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قانون املرور اجلديد بني التنظيم وحق اإلنسان يف احلياة-)*(-
د .دولت أمحد عبداهلل

مدرس القانون الدستوري

كليت احلقوق /جامعت املوصل
صدز قاىٌْ املسّز زقه  8لطي٘  2019لغسض تيعٔه اسهاو مسّز املسنبات ّبٔاٌ
شسّط ميح اداشٗ الطْم ّخمالف٘ املسّز ّادتصاٛات املفسّض٘ مً ادتَ٘ املختص٘ برلو ,اٌ
قاىٌْ املسّز ( )Traffic Lawلُ أنجس مً داىب -:
ادتاىب االّلٓ /تعلل حبسن٘ املسّز ّتيعٔه ضري املسنبات ّادساٛات اليت قد ختتلف مً
دّل٘ اىل اخس ٚيف نٔفٔ٘ تيعٔنَا فأما مً خالل قاىٌْ املسّز ذاتُ ّاما مً خالل الكاىٌْ
ادتياّ ٕٜيف ٍرا االختالف لُ عالق٘ بْعٕ االىطاٌ ّاىطباطُ يف تطبٔل حمددات قاىٌْ
املسّز ،ففٕ ّالٓ٘ فلْزٓدا يف الْالٓات املتشدٗ االمسٓهٔ٘ تفصل احملانه بتطبٔل للكاىٌْ
ادتياّ ٕٜقاىٌْ املسّز يف ازتهاب الشخص ذتادث٘ طسٓل فاذا مل َٓسب الشخص مً مْقع
اذتادث٘ املسّزٓ٘ اّ تطبب يف قتل اىطاٌ عند أّ يري عند بْاضط٘ مسنبتُ فاٌ اداىتُ ال
تتعد ٚخمالف٘ مسّزٓ٘ بطٔط٘ ،بٔينا دمد يف ّالٓ٘ نازّلٔيا الشنالٔ٘ اداىت الطاٜل بازتهاب
ديش٘ قاىْىٔ٘ بطبب جتاّشِ الطسع٘ احملددٗ ،يف سني دمد قاىٌْ املسّز زقه  8لطي٘ 2019
قد سدد يف الفصل العاشس العكْبات دسا ٛاملخالفات ّاذتْادخ اليت ٓستهبَا ضاٜل املسنب٘
يف سل االشخاص ٍّٕ عكْبات قد تصل اىل الطذً  7ضيْات ّال تصٓد عً  10ضيْات ننا
ٓعد ظسفاً مشدداً أليساض تطبٔل املادٗ  131 ّ 131مً قاىٌْ العكْبات زقه  111لطي٘
 1919ازتهاب ضاٜل املسنب٘ دسمي٘ دعظ ّمل ٓبادز اىل مطاعدٗ مً ّقعت علُٔ ادتسمي٘
بيكلُ فْزاً اىل أقسب مطتشفّ ،ٙننا ٓعد عرزاً قاىْىٔاً خمففاً أليساض تطبٔل املادٗ ّ 130
 131مً قاىٌْ العكْبات اذا ما بادز ضاٜل املسنب٘ الرٖ ٓستهب دسمي٘ دعظ ٓعاقب علَٔا
الكاىٌْ بيكل املصاب فْزاً اىل املطتشف.ٙ

(*) مقال مراجعة الموضوع.
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ّست ٙتته ٍرِ االدساٛات بدٛاً مً سصس املخالفات ّحتدٓد العكْبات البد مً
تيعٔه تطذٔل املسّز بشهل الهرتّىٕ ّفعال لتطَٔل عنل املفازش املسّٓ٘ ّزصد ناف٘
املخالفات ّاذتْادخ ،ننا ٓطتلصو االمس ادخال ناف٘ املخالفات يف بسىامر الهرتّىٕ ٍّْ ما
حيتاز اىل بئ٘ معلْماتٔ٘ ّقاعدٗ بٔاىات تْانب ىصْص الكاىٌْ مً سٔح دماع٘ تطبٔكُ
بشهل فعال عل ٙاٌ تعلً ٍرِ اليصْص ّاملخالفات بشهل دّزٖ مً خالل ّضاٜل
التْاصل االدتناعٕ ّاالتصال الطنعٕ ّاملس ٕٜلٔتطي ٙدتنٔع االفساد معسف٘ اليتاٜر اليت
ترتب عل ٙاملخالفات ّاذتْادخ ّتعنل قاعدٗ البٔاىات اليت ٓكْو علَٔا عنل املفازش
ّاملستبط٘ بداٜسٗ املسّز عل ٙشٓادٗ التصاو املخالفني مً تطدٓد ما برمتَه مً مبالغ ّاليت
تصداد يف سال٘ عدو الدفع ّضشب اداشٗ الطْم تبعاً لرلو ّاالعتناد عل ٙبطاق٘ الطاٜل ّاليت
تعد مبجاب٘ البطاق٘ املْسدٗ للنسّز ّمبعي ٙآخس (السقه الشخصٕ لطاٜل املسنب٘) .ننا
ميهً االضتفادٗ مً ىعاو اليكاط اليت اعتندتُ ّشازٗ الداخلٔ٘ البشسٓئ٘ بكسازٍا ( )113لطي٘
 ،2011سٔح حيدد عدد معني مً اليكاط لهل خمالف٘ مسّزٓ٘ تستهب مً قبل ضاٜل املسنب٘
ّتتياضب عدد اليكاط مع خطْزٗ املخالف٘ ّعيدما ٓصل جمنْع اليكاط اىل عشسًٓ ىكط٘ يف
الطي٘ الْاسدٗ تتخر االدسا ٛامليصْص علُٔ ،عل ٙاٌ حمش ٙاليكاط بعد اىتَا ٛالطي٘ اذا مل
تصل اىل اذتد املكسز خالل الطي٘.
ادتاىب الجاىٕ /اذتفاظ عل ٙنسام٘ زدل املسّز
عاقب قاىٌْ املسّز سال٘ جتاّش ضاٜل املسنب٘ عل ٙزدل املسّز يف املادتني (38
– اّالً ّثاىٔاً) ّاملادٗ  39بعكْبات خفٔف٘ ال تصل اىل دزد٘ اذتفاظ عل ٙنسام٘ زدل املسّز
ّقٔامُ بأدا ٛالْادب عل ٙاننل ّدُّ ،ذمً مع تشدٓد العكْب٘ للشفاظ عل ٙمَي٘ ّنسام٘
زدل املسّز.
ادتاىب الجالح /اضتفادٗ الدّل٘ مً الشْازع العام٘
تأخر بعض الدّل٘ بتخصٔص شْازع اليت ميهً الْقْف بَا عل ٙاٌ ٓدفع ضسٓب٘
تْدع يف خصٓي٘ الدّل٘ ّقد ٓهٌْ الدفع شَسٓاً اّ ملدٗ  1أشَس ٓتنهً ضاٜل املسنب٘ مً
الْقْف يف ٍرِ االمانً ّميهً للنفازش املسّزٓ٘ مً زصد املخالفات يف سال٘ عدو دفع
املسنب٘ هلرِ املبالغّٓ ،هٌْ هلرا ادتاىب مسدّد مالٕ ميهً مً خاللُ االضتفادٗ ميُ يف
تطْٓس الشْازع ّمً دَ٘ اخس ٚتيعٔه سسن٘ املسّز بشهل انجس ضالم٘ .اٌ نل ٍرِ
ادتْاىب هلا عالق٘ حبل االىطاٌ يف اذتٔاٗ ذلو اذتل الرٖ ٓتعلل بهل ادساٛات قاىٌْ املسّز
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مً سٔح تيعٔه االدساٛات ّاملخالفات ّادتصاٛات ،فَْ مبدأ اخالقٕ ٓطتيد اىل اٌ االىطاٌ
لُ اذتل يف العٔش ّعدو التعسض لألذ ٚباملكابل معاقب٘ ضاٜل املسنب٘ املخالف فطالً عً
اٌ اذتل ٓعتند عل ٙتيعٔه اذتٔاٗ املسّزٓ٘ بشهل ٓطَل عل ٙضاٜل املسنب٘ ّاالىطاٌ مً
معسف٘ ماهله ّما علَٔه مً سكْم ّالتصامات قبل تطبٔل قاىٌْ املسّز فاملطأل٘ ال تتعلل
بالغسامات فكط ّامنا بإدساٛات البد مً مساعاتَا ،فشل االىطاٌ يف اذتٔاٗ ٓطتْدب نل
اضباب اذتفغ ّاذتنآ٘ ّاالمً ّالسعآ٘ لهل اىطاٌ ّحتسٓه االعتدا ٛعلَٔا ،فكاىٌْ املسّز
ٍْ ملصلش٘ االىطاٌ ّللصاحل العاو ّالبد مً مساعاٗ سل االىطاٌ يف اذتٔاٗ مً خالل
ىصْص ٍرا الكاىٌْ.
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