن رهر  رمهداً  ...يعاقهب) إلة( من قانون العقو ات 359المشرم العراقي اي المادة )
ويعهد مها جهاء اهي المهادًين ىهالفًي   "(...لم عر ىومة وىيمة من وىائل النقل ال ا 

مهههاً لمجريمهههة م هههل ال  هههث  :ههه  النظهههر رهههن نهههوم الوىهههيمة اينع ههه  يهههجا الههجكر  كمهههاً را
واههي الًشههريعات ال انههة  ًنظههي    ال كهه  رمههة وىههائل النقههل ال ريههة  و المائيههة  و الجويههة

( 222)"اهي المهادة  العمدية  دمة النقل نجد نورة لجريمة ًعري  وىائل النقل لم عر
 رهر  لم عهر...:كهل مهن... هال  س يعاقهب) إج  شهارت إلهة يمن قهانون العيهران المهدن

والم هههاني  و األىههههور  و األج هههدة  و المعههههدات الودمهههة لًههههامين ىههههومة  المنشههههآترمهههدا ً 
و شههههار المشههههرم العراقههههي إلههههة نههههورة   ههههرى لمجريمههههة   "(...العيههههران  و المًنههههمة  ههههجلر

 كهل...يعاقب  هال  س) ( من قانون العر  العامة إج  شارت إلة12)"العمدية اي المادة 
مهههن نهههدم رومهههة المهههرور  و اىهههيجة األمهههان  و ا ىهههيجة الىهههمكية  و ر هههث  القنهههاعر و 

 ع ههارةا  "الجىههور  و شههوي ا  و ا ههدث  ههررًا اي هها  و غيههر م م هها  و اًجاي هها مًعمههدا (
اهههي اعهههل انًهههدام رومهههة المهههرور  و  الجرمهههيمًعمهههدا( ًشهههير إلهههة وجهههوب ًهههواار القنهههد )

نه ًعهههري  وىهههائل النقهههل ال ريهههة لم عهههر وممههها الع هههث  القنهههاعر والجىهههور الهههجي مهههن شهههأ
يعم  المشرم العراقهي ًىهمية و   ًعري   ياة األش ا  وممًمكاً   لم عرجلر يىًً   
ًوجيهه الفارهل ) "رمة الركن المعنهوي اهي الجريمهة العمديهة ويعراهه  أنهه : الجرميالقند 
مية الًهي وقعهت  و  يهة النًيجة الجر  إلةااً  داًركاب الفعل المكون لمجريمة يا إلةإرادًه 
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و ن   واإلرادةالعمه  : ويقو  القند الجرمي رمة رننرين يمها  (1)("   رىنًيجة جرمية 
القنهههد الجرمهههي المًعمهههب اهههي الجريمهههة م هههل ال  هههث يهههو قنهههد ًعهههري  ىهههومة النقهههل 

ال عههههر   قنههههد إ ههههداث ال ههههرر  لههههجا لههههيس معمههههوب  إ ههههداثا ههههو مههههن ق يههههل   لم عهههر
الىها قة الًههي ًجهر  ًعههري  وىههائل النقهل لم عههر  ن يكههون واقهاً لمهها جهاء اههي الننههو  

الفارهههل قهههد قنهههد ًععيهههل الموانهههوت  الفعهههل  هههل يكفهههي  ن يكهههون قهههد قنهههد ًعري ههه ا 
  واههي الجريمههة م ههل ال  ههث يًعمههب القنههد الجنههائي العهها  ويكًفههي المشههرم  ههه (2)لم عههر

ييً ا وما ًكدي إليهه رم  ودراية  ما  اعال مادية رن إًيان إلةالجاني  إرادة يث  اًجال 
عههد جريمههة ًعههري    قانههداً مههن جلههر ًعههري  ىههومة النقههل لم عههر ًً قهه  الجريمههة ًو

وىائل النقل لم عر جات ع يعة  انة  ن المشرم يجر  الىهمور العمهدي اهي  هد جاًهه 
النههادر رههن الجههاني لمقارههدة الجنائيههة الًههي ً مههي منههم ة قانونيههة  اإلرادي ي انً ههار 

ههكدي  الفعههل  إرادةدر رههن ويههجا ا نً ههار نهها ًعههري  ىههومة  إلههة ههرة م ًههارة معً ههرة ًو
 النقل المائي  و الجوي  و ال ري لم عر . 

 جريمة تعريض  سائل النقل غير العمدية: الفرع الااني

الىهههمور  إلهههةمًهههد الًجهههري  ي مايهههة ىهههومة النقهههل مهههن الًعهههري  لم عهههر اهههي  إن 
ويجا مها   هجت  هه اغمهب   نقل لم عرال اعئ الجي يعر  ىومة وامن الموانوت وال

ويم ل ال عأ غير العمدي الركن المعنوي     ومن ا المشرم العراقي(3)الًشريعات الجنائية
نماالمشرم العراقي  هول  يعرا  اي الجرائ  غير العمدية   شار  يان نورل  يث  اكًفة وا 

غيههر رمديههة إجا  ًكههون الجريمههة) إن( مههن قههانون العقو ههات النااههج رمههة 35)"اههي المههادة 
رهد    وررونهة   ووقعت النًيجة اإلجراميهة  ىه ب  عهأ الفارهل ىهواء يهجا ال عهأ إيمها  

المشههههرم  و ورد  "( واألوامههههر واألنظمههههةانً ههههال  و رههههد  ا ًيههههاع  و رههههد  مرارههههاة القههههوانين 
العراقههي يههجل النههور رمههة ىهه يل الم ههال ووردت اههي ر ههارات ًًىهه   الشههمول مههن  يههث 

                                                           

 لدمان  .  1868دظ ة  111بأ بليىج لداوى لت لدازلبل ربل ( 1/ 33) لدمل   ((1

 .  532جس  نزوت  ياز ة لدرز مة ب ان ة لدوصنب بصنر طل قب ص . ( (2

( بااأ بااليىج 168ب ولدماال   )2004دظاا ة  11بااليىج لداوى االت لدوراازل رباال  ( بااأ248( لدماال   )(3

( بااأ بااليىج لداوى االت 112) ب لدماال  2003دظاا ة  85لداوى االت لدمصاازل لدمااان   لدوااليىج رباال 

 . 1860دظ ة  16لد ى  ل ربل 
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ًًواار جميع ا  إنو  يمد    لعمدي  لًشمل جمي   ا ت ال عأ غير المعنة   يث ًًى
 .(1) ًة يقو  الركن المعنوي  ل يكفي ًواار ا ديما

غيهر العمديهة اهي المهادة  العامة المشرم العراقي جريمة ًعري  وىائل النقل و ورد
مههن ًىهه ب   عئههه اههي  نههول ...يعاقهب) رمههة  شههارت( مهن قههانون العقو ههات إج 356)"

ث إل ههدى وىههائل الموانههوت العامههة ال ريههة  و المائيههة  و الجويههة مههن شههأنه ًععيههل  ههاد
ع يقهها لههجلر مههن ًههرر ماشههيًه   "(ىههيريا  و ًعههري  األشهه ا  الههجين اي هها لم عههر ... ًو

ًع ر شريع الىكة ال ديدية العامة دون الً ق  من  مويا من مرور القعارات ايندم ا 
ر العهههر  العامهههة دون الً قههه  مهههن  مويههها مهههن وكهههجلر مهههن يًهههرر ماشهههيًه ًع ههه   أ هههديا

انقوب المرك ة اًًعهر   يهاة مهن  إلةالمرك ات اًند  ا د المرك ات المارة مما يكدي 
لمجريمهة م هل ال  هث غيهر العمديهة اهي ننهو     هرىكما ظ رت نورة   اي ا لم عر

لًن يهه ا  يمهل...يعاقهب  هال  س) ( منهه رمهة11)"المهادة   شهارتقانون العر  العامهة إج 
ن هههههارا  و الًنهههههوير لهههههيو  النىههههه ة ألرمهههههال ال عهههههر  و المهههههواد المعرو هههههة رمهههههة العهههههر  

كمها نجهد اهي   مما يشكل اعمه يهجا  عهورة رمهة ىهومة مىهً دمي العريه   "(...العامة
ننو  قانون المرور مجا  واىعا لظ هور جريمهة ًعهري  وىهائل النقهل ال ريهة لم عهر 

لم عر ايعد اعو  ا  رينرد القيادة مما يعر   ياة غير العمدية  يث ًعد م الفة قوا
) قيههههادة المرك ههههة  نههههورة معاكىههههة لوج ههههة المههههرور المقههههررة مههههن " ا ًيههههة األاعههههالمجرمهههها 

  ىيمهالقيهادة المرك هة  –و مفية لهيو   مامية إ اءةقيادة مرك ة  دون  –معات المرور ى
 . "قانونا ( قيادة مرك ة  ىررة ًديد رمة الىررة المقررة –ررونة   و

جههدر  اههي  الههة كههون الجههاني يههداول م نههة قيههادة الىههيارات والمرك ههات  إن اإلشههارةًو
 يههجل وقعههارات الىههكر ال ديديههة والعههائرات والىههفن اههان ال عههأ غيههر العمههدي يًم ههل اههي

الهجي يشهوب  ال عأيو : اال عأ الوظيفي  ال راي  والم ني   وال الة  ال عأ الوظيفي 
لهههجي ي هههل  واج هههات وظيفًهههه كمههها ًنظمهههه القهههوانين ايهههكدي يهههجا مىهههمر الموظههه  العههها  ا

                                                           

مىطاىلة لدوظال لداالوب لد –ب  . جلدن لدشلنل  شزل بليىج لداوى لت لدنن الل زل لنن لدزسل   . ( (1

 . 200ب ص2008بلألر جب  1ب  لر لداوللة د  شز ولد ىس  ب غ 1لدر ل يةب   
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ع يقها لهجلر يعهد الموظه  اهي ىهكر   (1)وقوم نًيجة يعاقب رمي ا القانون إلة اإل ول ًو
ال ديديههة الههجي م مًههه ً ويههل مىههار القعههار الههجي ي مههل اههي ً ويههل مىههار القعههار اههي 

جريمههة ًعههري  وىههائل  و  ك ههر يعههد مًرك هها  قعههارينالوقههت الم ههدد ممهها يعههر  ًنههاد  
  داءاهي  اإليمهاليهو جلهر : ال راهي  وويراد  ال عأ الم نهي   النقل لم عر غير العمدية

ايعهههد   الم نهههة  و ال راهههة  نهههول مههها ًفر هههه رمهههة الجهههاني  واإل هههولالم نهههة  و ال راهههة 
  اهههي غرق هها وواهههاة رههدد مهههن ركا  ههها   عههأمًركههب لمجريمهههة ر ههان الىهههفينة الههجي يًىههه ب 

ل  يمًد   قوارد م نة مما يعر   ياة الركاب لم عهر   والقعار الجي ي مل وكجلر قائد 
ومىهألة   واهاة رهدد مهن الركهاب إلهةا نقوب مما يكدي   وًناد  القعار  إلة و يكدي 

ال راهي الهجي وقه  ايهه الفارهل ممها ًىه ب اهي وقهوم   والم نهي   والوظيفي  ال عأًقدير 
قا ههي المو ههوم وممهها  إلههةلًههي يرجهه  ًقههديريا الجريمههة ًعههد مههن المىههائل المو ههورية ا

يىًظ رل من ظرو  كل واقعه معًمدا اي يجا الًقهدير رمهة القوارهد الًهي ًهنظ  ممارىهة 
راههة ًو ديههد ال عههأ ال ههري  لمع اإلنىههانم نهة الفارههل مهه  مقارنههة ىههمور الفارههل  ىهمور 

 المًىامل ايه .

نقهههل الجويهههة وال ريهههة ممارىهههة رمميهههات ال   كههها ونجهههد اهههي الًشهههريعات الًهههي ًعهههال  
ًمقي  ع  ا لًدامهات والواج هات رمهة مهن يًهولة م مهة قيهادة وىهيمة النقهل   ن اوالمائية 

يمهال إ هولايعد كهل اعهل ايهه  والًعميمهات جات  واألنظمهةورهد  ا لًهدا    هجل القهوانين  وا 
انجههد اههي   النههمة يعههد م ققهها لنههورة جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر غيههر العمديههة

رمهههة رههههاً  قائهههد العههههائرة  عهههه    لقههههةون العيههههران المهههدني  ن المشههههرم العراقهههي قههههد قهههان
ريهب انهي  و رعهل اهي  ي جهدء مهن  إيرهن   اإل  هارقائد العهائرة  إلدا الواج ات من ا 

مههههن معههههداً ا ي ههههدث   نههههاء الر مههههة كمهههها  ن رمههههة قائههههد العههههائرة  ن يًقيههههد  إيالعههههائرة  و 
  كمهها يعههد اعههو مجرمهها (2)وقوارههد ال ركههة الجويههة المًعمقههة  اىههًعمال المعههار   األنظمههة

هه رمهة قيهادة  إ هعا  إلةًناول العيار مواد مىكرة رندما يقود العائرة مما يكدي  مقدًر

                                                           

 .  215( ل ل رلشنب لدوليىج لدر ل ل لدمنجد وياى  لد از ة لدالبةب بصنر طل قب ص(1

 لدمان  .  1814دظ ة  148( بأ بليىج لدريزلج لدمنيل لدازلبل ربل 120) ( لدمل  (2
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جدر   (1)مة  شكل را  ويعر   جلر  ياة الركاب لم عر وىومة الر  العائرة  اإلشهارةًو
 انة لم عهر غيهر العمديهة المشرم العراقي ل  يًناول جريمة ًعري  وىائل النقل ال إن

 اي قانون العقو ات مما يك ج رميه . 

 املطهة انثانً
اجلزاء اجلنائً املرتجة عهى جرمية جعرٌض وسائم اننقم  

 نهخطر
 ن دراىة ال نيان القهانوني لجريمهة ًعهري  وىهائل النقهل لم عهر قهد   يكهون ل ها  

ة الجنائيهة رن ها ويهو الجهداء معنة دون دراىة األ ر القانوني الجي يًًرب رمهة المىهكولي
ن غيهههر رمديهههة لهههجا   و مههها الجريمهههة م هههل ال  هههث قهههد ًكهههون رمديهههة وقهههد ًكهههو (2)الجنهههائي 

 كمًا النوًرين كو اي ارم مىًقل . اي ن  ث الجداء الجنائي ل ا ى
 الجزاء الجنائي لجريمة تعريض  سائل النقل لمخطر العمدية ا  ل:الفرع 

لم عهههر العمديهههة ل ههها نهههوًرين نهههورة الجريمهههة   ن جريمههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل 
ههب رمههة جلههر ا  ههًو  اههي  المقًرنههةال ىههيعة ونههورة الجريمههة   ظههر  مشههدد ممهها يًًر

 الجداء الجنائي المقرر ل ا . 
 : الجزاء الجنائي لمجريمة في ص رتها البسيطة :أ ال
 ار شلم عر العمدية ًعد من الجنايات  يث  العامة جريمة ًعري  وىائل النقل 

ههب 354المشههرم العراقههي اههي المههادة ) ( مههن قههانون العقو ههات رمههة الجههداء الجنههائي المًًر
  األرمهههةالمشهههرم ينههها لفهههظ الىهههجن دون  ن ي هههدد ال هههد  و ورد  رمي ههها والمًم هههل  الىهههجن

ومدة الىجن   وواقا لمقوارد العامة رندما يعم  المشرم لفظ الىجن رد جلر ىجنا مكقًا
 مىة رشرة ىنة مها له  يهن  القهانون رمهة  هو   إلةت من  مس ىنوا  ك رالمكقت 

 ل النقل ال رية العمدية اي قانونجريمة ًعري  وىائ إلةالمشرم العراقي  و شار  (3)جلر
                                                           

 لدمان  .  1814دظ ة  148ربل لدريزلج لدمنيل لدازلبل  ( بأ بليىج188) ( لدمل  (1

 .  6بب ص2001لىض  س   لدرشل  لدر ل لب  لر لد هعة لداز يةب بصزب   . ي:من( (2

 لدمان  .  1868دظ ة  111( بأ بليىج لداوى لت لدازلبل ربل 81( لدمل   )(3
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 .(1)العيران المدني وراقب رمي ا  ال  س مدة   ًديد رمة  مس ىنوات

جدر  يهة اانهه وقهوم جريمهة ًعهري  وىهائل النقهل ال ريهة لم عهر العمد إن اإلشارةًو
( من قانون العقو ات كمها انهه ينع ه  رمي ها  كه  المهادة 354ينع   رمي ا  ك  المادة )

 الًعهدد النهوري الظهايري إمها ( من قانون العيران المدني واي يجل ال الة نكون 222)
اههي   شههارإ   ن المشههرم العراقههي قههد  ورد  كهه  ل ههجل ال الههة  يههث   لمننههو  الجنائيههة

انون العيهران المهدني النااهج انهه إجا شهكل الفعهل المجهر  المننهو  ( من ق221)"المادة 
 إن  و مها " األشهدرميه اي يجا القانون جريمة جناية اي قانون العقو ات اًع   العقو هة 

( مههن 354المههادة )   كهها جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل ال ريههة لم عههر العمديههة ًعههد واهه  
 ( المجكورة . 354المادة ) قانون العقو ات جناية لجا ينع   رمي ا  ك 

 الجزاء الجنائي لمجريمة في ص رتها المشددة  :اانيا

 اىهههًقراء ننهههو  قهههانون العقو هههات الًهههي ًجهههر  ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر  
ًًم ههل اههي  (354المههادة ) إلي هها  شههارتالعمديههة  ً ههين لنهها وجههود  هها ت لًشههديد العقو ههة 

 :  الًين يما

 : ًًرب رمة الفعل ال عر كار ة -1

( رقو ة الجريمة م ل ال  هث العمديهة 354شدد المشرم العراقي  موجب المادة ) 
ههب رمههة الفعههل ال عههر كار ههة عههر    إ  انههه لهه  ي ههين المههراد  منههعمل الكار ههة  إجا ًًر ًو

 و ًههدمير و ىههائر اههي المههواد ال شههرية  إلههةال الههة الًههي  ههد ت اعههو و دت : الكار ههة  أن هها
عه  (2)المادية  و كويمها   (3) هدث يىه ب دمهاراً واىهعاً ومعانهاة رميقهة:  أن ها  ي هار  ًو

ووقوم الكار ة ي:ير مهن الًكييه  القهانوني لجريمهة ًعهري  وىهائل النقهل لم عهر العمديهة 
ويًًرهب رمهة وقهوم الكار هة   جريمة مًعدية القند ورقو ً ا الىجن المك هد  يث ًن ل 

                                                           

 لدمان  .  1814ظ ة د 148( بأ بليىج لدريزلج لدمنيل لدازلبل ربل 200( لدمل   )(1

لآلدياالتب لدز االضب لدىغ يااة د  ىس اا ب  –لدمزل:ااد–لألطااض –لدشاااسجب إ لر  لألسباالت ي:ماان( لهاان (2

  26ب ص2002

 .  12ب ص1886ب لدولهز ب 2( بنمن لنن لدل ل هس ب بهلرلت إ لر  لألسبلتب غ (3
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القعهارات  و الىههيارات  و غيههر جلههر واىههعة ماديهة لمعههائرات  و الىههفن  و  إ ههراراً  هدوث 
ههب رمههة  إلههةومنههعمل الكار ههة يههو ي   مههن وىههائل النقههل العامههة فعههل الدمههار واىهه  يًًر

  رر اعمي واى  النعا  .  إلة (ال رر الم ًمل) ال عر  يث يً ول الفعل ال عر

 : إنىانيًًرب رمة الفعل ال عر موت  -2

المشههرم العراقههي  إنات نجههد ( مههن قههانون العقو هه354) مههن  ههول اىههًقراء المههادة 
شدد رقو هة جريمهة ًعهري  وىهائل النقهل العامهة لم عهر إج نشهأ رهن الفعهل مهوت إنىهان 

إ   نهه يو هظ رمهة الهن  المههجكور  ن    يهث جعهل رقو ً ها اإلرهدا   و الىهجن المك هد
المشرم ل  ي دد ايه نفة الش   الهجي ًهواة نًيجهة ًعهري  وىهيمة النقهل لم عهر يهل 

الشهه   الههجي  ههدا ل وىههيمة النقههل    الشهه    ههارج ًمههر الوىههيمة  و  ي المقنههود  ههه 
ويرى ال ا ث  ن ما دا  الن  جاء  مفظ را  معم  اهان المعمه    ش   يًعامل مع ا

هههون نًيجهههة الفعهههل  األشههه ا و  ر هههرة  عهههدد   يجهههري رمهههة  عوقهههه ورمومهههه الهههجين يمًو
 ن  ويو هظ  مهن شه   االش   الوا د ي قه  غايهة الًشهديد كمها ًً قه   مهوت  ك هر

المشرم ىاوى اي العقو ة ىواء ًًرب رمة الفعهل مهوت شه   وا هد  و مهات  ك هر مهن 
يجعههل رقو ههة  إن األجههدر  هههولهه  يكههن المشههرم العراقههي مواقههاً اههي جلههر لههجا كههان   شهه  
العقو ة الو يهدة كجهداء لمفعهل ال عهر الهجي يًًرهب رميهه مهوت  ك هر مهن شه    اإلردا 

  ة الىجن المك د ويععي لمقا ي ىمعة ا ًيار ا ديما . رقو  إلي او  ي ي  

الجزاء الجنائي المقرر لجريمة تعريض  سائل النقـل لمخطـر غيـر  :الفرع الااني
 العمدية

 ن جريمههههة ًعههههري  وىههههائل النقههههل لم عههههر غيههههر العمديههههة ل هههها نههههوًرين نههههورة  
لهر ا  هًو   ظر  مشدد مما يًًرب رمهة ج المقًرنةالجريمة ال ىيعة ونورة الجريمة 
 اي الجداء الجنائي المقرر ل ا . 

 البسيطة  الص رة لجريمة فيا عق بة: أ ال

 جريمةًعرقت إلة ( من قانون العقو ات الًي 356) المادة   كا لرجوم إلة  ا 
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ال  س وال:رامههة  و  ههًًم ههل  العقو ههةنجههد  ن   لعمديههةًعههري  وىههائل النقههل لم عههر غيههر 
ىهههمعة ًقديريهههة   رعهههةالمشهههرم العراقهههي  إنًدل مهههن جلهههر يىهههو   يهههاًين العقهههو ًين  ى هههدى

ال:رامهههة ولهههه نهههو ية الجمههه   ين مههها واههه    وي ًهههار  هههين رقو هههة ال ههه س  إنلمقا هههي 
جهههدر   ظهههرو  الجريمهههة  إلهههة ن المشهههرم العراقهههي رمهههة الهههرغ  مهههن  نهههه اًجهههه  اإلشهههارةًو

ي  نههه الًجههري  اههي نعهها  ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر العمههدي وال عههر غيههر العمههدي  
الجي يعر  لم عر المنالل الًي ي مي ا القهانون ولهو له  ينه  ا  ال اعئجر  الىمور 

ويهههو اًجهههال يىهههاير ايهههه ا ًجهههال الًشهههريعي الجنهههائي ال هههديث و ىهههنا   اعهههو    ال هههرر
إ  انه يك هج رمهة الهن  المهجكور  ن المشهرم العراقهي قنهر ايهه ال مايهة الجنائيهة   اعل

 إلهةعهري  وىهائل النقهل العامهة لم عهر اقهع وله  يمًهد  هجلر اي الًجهري  غيهر العمهدي لً
ويهههجل  :هههرة ًشهههريعية رمهههة المشهههرم  ال هههاعئ مايهههة وىهههائل النقهههل ال انهههة مهههن الىهههمور 

و مهها  ن جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر غيههر العمههدي لهه  ًههجكر   العراقهي معالجً هها
نمههها  ( مهههن قهههانون العقو هههات356اقهههع اهههي المهههادة )  ههها  كام اهههي  عههه    ي هههاوردت  وا 

قهههانون العهههر  العامهههة  "اهههي إلي هههاالمشهههرم   شهههار يهههث   الًشهههريعات ال انهههة جات الشهههأن
(  شهههه ر و :رامههههة   ًقههههل رههههن 3وراقههههب رمههههة اًركا  هههها  ههههال  س مههههدة   ًديههههد رمههههة )

 لهه    مىههمائة( 522222و مىههون  لهه  دينههار و   ًديههد رمههة ) مههائًين( 252222)
جريمة ًعري  وىائل  إلةو شار المشرم العراقي   (1)"دينار  و  ى دى ياًين العقو ًين 

عههد واهه   القههانون    كهها النقههل ال ريههة لم عههر غيههر العمههدي اههي قههانون العيههران المههدني ًو
ويعاقب رمة اًركا  ا  ال:رامة مقداريا  مىين  له    المجكور جريمة من نوم الم الفات

   كها ي اهي  الهة م الفهة العقو ات الًي ًفر  ا ىمعة العيران المدن إلة   ا دينار 
لههه ممهها يشههكل  ههه نههورة  المنفههجةوالًعميمههات والقههرارات  واألنظمههةقههانون العيههران المههدني 

  إل:هاءلالجريمة م ل ال  ث  يهث ل ها ىهمعة وقه  الًهر ي  الممنهوح لمهدة م هدودة  و 
وقه  مفعهول شه ادة نهو ية العهائرة لمعيهران النهادرة رهن الىهمعة لمهدة   ي اوًندر 
  نهههور عالمشهههرم العراقهههي اهههي قهههانون المهههرور لههه  و شهههار  (2)و ىههه   ا ن ائيهههام هههددة  

                                                           

 .  2002دظ ة  35( بأ بليىج لدرز  لدالبة لدازلبل ربل 11لدمل   ) ((1

 لدمان  .  1814دظ ة  148بأ بليىج لدريزلج لدمنيل لدازلبل ربل ( 185) لدمل   (2)
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 يههث راقههب  ههال  س مههدة   ًقههل رههن شهه ر وا ههد و  ًديههد رمههة   الجريمههة غيههر العمديههة
ىههههو  مىهههه و ة  و مم:ههههاة  و   جههههادلىههههو   و  إجههههادةمههههن قههههاد مرك ههههة  ههههدون   شهههه رىههههًة 

و  ًديهد رمهة   شه رن  و هة وراقهب  هال  س مهدة   ًقهل ره"  (1)م ننة  نوم المرك ة
دينهار  إله دينار و  ًديد رمة  مىهمائة  إل  :رامة   ًقل رن  و مائة   وىنة وا دة 

  ومىهكر  ًهأ ير كمًا العقو ًين م   جد المرك ة مدة ىنة كهل مهن قهاد مرك ًهه ً هت   و
 .(2)"الىو  مدة   ًقل رن ش رين و  ًديد رمة ىنة وا دة  إجادةم در ويجود ى ب 

جهههدر     كههها  عهههد العهههر  لمننهههو  الجنائيهههة ال انهههة الًهههي رالجهههت  اإلشهههارةًو
( مهن 356نور جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر غير العمدي وما جاء اي المادة )

ًظ هههر لنههها  الهههة الًعهههدد الظهههايري لمننهههو  الجنائيهههة الًهههي يمكهههن  ن   قهههانون العقو هههات
العامهة   كها األ إلهةإ   نهه  هالرجوم   اي  الة وقور ها ال  ث ًع   رمة الجريمة م ل

 كماً  ل ل يجل المىهألة ويهو مها جهاء اهي   وردلقانون العقو ات نجد  ن المشرم العراقي 
إجا كهون الفعهل الوا هد جهرائ  مًعهددة ) إلهة  شهارت( من قانون العقو ات إج 141)"المادة 

جا كانت العقو هات وجب ارً ار الجريمة الًي رقو ً ا  شد وال ك   العقو ة المقررة ل  ا وا 
 . "( مًما مة  ك   أ ديا

 الجزاء الجنائي لجريمة غير العمدية بص رتها المشددة  :اانيا
   كها ( مهن قهانون العقو هات العراقهي النااهج والًهي رالجهت 356 اىهًقراء المهادة ) 

يً ههين لنهها وجههود  هها ت ًشههدد اي هها   لعمههديجريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر غيههر 
ًم ههل يههجل ال هها ت  وقههوم كار ههة كههأ ر لمىههمور رقو ههة  ال عههر  ال ههاعئًمههر الجريمههة ًو

ههب رمههة الىههمور ال عههر غيههر  ً ققهههت  اههىجا  إنىههانمههوت   لعمههديوكههجلر  الههة  ن يًًر
اهي ال الهة   و ىجن مدة   ًديد رمة ىه   ىهنواتإ دى ال الًين ًكون رقو ة الجريمة ال

وااًهه يهل الشه    إلةي الفعل ال عر ال انية ل  ي ين المشرم نفة الش   الجي يكد
ههب وي قهه  يههجا الظههر   المههارةالموجههود دا ههل الوىههيمة     ارج هها  و  ي شهه   مههن  يًر

 المشدد . 
                                                           

 . 2004دظ ة  86( بأ بليىج لدمزور لدازلبل ربل 21( لدوظل )(1

 .  2004دظ ة  86( بأ بليىج لدمزور لدازلبل ربل 22( لدوظل )(2
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 الخاتمة

المًعمقههة  جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر اههي   كهها  عههد ا نً ههاء مههن  يههان األ 
ي يمكهههن  يان هها رمهههة ت الًههالًشههري  العراقهههي ًونههمنا إلهههة رههدد مهههن ا ىههًنًاجات والًونهههيا

 : ًيالن و ا 

 : االستنتاجات أ ال:

المادية ينشا   ا ا ًمال  دوث ارًداء  ا  ار الة واقعية  ي مجمورة من ال عر يو  -1
معينة ل  ً دث  عد ولهيس  هدو  ا م ققها  إجراميةنًيجة  إلةينال ال   ويقدر ال عر 

نما  و النشهاع لىهمور اإلجرامهي ويقو  ال عر الجنهائي  ارً هارل ا  يو م ًمل ا ىب وا 
المههههادي اههههي جريمههههة ًعههههري  وىههههائل النقههههل لم عههههر يقههههو  وجههههودل ًو ققههههه رمههههة ا ههههد 

وقهههد ا هههج المشهههرم العراقهههي  المعيهههار   معيهههار اإلمكهههان  و معيهههار ا  ًمهههال  المعيهههارين
 ال اني ا  ًمال لًجري  الىمور ال عر الجي يمس ىومة النقل والموانوت . 

  جات م ركهههات ًىهههً د   نًقهههال األشههه ا   و ال  هههائ  ك هههاتيهههي مر وىهههائل النقهههل " -2
شههههمل الىههههيارات  و القعههههارات  و الههههدراجات  و الشهههها نات  و الههههدراجات ال  اريههههة  و  ًو
الجهرارات  و العههائرات  و الىههفن  و القههوارب  و الههدوار  ونههنادل نقههل ال  ههائ  "  و ن 

ىهمور الهجي يعهر  ىهومة المشرم العراقي رندما ان ر نفة الًجري  والعقاب رمة ال
مًهد ال مايهة إلهة  الموانوت لم عر ي د  مهن جلهر  مايهة رنانهر النقهل  أنوار ها ًو
مههها يكهههون  هههدا م ا مهههن  شههه ا  و مهههوال لهههجا لهههه غهههايًين مهههن جلهههر المنهههم ة الماديهههة 

 والمنم ة ال شرية . 
ظ ههرت جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر اههي الًشههري  العراقههي  ههأك ر مههن مو هه   -3

( جريمهة ًعهري  354 يث ظ رت اي قانون العقو هات اهي المهادة )  ي ونورةًشريع
وظ هههرت جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل العامهههة   وىهههائل النقهههل العامهههة لم عهههر العمديهههة
 مههها  مايهههة وىهههائل النقهههل ال ههها  اظ هههرت   (356لم عهههر غيهههر العمديهههة اهههي المهههادة )

عمديهههة اهههي المهههادة نهههورة وا هههدة يهههي جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل ال ههها  لم عهههر ال
(359. ) 
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نمهها  -4  ن ًجههري  الىههمور ال عههر لهه  يقًنههر وجههودل رمههة مهها جههاء اههي قههانون العقو ههات وا 
ظ ر اي  ع  الًشهريعات العراقيهة ال انهة جات العوقهة  النقهل والموانهوت  نهورة 
الًجهههههري  العمهههههدي  و اإليمهههههال ورهههههد  ا  ًيهههههاع  و رهههههد  مرارهههههاة القهههههوانين واألنظمهههههة 

واههي قههانون   1974لىههنة  148ظ ههر اههي قههانون العيههران المههدني رقهه  إج   والًعميمههات
لىهههنة  86كمههها ظ هههر اهههي قهههانون المهههرور رقههه    2222لىهههنة  35العهههر  العامهههة رقههه  

2224  . 
يقهههو  الهههركن المهههادي اهههي جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر رمهههة  و هههة رنانهههر  -5

ً قههه  الىهههمور ال عهههر وي  الىهههمور ال عهههر والنًيجهههة الجرميهههة والعوقهههة الىههه  ية  ين مههها
 النشاع ا يجا ي كما يمكن إن يً ق   الىمور الىم ي ويعد رننهر ال عهر جهدء مهن 

 ًجري  الىمور  نوريه لجا يًعين إقامة الدليل رمة ًواارل رند ا ً ا  . 
ًًميههد النًيجههة اههي جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عههر اههي مههدلول ا المههادي  ن هها    -6

نمهها يقًنههر الً:ييههر رمههة الً ديههد  ًنههل إلههة  ههد ال ههرر الفعمههي  المنههم ة الم ميههة وا 
كههب الجههاني    ال ههرر الم ًمههل إمهها اههي المف ههو  القههانوني ل هها  ن هها ًنشههأ  مجههرد  ن يًر

الىههههمور ال عههههر الههههجي يعًههههدي  ههههه رمههههة ال هههه  م ههههل ال مايههههة لههههجا   يعههههد ا رًههههداء 
نما نفة ايه .   رننراً مًميداً رن الىمور ال عر وا 

 هههوم ًىهههً م  را عهههة الىههه  ية  هههين الىهههمور ال عهههر والنًيجهههة مهههن م كمهههة المو  إن  -7
ا  ًمههال القههاع   فارميههة ونههو ية الىههمور اههي إ ههداث النًيجههة الًههي لهه  ًً قهه  ويعههد 

  إ  ات جلر من المىائل المو ورية الًي يىًقل  ًقديريا قا ي المو وم .
ي نهههورة الشههروم مًنههور اههي جريمهههة ًعههري  وىههائل النقههل لم عهههر العمديههة ىههواء اهه -8

كمها إن المىهايمة األنهمية  و الً عيهة يمكهن  ن   الجريمة الموقواة  و الجريمهة ال ائ هة
 ًً ق  اي يجل الجريمة . 

إن المشههرم العراقههي لهه  يقًنههر رمههة ًجههري  الىههمور ال عههر العمههدي اههي  مايههة ىههومة  -9
نمههها جهههر   ي ههها الىهههمور ال عهههر غيهههر العمهههدي الهههجي ظ هههر اهههي   النقهههل والموانهههوت وا 

 ( من قانون العر  العامة .11( من قانون العقو ات والمادة )356دة )الما
إمهها إجا   إن جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل العامههة لم عههر العمديههة ًعههد مههن الجنايههات -12

 كانت غير رمدية اأن ا ًعد من جرائ  الجنل . 
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إن جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل ال هها  لم عههر العمديههة ًعههد مههن الجههنل المعاقههب  -11
كههون رقو ً هها الىههجن إجا نشههأ رههن   ل  س  و ال:رامههة اههي نههوًر ا ال ىههيعةرمي ها  هها ًو

( مههههن قههههانون 359الىهههمور ال عههههر مههههوت إنىههههان وجلههههر  ىههههب مههها جههههاء اههههي المههههادة )
  العقو ات .

 :اانيا: الت صيات

يونههي ال ا ههث المشههرم العراقههي  ههىيراد نههورة جريمههة ًعههري  وىههائل النقههل ال انههة  -1
نهههورة جريمهههة الًعهههري  لم عهههر  لعمهههدي ًماشهههيا مههه  لم عهههر غيهههر العمديهههة كمههها  ورد 

 غمهههب الًشهههريعات المقارنهههة ومهههن  جهههل ًكامهههل وىهههائل ال مايهههة الجنائيهههة لوىهههائل النقهههل 
 والموانوت . 

يوني ال ا ث المشهرم العراقهي  ى هااة ظهر  مشهدد لمعقو هة المقهررة لجريمهة ًعهري   -2
ار ة  و إنها ة شه   وىائل النقل لم عر العمدية يًم ل جلر الظر    الة  دوث ك

  جروح كأ ر يًًرب رمة الىمور ال عر . 
( 354يوني ال ا ث المشرم العراقي  ىرادة نياغة الهن  العقها ي المًم هل  المهادة ) -3

وجلهر مهن  هول   من قانون العقو ات وجعمه ننا جامدا وليس مرناً من  يث العقو هة
ههه ب رمهههة الىهههمور ال عهههر جعهههل رقو هههة اإلرهههدا  يهههي العقو هههة األنهههمية الو يهههدة إجا ًًر

 العمدي  دوث كار ة  شرية . 
يوني ال ا هث المشهرم العراقهي  ى هااة رقو هة ًكميميهة إلهة جانهب العقو هات األنهمية  -4

جريمة ًعري  وىائل النقل لم عر  جميه  نهوريا    كا اي الننو  الًي رالجت 
هههب رمهههة الىهههمور ال عهههر  هههدوث كار هههة ماديهههة ً نهههيب ًًم هههل  ال:رامهههة النىههه ية إجا ًًر
 وىائل النقل العامة ًقدر  ما يًناىب م  ال رر الجي ًًرب رمة الجريمة . 

يوني ال ا ث المشرم العراقي المجوء اي الًشهريعات ال انهة كقهانون المهرور وقهانون  -5
جريمة ًعري  وىائل النقهل    كا العيران المدني وقانون العر  العامة الًي رالجت 

مهههان مهههن  عههه  ال قهههو  وا مًيهههادات إلهههة جانهههب لم عهههر إلهههة العقو هههات الماليهههة وال ر 
 العقو ات الىال ة لم رية . 
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 المصادر
 الكتب  المعاجم  :أ ال

دار الن  هة   دراىهة مقارنهة  ًعري  ال:ير لم عر اي القانون الجنهائي   ىا  عه ًما    مد .د -6
 . 2224  العر ية

دار الن  هههة   ة مقارنهههةدراىههه  جهههرائ  الًعهههري  لم عهههر العههها   شهههوقي رمهههر   هههو  عهههوة   مهههد د. -7
 .1999  العر ية

 .1996  الوىيع اي قانون العقو ات  القى  العا   دار الن  ة العر ية  اً ي ىرور   مد -8
 . 2221  منر  دار الن  ة العر ية  الجداء الجنائي  رو   ول د.   مد -9

دراىههة  –و ههعي جهرائ  ا مًنههام  هين الفقههه اإلىههومي والقهانون ال    مههداشهر  ر ههد القهادر قنههديل  -12
 .  2212  منر  دار الجامعة الجديدة لمنشر  مقارنة

دار الكًههب   المجمههد الرا هه   لىههان العههرب  جمههال الههدين   ههي الف ههل م مههد  ههن مكههر  ا ههن منظههور -11
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 :ـمخــــصــالمـ
قهد ينهً  ن الًعور العممي والفني ال انل اي مجال النقل الجوي والمائي وال ري إ

رنههه الك يههر مههن الم ههاعر الًههي ًنههال اإلنىههان  ا رًههداء يظ ههر جلههر مههن  ههول الكههوارث 
ومن المىًمد  لم فاظ رمة ال قو  والمنهالل   وال وادث الناًجة رن النقل والموانوت

الم مية ارًرا  عري  ال عوات الًي ًكدي إلة اإل رار   ا من  ول ًجري  الىمور 
ويعهههد يهههجا ًوجهههه المشهههرم   ة اإل هههرار الفعمهههي  وىهههائل النقهههلال عهههر ق هههل  ن يهههكدي إلههه

الجنائي ال ديث المًم ل  الًجري  المنعي الجي يعد  ع الداام األول الهجي يقهد  ال مايهة 
ومن ينا ًظ ر  يمية   الجنائية لممنالل القانونية الم مية ق ل إنا ً ا  ال رر الفعمي

ي الًشههههري  العراقههههي  ارً اريهههها   ههههث مو ههههوم جريمههههة ًعههههري  وىههههائل النقههههل لم عههههر اهههه
وقههد ًعرقنهها ل ههجا المو ههوم مههن  ههول  و ههة م ا ههث   النمههوجج القههانوني لمًجههري  المنعههي

ًناولنههها اهههي الم  هههث األول ماييهههة جريمهههة ًعهههري  وىهههائل النقهههل لم عهههر  واهههي الم  هههث 
واهههي الم  هههث ال الهههث  ينههها الهههركن النفىهههي   ال هههاني ًعرقنههها إلهههة الهههركن المهههادي لمجريمهههة

 عنوي لمجريمة والجداء الجنائي المًًرب رمي ا .الم
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ABSTRACT : 

 The scientific development in the field of air, marine and 

land transportation has caused many disadvantages that mug affect 

negatively human kind . such disadvantages are represented in 

disasters and accidents that are resulted from transportation . In 

order to protect and preserve them can tings بit is important to 

avoid steps that may cause disadvantage . This could be through 

criminalizing dangerous action which leads to disadvantage in the 

transportation means . This represents a modern approach which 

assists in providing the penal protection to the protected interests 

in advance to avoid occurrence of damage . That reflect 

importance of researching issue of crime of exposure of 

transportation means to risked in the Iraqi legislation as it 

considers as a legal model of prohibitive criminalizing . we have 

explored this subject in three sections . the first section included 

concept of crime at exposure transportation means to risk . In the 

second section we considered the guilty act of this crime بand in 

the third section we discussed the criminal intent of the crime بand 

the criminal penalty . 


