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هذه الدراسة في الوقوف على حاالت القتل الخطأ التيي يكيون في يا الم عيي عليي   أهميةتكمن 

 ريميية  إلييىكييل ميين السييلوط الخيياط  الاييادر عيين ال يياعي والييذ  ييي د  بييدوره  أوب ييا ب يي    مشييتركا  

خييان يييعذه هييذه  يتشييرين عيين قيياعوع إلييىكمييا تسييلى الدراسية  ،التسيب  بالوفيياا بالعسييبة للم عييي علييي 

 ريمية التسيب   المحاكه والتي تكون في يا أماهود الكثير من هذه الحاالت التي تطرح الحالة بسب  و 

 . الم عي علي  لخطأ ال اعي خطأ ستغراقإبالوفاا عات ة عن 

سيييتخدمت هيييذه الدراسييية الميييع ح الوايييخي التحليليييي مييين خييي ل وايييف ميييا  يييا  فيييي قييياعون ا  و 

ن بذات  من وله تقتار الدراسة على مع ح ملي ،وقاعون اللقوبات اللراقي وتحليل ما األردعياللقوبات 

وعذيييره  األردعيييتبلييت المييع ح المقييارن ميين خيي ل مقارعيية مييا ورد فييي القيياعون ا  معيياهح البحييع الللمييي و 

المقارعيييية ومييييد  تطبيييييق  األخيييير اللراقييييي حييييول الموكييييور وكييييذلط التلييييرف علييييى موقييييف التشييييريلات 

راق الم عييي علييي  لخطييأ ال يياعي فييي  ريميية سييتغإالمتللقيية بالقتييل الخطييأ علييى حاليية عاييون المييواد 

 . التسب  بالوفاا



 ب

 

مي المشاكل اال تماعيية والتقيده عذرية الخطأ المستغرق من قبل الم عي علي  ذ رت بتعا إن

وتلقيييد م ييياالت الحيييياا وان هيييذا الخطيييأ الايييادر مييين الم عيييي عليييي  يكيييون مشييياب ا  لخطيييا   التكعوليييو ي

يشرر عن  أنهذا الموكور يتحدد بطريقتين، فأما  إن إلىوخلاعا واوره،  أعماط ال اعي من حيع 

واللراقي وهعا ي    األردعيالخقرات الخااة بمواد القتل الخطأ في التشريلين  إلىتدرج فقرا  أوقاعون 

 إليىيلميد  أو، اإلثبياتستبلاد السلطة التقديرية للقاكي رغبة من المشرر في التخلن من ايلوبات إ

رتكييا  خط يي  إ إلييىالمادييية والشخاييية التييي دفلييت الم عييي علييي   تااإلمييار ليي  ب إطييارالبحييع فييي 

الملطييات  إطيارحيع تلتمد هذه الطريقية بالكاميل عليى ميا للقاكيي مين سيلطة تقديريية يسيتلمل ا فيي 

 في القكية الملروكة. أمام المطروحة 
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ABSTRACT 

The importance of this study is to identify the cases of manslaughter in which the 

victim participates in part or whole of the wrong behavior of the offender, which in turn 

results in the crime that leads to death of the victim. The study also aims at legislating a 

special law that organizes such case because of the numerous numbers of cases that are 

arising before the courts, in which the crime of causing death resulted from the victim 

being immersed in the wrong behavior of the offender. 

This study used the descriptive analytical approach by describing what was 

stipulated in the Jordanian criminal law and the Iraqi criminal law and their analysis. And 

the study was not limited to a particular method of the scientific research methods but 

followed the comparative approach through comparing what was stipulated in the 

Jordanian law and its counterpart the Iraqi law regarding the subject matter, and also 

identifies the position of other comparative legislations and the extent to which articles of 

manslaughter apply to the situation of the victim being immersed in the wrong behavior 

of the offender in the crime of causing death. 

that the theory of Immersed Fault from the part of the victim has appeared 

because of the growing of social and technological problems and the sophistication of the 

fields of life and that the fault made by the victim is similar in its patterns and forms to 

the fault of the offender, and we came to the conclusion that this subject matter is 

determined in two ways, either a law is legislated or a paragraph is added to the special 

paragraphs regarding manslaughter in both Jordanian and Iraqi legislations and in this 

case the judge’s discretion authority must be excluded in a way that the legislator would 
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like to overcome the difficulties of proof, or trying to search the physical and personal 

reasons that forced the victim to commit his fault, in which this way fully depends on the 

discretion authority the judge may use in the frame of the facts presented in the case 

before him. 

 

 


