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اخلالصة:
نخمصصم ممصصا قصصدم تن حصصاع

الرجصصوى لمصصر مالصصق السصصيارا وسصصاتقحا باال

صصامن ورد

حجص الر يصصي القصصانون وع يجصصو ال يصصادا

لميحصا ويصصي ع عصدث تكنصصر مصصن معاقبصة السصصاتا يصي قيصصادا السصصيارا ويصو يصصي يصر حال ص الهبيعيصصة بسصبك سصصكر تو عمصصد تو
خهأ جسيم ولدم حممص ججصا ا سصوا تو حمولصة تكبصر تو اسص عماا السصيارا يصي يصر ت ار صحا تو بسصبك سصيارا مسصروقة تو
مغ جبة وكصان يمكصن تن يسص عان لنحصا جميعصال وحجصريا بالخهصأ العمصد والخهصأ الجسصيم مق رنصال بصالوروة الم صدا مصارا
الصككر ون صرق لمق صاو دور ع مص األخصك بنوصر اعل بصار تن دلصصاوث الم
لمصصر السصصاتا يصصي الخهصصأ العصصاد
الغاتيصة كا

يصصر الحصصاع

صرر قصادم بصن و سصنوا

وتنص ع يمكصن الرجصصوى

السصصابقة ع ويصصك مصصن خجصصاتم ال صصأمين اقل امصصي الصصك يع بصصر مصصن العقصصود

األيصداة اعج ماليصصة لحم ص وسصصدا عصوين الم

صصررين بحصوادو السصيا ار ولصصو جصادة بصصكلق خروجصال لمصصر

القوالد العامة يي المسؤولية المدنية ع ككلق ع يكمة جاحك السصيارا بصدي قسصه ال صأمين وانمصا نسصبة معينصة مصن مبيعصا
البن ين ع وال ي جم لدث ركة ال أمين بالمميا ار وع جرة لمم

ررين بحوادو السيا ار

جع الن ر اليسير و عيد ما

بقر جلر و ارا المالية بال بار ترباحال حقق ال صركة تو بنصي بحصا لمصا ار ويصكا لصيس يصدة الم صرى مصن ال صأمين اقل امصي
الصصك تخصصك نجمص بصصاأليوا ول ص ة لنص الم

صصررون تنلسصصحم وا جحصوا جلصصر اللجصصا الع صصاتر الصصك يعهصصيحم عوي صال لالي صال

يجا يي بعن نواحي جلر ( )25مميون دينار تو تكنر لحكا ترث جلغاو يكا النوى من ال أمين اقل امي وابقاو الم
لمر حالحم لدث المحاكم المدنية يحي ترحم .

ررين

Abstract:
We conclude from the foregoing that the incidence of recourse against the owner of
the vehicle and its driver Baaltdhamn received exclusively in the law may not increase it
and do not exceed more than punish the driver in driving a car is in the non-normal
because of the sugar or deliberate or serious error and not drive off the market or a load
greater than or use the car is purpose or because of a stolen car or usurped and was
able to replace all of them and confining mistake willful serious mistake coupled with the
circumstances Almshidh passing male and leave to spend his role, taking into account
that suits aggrieved become obsolete in three years and it can not refer to the driver in
the normal error is previous cases, these properties of compulsory insurance, which is
one of the contracts absent with social objectives forand stamen compensate those
affected incidents of cars even encountered thus a departure from the general rules of
civil liability, as well as does not cost the car owner to pay a premium, but a certain
percentage of gasoline sales, which collects insurance company billions do not act for
those affected by incidents of cars, but the bare minimum and restore what is left to the
Ministry of Finance as the profits made by the company or build your buildings and this is
not the goal of the legislator of compulsory insurance, which take Starand played it
affected themselves and turned to the chapter clan, which gives them the compensation
high up in some respects to the (25) million or more for this I cancel this type of
compulsory insurance and to keep the affected their experience in the civil courts are
merciful
Keywards: insurance compulsory – compensation – liability of the owner the driver
car.

المقدمة :

صصركة ال صصأمين لميحمصصا بصصالمبم المصصديوى مصصن قبمحصصا لمم

المسص صصؤولية المدنيص صصة بوج ص ص لص صصام حالص صصة ال ص صصخم الص صصك

صصررين

يي حوادو السيا ار ويي األ رار الجسمية تو الوياا يقه.

ير ك صصك تمص ص الر يسص ص وجك المؤاخ صصكا لميص ص ع وي صصي جم صصا لقدي صصة تو
قجيرية ع واألخيرا منا ال امال قانونيال بعصدم اق صرار بصالغير
()1

وبخ ي ص ص يجص صصك ال عص صصوين

المبحو األوا

كمص صصا يص صصو الحص صصاا يص صصي الويص صصاا تو

األ ص صرار الجس صصمية النا صصتة ل صصن حص صوادو الس صصيا ار

الرجوى يي حالة السكر

الم اي صصدا

جكا ار كصصك الح صصادو والس صصاتا ي صصي حال صصة سصصكر ب صصين ييص ص م

وال ي ؤد بأرواح الناس يوميال با الم يين يصي العصالم كمص ع

صصامن بصصالمبم المصصديوى

ونقصصة لنصصد الحالصصة األخي صرا مصصدار بحننصصا ا ن حيصصو تجصصبح
كايصة السصصيا ار مؤمنصة أمينصال جل اميصال لمجصمحة الم

صصررين يصصي

حص ص صوادو الس ص صصيا ار بموج ص صصك الق ص صصانون رق ص صصم  52لس ص صصنة 1980
المعدا ع ومنعص

المحصاكم مصن سصماى الصدلاوث وتل مص

ال ص صصأمين الوهنيص صصة بص صصال عوين المبا ص صصر لمم
النور لن خهأ الساتا ح ر لو كصان لمصديال
يلم ص

صركة

ص صصررين بجص صصرة
()2

ع ولكصن لصت

اللالصصا مصصن المسصصاولة والعقصصاك ويجصصبا ال صصأمين مصصدلاا

لإليم ص صصاا يق ص صصد ق ص صصرر الرج ص صصوى لم ص صصر مال ص صصق الس ص صصيارا وس ص صصاتقحا
بال

صصامن يصصي ال عصصوين المصصديوى لمم

كا األحواا وانما يقه يصي الحصاع

صصررين ولكصصن لصصيس يصصي

ال صي نجص

لميحصا المصادا

النامنصصة مصصن القصصانون المصصككور ع ويصصي السصصياقة بحالصصة سصصكر تو

الرجصصوى لمي ص ولمصصر مالصصق السصصيارا بال
لمم

صصررين مصصن قبصصا صصركة ال صصأمين ألن السصصاتا يكصصون ياقصصدال
صصعيلال يصصي وليص تو سصصيهر لمصصر مقصصود السصصيارا

لقصوا العقميصصة

م رنح صال يصصي م صصي ويصصي حالصصة يصصكيان تو سصصاييال لمصصا يحصصيه ب ص
األمر الك يؤد جلر يقد وا ن واقخص ا بالمحصا ار

ال مصة

لمقي ص ص صصادا الس ص ص صصميمة واعسص ص ص ص جابة السص ص ص صريعة لمهص ص ص صوار الملاجت ص ص صصة
والمنعهل ص صصا

تو اسص ص ص عماا الل ارم ص ص صا بس ص صصرلة منومصص صصة ع لحص ص صصكا

ال بر حالة السصكر مصن الوصروة الم صدا يصي الجصراتم تو يصي
مصنا ججصا ا السصوا ع وخولص

المحصاكم وتجحص ا المصرور بال مصصاد

والقصراوا

المصصأخوكا بواسصصهة يحصصم وقيصصاس

الجصصور والبيانصصا

درجصصة السصصكر يصصي الصصدم واقدرار والهعصصام وكلصصق لموقصصوة لمصصر
نسبة السكر يي جسصم السصاتا ع وبحصكا ق ص
بصصأن ع قبصصا البينصصة يصصي جنبصصا

محكمصة ال مييص

حالصصة السصصكر وانمصصا ب قريصصر هبصصي

ألنحص صصا مص صصن المسص صصاتا اللنيص صصة تو العمميص صصة

()3

 .وق ص ص

تي ص صال

لم ص صصركة الرجص صصوى جكا كص صصان سص صصاتا السص صصيارا واقع ص صال ح ص ص

ص صصأنير

المسكر وق

الحادو وتن ولي كصان م و صال ن يجصة السصكر –

اس ص ص عماا السص صصيارا يص صصي يص صصر ت ار ص صصحا تو يص صصي حالص صصة الخهص صصأ

ق ص ص صرار رقص ص صصم /1521م 88/3يص ص صصي  1988/6/4وم ص ص ص يص ص صصكا ع

الجسيم تو لدم حيصا ا ججصا ا السصوا تو حمولصة تكبصر تو ركصاك

صم مصن

تكنص صصر تو يص صصي حال ص صصة العمص صصد تو وقص صصوى الح ص صصادو بسص صصبك س ص صصيارا
مسصصروقة تو مغ جصصبة ع وسصصنرث كلصصق ك ص ل يصصي مبحصصو مس ص قا
نحدد يي مسؤولية مالق السيارا وساتقحا بال

امن لند رجوى

ق صي محكمصة ال مييص جكا كانص
يم الساتا تنناو الحصادو كانص
ولي سالة يحج ع قرار رقم
لح صصكا صصدي
السيارا بال

راتحصة الخمصر ال صي

بدرجصة خليلصة وتنص كصان بكامصا
 / 938جدارية . 87 /

صصركة ال صصأمين و رجص ص لم صصر الس صصاتا ومال صصق

امن م 5/8/مصن قصانون ال صأمين اقل امصي ولصو تن

ينصصاق تريص صال يقج صصر حال صصة الرج صصوى لم صصر الس صصاتا وح صصد ألنص ص ع

يمكص صصن تن نكمص صصة مالص صصق السص صصيارا بم حقص صصة السص صصاتا ليص صصا نحص صصار
ليمنعص مصصن نصصاوا المسصصك ار

جع جكا كصصان لالمصال بحالصصة السصصاتا

صاو لمصصر األوامصصر العسصصكرية
نقصصا الجنصصود بسصصيار بصصدون تجصصر بنص ل
ي يع بر كلق اس عماعل لغير ت ران السيارا (. )8

ييك ص ص صصون ق ص ص صصد تخه ص ص صصأ ي ص ص صصي اخ ي ص ص صصار ويك ص ص صصون الرج ص ص صصوى لميحم ص ص صصا
بال

امن(.)4
المبحو النالو

المبحو الناني

الرجوى يي حالة الخهأ الجسيم

اس عماا السيارا يي ير ت ار حا
لقصصد حصصدد قصصانون المصصرور تن صواى السصصيا ار
الع صراا واأل صران ال صصي خجج ص

المس ص عممة يصصي

لحصصا ع ويصصي جمصصا سصصيا ار

خاجة تو حما تو ساحبة تو مركبة جن اتية تو دراجة نارية ع
وو ص العقوبصصا

الم صصددا لمصصر كصصا مصصن يسص عما السصصيارا يصصي

ي صصر ت ار صصحا وكلصصق حلاوص صال لمصصر ترواح النصصاس ومم مك صصا حم
وي ص صصكا ج ص صصحا ألن ك ص صصا س ص صصيارا ج ص صصمم
يالسصصيا ار

أل ص ص صران معين ص صصة ع

المخججصصة لنقصصا الركصصاك جصصمم

بهريقصصة خاجصصة

من حيو المقالد واألبواك وال جاج وال بريد وال ديتة بما يؤمن
س ص ص مة و ارحص صصة ال ارك صصك بعكص صصس س صصيارا الحمص صصا ال صصصي جص صصمم
لغ صصرن ك صصديس وخص ص ن الب صصات ع ياسص ص عماا السصصيارا األول صصر
لنقا الب ات تو اس عماا السيارا النانية لنقا الركصاك سصيؤد
ح م صال جلصصر ا ديصصاد الح صوادو و لصصاقم األ صرار وبال صصالي ال عجيصصا
يي وقوى الحادو لحكا نج

المادا م 7/8/من قانون ال أمين

اقل امصصي بصصالرجوى لمصصر مالصصق السصصيارا وسصصاتقحا بصصالمبم المصصديوى
يي حالة اس عماا السيارا يي ير ت ار حا تنلة الككر وكلق
امنية  .ولكن ليس ل صركة ال صأمين الرجصوى جكا كصان

بجورا

اس ص عماا السصصيارا أل صران المجصصمحة ولصصم يكصصن بقجصصد ال صربا
الماد

()5

نقا الركاك بأجر(. )6

ومصصن جحصصة تخصصرث لصصيس لم صصركة الرجصصوى بحجصصة اس ص عماا
السص صصيارا لغيص صصر ت ار ص صصحا جكا كص صصان م ص ص السص صصاتا يص صصوم الحص صصادو
وج ص وتوعد ولصصم يس ص عممحا جاري صال ( . )7وتبعصصد مصصن يصصكا يقصصد
كيب

(اعنحص صراة ل صصن الس صصموق الم صصألوة لمرج صصا الع صصاد )

()9

البدايصصة وحصصر يك صرا قسصصيم الخهصصأ جلصصر ن ص و درجصصا

وي صصي

ع اي ص

ويسص صير وجس صصيم ع ونق صصة لن صصد الخه صصأ الجس صصيم بال ب صصار سصصصببال
لرجصصوى صصركة ال صصامين لمصصر سصصاتا السصصيارا ومالكحصصا بال

صصامن

م 9/8/من قانون ال امين اقل امي ع ولرة تي ال بأن الخهأ
الصصك يقص مصصن صصخم قميصصا الصصككاو لصصديم اعك صراو والعنايصصة ع
ولرة تي ال بأن الخهأ الك يبم حصدال يسصما بصاي ران سصوو
نيصصة اللالصصا حيصصو ع ي صصوير دليصصا لميحصصا ع ولصصرة تي صال بأن ص
اقخ ص ا بواجصصك قصصانوني م حقصصا ع جصصداا يي ص ع ولصصرة تي صال
الخه صصأ ال صصك يق صصرك م صصن العم صصد ويك صصاد يمح صصا بص ص ( )10ع ك صصكالق
لري ص ص قص صصانون العقوبص صصا

كجريمص صصة بأن ص ص ( جخ ص ص ا جسص صصيم بمص صصا
م

لر ص ص ص تج ص صصوا محن ص صصة الج ص صصاني تو وويل ص ص ص تو حري ص ص ص

 411/ولري قانون النقا بأن ( كا يعا تو ام ناى لن يعصا
يق من الناقا تو ابعص مقرونصا بعمصم مصا يصنجم لنص مصن
م  )50/با وال بر قانون العما حالة مصن حصاع

صرر

جنحصاو لقصد

العقد من جانك اقدارا م  127/وم يصكا يصأن يصك ال عصارية
ليس

جع توجايال تو

وابه تو مقاييس يمكن اعس ر صاد بحصا

من قبا المحاكم ل حديد الخهأ الجسيم لند قدير ال عوين م

ككلق ع يعصد نقصا تيصراد العاتمصة يصي السصيارا تنص اسص عماا
لغير ت ار حا كون لم ينب

يع ص ص صصرة الخهصص ص صصأ بأن ص ص ص ص (اقخص ص ص ص ا بواجصص ص صصك س ص ص صصابا) تو

محكمة ال مييص بأنص جكا كصان سصاتا سصيارا (البيكصك) قصد

 169/مصصدني ولنصصد و ي ص المسصصؤولية بصصين ال صصركاو يصصي اللعصصا
ال صصار م 127/مصصدني بصصا ويصصي قصصدير مسصصؤولية األهبصصاو لصصن
الخهصصأ الجسصصيم واللصصاويم لصصن الخهصصأ اليسصصير يصصي لممحصصم لصصت
ي صصا ن صصاهحم وي صصرددون يصصي جج ص ارو العمميصصا
م صصن الوق صصوى ي صصي صصبا المس صصؤولية

()11

الجراحيصصة خوي صال

وح صصر الق صصاا خل صصة

صصار المجصصمحة العامصصة وقجصصريا لصصن الغ ص

مسصصؤولي حم لصصت

.

والخهأ الجسيم م  286/مرايعا

لحكا ال بر الخهأ الجسصيم حالصة مصن حصاع

الرجصوى يصي

ال امين اقل امي كحالة السير لكس السير تو مخاللة اق ارا
ال وتية

()12

وق

محكم ال ميي بأن قيادا السيارا لكصس

خه سصيريا وبسصرلة ياتقصة ولصدم اعل ص ام بقوالصد المصرور يع بصر
خهأ جسيمال (. )13
وق ص

جلر مبدت المقابمة بالمنا م الدولصة األجنبيصة ال صي ين مصي جليحصا
الساتا

()18

والرجوى ينا ي حقا لمجرد وقصوى الحصادو والسصاتا

ع يحمص صصا ججص صصا ا سص صصوا لص صصنلس نص صصوى السص صصيارا تو يقص صصد ال ص صصروه

صصاحنة كبي صرا لمصصر جسصصر ك ممصصر واحصصد

لديص ججصا ا سصوا

تي ص ص صال ب ص صصأن اسص ص ص دارا الس ص صصاتا لمس ص صصيارا مس ص صصببة

ال ركة يي الرجوى لمر الساتا ومالق السيارا يي حالصة وقصوى
الحصصادو والسصصاتا ع يحمصصا ججصصا ا سصصوا نايصصكا لنصصوى السصصيارا تو
تو جن السصصاتا يقصصد ال صصروه ال مصصة لمنحص

ججصصا ا السصصوا ع وقصصد حصصدد قصصانون المصصرور وال عميمصصا

الجصصادرا

صصروه م صصنا جج صصا ا الس صصوا هبق صصا ألنص صواى ويت صصا
( ت – ك – ج – د – يصصص  -و –

جلصصر اج يصصا اخ بصصار كلصصاوا ع ويصصي يصصكا المعنصصر ق ص

لميحمصصا مج معصصين تو منل صصردين حسصصك تحكصصام ال

الرج صصوى لميحم صصا مب صصدت مقب صصوعل ألن األخي صصر تخه صصأ ي صصي اخ ي صصار
الساتا تو تيما يي رقاب  )2( .جما جكا كان الساتا مسص ق ل
بعممص كصصأن يكصصون مس ص عي الر لمسصصيارا تو جصصاحك حصصا منلعصصة تو
مس أج الر لحا بعقد تو لدي رين حيا
بالساتا يقه و عديا القانون بموجب .
المبحو الخامس

) ج ص صصاية
محكمصصة

حج صصول جج صصا ا

السصصيار ين الم جصصادم ين ججصصا ا سصصوا يصصالرجوى لميحصصا مناجصصلة
ول صصيس بحس صصك جس صصامة الخه صصأ الج صصادر م صصن ك صصا منحم صصا كم صصا
تي صال ل صصركة ال صصأمين حصصا

الرجصوى لمصر سصصاتا السصاحبة ال راليصة بمصصا ديع ص مصن عصصوين

يأن الرجصوى لمصر مالصق

السيارا يكون محا نور تو ير لادا ونرث قجر المسؤولية

الرجوى يي حالة و

حمولة تكبر تو ركاك تكنر تو
اس عماا السيارا

خ يال ل روه الم انة وا مان

تي صال ( جكا لصصم يحجصصا س صصاتقا

صصنم المصصادا  217مصصدني وق ص

صصامن ( )19ع

ج ص صراة ورقاب صصة مال صصق الس صصيارا يل صصي ي صصك الحال صصة يك صصون

الس صصوا ن األجصصا لصصدم حج صصول ومصصن ي صصدلي خ ص ة كل صصق
لمي ص لصصكو اقنبصصا ) وق ص ص

صصامن

لمصصر مال صصق السصصيارا وس صصاتقحا ول صصركة ال صصأمين الحصصا ب صصالرجوى

حص ص

نم المادا  4,3/8من قصانون ال صأمين اقل امصي بأحقيصة

ال مييص ص بأنص ص ( يكم صصة الم صصدلي لميص ص بزنب صصا

اسص نادال جلصصر قالصصدا الغصصرم بصالغنم  .والرجصوى ينصصا يص م بال

العكصصس

وم يكا نرث ال لريا بصين حصال ين ( )1جكا كصان السصاتا يعمصا

الرجوى يي حالة لدم حيا ا ججا ا السوا

جن ججا ص سصصحب

الخهأ لن نلس ع جنما يجا كلق جكا كان

نايصصكا لنصصوى السصصيارا والقرينصصة ينصصا قاهعصصة ع قبصصا جنبصصا

المبحو الراب

الس ص صصيا ار

()17
ع بصصا ويجصصك تن كصصون تجصصا ا السصصوا مع صصرة بحصصا اس ص نادال

تي صال تن سصياقة السصصيارا الحكوميصة بسصرلة ياتقصصة

الحادو يي مكان ير معد لكلق يع بر خهآ جسيمال(. )15

بموجبص ص

المصصدلوس بحصصا ألن السصصاحبة ح ص

سصصيهرا ومسصصؤولية السصصاتا

ال مة بمنححا وع يحا ل دي مسؤولي بالقوا القايرا كخهأ

يع بر خهأ جسيمال (. )14

()16

ل ص صصن الحادنص صصة لبص صصو الهلص صصا

الغير تو خهأ الم رور م 211/مدني ع با وع يحا ل نلي

يصصي محاولصصة اج يصصا

وق ص ص ص

لعصصدم حيا ص ص جج صصا ا س صصوا خاجصصة ح صصر ول صصو كانص ص
واقلص صصة ي ص صصي مكص صصان مر ل ص ص ون ص ص

الس صصاحبة

وقد نج

لمر حالة الرجوى يك اللقصرا ( )8مصن المصادا

( )8م ص صصن ق ص صصانون ال ص صصأمين اقل ام ص صصي ع وكل ص صصق تن ك ص صصا س ص صصيارا
جصصمم

بهاقصصة اس ص يعابية يني صة محصصدودا يصصي الحمولصصة تو لصصدد

الركاك لكا يأن تيصة يصادا يصي الحمولصة تو لصدد الركصاك سصوة

جكا نبص ص

يؤد جلر يقد السصيارا مرون حصا وحري حصا يصي المنصاورا وال حريصق

جن الوي صصاا تو اقج صصابة البدني صصة ق صصد ن صصأ

ل صصن

وبال صصالي جصصعوبة قياد حصصا يصصي الهصصرا المم ويصصة تو الجبميصصة ممصصا

لما تر كب ساتا السيارا لن لمد ييكون الرجوى لمي وحد

ي صصنجم عر صصحا بنس صصبة تكب صصر جل صصر الحص صوادو واعنقص ص ك ع لح صصكا

ع كلق ألن األجا باأليعصاا العمديصة تنحصا مسص بعدا مصن نهصاا

يصي قصانون المصرور باق صاية جلصر قيصادا

ال ص صصأمين لميحص صصا بال بص صصار ال ص صصأمين مص صصن العقص صصود اعح ماليص صصة وتن

السص صصيارا دون تن ص صصوير ييحص صصا ص صصروه الم انص صصة وا مص صصان ال ص صصي

الخهصصر يي ص م صصروق ولصصو بقصصدر معصصين لممجصصادية واعح مصصاا ع

حدد حا المادا ( )2من قانون المصرور ويصي وجصود محصرق جيصد

تما جكا حقا الخهر بمحن جرادا تحد الهصريين لندت يصك ين لصي

وتية ع

لنص ص وجصصصة اعح مصصصاا وي حص صصوا جل صصر لق صصد محق صصا ع يجص صصا

لمجو ع جحا موقة يي منحدر ()20

صاو لمصصر كلصق ع يجصصو ال صصأمين لصصن الخهصصأ
ال صأمين لميص ع وبنص ل

تخك

يك المخاللصا

ع لجمة اس دارا ع مجابيا تمامية وخملية ع ج ا ار
جحا

نبي خاي

درج صة ع مجصصباح خصصام لق صراوا لوحصصة ال سصصجيا ع مصصرا سصصالد

العمص صصد عل بص صصا ار

السصصاتا لمصصر الرؤيصصة الخمليصصة ع حص ام تمصصان ع جصصاج يصصر قابصصا

وتخرث عما بالنوام العام وا داك(. )24

لمكسر ب كا

ايا ع ماسحا

مهرية .

تمصصا ينصصا يقصصد صصمم الم صصرى بال صصأمين اقل امصصي لمجصصمحة

صاو لم صصر كل صصق يصصصزكا حق صصا تن الح صصادو بس صصبك ي صصك
وبن ص ل

األمور يأن ال ركة دي نم رج لمصر مالصق السصيارا وسصاتقحا
بال

ج صصا بهبيع صصة لق صصد ال صصصأمين م صصن جح صصة

الم

صصررين يصصي ح صوادو السصصيا ار م ص الرجصصوى لمصصر مر كصصك

اللعا ال ار يقه بال عوين المديوى لت يلمص

مصن المسصاولة

صصامن صصره وجصصود ل قصصة سصصببية بصصين المخاللصصة والحصصادو

والعقص صصاك م ص ص اعح لص صصاو بمعاقب ص ص ج اتي ص صال ويص صصا تحكص صصام قص صصانون

وكل صصق خ يص صال لبقي صصة تنص صواى الرج صصوى األخ صصرث حي صصو ل صصم ي ص ص ره

الم ص صصرور والم ص صصادا  34م ص صصن ق ص صصانون العقوب ص صصا

بقولح ص صصا ( ك ص صصون

الم رى منا يك الع قة تو يكا ال ره (. )20

الجريمة لمدية جكا صوير القجصد الجرمصي لصدث يالمحصا ) ولكصن

لحص صصكا ق ص ص

محكمص صصة ال ميي ص ص بأن ص ص ( لمص صصا كص صصان سص صصبك

انق ك السيارا يو لها الموقة القدمي ييجك صوير الع قصة
السصببية بصين المخاللصة والحصصادو ع ويصكا ع ينبص
الص صصدلوث الج اتيص صصة) ( )21ع وق ص ص

جع لنصد حسصصم

تي ص صال بأن ص ص لص صصيس ل ص صصركة

ال أمين الرجوى بحجة ركوك ت خام تكنر مصن العصدد المقصرر
دون حقصصا الرابهصصة السصصببية بصصين يصصك المخاللصصة والحصصادو( )22ع
وق ص ص

تي ص صال لص صصيس لم ص صصركة الرجص صصوى جكا كص صصان الب ص صراد الص صصك

اسص ص دل المحكم صصة ل صصم يسص ص ه

حدي صصد ك صصون الموق صصة الق صصدمي

كية يمكن اس وحار قجد الجناتي يي حوادو السيا ار ويو
تمر خلي ؟ تن يصك مسصألة وقصات ينلصرد بحصا قا صي المو صوى
يص صصي البحص صصو ل ص صصن األدل ص صصة واعس ص ص عانة بص صصالقراتن اللعميص صصة ال ص صصي
يسص ص ن جحا م صصن وق صصات معين صصة كالن صصأر الس صصابا ب صصين الهص صريين تو
سصا العصار تو اعي مصام ب صخم السصاتا وبيت ص وسصوابق ومصا
بصصدر من ص قبصصا ار كصصاك الح صصادو مصصن حديصصد تو وليصصد بقصصوا تو
خهصصاك تو يصصر ع وي صصي جمي ص األح صواا يمكصصن ال ريصصو لحصصين
ججدار الحكم الجناتي الك يب

يي الجريمة العمدية .

لمسيارا ير جالا قبا الحادو تو تجبا يصر جصالا ن يجصة

تم صصا بالنس صصبة لمس صصيارا المس صصروقة تو المغ ج صصبة ي صصالرجوى

الحصصادو ألن ال صصق يلسصصر لمجصصمحة المصصدين يصصي لقصصود ال صصأمين

ينا ي م لمر ال صخم الصك ا جصك السصيارا تو قصام بسصرق حا

بال باريا من لقود اقكلان (. )23

وتر كص صصك الحص صصادو بحص صصك الجص صصلةوكلق لقاب ص صال ل ص ص وردل ص صال لغيص صصر

المبحو السادس
الرجوى يي حالة العمد تو بسبك سيارا مسروقة تو مغ جبة
تو دخم

العراا بجورا ير م رولة

بجرة النور لما جكا كان مخهتصال يصي قيصادا السصيارا تو يصر
مخهص صص /م  2/ 8 /ع كلص صصق ألن سص صصاتا السص صصيارا تو اجص صصبحا
يبصصدو خاتلصال مر بكصال مصصكلو الر يصصي سصصياق لمسصصيارا ويصصو يسصصير يصصي
الهرا العامة بجورا ير م رولة وبكلق يسبك تو ي يصد يصي

وق صصوى الحص صوادو ال صصي مص ص م صصركة ال صصأمين ب صصال عوين لنح صصا ع

ملرون بنم القانون سواو يي يك الحالة تو يي الحاع

والسص ص صصرقة يعنص ص صصي اخ ص ص ص س مص ص صصاا منقص ص صصوا مممص ص صصوق لمغيص ص صصر ...

مارا الككر ع و س هي ال ركة الرجوى لمر ت منحما بالمبم

واع ج صصاك يعن صصي اسص ص عماا تح صصد وس صصاتا اقكص ص ار تو ال حدي صصد

امن الواردا يي القانون المدني ع

المديوى هبقال ألحكام ال

ل س ي و لمر السيارا ولو لم يكن قاجدال ممكحصا وانمصا مجصرد

وبحكا المعنر ق

حيا ح صصا واعن ل صصاى بحصصا كم صصا ي صصي اس ص عماا الوديع صصة ب صصدون تكن

رجوى ال ركة لمر تحد المسؤولين لن الحادو ألنحا جاحبة

جاحبحا ع يزكا ما حقا العمد تو اع جصاك تو السصرقة يصأن

الحا باخ يار من ريد مقا ا ألن مسؤولي حم جايحا

ال صصركة ع سص هي الرجصصوى لمصصر اللالصصا جع بعصصد جصصدور قصرار
حكم ج اتي مك سك درجة الب ا

ينب

تدان .

تما يي حالة وقوى الحادو من سيارا دخم

ير م رولة ع يأن دخوا منا يك السيا ار يؤد جلر
ا دياد حوادو السيا ار وبال الي ا داد الخهر ال أميني
بال باريا سير خمس يي ال وارى والهرا العامة وبجورا
م هربة وخاتل من انك اة تمريا ع لحكا دي

ركة

ال أمين نم رج لمر مالق السيارا وساتقحا بال

امن ما لم

ينب

األخير لدم لمم بدخوا السيارا بجورا ير م رولة

ييكون الرجوى لمر مالق السيارا وحد

()25

ع وال

امنية ع واكا ق ر تحديم الدين برت
جكا انق

العراا بجورا

امن ينا

محكمة ال ميي بأن ع يقدح يي جحة

كمة ا خر من تما

دلوث الرجوى بال قادم لمر تحد المدينين اس لاد

المديون ا خرون كا بقدر حج ع واكا جالح
م تحد المدينين الم

ال ركة

امنين اس لاد من ا خرون ع ولكن

جكا ق ر تحديم الدين جاي يم الرجوى لمر المدينين
ا خرين ع المواد من  335-321من القانون المدني .
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رقم
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املراجع
أنظر أستاذنا الدكتور سعدون العامري في – تعويض الضررر فري المسرؤولية التقيريرية – بغرداد

 1981 ،ص ، 7وأنظر أيضاً د .سميمان مرقس – المسؤولية المدنيرة تقنيراا الردول العربيرة –
األحكام العامة – القسم األول –  1971ص. 2

وأنظرر فري ن رس السررنة يردر القرانون االقررارق رقرم  2009لسرنة  1980الررذي منرل المحراكم مررن
.2

سماع دعاوى الدهس خارج مناطق العبور  ،وأنظر القانون االقرارق رقم  846لسنة  1983الذي

أعتبر عذ ارً مخ اً لمسرائق الرذي يردهس إذا نقرل الميراا فرو ارً إلرش المستأر ش أو أخبرر الأررطة

وبخالفه يعتب ارً ظرفاً مأدداً . 84/131

أنظر قرار محكمة التمييز رقرم  /1193إداريرة أولرش 86/منأرور فري مةمرة األحكرام العدليرة العردد
.3

ا3ق – -1988ص ، 92وأنظررر أيض راً القررانون رقررم  29لسررنة  1985الررذي يعاقررا بررالحبس أو
الغرامة كل ياحا حانة أو مأرا أو منتدى ليمي سمح بدخول أخص لرم يبمر( ا21ق سرنة مرن

العمر ألي سبا كان .

أنظررر د .فخررري عبرردالرزاق الحرردي ي فرري – االعررذار القانونيررة المخ ررة لمعقوبررة  ،بغررداد 1979 ،

.4

ص ، 145وأنظر يباح أكرم أعبان – ركن التأ ير في ةريمرة السرياقة تحرا ترأ ير المسركراا –

.5

أنظر قرار محكمة التمييز المرقم /591م 88/1في . 1988/10/13

.6

أنظررر قرررار محكمررة التمييررز رقررم /59موس ر ة  88- )1فرري  1988/3/30مش ر ر يلي ر فرري م ررة
األحك م ال دلية – مر ع س بق – ص. 105
أنظر قرار محكمة التمييز رقرم  /254يداريرة  87 )1فري  87/8/5مشر ر يلير فري م رة األحكر م
ال دلية – مر ع س بق – ص. 90
أنظر قرار محكمة التمييز المرقم /218م 88/4في  88/7/22مش ر يلي في م ة األحك م ال دلية
– مر ع س بق – ص. 99
السنهوري – الوسيط في شرح الق نون المدني زء -)1مص در االلتزام – دار النهضة ال ربيرة
– بيروت –  – 1964ص.883

.11

د .س يم ن مرقس  ،مر ع س بق  ،ص. 204

.7
.8
.9

بحث منأور في مةمة قوى األمن الداخمي  – 87/86ص . 50

.13

أنظررر الرردكتور حسررن زكرري ا براشرري – مسررلولية األطب ر ء وال ررراحين المدنيررة  ،الق ر ر  ،دار
النشر ل م ت المصرية  ،ص ، 210وأنظر ل مللف  ،المختصر في مصر در وأحكر م االلترزام ،
بغداد  -2012 ،مطب ة ال سكريين  ،ط ،2ص.60
أنظررر قرررار محكمررة التمييررز المرررقم /218م 88/4فرري  ، 88/7/12مش ر ر يلي ر فرري م ررة األحك ر م
ال دلية  ،مر ع س بق  ،ص. 99
أنظر قرار محكمة التمييز المررقم /2127م 88/4فري /21م 88/4فري  ، 88/7/11مشر ر يلير فري
م ة األحك م ال دلية ال دد ، 1988 ، 4ص. 98

.14

قرار رقم  592في  ، 88/10/13مش ر يلي في م ة األحك م ال دلية – مر ع س بق – ص. 95

.15

أنظررر القرررار التمييررزي رقررم /1960يداريررة 87/1/فرري  1987/9/9مش ر ر يلي ر فرري م ررة األحك ر م
ال دلية – مر ع س بق-ص. 92

.11
.12

.16

أنظر ق نون المرور ال ديد رقم  86لسرنة  2004والت يمر ت رقرم  )1و  )2لسرنة  2009المرواد
من 106-99
أنظررر قرررار محكمررة التمييررز المرررقم / 3135م 88/3فرري  88/12/6مشر ر يلير فرري م ررة األحك ر م
ال دلية عدد  ، 1988 ، )3ص.98
أنظررر قرررار محكمررة التمييررز المرررقم / 467يداريررة  87/فرري  1987/11/25مش ر ر يلي ر فرري م ررة
األحك م ال دلية – مر ع س بق ،ص.110
أنظر السنهوري – الوسيط في شرح الق نون المردني رزء  )3القر ر مكتبرة النهضرة المصررية
 ،1958،ص ، 39د .عبدالم يررد الحكررريم واألسررت ط محمرررد طرر البشرررير  ،والرردكتور عبررردالب قي
البكري في – أحكر م االلترزام  ،بغرداد  ،2008 ،ص ، 142الردكتور حسرن ع ري الرطنون – أحكر م
االلتزام – ال تك لصن عة الكت ب  ،الق ر  ،ط ، 2007 -2ص. 110

.21

أنظر الفقر  )9من الم د  )8من ق نون التأمين ا لزامي .

.21

أنظر قرار محكمة التمييز المرقم /690م 88/4في  88/6/5منشور في م ة األحك م ال دلية عدد
 – 1988 – )3ص.94
أنظر قرار محكمة التمييز المرقم /795يدارية 88/في  88/1/9منشور فري م رة األحكر م ال دليرة
– مر ع س بق – ص.104
أنظررر قرررار محكمررة التمييررز المرررقم /1142يداريررة 88/فرري 1988/2/4منشررور فرري م ررة األحكر م
ال دلية – مر ع س بق – ص ، 104وأنظر أيض ً – بديع أحمد سيفي – الترأمين ع مر ً وعمر ً –
بغداد  ، 1972ط ،1ص ، 30به ء بهيج شكري – النظرية ال مرة ل ترأمين – مطب رة الم ر رف ،
بغداد ط ، 1960 ، 1ص ، 45م ل الحكيم – عقود التأمين من الن حيتين التأمينية والق نونيرة ،
دار الم رف بمصر  ،ج ، 1965 ،1ص. 70
أنظررر الرردكتور محمررود م ر ل الرردين زكرري – دروس فرري التررأمين – الق ر ر  ، 1957،ررزء )1
ص ، 34الدكتور س دون القشطيني – عقد الترأمين – بغرداد  ، 1972 ،ص ، 73المللرف فري –
تأثير التأمين ا لزامي فري المسرلولية المدنيرة الن شرنة عرن حروادا السري رات – بغرداد ، 1975
مطب ة الحوادا  ،ص ، 16د .س د واصرف – الترأمين مرن المسرلولية – دراسرة فري عقرد النقرل
البري  ،رس لة دكتوراه  ،الق ر  ، 1958 ،ص. 75
أنظر قرار محكمة التمييرز المررقم /463يداريرة 86/1/فري  1986/8/6منشرور فري م رة األحكر م
ال دلية ال دد  ، 1986 ، )2ص.128
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