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 ممخص الجراسة

كالحساية مطمة األماف كيعتبخ  صخؽ،حػادث ال سا، السي  مػاجية الكػارث فيمتأميغ دكر كبيخ ل      
ال يسكغ تفادييا جخاء  كالتي ،يجؼ مغ نطاـ التأميغ ىػ التعػيس عغ الخدائخ الستكبجةلمسػاششيغ، كال
 كقػع الحػادث.

مغ األفخاد يبحثػف عغ  ندبة   ميغ مغ خبلؿ القزاء العادؼ، إال أف  السصالبة بتعػيزات التأ ػف  كتك     
شخاؼ الشداع أل   سكغ  ي   نو شخيق خرػصي"بأ يعخؼ حا يمجؤكف لمتحكيع فيػنطاـ أكثخ سخعة كمخكنة؛ ل  

كيكػف ذلظ تحت رقابة  ،ك محتسل الػقػع  لييئة التحكيعأ سشحػف الػالية في حل نداع قائع  كفيو ي   ،سمػكو
 ."كمداعجة القزاء

تتسثل في تخفيف العبء عغ السحاكع في القزاء الشطامي لمجكلة، عامة  كيحقق التحكيع مرالح     
، كيحقق التحكيع أيزا  مرالح خاصة ماـ محاكع الجكلةأس القزايا كبالتحكيع كالقزاء معا  يشتيي تكج

حيث يتع تقجيخ التعػيس في  ،ؼكيحافع عمى العبلقات الػدية بيغ األشخا ،يحقق الدخعة كالدخية التامةف
لى التحكيع بالرمح، فيكػف سخعة شخاؼ مغ اختيار لمقانػف السػضػع أك المجػء إالتحكيع بسا يتفق األ

كال يتأخخ التعػيس عمى السراب كال  ،كبالتالي تتحقق الدخعة كالسخكنة ،تقجيخ التعػيزاتكمخكنة في 
 يخىق التقاضي كاىل األشخاؼ.

كتتبيغ مجػ فاعمية نطاـ التحكيع في السشازعات الخاصة بتقجيخ تعػيزات حػادث الصخؽ في تحقيق    
ألنو يجب  ؛نة في إعادة تقجيخ التعػيزاتو ال يحقق السخك إال أن   ،الدخعة في الفرل كغيخىا مغ السدايا

 .ع االلتداـ بقانػف كاجب التصبيقك   حعمى الس  
التعػيس، كتخؾ الدقف األعمى لمدمصة التقجيخية  ع  بتحجيج سقف أدني لتقجيخاتخ   حا نػصي الس ذل     

حجدىا قانػف التأميغ ع مع تػفيخ ضسانات في القانػف تكفل االلتداـ بتصبيق القػاعج التي حك   لمقاضي أك الس  
 كعجـ تجاكزىا في نطامي القزاء كالتحكيع. ،لمتعػيس

 
 
 

 الباحث
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 Abstract  
      Insurance has an integral role in facing disasters, especially road accidents, 

and it is considered as a key of safety and protection for citizens. The  main 

purpose of the insurance system is to compensate for incurred and unavoidable 

losses caused by accidents. 

      The insurance compensation could be claimed through ordinary courts, but 

some individuals seek for more rapid and flexible system, so they go for 

arbitration. And it is defined as “a private way in which the dispute parties can 

resolve an existing or potential dispute by the help of arbitral tribunal and be 

under the supervision and assistance of the judiciary.” 

       Arbitration achieves general interests in reducing the burden of the courts in 

the state's judicial system. Arbitration and judiciary together end the 

accumulation of cases in the state courts. Arbitration also achieves special 

interests as speed, confidentiality and maintain friendly relations between the 

parties. Whereas, the compensation is estimated in accordance to the parties 

choice, whether the reconciliation will be by the law or the arbitration. And this 

will achieve speed and flexibility in estimating the compensations which  wont 

delay compensation to the injured and wont the litigation would be burden on 

the parties. 

       The effectiveness of the arbitration system in disputes concerning the 

estimation of road accident compensation is recognized in terms of speed of 

dismissal and other advantages, but it does not provide flexibility in 

recalculation of compensation because the arbitrator must comply with 

applicable law. 

       Therefore, we recommend that the legislator set a minimum ceiling for 

compensation estimates and leave the highest ceiling of discretion to the judge 

or arbitrator and provide guarantees in law to ensure compliance with the rules 

set by the insurance law for compensation and not to exceed them in the judicial 

and arbitration systems. 



                                                     

 ج 

 

 

 

 

 آية قخآنية

 َُّموَك فِوََم َشَجَر َبْونَُهْم ُثم َفََل َوَربَِّك ََل ُيْؤِمنُوَن َحتَّٰى ُُيَكِّ

ُموا َتْسلِوًَم  َّا َقَضْوَت َوُيَسلِّ  ََل ََيُِدوا ِِف َأْىُفِسِهْم َحَرًجا ِِم

 
 [65النساء: ] 
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 اإلىجاء
 

 

 أىدي ىذا اجليد املتٌاضع ،،،

 ثٍنا حمًد صهى اهلل عهٍو ًسهى،،،إىل يعهى انثشزٌح، ًينثع انعهى، ن

 ،،،أطال اهلل عًزه ًأحسن عًهوإىل أتً انغايل 

 أنثسيا ثٌب انصحح ًانعافٍح،،،ًإىل أيً انغانٍح حفظيا اهلل 

 إخٌتً ًأخٌاتً ًإىل سًجيت ًأتنائً 

 يٌه يل ين يساعدج ًدعى ًتشجٍع ،،،عهى يا قدَّ

 إىل كم أحثائً ًأصدقائً ًعائهيت ،،،

 جناس ىذا اجليد املتٌاضع ،،،إساىى يف إىل كم ين 

 إىل أىم فهسطني انصاتزٌن ،،،

 ،،، اأرًاح انشيداء، األكزو ينا مجٍعًإىل 

 أسزكى ،،، اهللُ إىل أسزانا انثٌاسم، فكَّ

 إىل كم طانة عهى ،،،

 أىدي دراسيت ىذه ،،، اإنٍكى مجٍعً
  

 

 الباحث
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 شكخ وتقجيخ

 

لربلة كالدبلـ عمى أشخؼ السخسميغ، كعمى آلو كصحبو أجسعيغ، كمغ رب العالسيغ، كا    الحسج  
 سار عمى دربو بإحداف إلى يـػ الجيغ.

بجاية  أشكخ هللا العمي القجيخ، الحؼ كفقشي إلتساـ ىحه الجراسة، كيصيب لي أف أتقجـ بجديل الذكخ كالتقجيخ 
 هللا عد كجل لتحقيقو.إلى كل مغ ساىع في مداعجتي في إنجاز ىحه الخسالة، كالحؼ كفقشي 

مجمذ إداراتيا، خئيديا ك كأخز بالذكخ كالتقجيخ أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا، مسثمة ب
 ، عمى ما قجمػه لي مغ فخصة لبلرتقاء كالتصػيخ.ايغ، كاإلخػة زمبلء الجراسة جسيع  كالعامم

مى و هللا، كالحؼ كاف لي شخؼ مػافقتو عحفطعجناف يػسف الحافي لمجكتػر/  اكأتقجـ بالذكخ الجديل أيز  
 شخاؼ عمى ىحه الجراسة، كمداعجتي في إثخائيا، مغ خبلؿ اإلرشادات الدجيجة كالسفيجة.اإل

 كأتقجـ بالذكخ الجديل لكل  مغ:

 د. خالج شيؾاف السشاقر الجاخمي الجكتػر /

 د. راجح مربح السشاقر الخارجي الجكتػر /

 مى مشاقذة الجراسة.كذلظ عمى تفزميسا بالسػافقة ع

 ى أكخمشي هللا بإنياء ىحا الجيج الستػاضع.كالذكخ مػصػؿ إلى كل مغ كقف بجانبي حت  
 
 

احثالب
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 مقجمة

يقـػ عمى الحؼ ك  ،خادففي السشازعات التي تشذأ بيغ األ ا في الفرلا استثشائي  يعتبخ التحكيع أسمػب       
و ن  أالتصػر التاريخي لمتحكيع لػججنا لى إػ نطخنا ص عادييغ لمفرل في تمظ السشازعات، كلاختيار أشخا

سمػب أبع العخب بيشيع، حيث ات   أفخاد لفس السشازعات التي تشذإلييا األ أمغ أقجـ الػسائل التي كاف يمج
 .(1)فخادالسشازعات الشاشئة بيغ القبائل كاأل س   التحكيع قبل اإلسبلـ في ف  

      العجيج مغ اآليات التي ندتجؿ مشيا ف الكخيع كذكخ القخآ ،التحكيع سبلـ الحشيف عمى مذخكعيةج اإلكأك       
ُهْم  ﴿: تعالى قػلو مشيا، مذخكعية التحكيع عمى ن َ َفََل َورَبَِّك ََل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتىٰ ُُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

عميو  -الخسػؿ كنذيخ إلى أف   (2)"﴾وا َتْسِليًماُثُى ََل ََيُِدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِمىا َقَضْيَت َوُيَسلِّمُ 
 عميو. ت  ض  خ  في بعس الشداعات التي ع   سا  حك  ف يكػف م  أ ل  ب  ق   -الربلة كالدبلـ

جخاءات الػقائية، عمى اإل لكغ في حيغ كاف التخكيد التقميجؼ لتجخبلت الدبلمة عمى الصخيق معتسجا       
ك تأخخ في عجـ كجػده، أ إلىما كاف يؤدؼ ذلظ  و غالبا  ن  ج( إال ألسبجأ) الػقاية خيخ مغ العبل أؼ كفقا  

 عسمية التعػيس لزحايا الحػادث التي لع يتع الػقاية مشيا.

صابات قصاع التأميغ عمى اإل ف  التعػيس عغ الخدائخ الستكبجة ، فإاليجؼ مغ نطاـ التأميغ ىػ  كبسا أف  
صابات فيف العػاقب الستختبة عمى تمظ اإلفي تخ ئيديا  ر  الجدجية كالتأميغ عمى السخكبات يمعب دكرا  

 ا.كالحػادث التي لع يسكغ تفاديي

غ خخيعغ األضخار التي لحقت باألشخاص اآل و قج يكػف مدئػال  ن  إذا تدبب أحج الدائقيغ بحادث، فإ
فع جيتع رفع دعػػ قزائية ضجه، كمصالبتو بال ف  و مغ السسكغ أن  السذتخكيغ في ذلظ الحادث، حيث إ

لمتعػيس عغ ىحا الزخر، حيث إن و سيزصخ إلى الجفع ليذ فقط مقابل األضخار السادية التي تدبب بيا 
أؼ شخز تزخر في الحادث  كالجخل السفقػد، كمقابل ألع كمعاناة يزا لتغصية الشفقات العبلجية،لكغ أ

كحلظ يجفع التأميغ  ،اتشيغ مغ تحسل مدئػلية كل ىحه الشفقم  ؤ  يداعج تأميغ السخكبات في حساية الس  
 قزائية قج تكػف مدتحقة.  مغ ضج أؼ مصالبات، أك دعاكػ ؤ  لمسحامي لكي يجافع عغ الس  

 مغ،ؤ  ضخار التي بالسخكبة الخاصة بالس  شخاء تأميغ لتغصية األ ايز  بسػجب ىحا التأميغ مغ السسكغ أ

 ،ك لع يكغمغ ىػ السخصئ أؤ  الس  ىحه التغصية االختيارية تداعج عمى دفع الخدائخ، سػاء كاف  ف  حيث إ
شخاؼ ىحه شكاال  يجعل الكثيخ مغ أإ استغخاؽ كقت كبيخ لحل مشازعات التأميغ عغ حػادث الصخؽ  يزا  أك 

فزل مغ الصخؽ العادية لى شخيق ربسا يحقق مسيدات ألمجػء إك ايمجؤكف لمتغصية االختيارية أ السشازعات

                                                 

 .6)، )ص(2001)(، دار الشيزة العخبية ، القاىخة، )التحكيؼ في السشازعات العقجية وغيخ العقجيةد يدخػ دمحم العصار، (1) 
 .( مغ سػرة الشداء65اآلية ) (2)
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كتقجيخ تعػيزات  مشازعات عمىالتحكيع  فعالية  نطاـ  ػمج حػؿ يثيخ تداؤال  فيشا  ،لحل ىحه السشازعات
كلسا كاف  ،صاب السزخكريس يكػف جداء كمقابل الزخر الحؼ أالتأميغ عغ حػادث الصخيق، فالتعػ 

ة فإف  التعػيس يتسثل بالتالي في ثخ لمسدئػليك مرمحة السزخكر كأعتجاء عمى حق أالزخر يتسثل في اال
كيثيخ التعػيس مذاكل في تقجيخه، فتتعجد شخؽ تقجيخ  ،رك مرمحة السزخك ق أح ثخ االعتجاء عمىإزالة ا

 التعػيس.

القانػف قج يتجخل كيحجد  ف  ضي كىحا ىػ التعػيس القزائي غيخ أكاألصل أف يتع التعػيس بسعخفة القا
غ قج يتع تقجيخ التعػيس باالتفاؽ بي خيخا  ف عشجئح برجد التعػيس القانػني، كأقجر التعػيس فتكػ 

 .السزخكر كالسدئػؿ، فيكػف التعػيس اتفاقيا  
 

احثالب  
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كسشخكد دراستشا في تفديخ كتحميل مذكمة الجراسة كتداؤالتيا في ضل القػانيغ الفمدصيشية كبعس القػانيغ 
  السقارنة.

 :مذكمة الجراسة وتداؤالتيا
ميغ بالشدبة أعمى تقجيخ تعػيزات التيع تتسثل مذكمة الجراسة في بياف مجػ فاعمية تصبيق التحك    
أك  ميغ، أيق، كمجػ خزػع السحكع لقانػف التحػادث الصخؽ، كبياف اإلجخاءات كاجبة االتباع في التصبل
 ع .حك  لمس   حيد الستاحخؼ عمى الشخاؼ الشداع،  كالتعأالستفق عميو مغ مقانػف ل
أثخ اتفاؽ التحكيع الػارد في حػؿ  غ يثيخ تداؤال  ميأتصبيق التحكيع في مشازعات الت إف  خخػ فأكمغ ناحية  

مى سا قائع عكإن   ،ق شخط التحكيع فيياق  ح  حػادث الصخؽ ال يسكغ ت   ف  إحيث  ،كثيقة التأميغ عمى الغيخ
  خخ مغ الشداع.السذارشة لعجـ معخفة الصخؼ اآل

 وتتسثل مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيذ التالي:
أثخ اتفاؽ التحكيع الػارد ك  ميغ عغ حػادث الصخؽ لمتحكيعأالت اتيخ تعػيزخزػع تقجفاعمية ما مجػ  -

 ؟في كثيقة التأميغ عمى الغيخ

 ويتفخع مؽ الدؤاؿ الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:
 كأنػاعو ؟ الصخؽ الخاص بحػادث ة التأميغ ماىي   -1
 ؟مرشجكؽ الػششي الفمدصيشي لتعػيس ضحايا حػادث الصخؽ ل الجكر الػضيفي ما -2
 ككيفية إثباتو؟كمػائستو لمػاقع لحادث الصخؽ كالتذخيعي ما السفيـػ القانػني  -3
 تػزيعيا؟ ليةآك  الشاتجة عغ الحادثالسدئػلية  ما  -4
 التحكيع عغ تعػيزات التأميغ بحػادث الصخؽ؟ اتفاؽبخاـ إثخ الستختب عمى مجػ الفاعمية كاأل -5
 ؟ ع الػارد في كثيقة التأميغ عمى الغيخكأثخ اتفاؽ التحكي القانػف الحؼ يخزع لو السحكع ما  -6

 أىجاؼ الجراسة:
 تي.تيجؼ ىحه الجراسة إلى اآل

 خاص.  شكالية حػادث الصخؽ كقزاء  عمى حل إمفيـػ التحكيع مجػ انعكاس التعخؼ عمى  -
 تبياف حجع السعالجة ككفايتيا مغ خبلؿ القػانيغ ذات الرمة. -
 التحكيع. اتفاؽ ثخ الستختب عمىمعخفة األ -
 ككيفية إثباتو. كمقارنتو مع الػاقع السفيـػ القانػني لحادث الصخؽ  إلىخؼ التع -
 معخفة السدئػلية عغ التعػيس ككيفية تػزيعيا. -
 لى مفيـػ التعػيس كمغ يدتحقو.إالتعخؼ  -
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 كأنػاعو كتغصياتو . ميغ حػادث الصخؽ تألى مفيـػ إالتعخؼ  -
 خؽ كاختراصاتو.لى الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس ضحايا حػادث  الصإالتعخؼ  -

 أىسية الجراسة:
ميغ في أتقجيخ تعػيزات التب ع الخاصلة مشا في معالجة ليحا السػضػ تكػف ىحه الجراسة كسحاك  نتصمع أف  

أشخاؼ الشداع ك تػعية األفخاد إلى  ثخاء السكتبة الفمدصيشية ببحث ييجؼ، آمميغ مغ ذلظ إحػادث الصخؽ 
بالتحكيع كااللتدامات كالسسيدات الستختبة عمى اختيار التحكيع الشاتجة عغ حػادث الصخؽ باألحكاـ الخاصة 

 .الشاشئة عغ حػادث الصخؽ السشازعات  كصخيقة خاصة كفاعمة لفس   

 -األىسية العمسية:
 عجاد الديارات بذكل كبيخ كسخيع كتجني السخاقبة.ازدياد أ مع  كثخة حػادث الصخؽ -1

 ميغ الشاتجة عغ حػادث الصخؽ.ألتلمفرل في مشازعات التعػيس في ااستيبلؾ كقت كبيخ -2

فزل معالجة أسا يؤدؼ إلى تشقيحيا لمػصػؿ إلى نقج كتحميل الشرػص القانػنية ذات الرمة ب-3
 تذخيعية لسػضػع البحث.

 سا فيو مغ مدايا غيخ مػجػدة في الصخؽ األخخػ لفس  ل   ؛لى التحكيعإلى المجػء إ ػكما سبق أد
 .السشازعات

 الشداعات الشاتجة عغ حػادث الصخؽ.جيخ التعػيزات الشاتجة عغ عجـ كجػد دراسات خاصة بتق-4

ب القانػنية لمتحكيع كالجػانب الجػان إلى جسيعاسة جانب التحكيع لمتعخؼ كلسا سبق يتصمب عميشا در 
سا ليا مغ أىسية عمسية كعسمية في سيخ الخرػمة التي تع اختيار ل   ؛ميغ كالحػادثأجخائية في قانػف التاإل

لى مدايا كسمبيات ىحه القػانيغ، إػانيغ محل الجراسة يداعجنا التعخؼ مفرل فييا، كتشاكؿ القالتحكيع ل
ا يز  أك  ،السختريغ ألخحىا بعيغ االعتبارالخخكج  بتػصيات لحكؼ الذأف ك  كالػصػؿ إلى الشتائج كمغ ثع  

 ة لمتصػر الدخيع في ىحا السجاؿ.  لتكػف ىحه القػانيغ مشدجسة مع الػاقع كمػاكب  
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 مشيج الجراسة:
 استخجـ الباحث في ىحه الجراسة السشيج التحميمي السقارف.

 :السقارف  السشيج التحميمي -
تحميػػل نرػػػص قػػانػف التحكػػيع  إلػػى الػػحؼ ييػػجؼ السقػػارف  اعتسػػجت الجراسػػة عمػػى السػػشيج التحميمػػي      

ة ، كاستخبلص اآلراء الفقييػ تحميل نرػص قانػف التأميغ كقانػف السخكر كأيزا   ،السعسػؿ بو في فمدصيغ
 ،ذىا كاتباعيا في السشازعات الشاتجة عغ حػادث الصخؽ اجخاءات العسمية التي يتع اتخكتشاكؿ اإل ،كالقزائية

السشازعػػات الشاتجػػة مػػغ حػػػادث  القػػجرة عمػػى تصبيػػق قػاعػػج قػػانػف التحكػػيع لفػػس  ػ كتدػػميط الزػػػء عمػػى مػػج
  ـ(،(2000لعػػاـ  (3)قانػنيػػة الػػاردة فػي قػانػف التحكػيع رقػع إجػخاء مقارنػة بػيغ الشرػػص اليزػا  ، كأؽ الصػخ 

( فػي فمدػصيغ ـ2000) لعػاـ (5)كقانػف السخكر الفمدصيشي رقػع  (،ـ2005) لعاـ (20كقانػف التأميغ رقع 
كقػانػف السػخكر السرػخؼ  ، كالشرػص القانػنية ذات الرػمة التػي يػتع تصبيقيػا فػي جسيػريػة مرػخ العخبيػة

 . كبعس القػانيغ األخخػ كتعجيبلتو  ـ(1973)( لدشة 66رقع )

 صعؾبات الجراسة:
 نجرة السخاجع القانػنية الخاصة بالسػضػع في فمدصيغ. -
 حكاـ الرادرة عغ ىيئات التحكيع كنجرتيا في فمدصيغ.كجػد جيات رسسية تقـػ بتػثيق األ عجـ -
 مشازعات حػادث عغ شخيق التحكيع.  عجـ تػافخ تصبيق عسمي لفس    -
 صبيق بسا يجعل ىحه الجراسة أساسا  لسا سيمي مغ دراسات كما يمقيو مغ عبء عمى عاتقحجاثة الت -

  الباحثيغ.
 
 
 

 الباحث 
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 ىيكمية الجراسة

 : التأميؽ عمى السخكباتتسييجيالفرل ال

 .عمى السخكبات  ميغأكؿ: ماىية التالسبحث األ

 .السدؤكلية عغ التعػيسالسبحث الثاني: 

 يف القانؾني لحؾادث الظخؽ : التكيوؿالفرل األ 

 مفيـػ حادث الصخؽ كؿ: السبحث األ

 ثبات.سدئػلية عغ حػادث الصخؽ كأدلة اإلالسبحث الثاني: ال

 ة التحكيؼ: ماىي  ثانيالفرل ال

 : تعخيف التحكيع كأنػاعو كأىسيتو.األكؿالسبحث 

 .السبحث الثاني : الصبيعة القانػنية لمتحكيع

 ثار الستختبة عميوجيخ تعؾيزات التأميؽ لمتحكيؼ واآلتقمجى فاعمية الفرل الثالث : 

 خزاع تقجيخ تعػيزات التأميغ عغ حػادث الصخؽ لمتحكيع.إالسبحث األكؿ :   

 .سا يذيخ إليو قانػف التحكيع السبحث الثاني : آلية التعامل مع التعػيس السادؼ كالسعشػؼ كفقا  ل  

  تؾصيات:الشتائج و ال 
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 انفصم انتمهٍدي
 انتأمني عهى املركبات
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 الفرل التسييجي
 التأميؽ عمى السخكبات

 

ك سائق السخكبة قائج أ لية قج يشتج عشيا العجيج مغ السخاشخ بالخغع مغ أف  إف قيادة السخكبات اآل      
مع ذلظ تزاعفت ك  ، يخزع إلجخاءات كفحػصات كدكرات معيشة لمحرػؿ عمى رخرة قيادة السخكبة

ع يبحث عغ قػانيغ متخررة في تغصية كافة مشاحي ذخ  الحػادث بذكل كبيخ كمقمق، كىحا ما يجعل الس  
لدامي يغ مغ تمظ الحػادث، ففي إنجمتخا كضع قانػف التأميغ اإلحػادث الصخؽ كضساف حقػؽ الستزخر 

ع ذخ   كأصجر الس    (ـ(1985ردف عاـ ( أما األـ1955)كفي مرخ كضع القانػف عاـ  (ـ (1930لعاـ
ليعالج مغ خبللو تأميغ السخكبات كالحػادث الشاتجة  ـ((ـ2005)لدشة  (20)الفمدصيشي قانػف التأميغ رقع 

لعاـ  4)ع تشاكؿ ىحه السدألة ضسغ األحكاـ الػاردة في القانػف السجني رقع ذخ   الس   باإلضافة ألف   ،عشيا
  :مبحثيغتأميغ كبالتالي سشتشاكؿ ىحا الفرل مغ خبلؿ ضسغ األحكاـ العامة الخاصة بال ـ((2012

 
 .ماىية التأميغ عمى السخكبات : وؿالسبحث األ 

 .السدئػلية عغ التعػيس :السبحث الثاني
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 السبحث األوؿ
 ة التأميؽماىي  

 فو رجاؿ التأميغ بخبلؼ رجاؿعخ  بحيث ي   ،فة لوعخ   يختمف تعخيف التأميغ باختبلؼ الجية الس  
التأميغ يقـػ عمى مجسػعة مغ األسذ القانػنية كالفشية  كذلظ ألف   ؛بخبلؼ رجاؿ القانػف  ك االقتراد

كبيحا سشقـػ بجراسة ذلظ في ىحا  ،كىحا ما جعل كجػد االختبلؼ حػؿ تعخيف التأميغ ،كاالقترادية
 السصالب التالية:السبحث مغ خبلؿ 

  .تعخيف التأميغ األكؿ:ب مالسص

 .خرائز كعشاصخ عقج التأميغ :السصمب الثاني

 أنػاع التأميغ عمى السخكبات. السصمب الثالث:

 :السظمب األوؿ
 تعخيف التأميؽ

سشتشاكؿ في ىحا السصمب تعخيف التأميغ مغ خبلؿ فخعيغ: )الفخع األكؿ التعخيف المغػؼ، كالفخع 
 الثاني التعخيف االصصبلحي(.

 الفخع األوؿ:
 مغؾي التعخيف ال  

، كأمانا ، كأمانة، كأمشة، أؼ اشسأف كلع  أمشا   –بكدخ السيع  –غ تأميشا ، كأصمو مغ أمغ مرجره أمغ يؤم
 يخف فيػ آمغ ، كأميغ.

 كأمغ البمج: اشسأف فيو أىمو.

قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإَلى َكَما َأِمنُتُكْم َعَلٰى َأِخيِه ِمن  ﴿كأم شو عميو: أؼ كثق بو ، قاؿ تعالى: 
  .(1)﴾قَ ْبلُ 

 .(2)أؼ ىل كثقت بكع؟ 

 .(3)كاستأمغ مغ إليو دخل في أمانو، قاؿ تعالى:" كىحا البمج األميغ" ،كاألمغ ضج الخػؼ

 
                                                 

 (.64سػرة يػسف ، آية ) (1)
(2)  (:  ر صادر، مادة آمغ.بيخكت ، دا –، د. ط لبشاف ( لداف العخب(1357)ابغ مشطػر، أبػ الفزل جساؿ الجيغ مكـخ
 (.3سػرة التيغ: آية ) (3)
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 .(1): " يخيج البمج األمغ كىػ مغ األمغ"يقػؿ األخفر

 
 الفخع الثاني:

 :التعخيف االصظالحي 
أمغ" أداء ما يتع االتفاؽ عميو عقج يمتـد أحج شخفيو " السؤمغ" قبل الصخؼ اآلخخ " السدت عقج التأميؽ:

 .(2)عشج تحقيق شخط أك حمػؿ أجل نطيخ مقابل نقجؼ معمـػ لؤلشخاؼ
ييجؼ برفة أساسية إلى حساية األفخاد كالييئات مغ الخدائخ السادية الشاشئة عغ  و:"آخخ بأن   رأيفو وعخ  

يكػف لؤلفخاد دخل  دكف أف  كيدبب خدائخ يقع مدتقببل   كالحؼ يسكغ أف   ،تحقيق الخصخ السحتسل الحجكث
 .(3)في حجكثيا

كذلظ عغ شخيق نقل  ،: " نطاـ يقمل ضاىخة عجـ التأكج السػجػد لجػ السؤمغ لووبأن   ثالثفو رأؼ كقج عخ  
عبء أخصار معيشة إلى السؤمغ الحؼ يتعيج بتعػيس السؤمغ لو عغ كل أك جدء مغ الخدارة السالية التي 

 .(4)تكبجىا
" عسمية فشية تداكليا ىيئة  كىػ لفقياء في مرخ اتفقػا عمى تعخيف قانػني لمتأميغا كنبلحع أف        

السقاصة بيشيا  ل تبعتيا عغ شخيقس  ح  كت   ،مشطسة ميستيا جسع أكبخ عجد مسكغ مغ السخاشخ الستذابية
خ أك مغ يعيشو حاؿ تحقق الخص اء، كمغ مقتزى ذلظ حرػؿ السدتأمغ ) السؤمغ لو(حركفقا  لقػانيغ اإل

السؤمغ مشو عمى عػض مالي يجفعو السؤمغ مقابل كفاء األكؿ )السؤمغ لو( باألقداط السدتحقة عميو في 
  .(5)كثيقة التأميغ"

 التعخيف القانؾني -
يؤدؼ إلى السؤمغ لو أك إلى  :" أؼ اتفاؽ أك تعيج يمتـد بسقتزاه السؤمغ أف  بأن و ؼ عقج التأميغخ  ع       

االحؼ اشتخط التأميالسدتفيج  ا ،اأك إيخاد   ،مغ الساؿ غ لرالحو مبمغ  ا، أك مختب ا ،مغ الساؿ أك مبمغ  ، أك إيخاد 
غ في العقج، كذلظ نطيخ قدط أك آخخ في حالة كقػع الحادث أك تحقق الخصخ السبي أك أؼ عػض مالي  

 .(6)دفعة مالية أخخػ يؤدييا السؤمغ لو لمسؤمغ " أؼ
يؤدؼ السؤمغ إلى  :" عقج يمتـد بسقتزاه أف  بأنو ؼ عقج التأميغعخ  فقج أما القانػف السجني السرخؼ      

االسؤمغ لو أك السدتفيج  ا مختب ا ،مغ الساؿ الحؼ اشتخط التأميغ لرالحو مبمغ  أك أؼ تعػيس مالي  ،أك إيخاد 

                                                 

 (.23(، د. ط، لبشاف، بيخكت، مكتبة لبشاف ، ناشخكف، )ص( مختار الرحاح2009)الخازؼ دمحم بغ أبي بكخ:  (1)
 .16)دار البذائخ اإلسبلمية، )ص –بيخكت  –، لبشاف 3(، طالتأميؽ اإلسالمي(، )2006داغي عمي محي الجيغ العدة: ) (2)
 .11)، )ص(1971) –بيخكت  –، دار الشيزة مبادئ التأميؽ(عادؿ عبج الحسيج عدا: ) د. (3)
 .74، ص1972، دار الشيزة، القاىخة، 3(، ط)الخظخ والتأميؽد. سبلمة عبج هللا سبلمة:  (4)
 .9)(، جامعة القاىخة، )صشخح القانؾف السجني الججيج في التأميؽ والعقؾد الرغيخةد. دمحم عمى عخفو: ) (5)
 ـ(.2005(، لعاـ )20(، مغ قانػف التأميغ رقع) 1مادة) (6)
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دفعة مالية أخخػ  ، كذلظ نطيخ قدط أك أؼآخخ في حالة كقػع الحادث أك تحقق الخصخ السبيغ بالعقج
ا ، كىحا التعخيف (1)السؤمغ لو لمسؤمغ " يؤدييا  .(2)مع القانػف السجني الدػرؼ  يتذابو أيز 

اىتسػا  بالجانب القانػني مغ خبلؿ تعخيفيع  كآخخكف  ،ىشاؾ مغ اىتع بالجانب الفشي كيخػ الباحث أف      
دية أؼ عػض لمسؤمغ :" عقج رضائي يمتـد بسقتزاه السؤمغ بتأبأن و ؼ الباحث التأميغعخ  كبحلظ ي   ،لمتأميغ

 ،ما تع االتفاؽ عميو حدب بعةجخاءات الست  الخصخ أك تحقق الذخط، ذلظ كفق اإللو أك السدتفيج حاؿ كجج 
يقـػ السؤمغ لو بااللتداـ بسا يتختب عميو مغ أقداط كدفعات مالية يؤدييا  كحدب القانػف مقابل أف  

ى تحقيق مبجأ السذاركة الجساعية بيغ السؤمغ سذ فشية كتعسل عم، بحيث تقـػ ىحه العسمية عمى ألمسؤمغ
 ليع" .

 السظمب الثاني: 
 خرائص وعشاصخ التأميؽ

لو كسا ذكخنا في  كالسؤمغ كيتسثبلف بالسؤمغ ،عقج التأميغ يقـػ عمى تشطيع عبلقة قانػنية بيغ شخفيغ     
عقج التأميغ لو  خمز أف  لحلظ مغ خبلؿ ىحه التعاريف ندت ،تعخيفات قانػف التأميغ في بجاية ىحا السبحث

 عجة خرائز.
 :الفخع األوؿ

 خرائص عامة لعقج التأميؽ 
 أواًل: عقج التأميؽ عقج ممـد لمظخفيؽ

ىحه االلتدامات تكػف  ف  حيث إ ،يمتـد األشخاؼ في عقج  التأميغ بسا عمييسا مغ حقػؽ ككاجبات     
 ، أما شخكة التأميغفخضو ذلظ شبيعة العقجمتقابمة؛ إذ يمتـد السؤمغ لو بجفع أقداط التأميغ حدب ما ي

يمتـد بتغصية الحادث الحؼ يقع، كلكغ الحادث يعتبخ مغ األخصاء االحتسالية، إال في عقج )السؤمغ( 
تاريخ تحقق الػفاة  كاقع ال محالة، غيخ أف   ،ألف الػفاة أمخ  (3)التأميغ عمى الحياة، فااللتداـ ىشا يكػف مؤكجا  

 ال يكػف معمػما .

                                                 

 (، مغ القانػف السجني السرخؼ.747مادة ) (1)
عقج يمتـد السؤم  غ بسقتزاه أف يؤدؼ إلى السؤم غ لو أك السدتفيج الحؼ اشتخط التأميغ لرالحو مبمغا  »(، مغ القانػف السجني الدػرؼ 713مادة ) (2)

مختبا ، أك أؼ عػض مالي آخخ في حالة كقػع الحادث أك تحقق الخصخ السبيغ في العقج، كذلظ نطيخ قدط أك أؼ دفعة مالية مغ الساؿ، أك إيخادا  
 «..أخخػ يؤدييا السؤم غ لو لمسؤم  غ

 .75)(، )ص1991(، مصبعة نادؼ القزاة، القاىخة، 3،) طأحكاـ التأميؽ، دراسة في القانؾف والقزاء(أحسج شخؼ الجيغ: ) (3)
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 يًا: عقج زمشيثان

ج العق كال يسكغ ترػر غيخ ذلظ، ألف   ،يا مختبصة بسجة محجدةأؼ أن   ،عقج التأميغ مغ العقػد الدمشية      
 .(1) بج مغ كضع سقف زمشي لتحجيج مجة ىحا االلتداـمبشي عمى التدامات لؤلشخاؼ فبل

 خ العقج قبل انتياء مجتو، ال يدخؼ دو عشج فالعقج مغ العقػد الدمشية، ىػ أن   كمسا يتختب عمى أف         
ذلظ بأثخ رجعي، بل يكػف سخياف الفدخ لمعقج كاالنحبلؿ مغ االلتدامات مغ يـػ فدخ العقج، أما ما كاف 
قبل فدخ العقج مغ االلتدامات متقابمة عمى الصخفيغ تكػف سارية كنافحة، كال يتختب أيزا  عمى فدخ عقج 

ذلظ القدط كاف مقابل تحسل السؤمغ لؤلخصار أثشاء  ألف   (؛السؤمغ لو)ا التأميغ استخداد األقداط التي دفعي
 .(2)سخياف العقج أؼ قبل فدخ العقج

 ثالثًا: مؽ عقؾد السعارضة

فالسؤمغ يمتـد  ،كل شخؼ في العقج يأخح مقابل االلتدامات التي يؤديياألف    ؛يعتبخ مغ عقػد السعارضة    
 (3)كذلظ عػضا  عشج قياـ السؤمغ بتحسل الخصخ. ،جفع القدط الساليبجفع الخصخ أما السؤمغ لو يمتـد ب

يػػجفع السػػؤمغ لػػو  : " أف  ـ((ـ2005)لعػػاـ  (20فػػي قػػانػف التػػأميغ رقػػع  (1( فقػػخة 15كأكػػجت ذلػػظ السػػادة )
 السبالغ الستفق عمييا في األجل السحجد في العقج".

 رابعًا: عقج رضائي

اإليجػػاب كالقبػػػؿ عمػػى أحػػجاث التػػداـ بػػيغ شخفػػي العقػػج دكف كجػػػد بتصػػابق  إرادتػػيغعقػػج يشعقػػج بتصػػابق      
(، فقػػخة 46، مػػادة )ـ(2005)(، لدػػشة20قػػانػف التػػأميغ رقػػع ) عيػػب فػػي رضػػا األشػػخاؼ ، كاشػػتخاط القػػانػف 

عمى كتابة العقج بالمغة العخبية كإدراج تخجسة لمعقج كعشج االختبلؼ اعتساد التخجسة العخبيػة، ال يعشػي  (4)""3
الكتابة شػخط لبلنعقػاد، كإنسػا ىػي شػخط لئلثبػات، كسػا أف إلداميػة كإجباريػة بعػس أنػػاع التػأميغ فػي  ذلظ أف

كتػػأميغ العسػػاؿ ال يتعػػارض مػػع رضػػائية عقػػج  ،جبػػارؼ مػػغ حػػػادث الصػػخؽ مثػػل التػػأميغ اإل بعػػس القػػػانيغ
 التأميغ.

                                                 

 .20)، )ص(2012)(، دار الخمجكنية، الجدائخ،1(، )ط)الؾجيد في عقج التأميؽحسيجة جسيمة:  (1)
 .13)(،)ص2008، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، )1)، )ط)عقج التأميؽ بيؽ الشغخية والتظبيق(أحسج أبػ الدعػد:  (2)
 .82)، )ص)مخجع سابق(أحسج شخؼ الجيغ:  (3)
(، " ال يجػز ألؼ شخز أف يسارس أعساؿ السؤمغ إال إذا كاف شخكة مداىسة 3(، فقخة 46ـ((، مادة )2005(، لدشة)20)قانؾف التأميؽ رقؼ  (4)

ة مدجمة عامة فمدصيشية مدجمة في فمدصيغ بسػجب القػانيغ كمخخرة كفقا  ليحا القانػف كاألنطسة كالتعميسات الرادرة بسػجبو، أك كانت شخكة أجشبي
صيغ بسػجب ىحا القانػف كاألنطسة كالتعميسات الرادرة بسػجبو. كيقع باشبل  بصبلنا مصمق ا أؼ عقج تأميغ أك اتفاؽ أبخمو كمخخرة لمعسل في فمد

%( ألشخاص 51يذتخط أف تكػف جسيع األسيع اسسية كمسمػكة بسا ال يقل عغ ) -2مؤمغ لع يدتػؼ الذخط السشرػص عميو في ىحه السادة. 
شطع عقج التأميغ في فمدصيغ بالمغة العخبية لجسيع أنػاع التأميغ، كيجػز إدراج تخجسة دقيقة لمعقج بمغة أخخػ، كفي ي -3فمدصيشييغ برفة دائسة. 

 حالة االختبلؼ حػؿ تفديخ العقج يعتسج الشز العخبي".
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 خامًدا: عقج احتسالي

كنػػو مػػغ مقابػػل لسػػؤمغ لػػو ال يدػػتصيعػف معخفػػة مػػا يأخحالسػػؤمغ كا تتسثػػل احتساليػػة ىػػحا العقػػج فػػي أف         
غ لػو يػجفع القدػط ؤم   ا الخصخ يكػف محتسل الػقػع ، فػالس  مغ قبل الخبيخ اإلكتػراؼ، أيز   لمخصخ بل بتقجيخه

لػػو دفػػع القدػػط فيشػػا السػػؤمغ  ،ال يقػػع الخصػػخ شيمػػة فتػػخة العقػػج ا كيسكػػغ أف  كال يعمػػع متػػى سػػيقع عميػػو خصػػخ  
غ، أمػػا عشػػج كقػػع خصػػخ يقػػـػ السػػؤمغ بتغصيػػة ىػػحا كىػػحا يكػػػف فػي صػػالح السػػؤم   خصػػخ،الذػيخؼ دكف كقػػػع 

 الخصخ فيكػف في صالح السؤمغ لو.
 : عقج إذعافاسادسً 

السؤمغ  ف  د القانػني بيغ األشخاؼ، بحيث إمغ عجـ التداكؼ في السخك يكػف في عقج التأميغ حالة        
كىحا اإلذعاف يقمب العبلقة إلى  ،ل ىحه الذخكط دكف مشاقذةكالسؤمغ لو يقب ،يقـػ بفخض شخكط العقج
كتأتي عمى شكل  ،يا عبلقة تعاقجية، فيػ تشطيع قانػني لسجسػعة مغ العبلقاتعبلقة قانػنية أكثخ مغ أن  

 بشػد يفخضيا السذخع.

 فخض الخقابة عمى شخكات التأميغ. -1
قانػف التأميغ  ، كنجج أف  (1)"لعقجحساية الصخؼ الزعيف في العقج . " الحفاظ عمى تػازف شخؼ ا -2

كذكخ  ،في العقج (2)أكرد بعس الشقاط لمحفاظ عمى التػازف  (ـ2005) لدشة  20)الفمدصيشي رقع 
 :يؽيتحقق شخوط العتبار العقج مغ عقػد اإلذعاف (3)الدشيػرؼ 

قانػني أك كيكػف ىحا التحجيج إما لدبب  ،تكػف السشافدة عمى الدمعة محل العقج مشافدة محجكدة أف   -1
 سبب فعمي.

ا يكػف محل العقج متعمق بدمعة ضخكرية بالشدبة لمسدتيمظ -2 يكػف صجكر اإليجاب مغ ، كأيز 
 صاحبيا إلى جسيع الشاس كبذكل مدتسخ.

                                                 

 .152)، )ص(1992)، (، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ2(، )ط1، )جالتأميؽ في القانؾف الجدائخي(خاىيع أبػ الشجا: )إب (1)
 ( 12(  السادة رقع )2)

 -"يقع باشبل  كل ما يخد في كثيقة التأميغ مغ الذخكط اآلتية:
 الذخط الحؼ يقزي بدقػط الحق في التأميغ بدبب مخالفة القػانيغ إال إذا انصػت السخالفة عمى جخيسة عسجية.-1
الحادث السؤمغ مشو إلى الجيات السصمػب إخصارىا أك في تقجيع السدتشجات، الذخط الحؼ يقزي بدقػط حق السؤمغ لو بدبب تأخخه في إعبلف -2

 إذا تبيغ أف التأخيخ كاف لعحر مقبػؿ. 
 كل شخط مصبػع لع يبخز بذكل ضاىخ ككاف متعمقا  بحالة مغ األحػاؿ التي تؤدؼ إلى البصبلف أك الدقػط. -3
 صبػعة، ال في صػرة اتفاؽ خاص مشفرل عغ الذخكط العامة.شخط التحكيع إذا كرد في الػثيقة بيغ شخكشيا العامة الس-4
 كل شخط تعدفي آخخ لع يكغ لسخالفتو أثخ في كقػع الحادث السؤمغ مشو".-5
 (.1/230، )جالؾسيط في شخح القانؾف السجني(عبج الخازؽ الدشيػرؼ : ) (3)
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 : مؽ عقؾد حدؽ الشية سابًعا

الغة، أىسية ب ايا في عقج التأميغ ليالعقػد، إال أن   لجسيعحدغ الشية تعتبخ مغ السبادغ األساسية        
غ عشج كقػع الخصخ يعتسج عمى مجػ صحة البيانات كالسعمػمات التي يأخحىا مغ السؤمغ لو، السؤم    ألف  

كتكػف السعمػمات التي  ،فالسؤمغ لو ممـد بالتبميغ عغ الخصخ دكف قمب الحقائق، فعشج كجػد قمب لمحقائق
عمى باشل  شي  جخاءات فسا ب  عس اإل، كيتختب عمى ذلظ البصبلف في بأدلى بيا السؤمغ لو مخالفة لمػاقع

 فيػ باشل.
 الفخع الثاني: 
 عشاصخ التأميؽ

قدط التأميغ، الحادث أك الخصخ السؤمغ مشو، مبمغ غ ثبلثة عشاصخ أساسية تتسثل في )لمتأمي       
ف في تعخي كخت  ىحه العشاصخ ذ   نجج أف   (ـ2005) لعاـ (20)التأميغ( كلػ نطخنا إلى قانػف التأميغ رقع 

يؤدؼ إلى  ( : " أؼ اتفاؽ أك تعيج يمتـد بسقتزاه السؤمغ أف  1ت عمى ذلظ السادة )حيث نر   ،عقج التأميغ
ا، أك مختب ا ،السؤمغ لو أك السدتفيج الحؼ اشتخط التأميغ لرالحو مبمغا  مغ الساؿ أك أؼ عػض ، أك إيخاد 

خ قدط أك أية دفعة مالية أخخػ مالي آخخ في حالة كقػع أك تحقيق الخصخ السبيغ بالعقج، كذلظ نطي
 ."يؤدييا السؤمغ لو لمسؤمغ

 أواًل: قدط التأميؽ

بإيفائو لمسؤمغ، مقابل تعيج السؤمغ بتعػيزو عغ الخدارة  (السؤمغ لو)ىػ السبمغ الحؼ يمتـد السدتأمغ 
بمغ كم ،كيتػقف قدط التأميغ عمى درجة احتساؿ كقػع الخصخ، كدرجة جدامتو السالية السحتسل كقػعيا.

 .(1)التأميغ، كسيخ التأميغ، كسيخ الفائجة

 ،جج التأميغج القدط كتع دفعو ك  ج  ك   فإف   ،ساسية في عقج التأميغيعتبخ قدط التأميغ مغ األشياء األكسا ك 
عقج التأميغ مغ عقػد السعارضة،  ف  ، أللع يكغ و كأف  كإذا لع يجفع السؤمغ لو القدط فقج التأميغ، أؼ كأن  

 .(2)خ عميو أحكاـ محكسة الشقسما استق كىحا

و ، عمى أن  (، فقخة )ج( 173/4) مادة ـ(2005) ، لدشة(20) رقع (3)ت أحكاـ قانػف التأميغكحلظ نر  
 ."عجـ الػفاء بالقدط يكػف سببا  في عجـ إمكانية تعػيس السؤمغ لو مغ قبل السؤمغ

 

                                                 

 (.17ـ(، )ص2008ارة، )ترشيف غدة، مصبعة دار السش)أحكاـ قانؾف التأميؽ(، ناضع دمحم عػيزة:  (1)
 (.67، )ص2009/5/25، جمدة 2003/3/9كالقاىخة، القخار رقع –كراـ هللا  -(، غدةالشقضأحكاـ محكسة ناضع عػيزة: ) (2)
إذا لع يجفع السؤمغ لو قدط التأميغ في السيعاد السحجد كالستفق عميو. د( إذا كقع مغ السؤمغ لو غر أك تجليذ أك  (، فقخة )ج("4/173مادة  (3)

 رػلو عمى كثيقة التأميغ. ك(أؼ حالة أخخػ ال تغصي فييا الػثيقة االلتداـ بالتعػيس بسػجب احكاـ ىحا القانػف".أخفي كقائع جػىخية عشج ح
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 ثانيًا: الخظخ

كىػ الجافع الحؼ يجعل السدتأمغ  ،التأميغ كمػضػعوىػ محل ك ىػ الحادث السحتسل كقػعو في السدتقبل، 
 و في حجكث خصخ مدتقبمي إلى المجػء لمسؤمغ لذخاء التغصية التأميشية.عشج شك   

 .(1)و حادث محتسل الػقػع ال يتػقف تحققو عمى محس إرادة أحج الستعاقجيغيعخؼ أيزا  أن  
 .مؽ تؾافخ شخوط معيشة فيو ج  فال ب  كيعج الخصخ أىسية بالغة كػنو يعتبخ كبل  لعقج التأميغ 

 غيخ محقق الؾقؾع " احتسالي -1

حتسل الػقػع مدتقببل ، لكغ إذا كاف الخصخ و م  ال يقع، بسعشى أن   الخصخ يسكغ أف يقع كمسكغ أف   أؼ أف   
يكػف الذيء السؤمغ عميو قج ىمظ قبل إبخاـ عقج  مدتحيبل  في الػقػع يكػف محل العقج باشبل ، مثل أف  

 .(2)تأميغال
 عجـ تؾقف الخظخ عمى محض إرادة الستعاقجيؽ -2

بخ ذلظ باشبل ، كعشج ثبػت تجخل ال يكػف الخصخ كقع نتيجة تجخل شخفي عقج التأميغ كإال اعت   يذتخط أف  
لمسدؤكلية عغ السؤمغ، كجاء مؤكجا  ذلظ بشز  الخصخ محل العقج يكػف ذلظ نافي ا السؤمغ لو في مػضػع

يكػف السؤمغ " ال  ـ(ـ(2005)( لدشة 20( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )2( فقخة )25السادة )
اعغ األضخار التي يح مدؤكال   ا أك غذ   ،كلػ اتفق عمى غيخ ذلظ" ،جثيا السؤمغ لو أك السدتفيج عسج 

نجج أنيا جعمت األمخ متعمق بالشطاـ العاـ فبل يجػز االتفاؽ  (لػ اتفق عمى غيخ ذلظ)كبالشطخ لعبارة 
شخاؼ كيكػف البصبلف باشل  حتى لػ حرل االتفاؽ بيغ األ التأميغ   كىشا تفيج أف   ،مى خبلؼ الشطاـ العاـع

 ضابصا  لعسل شخكات التأميغ مغ التبلعب. كيكػف الشز   ،مصمقا  لتػافخ سػء الشية عشج شخفي العقج

 يكؾف الخظخ مذخوًعا أف   -3

( مغ قانػف 11السادة ) نز   ، كنجج أف  (3)ـ العاـيكػف مذخكعا  كال يخالف الشطا الخصخ يجب أف      
التأميغ "  يكػف محبل  لمتأميغ كل مرمحة اقترادية مذخكعة تعػد عمى الذخز مغ عجـ كقػع خصخ 

 معيغ"

 ،ال تكػف السرمحة عشرخا  في التأميغ عمى األشخاص إن و ػرؼ شيكيخػ الجكتػر: عبج الخازؽ الد   
 .(4)األضخاركتكػف عشرخا  في التأميغ مغ 

                                                 

 .556)(، )ص2007دمحم حدغ قاسع: القانػف السجني العقػد السدساة، بيخكت ، لبشاف ، مشذػرات الحمبي الحقػقية، ) (1)
 .26)ابق، )ص، مخجع س: )أحكاـ قانؾف التأميؽ(ناضع عػيزة (2)
 (.67-69، )ص)مخجع سابق(حسيجة جسيمة:  (3)
 ، كما بعجىا.1522)(، )ص7( ، )ج)في الؾسيطد. عبج الخازؽ الدشيػرؼ : (4)
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كجج السرمحة فقط في التأميغ مغ األضخار، ىحا الخأؼ استثشى التأميغ عمى األشخاص كأ  كنجج أف        
غيخ مذخكعة كما دكف ذلظ مغ األخصار سا ييجؼ إلى تحقيق مرمحة التأميغ بأنػاعو إن   كىشا نقػؿ أف  

سذخكعة، العقػبات السالية الغيخ ؼ خ  الح   مثل )األخصاء العسجية( سذخكعة ال تكػف محبل  لعقج التأميغال
 رة لؤلشياء السدتخجمة في الجخائع.كفق القانػف، كالسراد

التأميغ عمى  حة تكػف لجسيع السرالح كلع يدتثغ  السرم قانػف التأميغ الفمدصيشي أخح بأف   كنجج أف       
تتحقق بذكل غيخ مباشخ مثل يا تتػافخ ك لى السرمحة لجػ األشخاص نجج أن  كلػ نطخنا إ ،(1)األشخاص

 تػفى.تعصل مرالح السعاليغ مغ قبل الذخز الس  
 ثالثًا: مبمغ التأميؽ

تعتبخ القيسة السالية لمذيء السؤمغ عميو ىي السرمحة كسا جاء في قانػف التأميغ الفمدصيشي مادة 
رمحة اقترادية يكػف محبل  لمتأميغ كل م"(: 749)كحلظ القانػف السجني السرخؼ مادة  كنز   ،(2)(11)

 ."مذخكعة تعػد عمى الذخز مغ عجـ كقػع خصخ معيغ

السبمغ الحؼ يخد في كثيقة التأميغ كيجفع السؤمغ لو قدط التأميغ بالشدبة التي يتفق عمييا مبمغ التأميغ ىػ 
ػع الخصخ محل عقج الصخفاف، كيعتبخ مبمغ التأميغ ىػ الحج األقرى الحؼ يمتـد بو السؤمغ عشج كق

يستشع بجفع أكثخ مغ مبمغ التأميغ كتعػيس عشج كقػع الخصخ،  السؤمغ يسكغ لو أف   حيث إف   التأميغ،
كيجػز دفع مبمغ أقل مغ مبمغ التأميغ في الػثيقة، كذلظ حاؿ ثبػت السدؤكلية كأف الزخر الستحقق 

 .(3) لتأميغ السحكػر في عقج التأميغ )الػثيقة(كالشاتج مغ كقػع الخصخ ىػ أقل مغ مبمغ ا

                                                 

 (36-35، مادة )20/ـ(2005: )قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (1)
 (35مادة )

اتو متى تدبب السؤمغ لو عسجا  في كفاة ذلظ الذخز، أك إذا كاف التأميغ عمى حياة شخز غيخ السؤمغ لو، بخئت ذمة السؤمغ مغ التدام -1
إذا كاف التأميغ عمى الحياة لرالح شخز غيخ السؤمغ لو، فبل يدتفيج ىحا الذخز  -2كقعت الػفاة بشاء عمى اتفاؽ أك تحخيس أك مداعجة مشو. 

عمى اتفاؽ أك تحخيس أك مداعجة مشو، فإذا كاف ما كقع مغ مغ التأميغ إذا تدبب عسجا  في كفاة الذخز السؤمغ عمى حياتو، أك كقعت الػفاة بشاء 
ىحا الذخز مجخد شخكع في إحجاث الػفاة، كاف لمسؤمغ لو الحق في أف يدتبجؿ بالسدتفيج شخرا  آخخ، كلػ كاف السدتفيج قج قبل ما اشتخط 

 لسرمحتو مغ تأميغ.
 (36مادة )

يعج  -2مغ التأميغ إما إلى شخز أك أشخاص معيشيغ أك يعيشيع السؤمغ لو فيسا بعج . يجػز في التأميغ عمى الحياة االتفاؽ عمى أف يجفع مب -1
ج مشيع كمغ التأميغ معقػدا  لسرمحة مدتفيجيغ معيشيغ إذا أثبت السؤمغ لو في الػثيقة أف التأميغ معقػدا  لسرمحة زكجو أك أكالده أك فخكعو، مغ كل

التأميغ لرالح الػرثة كاف ليؤالء الحق في مبمغ التأميغ كل بشدبة نريبو في السيخاث، كيثبت ليع ىحا  لع يػلج، أك لػرثتو دكف ذكخ أسسائيع فإذا كاف
 الحق كلػ ندلػا عغ اإلرث.

 (11قانؾف التأميؽ الفمدظيشي مادة ) (2)
 "  يكػف محبل  لمتأميغ كل مرمحة اقترادية مذخكعة تعػد عمى الذخز مغ عجـ كقػع خصخ معيغ"

 (.28، )صمخجع سابق(: )ناضع عػيزة (3)
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سا كاف عميو قبل كقػع ادة الحاؿ ل  ؛ بسعشى إعإصبلح الساؿ السؤمغ عميو يدمظ شخفي يجػز لمسؤمغ أف  ك 
الخصخ السؤمغ فيو، كلمسؤمغ الخيار في اختياره لمتعػيس بسبمغ التأميغ أك باإلصبلح العيشي السحل عقج 

ألجل كجػد قرػر في  ؛غالتأميغ، كال يكػف حق لمسؤمغ لو أف يعتخض عمى الصخيق الحؼ يختارىا السؤم
 القياـ بالػاجبات مغ قبل السؤمغ.

 السظمب الثالث
 أنؾاع التأميؽ عمى السخكبات األلية وتغظياتو

كيكتب نػع  (صاحب السخكبة)التاميغ عمى السخكبات اآللية لو ثبلث أنػاع حدب اختيار السؤمغ لو      
ميغ مع مخاعاة األخح بالذخكط كالقيػد أخكة التتتحجد مدئػلية ش وعمي كبشاء   ،ميغأالتاميغ في كثيقة الت

، فخيق الثالثالتأميغ مستمكات ، اإللدامي)التأميغ  :الػاردة كالسشرػص عمييا في القانػف كىحه األنػاع ىي
 .التكسيمي( –التأميغ الذامل 

 الفخع األوؿ
 اإللداميميؽ أالت

قل األسعار بالشدبة لمشػعيغ أكيعتبخ ىحا الشػع  ،(ACT اإلنجميدؼ الػثيقة بالسعشى  فيكيذار إليو      
داخل  فيالجدجية التي تريب اإلنداف جخاء حادث شخؽ  كيغصى ىحا الشػع فقط األضخار ،اآلخخيغ

 ؛األنػاع األخخػ  ا مغانتذار  كيعتبخ ىحا الشػع مغ التأميشات األكثخ  ،الصخيق ؼ عابخ كالسخكبة أك خارجيا 
ل تغصية تأميشية قلحج األدنى في تأميغ السخكبات اآللية ) أؼ أ، كىػ اتغصية مغ حيث السخاشخقل أو ألن  

( لدشة 20كيتع االكتتاب بيحا الشػع مغ التأميغ بسػجب قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع ) (1)(ػن امدسػح بو قان
يكػف مقخكنا  بػثيقة تأميغ سارية  ف  أو يجب عمى كل سائق مخكبة آلية ، أكجب القانػف أن  ـ((ـ2005)

نػف ، كيعتبخ مخالفة ذلظ جخيسة يعاقب عمييا القانػف، حدب ما كرد في قالمسخكبة التي يقػدىا السفعػؿ
و مغ العقػبات التي تتع عمى عجـ القياـ بتأميغ السخكبة تحخيخ ن  ، حيث إ(2)(73السخكر الفمدصيشي مادة )

 إجخاءات التأميغ. إتساـ سحب أكراؽ السخكبة لحيغ اكيتع أيز   ،مخالفة مخكرية

                                                 

 (.26ـ(،)ص2013(، رسالة ماجدتيخ، الجامعة اإلسبلمية بغدة ،)فاعمية ادارة تعؾيض الستزخريؽ مؽ حؾادث الظخؽ ريياـ دمحم الدمارة : )  (1)
 (73/مادة ) 2000)( لدشة 5رقع ) قانؾف السخور الفمدظيشي (2)

قة تأميغ سارية السفعػؿ مغ قبل شخكة مدجمة في فمدصيغ تؤمغ صاحب السخكبة أك قائجىا أك "ال يجػز قيادة أك الدساح بقيادة مخكبة آلية دكف كثي
 الغيخ في تغصية أؼ تعػيزات عغ أضخار جدسانية ناتجة عغ حادث شخؽ".
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 الفخع الثاني
 مستمكات فخيق ثالثميؽ أت

كىحا الشػع يغصى باإلضافة إلى   ،T.P (Third party))يذار إليو في الػثيقة بحخفيغ ىسا       
 ،األضخار الجدجية األضخار السادية التي تمحق بالسخكبة األخخػ السذتخكة مع السخكبة اآللية السؤمغ عمييا

سائق السخكبة  متى ثبت أف   مشدؿ(  -عسػد -خخ )ججارالثالث مخكبة أك أؼ مستمظ مادؼ آ كيكػف الفخيق
ميغ مدئػلية أشخكة التعميو تتحسل  شاء  بك  ،ك إىساؿأب بالحادث تتبعو خصأ بالسؤمغ عمييا ىػ الستد

 .أك تعػيزو بالشدبة السئػية)أؼ الغيخ(  إصبلح مخكبة الصخؼ الثالث

يس ػ يق الثالث، االلتداـ بتعدية لمفخ تكػف التدامات الذخكة كحجكد مدئػليتيا عغ األضخار السا       
سبالغ التي دفعيا السؤمغ لو لمفخيق الثالث بدبب السدئػلية القانػنية الستختبة الفخيق الثالث مباشخة أك دفع ال

كىحا التعػيس يكػف خبلؿ فتخة التأميغ كال يتجاكز  ،كىحا يكػف بسػجب كثيقة التأميغ كممحقاتيا ،عميو
 .(1)التعػيس السبمغ السحكػر في شيادة التأميغ

 الفخع الثالث
  )التكسيمي( ميؽ الذاملأالت

باإلضافة إلى  يميغ يغصأالشػع مغ الت كىحا  (COMPREH ENSIVE)نجميدؼ ار إليو معشاىا اإلكيذ
ك مخكبة الصخؼ الثالث أتمحق بالسخكبة السؤمغ عمييا  التيا األضخار السادية األضخار الجدجية أيز  

في حادث ا السخكبة السؤمغ عمييا كلػ لع تذتخؾ مع مخكبة أخخػ كسا يغصى أيز   ،السذتخكة بالحادث
كضسغ  ،ميغأكثيقة الت كذلظ ضسغ سقف مالي محجد في ،ك احتخقتأت ق  خ  س   ج  تكػف السخكبة ق   شخؽ كأف  

ميغ أقدط الت دفعيكػف السؤمغ لو قج  كيذتخط أف   ،شخكط كقيػد كاستثشاءات محجدة في ممحق الػثيقة
)تأميغ السمكية  (2)كيصمق عميو تغصية الحادث السبحػث عشو حتى يشاؿ التغصية التأميشية فيشدبة تحسمو ب

 .(3)الخاصة بالسخكبة نفديا(

 

 

 

 

                                                 

   / http://www.pif.org.ps 08/09/2017االتحاد الفمدصيشي لذخكات التأميغ  (1)
   / http://www.pif.org.ps 09/09/2017االتحاد الفمدصيشي لذخكات التأميغ   (2)
 (.27ص)، مخجع سابق(ريياـ دمحم الدمارة : ) (3)

http://www.pif.org.ps/
http://www.pif.org.ps/
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 السبحث الثاني
 عؽ التعؾيض األشخاص السدئؾليؽ

ىحا القانػف التدامات يعتبخ قانػف التأميغ مغ القػانيغ الخاصة التي تشاكلت التأميشات بأنػاعيا، حيث حجد  
ات البلزمة عشج كقػع الزخر كثبات السدئػلية لجػ شخاؼ في عقج التأميغ، كحجد التعػيزككاجبات األ

ليحا القانػف كذلظ مغ  التعػيس في حػادث السخكبات كفق ا األشخاؼ، لحلظ سشقـػ بجراسة السدئػلية عغ
 خبلؿ.

 نتشاوؿ ىحا السبحث في ثالثة مظالب ىي :

 السصمب األكؿ : مدؤكلية السؤمغ.
 كلية الغيخ كالسؤمغ لو.مدؤ السصمب الثاني: 

 لسصمب الثالث :الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس ضحايا حػادث الصخؽ كتػزيع السدئػلية.ا

 السظمب األوؿ
 مدؤولية السؤمؽ

تبجأ مدئػلية السؤمغ تجاه السػمغ لو عشج بجء سخياف كثيقة التأميغ كالتداـ السؤمغ لو بجفع القدط بالػسيمة 
وفقًا لسا ذكخه قانؾف التأميؽ ا أساس قانػني  التي يتع االتفاؽ عميو بيغ األشخاؼ، كىحه السدئػلية لي

"يدتمـد السؤمغ في تعػيس السؤمغ لو عغ الزخر الشاتج عغ  ـ(ـ(2005)( لدشة 20الفمدظيشي رقؼ )
خخ "عمى آ ، ككحلظ في نز  (1)كقػع الخصخ السؤمغ مشو كفقا  لؤلحكاـ الخاصة بكل نػع مغ أنػاع التأميغ"

لسدتحق إلى السؤمغ لو أك السدتفيج عمى الػجو الستفق عميو عشج تحقق السؤمغ أداء الزساف أك السبمغ ا
 .(2)الخصخ أك حمػؿ األجل السحجد في العقج"

 

 

 

 

                                                 

  (17، مادة )قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (1)
 الخصخ السؤمغ مشو، كفقا  لؤلحكاـ الخاصة بكل نػع مغ أنػاع التأميغ""يمتـد السؤمغ في تعػيس السؤمغ لو عغ الزخر الشاتج عغ كقػع 

 (.18، مادة )قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (2)
في عمى السؤمغ أداء الزساف أك السبمغ السدتحق إلى السؤمغ لو أك السدتفيج عمى الػجو الستفق عميو عشج تحقق الخصخ أك حمػؿ األجل السحجد 

 العقج .
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 :(1)أما أحكاـ قانؾف التأميؽ األردني تشاولت مدئؾلية السؤمؽ في السؾاد التالية

غ ؤم  الس   ندتشتج أف   (13، 12، 11، 10مغ قانػف التأميغ األردني ) كمسا سبق مغ السػاد القانػنية      
غ يجفعو السؤمغ لو كتعػيس لمسزخكر عغ الزخر الػاقع بو في نصاؽ عقج التأميغ، عغ أؼ مبم مدئػؿ  

 كأؼ مبمغ خارج ذلظ يكػف السؤمغ لو كالدائق مدئػليغ بالتزامغ أماـ شخكة التأميغ )السؤمغ(

 السؤمؽ لو وصاحب السخكبة والدائقأواًل:  مدؤولية السؤمؽ نحؾ 

ية يحكسيا نرػص القانػف الستعمقة بجفع التعػيس السحجد تبجأ ىحه السدؤكلية اتفاقية كتشتيي قانػن -1
 مسا يعشي أف   ،(168( حتى )152في السػاد ) (ـ2005)( لدشة 20في قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )

يمتـد السؤمغ بجفع  يكػف حمػال  قانػنيا  بسقتزاه بأف   حمػؿ السؤمغ ىشا يكػف بجاية حمػال  اتفاقيا  ثع يشتيي
 السدتحق لمسؤمغ لو أك الدائق أك لمغيخ بعج ثبػت مدؤكليتو قانػنا  كاتفاقا .التعػيس 

                                                 

 ( بالسسمكة األردنية.2001(، لدشة )32نغاـ رقؼ ) (1)
 : 10السادة 

( مغ ىحا الشطاـ ، تمتـد شخكة التأميغ بتعػيس الغيخ عغ أؼ مبالغ يكػف السؤمغ لو مدؤكال  عغ دفعيا كتعػيس عغ 12مع مخاعاة أحكاـ السادة )
 مجمذ الػزراء بشاء  عمى تشديب السجمذ.الزخر كتحجد مدؤكلية شخكة التأميغ في التعػيس كفق أسذ تحجد بسقتزى تعميسات يرجرىا 

 : 11السادة 
 ألغخاض ىحا الشطاـ يعتبخ في حكع السؤمغ لو أؼ شخز مخػؿ مغ السؤمغ لو القيادة السخكبة .

 : 12السادة 
 ال تتختب عمى شخكة التأميغ أؼ مدؤكلية بسقتزى أحكاـ ىحا الشطاـ عسا يمي : 

 كبة العائجة لو أك بالدائق أثشاء قيادة السخكبة.الزخر الحؼ يمحق بالسؤمغ لو أك بالسخ  –أ 
 الزخر الحؼ يمحق بالغيخ الشاجع عغ استعساؿ السخكبة في سباؽ سيارات محمي أك دكلي مشطع أك في اختبارات تحسل السخكبات . –ب 
 مخخرة ليحه الغاية .الزخر الحؼ يمحق بخكاب مخكبة السؤمغ لو نتيجة الستعساليا لتعميع قيادة السخكبات إذا لع تكغ  –ج 
 الزخر أك الخدارة التي تمحق ببزائع الغيخ السشقػلة بػاسصة مخكبة السؤمغ لو لقاء أجخ . –د 

الزخر الحؼ يمحق بالغيخ كالشاجع عغ حادث نتيجة الفيزانات كاألنػاء كالعػاصف كاألعاصيخ كاالنفجارات البخكانية كالدالزؿ كاالندالؽ  -ىػ 
خصار الصبيعية أك الحخب كاألعساؿ الحخبية كالحخب األىمية كالفتشة كالعرياف السدمح كالثػرة كاغتراب الدمصة أك أخصار األراضي كغيخىا مغ األ

 الصاقة الشػكية
 . الزخر الشاجع عغ السخكبة ذات االستعساؿ الخاص كفقا  لتعخيفيا في قانػف الديخ الشافح السفعػؿ إذا تع استعساليا لؤلغخاض السخررة ليا –ك 

 السصالبة بالتعػيس
 : 13السادة 

اشات يمتـد السؤمغ لو أك الدائق بتبميغ شخكة التأميغ خبلؿ مجة مقبػلة بالحادث الحؼ تدببت فيو كنجع عشو الزخر ، كعميو أف يتخح كل االحتي –أ 
 ادث .كاإلجخاءات الزخكرية لتجشب تفاقع ذلظ الزخر أك زيادتو دكف إخبلؿ بحق الغيخ في التبميغ عغ الح

 يمتـد السؤمغ لو بأف يقجـ إلى شخكة التأميغ جسيع الػثائق الستعمقة بالحادث حاؿ تدمسيا بسا في ذلظ السخاسبلت كالسصالبات كاإلعبلنات –ب 
ع يكغ التأخيخ كالتبميغات ، كإذا تخمف السؤمغ لو عغ ذلظ يحق لذخكة التأميغ االحتجاج باألضخار التي أصابتيا بدبب اإلخبلؿ بيحا االلتداـ ما ل

 مبخرا  .
عمى الخغع مسا كرد في الفقختيغ ) أ ( ك )ب( مغ ىحه السادة ، ال يجػز لذخكة التأميغ رفس شمب تعػيس الغيخ بحجة التأخيخ عغ التبميغ  –ج 

 عغ الحادث .
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أؼ كثيقة تأميغ يرجرىا السؤمغ تغصي صاحب السخكبة كسائقيا تجاه أؼ التداـ يتختب عمييسا ألؼ   -2
شخز يكػف داخل السخكبة أك خارجيا كسا تغصي صاحب السخكبة الحؼ يقػدىا بإذف مشو شأنو شأف أؼ 

السدؤكلية الػاقعة عمى عاتق السؤمغ بسػجب القانػف ىي  ، ىحا يعشي أف  (1)(138مادة ) مراب آخخ
مدؤكلية تذسل ىؤالء األشخاص في التعػيس عغ األضخار الجدسانية التي أصابتيع، كل ذلظ مع مخاعاة 

 ثبػت مدؤكلية السؤمغ قانػنا  كاتفاقا  .
 : مدؤولية السؤمؽ نحؾ الغيخثانياً 

بل ىػ مدتفيج مشيا بدبب كقػع الحادث  ؛خ ىشا ىػ السراب الحؼ لع يكغ شخفا  في الػثيقةالسقرػد بالغي
فإف كل شخز أصيب بحادث شخؽ مغ السخكبة السؤمغ عمييا كلحقو ضخر جدساني  ؛السؤمغ مشو لحلظ

 لو الحق في نيل التعػيس القانػني شخيصة مخاعاة كتصبيق الذخكط القانػنية كاالتفاقية.

بل قائسة عمى نرػص  ؛بلقة السؤمغ بالغيخ ىي عبلقة قانػنية غيخ قائسة عمى أؼ اتفاؽع فإف   إذف
ربح ي، كىحه الحمػؿ كسا أشخنا الغيخالقانػف، كبسػجبيا يحل السؤمغ محل السؤمغ لو في دفع حقػؽ 

 .  (2)اتفاقيا   تكان قانػنيا  بعج أف  

عسا يمحق بو مغ أضخار جدجية أك تزخر  كقزت جسيع التذخيعات بإلداـ السؤمغ بتعػيس السزخكر
 .(3)لو الحق في التعػيس في حالة كفاة السزخكر كتعػيس مغ   ،مستمكاتو

تمتـد شخكة التأميغ بتعػيس الغيخ عغ  مغ قانػف التأميغ اإللدامي األردني " .. (10ت السادة )فقج نر  
يحق  ( مشو "17ت السادة )ا نر  .." كأيز  .أؼ مبالغ يكػف السؤمغ لو مدؤكال عغ دفعيا كتعػيس عغ 

لمغيخ الستزخر مصالبة شخكة التأميغ مباشخة بالتعػيس عغ األضخار التي لحقت بو كفق أحكاـ السادة 
 ".( مغ ىحا الشطاـ كال تدخؼ بحقو الجفػع التي يجػز لذخكة التأميغ التسدظ بيا تجاه السؤمغ لو10)

  " 2007( لدشة 72اإلجبارؼ السرخؼ رقع )( مغ قانػف التأميغ 8كجاء في السادة )      
( مغ ىحا القانػف إلى 1لييا في السادة )ث السذار إشخكة التأميغ مبمغ التأميغ السحجد عغ الحػاد تؤدؼ

 ىحا الخرػص لى المجػء لمقزاء فيالسدتحق أك كرثتو، كذلظ دكف الحاجة إ
ك العجد الكمى حاالت الػفاة أ في (لف جشيو)أربعػف أكيكػف مبمغ التأميغ الحػ تؤديو شخكة التأميغ قجره 

، كسا يحجد كيحجد مقجار مبمغ التأميغ في حاالت العجد الجدئي السدتجيع بسقجار ندبة العجد،السدتجيع 

                                                 

 (.138مادة ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي  (1)
مغ مؤمغ أجيد لو العسل مغ قبل الييئة، كتغصي أؼ ضخر جدساني ناتج عغ حادث شخؽ  تكػف كثيقة التأميغ متفقة كأحكاـ ىحا القانػف إذا صجرت

صاحب  -2صاحب السخكبة كسائقيا تجاه أؼ التداـ يتختب عمييسا ألؼ شخز يكػف داخل السخكبة أك خارجيا.  -1لحق بالسحكػريغ أدناه : 
 خ.السخكبة الحؼ يقػدىا أك مغ يقػدىا بإذف مشو شأنو شأف أؼ مراب آخ

 (.237ص)، مخجع سابق(ناضع عػيزة : ) (2)
 (.546(، )ص2010، )1)، عساف، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع،)طالتأميؽ مؽ السدئؾلية في الشغخية والتظبيق(بياء بييج شكخؼ: ) (3)
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(، كيحجد مجمذ الؼ جشيوتمحق بسستمكات الغيخ بحج أقرى قجره )عذخة آ ضخار التيمبمغ التأميغ عغ األ
كل الحاالت  داء مبمغ التأميغ السدتحق فيمى التأميغ كيفية كشخكط أمخقابة عدارة الييئة السرخية لإ

ببلغ شخكة التأميغ بػقػع مجة ال تتجاكز شيخ ا مغ تاريخ إ ؼ مبمغ التأميغ فيخ  ر  ي   ف  السذار إلييا عمى أ
 .(1)" الحادث

عمى السؤمغ  في رفع دعػػ مباشخة ع أعصى السزخكر حقا  ذخ   الس   كيتبيغ مغ الشرػص الدابقة أف       
يتقجـ كيتسدظ بالجفػع التي لو  ف  لية السؤمغ لو، كال يكػف لمسؤمغ أى لػ انتفت مدئػ ذا تصمب األمخ حت  إ

 .(2)في مػاجية السؤمغ لو أك قائج السخكبة
 السؤمؽ نحؾ الرشجوؽ الفمدظيشي لتعؾيض مرابي حؾادث الظخؽ: التداـثالثًا: 

كل شخكة تأميغ مجازة لمعسل في فمدصيغ تمتـد بتحػيل ندبة  ( فإف  172( مغ السادة ) 2شبقا  لمفقخة )
فع ىحه الشدبة نقجا  في السػعج ج  ت   مئػية مغ رسـػ التأميغ اإللدامي تحجدىا الييئة عمى كل كثيقة، كعمى أف  

ييئة صبلحية فخض غخامة تأخيخ عمى الذخكة كإذا تخمفت الذخكة عغ ذلظ يكػف لمالحؼ تحجده الييئة، 
عبلقة السؤمغ بالرشجكؽ ىي عبلقة  مغ ىشا يتزح بأف   ، كحه الغخامة إلى مػارد الرشجكؽ كتؤكؿ ى

 الذخكة تسارس عسميا في إصجار كثائق التأميغ اإللدامي. قانػنية ال تقبل االنفكاؾ شالسا أف  

ال  بل ىي لقاء مداىسة الرشجكؽ في تغصية األضخار التي ؛مغ شخكة التأميغ ةش  كىحه الشدبة ليدت م  
بل متغيخة تتبع ضخكؼ سػؽ التأميغ اإللدامي  ؛بقا  لمقانػف، كىي ندبة غيخ ثابتةتمتـد بيا الذخكة ش  

كالستغيخات الصارئة عميو كعمى ندبة الحػادث بحيث كمسا انخفزت ىحه الشدبة انخفزت الخسـػ كالعكذ 
 .(3)صحيح

 السظمب الثاني
 ، الدائق(صاحب السخكبةمدؤولية السؤمؽ لو ) 

ذأ ىحه السدؤكلية فػر كقػع حادث الصخؽ السؤمغ مشو مغ السخكبة السؤمغ عمييا نحػ السراب مغ تش
 كاف ىحا الغيخ داخل السخكبة أـ خارجيا. سػاء   ،الغيخ

 شخكة التأميغ سػؼ تحل محل السؤمغ لو أك صاحب السخكبة أك الدائق في دفع حقػؽ ىحا  كنطخا  ألف  

                                                 

 انغخ أيزًا : (1)
 ( (2004( ، لدشة31( مغ قانػف الديخ كالسخكبات لمجسيػرية الدػرية رقع )190/1مادة ) .1
 (547ص)مخجع سابق،  التأميؽ مؽ السدئؾلية في الشغخية والتظبيق(،بياء بييج شكخؼ: ) (2)
 . 237)(، مخجع سابق، )صأحكاـ قانؾف التأميؽ الفمدظيشيناضع عػيزة: ) (3)
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كيشتيي قانػنيا   (1)ا  يكػف بجاية بعبلقة عقجية محكػمة بذخكط عقج التأميغىحا الحمػؿ أيز فإف   ،السراب
كإال أصبح السؤمغ  ،مغ احتخاـ كتشفيح شخكط الػثيقة كنرػص القانػف  ا البج  الحمػؿ أكمي كحتى تؤتى ىحه

بدبب انتفاء التغصية التأميشية كحمػؿ  ؛لو أك صاحب السخكبة أك الدائق عخضة لسبلحقتو شخريا  
 .(2)رشجكؽ الفمدصيشي محل شخكة التأميغ في دفع حقػؽ ىحا السراب مغ الغيخال

 حؾ السؤمؽأواًل : مدؤولية السؤمؽ لو ) أو صاحب السخكبة أو الدائق( ن

ىشاؾ مدؤوليات أخخى تقع عمى عاتق  ، فإف  لقانػنية السفخكضة عمى السؤمغ لوباإلضافة إلى االلتدامات ا
 ؾ التالي:السؤمؽ لو نحكخىا عمى الشح

ال يجػز لمسؤمغ أك لمسؤمغ لو إلغاء كثيقة " أن و ميغ الفمدصيشي عمىمغ قانػف التأ (140مادة )نرت  -1
نقل ممكية  -1التأميغ أك كقف سخيانيا ما دامت رخرة السخكبة سارية إال في إحجػ الحالتيغ اآلتيتيغ : 

التخخيز تفيج إلغاء رخرة السخكبة أك إحزار شيادة مغ سمصة  -2ا ألحكاـ قانػف السخكر. السخكبة كفق  
   ."كقف سخيانيا

رخرة  ف  داـ أيمغيا كثيقة التاميغ ما  ف  و ليذ ىشاؾ حق لمسؤمغ كالسؤمغ لو أكيتزح مغ السادة أن        
إلغاء رخرة السخكبة كإلغاء  أكالسخكبة سارية السفعػؿ، كأجاز السذخع ذلظ في حاالت نقل ممكية السخكبة 

 تختب عمى مخالفة ذلظ تحسل السؤمغ لو السدؤكلية عغ كقػع أؼ حادث شخؽ.سخيانيا، كي
إذا ثبت أف السؤمغ لو أك السالظ الججيج قج  -( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي عمى أ143ت مادة )نر   -2

مغ ىحا القانػف كأصيب أؼ مشيسا بزخر جدساني ناجع عغ حادث شخؽ  (3)(142خالف أحكاـ السادة )
 -بالسؤمغ مغ السدؤكلية عغ تعػيزو. بلؿ السجة السشرػص عمييا في تمظ السادة فيعفىكقع لمسخكبة خ

السجة السحكػرة في السادة  انقزاءا نحػ السؤمغ بعج في كل األحػاؿ يبقى حق السراب مغ الغيخ قائس  
 ( مغ ىحا القانػف.142)

ميغ بحلظ عميو إببلغ شخكة التأشج قيامو ببيع السخكبة يجب السذخع اشتخط عمى السؤمغ لو ع كيتزح أف  
قراىا ثبلثػف يكػف ذلظ خبلؿ مجة أ ف  ، كيجب أا معو كثيقة تفيج بيع السخكبة مغ سمصة التخخيزفق  خ  م  

 و ال يدتحق السؤمغ لو كال السذتخؼ مخالفة ذلظ بعج ثبػتو أن   كيتختب عمى ،ا حدب نز القانػف يػم  
 ؽ مغ تغصية ىحا الحادث.الرشجك  ، ككحلظ الحاؿ يعفيالتعػيس مغ السؤمغ

و يجب عمى السذخع تحجيج عقػبة كاضحة لسغ ال يقـػ باإلببلغ عغ بيع السخكبة خبلؿ ن  كيخػ الباحث أ
 تكػف ىحه العقػبة حخماف السؤمغ لو مغ التغصية التأميشية. السجة السحجدة كمغ غيخ السترػر أف  

                                                 

 (.526ص)، مخجع سابق، التأميؽ مؽ السدئؾلية في الشغخية والتظبيق(بياء بييج شكخؼ: ) (1)
 238). ، )صسابق(مخجع ناضع عػيزة: ) (2)
 ( 142مادة ) (،ـ(2005(، لدشة )20رقع ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (3)

 "إذا قاـ السؤمغ لو أك السالظ ببيع السخكبة فيجب عميو تدميع أصل الػثيقة كإببلغ السؤمغ كتابة خبلؿ ثبلثيغ يػما  مغ تاريخ البيع".    
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يقيج  يزع في كثيقة التأميغ أؼ شخط أف  ال يجػز لمسؤمغ ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي" 141مادة) -3
حالة السخكبة فيسا عجا  -ب األشخاص الحيغ يقػدكف السخكبة. خ  س  ع   -أاستعساؿ السخكبة مغ حيث : 

حيغ تقميع السخكبة عجد األشخاص ال -3تديج عمى تدعيغ يػما .  السخكبة التي انتيت رخرتيا مجة  
ع السخكبة بعبلمات مسيدة س  ك   -جتعسل فييا السخكبة. األكقات كالسشاشق التي تد -ت الخرػصية فقط.

رخرة قيادة سارية السفعػؿ ميسا كانت السجة  -حفيسا عجا العبلمات الػاجب كسسيا بسػجب القانػف. 
 ".ارىاالتي مزت عمى إصج

السؤمغ ليذ لو اف يزع أؼ قيػد فيسا يخز استعساؿ السخكبة عجا  يػضح السذخع في السادة أف       
 انتيى سخياف مجة التخخيز فييا أكثخ مغ تدعيغ يػما . التي

ال يدتحق السراب تعػيزا  في إحجػ الحاالت اآلتية: ميغ الفمدصيشي "( مغ قانػف التأ149)مادة  -4
مغ قاد السخكبة أك استعاف بيا في ارتكاب جشاية أك  -2مغ تدبب عسجا في كقػع حادث الصخؽ.  -1

 -4ميغ نافح السفعػؿ كقت الحادث أك خالف شخكط كثيقة التأميغ. مغ قاد السخكبة بجكف تأ -3جشحة. 
مغ قاد  -5قاد كحلظ. يا ت  ا كمغ كاف يعمع أن  مالكيا أك السترخؼ بيا قانػن   ف  مغ قاد السخكبة دكف إذ  

السخكبة بجكف رخرة قيادة، أك بخخرة قيادة ال تجيد لو قيادة مخكبة مغ ذات الشػع أك قادىا بخخرة 
ء عمى قخار صادر مغ جية انيا مجة تديج عمى سشة، أك خبلؿ فتخة حخمانو مغ القيادة بشا  انتيى سخي

يكػف  مالظ السخكبة أك السترخؼ بيا الحؼ سسح لذخز آخخ بقيادتيا دكف أف   -6ا. مخترة قانػن  
 لمسخكبة تأميغ نافح السفعػؿ أك كاف التأميغ ال يغصي حادث الصخؽ الحؼ أصيب فيو أؼ مشيسا أثشاء

( مغ ىحه 6عمى الخغع مسا كرد في الفقخة ) -7القيادة سػاء كاف السراب داخل السخكبة أك خارجيا. 
السخكبة بإذف مالكيا أك السترخؼ بيا، كلع يكغ  قيادتوصيب الدائق بحادث شخؽ حيغ أالسادة، إذا 

 يكغ مغ السعقػؿ أف  يعمع كلع  لمسخكبة تأميغ نافح السفعػؿ أك كاف ليا تأميغ ال يغصي الحادث دكف أف  
 "و يحق لو مصالبة الرشجكؽ بالتعػيس شأنو شأف أؼ مراب آخخ.يعمع بحلظ، فإن  

إذا كاف بحػزة الدائق تأميغ كلكشو ال يغصي الحادث مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي " (173/4مادة ) -5
( قيادة مػضػع السصالبة بدبب : أ( استعساؿ السخكبة لغخض مخالف لسا ىػ محجد في رخرتيا. ب

الدائق لمسخكبة بجكف رخرة قيادة أك بخخرة ال تجيد لو قيادة ذات الشػع. ج( إذا لع يجفع السؤمغ لو 
قدط التأميغ في السيعاد السحجد كالستفق عميو. د( إذا كقع مغ السؤمغ لو غر أك تجليذ أك أخفى كقائع 

لػثيقة االلتداـ بالتعػيس يا احالة أخخػ ال تغصي في ج حرػلو عمى كثيقة التأميغ. ك(أؼجػىخية عش
 ".حكاـ ىحا القانػف أبسػجب 

ق عميو بيغ السؤمغ لو كالسؤمغ، االلتداـ بجفع قدط التأميغ خبلؿ السيعاد الستفو يجب كيتزح مغ السادة أن  
ا بذيادة مغ سمصة مخفق   اخصي   شعار  أ عمى السخكبة مغ تغييخ كيكػف اإلشعار السؤمغ بكل ما يصخ كإ

 حجث مغ تغييخ عمى السخكبة.التخخيز بسا 
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يأذف  غ  يجب عمى سائق السخكبة أك مالكيا أك م   ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي "148مادة ) -6
يخصخ السؤمغ أك الرشجكؽ )حدب مقتزيات الحاؿ( بػقػع حادث  باستعساليا أك السراب أك كرثتو أف  

الحؼ كاف بسقجكره أف يقـػ بالتبميغ عغ  أك مغ التاريخ ا مؽ تاريخ وقؾع الحادثخالؿ ثالثيؽ يؾمً الصخؽ 
 ."الحادث

يجب عمى السؤمغ لو تبميغ السؤمغ بػقػع حادث الصخؽ السذتخكة فيو السخكبة و كبسا سبق يتزح أن  
 48( يػما ، كحجدت بعس الػثائق مجة اإلخصار بػقػع حادث الصخؽ خبلؿ )30السؤمغ عمييا خبلؿ فتخة )

 .(1)عشج كقػع الحادث  ( أك فػرية اإلخصار72أك   24أك 
يمتـد السؤمغ " (12سادة )في ال(2007) لدشة عغ السدئػلية السجنية  اإلجبارؼ  السرخؼ  التأميغأما قانػف  

ا ليحا ب لمتعػيس كفق  ػج  شخكة التأميغ بالحادث الحػ تدببت فيو السخكبة كالس   بإببلغيشػب عشو  غ  ك م  ألو 
جخاءات البلزمة االحتياشات كاإل جسيعيتخح  ف  أكعميو  ،كقػعومغ تاريخ  اخسدة عذخ يؾمً القانػف خبلؿ 

لى شخكة التأميغ جسيع االكراؽ كالسدتشجات إيقجـ  كسا يمتـد بأف   ،ضخار الشاجسة عشولتجشب تفاقع األ
الفقختيغ  فيمغ التداماتو السشرػص عمييا  بأؼالسؤمغ لو  خل  أذا إك  ،الستعمقة بالحادث حاؿ تدميسيا لو

 ا".تيجة ذلظ ما لع يكغ التأخيخ مبخر  تريبيا ن التي باألضخارغ فمذخكة التأميغ الخجػع عميو الدابقتي
و ال ن  أ قخ  ف عغ الحادث خبلؿ مجة معقػلة، كأعبلو يتع اإلن  أ (2)ردنيا في قانػف التأميغ األكجاء أيز       

 بلف عغ الحادث.عيس لتأخخ السؤمغ لو بالتبميغ كاإلميغ رفس شمب التعػ ة التأيجػز لذخك
 ت عمى:( فقج نر  16)مادة في العخاؽ  ـ(1980)( لدشة 52لدامي رقع )أما قانػف التأميغ اإل

غ السؤمغ بسا يصخأ مغ تغييخات بذأف استعساؿ الديارة السؤمشة كممكيتيا، بم  ي   ف  أعمى السؤمغ لو  –كال  أ"
ضافي زائجا  السؤمغ لو بجفع القدط اإل ، فيمـدضافي عغ التغييخإعجـ التبميغ كاستحقاؽ قدط كفي حالة 

 ٪( مغ القدط السحكػر .50)
يشػب عشو عغ  مغ   ع  م  ك ع  أو س  م  خبلؿ )خسدة عذخ يػما ( مغ ع   خصار السؤمغإعمى السؤمغ لو  –ثانيا  

صالبتو ك مأبأحكاـ ىحا القانػف ضخار مذسػلة أك كقػع حادث مشيا نذأت عشو أالديارة  ج  ق  حاالت ف  
يقجـ لمسؤمغ جسيع الخصابات كالسصالبات كاالنحارات كاعبلنات  ف  أيزا  أعشيا، كيجب عميو التعػيس 

 ."خبلؿ بيحا االلتداـصابو مغ ضخر بدبب اإلأبعكدو فممسؤمغ اف يحتج قبمو بسا الجعاكػ حاؿ تدمسيا، ك 
عمى تشفيحه  عبلف عغ الحادث مغ الذخكط األكلية التي يتػقفكاعتبخ الفقو اإلنجميدؼ شخط اإل      

كىشاؾ بعس التذخيعات قزت ببصبلف الذخط الحؼ يمـد السؤمغ لو باإلعبلف ، (3)نيػض مدئػلية السؤمغ
( مغ القانػف السجني 750Aت الفقخة الثانية مغ السادة )ج نر  ق  مقبػؿ، ف   ر  ح  ع   جج  عغ الحادث شالسا ك  

دقػط حق السؤمغ لو الذخط الحؼ يقزي ب ..د في كثيقة التأميغ  كل ما يخ "يقع باشبل   أن و السرخؼ عمى
                                                 

 (.534، مخجع سابق،) صلشغخية والتظبيق()التأميؽ مؽ السدئؾلية في ابياء بييج شكخؼ:  (1)
 (.11(،  مادة )2010)( لدشة 12رقع ) نغاـ التأميؽ اإللدامي لمسخكبات(،)  (2)
 (.510ص)(،عساف، دار الثقافة، 1، )ط)التأميؽ في التظبيق والقانؾف والقزاء(بياء بييج شكخؼ:  (3)
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بدبب تأخخ في إعبلف الحادث السؤمغ مشو إلى الدمصات أك في تقجيع السدتشجات إذا تبيغ مغ الطخكؼ 
 .(1)ت عمى ذلظكىشاؾ بعس التذخيعات نر   ،مقبػؿ" التأخيخ كاف لعحر   ف  أ

 
تكػف مجة اإلببلغ عغ كقػع  ف  فقا عمى أي كالسرخؼ اتع العخاقسذخ  ال   كمسا سبق يسكششا القػؿ أف        

ع االردني فتخؾ ذلظ قائبل  )بسجة ذخ  الحادث لمسؤمغ مغ قبل السؤمغ لو مجة خسدة عذخ يػما ، أما الس  
ا مغ تاريخ كقػع الحادث أك مغ استصاعة السؤمغ ع الفمدصيشي حجد السجة بثبلثيغ يػم  ذخ  ، أما الس  معقػلة(
يكػف التأخيخ في اإلعبلف عغ الحادث  شت الشرػص القانػنية الدابقة أف  عغ الحادث، كاشتخ  غلو التبمي
ضخر بدبب عجـ  صابو مغخاقي الحق لمسؤمغ باالحتجاج مسا أا، كجعل التذخيع العبخر  يكػف م   ف  يجب أ

 و مغ الجيج أف  ل السؤمغ لو كيخػ الباحث أن  ب  ق   غ  عبلف عغ الحادث م  تبخيخ التأخيخ كاإلخبلؿ بذخط اإل
كسا فعل السذخع الفمدصيشي  ،عبلف عغ الحادثعشجه عحر مقبػؿ لئلببلغ كاإل غ  لس   يمة  عصي  القانػف م  ي

 ،عبلف عغ الحادث لمسؤمغ لوعمى ضخكرة تحسيل مدئػلية عجـ اإلببلغ كاإل ا نؤكجكىشا أيز   ،كغيخه
ا ال يعشي تحمل كإيجاد عقػبة مشاسبة لسغ لع يعمغ كيبمغ عغ الحادث دكف سبب كعحر مقبػؿ لكغ ىح

 السؤمغ لو مغ التداماتو التي أتاحت الفخصة 

 تعؾيض مرابي حؾادث الظخؽ  صشجوؽ أماـ  ومؽ بحكسوثانيًا : مدؤولية السؤمؽ لو 

كتبجأ ىحه العبلقة مغ تقييج كالتداـ  ،(2)ىحه العبلقة ىي عبلقة قانػنية قائسة عمى أساس كجػبي قانػني
ماـ السؤمغ، تختب عمييع مغ التدامات ككاجبات أدائق بأداء جسيع ما يالسؤمغ لو أك صاحب السخكبة أك ال

يػجب قياـ مدئػلية  في حكسو تجاه السؤمغ فبحلظ غ  مغ قبل السؤمغ لو أك م   يحه االلتداماتفعجـ الػفاء ب
في حكسو بجسيع السبالغ التي  غ  الحادث عمى الرشجكؽ، كبعج ذلظ يخجع الرشجكؽ عمى السؤمغ لو كم  

مغ  عامة يجب السحافطة عمييا، كيدتثشى ال  اا عمى أمػاؿ الرشجكؽ كػنيا أمػ لمغيخ، كذلظ حفاض  دفعيا 
لو تجاه  كيجب عشج مخالفة االلتدامات مغ قبل السؤمغ (،148ت عميو السادة )ذلظ االلتداـ الحؼ نر  

لقانػنية التي ذكخت يبمغا الرشجكؽ خبلؿ السجة ا ك الدائق أف  السؤمغ قياـ السؤمغ لو أك صاحب السخكبة أ
 .(3)(148بالقانػف بسادة )

 

 

                                                 

 (985/2مادة ) ي العخاقيالقانؾف السجن( ، 924/2مادة ) القانؾف السجني األردني (1)
 (.239، )صمخجع سابق(ناضع عػيزة: ) (2)
( " يجب عمى سائق السخكبة أك مالكيا أك مغ يأذف باستعساليا أك 148مادة ) ـ((، 2005(، لدشة )20رقع ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (3)

الصخؽ خبلؿ ثبلثيغ يػم ا مغ تاريخ كقػع الحادث أك مغ  السراب أك كرثتو أف  يخصخ السؤمغ أك الرشجكؽ )حدب مقتزيات الحاؿ( بػقػع حادث
 التاريخ الحؼ كاف بسقجكره أف يقـػ بالتبميغ عغ الحادث".
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 ظمب الثالث:الس
 تعؾيض مرابي حؾادث الظخؽ الرشجوؽ الفمدظيشي في  ىسية دورأ 

 لية تؾزيع السدئؾلية.وآ 
مغ  (1)(170مى نز السادة )عالرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس مرابي حػادث الصخؽ بشاء   ئ  ذ  ن  أ         

كيعتبخ ىحا الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس مرابي حػادث  ـ(،ـ(2005)دشة ( ل20قانػف التأميغ رقع )
( 95بقخار رقع ) ئ  ذ  ن  كالحؼ أ   ،محل الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس ضحايا حػادث الصخؽ  الصخؽ حل  

كسمػ الحؼ ألـد الدمصة الػششية الفمدصيشية القخار كليجا  كأثخا  عغ اتفاؽ أ حيث كاف ىحا(2) (ـ1995)لدشة
 خاص بسرابي حػادث الصخؽ السعخكؼ ب)كخنيت(سخائيمي الىحا الرشجكؽ بجال  مغ الرشجكؽ اإلء بإنذا

ريغ عمى مصالبة السؤمغ لتعػيس ضحايا كمرابي حػادث الصخؽ غيخ القادكيعتبخ ىحا الرشجكؽ قائسا  
 :ثبلثة فخكعلحلظ سيتع تشاكؿ ىحا السػضػع مغ خبلؿ  ،ألسباب معيشةبالتعػيس 

 .نذأة الرشجكؽ كمػارده : الفخع األكؿ 

 مدئػلية الرشجكؽ كالسدتحقيغ لمتعػيس مشو. الفخع الثاني :  

 تػزيع السدئػلية. الفخع الثالث:
 األوؿالفخع 

 نذأة الرشجوؽ ومؾارده

 نذأة الرشجوؽ أواًل: 

الرشجكؽ  ـ( نذأة(ـ2005)( لدشة 20ميغ الفمدصيشي رقع )( مغ قانػف التأ170تشاكلت السادة )
يشذأ بسػجب أحكاـ ىحا القانػف صشجكؽ يدسى )الرشجكؽ يشي لتعػيس مرابي حػادث الصخؽ "الفمدص

  "الفمدصيشي لتعػيس مرابي حػادث الصخؽ( كتكػف لو الذخرية االعتبارية السدتقمة.

كالحؼ اقخ بشاء  عمى اتفاؽ  1995( لدشة 95ا لقخار رقع )كيعتبخ ىحا الرشجكؽ كسا ذكخنا سابقا  كليج      
ىشاؾ اختبلؼ في التدسية فقانػف التاميغ الججيج رقع  ف  حيث ال يػجج فخؽ بيغ الرشجكقيغ، إال أ مػأكس

                                                 

 (170ـ( ، مادة )2005( ، لدشة )20، رقع ) قانؾف التأميؽ (1)
 الذخرية االعتبارية السدتقمة. يشذأ بسػجب أحكاـ ىحا القانػف صشجكؽ يدسى )الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس مرابي حػادث الصخؽ( كتكػف لو

 إنذاء الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس ضحايا حػادث الصخؽ، ،(1995لدشة ( 95قخار رقؼ ) (2)
بذأف نقل  1995( لدشة 5رئيذ المجشة التشفيحية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية بعج االشبلع عمى القانػف رقع )

( بذأف تعػيس 1976( لدشة 544( كتعجيبلتو. كعمى األمخ رقع )1944( لدشة 39ات. كعمى قانػف السخالفات السجنية رقع )الدمصات كالربلحي
بذأف تعػيس مرابي حػادث الصخؽ الدارؼ  (1976)( لدشة 677مرابي حػادث الصخؽ الدارؼ السفعػؿ في قصاع غدة. كعمى األمخ رقع )

 مى الربلحيات السخػلة لو كبشاء  عمى مقتزيات السرمحة العامة .السفعػؿ في الزفة الغخبية. كبشاء  ع
 يشذأ صشجكؽ لتعػيس ضحايا الصخؽ، يدسى الرشجكؽ الفمدصيشي، تكػف لو الذخرية االعتبارية.( 1مادة )
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اعتسج تدسية "الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس مرابي حػادث الصخؽ" أما القخار  ـ(ـ(2005)( لدشة 20)
ػف الججيج الحؼ بحلظ يكػف القان "الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس ضحايا الصخؽ" ـ((1995( لدشة 95رقع )

ا بسديج مغ الػضػح نو كاف مػضح  و كال يتسيد القانػف الججيج سػػ أنذأ الرشجكؽ امتجادا  لمقخار الحؼ سبقأ
 .(1)التدامات كحقػؽ الرشجكؽ 

 ثانيًا: مجمذ إدارة الرشجوؽ 

كؽ يتػلى إدارة الرشج " ـ((ـ2005)( لدشة 20( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )171نرت السادة ) 
 مجمذ إدارة يتكػف مغ : 

 ككيل كزارة السالية رئيدا .  .1
 .عزػا   السجيخ العاـ إلدارة التأميغ .2
 .عزػا   مجيخ عاـ الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس مرابي حػادث الصخؽ  .3
 .عزػا   مسثل اتحاد شخكات التأميغ في فمدصيغ يعيشو مجمذ إدارة االتحاد .4
 " .عزػا   أحج خبخاء التأميغ تعيشو الييئة .5

كاسعة ذكخت في قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع  (2)كأككل السذخع لمسجيخ العاـ إلدارة التأميغ صبلحيات 
 .ـ((ـ2005)( لدشة 20)

 : مؾارد الرشجوؽ الفمدظيشيثالثاً 

 عمى مػارد الرشجكؽ " ـ( (ـ2005)( لدشة20( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )172ت السادة )نر  
 -2كؽ مغ ندبة مئػية مغ رسـػ التأميغ اإللدامي تحجدىا الييئة عمى كل كثيقة. تتكػف مػارد الرشج -1

( مغ ىحه السادة إلى الرشجكؽ في السػعج الحؼ 1تمتـد شخكات التأميغ بتحػيل الشدبة السحكػرة في الفقخة )
كتؤكؿ تحجده الييئة، كإذا تخمفت الذخكة عغ ذلظ يكػف لمييئة صبلحية فخض غخامة تأخيخ عمى الذخكة 

 ىحه الغخامة إلى مػارد الرشجكؽ.

 .(3)كىشاؾ بعس السػارد األخخػ تتسثل

 السبالغ السحرمة مغ مداىسة السؤسدات كالييئات السعفاة مغ كاجب التأميغ. 
 شيغ عمى مخكباتيع السدجمة م  ؤ  قداط التي يحرميا الس  لتي يجفعيا الرشجكؽ الحالي مغ األالسبالغ ا

 بالزفة الغخبية.

                                                 

 (241-240، )ص)مخجع سابق(ناضع عػيزة :  (1)
 (10-9، مادة )(ـ( 2005لدشة ) ،(20رقع ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (2)
 (.42-41(، )ص)مخجع سابقريياـ دمحم الدمارة :  (3)
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 ميغ بإقخاض شخكة السؤسدة العخبية لمتأدارة الرشجكؽ مثل قياـ الرشجكؽ رات التي تقـػ بيا إاالستثسا
 مميػف دكالر بفائجة تخجع لمرشجكؽ. (5.7)بسبمغ كقجره 

لدامي يتع تحجيجىا بقخار بذأف الشدبة السئػية مغ رسـػ التأميغ اإل( 172كبشاء  عمى ما ذكختو السادة )   
 لداميمغ قيسة قدط التأميغ األساسي اإل % 17دبة مغ كزيخ السالية كىي ن

 : حق الرشجوؽ في الخجؾعرابعاً 

 يعتبخ الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس مرابي حػادث الصخؽ مغ السرالح العميا التي يجب الحفاظ      
( مغ 175ع حسايتيا كالحفاظ عمى مػاردىا بشرػص القانػف فشرت السادة )ذخ   الس   غ  س  ، لحلظ ض  عمييا

يحق لمرشجكؽ الخجػع بالسبالغ السجفػعة مغ  -1 " ـ(ـ(2005)( لدشة 20ميغ الفمدصيشي رقع )قانػف التأ
 (1)(149ا بسػجب أحكاـ السادة ) قبمو بدبب الحادث عمى أحج السحكػريغ أدناه : أ( مغ ال يدتحق تعػيز  

، كيدتثشى مغ ذلظ مغ كاف غ لع يكغ لو تأميغ نافح السفعػؿ كقت كقػع الحادثغ ىحا القانػف. ب( م  م  
كاف بحػزتو تأميغ ال يغصي  غ  لجيو تأميغ سشػؼ انتيى مفعػلو خبلؿ ثبلثيغ يػما  قبل تاريخ الحادث. ج( م  

. د( مالظ السخكبة أك السترخؼ بيا. (2)(173( مغ السادة )4الحادث كفقا  لمحاالت السحكػرة في الفقخة )
شجكؽ أك فيسا بيغ السذتخكيغ في الحادث ألحكاـ االلتدامات يخزع حق الخجػع سػاء فيسا يتعمق بالر -2

 ".الرشجكؽ مغ دفع الخسـػ القزائية يعفى -3السجنية. 

ت سػاء عمى ق  ف  ن  عمى جسيع ما تكبجه الرشجكؽ مغ أمػاؿ أ   حق الخجػع غ  س  ع ض  ف السذخ   كنجج أ      
يا الرشجكؽ، كأعفى الرشجكؽ مغ عػػ يخفعكيكػف مغ خبلؿ د   ،السراب أك مراريف إدارية أك شبية

 مراريف قزائية. أؼ  

                                                 

 (.149مادة ) (،ـ(2005( لدشة )20قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )  (1)
مغ قاد السخكبة أك استعاف بيا في ارتكاب  -2مغ تدبب عسجا في كقػع حادث الصخؽ.  -1ال يدتحق السراب تعػيزا  في إحجػ الحاالت اآلتية: 

مغ قاد السخكبة دكف إذف مالكيا أك  -4مغ قاد السخكبة بجكف تأميغ نافح السفعػؿ كقت الحادث أك خالف شخكط كثيقة التأميغ.  -3 جشاية أك جشحة.
مغ قاد السخكبة بجكف رخرة قيادة، أك بخخرة قيادة ال تجيد لو قيادة مخكبة مغ ذات الشػع  -5السترخؼ بيا قانػنا كمغ كاف يعمع أنيا تقاد كحلظ. 

مالظ  -6ادىا بخخرة انتيى سخيانيا مجة تديج عمى سشة، أك خبلؿ فتخة حخمانو مغ القيادة بشاء عمى قخار صادر مغ جية مخترة قانػن ا. أك ق
حؼ السخكبة أك السترخؼ بيا الحؼ سسح لذخز آخخ بقيادتيا دكف أف يكػف لمسخكبة تأميغ نافح السفعػؿ أك كاف التأميغ ال يغصي حادث الصخؽ ال

( مغ ىحه السادة، إذا اصيب 6عمى الخغع مسا كرد في الفقخة ) -7فيو أؼ مشيسا أثشاء القيادة سػاء كاف السراب داخل السخكبة أك خارجيا. أصيب 
 لحادثالدائق بحادث شخؽ حيغ قيادتو السخكبة بإذف مالكيا أك السترخؼ بيا، كلع يكغ لمسخكبة تأميغ نافح السفعػؿ أك كاف ليا تأميغ ال يغصي ا

 دكف أف يعمع كلع يكغ مغ السعقػؿ أف يعمع بحلظ، فإنو يحق لو مصالبة الرشجكؽ بالتعػيس شأنو شأف أؼ مراب آخخ.
 (173/4ـ(، مادة )2005لدشة ) ،(20رقع ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (2)
خكبة لغخض مخالف لسا ىػ محجد في رخرتيا. إذا كاف بحػزة الدائق تأميغ كلكشو ال يغصي الحادث مػضػع السصالبة بدبب : أ( استعساؿ الس -4

السحجد ب( قيادة الدائق لمسخكبة بجكف رخرة قيادة أك بخخرة ال تجيد لو قيادة ذات الشػع. ج( إذا لع يجفع السؤمغ لو قدط التأميغ في السيعاد 
كثيقة التأميغ. ك(أؼ  حالة أخخػ ال تغصي فييا كالستفق عميو. د( إذا كقع مغ السؤمغ لو غر أك تجليذ أك أخفى كقائع جػىخية عشج حرػلو عمى 

 الػثيقة االلتداـ بالتعػيس بسػجب أحكاـ ىحا القانػف.



                                                     

31 

 

غ تحت الترفية، ا لتحريل أمػالو حيغ أعصاه صفة الجائغ السستاز لمسؤم   كجعل لو مخكدا  متسيد          
ا كانت أمػاؿ كلس   ،كىحا االمتياز يشرخؼ إلى أمػاؿ السحكـػ عميو مغ األشخاص السحكػريغ أعبله

( التي عالجت حالة عجد الرشجكؽ عغ الػفاء 177بجاللة نز السادة ) عامة الرشجكؽ ىي أمػاؿ  
و كبسقتزى فإن   ،بالتداماتو نحػ السرابيغ فتمتـد كزارة السالية في سج ىحا العجد مغ حداب الخديشة العامة

 .(1)ذلظ يكػف ديغ الرشجكؽ عمى السحكـػ عميو ىػ ديغ مستاز يأتي بالسختبة الثانية بعج ديغ الشفقة
 انيخع الثالف

 مدؤوليات الرشجوؽ الفمدظيشي

عؽ تعؾيض السراب  التي يكؾف فييا الرشجوؽ مدئؾالً انؾف التأميؽ الفمدظيشي الحاالت أوضح ق 
 (2)( 173وذلػ في حاالت محجدة تشاولتيا القانؾف في السادة )

 .الدائق غيخ معخكؼ )مجيػؿ( -1
 .عجـ كجػد تأميغ لمسخكبة أك تأميشيا ال يغصي الحادث -2
 .قعة عميو تجاه السؤمغ لو )السؤمغ تحت الترفية(ايفاء االلتدامات الػ لسؤمغ غيخ قادر عمى إا -3
 إذا كاف بحؾزة الدائق وثيقة تأميؽ ولكؽ ال تغظي الحادث مؾضؾع السظالبة بدبب:  -4
 ا ىػ محجد في رخرتيا.س  استعساؿ السخكبة لغخض مخالف ل   - أ

 رة ال تجيد لو قيادة ذات الشػع.قيادة الدائق لمسخكبة بجكف رخرة قيادة أك بخخ - ب
 لو قدط التأميغ في السيعاد السحجد كالستفق عميو. غؤم   إذا لع يجفع الس    - ت
 إذا كقع مغ السؤمغ لو غر أك تجليذ أك أخفى كقائع جػىخية عشج حرػلو عمى كثيقة التأميغ.  - ث
حيث حجدت  ،انػف حالة أخخػ ال تغصي فييا الػثيقة االلتداـ بالتعػيس بسػجب أحكاـ ىحا الق أؼ - ج

بشرػص صخيحة الحاالت التي  ـ(2005)( لدشة 20( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )145السادة )
كال  ،يكػف فييا الرشجكؽ مدؤكال  عغ تعػيس السراب الحؼ يدتحق تعػيزا  بسػجب أحكاـ ىحا القانػف 

 ؛رىا الدائق الستدبب بالحادثيدتصيع مصالبة السؤمغ بالتعػيس، كىحه الحاالت األربعة استثشت في صج
ى لػ كانت ندبة العجد لجيو ىي مائة بالسائة، كىحه ىحا الدائق ال يجػز لو نيل أؼ تعػيس حت   ألف  

الفمدفة تتفق مع غاية الذارع مغ فخض السدؤكلية الكاممة كالسصمقة نحػ الغيخ أؼ ما عجا الدائق 
                                                 

 (.242ص )(، )مخجع سابقناضع عػيزة:  (1)
 (173مادة )(،  ـ(2005( لدشة )20رقع ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي  (2)

يزا بسػجب أحكاـ ىحا القانػف كال يدتصيع مصالبة السؤمغ بالتعػيس ألحج فيسا عجا الدائق يقـػ الرشجكؽ بتعػيس السراب الحؼ يدتحق تعػ 
إذا كاف  -3إذا لع يكغ بحػزة الدائق تأميغ بسػجب أحكاـ ىحا القانػف.  -2إذا كاف الدائق الستدبب في كقػع الحادث مجيػال.  -1األسباب اآلتية: 

ال يغصي الحادث مػضػع السصالبة بدبب : أ( استعساؿ السخكبة لغخض مخالف لسا  إذا كاف بحػزة الدائق تأميغ كلكشو -4السؤمغ تحت الترفية. 
التأميغ ىػ محجد في رخرتيا. ب( قيادة الدائق لمسخكبة بجكف رخرة قيادة أك بخخرة ال تجيد لو قيادة ذات الشػع. ج( إذا لع يجفع السؤمغ لو قدط 

غ لو غر أك تجليذ أك أخفى كقائع جػىخية عشج حرػلو عمى كثيقة التأميغ. ك(أؼ حالة في السيعاد السحجد كالستفق عميو. د( إذا كقع مغ السؤم
 أخخػ ال تغصي فييا الػثيقة االلتداـ بالتعػيس بسػجب أحكاـ ىحا القانػف.
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ايخ السخالف فإن  السخالف لمقانػف أك لػثيقة التأميغ، أما الدائق غ مغ شخكة التأميغ  و يدتحق تعػيز 
 كليذ مغ الرشجكؽ.

أعباء في تعػيس السرابيغ ما عجا الدائق الحؼ تدبب في  كلع يعفيا القانػف الرشجكؽ مغ أؼ     
الحادث ما لع يكغ ىحا الدائق قج تػفى بدبب الحادث فيجػز لػرثتو مصالبة الرشجكؽ بالتعػيس، كفي 

ة يمتـد الرشجكؽ بتعػيس السرابيغ بحات الصخيقة التي كاف يحق ليع فييا  الحرػؿ عمى غيخ ىحه الحال
لشز السادة  لعبلج كالسجفػعات السدتعجمة شبق االتعػيس مغ شخكة التأميغ بسا في ذلظ دفع نفقات ا

 مغ القانػف. (1)(174)
 الفخع الثالث

 تؾزيع السدئؾلية

عجد مغ الشرػص القانػنية يػضح فييا  ـ(2005)( لدشة 20حجد قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )    
 األشخاؼ السدئػلة عغ التعػيس  في حػادث السخكبات بالتختيب كىي.

 أواًل : تختيب السدئؾلية

 الدائق .1
فيػ الحؼ يقـػ باستعساؿ السخكبة فتكػف السخكبة تحت  ،يكػف الدائق ىػ السدئػؿ األكؿ عغ الحادث     

الدائق ىػ مالظ السخكبة باستعسالو لو ككقػع السخكبة تحت  ممة، فالعبخة ىشا بأف  كاليتو كسيصختو الكا
و استػلى عمييا بصخيقة غيخ مذخكعة أك يقػدىا بجكف حرػلو كال عبخة أن   ،سيصختو أثشاء كقػع الحادث

 عمى رخرة قيادة أك يقػدىا بخخرة ال تجيد لو قيادتيا.
 باستعساؿ السخكبة:ف   ذ  أ   ؽ  م   .2

يكػف السدؤكؿ الثاني عغ الحادث الذخز الحؼ أذف لمدائق باستعساؿ السخكبة الستدببة في كقػع      
ذف لمدائق بقيادة السخكبة ىشا تتػلج مدئػلية عمى ىحا الذخز ، فعشج قياـ ىحا الذخز بإعصاء اإلالحادث
ذا ثبت السدئػلية، إال إ فيلمدائق بقيادة السخكبة  ، فعشج ثبػت عجـ إعصاء اإلذف لمدائق تشت ف  ذ  الحؼ أ 

 (2)كجػد إىساؿ أك شير، فثبػت ذلظ يحسل ىحا السدئػلية عغ األضخار التي نتجت عغ قيادة السخكبة. 
                                                 

 (.174مادة ) ( ـ(2005( لدشة )20رقع ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي(1)   
( مغ ىحا القانػف الحرػؿ عمى التعػيس مغ الرشجكؽ بحات الصخيقة التي كاف يحق لو فييا 173يحق لمسراب في الحاالت السحكػرة في السادة )

 الحرػؿ عميو مغ السؤمغ، بسا في ذلظ دفع نفقات عبلج السراب في السذفى كالسجفػعات السدتعجمة.
 (.144مادة )  قانؾف التأميؽ الفمدظيشي  (2) 
تعساليا عغ تعػيس السراب عغ كل ضخر جدساني أك مادؼ أك معشػؼ ناتج عغ حادث شخؽ "يدأؿ كل مغ يدتعسل مخكبة آلية أك يأذف باس-1

 كاف لمسخكبة دخل فيو. 
تكػف مدؤكلية مغ يدتعسل السخكبة أك مغ يأذف باستعساليا مدؤكلية كاممة كمصمقة عغ تعػيس السراب بغس الشطخ عسا إذا كاف ىشاؾ خصأ -2

 ". مغ جانبو أك مغ جانب السراب أـ لع يكغ
 كمسا يدتخمز مغ ىحه السادة أف السدئػلية تقع عمى الدائق كعمى الذخز الحؼ يأذف باستعساؿ السخكبة .     
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 ؽ لو أو الرشجوؽ الفمدظيشيم  ؤ  ؽ والس  م  ؤ  الس   .3

السدؤكؿ الثالث عغ الحادث ىػ السؤمغ كالسؤمغ لو أك الرشجكؽ الفمدصيشي حيث حسميع نز السادة 
صمية فيسا العبلقة األساسية أك األ ، حكسو ذلظ تكسغ في أف  (1)السدؤكلية برخيح الشز ( ىحه145)

ف لمدائق مغ جية كبيغ السراب مغ جية أخخػ، أما ذ  بالحادث قائسة فيسا بيغ الدائق أك األ   يتعمق
ة كػنيا العبلقة بيغ السراب كبيغ السؤمغ كالسؤمغ لو أك الرشجكؽ فيي عبلقة تأتي في السختبة الثاني

 .(2)مبيشة عمى كثيقة التأميغ أك نز القانػف 

 .(3)، بسػجب ىحه الشطخيةخية الحمػؿ الحؼ قج يكػف اتفاقي ا أك قانػني ا أك قزائي اىشا تججر اإلشارة إلى نط

بسػجب كثيقة التأميغ شالسا لع يثبت  ية محل السؤمغ لو حمػال  اتفاقي ايحل السؤمغ في تحسل السدؤكل - أ
 لفة ليحه الػثيقة.كجػد أؼ مخا

ة يحل السؤمغ في تحسل السدؤكلية محل الدائق أك اآلذف باستعساؿ السخكبة حمػال  اتفاقيا  بسػجب كثيق - ب
 مخالفة ليحه الػثيقة أك نز القانػف. التأميغ شالسا لع يثبت كجػد أؼ

قج دفع في يكػف قدط التأميغ  ف باالستعساؿ مذخكط بأف  ذ  مػؿ محل السؤمغ لو أك الدائق كاأل  الح - ت
 السيعاد السحجد كالستفق عميو.

بسػجػػػػػػػػػب نرػػػػػػػػػػص السػػػػػػػػػػاد                         محػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػؤمغ فقػػػػػػػػػط حمػػػػػػػػػػال  قانػني ػػػػػػػػػا  يحػػػػػػػػػل الرػػػػػػػػػشجكؽ الفمدػػػػػػػػػصيشي - ث
)( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي177,179,174,173,172,150 )

4). 

                                                 

 (.145مادة ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي   (1)
نتيجة  " يدأؿ السؤمغ كالسؤمغ لو أك الرشجكؽ ) حدب مقتزيات الحاؿ ( عغ تعػيس السراب الحؼ لحقو ضخر جدساني أك مادؼ أك معشػؼ 

 حادث الصخؽ".
 (.229)(،مخجع سابقناضع عػيزة: ) (2)
 (. 229ص)، مخجع سابق(( ( ناضع عػيزة: )3)
 ( 150مادة ) ((4)

 "إذا أدػ حادث الصخؽ إلى كفاة الدائق السراب الحؼ ال يدتحق تعػيزا  بسػجب ىحا القانػف، فإنو يحق لمسعاليغ مغ كرثتو مصالبة الرشجكؽ 
 كاـ ىحا القانػف". بالتعػيس شبق ا ألح

 ( 172مادة )
تمتـد شخكات التأميغ بتحػيل الشدبة  -2تتكػف مػارد الرشجكؽ مغ ندبة مئػية مغ رسـػ التأميغ اإللدامي تحجدىا الييئة عمى كل كثيقة.  -1

ذلظ يكػف لمييئة صبلحية فخض غخامة  ( مغ ىحه السادة إلى الرشجكؽ في السػعج الحؼ تحجده الييئة، كإذا تخمفت الذخكة عغ1السحكػرة في الفقخة )
 تأخيخ عمى الذخكة كتؤكؿ ىحه الغخامة إلى مػارد الرشجكؽ. 

 ( 173مادة )
ا بسػجب أحكاـ ىحا القانػف كال يدتصيع مصالبة السؤمغ بالتعػيس ألحج  فيسا عجا الدائق يقـػ الرشجكؽ بتعػيس السراب الحؼ يدتحق تعػيز 

. إذا كاف الد -1األسباب اآلتية:  إذا كاف  -3إذا لع يكغ بحػزة الدائق تأميغ بسػجب أحكاـ ىحا القانػف.  -2ائق الستدبب في كقػع الحادث مجيػال 
إذا كاف بحػزة الدائق تأميغ كلكشو ال يغصي الحادث مػضػع السصالبة بدبب : أ( استعساؿ السخكبة لغخض مخالف لسا  -4السؤمغ تحت الترفية. 

ادة الدائق لمسخكبة بجكف رخرة قيادة أك بخخرة ال تجيد لو قيادة ذات الشػع. ج( إذا لع يجفع السؤمغ لو قدط التأميغ ىػ محجد في رخرتيا. ب( قي
لة في السيعاد السحجد كالستفق عميو. د( إذا كقع مغ السؤمغ لو غر أك تجليذ أك أخفى كقائع جػىخية عشج حرػلو عمى كثيقة التأميغ. ك(أؼ حا

 لػثيقة االلتداـ بالتعػيس بسػجب احكاـ ىحا القانػف. أخخػ ال تغصي فييا ا
 ( 174مادة )
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 ثانيًا: العالقة فيسا بيؽ السدؤوليؽ:

 ريغ أعبله في ضػء عجة فخضيات ىي كليغ السحكػ تتحجد العبلقة فيسا بيغ السدؤ 

فيية كالعبلقة بيغ سخكبة ىي عبلقة اتفاقية قج تكػف شالعبلقة بيغ الدائق كبيغ اآلذف أؼ صاحب ال -1
كقج تكػف مكتػبة كالعبلقة بيغ الدائق العامل كبيغ صاحب العسل السالظ  ،الدائق االبغ كالسالظ األب

غيخ قائسة عمى اتفاؽ بل عمى فعل غيخ مذخكع كاستيبلء الدائق عمى لمسخكبة، كقج تكػف ىحه العبلقة 
ألف صاحب السخكبة لع  ؛مفاتيح السخكبة دكف عمع صاحبيا، ىحه العبلقة يحكسيا قانػف السخالفات السجنية

 يتخح كسائل الحيصة كالححر في عجـ كصػؿ السفاتيح إلى يج الدائق.
غ، ىحه العبلقة ىي عبلقة تعاقجية قائسة عمى أساس كثيقة م  ؤ  العبلقة بيغ الدائق أك اآلذف كبيغ الس   -2

لمقانػف كرتبت  الػثيقة صجرت كفق ا التأميغ، كمغ خبلؿ ىحه الػثيقة تربح العبلقة أيزا  قانػنية بحكع أف  
 حقػؽ كالتدامات نحػ الصخفيغ كنحػ الغيخ.

أساس كثيقة التأميغ كنرػص  العبلقة بيغ السؤمغ لو كبيغ السؤمغ، ىحه العبلقة تقػـ أيزا  عمى  -3
 القانػف، فيي عبلقة اتفاقية قانػنية.

 العبلقة بيغ الدائق كبيغ الرشجكؽ ىي عبلقة قانػنية يحكسيا قانػف التأميغ. -4
اا -5  ىي عبلقة قانػنية يحكسيا قانػف التأميغ. لعبلقة بيغ السؤمغ كالرشجكؽ أيز 

مدػػؤكليتيع عػػغ التعػػػيس، سػػػاء كػػاف ىػػحا  اسػػتقخ القزػػاء فػػي غػػدة عمػػى الحكػػع بالتزػػامغ عمػػى مػػغ تثبػػت
التزػػػامغ فيسػػػا بػػػيغ الدػػػائق كالسػػػؤمغ لػػػو مػػػغ جانػػػب كبػػػيغ شػػػخكة التػػػأميغ أك الرػػػشجكؽ مػػػغ جانػػػب آخػػػخ، 

 كلمستزخر مغ ىحا التزامغ حق الخجػع عمى الصخؼ اآلخخ الستدبب بالحادث.

                                                                                                                                                         

( مغ ىحا القانػف الحرػؿ عمى التعػيس مغ الرشجكؽ بحات الصخيقة التي كاف يحق لو فييا 173يحق لمسراب في الحاالت السحكػرة في السادة )
 السجفػعات السدتعجمة. الحرػؿ عميو مغ السؤمغ، بسا في ذلظ دفع نفقات عبلج السراب في السذفى ك 

 ( 177مادة )
 إذا عجد الرشجكؽ عغ الػفاء بالتداماتو نحػ السرابيغ فتمتـد كزارة السالية بدج ىحا العجد مغ حداب الخديشة العاـ. 

 ( 179مادة )
ي، أك ما يعادليا مغ العسمة يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ شيخ كاحج كال تديج عغ ستة أشيخ أك بغخامة ال تقل عغ ثبلثة آالؼ ديشار أردن -1

ر عقػد تأميغ الستجاكلة قانػنا ، كال تديج عغ سبعة آالؼ ديشار، أك ما يعادليا بالعسمة الستجاكلة قانػنا ، أك بكمتا العقػبتيغ، كل شخز قاـ بإصجا
بغخامة مالية ال تقل عغ خسدسائة ديشار أك ما  يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ شيخ كاحج كال تديج عغ ثبلثة أشيخ أك -2خبلف ا ألحكاـ ىحا القانػف. 

رس أعساؿ ككالة يعادليا بالعسمة الستجاكلة قانػنا  كال تديج عغ ألفي ديشار أك ما يعادليا بالعسمة الستجاكلة قانػن ا أك بكمتا العقػبتيغ كل شخز ما
( مغ ىحه السادة نافحة بحق 2ك1د التي ترجر كفق ا لمفقخة )تعتبخ العقػ  -3التأميغ أك كساشة التأميغ دكف الحرػؿ عمى التخخيز القانػني. 

الذخز الحؼ أصجرىا كالغيخ حدغ الشية، كيمتـد الذخز الحؼ أصجرىا بتعػيس السؤمغ حدغ الشية عغ كافة الخدائخ التي يتعخض ليا جخاء عجـ 
 قانػنية العقج.
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 والسظمقة : السدؤولية الكاممةثالًثا

ألنيا  ،خ السشقػصة أؼ التي ال يجػز قانػنا  تشاكليا في معخض البيشاتالسدؤكلية الكاممة ىي السدؤكلية غي
 محكػمة بشز القانػف.

أما السدؤكلية السصمقة فيي السدؤكلية غيخ السقيجة بأؼ شخط أك قيج قانػني أك كاقعي يحج مشيا أك يجعميا 
 عخضة لمسشاقذة في شخح البيشات.

لعسمة كاحجة ىي مدؤكلية الدائق عغ كقػع  كػنيسا كجيافاف عغ مدؤكلية كاحجة ىاتيغ السدؤكليتيغ تعبخ 
، كعجـ مدؤكلية الدائق أواًل الحادث، أما مدؤكلية شخكة التأميغ فيي ليدت كاممة كمصمقة ما لع تثبت 

مدؤكلية  مخالفة قانػنية أك كاقعية لػثيقة التأميغ أك ألية مادة مغ مػاد قانػف التأميغ، ذلظ ألف   كقػع أؼ
عبارة السدؤكلية الكاممة  بجليل أف   اثانيً ثع مغ نرػص القانػف  مغ الػثيقة أكال   الحادث نابعةالذخكة عغ 

ف ذ  قخة األكلى مدؤكلية الدائق أك األ  ( حيث تشاكلت الف144كالسصمقة كردت في الفقخة الثانية مغ السادة )
د الذارع إضفاء ىحه الرفة لسدؤكلية كلػ أرا ،(145باستعساؿ السخكبة بيشسا لع تخد ىحه العبارة في السادة )

 السؤمغ كالرشجكؽ لشز صخاحة عمى ذلظ أك لجسع الشريغ في نز كاحج.

ا إذا كاف ىشاؾ خصأ مغ ( مغ غس الشطخ عس  144( مغ السادة )1نذيخ ىشا إلى ما أعمشو نز الفقخة )
 ثبت أف   أما إف   ،جانب السراب أك الدائق أـ لع يكغ، كالسقرػد ىشا بالخصأ ىػ الخصأ غيخ العسجؼ

أك حادث مقرػد كسا لػ كانت السخكبة أداة جخمية فبل يشصبق ىحا الخصأ عسجؼ كحادث االنتحار مثبل  
 الػصف كال تتحقق غاية الشز مغ السدؤكلية الكاممة كالسصمقة.
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 انفصم األول
 انتكٍٍف انقانىنً حلىادث انطرق
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 الفرل األوؿ
 ف القانؾني لحؾادث الظخؽ التكيي

 

تكػف الػقائع السادية السذكمة لحػادث الصخؽ متعجدة، فسشيا حػادث الترادـ كمشيا حػادث الجعذ     
كل تذ و مغ السسكغ أف  ة ألؼ كاقعة نجج أن  كم  ذ  كمشيا حػادث التجىػر، فعشجما نشطخ إلى العشاصخ الس  

يا حادث شخؽ أـ ال سشقـػ في ىحا الفرل حادثة أن   خخ، كلسعخفة أؼحادث شخؽ، أك يكػف ليا تكييف آ
 ببياف التكييف القانػني لحػادث الصخؽ، كذلظ مغ خبلؿ مبحثيغ:  

 

  .مفيـؾ حادث الظخؽ  السبحث األوؿ:

 .الظخؽ  ساسية لحؾادثئؾلية عؽ حادث الظخؽ والعشاصخ األالسد السبحث الثاني:
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 السبحث األوؿ 
 مفيـؾ حادث الظخؽ 

يصمق عمييا عجة مرصمحات كسرصمح ) حادث  كىحه الػقائع ،كل حادث الصخؽ مغ عجة كقائع ماديةيتذ
ككحلظ قانػف السخكر السرخؼ  (1) (ـ(2000( لعاـ 5الحؼ أشمقو قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ) الصخؽ(

أشمق  (3) (2001)( لعاـ 47، كتعجيبلتو، أما قانػف الديخ األردني رقع )(ـ(1973( لعاـ 66رقع ) (2)
لحلظ  أشمقت مرصمح ) الحادث السخكرؼ( (4)لكغ نجج أف الكثيخ بعس مغ القػانيغ عميو ) حػادث سيخ (

غػؼ لحادث الصخؽ خبلؿ السصمب األكؿ كسشجرس في السصمب الثاني السفيـػ سشقـػ بجراسة السفيـػ الم  
 االصصبلحي لحػادث الصخؽ. 

 السظمب األوؿ:
 لظخؽ السفيـؾ المغؾي لحادث ا

  الحادث لغة: أواًل:
خىا بالحجاثة أك مرائب الجىخ كنػائبو، فالكثيخ مشيا فد   ،في عجد مغ القػاميذ تعجد ذكخ كمسة ) حادث(

أما السعجع العخبي األساسي الحؼ أشار إلى كمسة حادث تدتعسل لمجاللة عمى حػادث السخكر كالديارات 
 كمسة  حيث أشار إلى أف  

كىػ ما يجج كيحج ث، حادث سيارة ، حادث مخكر، حادث مؤلع، حادث مفاجئ،  جسع حػادث ، ) حادث(
 .(5)كقع لو حادث مشعو مغ الحزػر

 .(6)لع يكغ كاف كأف   الذيء أحجثو هللا سبحانو كتعالى بعج أف   كالمفع يذيخ كحلظ إلى أف  
، كالحجث  كالحادثة أما في لداف العخب البغ مشطػر، الحجث  مغ أحجاث الجىخ، كالحجيث نقيس القجيع 

 .(7)بسعشى كاحج

                                                 

 .(73مادة ) قانؾف السخر الفمدظيشي،( (1)
الدساح بقيادة مخكبة آلية دكف كثيقة تأميغ سارية السفعػؿ مغ قبل شخكة مدجمة في فمدصيغ تؤمغ صاحب السخكبة أك قائجىا أك " ال يجػز قيادة أك 

 .الغيخ في تغصية أؼ تعػيزات عغ أضخار جدسانية ناتجة عغ حادث شخؽ "
 ( كتعجيبلتو.1973( لعاـ 66، رقع ) قانؾف السخور السرخي  (2)
،أ( مغ ذات 51( كيذار إلى أف  السذخع األردني استخجـ الحادث السخكرؼ في مػاد أخخػ كالسادة رقع )3، أ ، 46ني، مادة )قانػف الديخ األرد (3)

 القانػف.
 (.2010لعاـ  قانؾف السخور الدؾداني( مغ 3مادة ) (4)

 (.2004( لعاـ )31،أ( مغ قانػف الديخ كالسخكبات الدػرؼ رقع )19مادة )    
 ىػػ( كغيخىا مغ القػانيغ.(1428( لدشة 85مغ رسـػ نطاـ السخكر الدعػدؼ رقع )( 40/2مادة)    

، )ص)السعجؼ العخبي األساسي لمشاطقيؽ بالمغة العخبية(أحسج العايج، كآخخكف:  (5)  (.296، السشطسة العخبية لمثقافة كالعمـػ
 .15)الخازؼ، مختار الرحاح: مادة) ح د ث ( ،بيخكت، دار الفكخ، )ص (6)
 (، بيخكت، دار الرادر.53/ 4(، )ج لداف العخبابغ مشطػر: ) (7)
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 الظخيق لغة  ثانًيا :

فيي جسع شخيق، كالصخيق ىي الدبيل لقػلو تعالى : " كألقى في األرض  تتعجد معاني كمسة ) شخؽ(
 .(1)ركاسي أف تسيج بكع كأنيارا  كسببل  لعمكع تيتجكف"

الصخيق األعطع، كالصخيق  ككردت في مختار الرحاح لمخازؼ بسعشى الدبيل، ي حك خ كيؤنث ، تقػؿ
 .(2)العطسى، كالجع أشخقو كشخؽ 

، كالسػضػع جعمو بتذجيج الخاء ، أؼ جعل لو شخيق ا أما السشجج في المغة كاألعبلـ ذكخ كمسة شخ ؽ لو
، كالصخيق جسع شخؽ ى راجبل  ذ  ، كأشخؽ الخجل م  خق اشخيقا  فيقاؿ : " ال تصخقػا السداجج " أؼ ال تجعمػىا ش  

أشخاقو ، كأشخاقاء، كالدبيل ي حكخ كيؤنث ، كعغ الفقياء ، مشو عاـ يدسى نافح، كبالصخيق العاـ، كأشخؽ ، 
 .(3)كمشو خاص كيدسى بغيخ نافح، أك بالصخيق الخاص

 السظمب الثاني: 
 السفيـؾ االصظالحي لحؾادث الظخؽ 

 الفخع األوؿ
 التعخيف القانؾني لحادث الظخؽ  

 تػرده بعس القػانيغ في مقجمتيا، حيث اكتفت ببياف ما يجب أف  تعخيف مرصمح حادث الصخؽ لع     
يفعمو الستدبب في حادث الصخؽ، كبياف اإلجخاءات القانػنية كالعقػبات التي يتػجب إيقاعيا عمى الستدبب 

 .(4)بالحادث

لدشة ( 5لمحادث السخكرؼ كفق قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ) اع الفمدصيشي تعخيف  ذخ  لع يػرد الس      
 اكرد تعخيف  و ألقانػف السخكر الفمدصيشي ، إال أن   ـ(2005)( لدشة 393، كالبلئحة التشفيحية رقع )(2000

                                                 

 (.15سػرة الشسل ، آية ) (1)
 ( .392) مادة شخائق ،ص )كتاب الرحاح(،الخازؼ :  (2)
 (.464(،)مادة شخؽ(، )ص (1997(، بيخكت، دار السذخؽ، )السشجج في المغة واألعالـ (3)
 . (74، مادة )(2000( لدشة 5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (4)
إذا تدببت مخكبة في كقػع حادث عمى الصخيق كنتج عغ ذلظ ضخر أك إصابة لذخز أك مخكبة أك حيػاف فيجب عمى قائج السخكبة تقجيع  -1

كرة خ السداعجة السسكشة لمسرابيغ كإببلغ الذخشة فػر ا بحلظ مع عجـ تحخيظ السخكبة مغ مكاف الحادث إال بإذف مغ شخشة السخكر أك إذا دعت الز
 إلى إسعاؼ مراب. 

عمى قائج السخكبة التي تدببت في حادث شخؽ أف يعصي لمذخشي أك لمذخز السراب أك لقائج السخكبة األخخػ التي اشتخكت في الحادث أك  -2
 ألؼ راكب أك شخز كاف برحبة السراب بيانات رخرتي القيادة كتدييخ السخكبة ككثيقة التأميغ كالبصاقة الذخرية. 

خكبة الستزخرة كاقفة بجكف مخاقبة أك كاف صاحب الساؿ الستزخر غائبا فعمى قائج السخكبة التي تدببت في الحادث أف يتخؾ إشعار ا إذا كانت الس -3
( مغ ىحه السادة كعميو إببلغ 2خصي ا في مكاف ضاىخ لمعياف مغ السخكبة الستزخرة أك الساؿ الستزخر كيحكخ فيو البيانات السػضحة في الفقخة )

 ساعة مغ كقت كقػع الحادث". 24كد شخشة مغ مكاف الحادث خبلؿ مػعج أقراه أقخب مخ 
 ( كتعجيبلتو/ القانػف األردني كغيخىسا.1973( لدشة) 66ػػ      قانػف السخكر السرخؼ رقع)
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أكرد تعخيفا  لحادث الصخؽ في  ـ(2005)( لدشة 20لمحادث السخكرؼ في قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )
صابة شخز بزخر جدساني ت عمى " حادث الصخؽ كل حادث يشتج عشو إ( مشو كالتي نر  1السادة )

جخاء استعساؿ مخكبة آلية، بسا في ذلظ الحػادث الشاجسة عغ انفجار أك اشتعاؿ السخكبة أك جدء مغ 
أجدائيا ، أك عغ مادة أخخػ مغ السػاد البلزمة الستعساليا، كسا يعج حادث شخؽ كل حادث كقع جخاء 

شخؽ كل حادث كقع جخاء استخجاـ القػة  إصابة مخكبة كاقفة في مكاف يحطخ الػقػؼ فيو، كال يعج حادث
 اآللية لمسخكبة لغيخ الغاية السخررة ليا لتديخ السخكبة، ككل حادث كقع جخاء فعل ارتكب قرجا .

اك  يادتيا أك عخؼ القانػف ذاتو ما يقرج باستعساؿ السخكبة بشرو عمى " استعساؿ السخكبة أك شسل ق أيز 
ىا، أك معالجتيا، أك إصبلحيا عمى الصخيق مغ قبل سائقيا أك أؼ ، أك دفعيا أك جخ ركػبيا أك الشدكؿ مشيا

اشخز آخ تجحخج السخكبة أك سقػشيا أك انفراؿ أك سقػط أؼ  خ خارج نصاؽ عسمو، كسا يذسل أيز 
  ويدتثشى مؽ االستعساؿ :جدء مشيا، أك مغ حسػلتيا أثشاء الدفخ، 

 ثشاء كقػفيا.تحسيل أك تشديل أك بيع البزائع أك السػاد مغ السخكبة أ 
 (1)لمبيع ك محبل  السخكبة التي تحػلت إلى معجة ىشجسية في مػقع عسل أ . 
ػقػؼ أك كجػد السخكبة لػقػؼ بأنو : ) الا ـ(2000( لعاـ )5كقج عخؼ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ) -

 في مكاف ما.
 (2)أك تفخيغيا الفػرؼ(لفتخة محجدة أك غيخ محجدة، كليذ لغخض نقل الخكاب أك إنداليع، أك تحسيل شحشة 

كرد التعخيف بسفيـػ السخالفة كعخؼ ، حيث أكىشا أف السذخع الفمدصيشي لع يفمح في تعخيف الػقػؼ،
 الػقػؼ بالػقػؼ مثل الحؼ يعخؼ الذيء بالذيء.

السذخع الفمدصيشي عشجما عخؼ حادث الصخؽ الحؼ كرد في قانػف التأميغ  ف  كمسا سبق نجج أ     
صيبت ىحه السخكبة أك اصصجـ بيا أحج اقفة في مكاف محطػر الػقػؼ فيو كأمخكبة ك ( جعل كل 1مادة)

يجابي في ال يقترخ التجخل اإلو ن  يل حػادث الصخؽ، كالدبب في ذلظ أىحه الػاقعة مغ قب السارة اعتبخت
 حػادث الصخؽ عمى السخكبة الستحخكة بل يكػف في السخكبات الداكشة التي تكػف في كضع غيخ قانػني

مثل كقػؼ السخكبة كسكػنيا في مكاف محطػر كمسشػع عمييا الػقػؼ فيو مسا يؤدؼ إلى اصصجاـ السارة 
كقػؼ السخكبة في السسشػع  ىػ  ف  بسعشي أ (3)"الؾضع غيخ السألؾؼ لمذيء "فييا، كىحا ما يعخؼ بشطخية 

لمسارة كغيخىع ىػ  في أذػ  السارة في السخكبة كتدببيا حج ، لحلظ اعتبخ السذخع اصصجاـ أشيء غيخ مألػؼ
بة، لكغ ىحه السدئػلية يكػف عبء ك مالظ السخكأمغ قبيل حػادث الصخؽ كتشعقج السدئػلية عمى الدائق 

ثبات لعجـ كجػد الدائق في حالة تػقف الظ السخكبة، كىشا تكسغ صعػبة اإلثباتيا عمى الدائق اك مإ
ثبات في كثيخ مغ سالظ السخكبة لرعػبة اإلق أك لسسشػع، كىحا التذجيج يعتبخ مخىق ا لمدائالسخكبة بال

                                                 

 .1)ـ((، )مادة 2005( لدشة )20قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع ) (1)
 .1)(، )مادة  (2000( لدشة 5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ) (2)
 .119)ص)، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، بجكف سشة نذخ، السدئؾلية عؽ األشياء في ضؾء الفقو والقزاء(يحيى مػافى:) (3)
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اكىشا يكػف ركغ مفتخض النعقاد السدئػلية كىػ كػف أف السخكبة كاقفة في السسشػع،  ،الحاالت  خرػص 
، ىشا نجج صعػبة عشج اصصجاـ شفل في مخكبة كاقفة في مكاف يحطخ الػقػؼ فيو ككدخت يج ىحا الصفل

ا يكػف عبء اإلث عمى  ، كىشا نخػ أف  األمخ يقع مخىق اك مالظ السخكبةبات عمى الدائق أفي اإلثبات، كأيز 
 ك مالكيا.أ سائق السخكبة

اأما تحخيخ السخالفات السخكرية مغ قبل الذخشي       تقجيع ىحه السخالفات في ممف الحادث عشج  ، كأيز 
السخالفات السخكرية  ألف   ة؛ك متحخكة يعتبخ مغ باب ازدكاج العقػبكقػع حادث الصخؽ كالسخكبة ساكشة أ

، ك مالظ السخكبةلية تشعقج عمى الدائق أالسدئػ  تحخر عشج كقػع مخالفة مخكرية لكغ عشج كقػع الحادث فإف  
دراج أماـ القاضي عغ الفعل السختكب كإ كبيحا يتع حكسو ،ماـ القزاءكبالتالي يتع تقجيسو لمعجالة أ

ت في ممف لتحخيخ السخالفات السخكرية التي كضع السخالفات السخكرية في ممف الحادث، فبل داعي
ماـ القزاء، كعقػبة السخالفات السخكرية التي كقع بدببيا الحادث السخكرؼ الحادث السخكرؼ لعخضيا أ

 تكػف حدب ما تحجده السحكسة. 
 ألف   ؛ع السرخؼ ذخ  دب لمس  ح  كىحا ي   ،أما السذخع السرخؼ تخؾ تعخيف حادث الصخؽ لمفقو كالقزاء    

 ىحا التعخيف يحتاج لعسل الفقو كالقزاء فيػ مغ عسميع ال مغ عسل السذخع.

ا   لحادث الصخؽ في مقجماتيا ، حيث كرد في قانػف السخكر  أكردت تعخيف امغ القػانيغ  كىشاؾ عجد 
: " الحادث السخكرؼ أقل حادث يشتج عشو أضخار  ت عمى أف  ( نر  1( مغ السادة )40الدعػدؼ فقخة )

 ويشقدؼ إلى قدسيؽ أك مادية دكف قرج، جخاء استخجاـ السخكبة كىي في حالة حخكة  جدسانية

عشو : ما يشتج عشو مغ أضخار أك تمفيات بالسستمكات الخاصة أك إعاقة، كال يشجع  حادث مخوري بديط - أ
ا إسعافي ا  . إصابة تتصمب عبلج 

األجداـ ، أك خدائخ في زىاؽ لؤلركاح، أك إصابات في ما يشتج عشو إ حادث مخوري جديؼ: -ب 
 .(1)األمػاؿ كجسيع ذلظ كمو كالسخكبة في حالة حخكة"

 يا حادث مخوري عجة شخوط:ونجج أف قانؾف السخور الدعؾدي اشتخط لتكييف أي واقعة عمى أن  

 حخكة السخكبة عشج قػع الحادث.  -1
 الستدبب بالفعل.  تػفخ قرج لجػ عجـ   -2
 ة.ك جدسانينتج عغ الحادث أضخار مادية أ  -3

السذخع الدعػدؼ عشجما اشتخط حالة الحخكة لمسخكبة عشج كقػع الفعل ليتع تكييف  ف  كيسكغ القػؿ ىشا أ  
الػقائع حادث شخؽ، بيحا الذخط يكػف السذخع استثشى الكثيخ مغ الػقائع السادية فيكػف نز القانػف 

 الدعػدؼ غيخ شامل.
                                                 

 ( .40/1السخكر الدعػدؼ ، مادة ) نطاـ1) 
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ا            ت عمى الحادث السخكرؼ يقرج بو:                          ، كالتي نر  (1)(3أكرد قانػف السخكر الدػداني بالسادة ) كأيز 
 أو جخح أو أذى أو تمف".  ونتج عشو مؾًتا " أي حادث تتدبب فيو مخكبة ،

و لع يزبط ن  ، حيث إالسذخع الدػداني عسل عمى تػسيع الشصاؽ لسفيـػ حادث الصخؽ  كىشا نخػ أف      
 كخه لمغاية التي استخجمت مغ أجميا السخكبة.الحادث السخكرؼ بعجـ ذ

شكاالت ال الصخؽ أثار عجة إتعخيف قانػف التأميغ الفمدصيشي لحادث  كمسا سبق يسكششا القػؿ بأف      
دكائخ تحقيقات الحػادث في الذخشة الفمدصيشية عشج تكييفيا لمػقائع السادية لحػادث الصخؽ  سا كأف  سي  

، ـ(2005)( لعاـ 393كالئحتو التشفيحية رقع ) (ـ(2000( لعاـ5صيشي رقع )تعتسج قانػف السخكر الفمد
كذلظ باعتباره القانػف الشاضع لعسل ىحه الجكائخ ، كنجج أف شخكات التأميغ بفمدصيغ تقـػ جاىجة بالسصالبة 

، عشج تكييف الػقائع الخاصة بأؼ حادث مخكرؼ  ـ(2005)( لعاـ 20بتصبيق قانػف التأميغ رقع )
 ،ب باستثشاء الػقائع التي استثشاىا قانػف التأميغ لمحكع عمى الػقائع كػنيا حادث شخؽ أـ غيخ ذلظكتصال

و ، ألن   ـ(2005)( لعاـ 20و يجب عمى ىحه الجكائخ العسل كفق قانػف التأميغ رقع )كىشا يجب القػؿ أن  
التعارض كنحكخ قزية كاقعية  الشرػص القانػنية البلحقة الحجيثة ىي الحؼ يعتج بو عشج مغ الستعارؼ أف  

 .(2)لجػ دائخة تحقيقات السخكر بغدة

 الفخع الثاني
 لحادث السخور التعخيف الفقيي

بجكف قرج  و: " كل كاقعة يشجع عشيا كفاة أك إصابة أك خدارة في السستمكات ،فو جانب مغ الفقو بأن  عخ  
لظ حػادث االحتخاؽ، أثشاء حخكة سابق، كبدبب السخكبات أك حسػلتيا أثشاء حخكتيا ، كيجخل ضسغ ذ

 .(3)السخكبة عمى الصخيق العاـ"

تكػف الػاقعة الشاتجة بدبب السخكبات أك حسػلتيا كىي  و اشتخط أف  كبالشطخ إلى التعخيف الدابق، نجج أن  
ال تكػف بقرج  يشجع عشيا كفاة، أك إصابة، أك خدارة في السستمكات، كسا اشتخط أف   في حالة حخكة، كأف  

 ق، بسا في ذلظ حػادث احتخاؽ السخكبات عمى الصخيق العاـ. ساب

                                                 

 .(3قانػف السخكر الدػداني ،مادة ) (1)
األشخاص بإصابات جدسانية خصيخة أثشاء قيامو بعسمو بزخ الباشػف عبخ مدكو  ـ( ، قج أصيب أحج2011/12/30)أشار إلى أنو كبتاريخ  (2)

أمتار كسقط عغ الصابق األكؿ، األمخ الحؼ  3بخخشـػ ضخ الباشػف الخاص بسخكبة الزخ، كعشج كقػع خمل أثشاء عسمية الزخ دفع السراب )
لعاـ  (3)حادث شخؽ خاضع ألحكاـ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع جعل مأمػر الزبط القزائي بجائخة حػادث غدة بتكييف الحادثة عمى أنيا 

ـ(،  حيث صجرت محكخة مغ الشائب العاـ بعج أف  قامت شخكة السجسػعة األىمية لمتأميغ باالعتخاض عمى التكييف القانػني كفق قانػف 2000)
ـ(، الحػ استثشى استعساؿ 2005( لعاـ )20لفمدصيشي رقع )السخكر أصجر الشائب العاـ باعتساد اإلصابة حادث عسل كذلظ كفق قانػف التأميغ ا

 يا حادث مخكرؼ.السخكبة لغيخ الغخض الحؼ خررت لو كىػ الديخ مغ أن  
 (.71، )ص )ىيكل السخور  مذكالتو وتحقيق حؾادثو(د. مرصفى البيمي :  (3)
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التعخيف قج جانب الرػاب حيغ استثشى الػقائع التي تتدبب بيا السخكبة كىي  كبحدب رأؼ الباحث، فإف  
 لػقػع الحادث، كسا حتى كلػ شك ل كقػؼ السخكبة سبب ا جػىخي ا في حالة سكػف مغ حػادث الصخؽ،

خ حادث الصخؽ عمى  ستخجاـ مرصمح الصخؽ بجال  حخػ بو او كاف األأن   مغ الصخيق العاـ، إذ إنو قر 
لمقانػف  ع مغ عجة أنػاع مغ الصخؽ كفق االصخيق العاـ نػ  الػقائع الحادثة في الصخيق العاـ، رغع أف  

كنخػ استبجاؿ مرصمح الصخيق  ،لى قرػر عشج السذخع  في ىحا التعخيفاإلشارة إالسرخؼ كىشا يجب 
 .(1)مغ أنػاع الصخؽ كسا ذكخنا سابق ا الصخيق العاـ نػع بسرصمح الصخيق كػف أف   العاـ

و جسيع الحػادث التي يشتج عشيا إزىاؽ لؤلركاح، أك إصابات في األجداـ، أك خدائخ فو بأن  كىشاؾ مغ عخ  
 .(2)في األمػاؿ، أك جسيع ذلظ، مغ جخ اء استعساؿ السخكبة

تعخيف كاسع، حيث إنو لع ي ذخ إلى السكاف السفتخض لػصف الػاقعة  يبلحع عمى التعخيف الدابق، أنو
بحادث شخؽ أثشاء استعساؿ السخكبة عميو، كسا أنو لع يذتخط كػف الػاقعة غيخ عسجية العتبارىا حادث 

 شخؽ.

و: " حادث يقع دكف فقج عخؼ الحادث السخكرؼ بأن   ا خبيخ الديخ البخيصاني األستاذ ) ستانارد بيكخ(أم
 .(3)ع أك تجبيخ سابق، كيتختب عميو نتائج سيئة غيخ مقبػلةتػق

و ال يرمح كتعخيف كالتعخيف الدابق يذسل حادث الصخؽ كغيخه مغ الحػادث غيخ العسجية، كبالتالي فإن  
 لحادث الصخؽ.

تعخيفو بأنو: " الفعل الخاشئ الحؼ يرجر بجكف قرج سابق أك عسج، كيشجع عشو ضخر سػاء كاف  كسا تع  
ة، أك إصابة، أك خدارة لمسستمكات العامة أك الخاصة، بدبب استخجاـ السخكبة أك حسػلتيا أثشاء سيخىا كفا

بالصخيق العاـ، كعميو ال تعتبخ حػادث القصارات التي تديخ عمى قزباف حجيجية السعج ليا شخؽ خاصة 
لحجيجية مع الصخيق حػادث مخكر، كلكشيا تعتبخ كحلظ بسشصقة السدلقانات حيث يتقاشع مدار الخصػ ا

 ".(4)حرل أثشاء سيخىا عمى الصخيق العاـ  العاـ، كسا يعتبخ احتخاؽ السخكبة مغ حػادث السخكر إف  

                                                 

(، كالتي نرت عمى " يكػف 1999( لدشة 155قانػف رقع ( مدتبجلة بال1( كتعجيبلتو، مادة)1973(لدشة 66قانػف السخكر السرخؼ رقع) (1)
اـ استعساؿ الصخؽ أيا  كانت شبيعتيا في السخكر عمى الػجو الحؼ ال يعخض األركاح أك األمػاؿ لمخصخ أك يؤدؼ إلى اإلخبلؿ بأمغ الصخيق الع

عات سكشية أك صشاعية أك سياحية أك أؼ تجسعات كالصخؽ التي يرجر بتحجيجىا قخار مغ كزيخ الجاخمية إذا كانت داخمة في تقديسات أك تجس
 أخخػ".

 (.133)ص ىػ(، 1406( ، )2، الخياض، مصابع االشعاع، )طتظؾر وأساليب تشغيؼ إدارة السخور(الدبف:) عبج الجميل  (2)
ريب، السعيج العالي لمعمػـ ، رسالة ماجدتيخ، السخكد العخبي لمجراسات األمشية كالتج)التحقيق في حؾادث السخور(عقاب صقخ السصيخؼ:  (3)

 (.16األمشية، الخياض، )ص
:  عسخك صبلح الجيغ (4) (، اكاديسية نايف العخبية لمعمػـ )التحقيق في حؾادث السخور، ومخاحل الؾقؾع وجسع السعمؾمات بسدخح الحادثجسجـػ

 (.6األمشية، كمية التجريب الخياض، )ص
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و : " كل فعل متمف لمشفذ أك الصخؼ، يشذأ عغ سيخ اإلنداف، أك كقػفو، أك إحجاثو ؼ كحلظ بأن  كعخ  
 ".(1)بشفدو، أك بسخكػبيو في الصخيق 

حتى تمظ الحػادث التي يتدبب بيا اإلنداف بجدجه أثشاء سيخه عمى الصخيق، كالتعخيف الدابق يذسل 
 كلخبسا كاف ذلظ لمربغة الذخعية لسػضػع رسالة معخ فة.

ا : " أؼ  حادث شارغ أك كاقعة تحجث دكف تػقع أك قرج، كبجكف تجبيخ سابق بيغ  ككرد في تعخيفو أيز 
فييا، مثل إزىاؽ األركاح، أك إصابات في األجداـ  أشخاؼ الحادث، كيشتج عشيا نتائج سمبية غيخ مخغػب

 " .(2)أك إىجار في األمػاؿ كالسستمكات كذلظ مغ جخاء استخجاـ السخكبة 

و خبل ي حدب لمتعخيف الدابق عجـ قرخه كػف السخكبة في حالة حخكة العتبار الػاقعة حادث شخؽ، إال أن  
شخاص لمسخكبات متعجد، فسشيع مغ يدتخجميا لمغاية مغ بياف أكجو استخجاـ السخكبة، إذ إف استعساؿ األ

 السخررة ليا، كمشيع مغ يتعجػ ذلظ.

ـ شخز أك أكثخ، كسا ج  كقيل في تعخيفو : " حادث السخكر ، ىػ اصصجاـ بيغ مخكبتيغ أك أكثخ، أك ص  
ػاقب قج يكػف اصصجاـ بيغ مخكبتيغ كممكية عامة أك خاصة كبشاية ، أك مشذأة ، كالحادث قج تكػف لو ع

 .(3)بالشطاـ العاـ"  الحادث السخكرؼ يعتبخ إخبلال   مادية فقط، كفي كل األحػاؿ فإف  

كيبلحع عمى التعخيف الدابق أنو عخؼ الحادث بحكخ بعس ما يشتج عشو مغ أضخار جدسانية أك مادية، 
ار الػاقعة حادث كسا أنو قج خبل مغ اشتخاط عجـ العسجية، كلع يتصخؽ إلى ذكخ السكاف الحؼ يعتج بو العتب

 بالشطاـ العاـ. أف اعتباره مخبل   مخكر، مع اإلشارة إلى
انًيا، أو جدس ، يشتج عشيا ضخًرافعل غيخ عسجي" كل و: كيسكغ لمباحث تعخيف حادث الصخؽ بأن        

، جخاء استعساؿ مخكبة عمى الظخيق في الغاية السخررة ليا، ويذسل الغاية مادًيا، أو كالىسا مًعا
الف دة والخكؾب واإلصالح والدقؾط والحخيق أو وقؾفيا في مكاف يحغخ وقؾفيا فيو، أو بذكل مخالقيا

وقج عالج التعخيف بعض السدائل التي .   لمؾاقعة، أو جدء مؽ أسبابيا" لمقانؾف، إف  كاف الؾقؾؼ سبًبا
 تسثمت في:

 .استثشاء التعخيف لمػقائع العسجية مغ تكييفيا كحػادث شخؽ  -
ا -  كث ضخر  مادؼ أك جدساني أك كبلىسا.حج تصمب أيز 

                                                 

 (221)ص ىػ(، (1408، رسالة ماجدتيخ، جامعة اـ القخػ، مكة السكخمة،  لذخيعة اإلسالمية(أحكاـ حؾادث السخور في ادمحم القحصاني : ) (1)
، اكاديسية نايف العخبية لمعمـػ االمشية، معيج الجراسات العميا، )تحميل حؾادث السخور طبًقا لشؾع السخكبة(خالج بغ عػف بغ دبيذ القحصاني:  (2)

 (.22ـ(، )ص2000الخياض،)
، أكاديسية نايف )اإلجخاءات القانؾنية واإلدارية والتشغيسية الستخحة عشج وقؾع حادث مخور)نسؾذج تظبيقي مؽ الجدائخ(جىيسي: الاألخزخعسخ  (3)

 (.6( ، )ص2003العخبية لمعمـػ األمشية، الخياض، 
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ما تدببو بعس  فاعتبار، أف تدتخجـ السخكبة عمى شخيق كىشا أخخج كل حادث يقع عمى غيخ شخيق -
تبار مخالف لرحيح ، مغ حػادث في داخل البحخ حػادث شخؽ اع(1) السخاكب البحخية )الحدكات(

جر تػجيياتو بعجـ اعتبار تمظ الػقائع مغ قبيل فعل السكتب الفشي لمشائب العاـ، حيغ أص القانػف، كحدش ا
 .(2)حػادث الصخؽ 

 .(3)و  يجب استخجاـ السخكبة في الغاية السخررة لياكرد التعخؼ أن  كأ -
الزخر الحاصل لمسخكبة أك بدببيا أثشاء كقػفيا في مكاف محطػر يعتبخ حادث  أف   كبيغ التعخيف -

 كاف الػقػؼ أحج أسباب الػاقعة. شخؽ إف  

 ب الثالث: السظم
 عشاصخ حؾادث الظخؽ 

( عشرخ البذخؼ، السخكبة،  كالصخيق،: )الصخؽ مغ عجة عشاصخ كىيتتسثل الػقائع السادية لحادث ال    
فبل قياـ لمػقائع السادية لحادث الصخيق دكف كجػد ىحه العشاصخ مجتسعة، كسا أف ىحه العشاصخ إذا كجج 

يتدبب بحادث شخؽ بدبب كجػد  ، كمغ السسكغ أف  (4)خكريةعمى الدبلمة الس  يذكل ذلظ حطخ افييا خمبل  
 خمل بيا.

ثبات في حػادث الصخؽ كمعخفة الصبيعة القانػنية يجب التعخؼ عمى عشاصخ كلبياف التعخؼ عمى كيفية اإل
 الصخيق، كبيحا سيتع تقديع ىحا السصمب إلى ثبلثة أفخع يتشاكؿ كل فخع عشرخ مغ العشاصخ الدابقة.

                                                 

تتدع لخكػب بزعة أشخاص في بعس يذار إلى أف مرصمح ) الحدكات( يدتعسل في قصاع غدة لمجاللة عمى القػارب البحخية الرغيخة كالتي  (1)
 األحياف.

( قج تع تكييف ثبلثة كقائع تدببت بيا مخاكب بحخية" حدكات" نتج عشيا أضخار ا جدسانية ما بيغ 2012/2011يذار إلى أنو كفي عامي ) (2)
صيشية بشاء عمى تفػيس مغ نيابة السخكر، الػفاة كاإلصابات الخصخة، عمى أن يا حػادث شخؽ، مغ قبل دائخة تحقيقات حػادث السخكر بالذخشة الفمد

يف كقج تع تػقيف قائجييا بتيسة التدبب بحادث شخؽ نتج عشو كفاة أك إصابات جدسانية، ثع عجؿ عغ ىحا التكييف بعج مصالبة الباحث بأف ال تك
لفمدصيشي، كالحؼ يعخؼ السخكبة في السادة ىحه الػقائع كحػادث شخؽ ألسباب عجيجة أىسيا أف ىحه السخاكب ال تعتبخ مخكبة حدب قانػف السخكر ا

( مشو: " كل كسيمة مغ كسائل الشقل أك الجخ أعجت لمديخ أك الجخ عمى عجبلت أك جشديخ كتديخ بقػة آلية أك جدجية " ، كمعمـػ أف ىحه 1)
 السخاكب ال تديخ ال عمى عجبلت كال عمى جشازيخ.

ررة استعساؿ بصارية السخكبة إلضاءة مكاف معيغ عغ شخيق كصل البصارية ببعس كمثاؿ عمى استخجاـ السخكبة في غيخ الغاية السخ (3)
 يا.السرابيح الخارجية عغ شخيق أسبلؾ مػصمة بيغ تمظ السرابيح كالبصارية، ثع يشجع عغ ىحا الػصل انفجار ا يحجث ضخر ا بالسخكبة أك مغ حػل

 .24)( ،)ص2016،فمدصيغ، غدة، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجدتيخ،الظخؽ( )اإلجخاءات الجدائية الشاعسة لقزايا حؾادثأحسج الدػسي:  (4)
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 الفخع األوؿ
 لعشرخ البذخي ا

، كيعتبخ العشرخ البذخؼ الجدء األىع (1)الدائق، الخكاب، كعابخؼ الصخيق(يتذكل العشرخ البذخؼ في )
ج ذلظ قانػف السخكر في تحقيق الدبلمة السخكرية، كأك   ي عشاصخ الصخيق كىػ األكثخ تحكس افي عشاصخ ف

لو قيادة أؼ نػع مغ السخكبات، الفمدصيشي حيث أنو اشتخط عمى الدائق الحرػؿ عمى مؤىبلت تجيد 
 فتغمب الشرػص مغ السذخع عمى الدائق يجلل عمى أىسية كدكر الدائق في حػادث الصخؽ.

 : الدائقأواًل 

تختمف القػانيغ السخكرية في اإلشارة إلى الذخز الستحكع في تدييخ السخكبة عمى الصخيق، فسيا مغ 
 استعسل سائق السخكبة.، لمجاللة عميو كمشيا مغ (2)استعسل قائج السخكبة

بو لمجاللة عمى الستحكع في سيخ السخكبة، م  بيشسا استخجـ قانػف السخكر الفمدصيشي مرصمح قائج السخكبة كغ  
( مغ نفذ 39ا لػ نطخنا في مادة )، إال أنش  (3)بعس السػاد األخخػ ذكخ مرصمح سائق السخكبةلكشو في 

لسرصمحيغ، حيث استخجـ مرصمح ) قائج السخكبة( لمجاللة ؽ بيغ االقانػف نجج أف السذخع الفمدصيشي فخ  
عمى مغ يدػؽ السخكبة اآللية، كاستخجـ مرصمح سائق العخبة لمجاللة عمى الستحكع بديخىا عمى 

 .(4)الصخيق

م ذخ ع فو لكغ عخ   ـ((2000لعاـ (5)كلع يتع تعخيف مرصمح الدائق في قانػف السخكر الفمدصيشي رقع 
د مخكبة مغ أؼ نػع ، كاف، و: " الذخز الحؼ يقػ فو بأن  عخ  ـ( 2013)يشي لعاـ قانػف السخكر الفمدص

 .(5)"عمى رخرة سياقة لشفذ نػع مخكبة التي يدػقيا إذا كانت مخكبة ميكانيكية كحائد ا

سرصمح عمى مغ قاد مخكبة آلية بعج حرػلو عمى رخرة الع أشمق السذخ   كندتخمز مغ التعخيف أف  
القانػف، كىشا أخخج التعخيف كل شخز يقػد مخكبة بجكف رخرة قيادة، أك بخخرة  بالقيادة الػاجبة حد

ـ الفعل ) يدػؽ( في كصفو مغ يقػد السخكبة ذات السذخ ع استخج ال تجيد قيادة نػع السخكبة، كىحا بخغع أف  
، كبحلظ (6)اآللية كدكف االلتداـ بالػاجبات القانػنية كالتي مشيا الحرػؿ عمى رخرة قيادة بحدب القانػف 

                                                 

( فإف مرصمح عابخؼ 2000" لعاـ  3) قانػف السخكر الفمدصيشي رقع "  2000( لدشة )5يذار إلى أنو يحدب قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (1)
 ( مغ القانػف السخكر الفمدصيشي.1جع مادة )الصخيق بجؿ عمى كل مغ يدتعسل الصخيق لمدفخ أك السذي أك الػقػؼ( را

يذار إلى أف قانػف السخكر العساني أكرد أف السرصمحيغ يجالف عمى ذات السعشى، حيث ذكخىسا مجتسعيغ عشج التعخيف في القانػف مادة  (2)
 ( مغ قانػف السخكر العساني.26/25/1)
 (. 29 , 49 , 2/9ـ(، مادة )2000( لدشة )5رقع ) قانؾف السخور الفمدظيشي (3)
 (.39مادة )ـ(، 2000لدشة) (5)قانؾف السخور الفمدظيشي (4)
 / ب( .1ـ( مادة )2013لعاـ ) مذخوع قانؾف السخور الفمدظيشي (5)
 (.25، )صمخجع سابق(أحسج الدػسي: ) (6)
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الدائق غيخ حاصل عمى رخرة سياقة،  حاؿ أف   (يدػقيا)مغ  استخجاـ الفعل ) يقػد( السخكبة بجال   فإف  
قانػنية،  (1)غ يقػدىا بغيخ صفةأك رخرة ال تجيد، كىحا التسييد بيغ مغ يقػد السخكبة برفة قانػنية كم  

صل عمييا، اىػ غيخىا ح غ  قيادة أك م  تقييج التعخيف بالحرػؿ عمى رخرة الدياقة التي تجيد  أك مغ  
أحجىسا قاد كفق الذخكط القانػنية، كاآلخخ قادىا دكف التقييج بالقانػف  إال أف   آلية مخكبةقاد  كبل  مشيسا ألف  

 كخالف ذلظ.

و لع يػرد تعخيف لمدائق بحالة كحاؿ قانػف السخكر الفمدصيشي، كبالشطخ إلى قانػف السخكر السرخؼ نجج أن  
ع الفمدصيشي كالسذخع السرخؼ كأغمب التذخيعات األخخػ اشتخط عمى كل مغ يخغب السذخ   لكغ نجج أف  

، (2)يقػدىا يحرل عمى رخرة قيادة تؤىمو لقيادة السخكبة اآللية التي يخيج أف   بقيادة مخكبة آلية أف  
 االلتداـ كاتباع القػاعج كاآلداب السخكرية السشرػص عمييا. بكضخكرة كجػ 

 :(3)سخور الفمدظيشي رخرة القيادة لعجة درجاتويقدؼ قانؾف ال

رخرة لقيادة مخكبة آلية مغ نػع دراجة نارية ذات محخؾ بقػة  رخرة قيادة مؽ الجرجة " أ " ىي : -1
 .3سع (50)

، لحلظ تعتبخ درجة )ب( أكلى الشػع مغ السخكبات لع يعج قاببل  لمتخخيز عسميا   ىحا كتذيخ ىشا إلى أف  
 .3سع (50)لمجراجة الشارية، مع ذلظ تػجج مخكبات لمجراجة الشارية ذات محخؾ درجات رخرة القيادة 

ال زالت تديخ في شػارع قصاع غدة، ليحا نػصي كل مثل ىحه اإلشكالية مغ قبل سصمة التخخيز إما 
عميو بدبب ىي  ا بقي عمى م   ف  سا إباعتساد تخخيريا مغ ججيج أك أنيا تديخ بيا في شػارع غدة، ال سي  

 . 3سع  (50) اليات قانػنية حاؿ كقػع حػادث مغ مثل ىحه السخكبات " دراجة )ب(كإش

مغ نػع دراجة نارية ذات محخؾ  رخرة قيادة مؽ الجرجة ) ب( ىي رخرة لقيادة مخكبة آلية -2
 ( .1أك دراجة ذات ثبلث عجبلت أك مع مخكبة جانبية إضافة إلى ما ذكخ في الفقخة ) . 3سع(500

نارية ذات محخؾ بقػة تديج  ىي رخرة لقيادة مخكبة مؽ نؾع دراجة  )رجة )جرخرة قيادة مؽ الج -3
 ( .2,1إضافة لسا ذكخ في الفقختيغ ) . 3سع (500)عمى 

( أف 2/121البلئحة التشفيحية لقانػف السخكر الفمدصيشي اشتخشت في السادة ) يجب عميشا اإلشارة إلى أف  
( سشة ميبلدية  (17( أف يكػف أتع ما ال يقل عغ يجب عمى شالب الحرػؿ عمى رخرة قيادة درجة )ب

 .(سشة ميبلدية 18)تساـ سغ شتخط لحلظ إبيشسا القانػف السرخؼ ا

                                                 

 (.60/1ـ(، مادة )2013لعاـ ) قانؾف السخور الفمدظيشيراجع مذخكع  (1)
 (.21( / قانػف السخكر العساني مادة )34( / قانػف السخكر السرخؼ مادة )26مادة ) شيقانؾف السخور الفمدظي (2)
 (.120، مادة ) الالئحة التشفيحية لقانؾف السخور الفمدظيشي (3)
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كعميو يػجب الباحث السذخع الفمدصيشي إلى تعجيل الدغ  (1)لبلستحراؿ عمى رخرة قيادة الجراجة الشارية
ة لمجرجات الشارية، يتدبب بيا الفئة عاـ، كػف أغمب الحػادث السخكري (21القانػنية لحلظ الجرجة في 

حرائيات دكرية اإلدارة العامة لذخشة السخكر مغ إرده ا تػ عاما ، حدب م (17-22العسخية ما بيغ 
 الحػادث.

 ( ىي رخرة لقيادة مخكبة مؽ نؾع جخار .1رخرة قيادة مؽ الجرجة ) -4

بات تجارية، كىحا األمخ يذكل سمصة التخخيز تقـػ بتخخيز مثل ىحه السخكبات كسخك الججيخ بالحكخ أف  
 خصخا  عمى راكب ىحه السخكبات.

نتاجيا، كنخػ كنػصي سمصة ت ألغخاض زراعية عشج إس  س  ىحه السخكبات ص   مدتعسمي الصخؽ كػف أف  
بقائيا عمى ما ز ىحه السخكبات ألغخاض تجارية، كإالتخخيز باالنتباه لسثل ىحا األمخ كااللتداـ بعجـ تخخي

 اجيا.صسست لو عشج انت
 ( ىي: رخرة لقيادة مخكبات آلية مؽ األنؾاع اآلتية:2رخرة قيادة مؽ الجرجة ) -5
 : عمى أال يديج عجد السقاعج حدب رخرتيا ثسانية غيخ قائج السخكبة. مخكبة خرؾصية - أ

كجع كإذا كانت تشقل  4000):  عمى أال يديج كزنيا االجسالي حدب رخرتيا عغ مخكبة تجارية - ب
 الخكاب حدب رخرتيا عمى ثسانية عجا قائج السخكبة .ا فبل يديج عجد ركاب  

 .جخار صغيخ ) تخاكتؾراف( - ت
 ( ىي : رخرة لقيادة مخكبات آلية مؽ األنؾاع اآلتية:3رخرة قيادة مؽ الجرة ) -6
ربصت بيا كزنيا  كجع ، حتى كإف   (14999)جسالي حدب رخرتيا حتى مخكبة تجارية كزنيا اإل - أ

 كجع. (750اإلجسالي ال يديج عمى 
خخرة عمى ( كفي حالة نقل الخكاب ال يديج عجد الخكاب حدب ال5السخكبات السحكػرة في الفقخة )  - ب

 قائج السخكبة.عجا   أحج عذخ راكب ا
: رخرة لقيادة مخكبة آلية تجارية كزنيا اإلجسالي يديج عمى ( ىي4رخرة قيادة مؽ الجرجة )  -7
 (. 6ك)( 5كجع إضافة لمسخكبات السحكػرة في الفقختيغ )(14999)

  مخكبات آلية مغ األنػاع اآلتية: : رخرة لقيادة( ىي5رخرة قيادة مؽ الجرجة ) -8
ربصت بيا مقصػرة  ف  إى ك كجع حت  (  4000)مخكبة تجارية يديج كزنيا اإلجسالي حدب رخرتيا عمى  - ت

 أك مدتشجة. 
 (. 7السخكبات السحكػرة في الفقخة ) - ث
 مخكبات آلية مغ األنػاع اآلتية: : رخرة لقيادة ( ىي6رخرة قيادة مؽ الجرجة ) -9

                                                 

 (.1/35مادة ) قانؾف السخور السرخي ( ، 2/212، مادة ) الالئحة التشفيحية لقانؾف السخور الفمدظيشي (1)
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 يا أجخة. مخكبات عسػمية ذكخ في رخرتيا أن   - ج
 (.5السخكبات السحكػرة في الفقخة ) - ح

ف يكػف يجػز إال في مخكبة مخخرة لحلظ، كأنقل الخكاب لقاء أجخ ال  كبحدب نرػص القانػف نجج أف  
 (.6الدائق حاصل عمى رخرة قيادة درجة )

ا قامت بو سصمة التخخيز مغ استحجاث نػع ججيج مغ السخكبات )مخكبات كىشا تججر اإلشارة إلى م
كىحا الشػع يجػز لدائقيا نقل ركاب بأجخ دكف حرػؿ سائقيا عمى رخرة قيادة درجة  ،عسػمي داخمي(

( كىحا األمخ مخالف لمقانػف، كيػصي الباحث كزارة الشقل كالسػاصبلت إلى إلغاء ىحا القخار أك تعجيل 6)
ه السخكبات إلى مخكبات عسػمية كالداـ سائقي ىحه السخكبات بالحرػؿ عمى رخرة قيادة الػصف ليح

 ( كااللتداـ بشرػص القانػف.6درجة )
كسا نجج أف القانػف اشتخط عمى مغ يخيج الحرػؿ عمى رخرة لقيادة ( 7رخرة قيادة درجة ) -10

خ كيذتخط الحرػؿ عمى شخكط لكغ القانػف لع يحك (1)شفاء، تخميز( شخكشا  خاصة)إسعاؼ، إمخكبة
و أجاز لدائقييا مخالفة بعس القػاعج السخكرية أثشاء غ يقػد مخكبات الذخشة كاألمغ العاـ، إال أن  س  معيشة ل  
 قيادتيا.

أما القانػف السخكر السرخؼ اشتخط الحرػؿ عمى رخرة قيادة خاصة كسغ أراد قيادة مخكبات األمغ 
 .(2)كالذخشة

و في بعس الحاالت ال يكػف إال أن   ،الدائق أحج أسباب كقػع حػادث الصخؽ كأىسيا كبسا ال شظ فيو بأف  
ال يكػف مدئػال  مصمق ا عغ الحادث فسثبل  عشجما يكػف  كيسكغ أف   ،كحجه عغ الدبب بحادث الصخؽ  مدؤكال  

 (3)تعميع.تحت التجريب كالتعميع عمى قيادة أؼ نػع مغ رخرة القيادة في مخكبة معجة لم الدائق شالب ا
 ثانيًا: الخكاب

و: " الخاكب: الذخز الخاغب بالدفخ، كالحؼ يجفع أجخة الدفخ عخؼ قانػف السخكر الفمدصيشي الخاكب بأن  
 .(4)أك السدتعج لجفعيا"

و " الخاكب: كل شخز مػجػد عمى متغ السخكبة أك أثشاء ندكلو مشيا، أك بيشسا عخفو مذخكع القانػف بأن  
 .(5)ء سائق ىحه السخكبة"صعػده عمييا، باستثشا

                                                 

 ز( . 122 /2 /مغ قانػف السخكر الفمدصيشي ) البلئحة التشفيحية (1)
 (.11/34البلئحة التشفيحية مغ قانػف السخكر السرخؼ ) (2)
 (.34البلئحة التشفيحية مغ قانػف السخكر الفمدصيشي مادة ) (3)
 (.34(مادة ) 2000( لدشة ) 5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (4)
 ب(.1/مذخكع القانػف ، مادة ) (5)
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حة التشفيحية لقانػف السخكر السرخؼ بأنو: "  الخاكب: كل شخز بخبلؼ القائج يػجج ئكسا عخفتو البل
 ". (1)بالسخكبة أك عمييا

لمخاكب بو  ـ(2000)  ( لدشة5تعخيف قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) مغ خبلؿ ما سبق يخػ الباحث أف  
اشتخط في الخكاب القياـ بجفع األجخة  أك االستعجاد لجفعيا، إضافة إلى  ومغ القرػر كالغسػض، ألن   شي  

مذخكع القانػف قج  أنو لع يػضح السقرػد بسكاف تػاجج الخاكب ليخزع لشصاؽ الرفة، لكششا نجج أف  
 أكضح تعخيف الخاكب 

 بذكل جيج كىحا ما يتفق معو الباحث.

سائق السخكبة عجة شخكط، مغ شأف  حيث اشتخشو عمى كلقج أكلى القانػف سبلمة الخاكب أىسية بالغة، مغ
 خبللو بيا تعخيس نفدو لمسدؤكلية الجدائية كالسجنية إذا كاف ليا مقتزى.إ

فقج ألـد القانػف الدائق بكػف أجداـ جسيع الخكاب داخل السخكبة، كفي كضعية تؤمغ سبلمتيع الجدجية  
أجداده ال تكػف داخل السخكبة  ت الشارية أك العادية، فإف  أثشاء سيخىا، باستثشاء أكلئظ الحيغ يخكبػف الجراجا

 .(2)بحكع ترسيسيا، حيث ألـد سائقي الجراجات الشارية كركابيا بارتجاء خػذة رأس كاقية أثشاء سيخىا

كسا ألـد القانػف سائقي بعس أنػاع السخكبات كركابيا، بػضع حداـ األماف أثشاء سيخىا عمى الصخيق لمحج 
 .(3)بتيع إذا ما تعخضت السخكبة لحادث شخؽ ـ خصػرة إصا

كلتحقيق األماف البلـز لخكاب السخكبة أثشاء سيخىا، مشع القانػف سائق السخكبة مغ بجء الديخ بيا، أك 
األشخاص بعجـ فتح  ا ألـد جسيعمػاصمتو لمديخ، إال بعج تأكجه مغ إحكاـ إغبلؽ جسيع أبػاب السخكبة، كس

التجابيخ البلزمة لزساف سبلمة عابخؼ الصخيق، كسا مشع فتح  كج مغ اتخاذ جسيعبيا إال بعج التأأؼ مغ أبػا
 .(4)أبػابيا برػرة مصمقة كىي في حالة سيخ

الحادث ، كسثل سباب كقػع ا مغ أالخاكب يكػف في بعس الػقائع السادية سبب   كبحدب رأؼ الباحث فإف  
لسخكبة مغ غيخ الجية السدسػح بيا حدب بعسل غيخ مدسػح بو في القانػف كفتح باب ا قياـ الخاكب 

شخيصة أال يكػف ذلظ بإذف الدائق أك السدؤكؿ عغ  يخ الكيفية السشرػص عمييا قانػن االقانػف، أك بغ
 السخكبة.

 

 
                                                 

 (.2/1التشفيحية لمقانػف السخكر السرخؼ، مادة ) البلئحة (1)
 (.1/220(، كالبلئحة التشفيحية لقانػف السخكر ، مادة )68ـ(، مادة ) (2000( لدشة 5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (2)
 (.2,1/227، مادة)الالئحة التشفيحية لقانؾف السخور (3)
 (.221,2/220 ، السادتيغ ))السخجع الدابق( (4)
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 : عابخي الظخيقثالًثا

ذاة عشج اإلشارة إلى الفئة الثالثة التي يذسميا شمق بعس الباحثيغ عمى عابخؼ الصخيق مرصمح الس  أ
خ البذخؼ بعج الدائق كالخكاب،  كىحا متػافق عميو باستخجاـ السرصمح في عجة قػانيغ ،  فعخؼ العشر

، كىحا  السرصمح (1)عمى أقجاميع عبخ الصخقات العامة" " فئة مغ البذخ يشتقمػف سيخ ا بعزيع السذاة بأنيع
 .ا لمصخيقا كاستخجام  ا بحكع أف فئة السذاة أكثخ الفئات ضيػر  كثخ استخجام  األ

أما قانػف السخك الفمدصيشي، فقج استخجـ مرصمح عابخ الصخيق لمجاللة عمى كل مغ يدتعسل الصخيق 
 .(2)أك راجبل   يدتعسل الصخيق راكب ا غ  لمدفخ أك العبػر أك السذاة، فجسع في تعخيفو بيغ م  

نيا حسايتيع أثشاء باإلشارة إلى القػاعج التي مغ شأ لقانػف إلى تعخيف السذاة، مكتفي اكسا لع يذخ ذات ا
 استعساليع لمصخيق، بخبلؼ التذخيع السرخؼ.

مغ البلئحة التشفيحية لقانػف السخكر السرخؼ إلى تعخيف السذاة بانيع "األشخاص  1/1فقج أشارت السادة 
الحيغ يديخكف عمى أقجاميع كيعتبخ في حكع السذاة األشخاص الحيغ يجفعػف أك يجخكف دراجة أك عخبة 

 مخيس أك ذا عاىة". أشفاؿ أك عخبة

كيخػ الباحث ضخكرة إدراج كضع ىؤالء األشخاص الحيغ "يجفعػف أك يجخكف دراجة عادية أك عخبة أشفاؿ 
( لدشة 5أك عخبة مخيس أك ذا عاىة بأحكاـ السذاة" بالبلئحة التشفيحية لقانػف السخكر الفمدصيشي رقع )

 ؽ أحج أشخافو مخكبة آلية.في كاقعة حادث شخ  ـ( عشجما يكػف أي ا مشيع شخف ا(2000

عصاء األكلػية لمسذاة بالديخ عشج اقتخاب كرية جسيعيا أكجبت عمى الدائقيغ إ التذخيعات السخ  إال أف  
 .(3)مخكباتيع مغ مسخات عبػر السذاة، كػف السذاة الفئة األضعف مغ بيغ فئات مدتعسمي الصخيق

 الفخع الثاني
 السخكبة    

لى غ عشاصخ السشطػمة السخكرية، إذ إف  في عجـ كجػد السخكبة ال نحتاج إتعج السخكبة العشرخ الثاني م
سغ قػانيغ السخكر، فالسخكبة تتدبب في حادث الصخؽ عشج سػء استخجاميا كمخالفة القػانيغ كالمػائح 

 السشطسة لديخىا عمى الصخيق.

                                                 

 (.21(، مخجع سابق، ) صالتحقيق في حؾادث السخور) :قاب صقخ السصيخؼ ع (1)
 (.1ـ(، مادة )2000( لدشة  )5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (2)
( لدشة 66(، كقانػف السخكر السرخؼ رقع )67(، مادة )2000( لدشة 5لبلشبلع أكثخ حػؿ السػضػع، راجع، قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (3)

 (.63جيبلتو، مادة )كتع (1973)
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جخاءات عشج القياـ مغ اإل خ، حيث اشتخط اتخاذ العجيجا في ىحا العشرا كبيخ  ىتع القانػف اىتسام  لحلظ ا 
جخاءات تذسل قػاعج قانػنية كفشية تبجأ مغ استيخادىا مغ خارج الببلد، فػضع إبرشاعة السخكبات، أك عشج 

 صشع السخكبة أك استيخادىا حتى القياـ بتدييخ السخكبة عمى الصخيق .

لخاصة بتدييخىا عمى ة السخكبات، كأنػاعيا، كالذخكط اكسيػضح الباحث خبلؿ ىحا الفخع، بياف ماىي  
 .الصخيق، ككيفية إنيائو

 أواًل: مفيـؾ السخكبة

يا: " ىي كل كسيمة مغ كسائل الشقل أك الجخ أعجت لمديخ أك عخؼ قانػف السخكر الفمدصيشي السخكبة بأن  
 .(1)الجخ عمى عجبلت أك جشديخ كتديخ بقػة آلية أك جدجية

يا: "كل مخكبة تديخ عمى ( مشو أن  1بة اآللية في السادة )لمسخك قانػف التأميغ الفمدصيشي تعخيف ا كقج كأرد
الصخؽ بقػة ذاتية ميسا كاف نػعيا كالسخكبة التي تجخىا أك تدشجىا مخكبة إذا كانت مخخرة لحلظ، كيدتثشى 

 مشيا الكخسي بعجبلت".

ت كمغ أدكات لمديخ عمى الصخؽ العامة مغ آال ج  يا كل ما أع  ؼ السخكبة بأن  أما القانػف السرخؼ فقج عخ  
مخكبات الشقل  / مخكبات الشقل الدخيع، كالثاني :الشقل كالجخ، كقدسيا إلى نػعيغ رئيدييغ:  األكؿ 

البصيء ، كسا استثشى تصبيق القانػف عمى السخكبات التي تديخ عمى الخصػط الحجيجية، إال ما كرد بو 
 .(2)نز خاص

ي ج تعخيفو لمسخكبة بديخىا عمى حيشسا ق  ـ(  (2000( لدشة 5كحدشا  فعل قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)
عجبلت أك جشديخ، متفقا  في ذلظ مع عجد مغ القػانيغ العخبية، مشيا العساني كالدعػدؼ، كتججر اإلشارة 

تكػف عجبلت السخكبة مرشػعة مغ السصاط أك غيخه، مغ  القانػف لع يذتخط في التعخيف أف   إلى أف  
 -بحدب ترسيسيا –ت اآللية التي تديخ عمى عجبلت مرشػعة مغ السعجف السخكبا السػاد، كعميو فإف  

كسا ىػ الحاؿ في السخكبات السعجة لتعبيج الصخقات، ىي مخكبات آلية يشصبق عمييا قانػف السخكر ببل 
 خبلؼ.

مغ الخفاىية لمسجتسعات البذخية، ضيخت عجة  كمع ما يراحب العالع مغ اختخاعات تيجؼ إلضفاء مديج  
، ككسيمة (4)"بالبتشاج" كالسعخكفة شعبي ا (3)نقل تخفييية مشيا األححية السدكدة بعجبلت لمديخ عميياكسائل 

                                                 

 (.1، مادة ) 2000( لدشة 5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (1)
 (.3( كتعجيبلتو، مادة )1973(، لدشة 66رقع) قانؾف السخور السرخي  (2)
 (.35(، )صمخجع سابقأحسج الدػسي:  ) (3)
 خسذ عجبلت تقخيب ا لكل فخدة مغ ىحا  الححاء ىػ ححاء مخرز لمديخ عميو كىػ مغ األلعاب التخفييية حيث يكػف مجيد ب البتشاج:  (4)
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، كالمتاف يشصبق عمييسا تعخيف السخكبة، لكغ القػانيغ أىسمت مثل ىحه (1)الشقل السعخكفة باسع " الدكػتخ"
إلداـ مدتخجمييا بالديخ عمييا في  ، معاحث إلحاقيسا بحكع السذاة قانػن االػسائل التخفييية،  كيخػ الب

 أكقات معيشة، أك عمى شخقات خاصة.
 ثانًيا : أنؾاع السخكبات

اع السذخع الفمدصيشي السخكبات اآلتية إلى عقد   في تقديسو عمى معاييخ عجة، كاف مغ  جة أنػاع ، معتسج 
ػة محخكاتيا، كغيخىا مغ أىسيا الغاية مغ استعساليا، إضافة إلى قجرتيا االستيعابية لعجد الخكاب، كق

 ومؽ أىؼ أنؾعيا.السعاييخ، 

أؼ تمظ السخكبات التي ال تدتعسل  (2): كىي السخكبة السعجة لبلستعساؿ الذخريالسخكبة الخرؾصية - أ
 ألغخاض تجارية أك عسػمية.

سخكبة تا عمى أف التاف نر  ( مغ القانػف العساني كالم  10/1( مغ القانػف السرخ، )1/4كتقابميا السادتاف )
 الخاصة ىي الديارة السعجة لبلستعساؿ الذخري.

كيدتعسل ىحا الشػع مغ السخكبات لشقل الخكاب كأمتعتيع الذخرية دكف أجخ بخبلؼ السخكبات العسػمية، 
 أك مخكبات األجخة.

كتدتعسل في نقل ركاب لقاء أجخ، كيسكغ أف يحجد ليحا الشػع ف السخكبات خط  السخكبة العسؾمية: - ب
خاصة سبق ذكخ بعزيا عشج الحجيث عغ  الجكلة، كيذتخط في سائقييا شخكش ااخل سيخ مخرز د

 .(3)العشرخ البذخؼ في مصمب سابق
مخكبة معجة  ـ((2000( لدشة 5: كىي بحدب قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)السخكبة التجارية - ت

، بيشسا (4)ة أك تجارتولبلستعساؿ في نقل البزائع لقاء أجخة أك لشقميا فيسا يتعمق بأعساؿ صاحب السخكب
يا: " كىي السعجة لشقل الحيػانات أك البزائع ليا بأن   انػف السرخؼ ) سيارة نقل(، معخف ااصصمح ليا الق

                                                 

، كعخضو  (1) ج  سع، يديخ عمى عجميغ يتع ترسيسيا بذكل شػلي متػازؼ،  (15)كىي عبارة عغ جدع مرشػع مغ السعجف شػلو حػالي متخ ا كاح 
حكع بقيادتيا بػاسصة مقػد " قادكف" مثبت كيقـػ مدتخجميا بتدييخىا عبخ دفعيا بقػة بحيث تكػف أحج أقجامو عمى األرض كاألخخػ عمى متشيا، يت

 بػسصة قزيب حجيجؼ ارتفاعو حػالي متخ مػصػؿ بجدسيا.
 .(1)، مادةقانؾف السخور الفمدظيشي (2)
 (،1، مادة)2000( لدشة )5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (3)

 ( ،5,3,2/4كتعجيبلتو، السػاد ) (1973)( لدشة 66رقع) وقانؾف السخور السرخي 
 (.11/1، مادة )نؾف العسانيوالقا

 (.1، مادة )2000( لدشة 5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (4)
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كعخفيا بأنيا: " سيارة معجة لشقل   لقانػف العساني فاصصمح ليا اسع )الذاحشة(، أما ا(1)كغيخىا مغ األشياء"
 .(2)بلئحة أنػاعيا ككيفية استخجاميا"األشياء كالبزائع كالحيػانات كتبيغ ال

الغاية مغ استعساؿ ىحا الشػع مغ السخكبات ىػ نقل األمتعة كالبزائع  كتتفق معطع القػانيغ في أف  
 جخ متفق عميو.ز أك لقاء أالخاصة بعسل شخ

كىي مخكبة معجة حدب ترسيسيا إلسشاد أك قصخ مدتشجة أك مقصػرة، بحيث  الدانجة / القاطخة: - ث
 .(3)جدء مغ السدتشجة عمى الدانج أثشاء سيخىايختكد 

: كىي بحدب القانػنيغ الفمدصيشي كالعساني، مخكبة آلية معجة لشقل ثسانية أشخاص أك أكثخ الحافمة - ج
 (ـ(2000( لدشة 5سيا قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)، كقج قد  (4)عجا قائجىا، كذكخ في رخرتيا أنيا حافمة

تشقل الخكاب بجكف أجخ، كأخخػ عسػمية تشقل الخكاب بأجخ، أما الشػع  إلى ثبلثة أنػاع، حافمة خاصة
؛ كعمى نفذ (5)الثالث، فيػ الحافمة الدياحية التي تشقل األفػاج الدياحية أك الخحبلت مقابل مبمغ مقصػع

الجاللة أشمق عمييا القانػف السرخؼ مرصمح سيارة نقل الخكاب، كالتي مشيا سيارة نقل عاـ لمخكاب، 
 .(6)رة نقل خاص لمخكاب، كأتػبيذ سياحي، كأتػبيذ رحبلت بحدب القانػف كسيا

كيقرج بو السخكبة اآللية السعجة حدب ترسيسيا لمجخ كتشفيح بعس األعساؿ األخخػ بحدب  الجخار: - ح
، بخبلؼ القانػف السرخؼ كالحؼ يعخفيا بالسخكبة (7) ـ( (2000( لدشة5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)

 يدسح ترسييا بشقل األشخاص أك األشياء أك الحيػانات، كيقترخ استعساليا عمى جخ اآللية التي ال
 .(8)السقصػرات كاآلالت الدراعية كغيخىا

ا س  ل   عمى جخ اآلالت كالسقصػرات كنحػىا؛كيتفق الباحث مع القانػني السرخؼ بقرخ استعساؿ الجخار 
يق العاـ، كألنو كبحدب األصل في ه عمى الصخ أثشاء سيخ  شجيج الستعسالو في األغخاض التجارية مغ خصخ

 نتاجو غيخ معج  لحلظ.إ
يخاد بيا تمظ السخكبات السعيػد إلييا بالقياـ بسيسات أمشية أك شارئة، شخيصة أف تكػف قج  مخكبة أمؽ: - خ

أضيخت الجالالت كالذخكط القانػني الخاصة بيا، مغ اضاءات كأصػات خاصة بحدب القػانيغ، كتذسل 
مخكبة اإلسعاؼ السعجة لشقل السخضى، كالسخكبة  ـ((2000( لدشة 5سخكر الفمدصيشي رقع)في قانػف ال

التابعة لمذخشة أك األمغ العاـ، كمخكبة إشفاء الحخيق، ككل مخكبة أخخػ صادقت عمييا سمصة التخخيز 

                                                 

 (.5/4( كتعجيبلتو، ماد )1973( ، لدشة 66رقع) قانؾف السخور السرخي  (1)
 (.14/1، مادة )القانؾف العساني (2)
 (.9,8/1كالعساني ، مادة )(، 6(، كالسرخؼ، مادة )1، مادة )2000( لدشة 5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (3)
 (.13/1العساني ، مادة، ) -(1، مادة )2000( لدشة 5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (4)
 (.1، مادة )2000( لدشة 5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (5)
 (.3/4كتعجيبلتو، مادة ) 1973(لدشة 66قانػف السخكر السرخؼ رقع) (6)
 (.1، مادة )2000لدشة  (5قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) (7)
 (.5كتعجيبلتو، مادة ) 1973(لدشة 66قانػف السخكر السرخؼ رقع) (8)
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صافخة يا مخكبة أمغ، كيشبعث مشيا نػر خاص متقصع أحسخ أك أزرؽ، كتصمق إشارة إنحار بػاسصة عمى أن  
 .(1)أك جخس

ا أما ليا، مكتفيا  بإلداـ قائجؼ السخكبات كغيخىا مغ مدتعسمي الصخيق  القانػف السرخؼ فمع يػرد تعخيف ا خاص 
إفداحو لسخكر مخكبات الصػارغ السعتسجة) كاإلشفاء، كاإلسعاؼ، كالجفاع السجني كالذخشة( أثشاء تحخكيا 

 . (2)متجية لمقياـ لخجمة شارئة عاجمة
في إيخاد تعخيف مخكبة األمغ أك  ـ(2000)( لدشة 5الباحث مع قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)كيتفق 

ستدببيغ بػقػع ا لو مغ أىسية في تحجيج السدؤكلية الجدائية كالسجنية بحق الس  الصػارغ في متغ القانػف، ل  
 .حػادث الصخؽ الحق ا

تكػف السطاىخة الخارجية  أك شػارغ أف   كسا يتزح أف القػانيغ مجتسعة تذتخط إلشبلؽ كصف مخكبة أمغ
 لمسخكبة تػحي بحلظ، عغ شخيق استعساؿ اإلنارة كإشبلؽ األصػات الخاصة بيا.

شخكش ا خاصة بدائقي  ـ((2000( لدشة 5كيخػ الباحث أىسية اشتخاط قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)
تذسل مخكبات الذخشة كمخكبات ، ل(3)مخكبات األمغ كعجـ قرخىا عمى مخكبات اإلسعاؼ كاإلشفاء جسيع

ساكػ بيغ أنػاعيا جسيعا   -الفمدصيشي –ذات القانػف  سا كأف  األمغ العاـ، أسػة بالقانػف السرخؼ، ال سي  
عصائيا األكلػية لمديخ عمى الصخيق، كسا سسح لدائقييا بعجـ التقيج بالقػاعج السخكرية في بعس مغ حيث إ 

 الحاالت.
فيي ذلظ الشػع مغ  ـ((2000( لدشة 5السخكر الفمدصيشي رقع)كبحدب قانػف  مخكبة العسل: - خ

لشقل األشخاص أك البزائع، ة ج  ع  تكػف م   السخكبات اآللية الحؼ ثبتت عميو أجيدة عسل ثابتة، دكف أف  
فيا القانػف العساني بسرصمح السعجة، كىي مخكبة تدتخجـ لؤلعساؿ اإلنذائية غيخ مرسسة مشو عخ   كقخيب ا

 .(4)ييالػضع حسػلة عم
ا(5)أما القانػف السخكر السرخؼ فأشار إليو بسرصمح اآلالت، كعجىا مغ أنػاع مخكبات الشقل الدخيع  ، تارك 

مغ السخكبات اآللية التي  ػع اتحجيج ماىيتيا كأنػاعيا لبلئحة التشفيحية لمقانػف، كالتي ذكخت اثشى عذخ ن
 ز عجا سائق السخكبة، أك تحسيل أؼؼ شختعج مغ اآلالت بحكع القانػف، كمشعت ذات السادة ركػب أ

 .(6)بزائع عمييا
                                                 

 (.1، مادة )2000)( لدشة) 5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (1)
 (.7، مادة )الالئحة التشفيحية لمقانؾف السرخي  (2)
 (.11,10/34( كتعجيبلتو ، مادة )1973(، لدشة 66رقع) قانؾف السخور السرخي  (3)
 (.15/1(، كالقانػف العساني ، مادة )1، مادة )2000( لدشة 5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (4)
 (.3كتعجيبلتو، مادة ) 1973(لدشة 66رقع) قانؾف السخور السرخي  (5)
( مغ 3آالت في حكع السادة ) ( مغ البلئحة التشفيحية لقانػف السخكر السرخؼ عمى: " تعتبخ مغ السخكبات السرسسة لتكػف 192تشز السادة ) (6)

آالت كمعجات البشاء  -3آالت كمعجات الخفع كالتحػيل كالتفخيغ كالشقل،  -2آالت كمعجات الزغط كالحفخ كالتشقيب،  -1القانػف ما يأتي: 
 -7ء عمى الصخيق،آالت رسع الخصػط بالصبل -6آالت تعبيج الصخؽ كصيانتيا كمدتمدماتيا،  -5آالت شق كتدػية كرصف التخبة،  -4كاليجـ،

 -10اآلالت كالسعجات الخاصة بالسشاجع كالسحاجخ، -9آالت كمعجات السكابذ كالسشاشخ كالسػازيغ كالسقاييذ،  -8آالت قصع األشجار كمعجاتيا، 
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جة ىشجسية في مػقع العسل مغ استعساؿ ع  كقج استثشى قانػف التأميغ الفمدصيشي السخكبة التي تحػلت إلى م  
 .(1)السخكبة في الغاية السخررة ليا، كبالتالي لع يعتبخ الػقائع الشاجسة عشيا في ىحه الحالة حػادث شخؽ 

بالسخكبة اآللية التي تديخ  ـ(2000)( لدشة 5كقج عخفيا قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) آللية:الجراجة ا - د
مغ البلئحة التشفيحية  (2/120)عمى عجمتيغ سػاء كانت مدكدة بعخبة جانية أك بجكنيا؛ بيشسا تشز السادة 

 500)ت محخؾ حتى لو عمى: " رخرة قيادة درجة )ب( رخرة لقيادة مخكبة آلية مغ نػع دراجة نارية ذا
 ، أك دراجة نارية ذات ثبلث عجبلت أك مع مخكبة جانبية.3سع

( لدشة 5الجراجة اآللية في قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)بكيخػ الباحث أىسية تعجيل التعخيف الخاص 
اليتػافق مع تعخي ـ( (2000 ل لمتشاقس بيشيسا، ككػف تعخيف األخيخة أفز فيا في الئحتيا التشفيحية مشع 

ت برػرة كبيخة في قصاع غدة الشتسالو عمى السخكبات التي تديخ عمى أكثخ مغ عجمتيغ كالتي انتذخ 
 .مؤخخ ا

 الفخع الثالث
 الظخيق

مدتعسمي  اؿ األمثل لو مغ جسيعبياف مفيػـ الصخيق، ككيفية االستعسب التذخيعات السخكرية  اىتست جسيع
. مغ خبلؿ تشطيسيا لمصخؽ، ببياف أنػاعيا ، ذاة، أك غيخىع.غ، أك ركاب ا ، أك مكانػا سائقي الصخيق، سػاء  

 غ يدتعسميا خبلف اس  كأكليات الديخ عمييا، كتدكيجىا باإلشارات السخكرية البلزمة ليا، مع كضع عقػبات ل  
 كىػ الديخ العاـ. –بحكع األصل  –لمقانػف، أك يدتغميا لغيخ ما خررت لو 

أغمب الحػادث السخكرية مغ صجـ أك دعذ أك  قات السخكرية، أف  كلقج أثبتت الجراسات الحجيثة كالتحقي
يتقيج   انقبلب، ال تقع إال بدبب مخالفة القػانيغ كالمػائح السخكرية التي يجب عمى كل مشتفع بالصخيق أف  

بيا لكػنيا الدبيل الػحيج الحؼ يحقق شخكط الدبلمة السصمػبة لو كلغيخه مغ السشتفعيغ بالصخيق مع ضساف 
 . (2)يفاء حقو فيواست

كفي سبيل تحقيق ىحه الغاية، كىي استيفاء كل مشتفع بالصخيق بحقػقو كالتدامو بػاجباتو، تشطع الصخؽ مغ 
خبلؿ اتجاىيغ متػازييغ، أكليسا التشطيع اليشجسي الكفيل بانتطاـ كاندياب الحخكة السخكرية عمييا، كالثاني 

يا مغ بياف حق أكلػيات الديخ كالعقػبات السشرػص عمييا ىػ كضع القػاعج القانػنية الشاضسة لمديخ عمي
 بحق السخالفيغ.

غػؼ لكمسة الصخيق خبلؿ الفخع األكؿ مغ السصمب الثاني، كلحلظ كبسا أنشا قسشا باإلشارة إلى السفيـػ الم  
 سيقترخ الباحث عمى التعخيف االصصبلحي ليا، كمغ ثع بياف أىع أنػاعيا خبلؿ الفخع الحالي.

                                                                                                                                                         

ات كالرقل آالت كمعجات التدخيغ كالغمي كالكدار  -11آالت كمعجات تػليج الكيخباء كاليػاء السزغػط كالبخار السجيد بسحخكات إضافية، 
 اآلالت كالسعجات الخاصة برشع كتغييخ شكل الخماؿ كاألتخبة كالحجارة كالخخاـ.  -12كالصبلء، 

 (.1قانػف التأميغ الفمدصيشي، مادة ) (1)
 (.35، مخجع سابق، )ص)تحميل حؾادث السخور طبًقا لشؾع السخكبة(خالج بغ عػف بغ دبيذ القحصاني:  (2)
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 : السفيـؾ القانؾني لمظخيق أواًل 

يا: " كل سبيل مفتػح لمديخ العاـ سػاء الصخيق بأن   ـ(2000)( لدشة 5عخؼ قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)
لمسذاة أك الحيػانات أك لػسائل الشقل أك الجخ كيذسل عمى سبيل السثاؿ الصخقات كالذػارع كالداحات 

 .(1)كالسسخات كالجدػر التي يجػز لمشاس عبػرىا"
كسا عخفيا مذخكع القانػف بأنيا " السكاف السخرز لمسخكر العاـ بسا في ذلظ مخكر السخكبات عمى 
اختبلؼ أصشافيا كمدسياتيا كالسذاة كالحيػانات كتذسل كل سكة حجيج أك شارع أك زقاؽ أك مسخ أك جدخ 

 " .(2)لسخترةأك نفق ، أك أؼ مكاف مفتػح يحق لمجسيػر السخكر عميو، كالحؼ اعتسجتو الدمصة ا
يا " كل مكاف ؼ الصخيق بأن  أما السشياج الشطخؼ السخرز لصبلب رخرة قيادة مغ نػع خرػصي فعخ  

 .(3)ما عجا الساء كاليػاء" 
تعخيف الصخيق في السشياج السخكرؼ السعتسج لصالبي رخز القيادة أقخب إلى الرػاب مغ  كيبلحع أف  

مغ التعخيف الديخ عمى الساء أك اليػاء، كبحلظ يكػف قج تعخيفو في القانػف كمذخكعو، كػنو استثشى 
الػقائع التي تقع عمى غيخ الصخؽ البخية مغ تكييفيا كحػادث شخؽ، كىػ األكلى  جسيعاستثشى بػضػح 

 . (4)باالعتبار
يقرج بالصخؽ في تصبيق أحكاـ ىحا القانػف، الصخيق العاـ،  عخفيا القانػف السرخؼ بأنيا" .. في حيغ
التي يرجر بتحجيجىا قخار مغ كزيخ الجاخمية إذا كانت داخمة في تقديسات أك تجسعات سكشية أك كالصخؽ 

 .(5)صشاعية أك سياحية أك أؼ مجتسعات أخخػ"
 : أنؾاع الظخؽ ثانًيا

تقدع الصخؽ إلى عجة أنػاع، كفق عجة معاييخ، فقدع خاص بالسشصقة الجغخافية التي تديخ عمييا السخكبات، 
 الصخيق الستخجامو مغ بيغ مدتعسميو، كثالث بحدب أكلػية الديخ عميو. ز  ر  خ   غ  كآخخ بحدب م  

كؿ قدع الصخؽ إلى و كفق السعيار األنجج أن   ـ((2000( لدشة 5كبالشطخ إلى قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)
 شخؽ بمجؼ) داخمي( كآخخ خارج السجف، كالثالث ىػ الصخيق الدخيع.

مغ الصخيق الستخجاـ السذاة، أك الجراجات أك غيخىا، فبل يجػز لدػاىا  لمسعيار الثاني، خ رز ككفق ا
 الديخ عميو.

أكلػية الديخ مشعقجة لسغ يديخ عمى الصخيق الخئيدي إذا ما التقى  أما فيسا يخز السعيار الثالث، فشجج أف  
 مع مغ يديخ عمى آخخ فخعي، كىكحا.

                                                 

 (.1، مادة )2000( لدشة 5) رقع قانؾف السخور الفمدظيشي (1)
 (.1ـ(، مادة )2013مذخكع القانػف السخكر ) (2)
 . ـ(2013، راـ هللا، كزارة الشقل كالسػاصبلت،)السشياج الشغخي الججيج لفئة الخرؾصي(حشا الصخح، كآخخكف: ) (3)
 .22ص(، 2كىامر رقع لبلشبلع أكثخ حػؿ السػضػع، انطخ، الفخع الثاني مغ السصمب الثاني لمسبحث األكؿ، (4)
 .(1999)(، لدشة 155( مدتبجلة بالقانػف رقع )1( كتعجيبلتو، مادة )1973(لدشة 66رقع) قانؾف السخور السرخي  (5)
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 _  أقدامو حدب السشظقة:1
الصخؽ بحدب السشصقة الجغخافية التي تديخ عمييا  ـ(2000)( لدشة 5صيشي رقع)قدع قانػف السخكر الفمد

 السخكبات إلى ثبلثة أنػاع، ىي:
كىي تمظ الصخؽ الػاقعة ضسغ اختراص سصمة محمية، ككضعت في بجايتيا شاخرة  طخيق بمجي: - أ

 .(2)ف كع في الداعة حذ القانػ  50)، كال يجػز الديخ عمييا بدخعة أكثخ مغ (1)تجؿ عمى ذلظ
: كىي الصخيق الػاصمة بيغ مشصقتيغ تابعتيغ لدمصتيغ محميتيغ مختمفتيغ، كحجد طخيق خارج السجف  - ب

 كع في الداعة. 80)الدخعة القرػػ عمييا بػػ 
كىػ شخيق خارج السجف ذك اتجاىيغ أك أكثخ تفرل بيشيسا مشصقة فاصمة كخرز  طخيق سخيع: - ت

دمكيغ عمى األقل بكل اتجاه كال يسكغ الػصػؿ إليو مغ أفشية لحخكة السخكبات اآللية فقط ككل مشيسا ذك م
الصخؽ ككضعت في مجخمو  تالسفتخقات باستثشاء انجماجياخاؿ مغ ممتقيات الدكة الحجيج، ك  مجاكرة كىػ

 .(4)كع في الداعة (110)، كسا حجدت الدخعة القرػػ عميو بػػ (3)شاخرة تجؿ عمى أنو شخيق سخيع
 و_  أقدامو حدب مدتعسمي2

تحجد القػانيغ بعس أجداء مغ الصخيق لديخ أجشاس معيشة مغ مدتعسمي الصخيق، أك أنػاع خاصة بجشذ 
شخيق الدخيع لديخ السخكبات  ـ((2000( لدشة 5معيغ، مثل تخريز قانػف السخكر الفمدصيشي رقع)

الغيخ السخكبات،  واآللية فقط، كشخيق السخكبات كىػ ذلظ الشػع الحؼ ال يجػز الديخ عمي الدبيل  كمشو أيز 
رة سػاء كاف في الخاص بديخ عابخؼ الدبيل دكف غيخىع، كالخصيف السخرز لديخ السا ءكىػ الجد 

 .(5)عمى مشيامدتػػ الصخيق أك أ 
 _  أقداـ الظخيق حدب أولؾية الديخ3

 عمييا القانػف، فيجب عمى قائج يجب عمى مدتعسمي الصخيق إعصاء حق األكلػية في الحاالت التي نز  
ال يبجأ فيو مغ األصل، إف كاف مغ شأف سيخه، تعخيس قادة السخكبات  السخكبة أف ال يػاصل سيخه، أك أف  

إعصائو، كالتي  باآلخخيغ لمتحػؿ عغ خط سيخىع أك تغييخ سخعتيع، كتشز القػانيغ عمى حاالت كجػ 
دؼ الظخيق إلى عجة حيث إنو بحدب السعيار تقيغمب ارتباشيا بشػع الصخيق التي تديخ عميو السخكبة، 

 أنؾاع مشيا:
و يجب عمى مغ يقػد مخكبة آلية عمى شخيق ن  و في التعخيف الصخيق الفخعي، إذ إ: كيقابمطخيق رئيدي - أ

 يقـػ بإعصاء حق األكلػية لمسخكبات التي تديخ عمى الصخيق الخئيدي. فخعي أف  

                                                 

 (.1(، مادة )2000( لدشة 5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (1)
 (.203، مادة )الالئحة التشفيحية لمقانؾف الفمدظيشي (2)
 (.1ـ(، مادة )2000( لدشة )5رقع) يقانؾف السخور الفمدظيش (3)
 (.203مادة ) الالئحة التشفيحية لمقانؾف، (4)
 (.1ـ(، مادة )2000( لدشة )5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشي (5)
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 : كيقابمو الصخيق غيخ السعبج أك التخابي.طخيق معبج  - ب

كىػ تبلقي شخيقيغ أك أكثخ عمى مدتػػ كاحج، كمشو مفتخؽ التقاشع، كمفتخؽ الجكار،  مفتخؽ الظخؽ: 
كبحدب رأؼ الباحث ىشاؾ نػع مغ الغسػض في بياف حق أكلػية السخكبات التي كصمت إلى مفتخؽ 
التقاشع الخالي مغ شخشي السخكر أك اإلشارات السخكرية السمدمة، فبحدب قانػف السخكر الفمدصيشي 

، ليسيغ فقط، بخبلؼ القانػف السرخؼ يكػف حق األكلػية لمسخكبات القادمة مغ ا ـ((2000دشة ( ل5رقع)
لمسخكبات التي دخمت فاشتخط األكؿ أف يكػف السفتخؽ متداكؼ األىسية، كسا مشح كبلىسا حق األكلػية 

كػنو لسرخؼ، يتفق الباحث مع التذخيع اك  ،(1)، كمغ ثع السخكبات القادمة مغ جية اليسيغالتقاشع فعبل  
 أقخب لمعجالة السخجػة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، ـ( كتعجيبلتو (1973(لدشة 66رقع) قانؾف السخور السرخي ( ، كالئحة 51ـ(، مادة)2000( لدشة )5رقع) قانؾف السخور الفمدظيشيراجع،  (1)
 أ(.75/مادة)
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 السبحث الثاني 
 اإلثباتوطخؽ السدئؾلية عؽ حؾادث الظخؽ وأدلة  

لقياـ السدؤكلية السجنية، فكل خصأ سبب  كاف يديخ ا فإنو كافي ا كل خصأ كإف   أف   لقج أصبح مدتقخ        
ي قج صاغ نرػصو عمى نحػ آخخ، فحخص عمى لمغيخ يمـد مختكبو بالتعػيس، لكغ الذارع الجدائ اضخر  

تحجيج صػر الخصأ، كاستخمز الفقو مغ ذلظ حرخ ىحه الرػر، فيل ىشاؾ فخؽ في مجلػؿ الخصأ بيغ 
 :،حيث سشجرس ىحا السبحث مغ خبلؿ مصمبيغ(1)القانػنيغ الجدائي كالسجني 

 السدئػلية عغ حػادث الصخؽ. السصمب األكؿ:

 ثبات.اإلالثاني: األدلة كشخؽ  السصمب

 األوؿ: السظمب 
 السدئؾلية عؽ حؾادث الظخؽ 

ه حيث سشقـػ بجراسة ىح ،يتختب عمى الحادث السخكرؼ مدئػلية يتحسميا الستدبب في الحادث     
 لقانػف السجني كأما الفخع الثاني:مفيـػ الخصأ في القانػف الجدائي كا السدئػلية مغ خبلؿ الفخع األكؿ:

 ػلية الجشائية.السدئػلية السجنية كالسدئ
 الفخع األوؿ

 القانؾف الجدائي والقانؾف السجنيمفيـؾ الخظأ في 

 ىشاؾ فخق ا نطخية ازدكاج الخصأ، كيخػ أصحابيا أف   ؛ أوليسا ؽ بيحا الذأف:يانقدؼ الفقو إلى رأيا     
 بيا أف  كيخػ أصحا ،فيي نطخية كحجة الخصأ ؛أما الشغخية األخخى بيغ الخصأ الجدائي كالخصأ السجني، 

 .(2)الخصأ الجدائي ىػ نفدو الخصأ السجني، فيقػلػف بػحجة الخصأ في الحالتيغ 
 : نغخية ازدواج الخظأ أواًل 

يخػ أصحاب ىحه الشطخية كجػد فخؽ بيغ الخصأ الجدائي كالخصأ السجني كيعدز أصحاب ىحه الشطخية       
 .(3)أسباب عجيجة مشيا رأييع إلى 

فالجشائي يشطخ فيو مغ حيث إضخاره بالسجتسع، بخبلؼ السجني الحؼ  اختبلؼ شبيعة كل مشيسا، -1
 يشطخ فيو مغ حيث إخبللو بالفخد.

                                                 

 (.691، )ص(1977،  4)(، القاىخة، مصبعة جامعة القاىخة كالكتاب الجامعي، )طشخح قانؾف العقؾبات القدؼ العاـحدشي محسػد نجيب: ) (1)
 (.45،جسيػرية مرخ العخبية، اإلسكشجرية، )ص )شخح جخائؼ القتل واإلصابة الخظأ(مخاد : عبج الفتاح  (2)
 (.349)ص ( ، 1964(، ) 6( ، مرخ دار كمصابع الذعب، )طقانؾف العقؾبات القدؼ العاـ)شخح محسػد  مرصفى:  (3)
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مغ حيث مخجع تقجيخىسا عشج القاضي، فالجداء في الجشائي عقػبة رادعة تػجب تخجيح البخاءة، حاؿ  -2
السالية بتعػيس مالي  التخدد في ندبة الخصأ لمستيع، بخبلؼ السجني الحؼ ييجؼ إلعادة التػازف بيغ الحمع

 كىػ أخف بكثيخ، فبل يتخدد القاضي بالحكع بو إذا اشتبو بالخصأ.
يختار الحكع  مغ حيث تػفيخ السخكنة البلزمة لمقاضي، فالقػؿ بػحجتيسا ال يجع لمقاضي إال أف   -3

اج الحؼ باإلدانة مع التعػيس، أك البخاءة ببل تعػيس، الستكثار اإلدانة الجشائية بخبلؼ القػؿ باالزدك 
يدسح لو بالحكع بالبخاءة مع التعػيس، فإذا ما ترجع بشاء بإىساؿ مالكو فقتل أحج الجيخاف كأتمف مالو 
كرأت السحكسة تبخئة السالظ مغ تيسة القتل الشاشئ عغ إىساؿ لعجـ تػافخ الخصأ الجشائي، جاز ليا رغع 

 ذلظ إلداـ السالظ بتعػيس الزخر الحؼ أصاب جاره.
 ة الخظأ: وحج ثانًيا

كيبخر أصحاب ىحه  ،صحاب ىحه الشطخية بػحجة السدئػلية السجنية كالسدئػلية الجدائيةيخػ أ       
 :(1)بأسباب مشيا الشطخية ذلظ

يفمت فيو  لقانػف، إذ متى يكػف الخصأ يديخ امغ السشصق أك ا أف التفخقة بيشيسا ال تدتشج إلى أساس   -1
يا يسكغ ا ال يفمت الجاني مغ السدئػلية، كسا أن  يكػف الخصأ يديخ   كمتى ال ،الجاني مغ السدؤكلية الجشائية

تؤدؼ إلى إفبلت بعس السخصئيغ مغ السدؤكلية الجشائية عغ عػاقب خصئيع غيخ متحسميغ سػػ  أف  
 السدؤكلية السجنية كحجىا، كىي ال تثقل كاىل األغشياء مع انتذار نطع التأميغ السختمفة.

يؤدؼ إلى زيادة التخابط بيغ القانػنيغ الجدائي كالسجني في مكافحة صػر القػؿ بػحجة الخصأ،  إف   -2
 اإلىساؿ السختمفة، كسا يؤدؼ إلى مشع التعارض بيغ أحكاـ قزاءييسا.

أدػ انتذار اآلالت  القػؿ باختبلؼ الػضيفة االجتساعية لمحالتيغ قج أصبحت محل نطخ بعج أف   إف   -3
 ر الستختبة عمييا.كاالختخاعات الحجيثة إلى جدامة األضخا

الخصأ الجشائي ال يختمف في أؼ عشرخ مغ عشاصخه عغ الخصأ السجني، كليذ في  كلكغ الخاجح إف       
ا إلى استمداـ درجة معيشة مغ الخصأ، فرػر الخصأ الػاردة في التذخيع الجشائي ما يذيخ صخاحة أك ضسش  

مجلػليا يتدع ليذسل كل خصأ  يز، إال أف  كاف ضاىخىا يحسل معشى الحرخ كالتخر قانػف العقػبات كإف  
 يكفي لتختيب السدؤكلية الجشائية، كمتى كاف األمخ كحلظ فإف   نت درجتو، فالخصأ ميسا كاف يديخ اكا أي ا

عجـ قبػؿ الجعػػ  السخفػعة بو الجعػػ، يدتمـد حتس ابخاءة الستيع في الجعػػ الجشائية لعجـ ثبػت الخصأ 
عى ، كيكػف لحكع البخاءة قػة الذيء السحكـػ فيو إذا رفع الشداع ج  ا الخصأ الس  السجنية السؤسدة عمى ىح

 . (2)السجني بعج ذلظ إلى السحكسة السجنية

                                                 

(، القدع العاـ، 2001)،  (،  جامعة أسيػط، جياز نذخ كتػزيع الكتاب الجامعي1، )جشخح قانؾف العقؾبات(ىبللي عبج هللا أحسج: ) (1)
 (.246)ص

 (.396)ص ، ، مخجع سابق، القدع العاـشخح قانؾف العقؾبات(مرصفى: )محسػد  (2)
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كيتفق الباحث مع ىحا الخأؼ القائل بػحجة الخصأ، فإذا ما تػافخت عشاصخ الخصأ بحق قائج السخكبة       
 دائية لقائجىا، كتحسمو لمسدؤكلية الجدائية تمظ، فإف  السذاركة في حادث الصخؽ، مسا يسكغ إسشاد تيسة ج

تحكع السحكسة الجدائية ببخاءتو مغ الفعل  ف  أالسدؤكلية السجنية تكػف متحققة إذا كاف ليا مقتزى، أما 
السدشج إليو لعجـ تػافخ خصأ في حقو، ثع تمدمو السحكسة السجنية بالتعػيس لتػافخ مدؤكلية مجنية في حقو 

ذلظ يخالف السقرج األسسى لمقانػف كىػ تحقيق العجالة، شالسا كاف تأسيذ السحكسة  ل فإف  عغ ذات الفع
 لحكسيا مبشى عمى عجـ تػافخ الخصأ في حقو، ال عمى بخاءتو مغ التيسة ألسباب أخخػ.

ء عغ األضخار الجدسانية التي أصابت ركاب مخكبتو سػا ف  كاف كل سائق مخكبة آلية مدؤكال  و كإكعميو فإن  
و ال ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي فإن  1/146ك  2/144كقع مغ جانبو خصأ أـ لع يقع بجاللة السادتيغ )

يستج نصاؽ العسل بتمظ السادة إلى الذق الجدائي في قزايا حػادث الصخؽ، كػف السادتيغ  يشبغي أف  
خكبة، أميغ السؤمشة عمى السالدابقتيغ تعالجاف مدؤكليات مفتخضة بيغ شخفي عقج التأميغ كىسا شخكة الت

ة مأمػرؼ الزبط القزائي الػلػج في مثل يس  ما يكػف الدائق، فميذ مغ م   كشخز السؤمغ لو الحؼ غالب ا
يع كبحكع عسميع مفػضيغ مغ قبل ككيل الشيابة السختز، كمعمـػ أف نصاؽ عسل ىحه السدائل، إذ إن  

 جني.الشيابة في مثل ىحه الجعاكػ ىػ الذق الجدائي ال الس

ساعة أك تسجيج التػقيف مغ الجيات  (24)) تػقيف الذخشة لدائق مخكبة آلية لسجة  مصمق ا فبل يرح    
السخترة( فقط لسجخد كجػد مرابيغ داخل مخكبتو عمى الخغع مغ انتقاء أؼ قجر مغ السدؤكلية الجدائية 

 بحقو في الػاقعة.
 الفخع الثاني

 يةالسدئؾلية السجنية والسدئؾلية الجشائ 
 : السدئؾلية السجنية.أواًل 
الب الستدبب فييا يص ف  و يسكغ لمستزخر أن  تختبت عمى كقػع الحادث السخكرؼ أضخار ا معيشة فإ اذا

( إلى ىحا الشػع مغ السدئػلية حيث 136لى ذلظ القانػف السجني السرخؼ مادة )بالتعػيس مالي ا، كيذيخ إ
بالتالي يتحقق ما يدسى ، ك مغ ارتكبو بتعػيس"يشز عمى أنو "كل خصأ سبب ضخرا  لمغيخ يمـد 

كر التي يتختب عمييا قتل خصأ بالسدئػلية التقريخية، كىي ذات السادة التي تصبق في حاالت حػادث السخ 
 صابة خصأ.أك إ

 ركاف ىحا الشػع مغ السدئػلية عمى:كتعج أ
فالسعيار مػضػعي  ؾ الخجل العادؼكجػد سمػؾ مشحخؼ )بالقياس عمى سمػ كيتسثل في  ؛ركغ الخصأ -

 .ئص  خ  دراؾ كتسييد لجػ الس  ه الحالة( كحلظ كجػد إفي ىح
ا يكػف ىحا الزخر مؤكج   ف  أ ج  خبلؿ بسرمحة مذخكعة لمستزخر، كالب  ؛ كيتسثل في اإلركغ الزخر -

ا  .يكػف حاال  يكفي مدتقبمي ا ف  كال يذتخط أ كمحقق ا كمذخكع 
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 تحقق السدئػليةعبلقة الدببية بيغ الخصأ كالزخر كبالتالي ت -
خاصة لمسدئػلية السجنية الستختبة عمى  كثي خ  مغ الجكؿ تشطع أحكام ا ف  ػلية نجج أشار ىحه السدئكفي إ

الفاعل كعبلقة  عمى الستزخر إثبات خصأ ف  حػادث الديارات فسثبل في مجاؿ اإلثبات: القاعجة العامة أ
في تيديخ ميسة السخكر في الحػادث  كرغبة   ،اعجةمغ ىحه الق الدببية بيغ الخصأ كالزخر، كلكغ استثشاء  

، ؼ كتتحقق السدئػلية بسجخد كقػع الحادث السخكر  ،ثبات، فغالب ا ما يعفى السزخكر مغ عبء اإلالسخكرية
 ـ كجػد عبلقة سببية بيغ الخصأ كالزخر عمى الفاعل.ثبات عجـ الخصأ أك عجكيقع عبء إ

كانت ىحه السدئػلية  ف  تختب عمى كقػع الحادث السخكرؼ كإتىشاؾ مدئػلية مجنية  ف  كعمى ذلظ تبيغ أ
لتالي تتحقق السدئػلية دكف كبا ،تعامل كفق قػاعج خاصة باإلثبات تزسغ التيديخ عمى الصخؼ الستزخر

 . (1)ثبات عكذ ذلظتيا مغ قبل السزخكر كعمى الفاعل إثباحاجة إلى إ
 ثانًيا: السدئؾلية الجشائية

بات ا ألحكاـ قانػف العقػ السدئػلية الجشائية شبق   قتل نتيجة حادث مخكرؼ تشذأك الفي حاالت اإلصابة أ
زىاؽ الخكح( اإلصابة أك العاىة أك السػت )إ ف  السصبق في ىحا الذأف كيجب اإلشارة في ىحا السقاـ إلى أ

 يكػف قج كقع خصأ دكف عسج كنتشاكؿ كل نػع مغ الزخر. ف  كأ يفتخض )كشتيجة(
 اىة السدتجيسةو العحاالت األذى أ .1

 :كعاىة مدتجيسة بدبب القيادة مثبل  ا جديس   أحجث أذػ اختمفت الجكؿ في معاممتيا لمفاعل الحؼ
، أسفخ عشو إصابة شخز أك لى كقػع حادث شخؽ في فمدصيغ إذا أديغ شخز بارتكاب جخيسة أدت إ -
عغ ثبلثة أشيخ تقل حيازتيا لسجة ال  غ  ك م  خمانو مغ الحرػؿ عمى رخرة قيادة أيعاقب بح ،ضخ بساؿأ

 لكػف الحخماف لسجة ال تقتكابيا خبلؿ سشتيغ مغ تاريخ إدانتو يلى ار ، فإذا عاد إشيخكال تديج عمى ستة أ
( مغ قانػف 110ت السادة )كسا كنر   ،(2)خخػ يقخرىاعمى كل عقػبة أ عبلكة   ،عغ سشة كال تديج سشتيغ

مائة )ة أشيخ كال تديج عمى سشتيغ كبغخامة مقجارىا يعاقب بالحبذ لسجة ال تقل عغ ثبلثالسخكر الفمدصيشي "
ارتكب جخيسة مغ الجخائع  غ  أك ما يعادلو بالعسمة الستجاكلة أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كل م   (اكثسانػف ديشار  

تاريخ إدانتو يزاعف  غ  لى ارتكابيا خبلؿ سشتيغ م  إىحا القانػف فإذا عاد  غ  م   (3)(96الػاردة في السادة )
 "األقرى لمعقػبة. الحج

                                                 

 (.169-168، )صالسخور دراسة تظبيقيو بجولة الكؾيت(إبخاىيع الجسػقي : )  (1)
 (342-322(، )ص1990(، القاىخة ، كمية حقػؽ عيغ شسذ،) )دروس في نغخية االلتداـ، مرادر االلتداـدمحم لبيب ششب:  (2)
 ( 104قانؾف السخور الفمدظيشي مادة ) 

( مغ ىحا القانػف أدت إلى كقػع حادث شخؽ أسفخ عغ إصابة شخز أك أضخ 98كاب جخيسة مغ الجخائع الػاردة في السادة )"إذا أديغ شخز بارت
بيا بساؿ يعاقب بحخمانو مغ الحرػؿ عمى رخرة قيادة أك مغ حيازتيا لسجة ال تقل عغ ثبلثة أشيخ كال تديج عمى ستة أشيخ، فإذا عاد إلى ارتكا

 دانتو يكػف الحخماف لسجة ال تقل عغ سشة كال تديج عمى سشتيغ عبلكة عمى كل عقػبة أخخػ يقخرىا القانػف".خبلؿ سشتيغ مغ تاريخ إ
 التدبب في حادث شخؽ نتج عشو أضخار جدسانية". -" ج ( /96/1قانؾف السخور الفمدظيشي مادة )ج (3)
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لمعقػبة حيث يعاقب الجاني  ضخؼ مذجد  ك عجـ تقجيع السداعجة لمسراب فيحا كعشج ىخكب الدائق أ
حجػ ديشار أردني أك إ (350)بالحبذ لسجة ال تثقل عغ شيخيغ كال تديج عغ سشتيغ كغخامة قجرىا 

 .(1)العقػبتيغ
 يا شجدت الغخامة( نجج أن  113ما السادة)إ( نجج أنيا شجدت عقػبة الحبذ، 110كلػ نطخنا لمسادتيغ )

 كثخ مغ الغخامة.السالية كمغ الستعارؼ أف  الحبذ أشج كيحقق اإليبلـ أ
اكنجج أن   مشح القانػف الشيابة العامة صبلحيات مثل حخماف الدائق مغ رخرة القيادة في حاالت  و أيز 

 ا نز  أيز   ، (2)اك جدساني  مالي ا أتدبب الدائق بحادث شخؽ أسفخ عشو إصابة شخز بأذػ سػاء كاف 
كذلظ لكل عمى عقػبة الحخماف مغ الحرػؿ عمى رخرة قيادة أك عجـ حيازتيا مجة ال تقل عغ شيخيغ، 

 .(3)ديغ بوسائق سبب في حادث شخؽ كأ
يحائو إك ا أجخح شخر   يف أمغ تدبب خص   عمى " ( نز  244ما قانػف العقػبات السرخؼ بالسادة )أ -
مقػانيغ كالقخارات كالمػائػح ك عجـ مخاعاتو لأك عجـ احتخازه أك رعػنتو أسالو إىا عغ ناشئ  كاف ذلظ  ف  أب

ىاتيغ  بإحجػك أ (جشيو يال تجاكز مائت)عمى سشة كبغخامة  نطسة يعاقب بالحبذ مجة ال تديجكاأل
حجػ ىاتيغ إك أكغخامة ال تجاكز ثبلثسائة جشيو  كتكػف العقػبة الحبذ مجة ال تديج عمى سشتيغ، العقػبتيغ

ا  جديس  خبلال  إ الجانيخبلؿ إذا كقعت الجخيسة نتيجة إك اصابة عاىة مدتجيسة عغ اإل أذا نذإالعقػبتيغ 
 الخصأا عشج ارتكابو ك مخجر  أا دكخ  ا م  ك كاف متعاشي  أك حخفتو أك ميشتو أصػؿ كضيفتو أبسا تفخضو عميو 

لسداعجة ك عغ شمب اأمغ كقعت عميو الجخيسة عغ مداعجة ل كقت الحادث ك نك  أالحػ نجع عشو الحادث 
ذا إاص ، فأشخكثخ مغ ثبلثة أصابة إ عغ الجخيسة أذا نذإكتكػف العقػبة الحبذ ، لو مع تسكشو مغ ذلظ

الفقخة الدابقة تكػف العقػبة الحبذ مجة ال تقل عغ سشة كال تديج  يخخ مغ الطخكؼ الػاردة فآتػافخ ضخؼ 
 .(4)عمى خسذ سشيغ

                                                 

 (.113ـ(.  مادة )2000لدشة) (5قانؾف السخور الفمدظيشي رقؼ ) (1)
ج مخكبة كاف لو دخل في حادث شخؽ كعمع أك كاف عميو أف يعمع بأنو قج أصيب شخز في الحادث كلع يتػقف بالقخب مشو، كلع يقجـ "كل قائ

ديشارا أك لمسراب السداعجة التي كاف بإمكانو تقجيسيا يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ شيخيغ كال تديج عمى سشتيغ كبغخامة مقجارىا ثبلثسائة كخسدػف 
 ليا بالعسمة الستجاكلة أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ".ما يعاد

 (.100/2.  مادة )2000)لدشة (5قانؾف السخور الفمدظيشي رقؼ ) (2)
إذا كقع حادث شخؽ أسفخ عغ إصابة شخز بأذػ جدساني أك عغ اإلضخار بساؿ، فيجػز لمزابط أف يحجد رخرة القيادة لسجة ال تديج عمى  -"2

ابة العامة كالتي ليا أف ترجر أمخ ا يقزي بحخماف ذلظ الذخز مغ رخرة القيادة لسجة ستيغ يػم ا اعتبار ا مغ تاريخ ساعة عمى أف يبمغ الشي 48
 إببلغيا باألمخ".

 (.103.  مادة )2000)لدشة (5قانؾف السخور الفمدظيشي رقؼ ) (3)
القانػف يعاقب عبلكة عمى كل عقػبة أخخػ بحخمانو مغ  ( مغ ىحا96،98"إذا أديغ شخز بارتكاب جخيسة مغ الجخائع الػاردة في السادتيغ )
 الحرػؿ عمى رخرة القيادة أك مغ حيازتيا لسجة ال تقل عغ شيخيغ".

 (.244مادة )  قانؾف العقؾبات السرخي، (4)
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، مع رخرة القيادة مجة ال تتجاكز شيخ اسذخع الربلحية لمشيابة العامة بإيقاؼ سخياف ال صىكسا أع -
 .(1)صبلحية تسجيج ىحه السجة مغ خبلؿ السحكسة السخترة

 حاالت إزىاؽ الخوح .2

ف قػانيغ أغمب الجكؿ العخبية تعتبخىا )جخيسة قتل خصأ( الت القتل نتيجة قيادة السخكبة فإفي حا       
سخكر الفمدصيشي يعاقب كل مغ تدبب في كفاة شخز نتيجة حادث شخؽ بغيخ قرج ناجع ففي قانػف ال

عغ عجـ احتخاز أك مغ جخاء شير أك عجـ مباالة يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ ثبلثة شيػر كال تديج 
 (2)ك ما يعادليا بالعسمة الستجاكلة اك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغديشار أ (350)عمى سشتيغ كبغخامة قجرىا 

ا  كل مغ تدبب في مػت شخز آخخ " :و( أن  218قانػف عقػبات السصبق بقصاع غدة في السادة )،كأيز 
ال يبمغ درجة اإلىساؿ الجخمي، يعتبخ  ـ احتخاز أك حيصة أك اكتخاث عسبل  بغيخ قرج مغ جخاء عسمو بعج

ال يتع العسل كفق ىحه  لكغ ،"و ارتكب جشحة كيعاقب بالحبذ مجة سشتيغ أك بغخامة قجرىا مائة جشيوأن  
الحؼ  ـ(2000)( لدشة 5كيتع التعامل حدب قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ) ،السادة مغ قانػف العقػبات

مغ قانػف  (100/3، كلػ نطخنا الى السادة )(3)عمى عجـ التعامل مع غيخه بالشدبة لحػادث السخكر نز  
حية حخماف مختكب الجخيسة مغ رخرة القيادة لسجة ح ككيل الشيابة صبلش  و م  ن  السخكر الفمدصيشي نجج أ

لغاء ىحا خترة إيصمب مغ السحكسة الس ف  غ صجر ىحا القخار بحقو أس  ، كمع بقاء الحق ل  يػم ا 90)
ا يعاقب بالحخماف مغ الحرػؿ عمى رخرة قيادة أك حيازتيا لسجة ال تقل عغ ثبلثة أشيخ كأيز   ،(4)القخار

دانة الدابقة لة العػد خبلؿ سشتيغ مغ تاريخ اإلزىاؽ الخكح، كبحاب جخيسة إتديج عغ سشتيغ الحؼ يختككال 
 .(5)يكػف الحخماف مجة ال تقل عغ سشة كال تديج عغ سشتيغ

                                                 

 (. 1973( لدشة) 66،  رقع ) قانؾف السخور السرخي  (1)  
أ بالديارة فيجػز لمشيابة العامة أف  تأمخ بإيقاؼ سخياف رخرة القيادة السشرخفة إليو لسجة إذا اتيع قائج أؼ سيارة بارتكاب جخيسة قتل أك إصابة خص 

  .ال تتجاكز شيخا كليا إذا رأت مج إيقافو أف تعخض األمخ عمى القاضي  الجدئي ليأمخ بإلغائو أك امتجاده لمسجة التي يحجدىا
 (.112ة ).  ماد(  ( 2000( لدشة5رقع ) قانؾف السخور الفمدظيشي (2)

كل مغ تدبب في كفاة شخز نتيجة حادث شخؽ بغيخ قرج، ناجع عغ عجـ احتخاز أك مغ جخاء شير أك عجـ مباالة يعاقب بالحبذ مجة ال تقل 
 يغ.بتعغ ثبلثة شيػر كال تديج عمى سشتيغ كبغخامة مقجارىا ثبلثسائة كخسدػف ديشار ا أك ما يعادليا بالعسمة الستجاكلة أك بإحجػ ىاتيغ العقػ 

 (124مادة ) (، (2000( لدشة5رقع ) قانؾف السخور الفمدظيشي (3)
ـ( بذأف  (1970( لدشة 354ـ( كتعجيبلتو السعسػؿ بو في محافطات غدة. كاألمخ رقع )1929( لدشة )23يمغى قانػف الشقل عمى الصخؽ رقع )

ـ( كتعجيبلتو السعسػؿ بو في محافطات الزفة الغخبية. كاألمخ 1958( لدشة) 49قانػف السخكر السعسػؿ بو في محافطات غدة. كيمغى القانػف رقع )
 ـ(، بذأف قانػف السخكر السعسػؿ بو في محافطات الزفة الغخبية كيمغى كل حكع يتعارض كأحكاـ ىحا القانػف..1992(، لدشة) 1310رقع )

 (4-100/3ـ(.  مادة )2000( لدشة)5رقع ) قانؾف السخور الفمدظيشي (4)
ساعة عمى أف يبمغ الشيابة العامة  48ادث شخؽ أسفخ عغ كفاة شخز، فيجػز لمزابط أف يحجد رخرة القيادة لسجة ال تديج عمى إذا كقع ح -3

يجػز لسغ تقخر  -4كالتي ليا أف ترجر أمخا  يقزي بحخماف ذلظ الذخز مغ رخرة القيادة لسجة تدعيغ يػما  اعتبارا  مغ تاريخ إببلغيا باألمخ. 
( مغ ىحه السادة أف يصمب مغ السحكسة إلغاء أمخ 1,2,3القيادة بسقتزى أمخ مغ الشيابة العامة شبق ا لسا ىػ كارد في الفقخات ) حخمانو مغ رخرة

 الحخماف.
 (104ـ(.  مادة )(2000( لدشة5رقع ) قانؾف السخور الفمدظيشي (5)
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( 238ع السرخؼ فقج عالج الجخيسة ضسغ نرػص قانػف العقػبات العاـ السرخؼ في مادة)ذخ  ما الس  أ -
قتل شخز خصأ نتيجة  فيتدبب  سغ  أشيخ ل   (6)غ ت عمى الحبذ مجة ال تقل عنر   ت عمى"نر   كالتي

خصأ جديس ا أك كاف متعاشي ا  الجانيحالة خصأ  فيسشػات (5إىسالو، كتختفع مجة العقػبة مغ سشة إلى 
سشػات،  7)أشخاص تختفع العقػبة مغ سشة إلى  (3)كفاة أكثخ مغ  فيمػاد مخجرة، كإذا تدبب الحادث 

 ".كجػد ضخؼ مذجد لمعقػبةحالة  فيسشػات  (10)كقج ترل إلى 
( مغ 81عصاىا قانػف السخكر السرخؼ لمشيابة العامة في السادة )ػ نطخنا إلى بعس الربلحيات التي أ كل

سيارة بارتكاب جخيسة قتل أك إصابة خصأ بالديارة فيجػز  أؼإذا اتيع قائج  ت عمى "القانػف ذاتو فشر  
 ج  ا كليا إذا رأت م  يادة السشرخفة إليو لسجة ال تتجاكز شيخ  لمشيابة العامة أف تأمخ بإيقاؼ سخياف رخرة الق

 ا ".يحجدى التيأك امتجاده لمسجة  بإلغائوليأمخ  الجدائي القاضيتعخض األمخ عمى  إيقافو أف  
حجث اصابة غيخ متعسجة بالحبذ مجة ال تتجاكز سشة نػف لعقػبات في الكػيت يعاقب مغ أأما في قا -

ركبية أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ إذا كانت اإلصابة ناشئة عغ رعػنة أك  (1000)كغخامة ال تتجاكز 
 ك عجـ مخاعاة المػائح.تفخيط أك إىساؿ أك عجـ االنتباه أ

 السظمب الثاني: 
 حادث الظخؽ  إثباتات وكيفية أدلة اإلثب

طاـ قانػني غشي أؼ نثبات خاص بو يتفق مع شبيعتو، كال يدتتمـد كل تشطيع قانػني كجػد نطاـ إيد     
حا بحلظ سشقـػ بجراسة ىك  ،(1)ذ ال يسكغ لؤلفخاد كالسجتسع اقتزاء حقػقيع بغيخ االثباتعغ اإلثبات، إ

عبء  كالفخع الثالث: ،كالفخع الثاني: شخؽ اإلثبات ،كأىسيتياأدلة االثبات السصمب مغ خبلؿ الفخع األكؿ :
 ثباتاإل

 الفخع األوؿ
 أدلة اإلثبات وأىسيتيا

الدمصات السخترة باإلجخاءات الجدائية عمى حقيقة كاقعة ذات أىسية  ىػ إقامة الجليل لجػ اتثباإل       
فعشجما يعخض الشداع عمى السحكسة الجدائية  ،(2)كذلظ بالصخؽ التي حجدىا القانػف كفق قػاعجه ،قانػنية

ائع قج تمظ الػق لى أف  إمغ كاجبيا الشطخ فيو كالفرل في أمخ الػقائع التي يتزسشيا ، فإذا ما انتيت  يكػف 

                                                                                                                                                         

القانػف أدت إلى كقػع حادث شخؽ أسفخ عغ إصابة شخز أك أضخ ( مغ ىحا 98"إذا أديغ شخز بارتكاب جخيسة مغ الجخائع الػاردة في السادة )
بيا بساؿ يعاقب بحخمانو مغ الحرػؿ عمى رخرة قيادة أك مغ حيازتيا لسجة ال تقل عغ ثبلثة أشيخ كال تديج عمى ستة أشيخ، فإذا عاد إلى ارتكا

 سشتيغ عبلكة عمى كل عقػبة أخخػ يقخرىا القانػف".خبلؿ سشتيغ مغ تاريخ إدانتو يكػف الحخماف لسجة ال تقل عغ سشة كال تديج عمى 
 .15)،  )ص(2011، عساف، دار الثقافة،2، دراسة مقارنة، طاإلثبات بالسعايشة والخبخة في القانؾف السجني(مخاد محسػد الذشيكات: )(1)

 (.351ـ(، )ص2008( ، )1( ، )ط1ىخ ،)ج،غدة، جامعة األز  الؾجيد في شخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية الفمدظيشي(ساىخ الػليج : )  (2) 
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كييجؼ  ،(1)ثباتيكػف إال مغ خبلؿ اإلىحا ال  ف  يا لع تحرل مشو فإن  أحرمت مغ شخز الستيع ، أك 
ج تػافخ عشاصخ ك  ذا تأتػقع العقػبة عمى الستيع إال إضيار الحقيقة، فبل اإلثبات في السدائل الجدائية إلى إ

 كسا سيأتي بيانو. (2)ي في البحث عشيا غيخ مقيج بصخؽ معيشةليو، كدكر القاضي الجدائالجخيسة كندبتيا إ

ػ الغاية التي تجكر حػليا تمظ ثبات مختبط برػرة جػىخية بإجخاءات الجعػػ الجدائية فيفسػضػع اإل
بتجائي كالسحاكسة يشرخؼ إلى إثبات حقيق اإلذ أف ىجؼ جسع االستجالالت كالتمشح بجايتيا، إجخاءات اإل

ا أ غايتيا تحقيق ف تكػف ، كعميو فإف اإلجخاءات التي تباشخىا األجيدة السخترة دكف أك نفي االػقائع كجػد 
 . (3)شارىا القانػنيىحا اليجؼ تخخج عغ إ

 الفخع الثاني
 طخؽ اإلثبات 

يقبل فييا ما  ، فممقاضي أف  ك معيشة حرخ ااإلثبات في السدائل الجدائية بأف األدلة فيو غيخ محجدة أيتسيد 
يتدسج مشيا  كالجليل فييا ىػ الػاقعة التي، (4)لييا ضسيخه كيمتفت عغ غيخىااألدلة التي يصسئغ إيخاه مغ 

الفمدصيشية  كفي ذلظ قزت محكسة الشقس ،(5)ليوالقاضي البخىاف عمى إثبات اقتشاعو بالحكع التي يشتيي إ
السقخرة ما لع يشز القانػف عمى  ثباتشخؽ اإل ا في السػاد الجدائية جػاز إثباتيا بجسيعأنو مغ السقخر قانػن  

سحكسة أف البشية مغ ضسغ ىحه الصخؽ القخائغ القزائية، كسا أف ما استقخ قزاء ىحه ال غيخ ذلظ، كأف  
الجليل قج شخح عمى بداط البحث  يكػف  و يذتخط أف  ال أن  ، إ(6)قبل فاعميا مغ ثبات التيسةالطخفية كافية إل

كفي تشز السادة  (7)لع يكغ كحلظ فبل يجػز الحكع بشاء عمى دليل كسة، تيح لمخرـػ مشاقذتو أثشاء السحكأ  
ذا ي الجعاكؼ الجدائية بجسيع شخؽ اإلثبات إال إجخاءات الجدائية عمى "تقاـ البشية ف( مغ قانػف اإل1/206)

مغ ذات القانػف "لمسحكسة بشاء عمى (208نز القانػف عمى شخيقة معيشة لئلثبات"، كسا تشز السادة )
، أك مغ تمقاء نفديا أثشاء سيخ الجعػػ أف تأمخ بتقجيع أشم ا لطيػر الحقيقة، ؼ دليل تخاه الزم  ب الخرـػ

 و في الجعػػ" كقج قزت محكسة الشقستابجاء معمػمغ يحزخ مغ تمقاء نفدو إلكليا أف تدسع شيادة م  
يا لؤلدلة السقجمة عتيا ككزنعمى قشا ليو بشاء  بة عمى محكسة السػضػع فيسا خمرت إو ال رقاالفمدصيشية أن  

                                                 

ـ( ، 2011( ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، األردف، عساف،)1( ، )ط2،)ج )شخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية العساني(مدىخ جعفخ عبيج :   (1)
 .148))ص
 (.325(، )ص2011لثقافة،) (، عساف، دار ا1ط)، )الؾجيد في قانؾف اإلجخاءات الجدائية الفمدظيشي(شبلؿ أبػ عفيفة:  (2) 
 (.148(، مخجع سابق ،)صشخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية العسانيمدىخ جعفخ عبيج: ) (3) 

 (.152، مخجع سابق،) ص )شخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية العساني(مدىخ جعفخ عبيج :  (4)
 (369ع سابق، )ص(، مخجالؾجيد في شخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية الفمدظيشيساىخ الػليج: )(5)
. "كقج حكست السحكسة بتعجيل الحكع السدتأنف كإدانة الستيع بتيسة 25/10/2003(، غدة ، جمدة 205/2003رقع ) نقض جدائي فمدظيشي  (6)

ي مكاف التدبب في مػت شخز آخخ عغ إىساؿ كقمة احتخاز ، مدتشجة في حكسيا عمى قخيشة أف  سيارة الصاعغ ىي الديارة الػحيجة التي كانت ف
 ".الػاقعة، كأن يا تحخكت مغ أماـ حانػت)أ( كعثخ بعجىا عمى الصفل ممقى  عمى األرض كعميو أثار صجـ تع إثباتو مغ خبلؿ الرفة التذخيحية

 .154)(،)ص2( ،مخجع سابق، )جشخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية العسانيمدىخ جعفخ عبيج: ) (7)
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ة مدتخمرة مخ الحؼ تشأػ محكسة الشقس عغ بحثو كالخػض فيو شالسا كانت تمظ القشاعكالسدتسعة، األ
اصل ثابت في ممف الجعػػ، كسببت حكسيمغ بيشات قانػنية ليا أ كفق تعميل قانػني  ا تدبيب ا صحيح 

الجدائية عمى سبيل السثاؿ )  بات في الجعاكػ الفمدصيشي لئلثالسذخع  كمغ األدلة التي نز   ،(1)سميع
حػادث الصخؽ  كتعتبخ األدلة األكثخ خرػصية في دعاكػ  (2)السعايشة كالذيادة كالخبخة كالكتابة كالقخائغ(

 .ىي "االعتخاؼ كالسعايشة"
 عتخاؼأواًل : اال

ك عغ سؤاؿ السحكسة ، أعمى نفدو برحة التيسة السشدػبة إليو، سػاء مغ تمقاء نفدو قخار الستيعيخاد بو إ
كػف صادر ا عغ الستيع كىػ بكامل إرادتو، كأف  يكػف مصابق ا كيذتخط فيو أف ي ،(3)لو عغ مػضػع التيسة

يكػف  ف  األىمية اإلجخائية مغ السعتخؼ، كأجخامية ذاتيا، كسا يذتخط تػافخ لمحقيقة، كأف  يتعمق بالػاقعة اإل
ا عغ إصخيح   الفمدصيشية  كقج قزت محكسة الشقس، (4)احيحة قانػن  جخاءات صا ال غسػض فيو ناتج 

ا لمعجالة كبػصفيا و كاف عمى محكسة االستئشاؼ كتحقيق  بشقس الحكع السصعػف فييا مؤسدة حكسيا بأن  
تخاؼ السجكف عمى لداف الستيسيغ عشاصخ كل جـخ مغ الجخائع السقرػدة باالع بغ  ت  ت   ف  محكسة مػضػع أ

الشيابة العامة )السذتكي( لتكػيغ القشاعة الػججانية حػؿ الدائق لمسخكبة كقت  لى شيادة شاىجتدسع إ ف  كأ
 . (5)كقػع الحادث

 كىشا تثار مدألة جػاز تجدئة االعتخاؼ السعسػؿ بيا في القانػف السجني؟؟ 

جداء االعتخاؼ كتصخح ما سػاه، سة الجدائية األخح بسا تصسئغ إليو مغ أالجدائية يجػز لمسحك في الجعاكػ 
لمخصأ أك  اكاف ما لحق االعتخاؼ مغ كصف يذكل نفي   ف  ف أف  تكػف ممدمة ببياف عمة ذلظ، إال إدك 

 .(6)ا مسا ال يجػز تجدئتو خيخة ال يعج اعتخاف  و في الحالة األن  السدئػلية بالكامل فإ

 

 

 
                                                 

 .26/01/2014راـ هللا، جمدة  ( 137/2012رقع ) نقض جدائي فمدظيشي (1)
 (.370(،)ص1ج)(، مخجع سابق، )الؾجيد في شخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية الفمدظيشيساىخ الػليج:  (2)
 (.58،)ص(2(، مخجع سابق، )جشخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية العسانيمدىخ جعفخ عبيج: ) (3)
 (.375-374(، )ص1(، مخجع سابق، )جائية الفمدظيشيالؾجيد في شخح قانؾف اإلجخاءات الجد ساىخ الػليج: ) (4)
."كسا أن يا أسدت حكسيا بشاء  عمى نريا "أنو لسا كاف ذلظ ،ككاف 07/07/2014(، راـ هللا، جمدة 99/2014رقع ) نقض جدائي فمدظيشي (5)

مى عشاصخ الجخيسة السدشجة بالتفريل، كأف  ىكحا االعتخاؼ السعػؿ عميو في تكػيغ القانعة الػججانية لسحكسة السػضػع ىػ االعتخاؼ التي يشرب ع
عميو، كىحا اعتخاؼ بيحه العبارات الستقزية لعجـ بياف عشاصخ ما جخػ االعتخاؼ عميو، ال يذكل دليبل  قانػني ا كامبل  يرمح لتأسيذ الحكع الجدائي 

 ما ذىب إليو الفقو، كانعقج عميو االجتياد".
 (.166ص )، مخجع سابق،إلجخاءات الجدائية العساني()شخح قانؾف امدىخ جعفخ عبيج:  (6)
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 بخة: السعايشة والخ ثانًيا

قع لمتحقق ػضػع الشداع عمى أرض الػاثبات قياـ القاضي بسذاىجة ميقرج بالسعايشة كجليل مغ أدلة اإل -
 ذا كجج ضخكرة ليا،ىا إجخاء  ، كىي مدألة جػازيو لمقاضي إ(1)مامو في الجعػػ مسا قاـ السجعي بػصفو أ

 . (2)جخائياذا رغب بإجابة شمب الخرـػ بإأك إ
الخبخة ىي استذارة فشية تقـػ بيا السحكسة بقرج الحرػؿ عمى معمػمات ضخكرية عغ شخيق أىل  -

عمسية أك فشية ال تدتصيع  السدائل التي يدتمـد الفرل فييا أمػر اكذلظ لمبت في كل  ؛ختراصاال
 .(3)سة االلساـ بياكالسح

فقج يحتاج القاضي االستعانة ببعس الخبخاء لعجـ تػافخ السعخفة كالجراية البلزميغ لجيو لمػقػؼ عمى      
سبحػث عشو مغ شبيعة ا لمس  في الجعػػ، كذلظ ل   حقيقة مدألة معيشة تتعمق ببحث تجخبة السحكسة لمبت  

تكػف  ك معخفة سبب الػفاة أك زمانيا، دكف أف  عمسية أك فشية بحتة، كتحقيق خصػط أك تحميل دماء، أ
دائل الفشية ال في السخ كمعتقجاتيع إيدتعيغ بآراء الغي و ليذ لمقاضي أف  ال أن  ، إ(4)ممدمة بسا يبجيو الخبخاء

ثبات مدألة مغ يجػز لمقاضي أف  يدتعيغ بخبيخ في إ، فبل (5)بجاء الخأؼ فيياه إالتي يذق عميو كحج
دراؾ القاضي ج السػضػع التي شمبت مغ أجمو عغ إساسي خخك فخكغ الخبخة كشخشيا األ ،مدائل القانػف 

كىػ ما ال يتػافخ في مدائل القانػف، لكغ لو الحق في اف يتحخػ مدائل القانػف مغ خبلؿ  ،كعمسو
اعانة بذخكحات االست  .(6)اجتياد القزاء الفقياء كآرائيع السشذػرة، كأيز 

 الفخع الثالث
 إثبات حادث الظخؽ  

يقع عبء إثبات حادث الظخؽ عمى عاتق سائق السخكبة أو مالكيا أو مؽ يأذف باستعساليا أو  -1
ات إذ يجب عمى أؼ كاحج مشيع إخصار شخكة التأميغ أك الرشجكؽ حدب مقتزي السراب أو ورثتو

االحاؿ بػ   مغ تاريخ كقػع الحادث أك مغ التاريخ الحؼ كاف بسقجكره أف   قػع حادث الصخؽ خبلؿ ثبلثيغ يػم 
 .ـ(2005)لدشة  20)( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع 148مادة )  ،يقـػ بالتبميغ عغ الحادث

نػف قج فتح السجاؿ  لمسراب القا ىحه السجة ىي مجة سقػط لمحق في السصالبة بالتعػيس فإف   ألف   نطخ ا
الحؼ أصيب بإصابات بالغة حالت دكف قيامو بالتبميغ خبلؿ ىحه السجة كأعصاه الحق في إجخاء ىحا التبميغ 

                                                 

 (.43(، مخجع سابق ،)صاإلثبات بالسعايشة والخبخة في القانؾف السجنيمخاد محسػد الذشيكات: ) (1)
 .182)، )ص2)، مخجع سابق، )ج)شخح قانؾف اإلجخاءات الجدائية العساني(مدىخ جعفخ عبيج:  (2)
 (.98ص)، مخجع سابق ،بالسعايشة والخبخة في القانؾف السجني()اإلثبات مخاد محسػد الذشيكات:  (3)
 (.184، مخجع سابق ،)ص)اإلثبات بالسعايشة والخبخة في القانؾف السجني(مخاد محسػد الذشيكات:  (4)
 (.531) ص    (،     2ج)، ـ (2009(، غدة، مكتبة آفاؽ، ))مؾسؾعة اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الفمدظيشيعبج القادر جخاده:  (5)
 (.131، مخجع سابق ،)صاإلثبات بالسعايشة والخبخة في القانؾف السجني(مخاد محسػد الذشيكات: ) (6)
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يقـػ بالتبميغ عغ الحادث، كتقجيخ ىحه السدألة لقاضي السػضػع الحػ لو  مغ التاريخ الحؼ كاف بسقجكره أف  
 لمبيشات كالػقائع. ئع كإخزاعيا لحكع القانػف، ككفق ايخ الػقاسمصة تقجيخ ذلظ بسا لو مغ سمصة في تقج

في التحقيق  التي تباشخ فػر ا إف أوؿ دليل إثبات عمى وقؾع الحادث ىؾ تحقيق شخطة السخور -2
ابطخكؼ كمبلبدات الحادث يحجد فيو رقع السمف كالبيانات، الخاصة  ، كفي ضػئيا تعصي الذخشة نسػذج 

في حج ذاتو إلثبات  رابيغ، كيعتبخ ىحا الشسػذج كافي ادث كسائقييا كأسساء السبالسخكبات السذتخكة بالحا
عميو يتع تبميغ شخكة التأميغ بالحادث كتباشخ إجخاءاتيا لمتحقيق في ضخكؼ  كبشاء   ،كقػع الحادث

ى تصسئغ إلى كجػد تغصية تأميشية مدتعيشة بتحقيقات الذخشة بحيث إذا تبيغ ليا كمبلبدات الحادث حت  
تصمب مغ الذخشة إجخاء التحقيق فيسا تصمبو،  ػد نقز أك تزارب أك كقائع غيخ صحيحة فميا أف  كج

 كفي ضػء الشتيجة تحجد مػقفيا باالعتخاؼ أك بإنكار السدؤكلية.
تذتسل وثيقة التأميؽ في ذيميا عمى شخط يتزسؽ وجؾب إبالغ شخكة التأميؽ بالتبميغ عؽ الحادث  -3

ى تتسكغ مغ إجخاء التحقيقات البلزمة ليا، كذلظ حت   ؛مؽ لحغة وقؾعو( ساعة 48خالؿ مجة أقراىا )
و ال يتختب عمى السراب أك الدائق أك صاحب السخكبة السؤمغ لو إال أن   اكاف كجػبي   كىحا الذخط كإف  

قانػف التأميغ الفمدصيشي لع يشز عمى سقػط  ألف   ؛عمى مخالفتو سقػط الحق في السصالبة بالتعػيس
أخخه في التبميغ كالشز القانػني أقػػ داللة كحجية في مػاجية الذخكة، فحكسة ىحا الذخط حقو رغع ت

الػارد في ذيل الػثيقة تكسغ في الخذية التي قج تجفع لتحسيميا السدؤكلية مغ خبلؿ استبجاؿ الدائق 
( بدائق آخخ أك لع يكغ لجيو رخرة قيادة تؤىمو قيادة السخكبة الستدببة بالحادث  الستدبب بالحادث ) إف  

استبجاؿ السخكبة التي تدببت بالحادث في كقت لع يكغ ليا تأميغ سارؼ السفعػؿ بسخكبة أخخػ ليا تأميغ 
سارؼ السفعػؿ، ىحه األساليب كأخخػ فخضت كجػدىا عمى الػاقع كأفخزتيا عجة ممفات تع اكتذافيا كإبخاء 

 شخكة التأميغ مغ السدؤكلية القانػنية.
مدؤكلية شخكة التأميغ غيخ  عمى الخغع مغ أف   إدانة الدائق بارتكاب الحادث :الحكؼ الجدائي ب  -4

الحكع باإلدانة يعدز الجليل عمى كقػع الحادث دكف الجليل عمى  مختبصة بإدانة الدائق أك بخاءتو، إال أف  
ػع الحادث، حجية ىحا الحكع في مػاجية شخكة التأميغ تقترخ فقط عمى ثبػت كق السدؤكلية الجدائية ألف  

كعمى الخغع مغ ذلظ ال يكفي ىحا الحكع كحجه إلثبات كقػع الحادث بل يجب إثبات كاقعة تبميغ الذخكة 
 بالحادث خبلؿ األجل القانػني.

فػر تبميغ الذخكة بالحادث مغ صاحب الرفة القانػنية ترجر  شيادة تبميغ شخكة التأميؽ بالحادث: -5
 ؛تذكل ىحه الذيادة حجة عمييا في مػضػع مدؤكلياتيا غ دكف أف  الذخكة شيادة أكلية تتزسغ كقػع التبمي

لظ تكػف الذيادة معشػنو بعبارة  ىحه الذيادة ترجر فقط إلثبات كقػع التبميغ بالحادث كألجل  ذ ألف  
خذية مغ استغبلؿ ىحه الذيادة في بشج  )بجكف السداس بالحقػؽ(  أك ) بجكف االعتخاؼ بالسدؤكلية (

ما يخفق الحؼ قاـ بالتبميغ صػرة  ية لمحادث مػضػع الذيادة، كغالب احػؿ التغصية التأميش تحقق السدؤكلية
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عغ نسػذج الذخشة السحكػر أعبله كصػرة عغ كثيقة التأميغ كرخرة السخكبة كرخرة الدائق الستدبب 
 كجج. بالحادث كالتقخيخ الصبي إف  
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 ثانيالفرل ال
 ة التحكيؼماىي  

 تسييج وتقديؼ:
 في ا، كقج كاف سائج  ا، كىػ مغ أىع كسائل حدع السشازعات قجيس  اخاص  ا قزائي   انطام  التحكيع يعتبخ      

 عاصخة بالتحكيع ـ، كسا كاىتست التذخيعات السسبلالقبائل العخبية قبل اإل كحلظ قػانيغك  ، الشطاـ الخكماني
ىع الػسائل الستصػرة أ ، حيث يعتبخ التحكيع مغ كالقانػف الفمدصيشي كالقانػف الفخندي كالقانػف السرخؼ 

 نطاـ قزائي خاص، فيػ شخاص سػاء الصبيعية أـ االعتباريةاألكالفعالة لحل السشازعات الشاشئة بيغ 
 الى حكع التحكيع الرادر مغ كصػال   اءاتباإلجخ  امخكر   االتفاؽ عمى التحكيعب أيسخ بعجة مخاحل يبج

قزاء الجكلة عغ رقابة  اىحا الشطاـ القزائي الخاص ال يديخ بعيج  ىيئة التحكيع بحل الشداع،  أكالسحكع 
بشاء  عمى ما مخ كالجبخ، في كل ما يفتقخ إليو مغ سمصة األ لى السداعجة القزائيةكمدانجتيا بل يحتاج إ

 بلؿ مبحثيغ حيث يتزسغ.مغ خسبق سشتشاكؿ ىحا الفرل 
 ة التحكيؼ.ماىي   :السبحث األوؿ

  .الظبيعة القانؾنية لمتحكيؼ :السبحث الثاني
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  :السبحث األوؿ
 نؾاعو وأىسيتوأتعخيف التحكيؼ 

ة الفرل في ىحه الشداعات إلى أشخاص يس  الة لتدػية السشازعات، حيث يتع إسشاد م  لتحكيع أداة فع  ا     
كمغ األكصاؼ التي يأخحىا  السحكسيغ، ك يكػف ىؤالء األشخاص محل اختيار األفخاد، عيصمق عميي

التخرز الفشي لظ األفخاد في اختيارىع لمسحكسيغ الخبخة كالجراية بالسدائل السخاد االحتكاـ فييا، ككح
ت التجارية كأصبح التحكيع مغ أفزل الػسائل التي يتع االعتساد عميو لتدػية السشازعات كخاصة السشازعا

 ا السبحث كفق الشيج التالي:حكليحا ستكػف دراسة ى ،ا لو مغ مدايا ال نطيخ ليا في القزاء العاـس  كذلظ ل  
 .نؾاعوالسظمب األوؿ: تعخيف التحكيؼ وأ

 .أىسية التحكيؼ ومداياه السظمب الثاني:

 :السظمب األوؿ
 التحكيؼ تعخيف

مغ قبل السحكع أك السحكسيغ، كليحا فالتحكيع لو أىسية كبيخة  السشازعات كتدػيتيا للفز يعتبخ التحكيع أداة  
 :يغ في ىحا السصمبلحلظ سشب ؛ا عغ القزاء العاـتجعمو مسيد  

 األوؿ: تعخيف التحكيؼ لغًة.فخع ال

 الثاني: تعخيف التحكيؼ اصظالًحا.الفخع 
 وؿالفخع األ 

 التحكيؼ لغةتعخيف  

ض ػ  سو في األمخ أؼ ف  ك  ( مغ باب تفعيل بتذجيج الكاؼ مع الفتح، كح  ع  ك  مغ مرجر )ح   لغة التحكيع   
، كيقػؿ ابغ السشطػر كحكسػه بيشيع، (1)إليو الحكع، كالحكع بسعشى القزاء، الحكع بسعشى الحكسة مغ العمع

سساء هللا أكالحكع اسع مغ ، (2)شا فبلف فيسا بيششا أؼ أجخنا حكسو بيششاكس  ع بيشيع، كيقاؿ ح  حك  ي   أمخكه أف  
َر  الحدشى لقػلو تعالى "  .(3)" اَّللِى َأبْ َتِغي َحَكًماَأفَ َغي ْ

 

 

                                                 

 (.146ص)ـ(، 1986، )22)، دار السذخؽ العخبي، بيخكت، )ط)السشجج في المغة واإلعالـ(كـخ البدتاني، عادؿ أمبػبا: (1)
 (.31ص)، 15)السؤسدة السرخية العامة لمتأليف كالشذخ، القاىخة، )ج، لداف العخب((أ.جساؿ الجيغ دمحم بغ مشطػر: )2
 (.144( سػرة  األنعاـ "اية رقع")3
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 الفخع الثاني
 االتحكيؼ اصظالحً 

 :االتحكيؼ فقيً  -

المجػء إليو في  عمى شخاؼ كتابةا بحيث يتفق فيو األو إحجػ الػسائل السقخرة قانػن  يعخؼ التحكيع بأن        
 .(1)حكيع لمفرل فيوشخاؼ عمى إحالة الشداع لييئة التأك محتسل الػقػع، كفيو يتفق األ ،نداع كاقع

عمى حكع التحكيع صفة  يالتي بجكرىا تزفكفي ىحا التعخيف قرػر بحيث لع يحكخ دكر السحكسة      
كسا كيسكغ لييئة التحكيع المجػء اإللداـ كالتشفيح كذلظ عشج قياـ ىيئة التحكيع بترجيق الحكع مغ السحكسة، 

 التحكيع.  ثشاء عسميةأشكاليات إحكسة السخترة عشج كجػد لى السإ

شخاؼ بيشيع عبلقة معيشة سػاء عقجية أك غيخ عقجية، بالمجػء إلى اتفاؽ أو ىػ ن  أخخ آكعخفو جانب       
مخكد معيغ  إلى يمجأ األشخاؼ ف  بيشيع، أك السحتسل أف يشذأ،  أك أأشخاص معيشػف لحل الشداع الشاشئ 

 .(2)يقـػ عمى حل الشداع الشاشئ بيشيع

        ّ شخاص مؤىميغ أك أو اتفاؽ عمى عخض الشداع عمى شخز نأغ الفقياء عمى   عخفو جانب مّ 
 .(3)كمعيشيغ ليتع مغ خبلليع الفرل في مػضػع ما دكف المجػء لمسحكسة السخترة

الخرػمة القائسة بيشيع حالة إا )شخفي الشداع( عمى و الحق السكفػؿ لؤلفخاد قانػن  ن  أخخكف بآكعخفو      
ية القزاء مغ خبلليع البت في الشداع دكف كالفخاد كيصمق عمييع السحكسػف ليتع ألكثخ مغ اأك أعمى كاحج 

 .(4)السختز عمييا 

 ف  أ ج  ي  و يػجج نقز في التعخيف بحيث أشمق الخرػمة عمى العسـػ ب  ن  أكمسا سبق يسكغ القػؿ         
اـ العاـ كال يجػز ىشاؾ بعس الخرػمات ال يسكغ الفرل فييا مغ خبلؿ التحكيع فيي متعمقة بالشط

ا في التعخؼ الثاني لع يحكخ دكر القزاء في الخقابة كاإلشخاؼ عمى التحكيع كلجية يز  أك  ،مخالفتيا
 .(5)التحكيع الحق في المجػء لمقزاء عشجما يػجييا صعػبات في عسمية التحكيع

 

 

                                                 

 (.3(، )ص (2001، فمدصيغ، دار السشارة،  2000) ) ( لعاـ3(، ) رقع )شخح قانؾف التحكيؼ الفمدظيشي( أ ناضع دمحم عػيزة: 1
 .6) (، )ص3،)ط2004، القاىخة، دار الشيزة العخبية،))التحكيؼ التجاري الجولي((د. محسػد مختار بخبخؼ: 2
 (.6(، )ص2016ـ( ،فمدصيغ، غدة، )2000( لعاـ )3(،كفق ا لقانػف التحكيع رقع ) محاضخات في أصؾؿ التحكيؼ( د نافح ياسيغ السجىػف: )3
 (.19(، )ص1923( ، )8 ( ، )ط2(، )جأطخاؼ التشفيح والتحفع في السؾاد السجنية والتجارية( عبج الحسيج أبػ ىيف: )4
"، "يحق لييئة التحكيع االستعانة بخأؼ السحكسة السخترة في أؼ نقصة قانػنية تشذأ خبلؿ 17، مادة"(2000(( لعاـ 3قانػف التحكيع )رقع  (5)

 .الشداع"
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 :تذخيًعا التحكيؼ -

  :وبأن   (1)ـ(2111)( لعاـ 3تحكيع رقع )( مغ قانػف ال1ؼ السذخع الفمدصيشي التحكيع في السادة )عخ  
 .(2)طخافو، وذلػ بظخح مؾضؾع الشداع أماـ ىيئة تحكيؼ لمفرل فيوأنداع قائؼ بيؽ  "وسيمة لفض  

( لعاـ 3( مغ قانػف التحكيع رقع )5ا عقج التحكيع في السادة )يز  أع الفمدصيشي ذخ  ؼ الس  كعخ         
ك بعس كيع" كعخفو "اتفاؽ بيغ شخفيغ أك أكثخ يقزى بإحالة كل أمق عميو "اتفاؽ التحشحيث أ ـ(2111)

 ف  جية كانت أك غيخ تعاقجية ،كيجػز أالسشازعات التي نذأت أك قج تشذأ بذأف عبلقة قانػنية معيشة تعاق
 ك اتفاؽ مشفرل".في صػرة شخط تحكيع كارد في عقج أ يكػف اتفاؽ التحكيع

فقج عخؼ اتفاؽ  (ـ (1997ـ( وتعجيالتو لدشة (1994ة ( لدش27رقؼ ) قانؾف التحكيؼ السرخي ما أ
 :و ضسؽ التعخيفات العامة بأن   (4السادة )في التحكيؼ 

حخة سػاء لى التحكيع الحؼ يتفق عميو أشخاؼ الشداع بإرادتيسا الإفي ىحا القانػف  لفع التحكيؼيشرخؼ  -
ك لع يكغ أك مخكد دائع لمتحكيع أسة كيع بسقتزى اتفاؽ الصخفيغ مشطجخاءات التحإكانت الجية التي تتػلى 

 كحلظ.
كثخ لمفرل في الشداع السحاؿ أك ألى الييئة السذكمة مغ محكع كاحج إ ىيئة التحكيؼيشرخؼ عبارة  -

 لمتحكيع.

ك بعس أؼ التحكيع كلػ تعجدكا لتدػية كل شخاأ ىلإفي ىحا القانػف  طخفي التحكيؼأك تشرخؼ عبارة  -
ك غيخ عقجية أعبلقة قانػنية معيشة عقجية كانت بيشيسا بسشاسبة  أف تشذأك يسكغ أالسشازعات التي نذأت، 

 كلى.( الفقخة األ1ت عميو السادة )كىحا ما نر  

ذخع بالتحكيع، فالس ؼ التحكيعو عخ  ن  أخيف القانػف السرخؼ لمتحكيع نجج كمسا سبق لػ تأممشا في تع     
خاؼ الشداع، كيع نطاـ مدتقل يسكغ اتباعو مغ أشالتح و لع يحكخ بأف  ن  السرخؼ عخؼ الذيء بالذيء أؼ إ

 لفقياء القانػف  بل تخؾ السجاؿ   ؛كبيحا التعخيف لع يقيج السذخع السرخؼ نفدو بتعخيف محجد كمعيغ
يقيج كيمـد متحكيع كاتفاؽ التحكيع كىحا بتعخيف محجد ل وشفدب جقي   ما السذخع الفمدصيشيأ، لتعخيف التحكيع

 يؤثخ عمى التصبيق.بالتعخيف، لكشو ال 

                                                 

و السعسػؿ بيا في محافطات غدة، ـ( كتعجيبلت1926( أقخ ىحا القانػف مغ رئيذ الدمصة الفمدصيشية بعج االشبلع عمى قانػف التحكيع لدشة )(1)
ـ ( السعسػؿ بيا 1935ـ( السعسػؿ بو في محافطات غدة، كعمى أصػؿ التحكيع لعاـ )1930كعمى قانػف قخارات التحكيع األجشبية كتعجيبلتو لعاـ )

فة الغخبية، كعمى قانػ التحكيع ـ ( السعسػؿ بو في محافطات الز(1952لدشة  (8في محافطات غدة، كعمى قانػف تشفيح األحكاـ األجشبية )رقع 
 ـ(  تع إصجاره. (03/02/2000ـ( كبعج اقخار السجمذ التذخيعي لو بتاريخ 1953 )لدشة  8)السعسػؿ بو في محافطات الزفة )رقع 

السعاني السخررة ليا  ( "لغايات تصبيق ىحا القانػف يكػف لمكمسات كالعبارات التالية2000( ،لعاـ 3مغ قانػف التحكيع )رقع  (1(نرت السادة )(2)
 أدناه مالع تجؿ عمى خبلؼ ذلظ : التحكيع كسيمة لفس  نداع قائع بيغ أشخافو، كذلظ بصخح مػضػع الشداع أماـ ىيئة التحكيع لمفرل فيو".
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ا يسكؽ ألطخاؼ الشداع سمؾكو وفيو يسشحؾف ا خرؾصيً و طخيقً أن  مسا تقجـ  يسكششا تعخيف التحكيع         
 .و محتسل الؾقؾع  لييئة التحكيؼ ويكؾف ذلػ تحت رقابة ومداعجة القزاء أي حل نداع قائؼ الؾالية ف

 الثالثالفخع 
 أنؾاع التحكيؼ 

نػاع يكػف تقديسيا حدب السعيار التي يتع اختياره فالتحكيع لى عجة أنػاع كىحه األالتحكيع يشقدع إ      
ا شبيعة كأيز   ،اإلجبارؼ كالتحكيع االختيارؼ يكػف فييا معيار اإلرادة يشصبق في حخية المجػء لمتحكيع

جبارؼ، كيكػف السعيار في بعس التي تجبخ الستخاصسيغ في المجػء إلى التحكيع اإلالسخفق ىي 
ا فإذا كانت شبيعة السادة تجاري ا فإف التحكيع السشازعات حدب السشازعة التي تعخض عمى التحكيع كشبيعتي

س ي  إداري ا، أما إذا كانت مج تجاري ا س ي  مجني ا، كإذا كانت إدارية س  ، كأىسية ذلظ تكسغ في القانػف نية س 
جخائية قانػف، أما القػاعج الذكمية كاإللالسػضػعي كاجب التصبيق إذا لع يعف السحكع مغ تصبيق ىحا ا

 (1)األخخػ تبقى كاحجة ال تختمف، كيشطسيا قانػف السخافعات كحجه كل ىحه السػضػعات.
 بحيث يشقدؼ التحكيؼ إلى عجة أنؾاع وذلػ وفقًا لسعاييخ معيشة 

  : التحكيؼ االختياري والتحكيؼ اإلجباري  أواًل 

 التحكيؼ االختياري: - أ

س الحؼ يتع المجػء إليو باختيار األشخاؼ بحخيتيع كيختاركف ابتجاء  ىيئة التحكيع بسحىػ التحكيع       
ل ىحا كيذتس  ،كدكف كجػد سمصاف مغ أحج عمييع (2)لسا حجده القانػف  إرادتيع كيسارسػف التحكيع كفق ا

 .(3)السشازعات التي يسكغ أك يجػز فزيا بصخيق التحكيع  الشػع مغ التحكيع بشطخ جسيع

  حكيؼ اإلجباري الت - ب

كىػ التحكيع التي تشعجـ في إرادة األشخاؼ بحيث ال يكػف لؤلشخاؼ حخية اختيار الجية السخترة    
 .(4)بالتحكيع)ىيئة التحكيع( أك الخيار بالمجػء إلى التحكيع مغ عجمو

 يجػز ألشخاؼ ا ما تكػف  مغ الشطاـ العاـ ال يجػز لؤلشخاؼ االتفاؽ عمى  مخالفتيا كالكىحه األحكاـ غالب  
 .(5)الشداع االتفاؽ عمى عجـ المجػء إلييا كيجػز اختيار بعس أعزاء ىيئة التحكيع غيخ السشرػص عمييا

                                                 

 ( .12( ، )ص1990( ، )1، دراسة مقارنة، ـ جامعة الكػيت، )طقانؾف التحكيؼ الكؾيتي(د. عدمي عبج الفتاح عصية:) (1)
 .23)ـ(، )ص(199(، دار السصبػعات الجامعية، اإلسكشجرية،)التحكيؼ والترالح في ضؾء الفقو والقزاء والتذخيععبج الحسيج الذػرابي:  (2)
 ـ(، " تذكيل ىيئة التحكيع باتفاؽ األشخاؼ مغ محكع أك أكثخ".2000( لدشة )3( مغ قانػف التحكيع )1( فقخة)8مادة ) (3)
 (.21(، )ص1997(، دراسة مقارنة، رسالة ماستخ الحالية األردنية، )تذخيع األردني)اتقاف التحكيؼ في ال (4)
 (.17(، )ص2016) –غدة  –، فمدصيغ 2000( لدشة3د. نافح ياسيغ السجىػف: محاضخ في أصػؿ التحكيع رقع ) (5)
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صجرت  جبارؼ مشيا جسيػرية مرخ العخبية ألمتحكيع اإل اخاص   كؿ أصجرت قانػن اكنبلحع اف بعس الج
رؼ مثل )ىيئة الشقل العاـ، كىيئة الحجيج كىػ قانػف يشطع التحكيع اإلجبا1983)  ) ( لدشة97القانػف رقع )

 كالرمب(.
 نؾاع التحكيؼ " تحكيؼ وطشي ، تحكيؼ دولي ، تحكيؼ أجشبي "مؽ حيث أ: اثانيً 

ع جشبي كحاؿ السذخ  بيغ التحكيع الػششي كالجكلي كاأل تشاكؿ السذخع السعيار الجغخافي كسعيار لمتسييد
 ؿ.الفمدصيشي كحاؿ باقي التذخيعات في ىحا السجا

 :التحكيؼ السحمي)الؾطشي( -1
ذا كاف ىحا إ (ـ (2000( لعاـ 3( مؽ قانؾف التحكيؼ رقؼ )3مؽ السادة ) (1نرت الفقخة )      

التحكيع ال يتعمق بالتجارة الجكلية ككاف يجخؼ في فمدصيغ" كىشا اعتبخ السذخع الفمدصيشي أف التحكيع 
يجخؼ في  ف  التحكيع يجب أ كلية كاشتخط عمى أف  جارة الجذا كاف مػضػع الشداع ال يتعمق بالتا إا ككششي  محمي  

التحكيع ال يعتبخ  فمدصيغ فإذا جخػ التحكيع خارج فمدصيغ ككاف مػضػع الشداع يتعمق بالتجارة الجكلية فإف  
 .اكششي  

 

 : التحكيؼ الجولي -2
ػ التحكيع الحؼ كى ( ـ(2000( لعاـ 3( مؽ قانؾف التحكيؼ رقؼ )3مؽ السادة ) (2ت الفقخة )نر       

وذلػ في األحؾاؿ يتعمق بسدألة مغ السدائل االقترادية أك التجارية أك السجنية،  ايكػف مػضػعو نداع  
 اآلتية:

إذا كانت السخاكد الخئيدية ألشخاؼ التحكيع تقع في دكؿ مختمفة كقت إبخاـ اتفاؽ التحكيع، فإذا كاف  - أ
تفاؽ التحكيع، أما إذا لع يكغ ألحج د األكثخ ارتباش ا بالعبخة بالسخكألحج األشخاؼ أكثخ مغ مخكد أعساؿ فا

 قامتو السعتاد.لعبخة محل إاألشخاؼ مخكد أعساؿ فا
 بأكثخ مغ دكلة. اإذا كاف مػضػع الشداع الحؼ يذسمو اتفاؽ التحكيع مختبص    - ب
فاؽ إذا كاف السخكد الخئيدي ألعساؿ كل شخؼ مغ أشخاؼ التحكيع يقع في نفذ الجكلة كقت إبخاـ ات  - ت

 التحكيع ككاف أحج األماكغ اآلتية يقع في دكلة أخخػ.
 شو اتفاؽ التحكيع أك أشار إلى كيفية تعييشو .جخاء التحكيع كسا عي  مكاف إ -
 مكاف تشفيح جانب جػىخؼ مغ االلتدامات الشاشئة عغ العبلقة التجارية أك التعاقجية بيغ األشخاؼ. -
 بسػضػع الشداع. االسكاف األكثخ ارتباش   -
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 :لتحكيؼ األجشبيا -3
لمسذخع يعتبخ  اكفق   (ـ2000( لعاـ )3( مؽ قانؾف التحكيؼ رقؼ )3مؽ السادة ) (3ت الفقخة )نر       

 .(1)إذا جخػ خارج فمدصيغ االتحكيع أجشبي  
 سؤسديال: التحكيؼ الحخ و التحكيؼ  ثالًثا

في الفقخة يسا كنز عمى ذلظ د بيشتشاكؿ السذخع الفمدصيشي التحكيع الحخ كالتحكيع السؤسدي كمي       
  .( ـ(2000( لعاـ 3( مؽ قانؾف التحكيؼ رقؼ )3الخابعة مؽ السادة )

  التحكيؼ الحخ .1
، كفيو يحجد أشخاؼ الشداع السحكسيغ (2)ىػ التحكيع الحؼ ال يقـػ بتشطيسو مؤسدة مخترة بالتحكيع     

الخاص يتفق فيو أشخاؼ الشداع بتحجيج  كالسجد كالسػاعيج كليع الحق في رد أك عدؿ السحكسيغ،  فالتحكيع
ذا اتفق أشخاؼ الشداع عمى تصبيق إ ااإلجخاءات البلزمة لمفرل في قزايا التحكيع، كيعتبخ التحكيع خاص  

 .(3)جخاءات كقػاعج مشطسة أك ىيئة تحكيسية ليا شالسا كاف التحكيع خارج إشار السشطسةإ
 :التحكيؼ السؤسدي .2

طيسو مغ خبلؿ مؤسدة مخترة بتشطيع التحكيع كاإلشخاؼ عميو سػاء كانت ىػ التحكيع الحؼ يتع تش     
، كتقـػ بيحا الشػع مغ التحكيع  ىيئات كمخاكد متخررة كىحه الييئات (4)داخل فمدصيغ أك خارجيا

جخاءاتيا الخاصة عشج القياـ بالتحكيع بيغ أشخاؼ كانيات عمسية كعسمية معيشة كليا إكالسخاكد تتستع بإم
 :مؽ ىحه الييئاتو الشداع 

  نطاـ ىيئة التحكيع لغخفة التجارة الجكليةI.C.C). 
 .محكسة لشجف لمتحكيع الجكلي 
 .مخكد القاىخة اإلقميسي لمتحكيع 

د التحكػػػيع االختيػػػارؼ كالتحكػػػيع ع الفمدػػػصيشي تشػػاكؿ أنػػػػاع التحكػػػيع فػػأكر السذػػػخ   كنمخػػز مػػػا سػػػبق فػػي أف     
الشػػعيغ ابتػجاء  عشػج المجػػء إلػى شػخاؼ فػي ىػحيغ ز دكر إرادة األرادة فييا حيث يبػخ جبارؼ كأبخز دكر اإلاإل

ػ ،كربسػا يشحرػخ دكر اإلرادة فػي كمييسػا ،حج ىحه األنػاعأ ػ اكذلػظ حدػب مػضػػع الشػداع، كأيز  ع ع السذػخ   قد 
أضػفى عمػى التحكػيع الرػفة السحميػة جشبػي، حيػث ع محمى كششي كتحكيع دكلػي كتحكػيع أالتحكيع إلى تحكي

ة ذا كاف يحجث خارج فمدصيغ كال يتعمق بالتجار رة الجكلية كيحجث داخل فمدصيغ، كإتعمق بالتجاذا كاف ال يإ

                                                 

 (.3/3، السادة )2000)(، لعاـ) 3رقع ) )قانؾف التحكيؼ الفمدظيشي(،( (1)
 (.)قانؾف التحكيؼ الفمدظيشي) رابع ا(  ( بشج3مادة ) (2)
 (.95، )ص2015 )، الشاشخكف الستحجكف، القاىخة، )ط 1(، ـ)مؾسؾعة التحكيؼ والسحكؼد. محسػد سبلمة:  (3)
ا( 3مادة ) (4)  .)قانؾف التحكيؼ الفمدظيشي(( بشج ) خامد 
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حج الذػخكط التاليػة فيعتبػخ عمقا بالتجارة الجكلية كتػفخ بو أذا كاف التحكيع متالجكلية فيػ تحكيع أجشبي، أما إ
 . االتحكيع دكلي  

ع كجعل العبخة عشج بخاـ التحكيي دكؿ مختمفة كقت إالتحكيع يقع ف حج السخاكد الخئيدية ألشخاؼإذا كاف أ -
  .بسػضػع التحكيع اكثخ ارتباش  تعجد مخاكد األشخاؼ في السخكد األ

 حجىسا فتكػف العبخة في مكاف إقامتو السعتاد.عشج عجـ تػفخ مخكد لؤلشخاؼ أك أل -
 .ارتباط مػضػع الشداع بأكثخ مغ دكلة  -
خخػ مثل  اف أحج ىحه األماكغ يقع في دكلة أنفذ الجكلة ككالسخكد الخئيدي ألشخاؼ التحكيع يقع في  -

مكاف تشفيح جانب جػىخؼ مغ االلتدامات  –بسػضػع الشداع  اكثخ ارتباش  السكاف األ –)مكاف إجخاء التحكيع 
 الشاشئة بيغ األشخاؼ(.

شمق ي، حيث أكيع الحخ كالتحكيع السؤسدع الفمدصيشي بيغ نػعيغ مغ التحكيع كىسا التحد السذخ  ككحلظ مي  
يخزع لسؤسدة ما التحكيع الحؼ بلؿ مؤسدة مخترة بالتحكيع الحخ، أعمى التحكيع الحؼ ال يتع مغ خ

ا بالتحكيع ع اىتع اىتسام  السذخ   ف  ق عميو التحكيع السؤسدي، كنبلحع أشممعيشة أك مخكد مختز أ
ا لو مغ أى سية ليا تحكيع فكل مؤسدة تحكيسية كبيخة كقػة كاضحة في اإلجخاءات في عسمية الالسؤسدي ل س 

اعج، كتعتبخ مؤسدات التحكيع شخاؼ الشداع االلتداـ بيحه القػ قػاعجىا الخاصة بيا كالتي تفخض عمى أ
ا الجكلية كالتجارية الرعج، كخرػص   األكثخ نطاما  كقػة أصبحت تحطى بسكانة مخمػقة عمى جسيع

( 10ت السادة )خاص، حيث نر   ع السؤسدي بشز   ع التحكيع الفمدصيشي نط  ، كنبلحع أف السذخ   (1)مشيا
 (ـ (2000( لعاـ 3مغ قانػف التحكيع رقع )

فإنو يتؼ في إطار اؽ التحكيؼ مؤسدة تحكيؼ، مع أحكاـ ىحا القانؾف إذا عيؽ اتف"بسا ال يتعارض  
حجيج جخاءات التحكيؼ بسا في ذلػ صالحية تعييؽ ىيئة التحكيؼ، واإلشخاؼ عمييا، وتقؾاعجىا تشغيؼ إ

 . " عزائياالبت في طمب رد ىيئة التحكيؼ أو أحج أالشفقات الالزمة ، وكيفية تؾزيعيا عمى األطخاؼ، و 

كذلظ  ؛مع الفكخ التذخيعي الحجيث حيث تساشى السرخؼ بشيج السذخع  أخح الفمدصيشيأما السذخع      
خبلؿ الشطخ إلى  نز السادة ، كيتزح ذلظ مغ (2)بالجعع كالتذجيع إلى المجػء لسخاكد التحكيع الجائسة

بيشيسا ألحكاـ عقج  ذا اتفق شخفا التحكيع عمى إخزاع العبلقة القانػنية( مغ قانػف التحكيع السرخؼ "إ6)
حكاـ أحكاـ ىحه الػثيقة بسا تذسمو مغ أخخػ كجب العسل بنسػذجي، أك اتفاقية دكلية، أك أؼ كثيقة أ

 خاصة".

 
                                                 

ـ(، رسالة دكتػراه، القاىخة ، معيج  2000( ،لعاـ )3رقع ) ؼ الفمدظيشي(،)الشغاـ القانؾني لمسحكؼ طبًقا لقانؾف التحكيد عجناف يػسف الحافي:  (1)
 (.257(، )ص (2008البحػث كالجراسات العخبية ،

 (.258ص)، ،  )مخجع سابق(د. عجناف يػسف الحافي:  (2)
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فمدصيغ مخكد  تحكيع  دكلي  يج سياسة تذخيعية جيجة بحيث جعلي ن  خع الفمدصيشالسذ   أف   كيسكششا القػؿ
معامبلت مختبصة بالتجارة الجكلية،  اشئة عشج أؼحيث أصبغ الرفة الجكلية عمى السشازعات الش مدتقببل  

كىحا العسل يعتبخ تمبية لستصمب العرخ التجارؼ الحجيث، كيطيخ ذلظ عشجما ربط السذخع التحكيع الجكلي 
 ألعساؿ الجكلية التجارية كالسجنية كاالقترادية، كاستعانة السذخع الفمدصيشي لمقانػف الشسػذجي بسعيار ا

ت عمى الحاالت التي يكػف فييا التحكيع دكلي كلػ ، مغ ىحا القانػف نر  (1)(3بحيث السادة ) )األكندتخاؿ(
صابق ككحجة في االتجاه بيغ ىشاؾ حالة مغ الت نجج أف   (2)(3نطخنا إلى قانػف التحكيع السرخؼ مادة )

 الشريغ.

 السظمب الثاني: 
 أىسية التحكيؼ

ييجؼ المجػء إلى التحكيع كشطاـ قزائي خاص كمػازؼ لمقزاء العادؼ كػسيمة لحل السشازعات        
كتختمف ىحه السرالح مغ شخؼ آلخخ مغ أشخاؼ الشداع لكغ ىحا ال  ،إلى تحقيق عجة مرالح متشػعة

 يغفخكعالتي تخمل ىحا الشطاـ السػازؼ بحيث سشقـػ بجراسة ىحا السصمب عمى  (3)يػبيسشع كجػد بعس الع
ىحا الشطاـ كذلظ عمى الشحػ : السدايا كالعيػب في  الفخع الثاني جه،مدايا التحكيع كفػائ الفخع األوؿ::

 :اآلتي
 الفخع األوؿ

 أىجاؼ ومدايا التحكيؼ

 جكف فيو مغ مدايا متعجدة ، كمغ السعخكؼ كالستفق عميو أف  سا يجلى التحكيع ل  يمجا األشخاؼ إ      
حيث يذتخؾ ىػ كالشطاـ  ،اليجؼ األساسي مغ التحكيع كشطاـ قزائي خاص ىػ الفرل في السشازعات

ىشاؾ اختبلؼ بيغ اليجؼ مغ التحكيع كاليجؼ مغ القزاء  ف  لقزائي العادؼ في ىحا اليجؼ إال أا
شخاؼ الشداع الحيغ لجأكا إليو كشخيق التحكيع مدتسخ لتحقيق العجالة فالتحكيع  يحقق مرمحة خاصة أل

، (4)بصخيقة تختمف عغ القزاء العادؼ، أما القزاء العادؼ ييجؼ إلى تحقيق مرمحة عاممة كشاممة 
كىشا يجب التسييد كالفرل بيغ ىجؼ التحكيع كاتفاؽ كبيغ حكع التحكيع،  كىحا ما أشار إليو بعس الفقياء 

في التحكيع ييجؼ إلى تحقيق مرالح األفخاد، أما حكع التحكيع فذأنو مغ شأف القزاء كىػ  فاالتفاؽ
اليجؼ مغ التحكيع باعتباره قزاء إلى جانب قزاء الجكلة ىػ ىجؼ مددكج  كىشا نجرؾ أف   ،تصبيق القانػف 

 يحقق نؾعاف مؽ السرالح.
                                                 

 (.3(، مادة ))قانؾف اليؾنذ تخاؿ (1)
 (.3مادة ) )قانؾف التحكيؼ السرخي(، (2)
 .13)، )ص)مخجع سابق(ظ : الحايأ. كامل ىاني  (3)
 (.19ـ (،)ص(2006( ،2، دار الشيزة العخبية، )طالمجؾء إلى التحكيؼ الجولي(إبخاىيع العشاني: ) (4)
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 : مرمحة خاصة لألطخاؼ  أواًل 

شػػػػخاؼ ة مػػػػغ عقػػػػج تحكػػػػيع إلػػػػى عقػػػػج تحكػػػػيع آخػػػػخ بحدػػػػب مقرػػػػج األاصػػػػتختمػػػف ىػػػػحه السرػػػػالح الخ     
ـ   ،السحتكسيغ لمقزػاء ، وتتجمػى ىػحه السدايػا  مػؾاز   فممتحكيؼ مدايا عجيجة تجعل األفخاد يمجػؤوف إليػو كشغػا

 كسا يمي:

 سخعة الفرل في السشازعات 
ئيدػػػي الػػػحؼ يػػػجفع خ كىػػػحا ىػػػػ اليػػػجؼ ال  ،فػػػخادسػػػخعة الفرػػػل فػػػي السشازعػػػات بػػػيغ األ يحقػػػق التحكػػػيع      

 (1)لػػػى التحكػػػيع، بحيػػث يػػػػفخ التحكػػػيع سػػػخعة الفرػػػل فػػي السشازعػػػات خػػػبلؿ مػػػجة محػػػجدةبػػاألشخاؼ لمجػػػػء إ
( ـ(2000( لعػاـ 3( مػغ قػانػف التحكػيع الفمدػصيشي رقػع )38بخبلؼ القزاء العػادؼ حيػث نرػت السػادة )

 :عمى

لسيعػػاد الػػحؼ اتفػػق عميػػو الصخفػػاف. عمػػى ىيئػػة التحكػػيع إصػػجار القػػخار السشيػػي لمخرػػػمة خػػبلؿ ا -أ -1"  
مػغ تػاريخ بػجء  ايرػجر القػخار خػبلؿ اثشػي عذػخ شػيخ   ما لع يتفػق الصخفػاف عمػى خػبلؼ ذلػظ يجػب أف   -ب

ػػ إجػػخاءات التحكػػيع، كفػػي جسيػػع األحػػػاؿ يجػػػز أف   السيعػػاد لسػػجة ال تديػػج عمػػى سػػتة  ج  تقػػخر ىيئػػة التحكػػيع م 
 أشيخ. 

( أعػػػبله جػػػاز ألؼ مػػػغ شخفػػػي 1عػػػاد السذػػػار إليػػػو فػػػي الفقػػػخة )إذا لػػػع يرػػػجر قػػػخار التحكػػػيع خػػػبلؿ السي -1
لتحجيػػػج ميعػػػػاد إضػػػافي أك إلنيػػػاء إجػػػػخاءات  اترػػػػجر أمػػػخ   يصمػػػب مػػػػغ السحكسػػػة السخترػػػة أف   التحكػػػيع أف  

ترػػجر ىيئػػة التحكػػيع  -3التحكػػيع، كيكػػػف ألؼ مػػغ الصػػخفيغ عشجئػػح رفػػع دعػػػػ إلػػى السحكسػػة السخترػػة. 
خػبلؿ ثبلثػة أشػيخ مػغ تػاريخ حجػد القزػية لمحكػع، كيجػػز لمييئػة تسجيػج  قخارىا الفاصل في مػضػع الشػداع

يرػجر قػخار التحكػيع باإلجسػاع أك بأكثخيػة اآلراء بعػج السجاكلػة  -4ىحه السجة إذا دعت الزػخكرة إلػى ذلػظ. 
جح عشػج تعػحر الحرػػؿ عمػى إذا كانت ىيئة التحكيع مذػكمة مػغ أكثػخ مػغ محكػع كاحػج، أك بقػخار مػغ السػخ 

 ".األكثخية
 الدخية التامة والحفاظ عمى أسخار الخرـؾ  

حؼ يتبػػػع لمقزػػػاء العػػػادؼ الػػػ ايعػػػج التحكػػػيع مػػػغ األنطسػػػة التػػػي تحػػػافع عمػػػى أسػػػخار الخرػػػـػ خبلف ػػػ       
يػػػو متدػػػع إلعفػػػاء التحكػػػيع ف ف   ، حيػػػث إ(2)لمعجالػػػة كالسدػػػاكاة  ا  جػػػخاءات شػػػكمية فخضػػػيا عميػػػو القػػػانػف تحقيقػػػإ

                                                 

 (، 2014دار الفكخ الجامعي ، اإلسكشجرية ) )أركاف االتفاؽ عمى التحكيؼ وشخوط صحتو(،د. محسػد الديج التحيػػ:  (1)
 (. 17 – 19)ص

، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية  )مؾسؾعة السحكسة في التحكيؼ في السؾاد  السجنية والتجارية والؾطشية والجولية(غازؼ : د. عمي إسساعيل  (2)
 (.185، )ص(2015)،
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مقيػػجة بالقػػانػف جػػخاءات التقاضػػي ساسػػية، كبيػػحا يعتبػػخ إاضػػي غيػػخ األجػػخاءات التقالسحكسػػيغ مػػغ بعػػس إ
 ، أما في التحكيع تترف بالسخكنة. (1)في الشطاـ العادؼ أكبخ
 خبخة السحكسيؽ 

األفخاد يمجؤكف إلييع  ف  ، حيث إ (2)السحكسيغ عادة ما يكػنػا أصحاب الخبخة العسيقة  في مجاليع      
القزاة في القزاء العادؼ ال يسمكػف الخبخة الكافية في  أف   الػجػد ىحه الجراية كالخبخة الكافية خرػص  

كىحا يجعل القاضي يمجأ إلى أصحاب االختراص مغ الخبخاء  ،بعس مجاالت التجارة كالرشاعة كغيخىا
كىحا يديج مغ السجة التي يدتغخقيا القزاء في  ،ألخح معمػمات كافية عغ القزية السعخكضة أماـ القزاء

 ازعات .البت في تمظ السش
 التحكيؼ يحافع عمى العالقة بيؽ األطخاؼ  

و يبجأ باتفاؽ الخرـػ عمى الحىاب لمسحكسيغ لفس الشداع القائع عشجما نشطخ إلى التحكيع نجج أن        
ما يكػف ىشاؾ قبػؿ كحدغ  ع فاصل في الشداع القائع، كغالب اإلى فس الشداع، كصجكر حك ال  بيشيع ككصػ 

 ،األشخاؼ الستخاصسة ىي التي أبخمت اتفاؽ التحكيع تحقق الخضا بالحكع كػف أف  كي ،عبلقة بيغ األشخاؼ
أما عشج المجػء لمقزاء العادؼ فيكػف ىحا مختبط لجػ أذىاف الشاس بػجػد عجاء كانقصاع لمربلت 

شخاؼ ما لع يفخض عمى السحكع تصبيق قانػف لقانػف أما التحكيع يػازف بيغ األفالقزاء يصبق ا،(3)الػدية
 معيغ.

مغ الزخكرؼ المجػء إلى التحكيع كقزاء مػاز  كيحقق الدخعة  كبسا تقجـ مغ مدايا لمتحكيع نجج أف        
اكالدخية التامة كيحافع عمى العبلقات الػ  كىحا يجعل  ،في السشازعات التجارية دية بيغ األشخاؼ ، خرػص 

الجكلية مشيا، كبحلظ نكػف خففشا  اة في تعديد العبلقة بيغ أصحاب األعساؿ كالتجار خرػص  لو أىسي
 العبء عغ القزاء العادؼ كحققشا السرالح الخاصة كالعامة ألشخاؼ الشداع.

 إلقخار نغاـ التحكيؼ: مرمحة عامة ثانًيا

تتسثل في ىحه السرمحة في  تخفيف العبء عغ السحاكع في القزاء الشطامي لمجكلة بحيث يتع الفرل    
كبيحا تشتيي الخرػمة كيتحقق تخفيف العبء  ،التحكيع كشطاـ قزائي مػاز  في ىحه السشازعات عغ شخيق 

ا يشتيي تكجس القزايا كيتع تصبيق القاعجة ا ،عغ كاىل القزاء العادؼ لقانػنية، كبالتحكيع كالقزاء مع 
 .(4)ماـ محاكع الجكلةأ

 

                                                 

 (.13-14( ، )صمخجع سابقد. محسػد الديج : ) (1)
 (.13-14، )ص)مخجع سابق(د. عدمي عبج الفتاح عصية :  (2)
 (.25، )صسابق()مخجع د. نافح السجىػف:  (3)
 (.15،) ص)مخجع سابق(الحايظ :  (4)



                                                     

83 

 

 الفخع الثاني
 عيؾب التحكيؼ

و غيخ تي تجعل األفخاد يمجؤوف إليو لفض مشازعاتيؼ إال أن  التحكيؼ لو العجيج مؽ السدايا ال بخغؼ أف       
 خاؿ  مؽ بعض العيؾب نحكخىا:

 التخؾؼ مؽ إىجار ضسانات التقاضي -1
ىجار بعس ضسانات األساسية لمتقاضي كػنيا عة يجب االنتباه إلى عجـ إ عشج مخاعاة عامل الدخ        

، (1) متعمقة بالشطاـ العاـ ىحه السبادغ العامة بحلظ يجب عمى السحكع احتخاـ  التي كفميا القانػف لمخرـػ
حكع لشطاـ التحكيع بأكسمو، كال يسمظ الخرـػ إعفاء الس ا رئيدي اكفميا القانػف، كتعج مختكد   لمتقاضي كالتي

التي انتيكت أؼ  اتساسية، كيتختب عمى مخالفة ىحه السبادغ بصبلف اإلجخاءمغ االلتداـ بيحه السبادغ األ
عمى اإلجخاءات التي لع يتع مخاعاة ضسانات التقاضي فييا،  ى  ش  السبادغ كبالتالي كل ما ب  مغ ىحه  مبجأ

خ عمى حكع ث  اء السخالف لمسبادغ أجخ  كبالتالي يؤدؼ إلى بصبلف حكع التحكيع  ما داـ اإلباشبل   يعتبخ  
 .(2)اا خاص  عتباره قاضي  ع باك السحك  ىحه الزسانات مغ الرفات األساسية لييئة التحكيع أ خاعاةالتحكيع، كم  

  ارتفاع التكمفة السالية لمسحكسيؽ -2
ا         بالسشازعات التجارية الكبخػ خاصة عشجما يكػف حاجة إلى  تكػف أتعاب السحكسيغ خرػص 

الدفخ كما شابو، أما بالشدبة لمقزاء العادؼ تكػف الخسـػ كاالتفاؽ لمجداء تكػف رمدية كفي بعس الجكؿ 
رغع ارتفاع التكمفة السالية لكغ التحكيع في  عات التجارية ربسا ال تعتبخ عبئ افي السشاز تكػف مجانبو، لكغ 

 .(3)عمى مرالح التجار عالسقابل يػفخ الػقت كالجيج كيحج مغ الخدارة كيحاف
 الحخية في اختيار القؾاعج السشاسبة في التحكيؼ -3

ع فػػي عسميػػة التحكػػيع، ال يفيػػج بذػػكل كبيػػخ إشػػبلؽ الحخيػػة لؤلشػػخاؼ فػػي اختيػػار القػاعػػج السشاسػػبة ليػػ       
كذلػظ باختيػار قػانػف يدػيل عمى اإلفػبلت مػغ القػانػف الػػششي،  اجشبي يكػف قادر  األ ا أف  الخرـػ خرػص  

التحكيع الػجاخمي كنطسػاه، ا السذخع الفمدصيشي كالسرخؼ عالج   ف  ، حيث إفبلت مغ القانػف الػششيعميو اإل
ػػامعػػاي ، كلػػع يحػػجدا (4)الػػجكليالتحكػػيع  ا لػػع يشطسػػاإال أنيسػػ قػػانػف  أف   يخ قاشعػػة لمرػػفة الجكليػػة ، كخرػص 
االتحكػيع  لؤلشػخاؼ االتفػاؽ  عمػػى عػجـ اخترػاص القزػػاء الػػششي،  كأجػاز تصبيػػق   الفمدػصيشي أجػاز سػػمف 

                                                 

سخعة الحدع في  –تجرج القزاء  –حخية الجفاع  -مجانية القزاء –عبلنية الجمدات  -( مغ ضسانات التقاضي )السداكاة أماـ القزاء(1)
 (.3السشازعات ( انطخ إلى ذات السعشى، ناضع عػيزة: مخجع سابق، )ص

 (.15ص، ))مخجع سابق(الحايظ :  (1)
 (.329(، )ص)مخجع سابقد. عجناف يػسف الحافي :  (2)
 .3)ـ(، )ص(2011( ، دار الجامعة الججيجة ، اإلسكشجرية ، التحكيؼ في السؾاد السجنية والتجارية الؾطشية والجوليةد. نبيل عسخ: ) (3)
 (.16، )ص)مخجع سابق(الحايظ :  (4)
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قػاعػػج قػػانػف  حدػػب اتفػػاؽ األشػػخاؼ كاختيػػار السكػػاف كالدمػػاف بػػيغ األشػػخاؼ حدػػب مػػا تفتزػػيو مرػػمحة 
 .(1)األشخاؼ

  مداس التحكيؼ بديادة الجولة  -4
عشجما تكػف الجكلة أك أحج مؤسدتيا شخؼ في أحج العقػد فمجػء الجكلة في ىحه العقػد إلى التحكيع       

جب تػافخىا في ىحه العقػد، اىحه العقػد خاصة مغ حيث نذأتيا، كالذخكط الػ  لديادتيا، ألف   ايعتبخ مداس  
ا مغ لجػء الديادة، كال سمصاف ألشخاؼ العقج عمى الجكلة، كيفيع ضسشي  كتكػف الجكلة فييا برفتيا صاحبة 

يا تشازلت عغ اختراص قزائيا الػششي في حل الشداع، كىحا ما الجكلة في العقػد اإلدارية لمتحكيع أن  
ع الفمدصيشي فمع يتصمب إجخاءات ذخ   كبالشدبة لمس   (2)جعل الكثيخ مغ الجكؿ تعدؼ عغ المجػء لمتحكيع،

ادؼ ، أما في مرخ فيحتاج المجػء إلى ا أجازىا كأؼ عقج عس  إن   ،ة لمتحكيع في السشازعات اإلداريةخاص
 لى تػقيع الػزيخ السختز أك مغ يشػب عشو، كال تفػيس في ذلظ ألحج.التحكيع في العقػد اإلدارية إ

شداعات الشاشئة بيغ و ال يقمل مغ أىسيتو كػسيمة لحل الكعمى ما سبق مغ عيػب لمتحكيع إال أن        
نحكخ  التجارية مشيا ،كيجب ىشا أف   االة لحل السشازعات، كخرػص  فالتحكيع كسيمة سخيعة كفع   ،األشخاص

عمقة بالشطاـ العاـ ككل ع الفمدصيشي استثشى بعس السدائل مغ الخزػع لمتحكيع كىي الستالسذخ   أف  
كل السشازعات الستعمقة باألحػاؿ الذخرية  ككحلظ ،ك السشازعات  التي ال يجػز فييا الرمحالقزايا أ

ع الفمدصيشي يخكد عمى ذخ   الس   كىحا مغ جانب أف   ،باستثشاء السدائل الستعمقة باألمػر السالية الشاتجة عشيا
 .(3) اختبلؼ كالية التحكيع عغ كالية القزاء

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.14ـ( ،)ص1999( ، )2، )دار الشيزة العخبية( )التحكيؼ التجاري الجولي،د. محسػد بخيخؼ :  (1)
 .256))ص -اإلسكشجرية –، دار السصبػعات الجامعية )العقؾد السبخمة بيؽ الجوؿ واألشخاص األجانب(حفيطة الحجاد:  (2)
لسدائل الستعمقة بالشطاـ العاـ ا -1ال تخزع ألحكاـ ىحا القانػف السدائل اآلتية:  ـ(" 2000( لعاـ )3(، رقع ) )مؽ قانؾف التحكيؼ( 4مادة ) (3)

 السشازعات الستعمقة باألحػاؿ الذخرية.". -3السدائل التي ال يجػز فييا الرمح قانػن ا.  -2في فمدصيغ. 
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 السبحث الثاني
 الظبيعة القانؾنية لمتحكيؼ

التحكيع  ىػ أف   لفقياء ، شبيعة ىحا الخبلؼ كباعثبيغ ا اػنية لمتحكيع أثارت خبلف  الصبيعة القان إف         
و يبجأ باتفاؽ كيشتيي بحكع، كىحا أن   ، إذ(1)ذك شابع تعاقجؼ في نذأتو كلو شابع قزائي في كضيفتو
الػاقع  آثاره العسمية تتكذف عمى أرض سا أف  الخبلؼ لو شابع مػضػعي أكثخ مغ الصابع الشطخؼ ال سي  

عشج القياـ بعسمية التحكيع، فعشج أخح رأؼ معيغ يجب الشطخ فيو مغ عجة جػانب أكليا تأثيخه عمى نطاـ 
كثالثيسا: القػاعج التي تتعمق بشطاـ حكع السحكسة  ،التحكيع ، كثانييسا: القػاعج التي تشطع اختراص الحكع

غ خبلؿ دراسة الشطخيات التي تشاكلت تفديخ كمسا تقجـ سشجرس الصبيعة القانػنية لمتحكيع م ،كالصعغ فيو
 الصبيعة القانػنية لمتحكيع، كذلظ في مصمبيغ: 

 الظبيعة القانؾنية لمتحكيؼ. :السظمب األوؿ 

 ىل التحكيؼ قزاء عاـ أـ قزاء خاص ومجى تأثيخ األصل االتفاقي لمتحكيؼ. السظمب الثاني :

 السظمب األوؿ:
 القانؾنية التحكيؼ الظبيعة

الججؿ الفقيي حػؿ التكييف القانػني لصبيعة التحكيع لسا في التحكيع مغ مديج متجاخل بيغ  ثار      
التذخيع القانػني ،كإرادة األشخاؼ ، كشبيعة السيسة التحكيسية، كبالتالي اجتيج الفقياء بإيجاد تفديخ ليحه 

سشعخض ىحه الشطخيات مغ  كيعكلجراسة ىحه الصبيعة القانػنية لمتح ،الصبيعة مغ خبلؿ الشطخيات الفقيية
الشطخية  لتعاقجية لمتحكيع، كالفخع الثاني:الصبيعة ا فخكع حيث سشجرس في الفخع األكؿ: ربعةخبلؿ أ

   .الشطخية السختمصة لمتحكيع كالفخع الخابع : ،لشطخية السدتقمةا القزائية، كالفخع الثالث:
 الفخع األوؿ

 التحكيؼ ذو طابع تعاقجي 

(2)نرار في الفقو الغخبيا، ككججت ليا بعس األخية قجيس  شاعت ىحه الشط     
، ككحلظ في مرخ حيث  

، قاعجتو االتفاؽ كقستو الحكع الرادر  جو جانب كبيخ مغ الفقو إلى أف  ات   التحكيع كشطاـ عبارة عغ ىـخ
لسحكع قبػؿ عشج قبػؿ اال أف   (3)عغ السحكع، كيكػف لحكع السحكع خرائز االتفاؽ، كيخػ جانب مغ الفقو

                                                 

 (.21ـ (، )ص1990( ، )1، جامعة الكػيت،) ط قانؾف التحكيؼ الكؾيتي(د. عدمي عبج الفتاح عصية: ) (1)
، (2017)، غدة، جامعة فمدصيغ،1)(،)ط2000( لدشة 3(، رقع ))الؾجيد في قانؾف التحكيؼباركد:  (( د عجناف يػسف الحافي، كحسجؼ دمحم2)

 (.25)ص
 (.339(، )ص1997، دار السعارؼ ،2)، )ج)التحكيؼ في البالد العخبية(( د عبج الحسيج األحجب: (3)
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جب عميو القياـ بسيسة التحكيع حتى نيايتيا، كيتػ  ،لسيسة التحكيع  كتابة  يعتبخ داخبل  في العقج التحكيسي
 صجار حكسو السشيي لمخرػمة  لكغ كاجيت ىحه الشطخية عجة انتقادات .كإ

 نقج الشغخية:

ال لمعسل ال يػجو إ ، فالصعغ باالستئشاؼالعسل التعاقجؼ ال يجػز الصعغ فيو أماـ محاكع االستئشاؼ -1
 (18)يصالي في حكع لو بتاريخ التحكيع ال يعتبخ عسبل  قزائي ا كسا أكج  ذلظ القزاء اإلالقزائي، فحكع 

شخاص )محكسيغ( حكع السحكسيغ ال يتساثل مع أحكاـ القزاء لكػنو يرجر مغ أ أف   ـ(2003إبخيل عاـ)
 . (1)سمصتيع مدتسجة مغ االتفاؽ

فالػكيل ال يستج اختراصو  ،لشطخية ككيبل  عغ األشخاؼ كال يكػف قاضي اػف السحكع ضسغ ىحه ايك -2
  (2)لمفرل في السشازعات التي تتعمق بػاليتو مغ حيث أصميا أك نطاميا.

ة الخرـػ ال كبالتالي إراد ،رادتو مغ الخرـػو يدتسج إألن   ؛لى العسل القزائيحكع السحكع ال يخقى إ -3
ا تب التدامات متبادلة بيغ أشخاؼ العبلقة ، كدرجة االلتداـ تكػف بشفذ درجة سا تخ قزائية كإن   تختب أحكام 

  (3)إلداـ في العقػد التي تبـخ بيغ األشخاؼ.
 الفخع الثاني

 التحكيؼ ذو طابع قزائي
لى أف التحكيع يدتجسع عشاصخ العسل القزائي كالتي تتسثل في نطخ أصحاب ىحا االتجاه إ       

دعاء ىي الشتائج التي يدعى األشخاؼ لمحرػؿ عمييا مغ تصبيق كالعزػ(، فاال –كالسشازعة  –)االدعاء 
( كأما العزػ حرل أك سيحرل بيغ كجيات الشطخ ) القانػف، أما السشازعة كىػ الخبلؼ الحؼ الخرـػ

فيتسثل في الذخز الحؼ يسمظ سمصة كصبلحية حل الشداع فسيسا كاف الخبلؼ بيغ السعيار الذكمي 
لرفة القزائية اصباغ و مسكغ إتػافخت في عسل فإن   ىحه العشاصخ متى فإف  ، (4)ػعيكالسعيار السػض

 عمى السرجر . اكغالب   اعميو، كىحا الخأؼ يجعل الجانب الػضيفي سائج  
كاستشج أنرار ىحه الشطخية إلى اعتبار السحكع مثمو مثل القاضي التي يستمظ سمصة البت برحة      

كيحػز حكسو حجية (5)اختراصو كحدع الشداع الحؼ يحاؿ إليو برػرة نيائية، اتفاقيات التحكيع، كتعديد
 .، كىحا ما تعجد فكخة العقج عغ تفديخه(6)األمخ السقزي بو

                                                 
(1)  (cort di cassazion, 18 avril (2003). Rev. Arb. ,(2004).,p.121     د عجناف يػسف الحافي كحسجؼ دمحم باركد:   عؽنقاًل "
 ( "26(، )ص2017(، غدة، جامعة فمدصيغ،1(،)ط2000( لدشة 3( رقع )الؾجيد في قانؾف التحكيؼ)
 .22)، )صالسخجع الدابق(د. عدمي عصية : ) (2)
 (. 21، )ص)السخجع الدابق(د. نافح السجىػف:  (3)
 (.18-82)ص –اإلسكشجرية  –(، مشذأة السعارؼ 1974(،) لمعسل القزائي في قانؾف السخافعات)الشغخية العامة  :أ. د. كججؼ راغب  (4)
 (.29، )صالسخجع الدابق() :د. نافح السجىػف  (5)
(، الجدء األكؿ مغ يشايخ إلى 47، )سمجسؾعة أحكاـ محكسة الشقض(ـ ، ) 27/3/1996جمدة  -ؽ( (59( سشة 2660( الصعغ رقع )(6)

 .558)(، )ص 1996مايػ)
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و يجػز كأن   ،السحكع يخزع لقاعجة التجرج القزائي أصحاب الشطخية استجلػا إلى أف   كنجج أف       
، كنجج ىحا (1)تخفع ضج العقػد اـ القزاء، كال يسكغ أف  حكاألحكاـ، كىي شخؽ شعغ تخفع ضج أاستئشاؼ 

حيث أحالت ىحه السادة  ،(ـ(2000( لعاـ 3( مغ قانػف التحكيع رقع )46كفق القانػف في السادة )
 .(2)استئشاؼ الحكع الرادر مغ السحكسة السخترة

ق بيغ ميسة ىشاؾ تصاب أف  ك  ،لقزاء الجكلة اديخ مػازي  التحكيع ي كيؤكج بعس أنرار ىحه الشطخية أف      
 .اكىحا ال يعشي انجماجيا مع   ةرخؼ الشطخ عغ بعس االختبلؼ غيخ الجػىخيالسحكع كميسة القاضي ب

القاضي الحؼ يسشح حكع السحكع أمخ التشفيح ال يتجخل في مزسػف  ف  كاستجؿ أصحاب ىحه الشطخية أ    
، (3)لحكع الرادر عغ السحكع غيخ مخالف لمشطاـ العاـ، لمتأكج مغ كػف ااسا يعتبخ إجخاء  شكمي  الحكع، كإن  

مغ يـػ كتابتو، كالتػقيع عميو، كليذ مغ يـػ صجكر أمخ  احكع السحكع يعتبخ صادر   كالجليل عمى ذلظ أف  
 .(4)التشفيح لو

ـػ عغ الخر ككيبل   معيغ باإلرادة السذتخكة لؤلشخاؼ كليذ السحكع قاضي ا كمسا تقجـ يسكششا القػؿ أف      
الحكع الحؼ يرجر عشو يكػف لو حجية األمخ  كأف   ،كالسحكع يقـػ بتصبيق قػاعج القانػف السػضػعي،

 .(5)بو ، كندتجؿ بحلظ بحكع محكسة الشيزة السرخية، السقزي 

 ما ذكخ كىحا تبيغ ،كالتحكيع عسل قزائي بالسعشى الفشي السحكع ىػ قاض   كخبلصة ما سبق نقػؿ أف     
كال خبلؼ في تذابو حكع  ،تحكيع كالقزاء يذتخكاف  في) االدعاء ك السشازعة ك كالعزػ(ا في أف السابق  

التحكيع يسكغ تقجيع دعػػ  كأف   ،مخ بالتشفيحلقاضي فيحتاج التحكيع إلى ضخكرة إصجار األالسحكع كحكع ا
 بصبلف أصمية لمحكع.

 

 

                                                 

. "يذيخ إلى كجػد إعادة 332)(، )ص2007)، مجمة التحكيع العخبي ، العجد العاشخ، سبتسبخ، دوريات متخررة() :( د. دمحم عبج الخؤكؼ (1)
أغدصذ (29نطخ في حكع تحكيع ألكؿ مخة في سػيدخا صادر عغ الغخفة التجارية الجكلية  بسػجب حكع صادر عغ السحكسة العميا الدػيدخية في 

( 2006 " 
يع السحكسة السخترة أصبل  بشطخ الشداع السعخكض عمى ىيئة التحكيع إذا كاف التحكيع كمي ا ، فإف كاف التحكيع دكلي ا ، كيجخؼ في فمدصيغ ف (2)

كتشفيحه ىي  محكسة البجاية التي يجخػ التحكيع ضسغ اختراصيا السكاني كإذا كاف التحكيع أجشبي ا فالسحكسة السخترة تفي تدجيل تخاد التحكيع
 محكسة البجاية في القجس عاصسة دكلة فمدصيغ أك الستخ السؤقت في غدة.

(، 2017(، غدة، جامعة فمدصيغ،1ـ(،)ط2000( لدشة )3( د عجناف يػسف الحافي كحسجؼ دمحم باركد: الػجيد في قانػف التحكيع رقع )(3)
 (.28)ص

 (.173(،) ص2007حكيع العخبي، العجد العاشخ، سبتسبخ،(، مجمة الت)حكؼ التحكيؼ( السدتذار بخىاف أمخ هللا: (4)
(، كالية الفرل في السشازعات تفقج في األصل لمسحاكع كاالستثشاء ىػ مجار إتقاف الخرـػ عمى 521شعغ رقع 78/2/15نقس مجني في  (5)

 يجػز حجية الذيء السحكـػ فيو بسجخد صجكره.إحالة ما بيشيع مغ نداع عمى محكسيغ يختاركنيع بالفرل فيو بالحكع لو شبيعية أحكاـ السحاكع ك 
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 الفخع الثالث
 التحكيؼ لو طابع مختمط.

يجخؼ عمى  ف  و ال يسكغ أرأػ جانب مغ الفقو أن   بيحا، ك قة عجة انتقاداتكاجيت الشطخيات الداب    
التحكيع ذك شابع  ىشا يتجو أصحاب ىحه الشطخية إلى أف   (1)التحكيع كصفا  كسا أكردت بعس الشطخيات

اتعاقجؼ في أصمو كمرجره ) ذك شابع قزائي كسا يتزح مغ سمصات  السذارشة أك شخط التحكيع( كأيز 
 .(2)ثار حكسو ) قزائي في شبيعتو كاتفاقي في أصمو كمرجر(السحكع كآ

يتدع بالتػازف بيغ الشطخيتيغ الستقجمتيغ فػازنت الشطخية بيغ احتخاـ  بيحا تكػف ىحه الشطخية جاءت بحل  
حتخاـ كاالنرياع ألحكاـ التشطيع القانػني لمسجتسع )القزاء(، كبحلظ االسمصاف اإلرادة )العقج(، كضخكرة 

امى التحكيع فتتشاكب ع  .(3)كخة العقج كالقزاء السختمفتيغ مع 
 نقج الشغخية:

يسة قانػنية، كىحا ال يتػافق مع مغ كل ق همخ بتشفيحتجخد حكع التحكيع الحؼ ال يرجر أ ىحه الشطخية -
 .(4)ماـ التحكيع عمى القزاءحؼ ال يدسح بعخض الشداع السعخكض أع الذخ  رادة الس  إ

، (5)و فقط تشاكلت كصف عسمية التحكيع في مخاحمياألن   ؛الشطخية ضعف التأصيل القانػني ليحه -
فالتحميل القانػني يجب كصف كل عشرخ مغ ىحه العشاصخ كردىا إلى أصػليا السختمفة كتسيدىا كتحمييا 

 .(6)كمعخفة األدكار السختمفة ليحه العشاصخ كمطاىخة كل مخحمة مغ مختمف السخاحل التي يسخ بيا التحكيع
ي لمتحكيع، رغع أنيسا يبخزاف يجاد حج زمشي فاصل بيغ الصابعيغ التعاقجؼ كالقزائشطخية إحاكلت ال -

ا  .(7)مشح االتفاؽ كحتى االنتياء بتشفيح حكع السحكع مع 
 

                                                 

(، 1998(، التحكيع متعجد األشخاؼ، الشدخ الحىبي لمصباعة، القاىخة،2، )ج)مشرة التحكيؼ التجاري الجولي( :(  د محي الجيغ عمع الجيغ(1)
 (.8)ص

 .23)( ، مخجع سابق ، )ص)قانؾف التحكيؼ الكؾيتي :د. عديد عبج الفتاح عصية  (2)
 (.29ص)،  )مخجع سابق( :عجناف يػسف الحافي كحسجؼ دمحم باركدد    (3)
(، مجمة الحقػؽ جامعة الكػيت، الدشة الثامشة، العجد الخابع، سمظة السحكسيؽ في تفديخ وترحيح أحكاميؼ) :( د عدمي عبجالفتاح(4)

 .105)( ،)ص1984ديدسبخ،)
 (37،)ص(1997)(، القاىخة، دار الشيزة العخبية، سمظاتو )دور السحكؼ في خرؾمة التحكيؼ وحجود(  د ىجػ عبجالخحسغ: (5)
 (.71(،)ص1984، الكتاب األكؿ ، اتفاؽ التحكيع، القاىخة، دار الشيزة العخبية،التحكيؼ في العالقات الجولية الخاصة(( د سامية راشج: )(6)
(، 1998)، اإلسكشجرية، السؤلفيغ،1)( ،)ط1،)ج والجاخمية(التحكيؼ في العالقات الخاصة الجولية ( د. مرصفى الجساؿ كد عكاشة عبجالعاؿ: )(7)

 (.45)ص
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 الفخع الخابع
 استقالؿ التحكيؼ نغخية

و يكػف إال أن   قزائي   و عسل  عغ القزاء بخغع أن   التحكيع مدتقل   ػ أنرارىا إلى أف  ىحه الشطخية يخ       
 كال يدتسج السحكع سمصتو مغ قزاء الجكلة، كاستجؿ أصحاب ىحه الشطخية إلى أف   ،عسل السحكع مدتقل  

 .(1)في الطيػر التحكيع سابقا  لعسل القزاء ) قزاء الجكلة(

ا    ف لؤلشخاؼ كال يقبل الصعغ إال في الحاالت التي ذكخت في قانػ  ايعتبخ قخار التحكيع  ممدم   كأيز 
 و يدعىألن   ؛التحكيع لو شبيعة خاصة كبيحا يخػ أصحاب ىحه الشطخية أف   ـ(2000)لعاـ  3)التحكيع رقع 

 .(2)سذ تختمف عغ قزاء الجكلةإلى تحقيق العجالة كفق معاييخ كأ

التحكيع قج ال ييجؼ  كأف   ،سبق بالطيػر مغ قزاء الجكلةالتحكيع أ الشطخية يدتشجكف إلى أف  كأصحاب     
تصبق قػاعج القانػف السػضػعي الػششي عمى الشداع بعكذ قزاء الجكلة يدعى كييجؼ إلى تصبيق ل

 القانػف الػششي.

أما قزاء الجكلة  ،جخاءاتيشطع التحكيع مغ حيث البشاء كاإل فقانػف التحكيع   ،في البشاء اكيختمف أيز      
 .(3)يشطسو قانػف أصػؿ السحاكسات السجنية كالتجارية

شار التقديسات التقميجية ضع نطاـ متسيد كشطاـ التحكيع في إمحاكلة ك  ز ىحا االتجاه إلى أف  كيمخ    
قخار بالصبيعة الخاصة لمتحكيع، فيػ نطاـ ال اب الشطاـ ذاتو، كبالتالي يجب اإلا ما يكػف عمى حدغالب  

لػائح ىيئات  ك نطسةأ سػاثيق كالسعاىجات الجكلية، كفيسا في اليجج مأكاه في قػانيغ الجكؿ فقط، كإن  
 (4)التحكيع الجائسة السشتذخة في مختمف دكؿ العالع

 . 

 نقج الشغخية

 د التحكيع عغ القزاء يعتبخ عامبل  صحاب ىحه الشطخية لتسييالتشطيع التذخيعي الحؼ استشج إليو أ إف   -
 كيعشي ذلظ أف   ،عغ جػىخ العسمية القزائية نفديا، كىحا ال يعشي اختبلفيا في الصبيعة ابعيج   اخارجي  

 .(5)اكقزاء الجكلة قزاء  عام   اقزاء  خاص   عج  التحكيع ي  

                                                 

 .70))ص –( )تاريخ القانؾف د. صػني أبػ شالب :  (1)
 .20)، مخجع سابق، )ص ) التحكيؼ االختياري واإلجباري (د. أحسج أبػ الػفا :  (2)
 (.33، مخجع سابق ، )ص)محاضخات في التحكيؼ(د. نافح السجىػف :  (3)
 نقاًل عؽ  ( 40ـ(،)ص2000(، القاىخة، دار الشيزة العخبية،)3،)ط التحكيؼ الجولي الخاص(ىيع أحسج إبخاىيع: )( إبخا (4)

 (.31، )ص )مخجع سابق(د عجناف يػسف الحافي كحسجؼ دمحم باركد: 
ة، كمية الحقػؽ، جامعة ، رسالة دكتػراه، القاىخ خرؾمة التحكيؼ في القانؾف السرخي والقانؾف السقارف((  عمى رمزاف بخكات: )(5)

 (..39،)ص( (1996القاىخة،
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العجالة تتحقق في ذلظ، كىحا  ؛ حيغ يخػ أف  احخفي   االسحكع قج يصبق قػاعج القانػف الػششي تصبيق   -
 .(1)عخاؼنػف كالتحكيع يصبق العجالة أك األالقزاء يصبق القا يختمف مع ىحه الشطخية بقػليا أف  

 مخ غيخ دقيق؛ ألف  ضيفة اجتساعية كاقترادية ىػ أنطاـ التحكيع ييجؼ إلى تحقيق ك  القػؿ بأف   إف   " -
 .(2)السحكع يفرل في الشداع بحكع ممـد قج ال يخضى عشو أحج األشخاؼ"

" التحكػػػػيع نطػػػاـ اسػػػتثشائي لفػػػػس شطخيػػػات التػػػي تفدػػػػخ التحكػػػيع نجػػػج أف  كبعػػػج قيامشػػػا بعػػػخض مػػػػػجد لم    
تبػخ فقزػاء التحكػيع الخػاص ال يع ، (3)مو الخخكج عمى شخؽ التقاضي العاديػة"ابيغ األشخاؼ قػ  السشازعات

 –(Druno Opprtit–الفقيػو  (4)لو، كاكج عمى ذلظ الفقو الفخندي غ قزاء الجكلة كإنسا يديخ مػازي اع بجيبل  
لقاضػي، كتمػظ التػي يقػـػ ؼ دكلة تتحقػق مػغ خػبلؿ كحػجة العجالػة التػي يقػجميا احيث اعتبخ "العجالة داخل أ

جسيعيػػػا  لػػػى الشطخيػػػات التػػػي تقػػػجمت نجػػػج أف  الػضيفػػػة" كلػػػػ نطخنػػػا إبيػػػا السحكػػػع فيػػػي كسػػػا كصػػػفيا كحػػػجة 
شي أتجو مع تخجيح الجانب القزػائي لمتحكػيع كمغ مشصمق األىسية الكبيخة لشطاـ التحكيع فإن   ،تعخضت لمشقج

(  47 – 48 – 49 – 50 – 53 ػ نطخنا إلػى السػػاد  )ل اكأيز   ،اتجيت إليو أغمب الفقو كىػ االتجاه إف  
يػػا تؤكػػج ( مػػغ اتفاقيػػة نيػيػػػرؾ نػػخػ أن  51كالسػػادة ) (2000( لعػػاـ 3مػػغ قػػانػف التحكػػيع الفمدػػصيشي رقػػع )

كتػػػخجح الصػػػابع القزػػػائي لمتحكػػػيع مػػػغ خػػػبلؿ تختيػػػب آثػػػاره السمدمػػػة كحجيتػػػو فػػػػر صػػػجكره كمعاممػػػة حكػػػع 
كذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ تقجيسػػػو إلػػػى السحكسػػػة  ،الػػػػششي فػػػي معػػػخض تشفيػػػحه السحكسػػػيغ األجشبػػػي معاممػػػة الحكػػػع

ػػ السخترػػة لسشحػػو الرػػيغة التشفيحيػػة كالخقابػػة عمػػى ذلػػظ ال تتعػػجػ إال أف   لمسػػػاد  اتكػػػف شػػكمية كخارجيػػة كفق 
إرادة السذخع اتجيت إلى إقخار  ، كإذا كاف حدع السشازعات مغ اختراص قاضي الجكلة، فإف  الدابقة الحكخ

ػػىػػحا الش لعػػادؼ، يدػػمكو األشػػخاؼ لمقزػػاء ا امػازي ػػ اا اسػػتثشائي  طػػاـ القزػػائي الخػػاص كتشطيسػػو، كاعتبػػخه شخيق 
 .(7)كالقزاء (6) كالفقو (5)كيعتبخ ىحا الخأؼ ىػ الدائج في التذخيع ،بيشيع مغ مشازعات لفس ما يشذأ

 

 

 

                                                 

 (. 127،)ص ـ(2005) ). مجمة التحكيع العخبي، العجد الثامغ، أغدصذ، 30/12/2004جمدة (2003)لدشة، (357)حكؼ تحكيؼ رقؼ)( (1)
 (.32ص)( ، )مخجع سابق :د عجناف يػسف الحافي كحسجؼ دمحم باركد (2)
 (.717ـ . مجمة التحكيع العخبي، العجد الدابع ،)ص26/11/2002مدة ج -ؽ(  70لدشة 86الظعؽ رقؼ)( )(3)
(4) )Daved  martel:Le controle de la mission de Larbitre. .Rtd.. com..Dalloz..N 1..Janvier/Mars..2007.. P3  نقاًل

 (.32، )ص مخجع سابق(د عجناف يػسف الحافي كحسجؼ دمحم باركد: ) عؽ
(  كالتى كرد فيو أف  التحكيع " كسيمة لفس نداع قائع بيغ أشخافو كذلظ بصخح 1ـ(  مادة )2000لدشة ) (3الفمدظيشي رقؼ ))قانؾف التحكيؼ ( (5)

 مػضػع الشداع أماـ ىيئة التحكيع لمفرل فيو ".
 (.30-25، )ص )مخجع سابق(د. عبج الفتاح عدمي عصية :  (6)
 (1112،)ص  ـ(2013)/11/5( قزائية_ جمدة23)دشة ( ل380قزية رقع ) –( )حكؼ السحكسة الجستؾرية (7)
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 السظمب الثاني:
 التحكيؼ قزاء ذو طابع تعاقجي

 التحكيؼ قزاء خاص  :أواًل 

 عاـ   و قزاء  أؼ أنو ال يعشي أن   ؛التحكيع عجالة خاصة فيػ قزاء خاص ػ نطخنا إلى الػاقع نجج أف  ل
وىشاؾ  ،لشطخ نداع معيغ التحكيع بخغع خرػصيتو إال أنو عسل قزائي كامل ايباشخ مياـ الجكلة مؤقت  

 نتائج تبخر الظابع الخاص بالتحكيؼ:

 صبلحيات السحكع أقل مغ صبلحيات القاضي. -1

 بعس الذخكط يسكغ تجاكزىا عشج اختيار السحكع كذخط السؤىل  العمسي. -2

ال عغ لمقػاعج العامة كلو اجتياز بعس القػاعج كلة عغ التحكيع فالسحكع ال يدأؿ إتختمف محاكع الج -3
 التي ال تعتبخ مغ الشطاـ العاـ . األخخػ 

 د ىيئة التحكيع.ماـ قزاء الجكلة إذا تعحر عمييع انعقاتفديخ أحكاـ السحكسيغ يكػف أ -4
 ذات أصل اتفاقي التحكيؼ قزاءثانًيا :

ىيئة تسارس  ئ  ذ  ش  يدتسج التحكيع كشػع مغ القزاء قػتو مغ اتفاؽ سمصات إرادة الخرـػ فاالتفاؽ ي  
 االختراص القزائي.

 طخاؼ: فييا سمظاف اإلرادة في اتفاؽ األ وىشاؾ عجة مغاىخ تغيخ

لتجاء لمتحكيع كالعكذ عشجما يتخكػف التحكيع كيحىبػف لقزاء حخية األفخاد  في تخؾ قزاء الجكلة كاال -1
 الجكلة.

 حخية األفخاد في اختيار السحكسيغ أماـ قزاء الجكلة ال حخية في اختيار القاضي. -2

 عادييغ. ااىتساـ السذخع باالتفاؽ ال مغ السحكسيغ يدتسجكف سمصتيع مشو كبجكنو يعتبخكا أشخاص   -3

 أصمية ضج حكع السحكسيغ كال يتع الدساح بحلظ في قزاء الجكلة. يدسح السذخع بقبػؿ دعػػ بصبلف -4

و عشج رد السحكع األسباب التي يخد بيا السحكع ىي نفديا التي يخد بيا قاضي الجكلة لكغ الخبلؼ أن   -5
قاضي ال تصبق جخاءات رد الػب حجكث الخد بعج تعييغ شخريتو كإيكػف الدبب ضاىخا  ككج يجب أف  

 .بالكامل عمى السحكع

 

 



                                                     

92 

 

 االستثشاء الخخوج عؽ الظابع االتفاقي لمتحكيؼ، ويتبيؽ أنو يؾجج قيؾد عمى إرادة اإلقخار وىي :

) السدائل التي يجػز فييا الرمح في الشطاـ عجـ جػاز االتفاؽ عمى التحكيع كسا في بعس السشازعات  - أ
 .العاـ كغيخىا(

السرخؼ حيث  عذخ  ع الفخندي كالس  ذخ  مغ الس   ذلظ كبل   كنطع (1)يكػف اتفاؽ فييا حاالت ال يسكغ أف   - ب
كيشطع ىحا  ـ(1983 (( لدشة97في القانػف رقع ) (2)ع ذلظ " التحكيع اإلجبارؼ"السذخع السرخؼ نط   ف  إ

القانػف نػعيغ مغ السشازعات كىي السشازعات التي تثػر بيغ شخكات الشطاـ العاـ كالسشازعات بيغ قصاع 
خكدية أك محمية أك ىيئة عامة كتكػف ىحه األحكاـ ثسانية كنافحة كال تحتاج إلصجار عاـ كجية حكػمية م

  .(3)أمخ بالتشفيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .31 – 33)، مخجع سابق ،) ص )قانؾف التحكيؼ الكؾيتي( :د. عبج الفتاح عدمي عصية (1)
 .17)، )ص مخجع سابق() :د. نافح السجىػف  (2)
 (.34-35( ،)ص)مخجع سابق :د. عبج الفتاح عدمي عصية  (3)
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 الفرل الثالث
 تحكيؼ واآلثار الستختبة عميوباليخ تعؾيزات التأميؽ قجت

ث لمبحث بذكل خاص ، ىػ الباع الصخؽ  حػادثلمسشازعات الشاشئة عغ الػصػؿ إلى حل سخيع  إف        
 اجيات مخترة لحل الشداع، كنطخ  ػؿ إلى الحل ، كىحا يجعمشا نمجأ إلى عغ كسائل يسكغ مغ خبلليا الػص

شكاليات ال تتساشى مع شبيعة البيئة الخاصة ببعس مغ أف قزاء الجكلة يخافق عػائق كإا أسمفشا س  ل  
 بل  لى مرمحة ك  سحاكع باإلضافة إفي ال شػيبل   اتدتغخؽ كقت  عات التأميغ از شم أف   االشداعات، كخرػص  

س ىحه مغ البحث عغ شخيق آخخ لف ج  ب  ف ال، فكاتياء مغ السشازعة بأسخع كقت مسكغاالن ك ،شخاؼاأل
تقجيخ كالحؼ يسكغ مغ خبللو التػصل إلى  التحكيع كشطاـ قزائي خاص السشازعات كالستسثمة في

       .يغحثذلظ خبلؿ مبجيب عغ ذلظ سشجرس كلش ،تعػيزات التأميغ عغ حػادث الصخؽ 

 
 خزاع تقجيخ تعػيزات التأميغ عغ حػادث الصخؽ لمتحكيع.: إ السبحث األوؿ

 لسا يذيخ إليو قانػف التحكيع . االسعشػؼ كفق  ك  السادؼ ل مع التعػيسماع: آلية الت نيالسبحث الثا
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 السبحث األوؿ
 حكيؼخزاع تقجيخ تعؾيزات التأميؽ عؽ حؾادث الظخؽ لمتإ

كالتي  الجيات السخترة بالتعػيس ) شخكات التأميغ ( اتحيياىال شظ أنو كفي ضل األزمات التي      
فيحا يجعل القائسيغ عمى ذلظ كغيخىع  ،تتسثل في إىجار الػقت كالجيج كالساؿ عشج المجػء لمقزاء العادؼ

الشداعات الستعمقة بتعػيزات  في حل اميس   ايبحثػف عغ سبيل لتخصي ىحه اإلشكاليات، كالحؼ يبخز دكر  
تو، كسخعة اإلنجاز كالفرل فييا في أسخع كقت كبسا يتشاسب مع شبيعة التأميغ عغ حػادث الصخؽ كحتسي

 وىحا ما سشجرسو خالؿ ىحا السبحث مؽ خالؿ السظالب اآلتية: شخكات التأميغ، 

بتصبيق شخكط التحكيع الػارد في مجػ إلدامية التسدظ التحكيع ك ب: تقجيخ تعػيزات التأميغ  السظمب األوؿ
 عقج التأميغ .

 القانػف كاجب التصبيق عمى إجخاءات التحكيع كعمى الشداع.:   نيالسظمب الثا

 

  :السظمب األوؿ
 لقانؾف التحكيؼ ومجى إلدامية التسدػ  اخزاع تقجيخ تعؾيزات التأميؽ وفقً إ

 التحكيؼ الؾارد في عقج التأميؽ بتظبيق شخوط
فكثيخ مغ الجكؿ أصجرت  ،لتحكيع مغ األنطسة التي اعتسجتيا أغمب الجكؿ كشطاـ استثشائييعتبخ ا      
بسذخكعيتو، كىحا يتسثل بتعػيس الجكلة جانب مغ  قخ  خاصا  بالتحكيع تجيد فيو التحكيع كت   اتذخيع  

 .  (1)عاـ يختز بو قزاء الجكلة عات التي تشذأ بيغ األشخاؼ كالتياختراصيا بالفرل في السشاز 
 الفخع األوؿ 

 .لقانؾف التحكيؼ ااخزاع تقجيخ تعؾيزات التأميؽ وفقً 

 عقج التأميؽ في : جؾاز التحكيؼ  أواًل 

إال فيسا يتعمق بالحجكد كالقراص  اإف مغ السدائل التي ال خبلؼ فييا بيغ الفقياء جػاز التحكيع شخع  
 .(2)كالعبادات 

 

 

                                                 

 (.  34ـ( ، )ص(1981، دار الفكخ العخبي التحكيؼ التجاري الجولي(األسذ العامة في أبػ زيج رضػاف : ) (1)
 (.155دمحم صالح عمي العجادؼ : )ص (2)
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 : جؾاز التحكيؼ في الكتاب والدشة.ثانيا

ككرد الكثيخ مغ اآليات تجؿ عمى مذخكعية التحكيع مثل قػلو  الكتاب " القخآف الكخيؼ " الجليل مؽ -1
 :تعالى 

} وإن خفتم شقاق بينهما فابعثىا حكماً مه أهله وحكماً مه أهلها إن يريدا إصالحاً يىفك اهلل بينهما إن اهلل 

 .(1)كان عليماً خبرياً {

 . (2){األماوات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكمىا بالعدل } إن اهلل يأمركم أن تؤدوا كقػلو تعالى : 

كذلظ لمحفاظ عمى السجتسع  ،فاآلية األكلى تجؿ عمى جػاز التحكيع فيسا يرجر مغ مذاكل بيغ األزكاج
 كاألسخة .

لؤلفخاد ، ا م  د  م  و يسكغ الفرل في الشداع مغ قبل تحكع كيكػف قخار السحكع م  ت عمى أن  أما اآلية الثانية دل  
 . (3)الفقياء اعتبخكا حكع السحكع كحكع القاضي كسا أف  

 الجليل مؽ الدشة الشبؾية : -2

 أـ ما كرد عغ يديج بغ السقجاـ بغ مذخع بغك جاء في الدشة الشبػية ما يجؿ عمى مذخكعية التحكيع،       
يديج أنو لسا كفج الخسػؿ ىاني الحارثي عغ أبيو السقجاـ عغ شخيح بغ ىاني أنو قاؿ حجثشي ىاني بغ 

كع ، كإليو  إف   "ملسو هيلع هللا ىلص مع قػمو فدسيع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كىع يكشػنو بأبي الحكع فجعاه الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ : هللا ىػ الح 
فخضي كبل  الح كع ، فمع تكشى أبا الحكع؟، قاؿ : ألف قػمي إذا اختمفػا في شيء أتػني ، فحكست بيشيع ،

 الفخيقيغ " فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " : ما أحدغ ىحا !

 .(4)"لظ مغ الػلج ، فقمت لي شخيح قاؿ : ) فأنت أبػ شخيح ( كدعا لو كلػلجه  ثع قاؿ ما

 شخيح كاستحدغ قيامو بالتحكيع بيغ قػمو في الشداع ملسو هيلع هللا ىلص أثشى عمى أبي الشبي ك ندتجؿ مغ ىحا الحجيث أف  
 ، كىحا يجؿ عمى جػاز التحكيع .

السعامبلت عجا الحجكد كالقراص كالعبادات، فالذخيعة  ع في الذخيعة اإلسبلمية يذسل جسيعفيعتبخ التحكي
 .(5)اإلسبلمية أقخت التحكيع كأجازتو، كىحا ما ثبت في الكتاب كالدشة الشبػية

                                                 

 ".35سػرة الشداء ، آية رقع "  (1)
 " .58سػرة الشداء ، آية  (2)
 (.45ـ( ، القاىخة ، )ص2013( ، عاـ )طخؽ الظعؽ في حكؼ التحكيؼيذار إليو لجػ حداـ الجيغ زكخيا الجف : ) (3)
(، 21988(، الخياض ، 3شبعة مكتبة التخبية العخبي لجكؿ الخميج ، )ج (، في صحيح سشؽ الشدائي لأللباني(،4980الحجيث رقؼ)  (4)

 (.1091)ص
 (.17ـ (، )ص2014ىػػ (، )1435(،) 1( ،)ط)شخح أحكاـ قانؾف التحكيؼ الفمدظيشيدمحم عبج البارؼ عصا هللا :  (5)
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  .التشغيؼ القانؾني لمتحكيؼ: اثالثً 
، حيث استسج ذلظ مغ الذخيعة اإلسبلمية، كضيخ ذلظ عشجما لسجتسع الفمدصيشياد التحكيع في اس      

نطستو مجمة األحكاـ العجلية، بحيث خررت الباب الخابع فييا لمسدائل الستعمقة بالتحكيع السالي كبعج 
 باالنتجافي عيج  ـ(1926)( لدشة 9ذلظ تع إيقاؼ العسل بالسجمة العجلية، كثع صجر قانػف التحكيع رقع )

تمظ  لكغ ، (1)كالحؼ كاف يحيل بعس السشازعات لمتحكيع ـ((1936( لدشة 23البخيصاني، كثع قانػف رقع )
 .(2) القػانيغ التي تع ذكخىا كانت تتشاكؿ التحكيع السحمي أك الجاخمي

نيج سياسة تذخيعية  ع ذخ  الس   ف  ، حيث إـ((2000( لدشة 3بعج ذلظ صجر قانػف التحكيع رقع )      
 قانػنية سابقةيتعارض معو مغ أحكاـ ل ما كجة كحجيثة تتساشى مع التصػر، كألغى ىحا القانػف ججي

عمى التحكيع مغ عجمو في مشازعات التأميغ كتقجيخ تعػيزات التأميغ عغ حػادث  االتفاؽكيختبط جػاز 
قاعجة عامة ، فيشاؾ يجػز فييا التحكيعالصخؽ بسدألة جػىخية في مجاؿ التحكيع، كىي السدائل التي 

 ." ال يجػز التحكيع في السدائل التي ال يجػز الرمح فييا " :تقػؿ
يا أكجت عمى نجج أن   ـ((2000لدشة  3( مغ قانػف التحكيع الفمدصيشي رقع 4كلػ نطخنا إلى السادة )      

 ـ ىحا القانػف السدائل اآلتية " ال تخزع ألحكا عمى أنو ىحه القاعجة العامة فالسادة تشز
    .سدائل الستعمقة بالشطاـ العاـ في فمدصيغال -1
 .التي ال يجػز فييا الرمح قانػن ا السدائل -2
 .السدائل الستعمقة باألحػاؿ الذخرية -3

ز التحكيع في السدائل التي ال ػ ( ال يج11أما قانػف التحكيع السرخؼ ذكخ االستثشاء في السادة  )      
( مغ 551حيث استشج إلى نز السادة ) ،بيحا االستثشاء فالسذخع السرخؼ اكتفى (3) ،يجػز فييا الرمح

القانػف السجني كالتي تشز عمى  " ال يجػز الرمح في السدائل الستعمقة بالحالة الذخرية أك بالشطاـ 
 العاـ ".
ع الفمدصيشي، لكشيا ذخ  أخح بو الس   عمى ما  (4)ت في الفرل الدابعأما مجمة التحكيع التػندي نر        

كسا أنيا  السشازعات الستعمقة بالجشدية كالسشازعات ذات الربغة العسػمية كالسحمية كاإلدارية" أضافت "
 .(5)شاتجة عغ عبلقات دكليةالاستثشت السشازعات 

 كنقػؿ في ذلظ أف ما ييسشا ىػ عجـ جػاز التحكيع في السدائل الستعمقة بالشطاـ العاـ .
                                                 

 .1)، مصابع شخكة البحخ كالييئة الخيخية ،)ص(1998)( ، )التحكيؼ في التذخيع الفمدظيشي والعالقات الجوليةدركير الػحيجؼ : د.  (1)
 .2)، )ص1999( ، كحجة البحػث البخلسانية التابعة لمتذخيعي الفمدصيشي، غدة ،عاـ )مذخوع التحكيؼ الفمدظيشيأحسج الخالجؼ: ) (2)
 ( 11: مادة )قانؾف التحكيؼ السرخي  (3)
ا ال يجػز االتفاؽ عمى التحكيع إال لمذخز الصبيعي أك االعتبارؼ الحؼ يسمظ  في حقػقو ، كال يجػز التحكيع في السدائل التي ال يجػز فيي "

 الرمح " .
 (ة)السشازعات الستعمقة بالجشدية والسشازعات ذات الربغة العسؾمية والسحمية واإلداريمجمة األحكاـ التػندي ، الفرل الدابع،  (4)
 (.27ـ(، )ص2001، غدة ، فمدصيغ ، ))شخح قانؾف التحكيؼ(ناضع عػيزة:  (5)
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 الفخع الثاني
 ية التسدػ بتظبيق شخط التحكيؼ الؾارد في عقج التأميؽمجى إلدامو  صؾر اتفاؽ التحكيؼ

و يػجج فخكؽ يعتبخ شخط كمذارشة التحكيع ىسا الرػرتاف التي يتع مغ خبلليسا اتفاؽ التحكيع، إال أن      
 بيشيسا

 ط ومذارطة التحكيؼ والفخؽ بيشيسا.: تعخيف شخ  أواًل 

مغ نداع حػؿ تشفيح بيشيع عمى أف ما يشذأ  ىػ اتفاؽ األشخاؼمغ الفقو فو جانب عخ   شخط التحكيؼ : -1
                     .        (1)بػاسصة التحكيع  فيوأك تفديخ العقج يتع الفرل 

الحؼ يتع عشج إتساـ العقج ، كقبل حجكث الشداع ، فبل يشتطخ فيو  االتفاؽو " كعخفو جانب آخخ مغ الفقياء أن  
في العقج السبـخ أك باتفاؽ مدتقل  اقجم  إنسا يتفقػف عمى التحكيع م  أشخاؼ العبلقة القانػنية نذػب الشداع، 

 . (2)، لكشو بكل األحػاؿ سابق لمشداع االحق  
عخفو جانب مغ الفقو كىي قياـ الخرـػ باتفاؽ خاص لصخح الشداع القائع عمى  مذارطة التحكيؼ : -2

 .(3)محكع أك أكثخ 

صيع بسقتزاه أشخاؼ نداع قائع بالفعل عخض ىحه الشداع الحؼ يدت االتفاؽ"  (4)كعخفو جانب آخخ مغ الفقو
 ."عمى محكع أك محكسيغ يختاره ىؤالء األشخاؼ لحدع الشداع

سذارشة لم ا مدتقبل  لع يزع تعخيف  تفاؽ التحكيع ك ال او كضع تعخيف  كلػ نطخنا إلى السذخع الفمدصيشي نجج أن  
التحكيع أسػة بسذارشة التحكيع ليحا تع دمجيا فاء الصابع السمـد عمى شخط ، فخبسا كاف قرج السذخع إض

كتعتبخ العشاصخ كالذخكط الجػىخية لمذخط كالسذارشة كاحجة لحلظ في التصبيق السحمي ، (5)تعخيف كاحج
 .(6)يصمق عمييا اتفاؽ التحكيع

يتع اتفاؽ  كسا يجػز أف   " .. (2/5)أما السذخع السرخؼ ذكخ في قانػف التحكيع السرخؼ مادة      
 تحكيع بعج قياـ الشداع، كلػ كانت قج أقيست في شأنو دعػػ أماـ جية قزائية، كفي ىحه الحالة يجب أف  ال

 .باشبل   االتفاؽتحكيع ، كإال كاف السدائل التي يذسميا ال االتفاؽيحجد 
                                                 

(، 2001القاىخة ، مصبعة جامعة القاىخة كالكتاب الجامعي،  –، دار الشيزة  العخبية  )الؾسيط في قانؾف القزاء السجني(د. فتحي كالي :  (1)
 .934))ص

 .204)ـ(، )ص(1996، دار الشيزة ،1)، )ط اتفاؽ التحكيؼ(د. ناريساف عبج القادر : ) (2)
 (.99(، )ص1998( ، العبلقات الجكلية ، ))التحكيؼ في التذخيع الفمدظيشيد. دركير مجحت الػحيجؼ:  (3)
 .124)، )ص1990، مصبػعات جامعة الكػيت، )1))ط – قانؾف التحكيؼ الكؾيتي(د. عدمي عبج الفتاح عصية: ) (4)
(، 2010 –غدة  –، رسالة ماجدتيخ ، جامعة األزىخ  ى استقاللية شخط التحكيؼ عؽ العقج األصمي()مجأسامة أحسج أبػ القسراف:  (5)

 .12))ص
 –(،دار أبػ السجج لمصباعة بالحـخ 1،) ط )دراسة تحميمية بسذكالت العسمية القانؾنية في مجاؿ التحكيؼ التجاري الجولي(د. أبػ العبل الشسخ:  (6)

 .33))ص
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اقجـ نجج أف السذخ  بسا ت      كىحا ما عمى التحكيع بعج قياـ الشداع  االتفاؽتشاكؿ مدألة  ع الفمدصيشي أيز 
 . (1)( مغ البلئحة التشفيحية لشفذ القانػف 19كمادة) (4/5يتبيغ مغ خبلؿ قانػف التحكيع الفمدصيشي مادة )

 ) السذارشة (متحكيع حتى كلػ بعج قياـ الشداع لشجع األشخاؼ عمى االلتجاء  فقج أما السذخع السرخؼ      
فيػ إما أف  ؛خد شخط التحكيع في ثبلث صػريا كأيز  دعػػ قزائية بذأف ىحا الشداع،  تقاـ بعج أف   اكأيز  

 (2)كإما أف يكػف بصخيق اإلحالة ،كإما أف يخد في اتفاؽ آخخ بعج إبخاـ العقج ،يكػف ضسغ العقج األصمي
 عمى التحكيع كل إحالة تخد في العقج ااتفاق   ( " كيعتبخ10ج عميو قانػف التحكيع السرخؼ مادة )كىحا ما أك  ،

 .مغ العقج" اتحكيع، إذا كانت اإلحالة كاضحة في اعتبار ىحا الذخط جدء  تتزسغ شخط  األصمي إلى كثيقة

شياء األصل في األ ، إال أف  غ نرػصو شخط يتزسغ اإلحالةأما قانػف التحكيع الفمدصيشي لع يخد بي
 .إلرادة األشخاؼ ااإلباحة، كاالحالة تعتبخ تخسيخ  
 الفخؽ بيؽ الذخط والسذارطة:

 . السذارشة يكػف الشداع كقع فعبل   في كػف قبل كقػع الشداع أماط التحكيع يشخ  -1
يجػز ألحج حقيع مدبقا  في المجػء لمقزاء، ك  في شخط التحكيع يكػف أشخاؼ الشداع تشازلػا عغ -2

أما السذارشة يكػف تشازؿ األشخاؼ عغ حقيع في  ، لمقزاءخاؼ الجفع بذخط التحكيع عشج لجػئيع األش
 .اؼ بعج قياـ الشداع اع القائعالمجػء لمقزاء في الشد 

فسغ غيخ السسكغ تحجيج مػضػع الشداع. أما  شخط التحكيع يكػف عمى نداع قج يحجث مدتقببل   -3
بعس  فيجب تحجيج مػضػع الشداع في اتفاؽ السذارشة، كنجج أف   ،(3)السذارشة تكػف عمى نداع كقع فعبل  

ـ السذارشة البصبلف ، أما في شخط التحكيع لع رتب عمى عجـ ذكخ مػضػع الشداع عشج إبخا (4)القػانيغ 
 خاؼ.كػف مدتقبمي كغيخ معخكؼ لؤلشيختب البصبلف عمى عجـ ذكخ مػضػع الشداع ألف الشداع ي

                                                 

 (.4فقخة ) (.5مادة ) فمدظيشيقانؾف التحكيؼ ال (1)
  " .  "إذا تع االتفاؽ عمى التحكيع بعج نذػء الشداع فيجب أف يتزسغ االتفاؽ مػضػع الشداع كإال كاف باشبل 
 (19( مادة ) 2000لدشة ) ،3)ـ( بالبلئحة التشفيحية لقانػف التحكيع رقع (2004( لدشة 39قخار مجمذ الػزراء رقع ) -

حكيع في نداع معيغ قائع، كسا يجػز االتفاؽ مدبق ا عمى التحكيع في أؼ نداع قج يشذأ نتيجة لتشفيح عقج معيغ، كيخاعى عشج "يجػز االتفاؽ عمى الت
. أف  يكػف االتفاؽ مكتػب ا كيكػف مكتػب ا في أؼ مغ األحػاؿ اآلتية: أ. إذا كاف ضسغ محخر كقعو األشخاؼ. ب. إذا كاف 1االتفاؽ الذخكط اآلتية: 

رسائل أك بخقيات أك غيخىا مغ كسائل االتراؿ السكتػبة. ت. إذا كاف عمى شكل رسالة معمػمات تع تبادليا بيغ األشخاؼ عبخ الػسائل عمى شكل 
 . أف يتزسغ االتفاؽ مػضػع الشداع إذا تع االتفاؽ عمى التحكيع بعج نذػء الشداع".2اإللكتخكنية. 

 (.43طخ )ص، انمخجع سابق(د. محسػد مختار أحسج بخيخ: ) (2)
 (.112(، مخجع سابق، )صالتحكيؼ اإلجباري واالختياري د. أحسج أبػ الػفا : ) (3)
 ( .4/5مادة  ) قانؾف التحكيؼ الفمدظيشي (4)
 ( .2/10قانػف التحكيع السرخؼ مادة ) -
 ( 11مادة ) 2001لدشة  (31)قانػف التحكيع األردني  -
، 2003(  قزائية ، جسعية فمدصيغ لمعمـػ القانػنية ،)1999/6/17( تاريخ )99/26رقع )  –حقػؽ  –استئشاؼ السحكسة العميا بغدة  -

 .21-22))ص
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 فإذا كرد بعج كقػع الشداع فيجب أف   تفاصيل، كال يخد بعج كقػع الشداع قج يخد شخط التحكيع دكف أؼ -4
 .األنو يأتي بسدسى مذارشة كليذ شخش   جيج لسػضػع الشداع كإال كاف باشبل  يتزسغ تح

 : مجى إلدامية التسدػ بتظبيق شخط التحكيؼ الؾارد في عقج التأميؽ ثانيا

لحلظ مغ  ػاعج العامة في العقػد، كال يشتقزبقية العقػد مغ حيث خزػعو لمقكعتبخ عقج التأميغ ي    
شخط التحكيع عمى عقج التأميغ  فإف  لحا  ،سػضػع التأميغلكػنو عقج ذك شبيعة خاصة تأتي مغ تشاكلو 

كال مجاؿ لمتشرل مشو  ،ء الشداعبجيجعل مغ ىحا الذخط أساسا  إللداـ شخفيو لمجػء إلى التحكيع في حالة 
عمى  لظلح )العقج شخيعة الستعاقجيغ( لسبجأ ااستشاد  شز عمييا القانػف، كذلظ يفي الحاالت التي  إال

قانػف التحكيع  في (2)عجة مػادكىحا ما أكجت عميو  (1)، ع الشداعاألشخاؼ تشفيح شخط التحكيع عشج كقػ 
ي اتخاذ أؼ إذا شخع أحج أشخاؼ التحكيع ف -1 " (7كنحكخ ىشا السجة ) ـ((2000( لعاـ 3الفمدصيشي رقع )

عمى إحالتو إلى التحكيع، فيجػز  االتفاؽمحكسة ضج الصخؼ اآلخخ بذأف أمخ تع  إجخاء قانػني أماـ أؼ
 خخ قبل الجخػؿ في أساس الجعػػ أف يصمب مغ السحكسة كقف ذلظ اإلجخاء كعمى السحكسة أف  لمصخؼ اآل
ال يحػؿ رفع الجعػػ السذار إلييا في الفقخة  -2بحلظ إذا اقتشعت برحة اتفاؽ التحكيع.  اترجر قخار  

  ".فيو أك إصجار قخار التحكيع كاالستسخارالدابقة دكف البجء في إجخاءات التحكيع 

ا      الحكع بعجـ  كاكجب عمى السحكسة (3)قانػف التحكيع السرخؼ جعل الجعػػ غيخ مقبػلة نجج أف   كأيز 
و قج افتخض ذلظ مغ صبلحية ىيئة التحكيع كذلظ ألن   ؛تقتشع برحة اتفاؽ التحكيع ف  قبػليا دكف اشتخاط أل

  .(4)مغ نفذ القانػف  (22عسبل بالسادة )

                                                 

 (.185ـ(، )ص(1998، 1)( ، )ط)التحكيؼ االختياري أو الفخدي في الذخيعة اإلسالمية والقانؾف الكؾيتيد. سيج أحسج محسػد :  (1)
 (.4( ، مادة )5( ، مادة )12مادة ) قانؾف التحكيؼ الفمدظيشي(   (2)
 (13مادة ) 1994 ( لدشة 27رقع ) قانؾف التحكيؼ السرخي   (3)
شمب يجب عمى السحكسة التي يخفع إلييا نداع يػجج بذأنو اتفاؽ تحكيع أف تحكع بعجـ قبػؿ الجعػػ إذا دفع الس جعى عميو بحلظ قبل إبجائو أؼ  -1

 أك دفاع في الجعػػ.
 الدابقة دكف البجء في اجخاءات التحكيع أك االستسخار فييا أك إصجار حكع التحكيع. كال يحػؿ رفع الجعػػ السذار إلييا في الفقخة -2
 (22مادة ) ،(1994 )( لدشة 27رقع ) قانؾف التحكيؼ السرخي  (4)

نو أك عجـ تفرل ىيئة التحكيع في الجفػع الستعمقة بعجـ اختراصيا بسا في ذلظ الجفػع السبيشة عمى عجـ كجػد اتفاؽ تحكيع أك سقػشو أك بصبل -
 شسػلو لسػضػع الشداع.

( مغ ىحا القانػف كال 30يجب التسدظ بيحه الجفػع في ميعاد ال يجاكز ميعاد تقجيع دفاع السجعى عميو السذار إليو في الفقخة الثانية مغ السادة ) -2
غ ىحه الجفػع أما الجفع بعجـ شسػؿ اتفاؽ يتختب عمى قياـ أحج شخفي التحكيع بتعييغ محكع أك االشتخاؾ في تعييشو سقػط حقو في تقجيع أؼ م

ىيئة التحكيع لسا يثيخه الصخؼ اآلخخ مغ مدائل أثشاء نطخ الشداع فيجب التسدظ بو فػرا  كإال سقط الحق فيو كيجػز في جسيع األحػاؿ أف تقبل 
 التحكيع الجفع الستأخخ إذا رأت أف التأخيخ كاف لدبب مقبػؿ.

السذار إلييا في الفقخة األكلى مغ ىحه السادة قبل الفرل في السػضػع أك أف تزسيا إلى السػضػع لتفرل فييسا  تفرل ىيئة التحكيع في الجفػع -3
ا لمسادة) ( مغ ىحا 53معا فإذا قزت بخفس الجفع فبل يجػز التسدظ بو إال بصخيق رفع دعػػ بصبلف حكع التحكيع السشيي لمخرػمة كميا كفق 

 القانػف.



                                                     

111 

 

حج الصخفيغ بحلظ يتسدظ أ ف  و يجب أن  ة مغ اختراص ىيئة التحكيع فإتحكسيكلكي تبقى السشازعة ال    
العادؼ رغع كجػد  عمى القزاء شخاؼ الشداع بعخض تمظ السشازعةأك شخشو ،  فعشج قياـ أحج أ االتفاؽ
خخ أؼ معارضة الصخؼ اآل ج  ب  كلع ي   االتفاؽبيشيسا كىي مغ اختراص ىيئة التحكيع بسػجب ىحا  االتفاؽ
 . (1)التحكيع عغ  اضسشي   خ تشازال  يعتبتحكخ 

كالحؼ بسػجبو يعخض الشداع  االتفاؽخخ بيتسدظ الصخؼ اآل أف    ج  ب  ا الكلكي يبقى اختراص الييئة قائس   
يدسى بجفع االعتجاد بذخط التحكيع كبسػجبو يحكع عمى ىيئة التحكيع كليذ القزاء العادؼ ، كىحا الجفع 

 .   (2)القزاء بعج القبػؿ

مغ  االتفاؽق مغ صحة كاجب السحكسة التحق خخ بالتسدظ بيحا الجفع فسغقاـ الصخؼ اآل اما إذأ     
، إضافة لى التحكيع أك يحكع بعجـ القبػؿيتع إحالتو إ حيث مجػ مػافقتو لمقانػف فعشج التحقق مغ صحتو

كاف تشفيح اتفاؽ  اال إذ. إ (3) اإلى ذلظ مشع السحاكع القزائية مغ الشطخ فييا إذ كاف تشفيح التحكيع مسكش  
ىشا كأف لع  االتفاؽلتعمق عجـ تشفيحه إلى قػة قاىخة أك سبب أجشبي . فيعتبخ ا كصعب   االتحكيع غيخ مسكش  

و ىػ ألن   ،و يجػز ألؼ مغ الخرـػ المجػء لمقزاء مغ ججيج لعخض السشازعة عميون  ، كبالتالي فإيكغ
ما إذا جاء ، أ (4)خاص  إال ما استثشى مشيا بشز   صاحب الػالية العامة لمفرل في جسيع السشازعات

 ممسحكسة الحق أف  فلمقانػف مغ حيث الذخكط السػضػعية أك الذكمية ،  مخالف ا شخط التحكيع في االتفاؽ
 .  (5)تحكع ببصبلنو كرد الجفع باالعتجاد بو لتقـػ ىي بشطخ الجعػػ 

ؼ خ بػجػد شخط تحكيع فيكػف لمص اس  لمقزاء، عم  و عشج رفع أحج أشخاؼ الشداع األمخ كنمخز ما سبق أن  
بعجـ القبػؿ أك الشطخ  اترجر قخار   ما أف  ػجػد شخط التحكيع، فيشا السحكسة إخخ الجفع أماـ السحكسة باآل
 .تقزي في الشداع  ف  أف تعيج الشداع لمتحكيع أك أ إما اتفاؽ التحكيع لمتأكج مغ صحتو، ك  في

 كبشج مؽ بشؾد وثيقة التأميؽؾارد صالحية شخط التحكيؼ ال 

بشػد السصبػعة في كثيقة التأميغ التكػف كبشج مغ  يعتبخ شخط التحكيع مغ الذخكط التي ال ترمح  أف  
( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي ، حيث نرت الفقخة الخابعة فييا عمى 12فتكػف باشمة  شبقا  لشز السادة )

غ كأحج شخكشيا العامة السصبػعة، ال في صػرة اتفاؽ خاص بصبلف شخط التحكيع إذا كرد في كثيقة التأمي

                                                 

( ، الجدء األكؿ ، بغجاد ، ، دراسة  تحميمية في شخح قانؾف السخافعات السجنية العخاقية شخح أحكاـ السخافعاتذصيشي :) ( د. سعجكف ناجي الق1)
 ( . 169( ، )ص1972)
مجسػعة السبادغ  –، أشار إليو د. فتحية محسػد قخة 26/3/1981( جمدة 47( لدشة)  (968رقع  طعؽ أماـ محكسة الشقض السرخية( 2)

 .  59)، )ص1986التي قخرتيا محكسة الشقس في السخافعات ، الصبعة األكلى ، دار غخيب لمصباعة ، القاىخة ، )القانػنية 
 ـ(. 2005(، دار الجامعة الججيجة لمشذخ ، اإلسكشجرية  مصبعة اإلسخاء ،) )القانؾف الؾاجب التظبيق في دعؾى التحكيؼ( جساؿ محسػد الكخدؼ : 3)
أشار إليو د. احسج محسػد حدشي : 598) ، )ص (21)،س  14/4/1970في جمدة 36لدشة ) (51)رقع  رخيةقخار محكسة الشقض الس( 4)

 ( . 351(، )ص2000قزاء الشقس اتجارؼ ، مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ،) 
 .  425))ص، (1990)، الجدء الخابع ، مصبعة الدىخاء ، بغجاد ،  )شخح قانؾف العقؾبات العخاقي(( عبج الخحسغ العبلـ : 5)



                                                     

111 

 

لػ كرد في صػرة شخط في الػثيقة،  شخط التحكيع يعتبخ باشبل   مشفرل عغ الذخكط العامة، كىحا يعشي أف  
يقػـ  التحكيع صػرة مذارشة فيػ جائد، فإذا ما كقع الحادث كاتفق األشخاؼ عمى أف   اتفاؽأما إذا ما اتخح 
 مغ االلتجاء لمقزاء فيػ اتفاؽ مذخكع. اع بجال  محكع بحل الشد 

كذلظ  كىحا الذخط شخط يعتبخ  باشبل  ، تتزسغ شخط التحكيع  (1)كلػ نطخنا إلى الكثيخ مغ كثائق التأميغ
( مغ القانػف السجني 750)مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي كالسادة ( 12بشاء  عمى ما كرد في السادة )

كىشا  ،ىحا الذخط إذا جاء في الذخكط العامة لمػثيقة ىػ شخط باشل أف   يخػ الباحث لحلظ  ،السرخؼ 
 يعتبخ شخط التحكيع كأف لع يكغ.

  د في وثيقة التأميؽ كاتفاؽ مدتقلصالحية شخط التحكيؼ الؾار 

كلكغ السادة  ،، كإال كاف باشبل   ايكػف اتفاؽ التحكيع مكتػب   في قانػف التحكيع أف   فمدصيشيأكجب السذخع ال
شخط  -4"يخد في كثيقة التأميغ  ما و يقع باشبل  ت عمى أن  نر   قانػف التأميغ الفمدصيشي  مغ (12)

في صػرة اتفاؽ خاص مشفرل عغ الذخكط  التحكيع إذا كرد في الػثيقة بيغ شخكشيا العامة السصبػعة ال
 ."العامة

تزسغ اتفاؽ بػثيقة مدتقمة تيكػف  االتفاؽ عمى التحكيع في عقػد التأميغ يجب أف   يعشي أف  ال كىحا 
ا يكػف شخش   سفيـػ استقبلؿ شخط التحكيع عغ كثيقة التأميغ ليذ السقرػد فيو أف  ، فالصخفيغ عمى التحكيع

 التحكيع ضسغ الذخط العامة  في الػثيقة . اسا السقرػد بو  أف ال يكػف شخش  ن  في كثيقة خاصة، كإ

لذكل الخاص في االتفاؽ عمى التحكيع الستعمق بعقج التأميغ قج اشتخاط السذخع ليحا ا ع بو أف  دم  كمغ الس   
 -في مػاجية الصخؼ اآلخخ  -كىػ السؤمغ لو  -قرج بو تػفيخ حساية خاصة ألحج شخفي ىحا العقج 

عقج التأميغ مغ عقػد اإلذعاف التي يقترخ قبػؿ السؤمغ لو فييا عمى التدميع  باعتبار أف   -كىػ السؤمغ 
التعخؼ عمى عمة التذجد في اشتخاط  يقبل مشاقذة فييا ، كالشظ أف   يا السؤمغ كالبذخكط مػحجة يزع

لعقػد  امحجد   اعام   اع قج كضع تشطيس  ذخ  الس   الذكمية في اتفاؽ التحكيع الستعمق بعقج التأميغ سببيا أف  
الصخؼ  يزخ بسرمحة كقج اقترخ في ىحا التشطيع عمى عشرخيغ ، ىسا تفديخ الذظ بسا ال ،اإلذعاف

  السحعغ ، كالدساح لمقاضي بإبصاؿ الذخكط التعدفية أك بإعفاء الصخؼ السحعغ فييا .

يزخ بالصخؼ السحعغ تؤدؼ إلى القصع بعجـ  قاعجة تفديخ الذظ بسا ال كمغ خبلؿ ذلظ يتزح أف  
حرػؿ االتفاؽ عمى التحكيع كمسا ثار الذظ حػؿ عمع الصخؼ السحعغ بتزسغ الذخكط العامة لعقج 

قانػف مغ  (12)في السادة  فمدصيشيالسذخع ال مغ تمظ األسباب فقج نز   اكانصبلق   ،إلذعاف شخط التحكيعا
 .السصبػعة لػثيقة التأميغ تحكيع إذا كرد بيغ الذخكط العاـعمى بصبلف شخط ال تأميغال

                                                 

 راجع كثيقة التأميغ الذامل الرادرة عغ شخكة تخست لمتأميغ في فمدصيغ كىػ نز الفقخة)أ( مغ الذخط العاشخ مغ الذخكط العامة. (1)
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عمى الشحػ  وجادر امة السصبػعة في كثائق التأميغ كإكيخػ الباحث ضخكرة رفع شخط التحكيع مغ البشػد الع
ئة عغ ىحا العقج بذكل نيائي تحل كل السشازعات الشاش أف  " مغ الستفق عميو بسقتزى ىحا العقج  التالي
 .التفاقية التحكيع السخفقة ليحا العقج" شبق ا

تب اتفاؽ التحكيع ضسغ كثيقة التاميغ ذاتيا كلكغ بذكل مشفرل ككاضح عغ الذخكط ك  ي   كمغ السسكغ أف  
 .العامة

 :  الثانيمب السظ
 خرؾمة التحكيؼالقانؾف واجب التظبيق عمى 

التي تخكيا السذخع  سدائلجخاءات التحكيع كعمى الشداع مغ الكاجب التصبيق عمى إيعتبخ القانػف       
، كيسكغ ألشخاؼ الشداع تفػيس ىيئة التحكيع في ذلظ االختيار، كحلظ  ألشخاؼ الشداع الختيارىا ابتجاء 

شخاؼ الشداع عغ ذلظ، بة التصبيق عمى الشداع حاؿ تخمف أالتحكيع اختيار القػانيغ كاج أعصى السذخع ىيئة
كعمى ذلظ سشتشاكؿ القانػف كاجب التصبيق عمى إجخاءات التحكيع في الفخع األكؿ، كتحجيج القانػف كاجب 

 التصبيق عمى مػضػع الشداع في الفخع الثاني.
 ألوؿالفخع ا

 اءات التحكيؼجخ القانؾف واجب التظبيق عمى إ

الجعػػ التحكيسية كيشطسيا، كقج  جخاءاتإ ىػ الحؼ يحكعيعتبخ القانػف اإلجخائي لخرػمة التحكيع       
 ـ((2000( لدشة 3قانػف التحكيع الفمدصيشي رقع ) ، كمشياغمب قػانيغ التحكيعأ ريل لحلظ في كرد تف

 ـ(1994)( لدشة 27ع السرخؼ رقع )كقانػف التحكي ـ((2001( لدشة 31قانػف التحكيع األردني رقع )ك 

 أواًل: دور األطخاؼ في تحجيج القانؾف واجب التظبيق عمى اجخاءات التحكيؼ:

عمى القانػف اإلجخائي أك القػاعج اإلجخائية كاجبة  االتفاؽأشخاؼ التحكيع ليع الحق في  األصل أف         
ية لمتحكيع كصخيق استثشائي لحل االتفاقة التصبيق عمى الجعػػ التحكيسية، كىحا الحق مدتسج مغ الصبيع

 .ة لقػاعج مخاكد التحكيع السختمفةقػانيغ التحكيع باإلضاف غالبية السشازعات، كعمى ذلظ استقخت
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 االتفاؽ( مغ قانػف التحكيع الفمدصيشي عمى أنو : " يجػز لؤلشخاؼ 18السادة ) نز كيتزح ذلظ مغ
فقػا كاف لييئة التحكيع تصبيق لع يت قبل ىيئة التحكيع، فإف  عمى القػاعج اإلجخائية الػاجب اتباعيا مغ 

 .(1)جخاء التحكيع" جخاءات السعسػؿ بيا في مكاف إاإل
عمى القػاعج اإلجخائية كاجبة التصبيق عمى  االتفاؽالحق في  ؼلؤلشخا أف  يتزح مغ الشز         

يئة التحكيع بػجػب تصبيقيا، عمى أف كقج ألـد ى  )قانػف اإلرادة(ب كىػ ما يدسى   الجعػػ التحكيسية
لشطاـ العاـ، رغع جخائية لقػاعج ااإل التداـ ىيئة التحكيع بإعساؿ تمظ القػاعج مختبط بعجـ مخالفة تمظ القػاعج

 .(2)عجـ نز السذخع عمى ذلظ
داع، كبالتالي فاألشخاؼ غيخ مقيجيغ بالخزػع لمقػاعج اإلجخائية التي يتقيج بيا القاضي أثشاء ترجيو لمش

 .(3)جخاءات كسيمة كليذ غاية في ذاتيامع أف  اإل اكىحا يأتي متػافق  
جخاء تعجيل أك تغييخ ألؼ مغ القػاعج التي حجدكىا، بحيث تكػف أكثخ مخكنة، شالسا كسا كيسمظ األشخاؼ إ

مية ، كغيخ أف عس(4)في ذلظ مرمحة ليع، كىع في ىحه الحالة يعتبخكف كأنيع مذخعيغ ألنفديع كججكا أف  
التحكيع، أك في الجكلة التي سيشفح فييا حكع  جخاءإ مكاف تتعارض مع القػاعج اآلمخة في االختيار يجب أال

التحكيع، لحلظ تحجيج القػاعج اإلجخائية كاجبة التصبيق في اتفاؽ التحكيع بذكل دقيق، قج يشأؼ باألشخاؼ 
)عغ الػقػع في العجيج مغ اإلشكاليات

5). 
تحجيج القانػف اإلجخائي لييئة التحكيع أك يمجئػف لسخاكد  يتخكػف  األشخاؼ أف   قعفي الػا كنجج       

غ يتػلى رعاية الخرػمة بتخػيل التحكيع كيصبقػف قػاعجىا عمى أنفديع كيكػف مخكد التحكيع ىػ م
 .(6)شخاؼ لو القياـ بحلظ األ
 

                                                 

 .72ص انغخ في السقابل  (1)
في ذلظ حقيسا في إخزاع : "لصخفي التحكيع االتفاؽ عمى اإلجخاءات التي تتبعيا ىيئة التحكيع بسا ( مؽ قانؾف التحكيؼ األردني24السادة ) -

ف تختار ىحه اإلجخاءات لمقػاعج الستبعة في أؼ مؤسدة أك مخكد تحكيع في السسمكة أك خارجيا فإذا لع يػجج مثل ىحا االتفاؽ فإف لييئة التحكيع أ
 إجخاءات التحكيع التي تخاىا مشاسبة كذلظ مع مخاعاة أحكاـ ىحا القانػف".

رخؼ نرت عمى أنو: " لصخفي التحكيع االتفاؽ عمى اإلجخاءات التي تتبعيا ىيئة التحكيع بسا في ذلظ الس ( مؽ قانؾف التحكيؼ25السادة ) -
حقيسا في اخزاع ىحه اإلجخاءات لمقػاعج الشافحة في أؼ مشطسة أك مخكد تحكيع في جسيػرية مرخ العخبية أك خارجيا فإذا لع يػجج مثل ىحا 

 اـ ىحا القانػف، أف أختار إجخاءات التحكيع التي تخاىا مشاسبة".االتفاؽ كاف لييئة التحكيع، مع مخاعاة أحك
 (.131ـ( ، )ص2000(، القاىخة، دار الشيزة العخبية، )3، )طكيؼ الجولي الخاص(حالتد. إبخاىيع أحسج إبخاىيع: ) (2)
لية ، القاىخة، السؤسدة الفشية لمصباعة كأنطسة التحكيع الجك  1994)( لدشة) 27) رقع  )التحكيؼ طبقًا لمقانؾف(د. أحسج الديج صاكؼ:  (3)

 (.107، )صـ( 2002كالشذخ،)
األسذ العامة لمتحكيع الجكلي كالجاخمي في القانػف الخاص في (، )التشغيؼ القانؾني لمتحكيؼ الجولي والجاخميالسدتذار/ مشيخ عبج السجيج:  (4)

 .146))ص، 2000ضػء الفقو كقزاء التحكيع ، اإلسكشجرية ، مشذأة السعارؼ، )
،  (2017(، جامعة فمدصيغ، غدة،1، )ط2000)( لدشة 3رقع ) الؾجيد في قانؾف التحكيؼ((  د عجناف يػسف الحافي، د حسجؼ محسػد باركد: )5)

2017) 
 (.93، )ص(1981، القاىخة، دار الفكخ العخبي،)األسذ العامة في التحكيؼ التجاري الجولي(د. أبػ زيج رضػاف:  (6)
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  عجـ الشص عمى قانؾف إجخائي: ثانًيا

يتزسغ اتفاؽ التحكيع أؼ ذكخ لمقانػف اإلجخائي الػاجب التصبيق عمى التحكيع، قج ال  اأحيان            
باإلرادة  فالسذخع الفمدصيشي اعتج   ، في تحجيج ىحا القانػف  اأساسي   اكعشجىا فإف مكاف التحكيع قج يمعب دكر  

يخػؿ السذخع جيج القػاعج اإلجخائية، لع حو في حالة سكػت األشخاؼ عغ تالرخيحة لؤلشخاؼ، كذلظ ألن  
ىيئة التحكيع القياـ باختيار القػاعج، كسا لع يعتبخ سكػت األشخاؼ بسثابة تفػيس لييئة التحكيع، كإنسا ألـد 

إرادة األشخاؼ انرخفت  السذخع افتخض أف   ىيئة التحكيع بإعساؿ قانػف مكاف التحكيع، كعمى ما يبجك أف  
فشز في السادة  (1)مكاف التحكيع الحؼ حجده األشخاؼ إلعساؿ القػاعج اإلجخائية السعسػؿ بيا في اضسش  

 ( عمى ذلظ.18)
لسا  االسذخع الفمدصيشي في حاؿ سكػت األشخاؼ، تخؾ حخية تحجيج القػاعج لييئة التحكيع كفق   يفتخض أف  
ضسشية االعتجاد بقانػف مكاف التحكيع كإرادة  لديخ اإلجخاءات، مع تقييجىا بالشطاـ العاـ؛ ألف   اتخاه مشاسب  

مفتخضة لؤلشخاؼ، قج يكػف لو أثخ سمبي عمى األشخاؼ، كذلظ في حاؿ كاف اختيار السكاف راجع 
العتبارات شخرية، أك سياحية بحتة، كحلظ تػاجيشا إشكالية عشج مباشخة إجخاءات التحكيع في أكثخ مغ 

لتحكيع، عمى اعتبار ىػ كجػب إعساؿ قانػف مكاف ا (2)مكاف، لكغ رغع ذلظ ما أجسع عميو جانب مغ الفقو
أنو القانػف األندب، كذلظ في حاؿ عجـ اختيار األشخاؼ لمقػاعج اإلجخائية مخجحيغ في ذلظ إلى الصبيعة 

 العقجية لمتحكيع.

 ( مشو كالتي نرت عمى ما يمي:3السادة ) فقج عالج ىحه السذكمة مغ خبلؿقانػف التحكيع األردني أما 

ك تجارؼ بيغ أاع مجني حكيع اتفاقي يجخؼ في السسمكة كيتعمق بشد تدخؼ أحكاـ ىحا القانػف عمى كل ت" 
يجكر حػليا  ا كانت شبيعة العبلقة القانػنية التيي  أك القانػف الخاص أالقانػف العاـ شخاص أشخاؼ مغ أ

 ".ك غيخ عقجيةأالشداع، عقجية كانت 

لقانػف التحكيع  ادنية خاضع  يجخؼ عمى األراضي األر  كعميو فقج جعل القانػف األردني أؼ تحكيع       
( مغ قانػف التحكيع األردني كالتي 24ىحا الشز مقيج بشز السادة ) األردني )كقاعجة عامة(، غيخ أف  

و كفي حالة عجـ جخاءات التحكيع، إال أن  إمى القػاعج اإلجخائية التي تشطع ع االتفاؽمشحت األشخاؼ حق 
تحكيع األردني لييئة التحكيع صبلحية تقجيخية لتحجيج القانػف اتفاقيع عمى ىحا القانػف فقج مشح قانػف ال

 اإلجخائي كاجب التصبيق مع مخاعاة عجة عػامل.

كفي حاؿ عجـ كجػد مثل ىحه الشرػص الػاردة في قانػف الجكلة السشػؼ إجخاء التحكيع  احيان  أكلكغ       
عشجىا يتخؾ األمخ لييئة التحكيع حتى في شخط التحكيع، ف محجد خ  حاؿ كاف مكاف التحكيع غي فييا أك في

                                                 

 .96)، )ص(2001ـ(، غدة ، دار السشارة، 2000( لدشة )3( رقع )شخح قانؾف التحكيؼ الفمدظيشياضع عػيزة:) السحامي/ ن (1)
(، راجع كحلظ، د. أبػ زيج رضػاف: 95(، )ص2007)، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 3، ط)التحكيؼ التجاري الجولي(د. محسػد مختار بخيخؼ:  (2)

 (.97مخجع سابق ، )ص
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تقخر القانػف اإلجخائي كاجب التصبيق، كرغع أف ىحه الحالة نادرة بدبب كجػد ما يعخؼ "بسذارشة التحكيع" 
حجكث ىحه الحالة مسكغ، كعشجىا  ف  أالقانػف كغيخىا مغ السدائل، إال تحجيج مثل ىحا  مغ خبللياكالتي يتع 

تحجد ىحا القانػف  ك مغ محكع مشفخد أف  أكانت مكػنة مغ عجة محكسيغ  اء  يتػجب عمى ىيئة التحكيع سػ 
 آخحة  بعيغ االعتبار عجة أمػر مغ أىسيا:

ػاعج السؤسدة التي اتفق عمييا قعميو صبق تشالتحكيع مؤسدي،  ما في، أمكاف التحكيع، لغة التحكيع )
 .(1)(شخاؼاأل

قخرت السحكسة أنو بغياب أؼ حيث ،  (2)نجميديةحاكع اإلماـ السأالسشطػرة  جعػػ ال لىكنذيخ ىشا إ       
شخط التحكيع حجد مكاف  ف  أكبسا  ،جخاءات التحكيعإؼ عمى القانػف كاجب التصبيق عمى اتفاؽ بيغ األشخا

ىػ  القانػف اإلجخائي كاجب التصبيق التحكيع كالسحكسة السخترة لمشطخ في بصبلف حكع التحكيع فإف  
  الجكلة التي تع تحجيجىا كسكاف لمتحكيع. القانػف اإلجخائي في

و يختمف عغ الشز الفمدصيشي حيث ( مغ قانػف التحكيع مرخؼ فشجج أن  25لسا كرد في السادة ) أما كفق ا
أعصى لييئة التحكيع اختيار القػاعج سػاء بتفػيس صخيح، أك ضسشي مغ األشخاؼ، كذلظ في حاؿ 

 .(3)تكسمة ما اتفق عميو األشخاؼ سكػتيع عغ تحجيج تمظ القػاعج، كليا كحلظ
عشج يتعيغ عمييا ف اإلجخاءات، تخد عمى حخية ىيئة التحكيع حاؿ تحجيجىا لتمظ  ذلظ يػجج قيػد مقابل ك 

مخاعاة القػاعج ك مخاعاة عجـ تعارضيا مع قانػف التحكيع ألشخاؼ الخرػمة، جخاءات التحجيج في ىحه اإل
، كاختيار أندب القػاعج اإلجخائية السبلئسة لمجعػػ، كلتحقيق ساسيةالتقاضي األالقانػنية اآلمخة كالسبادغ 

ىحه السيدات يتػجب عمى السحكع احتخاـ كعجـ تجاىل القػاعج اإلجخائية الجػىخية في قانػف مقخ التحكيع، 
أك في قانػف الجكلة السخجح تشفيح الحكع فييا، كعمى ذلظ فإف ىحه الشرػص ىي التي تحجد حجكد الحخية 

 .(4)يتستع بيا السحكع في تعييغ إجخاءات خرػمة التحكيع التي
 

                                                 

  http://www.nawaisehlaw.com/article.php?1  ، "25/10/2017ي راتب الشػايدة "السحام  ((1)
(2) )" Shashoua v Sharma [2009] 2 Lloyd's Rep 376" السحامي راتب الشػايدة  نقاًل عؽ
"http://www.nawaisehlaw.com/article.php?1  ، "25/10/2017 
(، اإلسكشجرية، 1، الجدء األكؿ، )ط التحكيؼ في العالقات الخاصة الجولية والجاخمية(د. مرصفى الجساؿ كد عكاشة عبج العاؿ: ) (3)

 (.227(، )ص1998السؤلفيغ،
، القاىخة ، دار الشيزة العخبية، بجكف  د.ت 1)(،) طلتظبيق عمى السدائل اإلجخائية في مجاؿ التحكيؼ)القانؾف الؾاجب اد. أبػ العبل الشسخ:  (4)

 .68))ص

http://www.nawaisehlaw.com/article.php?1
http://www.nawaisehlaw.com/article.php?1
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 الفخع الثاني
 القانؾف السؾضؾعي واجب التظبيق عمى الشداع 

كيع، بحيث تصبق ىيئة ماـ ىيئة التحأالشداع السشطػر  مػضػعكاجب التصبيق عمى كىػ القانػف       
عقج الشخاؼ أفعمى سبيل السثاؿ قج يتفق شداع، عمى مػضػع الالقانػف السػضػعي الػاجب التصبيق التحكيع 

ىيئة التحكيع بيحا فتمتـد  ،نجميدؼ عمى مػضػع العقجيصبق القانػف اإل عمى أف  كبيعيا بشاء شائخة عمى 
نجميدؼ عمى مدائل التعػيزات كالكفاالت كالسصالبات السالية الشاجسة عغ تصبق القانػف اإلك  االتفاؽ

ك عجـ اتفاقيع أشخاؼ عمى ىحا القانػف، نسي د بيغ حالتيغ، اتفاؽ األ ف  العقج، كما ييسشا في ىحا الجانب أ
 عميو.

 واجب التظبيق عمى مؾضؾع الشداع  : دور األطخاؼ في تحجيج القانؾف أواًل 

تصبق ىيئة التحكيع "  عمى( 2001( لدشة )31قانػف التحكيع األردني رقع ) /أ( مغ36السادة )نرت  
ذا اتفقا عمى تصبيق قانػف دكلة معيشة إك  ،قانػنية التي يتفق عمييا الصخفافالشداع القػاعج ال مؾضؾع عمى

 ."اتبعت القػاعج السػضػعية فيو دكف القػاعج الخاصة بتشازع القػانيغ

كاجب التصبيق عمى الشداع،  السػضػعي القانػف عمى  االتفاؽلؤلشخاؼ الحق في  كتفدخ السادة الدابقة أف   
ية الستشازع حػليا أك عغ شخيق االتفاقا" عغ شخيق تزسيغ بشج في العقج أك غالب  يكػف " االتفاؽكمثل ىحا 

ىحا القانػف السػضػعي يصبق عمى  اإلشارة إلى ىحا القانػف في مذارشة التحكيع، ككسا أسمفشا، فإف  
 .مػضػع الشداع

انيغ في القانػف الستفق التفديخ السشصقي لقرج السذخع األردني مغ عجـ جػاز تصبيق قػاعج تشازع القػ  كإف  
عميو مغ قبل األشخاؼ ىػ لتجشب الجخػؿ في دائخة مفخغة فيسا لػ أحالت قػاعج التشازع السحكػرة إلى قانػف 

 .دكلة أخخػ 

شارة قانػف مػضػعي بعيشو، بحيث تتع اإلعمى عجـ تصبيق  االتفاؽإضافة لسا سبق، فإنو يحق لؤلشخاؼ 
إلى تصبيق قػاعج العجالة كاإلنراؼ أك قػاعج العخؼ التجارؼ الجكلي  إما في العقج أك في مذارشة التحكيع

 ،بحلظ االلتداـعمى الشداع مػضػع التحكيع، كىشا يتػجب عمى السحكسيغ 

و: " تصبق ىيئة التحكيع عمى مػضػع (  عمى أن  1/39أما قانػف التحكيع السرخؼ فشرت السادة )      
فاف. كإذا اتفقا عمى تصبيق قانػف دكلة معيشة اتبعت القػاعج السػضػعية الشداع القػاعج التي يتفق عمييا الصخ 

 فيو دكف القػاعج الخاصة بتشازع القػانيغ ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ" .



                                                     

117 

 

ع السرخؼ تخؾ مدألة التحجيج ابتجاء  إلرادة األشخاؼ ليكخس مبجأ سمصاف ذخ  الس   يتزح مغ الشز أف  
حكيع الجكلي، رغع صعػبة ترػر تصبيق قانػف أجشبي عمى نداع كششي، اإلرادة، كىحا ما يتدق كحاالت الت

 .(1)كإف كاف الشز يدسح بحلظ مغ الشاحية الشطخية
الييئة ممدمة بتصبيق القػاعج التي يتفق عمييا األشخاؼ، كبغس الشطخ عغ انتساء ىحه القػاعج لجكلة      

اعج مشتقاه ىي عبارة عغ مديج مغ القػاعج معيشة، أك لسخكد تحكيع، كسا أنو يحق لؤلشخاؼ اختيار قػ 
ع أف السحكع ممـد بتصبيق قػاعج القانػف، ما لع ذخ  غ الس  ، كحلظ بي  (2)القانػنية لتصبق عمى مػضػع الشداع

 بالرمح. ايكغ مفػض  
يجػز لؤلشخاؼ في التحكيع  -1ت عمى أنو : " ( مغ قانػف التحكيع الفمدصيشي فقج نر  19أما السادة )

عمى القانػف كاجب التصبيق عمى مػضػع الشداع، فإف لع يتفقػا تصبق ىيئة التحكيع القانػني  االتفاؽالجكلي 
 الفمدصيشي.

كيجخؼ في فمدصيغ كلع يتفق األشخاؼ عمى القانػف كاجب التصبيق فتصبق  إذا كاف التحكيع دكلي ا -2
ػف الفمدصيشي مع عجـ تصبيق قػاعج القػاعج السػضػعية التي تذيخ إلييا قػاعج تشازع القػانيغ في القان

ىيئة التحكيع  لفمدصيشي، كفي جسيع األحػاؿ تخاعياإلحالة إال إذا أدت إلى تصبيق أحكاـ القانػف ا
 األعخاؼ السصبقة عمى العبلقة بيغ أشخاؼ الشداع.

اختيار  مغ الشز أف الفقخة األكلى تشاكلت التحكيع الجكلي، كقج أعصى لؤلشخاؼ الحخية ابتجاء  في يتزح
القػاعج القانػنية التي تصبق عمى مػضػع الشداع، لكشو لع يتصخؽ إلى التحكيع الجاخمي، سػاء في الفقخة 

أك تشاكؿ  –كسا كرد في الشز السرخؼ  –األكلى أك الثانية، ككاف يفتخض إما تخؾ الشز عمى عسػمو 
 التحكيع الجاخمي شالسا تشاكؿ التحكيع الجكلي بشز قانػني.

اؿ لع يتفق األشخاؼ عمى تصبيق قانػف معيغ، فقج ألـد ىيئة التحكيع بتصبيق القانػف لكغ في ح
 ،الفمدصيشي

أثشاء صياغتيا، كقج كاف الشز السقتخح مغ قبل لجشة الرياغة كسا يمي : السادة  ىحه السادة أثارت ججال  ك 
ى مػضػع الشداع، تصبق و : " إذا لع يتفق األشخاؼ عمى القانػف كاجب التصبيق عم( تشز عمى أن  20)

كيجخؼ في فمدصيغ  اا، أما إذا كاف التحكيع دكلي  ىيئة التحكيع القانػف الفمدصيشي إذا كاف التحكيع محمي  
فتصبق القػاعج السػضػعية التي تذيخ إلييا قػاعج تشازع القػانيغ في القانػف الفمدصيشي مع عجـ تصبيق 

 التحكيع األعخاؼ السصبقة عمى العبلقة بيغ أشخاؼ الشداع" .  قػاعج اإلحالة، كفي جسيع األحػاؿ تخاعي ىيئة
                                                 

 (.131، )صمخجع سابق(د. محسػد مختار بخيخؼ: ) (1)
ث يذيخ سيادتو ، حي418-419)، )ص(2007)(،اإلسكشجرية، مشذأة السعارؼ، 1، )طقانؾف التحكيؼ في الشغخية والتظبيق(د. فتحي كالي: ) (2)

رػد بالقاعجة أنو إذا كاف لؤلشخاؼ الحخية الكاممة في اختيار القػاعج القانػنية لتصبق عمى مػضػع الشداع، إال أنو يجب االنتباه إلى أف  : " السق
مقخرة في قانػف كضعي ، أك قاعجة  القانػنية ليدت مجخد قاعجة يتفق عمييا الصخفاف، كإنسا تدتسج القاعجة القانػنية كصفيا مغ كػنيا قاعجة قانػنية

عامبلت، أما مدمسة في نطاـ قانػني معيغ، أك مبجأ مغ السبادغ القانػنية العامة في القانػف، أك قاعجة مغ قػاعج العخؼ أك العادات التجارية في الس
 ة التي اتفق األشخاؼ عمى تصبيقيا .ما قج يخد في اتفاؽ الصخفيغ مغ أحكاـ خاصة مغ خمقيسا فبل يشصبق عمييا كصف القػاعج القانػني



                                                     

118 

 

لجشة الرياغة قج  أف  ب الكغ المجشة القانػنية التابعة لمسجمذ التذخيعي لع تأخح بالشز السقتخح، عمس  
 تع   اعتخضت عمى الشز الحؼ تع تعجيمو، كاستشجت في ذلظ إلى رأؼ األستاذ الجكتػر / حسدة حجاد بعج أف  

( حيث يخػ سيادتو 19عمى نز السادة ) امعمق   اتو بيحا الخرػص، كبشاء  عمى ذلظ فقج أرسل كتاب  استذار 
 الفقخة األكلى مغ ىحه السادة تفخض عمى السحكع في التحكيع الجكلي الحؼ يجخؼ خارج فمدصيغ أف   أف  

لقانػف الفمدصيشي، يصبق القانػف الستفق عميو بيغ أشخاؼ الشداع، كفي حاؿ عجـ اتفاؽ األشخاؼ يصبق ا
بالخغع مغ عجـ كجػد ما يبخر فخض القانػف الفمدصيشي ) السػضػعي( عمى أشخاؼ الشداع كىيئة التحكيع 

 في تحكيع يجخؼ خارج فمدصيغ .
 ف واجب التظبيق عمى مؾضؾع الشداعلتحجيج القانؾ عشج عجـ وجؾد اتفاؽ بيؽ االطخاؼ: ثانًيا

مػضػع الشداع في حاؿ لع  في اختيار القانػف كاجب التصبيق عمى ةسمصة تقجيخيلييئة التحكيع بذكل عاـ 
ىحه  شارة إلى ىحا القانػف، كإف  إية أؼ االتفاقشخاؼ عمى ىحا القانػف أك لع يتزسغ العقج أك يتفق األ

الربلحية السسشػحة لييئة التحكيع تعج أحج أىع الفخكؽ بيغ دكر السحكع كالقاضي العادؼ، فاألكؿ غيخ 
الثاني فيػ محكـػ بقانػف الجكلة  اانػف معيغ كلو تصبيق القانػف األكثخ مبلئسة عمى الشداع أممحكـػ بق

 .خخ عمى الشداعآكليذ لو تصبيق أؼ قانػف مػضػعي  التي يسثل الدمصة القزائية فييا
ر في ىحه كيع أؼ دك لييئة التح عط  ( لع ي  19فقانػف التحكيع الفمدصيشي في الفقخة األكلى مغ السادة )      

 كاف نػع التحكيع، كذلظ في حاؿ عجـ اتفاؽ األشخاؼ عمى تصبيق قانػف معيغ. السدألة، كأي ا

 إذا كاف التحكيع دكلي ا -2نو  :" ت عمى أ( تحكيع فمدصيشي فقج نر  19أما الفقخة الثانية مغ السادة )   
القػاعج السػضػعية التي تذيخ كيجخؼ في فمدصيغ كلع يتفق األشخاؼ عمى القانػف كاجب التصبيق فتصبق 

إلييا قػاعج تشازع القػانيغ في القانػف الفمدصيشي مع عجـ تصبيق قػاعج اإلحالة إال إذا أدت إلى تصبيق 
ىيئة التحكيع األعخاؼ السصبقة عمى العبلقة بيغ  الفمدصيشي كفي جسيع األحػاؿ تخاعيأحكاـ القانػف 

 .أشخاؼ الشداع"

يا جاءت لتعالج التحكيع الجكلي الحؼ يجخؼ في  فمدصيغ، كبالتالي إذا لع ن  يتزح مغ ىحه الفقخة أ    
تجارؼ ، مجني ،  –الييئة ممدمة بتصبيق القػاعج السػضػعية  يختار األشخاؼ القانػف كاجب التصبيق، فإف  

ي ، كىحا ال إذا أدت إلى تصبيق أحكاـ القانػف الفمدصيشغيخ ممدمة بتصبيق قػاعج اإلحالة إلكشيا  –إفبلس 
السذخع أراد في كل األحػاؿ تصبيق أحكاـ القانػف الفمدصيشي عمى أؼ تحكيع يدخؼ في فمدصيغ،  يعشي أف  

 .احتى كلػ كاف الشداع دكلي  

 ، أما ما كرد في عجد الفقخة مغ إلداـ الييئة بسخاعاة األعخاؼ السصبقة فبل مبخر لو أما ىحا الشز السمـد
 ل لمفقخة ذاتيا.كذلظ بخبلؼ الشز السرخؼ السث
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ت عمى أنو : " كإذا لع يتفق الصخفاف عمى القػاعج ( فقج نر  2/39أما قانػف التحكيع السرخؼ في السادة )
القانػنية كاجبة التصبيق عمى مػضػع الشداع شبقت ىيئة التحكيع القػاعج السػضػعية في القانػف الحؼ تخػ 

 بالشداع ". و األكثخ اتراال  أن  
السذخع السرخؼ أعصى السحكع سمصة تقجيخية كاسعة في مدألة اختيار القانػف الحؼ  ف  مغ الشز أ يتزح

تختار قانػف الجكلة التي  ، فسغ السسكغ أف  (1)بالشداع  في التصبيق، أك أنو أكثخ اتراال   يقجر أنو األندب
خ، لكغ الييئة مقيجة إل..(2)يجخؼ عمى أرضيا التحكيع، أك قانػف الجكلة التي جخت عمى أرضيا كقائع الشداع

في ذلظ، إذا يفتخض في السحكع استشاده العتبارات تحقيق مرمحة بالشدبة لمقانػف الحؼ اختاره، إذ مغ 
ال تخبصو  ية في ذلظ، كسا لػ اختارت قانػن االسسكغ إثبات انحخاؼ الييئة في استخجاـ سمصتيا التقجيخ 

 .(3)بالشداع أؼ صمة

ذا لع إ"  و:عمى أن   /ب( 36السادة ) فيو تشر  ف ـ((2001( لدشة 31رقع ) قانػف التحكيع األردنياما      
 يتفق الصخفاف عمى القػاعج القانػنية كاجبة التصبيق عمى مػضػع الشداع شبقت ىيئة التحكيع القػاعج

 ."  بالشداعو األكثخ اتراال  ن  أالسػضػعية في القانػف الحؼ تخػ 

تخاعي ىيئة التحكيع  ف  أفي جسيع األحػاؿ يجب "  و:قانػف عمى أن  /ج( مغ نفذ ال36ت السادة )كسا نر  
األعخاؼ الجارية في نػع  االعتبارعشج الفرل في مػضػع الشداع شخكط العقج مػضػع الشداع كتأخح في 

 ."السعاممة كالعادات الستبعة كما جخػ عميو التعامل بيغ الصخفيغ

تقجيخية في اختيار القانػف  سمصة مشح ىيئة التحكيع يغيغ الدابقفي الشر   القانػف األردني أف  نجج 
، فجعل لييئة التحكيع الحق اشخاؼ عميو مدبق  بيق عمى الشداع عشج عجـ اتفاؽ األالسػضػعي كاجب التص
ية االتفاقك أبالشداع، مع مخاعاة شبيعة العقج  ػضػعي الحؼ تخػ بأنو أكثخ اتراال  في تصبيق القانػف الس

 في نفذ الشػع مغ السدائل. از  أيعخاؼ الستبعة دات كاأللعاكشخكشيا ال بل كا

 
 
 
 

                                                 

، انطخ الحكع 10-11)،) ص1986، القاىخة ، الجدء األكؿ ، الشدخ الحىبي ،)مشرة التحكيؼ التجاري الجولي(د. محيي الجيغ عمع الجيغ: ) (1)
شخكة نسداكية تتعيج بعسميات رش القصغ (، بالقاىخة في الشداع بيغ 1985يػليػ لدشة ) 7الرادر عغ مخكد القاىخة اإلقميسي لمتحكيع، كالرادر في 

ككزيخ الدراعة السرخؼ كلخل اتفاؽ التحكيع لمقانػف كاجب التصبيق ، كألف األمخ متخكؾ إلرادة الستشازعيغ، فقج  -84,83,1982)بالصائخات لدشة) 
لظ مكاف إبخاـ العقج كىي مرخ، ككحلظ مكاف قامػا بتفػيس السحكع د. فتحي عبج الربػر بتحجيج القانػف كاجب التصبيق، كقج راعى السحكع في ذ

ا مرخ، كبالتالي ارتأػ أف  القانػف األندب لمتصبيق ىػ القانػف السرخؼ.  كقػع االلتداـ كالفعل الشاشئ عشو كىػ أيز 
 .422)(، مخجع سابق، )ص)التحكيؼد. فتحي كالي :  (2)
 .136)، )ص مخجع سابقد. محسػد مختار بخيخؼ:  (3)
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 السبحث الثاني
 ليو قانؾف التحكيؼمع التعؾيض السادي والسعشؾي وفًقا لسا يذيخ إلية التعامل آ

 يعتبخ تقجيخ التعػيس لستزخرؼ حػادث الصخؽ، مغ السػاضيع ذات الخبلؼ بيغ التذخيعات السقارنة،    
،  مادة (ـ2005)( لدشة) 20قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )ذكخ في  فقج ع الفمدصيشيذخ  مس  فمػ نطخنا ل

 ت عمىنر  ( 1)
 " كل شخز لحقو ضخر جدساني ناجع عغ حادث شخؽ، كيذسل كرثة الذخز الستػفى"

 (1)خؼ يعػض السذخع السرفيسا فقط،  ادجي  جيتزخركف  الحيغيعػض ع الفمدصيشي ذخ  الس   نجج أف   فيشا
 ر الساديةخادجية، كاألضجصابات الإلحػادث الصخؽ عغ ا رؼ متزخ لدامي، جب أحكاـ التأميغ اإلبسػ 

 حادث الصخؽ. جخاء بالغيخ باستثشاء السخكبةالتي تمحق  ة الخاصةالستزخر  األمػاؿك 
األضخار الجدسانية ليدت ذات شبيعة كاحجة أك نػع كاحج فيي متعجدة كمتشػعة  كمسا ال شظ فيو أف    
ػـ بجراسة ىحا السبحث مغ خبلؿ كعميو سشق (2)كمشيا ما ىػ مادؼ أك أدبي يشيا ما ىػ حاؿ أك مدتقبمفس

 اآلتي:
 السصمب األكؿ : التعػيس عغ األضخار السادية.
 السصمب الثاني : التعػيس عغ األضخار األدبية.

 .حكاـ القخارات الػقتية كالسدتعجمة في الجفعات السدتعجمةأصمب الثالث: الس
الػاردة في قانػف التحكيع كالخاصة بتقجيخ قيسة السصمب الخابع: مجػ التداـ السحكع بتصبيق القػاعج القانػنية 

 .التعػيس

 ؿ: السظمب األو
 التعؾيض عؽ األضخار السادية

يسكغ تعخيف ف ج شقي تعػيس متزخرؼ حػادث الصخؽ،ضخار السادية أحيعتبخ التعػيس عغ األ      
السادؼ بأنو:" التعػيس السقخر لجبخ ما يتعخض لو الستزخر في حػادث لسخكبات التعػيس عغ الزخر 

، (3)مغ أضخار تؤدؼ إلى السداس بكيانو الجدجؼ كتشقز مغ قجرتو عمى الكدب أك تؤدؼ إلى كفاتو"
                                                 

 ( 1مادة ) 2007( لدشة 72رقع ) تأميؽ اإلجباري السرخي قانؾف ال (1)
 " .. كيذسل التأميغ حاالت الػفاة كاإلصابة البجنية ككحا األضخار السادية التي تمحق بسستمكات الغيخ عجا تمفيات السخكبات.... " 

 ( مغ ذات القانػف 151مادة )  -
 لسادية كالسعشػية التي لحقت بو جخاء الحادث ... " كالسراب كسا عخفو." لمسراب حق إقامة الجعػػ لمسصالبة عغ األضخار الجدجية كا

(، دراسة مقارنة بيغ الذخيعة كالقانػف، رسالة دكتػراه، )التعؾيض القزائي عؽ األضخار التي تقع عمى األشخاصشو عبج السػلى شو إبخاىيع :  (2)
 (.268، )ص2000جامعة السشرػرة سشة )

(، دراسة ماجدتيخ، فمدصيغ، غدة، مكتبة نيداف )أحكاـ عقج التأميؽ الستعمقة بالسخكبات في القانؾني الفمدظيشيب: أ.عفيف دمحم ابػ كمػ   (3)
 (.179لمصباعة كالتػزيع، بجكف  سشة نذخ، )ص
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في ك بحياتو ار جدسانية) إصابات( كقج يؤدؼ الحادث قج يؤدؼ إلى إصابة الستزخر بأضخ  كعمى ذلظ فإف  
ىحا السصمب مغ خبلؿ فخعيغ األكؿ  التعػيس عغ  سأتشاكؿلحا ، تختمف عشاصخ الزخر الحالتيغكل مغ 

 التعػيس عغ الزخر في حالة اإلصابة. الزخر في حالة الػفاة أما الثاني
 الفخع األوؿ

 لتعؾيض عؽ الزخر في حالة الؾفاة ا

كتدتػجب التعػيس كمرجر  ػفىكرثة الذخز الست يعتبخ فقج الحياة مغ أقدى األضخار التي تريب    
مغ يدبق السػت كلػ ببخىة قريخة، ىحه البخىة مغ الد  الحق في التعػيس ىػ الفعل الزار الحؼ يجب أف  

لتعمق حق التعػيس بو، فإذا ما ثبت ىحا الحق قبل كفاتو انتقل مغ  ىي التي يكػف فييا الذخز أىبل  
 . (1)بعجه إلى كرثتو

أقرى درجات الجدامة،  يكػف ضخر ا جدجي ا بالغ ا ف الحياة " ال يعجك أف  كمزسػف الزخر الشاجع عغ فقجا
و يتزسغ الحخماف مغ كل القجرات البجنية كالحىشية كثسارىا في عجد غيخ معيغ مغ سشػات الحياة، كمغ ألن  

ثع فإنو يتكػف مغ جانبيغ يشبغي الفرل بيشيسا عشج تقجيخ التعػيس أحجىسا مػضػعي ثابت يتسثل في 
حخماف مغ تمظ القجرات في سشػات الحياة السفقػدة كالثاني شخري متحخؾ، يتسثل في الحخماف مغ ثسار ال

تمظ القجرات في أثشاء الدشػات السفقػدة، فبيشسا يػجج األكؿ مغ الشاحية السػضػعية بقصع الشطخ عغ 
الثاني ال يتػقف  التقجيخ الذخري لمستزخر ، إذ يتبجؿ مزسػنو أك نصاقو مغ مزخكر إلى آخخ، فإف  

في كجػده كمجاه عمى الطخكؼ الذخرية الخاصة بكل مزخكر عمى حجة مثل شبيعة عسمو كمجػ كدبو 
 .(2)"مغ عسمو قبل اإلصابة

 مراريف الجشازة -

سرخكفات الجفغ ب كالتي تسثمت يتزسغ تعػيس الخدارة السادية التي لحقت بالستزخر بدبب الػفاة     
، كيتع السصالبة بيحه السرخكفات باسع (3)مغ استقباؿ ككاجبات متعارؼ عميياكالجشازة كمخاسع التعدية 

سرخكفات الػرثة حيث تجخل كجيغ ضسغ عشاصخ التخكة الدمبية كال يشبغي االحتجاج بأف مثل ىحه ال
 .كبالتالي عجـ التعػيس عشيا حتسية سيتع انفاقيا آجبل  أـ عاجبل  

                                                 

، (18)مشذػر في مجمة القانػف كاالقتراد عجد ، 1944)/14/3التعميق عمى حكؼ محكسة الشقض الجشائي بتاريخ سميساف مخقذ: ) (1)
 .116))ص

 .56)، )ص(1980)، بجكف ناشخ، )التعؾيض عؽ فقجاف تؾقع الحياة(دمحم ناجي ياقػت:  (2)
قبل أىل جخت العادة في فمدصيغ عمى أف يفتح بيت لمعداء كيدتسخ لسجة ثبلثة أيع متتالية يتع تقجيع القيػة كالتسخ خبلؿ ىحه األياـ الثبلثة مغ  (3)

 دكال أمخيكي. 2000شع أىل الستػفى شعاما  لمحاضخيغ كتقجر تكمفة ذلظ بسا ال يقل عغ الستػفى كفي اليـػ الثالث ير
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صبلحيتيا السعصاة " بأف محكسة السػضػع قج استعمست :(1) فقج قزت محكسة الشقس الفمدصيشية       
ىحه مغ األمػر السػضػعية التي تدتقل بيا  . ألف  بتقجيخ مراريف العداء كالجشازة. ليا بسػجب القانػف 

ية دكف شصط داـ أف األمخ يتعمق بدمصتيا التقجيخ  امحكسة السػضػع كليذ لسحكسة الشقس رقابة عمييا م
 ..كفي حجكد القانػف 

، خزة الذثآلية تعػيس كر  مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي (154ة)قخر السذخع الفمدصيشي، في الساد      
 ةعمى أنو " إذا أدػ الحادث إلى كفاة السحكػر  ةحادث شخؽ فشرت الساد جخاءيمقى مرخعو  ؼالح

 . (2)(153السادة )في سدػف بالسائة مغ الحج األقرى السحكػر خ ،توثيجفع لػر  ؼالسبمغ الح فإف   بالسرا

مغ الحج  (%50)ؼ أنو أ رث"إلحرخ ا جةلح اة السعاليغ كفق  ثمشو حرة الػر  امغ ىحا القانػف مصخكح  
مشو حرة  امصخكح  آالؼ ديشار أردني (  5 آالؼ ديشار أردني ) (10)األقرى لؤلضخار السعشػية كىػ 

 .الػرثة السعاليغ
 ىحا السبمغ لمػرثة غيخ السعاليغ أما بخرػص الػرثة السذخع الفمدصيشي خرز ف  كىشا نجج أ     

( 20ا قبل ضيػر قانػف التأميغ الفمدصيشي رقع )عالة الحؼ كاف ساري  السعاليغ فقج شبق عمييع نطاـ اإل
ىحا الشطاـ لع يشز عميو في  ف  ، حيث إككاف معسػال  بو مغ قبل السحاكع الفمدصيشية  ـ(2005)لدشة

 .(3)حدب ججكؿ يمشظ كفق شخيقة )حداب األيجؼ(احتداب السبمغ األكامخ العدكخية كيتع 
، ؼ معشػ  خخآك  ؼحادث الصخؽ، إلى تعػيس ماد جخاءة الستػفى ثتعػيس كر  علع يقدما السذخع السرخؼ أ

 السرخؼ  ميغ( مغ قانػف التأ8ج ذلظ في السادة )ك  كأ، شيوجإنسا حجد ىحا التعػيس بسبمغ أربعيغ ألف 
( مغ ىحا 1السادة ) فيلييا إغ السحجد عغ الحػادث السذار التأميغ مبمغ التأمي ؤدػ شخكةجبارؼ "تاإل

ىحا الخرػص .كيكػف  فيلقزاء لى اإلى المجػء إثتو كذلظ دكف الحاجة ك كر ألى السدتحق إالقانػف 
 " ..حاالت الػفاة  فيلف جشيو أربعػف أغ الحػ تؤديو شخكة التأميغ قجره مبمغ التأمي

جبارؼ رقع التأميغ اإل جبارؼ السرخؼ الججيج مقارنة مع قانػف ي قانػف التأميغ اإلكما سبق ذكخه ف 
الحؼ تخؾ التعػيس لتقجيخ محكسة السػضػع كمغ ثع يمـد شخكة التأميغ بجفع مبمغ ك  (4)(625/1955)

 .(5)ت عميو السحكسةالتعػيس التي نر  
                                                 

(، )مجسؾعة مختارة مؽ أحكاـ الشقض الفمدظيشيةـ (مذار إليو عشج كليج الحايظ: (2003/9/7(، مجني بتاريخ 2002/169الصعغ رقع ) (1)
 .270 )ـ(،) ص2005) غدة، ) -(، مصابع مخكد رشاد الذػا21)ج

 (153ـ(، مادة )2005(لدشة )20رقع ) قانؾف التأميؽ الفمدظيشي (2)
 "ال يجػز أف يديج مجسػع مبمغ التعػيس عغ األضخار السعشػية عغ عذخة آالؼ ديشار أردني أك ما يعادليا بالعسمة الستجاكلة قانػن ا."

، رسالة ماجدتيخ، نابمذ، فمدصيغ، قجار التعؾيض()مدئؾلية شخكات التأميؽ عؽ تعؾيض متزخري حؾادث الظخؽ ومحداـ عجناف حصاب:  (3)
 .69)ص (،2012)جامعة الشجاح الػششية، 

 (8مادة ) ،(625/1955رقع ) السرخي  التأميؽ اإلجباري  قانؾف  (4)
 دثحؾا السدؤولية عؽ ( بذأف (72/2007رقؼ  والقانؾف  الدخيع الشقل مخكبات حؾادث عؽ التعؾيض دعاوى  )شخح : الفتاح، مخاد عبج (5)

 .(2008، بجك ناشخ، 1 )، )طالتشفيحية( والئحتو الدخيع الشقل مخكبات
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بلؿ سشة ككاف الحؼ يتػفى خ ف  نجج أ (1) ـ(2007)  لدشة جبارؼ ( مغ قانػف التاميغ اإل14السادة ) لكغ 
 جشيو مرخؼ. (40000لى دث شخؽ نجج أف مبمغ التعػيس يرل إثخ في الػفاة حااأل

اذخ  الس   ف  يخػ الباحث أك      نرػص  ف  ع الفمدصيشي حيث إذخ  مغ الس   ع السرخؼ كاف أكثخ كضػح 
في مػضػع  اتعامل معيا، خرػص  التعػيس عغ الػفاة عشج السذخع الفمدصيشي كانت قاصخة يرعب ال

نخػ  المتبلعب في ىحه التعػيزات، كأيز   ر ربسا يعصي شخكات التأميغ مجاال  اإلعالة، كىحا القرػ 
ا يجعميا تؤثخ عمى التعػيزات في مكىحا  ،شخكات التأميغ صاحبة نفػذ لسا ليا مغ سمصة اقترادية

 الشاتجة عغ حػادث الصخؽ.ة كىحا ما يطيخ في التعػيس عغ حػادث الػفا ،حػادث الصخؽ 

و كاف يجب عمى أن   ج  ي  ب   ،كىحا غيخ الئق ،قجرت حياة األشخاص بالساؿ (2)القػانيغ السقارنة ف  أ نجج از  كأي 
السذخع الفمدصيشي تخؾ مبمغ التعػيس عغ الػفاة الشاتجة عغ حػادث الصخؽ سمصة تقجيخية لسحكسة 

فاة قجرة عمى مبلئسة الػقائع التي نتج عشيا حادثة الػ فقاضي السػضػع ىػ الذخز األكثخ  ،السػضػع
دنى لحلظ التعػيس ككضع بعس القػاعج األكثخ كيسكشو تقجيخ كل حالة عمى حجة، مع إمكانية كضع حج أ

، كىحا ما كاف معسػال  بو في قانػف مخكنة التي تتيح لمسحكسة السخترة مبلئسة أفزل لسثل ىحه القزايا
 ( .625/1955) القجيع رقع خؼ جبارؼ السرالتأميغ اإل

 الفخع الثاني
 ض عؽ الزخر في حالة اإلصابة التعؾي

( مغ قانػف التأميغ 155-157عالج السذخع الفمدصيشي التعػيس عغ الزخر السادؼ في السػاد )
( عمى : " عشج احتداب 155ت السادة )الفمدصيشي تحت عشػاف التعػيس عغ األضخار السادية، فقج نر  

خح في االعتبار الجخل الحؼ يديج عمى مثمي كفقجاف السقجرة عمى الكدب ال يؤ  غ فقجاف الكدبالتعػيس ع
آلخخ نذخة يرجرىا الجياز السخكدؼ  ادؼ الحؼ يشتسي إليو السراب كفق امعجؿ األجػر في الحقل االقتر

قجرة السراب : " إذا أدػ حادث الصخؽ إلى عجـ أف  ( عمى 156ت السادة )كنر   .لئلحراء الفمدصيشي "

                                                 

 (14مادة )،  2007 )لدشة  السرخي  التأميؽ اإلجباري  قانؾف  (1)
تاريخ كقػعو كثبت بذيادة شبية معتسجة أف الػفاة أك العجد  إذا تػفى السراب أك عجد عجد ا كمي ا مدتجيس ا مغ جخاء الحادث في خبلؿ سشة مغ

عغ حالة الػفاة أك العجد  الحادث كجب عمى الذخكة السؤمشة أف  تؤدػ إلى السزخكر أك كرثتو مبمغ التأميغ السدتحق كمى السدتجيع كانا نتيجةال
 .الكمى السدتجيع كالسشرػص عميو في السادة ) مغ ىحا القانػف أك أف تكسل مبمغ التأميغ الحػ سبق كدفعتو إلى ىحا الحج(

ت عمى1/أ / 9( ،) 2010( لدشة )12رقع ) ؽ اإللدامي األردني  لمسخكبات( )نغاـ التأمي (2)  ( كنر 
 :( مغ ىحا الشطاـ تحجد األمػر السبيشة أدناه بسقتزى التعميسات الرادرة بسػجب أحكاـ ىحا الشطاـ10"مع مخاعاة أحكاـ السادة )

 أؼ مغ الحاالت التالية : السبالغ السقصػعة التي تمتـد شخكات التأميغ بجفعيا لمستزخر كذلظ في -1
 الػفاة  ، العجد الكمي الجائع ، العجد الجدئي الجائع، العجد السؤقت. -
 األضخار السعشػية الشاجسة عغ الػفاة أك العجد الكمي الجائع أك العجد الجدئي الجائع:. -
 .(2007(  لدشة السرخي  التأميؽ اإلجباري  قانؾف )
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) مائة بالسائة( مغ أجخه اليػمي شيمة مجة عجده السؤقت عمى أال  %100و يدتحق عمى القياـ بعسمو فإن  
 تتجاكز مجة العجد سشتيغ مغ تاريخ الحادث" .

ت عمى : " عشج احتداب التعػيس عغ فقجاف السقجرة عمى الكدب السدتقبمي ( فقج نر  157أما السادة ) 
 الجفع الفػرؼ " .يجخؼ خرع مقابل 

إذ جعل  ،أخح بسعيار شخري في تقجيخ التعػيس ج  ع الفمدصيشي ق  ذخ  الس   مغ الشرػص الدابقة يتزح أف  
 ،سعيارعمى ىحا ال او كضع قيج  لصبيعة عسل الستزخر أك ميشتو الجكر األكبخ في تقجيخ التعػيس إال أن  

الشذخة التي يرجرىا الجياز السخكدؼ عغ ضعفي الجخل الػارد في كىػ عجـ زيادة دخل الستزخر 
 ع الفمدصيشي لع يخخج عغ األصل العاـ في تقجيخ التعػيسذخ  الس   ككحلظ يتزح أف   ،لئلحراء الفمدصيشي

ا لحقو مغ خ عس  حيث عب   ،ا لحق الستزخر مغ خدارة كما فاتو مغ كدبكىػ التعػيس عس    ،(1)السادؼ
اتو مغ كدب بسرصمح فقجاف السقجرة عمى الكدب كسشبيغ ا فخ عس  كعب   ،خدارة بسرصمح فقجاف الكدب

 فيسا يمي عشاصخ الخدارة التي تمحق بالستزخر كعشاصخ الكدب عمى الشحػ التالي : 
 : الخدارة التي تمحق الستزخر أواًل 

 _ نفقات العالج 1
ت كىػ ما يتع صخفو مغ قبل الستزخر لبلستذفاء، كتذسل "أجػر األشباء كاإلقامة بالسدتذفيا

كالفحػصات الصبية كالسخبخية كاألدكية كصػر األشعة كنقل الجـ كاألجيدة التكسيمية أك التعػيزية، كأف 
 . إلخ .خ إلى تخكيب ساؽ اصصشاعي .صيبتخ ساؽ الستزخر كيز

كيؤخح ىشا عشج حداب نفقات العبلج بالسعيار القانػني العاـ كىػ معيار الخجل السعتاد بسعشى أف يحكع 
كلمقاضي  (2)صبية الزخكرية الستعارؼ عمييا لعبلج اإلصابة كالتي يشفقيا الذخز السعتادبالشفقات ال

 االستعانة بأىل الخبخة في ىحا السجاؿ إذا رأػ ضخكرة لحلظ.
ك لمقاضي الحكع بالتعػيس عغ األضخار السدتقبمية محققة الػقػع كالشفقات التي ستكبجىا الستزخر 

يقـػ بتشفيح أقداـ التعػيس السقجر في  ، كعمى القاضي أف  (3)ة متباعجةلعبلج إصابتو عمى فتخات مدتقبمي
 .(4)الحكع كىحا ما استقخ عميو العسل في القزاء الفمدصيشي

 _  األجيدة التعؾيزية والخجماتية 2
يجخل في الخدائخ التي قج تمحق بالستزخر الشفقات اإلضافية الستختبة عغ إصابتو كزخكرة االستعانة 

كخسي متحخؾ بعجبلت أك سيارة ذات مػاصفات خاصة في حالة إصابتو بالذمل، ككحلظ  بأجيدة مثل
                                                 

 ي الفمدصيشي :( مغ القانػف السجن186نرت السادة )  (1)
 " يقجر التعػيس في جسيع األحػاؿ بقجر ما لحق الستزخر مغ ضخر كما فاتو مغ كدب ، شخيصة أف يكػف ذلظ نتيجة شبيعية لمفعل الزار   
 (.274ص(، مخجع سابق ،السدئؾلية عؽ حؾادث الديارات(دمحم حديغ مشرػر : ) (2)
 .275)السخجع الدابق : )ص (3)
 ـ(، مذار إليو عشج1982/3/15، استئشاؼ عميا مجني بتاريخ ) 81/111)ك  (81/109شاؼ العميا في القزيتيغ رقسي حكع محكسة االستئ (4)
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االستعانة بسسخضة لفتخة مغ الدمغ أك الحاجة لذخز يعيشو في قزاء أمػره الحياتية، كقج يتصمب األمخ 
 ضخكرة تغييخ مدكشو ليتشاسب مع عجده.

 : الكدب الفائت بالشدبة لمسراب  ثانًيا

، كىػ األخح في االعتبار الطخكؼ  (1)ع السرخؼ ذخ  الس   جوع الفمدصيشي حيث ات  خ  ذجو الس  ات       
خح باالعتبار عشج تقجيخ التعػيس أ السرخؼ، السذخع إال أف  الذخرية لمستزخر عشج تقجيخ الزخر، 

 .(3)ة التأميغ بتغصية السدئػلية مغ جية أخخػ ، كقياـ شخك(2)مجػ جدامة الخصأ مغ جية

السذخع الفمدصيشي قج أخح بالسعيار الذخري في تقجيخ التعػيس الشاتج عغ الكدب  كبالخغع مغ أف  
الفائت كىػ دخل الستزخر أك معجؿ األجخ في الحقل االقترادؼ الحؼ يشتيي إليو الستزخر، إال أنو ربط 

ال يديج ىحا الجخل بسا يخد في الشذخة الخسسية التي يرجرىا الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشية عمى أ
في  ( دكالر ا شيخي ا3000في شخكة خاصة كدخمو ) يكػف الستزخر مػضف ا عمى مثميو ، كمثاؿ ذلظ أف  

( 600عمى نذخة الجياز السخكدؼ لئلحراء ىػ ) الجخل الحؼ يحرل عميو مػضف مثمو بشاء   حيغ أف  
رل عميو الستزخر ألنو الجخل الحؼ يقجره القاضي عشج تقجيخ التعػيس ليذ الجخل الحؼ يح فإف   ،دكالر

 ،يقجر التعػيس بزعفي الجخل السعتاد كعميو أف   ،يتجاكز ضعفي الجخل الحؼ يحرل عميو مػضف مثمو
فقط، كعشج تقجيخ التعػيس عمى أساس دخل الستزخر يتع  ا( دكالر  1800كبالتالي يشقز الجخل إلى )

 (5)قزت محكسة الشقس الفمدصيشية ، كىحا ما يديخ عميو القزاء في فمدصيغ فقج (4)خرع ضخيبة الجخل
: " خدائخ السراب لغايات التعػيس تحدب عمى أساس دخمو بعج خرع ضخيبة الجخل عمى أف ال  بأف  

 مغ الجخل الحؼ احتدب بسػجب ىحا التعػيس" . %25)يديج عمى 

                                                 

عمى : "  ـ1949( لدشة 131رقع ( مغ القانػف السجني السرخؼ  170نفذ االتجاه الحؼ يديخ عميو السذخع السرخؼ حيث نرت السادة ) (1)
( مخاعيا  في ذلظ الطخكؼ السبلبدة...." كيشجرج 222,221حؼ لحق الستزخر شبق ا ألحكاـ السادتيغ ) يقجر القاضي مجػ التعػيس عغ الزخر ال

لخازؽ في ىحه الطخكؼ الحالة الذخرية لمستزخر كحالتو الرحية كالعائمية كميشتو كمػارده كمجة تأثيخ اإلصابة عمييا راجع في ىحا السعشى عبج ا
 (، كما بعجىا .834ق ، )ص(، مخجع ساب1الدشيػرؼ : الػسيط ، )ج

( مغ القانػف السجني السرخؼ : " ... يحجد الشز مجة الزخر الحؼ 170جاء في السحكخة اإليزاحية لمسذخكع التسييجؼ في صجد نز السادة ) (2)
ا لمقاعجة العامة ... كيشبغي أف يعتج في ىحا الذأف بجدامة الخصأ ككل ض خؼ آخخ مغ ضخكؼ التذجيج يشجع عغ الفعل الزار كيقجر التعػيس كفق 

(، 2أك التخفيف. كالػاقع أف جدامة الخصأ ال يسكغ اإلغزاء عشيا في مشصق السحىب الذخري أك الحاتي.. " مجسػعة األعساؿ التحزيخية )ج
 ، كما بعجىا.392))ص

، مخجع  )السجسؾعة الحىبية(شي: ؽ(، مذار إليو عشج حدغ الفكياني كعبج السشعع حد(28، لدشة 1977/3/22حكع محكسة الشقس بتاريخ  (3)
 .732)سابق، )ص

، دراسة ماجدتيخ، فمدصيغ، غدة، مكتبة نيداف )أحكاـ عقج التأميؽ الستعمقة بالسخكبات في القانؾني الفمدظيشي(أ.  عفيف دمحم ابػ كمػب: (4) 
 (.182لمصباعة كالتػزيع، بجكف  سشة نذخ، )ص

 (.85مذار إليو عشج ناضع عػيزة : مخجع سابق ، )ص 2004/7/5بتاريخ  مجني2004/98الظعؽ رقؼ  (5)
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خه ىحا الستزخر يدتحق أج كإذا أدػ الحادث إلى إحجاث عجد لمسراب حخمو مغ مسارسة عسمو فإف  
 .(1)اليػمي بالكامل شخيصة أال تتجاكز مجة العجد عغ سشتيغ مغ تاريخ الحادث

مجة الدشتيغ التالية لػقػع الحادث يدتحق فييا  كبالتالي فإذا كانت مجة العجد أكثخ مغ سشتيغ فإف  
 .الستبقية بسا يخاه القاضي مشاسب االستزخر األجخ الكامل ثع يشقز في السجة 

مغ مبمغ التعػيس  %50) حتى ، كالقزاء الفمدصيشي عمى خرع(2)التذخيع كقج جخػ العسل في  
في  (3)فقج قزت محكسة الشقس الفمدصيشية  ،الجفع الفػرؼ  كذلظ إذا تع   ،السحكـػ بو عغ األضخار السادية

مغ  (%50). إف محكسة االستئشاؼ إذا سايخت محكسة أكؿ درجة كلع تعجؿ حكسيا بخرع : " . غدة بأف  
يا تكػف قج خالفت الدػابق فإن   ،التعػيس السحكـػ بو عغ األضخار السادية مقابل الجفع الفػرؼ مبمغ 

 ."كأىجرت مبادغ الشرفة العادلة التي استقخ عمييا القزاء الفمدصيشي ،القزائية
 تفؾيت الفخصة  -1

حقق يجب تعػيزو تفػيتيا أمخ م كاف فإف   كىي تعج مغ الكدب الفائت، يعتبخ تفػيت الفخصة أمخ ا محتسبل  
، فتفػيت فخصة عمى الصالب الستزخر (4)تكػف الفخصة قائسة كيػجج ما يبخر االستفادة مشيا كيجب أف  

كاف الشجاح غيخ محقق  كإف   ،مغ دخػؿ االمتحاف أك االلتحاؽ بعسل بشاء عمى مدابقة يدتػجب التعػيس
 .(5)حققة التي تقبل التعػيستفػيت فخصة دخػؿ االمتحاف أك السدابقة مغ األمػر الس إال أف  

 مجى التداـ السؤمؽ بجفع الخسـؾ القزائية وأتعاب السحاماة -2

:  أف   عمى –كىي برجد تشطيع تأميغ السدئػلية  –( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي 44نرت السادة )
 ."يتكفل السؤمغ بسراريف التقاضي الشاتجة عغ كل دعػػ تقاـ عمى أساس السدئػلية ضج السؤمغ لو"

مغ مبمغ  (%13-10مراريف التقاضي بسا فييا أتعاب السحاميغ الحؼ يتخاكح بيغ  يتزح مغ الشز أف  
كيخبط بسبمغ التعػيس  بل ؛كفل السؤمغ بجفعياكيت، (6)التعػيس جدء مغ التعػيس الحؼ يحكع بو القاضي

بيغ السؤمغ أك السدئػؿ عغ االتفاؽ  أما إذا ما تع   ،(7)بالكامل بججكؿ غبلء السعيذة لحيغ الػفاء التاـ

                                                 

 ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي الدابق اإلشارة إلييا.156السادة ) (1)
 ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي الدابق اإلشارة إلييا.157السادة ) (2)
 (.64ـ(، )ص2005محكسة الشقس ، غدة ، ) ( مذار إليو عشج ناضع عػيزة : أحكاـ2004/1/3)(، بتاريخ  (2002/128الظعؽ رقؼ  (3)
 (.278(، مخجع سابق ، )ص: )السدئؾلية عؽ حؾادث الدياراتدمحم حديغ مشرػر  (4)
 (.53(، )ص2006، دار الشيزة العخبية ، القاىخة ، )التأميؽ مؽ السدئؾلية عؽ حؾادث الديارات(فايد أحسج عبج الخحسغ: ) (5)
، مذار ليحا األحكاـ عشج كليج (ـ(2003/9/7( بتاريخ 2002/169كالصعغ رقع ) (2004/1/3)( بتاريخ 2002/128راجع مثبل  الصعغ رقع  (6)

 .272) +308(، مخجع سابق، )ص21الحايظ: )ج
، (2002/169)، كالصعغ رقع (2004/1/3)، مجني بتاريخ (2002/128)ما جخػ عميو العسل في القزاء الفمدصيشي راجع مثبل  الصعغ رقع  (7)

ـ( حيث قزت فيو محكسة الشقس الفمدصيشية أف  " .... الخبط بججكؿ غبلء السعيذة ىػ مفخكض بشز القانػف... " مذار ليحا 2003/9/7)خ بتاري
 (.272-308، السخجع الدابق، )ص1)األحكاـ عشج كليج الحايظ: )ج
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يتع عخض األمخ عمى لجشة تحكيع  الحادث كالستزخر عمى السرالحة دكف المجػء إلى القزاء، عمى أف  
ا تختأؼ ىيئة التحكيع كلجشة سأك حدب أتعاب ىحه المجشة تقع عمى السؤمغ أك أشباء لتقجيخ التعػيس فإف  
 االشباء لتقجيخ قيسة التعػيس.

: " أتعاب لجشة التحكيع التي فحرت السراب ىي مغ  أف   (1)شقس الفمدصيشيةقزت محكسة ال فقج 
 ضسغ الخدارة الشاتجة عغ حادث الصخؽ كىي تمـد مغ سبب الزخر بو " .

ع ذخ  الس   لصخؽ يخػ الباحث أف  اضخار الجدجية الشاتجة عغ حػادث في مػضػع األ كلسا تقجـ     
ماـ حداب قيسة عغ فقجاف الكدب إال أنو كقف صامتا  أ اضحة في التعػيسالفمدصيشي كضع قاعجة ك 

لية حدع مقابل الجفع الفػرؼ، لكغ التذخيعات السقارنة سقجرة عمى الكدب، ككحلظ صستو عغ آفقجاف ال
 .(2)ا بػضػح عمى تحجيج مبمغ التعػيس)التذخيع السرخؼ، التذخيع األردني( نر  

 صابة الجدجية التي تدبق الؾفاة اإل: ثالًثا

يدتحق التعػيس عغ اإلصابة الجدجية التي تدبق الػفاة كتكػف السصالبة بالتعػيس إما : مغ       
الستزخر نفدو أك مسغ يشػب عشو عغ كل ضخر يريبو جخاء الحادث ، كيجػز لمستزخر الشدكؿ عغ 

اة كلكغ ال محل الفتخاض أك استشتاج ىحا التشازؿ مغ كف كإما ضسش ا حقو في التعػيس، إما صخاحة
. كيشتقل التعػيس إلى الػرثة كإف حكع بو بعج الػفاة بل يدتصيع (3)الستزخر قبل رفع دعػػ التعػيس 

 . (4)الػرثة السصالبة بالتعػيس بعج كفاة مػرثيع ما لع يتشازؿ عشو
 : األضخار السادية السختجة رابعاً 

تخبصيع بالسزخكر األصمي  و: "الزخر الحؼ يريب بعس األشخاص الحيغن  الزخر السختج بأ يعخؼ     
 .(5)ركابط مادية أك معشػية حيث يتختب عمى إصابة أك كفاة السزخكر األصمي السداس بتمظ الخكابط" 

االزخر الحؼ يريب ىؤالء األشخاص ) كالدكجة كاألبشاء كاآلباء ( يكػف ارتج كىحا يعشي أف   ا أك انعكاس   اد 
 .(6)شػع مغ الزخر بالزخر السختجلسا أصاب الستزخر، األصمي كيصمق عمى ىحا ال

                                                 

 .82)ص ، مذار إليو عشج السخجع الدابق ،)2004/7/5، مجني بتاريخ )2003/367لظعؽ رقؼ ا (1)
 (14، مادة ) (2007)السرخؼ لدشة  التأميغ اإلجبارؼ  ( ، قانػف 9) 2010نطاـ  التأميغ اإللدامي لمسخكبات لدشة  (2)
 ()مجمة القانؾف واالقترادمشذػر في 1944/3/14تعميق سميساف مخقذ: عمى حكع محكسة الشقس الجشائي بتاريخ  (3)

 .105، ص18عجد 
(4) Mazeaud: Traite De La Rasqosabilite Civil Paris, T2 1918 P.263.، أحكاـ عقج التأميؽ أ.عفيف دمحم أبػ كمػب:  نقاًل عؽ(

 (.168)ص مخجع سابقالستعمقة بالسخكبات في القانؾني الفمدظيشي( ،
 (.57، مخجع سابق، )ص)التأميؽ مؽ السدئؾلية(فايد أحسج عبج الخحسغ:  (5)
 (.289، مخجع سابق ، )صؾادث الديارات(السدئؾلية عؽ حدمحم حديغ مشرػر: ) (6)
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بالسرالح السالية السذخكعة لمغيخ،  ايتختب عمى كفاة أك إصابة الستزخر في حػادث السخكبات مداس  
سػاء أكاف ىحا الغيخ مغ ذكؼ الستزخر الحيغ يعيميع أـ آلخخيغ تخبصيع مع الستزخر عبلقات اقترادية 

 معيشة .
كاف مػرثيع  ى كإف  ع الفمدصيشي عمى حقيع في التعػيس حت  ذخ  الس   أما بالشدبة لمػرثة السعاليغ فقج نز  

 محخـك 
مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي حيث يشز في  (1)(149مغ التأميغ ألحج األسباب الػاردة في  السادة )

بسػجب  ا( عمى : " إذا أدػ حادث الصخؽ إلى كفاة الدائق السراب الحؼ ال يدتحق تعػيز  150السادة )
 ألحكاـ ىحا القانػف " . تو مصالبة الرشجكؽ بالتعػيس شبق او يحق لمسعاليغ مغ كرثقانػف، فإن  ىحا ال

مغ خبلؿ حكع  السرخؼ  القزاءبيشسا عالج كلع يتصخؽ السذخع الفمدصيشي لمحق في التعػيس لغيخ الػرثة 
نتيجة كفاة آخخ  . العبخة في تحقق الزخر السادؼ لمذخز الحؼ يجعيو. : "حيث كرد  (2)لسحكسة الشقس

كقت كفاتو عمى نحػ مدتسخ كدائع كأف فخصة االستسخار عمى ذلظ  الستػفى كاف يعػلو فعبل   ثبػت أف   ىي
 ." كانت محققة

عغ صمة القخابة أك الحق في الشفقة  الشطخ كعمى ذلظ فالعبخة لجػ القزاء السرخؼ باإلعالة الفعمية بغس
بيا مذخكعة كعمى ذلظ يخخج مغ نصاؽ  الصخؽ مداس  تكػف السرمحة التي يذكل حادث ا عمى أف  

 . (3)السعاليغ الخميمة كالػلج غيخ الذخعي إذ في ذلظ مخالفة لآلداب العامة
أما فيسا يتعمق بالزخر السختج الحؼ يريب مغ يخبصيع بالستزخر مرمحة اقترادية فبل يحق ليع 

 .(4)السصالبة بالتعػيس

 ني: السظمب الثا
 ر األدبيةالتعؾيض عؽ األضخا

أكضحت ك  دبيةالتعػيس عغ األضخار األ ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي151السادة ) لقج عالجت      
 كيفية التعػيس عغ الزخر السعشػؼ.مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي ( 152-154السػاد )
مغ  (222أما مرجر التعػيس عغ األضخار األدبية في التذخيع السرخؼ فيػ نز السادة )       

، كسشجرس عشاصخ الزخر ( مغ قانػف السجني الفمدصيشي202يقابميا السادة)،  (5)القانػف السجني السرخؼ 
                                                 

 
(، مخجع سابق )السدئؾلية عؽ حؾادث الدياراتـ ، مذار إليو عشج دمحم حديغ مشرػر: 1983/3/23بتاريخ  52(، لدشة 1598الصعغ رقع)  (2)

 .291)، )ص
 .437)(، )ص1954اـ بجكف ناشخ،) (، الكتاب األكؿ، مرادر االلتد نغخية االلتداـ في القانؾف السجنيأحسج حذست أبػ ستيت : ) (3)
 .294)، مخجع سابق، )ص)السدئؾلية عؽ حؾادث الديارات(دمحم حديغ مشرػر :  (4)

 (  مجني مرخي.222نص السادة )  (5) 
ا، كلكغ ال يجػز في ىحه الحالة أف يشتقل إلى الغيخ ، إال إذا تحجد بسقتزى اتفاؽ ، أك شال -1"  ب الجائغ بو يذسل التعػيس الزخر األدبي أيز 

 كمع ذلظ ال يجػز الحكع بالتعػيس إال لؤلزكاج كاألقارب إلى الجرجة الثاني عسا يريبيع مغ ألع مغ جخاء مػت السراب...-2أماـ القزاء.
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ما الفخع بالفخع الثاني، أ األدبي في اآلالـ الجدسانية بالفخع األكؿ، كاآلالـ التي تريب العاشفة كالذعػر
 دبية السختجة.كؿ األضخار األالثالث سشتشا

 الفخع األوؿ
 الجدسانيةاآلالـ 

كقج حجدىا  ،كىي تمظ اآلالـ التي يعاني مشيا الستزخر مغ جخاء الجخكح أك التمف الحؼ يريب الجدع
: " يكػف التعػيس عغ ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي عمى أف  152السذخع الفمدصيشي بشز السادة )

 األضخار السعشػية الشاجسة عغ حادث الصخؽ عمى الشحػ اآلتي:
 عغ كل كاحج بالسائة مغ ندبة العجد الجائع. اخسدػف ديشار   -1
مؤسدة عبلجية لمعبلج بدبب حادث  يسكثيا الستزخر في السذفى أك أؼ عغ كل ليمة أربعػف ديشار ا -2

 الصخؽ.
صخؽ خسدسائة ديشار عغ العسمية أك العسميات الجخاحية التي أجخيت لمسراب بدبب حادث ال -3

 " كاستمدمت مكػثو في السذفى

ع الفمدصيشي عمى الحج األقرى الحؼ ال يجػز تجاكزه عغ األضخار السعشػية كىػ مبمغ يتع نز السذخ 
كالعجد الحؼ يدتػجب دفع التعػيس كسا  عادليا بالعسمة الستجاكلة قانػن اعذخة آالؼ ديشار أردني أك ما ي
ك مؤقت أك ىػ : " ... العجد بسفيػمو العاـ سػاء كاف كمي دائع أ (1)حجدتو محكسة الشقس الفمدصيشية

يفقج الستزخر مقجرتو عمى الكدب أك يزصخه لمبقاء في البيت بذكل مدتسخ  كاف جدئيا  كمغ شأنو أف  
 كمشعو مغ مباشخة أؼ مياـ اعتيادية يقـػ بيا إذا كججت" .

في األخح بسعيار مػضػعي في التعػيس السعشػؼ  ق  ف  كاف قج ك   ع الفمدصيشي كإف  ذخ  الس   كيخػ الباحث أف  
و خانو التػفيق في تحجيج قيسة التعػيس، كذلظ لعجـ بلؿ عجـ الشطخ إلى شخز الستزخر، إال أن  مغ خ

بالػضع االقترادؼ استقخار أسعار العسبلت، كاختبلؼ القيسة الذخائية ليا مغ كقت آلخخ، إذ تتأثخ الشقػد 
ة القزاء، إذ ىي األقجر يتخؾ تقجيخ قيسة التعػيس لدمص ، ككاف األججر بو أف  الجكلي ارتفاع ا كىبػش ا

يحجد مبالغ نقجية ضسغ نرػص قانػنية جامجة، حيث ال يكػف  عمى تقجيخ ىحا التعػيس، فسا كاف لو أف  
 . (2)إلى تعجيل القانػف إذا شخأ تغييخ في سعخ الشقػد يق الحجكد حتى ال يجج نفدو مزصخ اذلظ إال في أض

 

 

                                                 

 .86)، مذار إليو عشج ناضع عػيزة: مخجع سابق ، )ص2004/5/27مجني بتاريخ  2003/133الظعؽ رقؼ  (1)
(، دراسة ماجدتيخ، فمدصيغ، غدة، مكتبة نيداف حكاـ عقج التأميؽ الستعمقة بالسخكبات في القانؾني الفمدظيشيأأ. عفيف دمحم ابػ كمػب: ) (2)

 (.193ص)لمصباعة كالتػزيع، بجكف  سشة نذخ، 



                                                     

121 

 

 ثانيًا: اآلالـ الشفدية
كما يتختب عشيا  ،التي يسخ بيا الستزخر بدبب السداس بتػازنو كتكاممو الجدساني كىي السعاناة الشفدية

مغ مزايقات نفدية في مدمظ حياتو الصبيعي ، كىحه اآلالـ قج تشذأ عغ التذػىات التي تريب الجدع 
مغ حخكؽ أك بتخ ألحج األعزاء أك عجد يريب الذخز أك حخمانو مغ إشباع حاجاتو الصبيعية 

ي الحياة، إذ قج تؤدؼ اإلصابة إلى حخماف الستزخر مغ تستعو بحياتو العادية أك يراب كالسألػفة ف
 بشقز في التستع بيحه الشعع، أك ما يعخؼ بعجـ السػاءمة االجتساعية.

حيث  ،كقج جعل السذخع الفمدصيشي ثسغ ىحه السعاناة كىحه اآلالـ ىػ مبمغ ال يديج عغ خسدسائة ديشار
ا -4. ى : " ..( عم152نز في السادة ) ( مغ 3,2,1) (1)بسػجب الفقخات إذا لع يدتحق السراب تعػيز 

ا  " .عادليا بالعسمة الستجاكلة قانػن اال يديج عغ خسدسائة ديشار أردني أك ما ي ىحه السادة يحق لو تعػيز 
 الفخع الثاني

 آالـ تريب العاطفة والذعؾر والحشاف 
إلى إمكاف التعػيس  (2)مغ الفقو رأؼتو جخاء الحادث كيخػ ىحه اآلالـ تريب ذكؼ الستزخر في حالة كفا

 عغ ىحا العشرخ في حاؿ اإلصابة.
( كىػ 154السذخع الفمدصيشي عمى تعػيس كرثة الستزخر في حاؿ كفاتو، كذلظ في السادة ) كقج نز  

كفاة  في صجد تشطيع التعػيس عغ األضخار السعشػية فشز في ىحه السادة عمى: " إذا أدػ الحادث إلى
( 153السبمغ الحؼ يجفع لػرثتو ىػ خسدػف بالسائة مغ الحج األقرى السحكػر في السادة ) الستزخر فإف  

 لحجة حرخ إرث الستػفى" .  ا  مشو حرة الػرثة السعاليغ كفق امغ ىحا القانػف مصخكح
كىحا  ،يشارمغ عذخة آالؼ د( ىػ مب153كالحج األقرى الحؼ نز عميو السذخع الفمدصيشي في السادة )

ا يعشي أف  ال يديج عغ خسدة آالؼ ديشار عغ األضخار السعشػية. كرثة الستزخر يدتحقػف تعػيز 
بو كفق األكامخ  لستػفى كالسعاليغ كسا كاف معسػال  السذخع الفمدصيشي كيفية تعػيس زكجة ا دكلع يحج

 .(3)العدكخية اإلسخائيمية

                                                 
 كىي العجد الجائع أك السكػث في السذفى أك العسميات الجخاحية. (1)
 (.56خجع سابق، )ص، مالتأميؽ مؽ  السدئؾلية(فايد أحسج عبج الخحسغ: ) (2)
 (3مادة ) 1989)) دفعات دكرية( ) مشصقة قصاع غدة ( لدشة  نغاـ تعؾيض مرابي حؾادث الظخؽ  (3)
 إذا تػفى السراب بعج أف حكع لو بجفعات دكرية فيجفع لسغ كاف يعيميع برػرة كمية أك جدئية عذية كفاتو معاش بالشدب السئػية التالية مغ -"أ

 ة أال يتجاكز مجسػع السعاشات السبمغ السحكـػ بو.السبمغ السحكـػ بو شخيص
 %.34%. عغ ثبلثة أكالد أك أكثخ: 24%. عغ كلجيغ:  14%. كبإضافة عغ :  كلج كاحج :66%. األرممة ليا أكالد: 66األرممة : 

 (:2لؤلكالد الحيغ تخكيع السراب دكف أف يتخؾ أرممة تدتمع عشيع العبلكة بسػجب البشج ) -ب
 %(.100%(. )ألربعة أكالد أك أكثخ: 90%(.  )لثبلثة أكالد :80%(. )لػلجيغ : 66)لػلج كاحج :

ا فيجفع لمسعاليغ اآلخخيغ معاش يعادؿ السبم -ج غ إذا تخؾ السراب أرممة أك أكالد يدتحقػف السعاش بسػجب ىحه السادة كتخؾ معاليغ آخخيغ أيز 
 رممة أك لؤلكالد لػ كاف أكلئظ السعالػف أكالدا  تخكيع السراب بعج كفاتو.الحؼ كاف يزاؼ بسػجب ىحه السادة إلى السعاش السدتحق لؤل

%( مغ فقج قجرتو عمى الكدب فيكػف أساس 100إذا تػفى السراب إثخ حادث الصخؽ بعج أف حكع لو بجفعات دكرية حدب ندبة تقل عغ)  -د
 %(.(100السعاش بسػجب ىحه السادة 
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بلفى ىحا القرػر التذخيعي بإدراج تعجيبلت يتع التػضيح يت كيخػ الباحث أنو عمى السذخع الفمدصيشي أف  
 .فييا بكيفية التعػيس لمسعاليغ

 التأميغ مغ قانػف  (152) ةا السذخع الفمدصيشي في الساديعمي زمبالغ التعػيس التي ن أف  أيزا نجج  
يا كضعت ن  أالغ زىيجة، كالشاضخ إلييا يجـد تعتبخ مغ قبيل االستخفاؼ بسرابي حػادث الصخؽ كػنيا مب

 ف  لصخؽ، كليذ مغ السدتغخب ذلظ كػف ألتخاعي مرالح شخكات التأميغ عمى حداب مرابي حػادث ا
ا قانػف التأميغ الفمدصيشي يز  كأ ،في أغمب الجكؿ كحلظ في فمدصيغ شخكات التأميغ تكػف  صاحبة نفػذ

يجعل نرػص ىحا مسا  ؛كضع عمى يج مجسػعة مغ القائسيغ عمى رأس شخكات التأميغ في فمدصيغ
في  إلى أف  باإلضافة  القانػف ترب في صالح شخكات التأميغ عمى حداب متزخرؼ حػادث الصخؽ، 

 ثبلثت الالمفقخ  ااستشاد   بيتقاضاه السراؼ تعػيس أ مع (152/4)عميو في  صالسشرػ  سع التعػيسج
ع جمغ ح جؿ، يديجإصجار تذخيع مع ةزخكر ال مغيشا فخ مسا تحتسل، ثأك صفيو تحسيل لمشرػ  األكلى

تعػيس مغ ال  ال يكػف  أف   ةعاا إلى مخ  باإلضافةفي كل بشج مغ بشػد ىحا التعػيس  ؼ التعػيس السعشػ 
 ؼالح بتعػيس السرا مغكثخ أ إلجخاء عسمية جخاحيةد كال يبيت في السذفى كال يزصخ جمف لجيو عخيت

يكػف تعػيس غيخ  أف   سشصق كلمعجالةلم اجافي  م ظذل ب حادث الصخؽ، ألف  ببد يبيت عجة أياـ في السذفى
ديشار أكثخ مغ الستزخر يكػف عشجه بيات في السذفى كعسميات جخاحية  500)الستزخر بسا ال يقل عغ 

 كما شابو.

عمى أال يديج مبمغ التعػيس عغ يا نرت ( مغ قانػف التأميغ نجج أن  153لى السادة )كلػ نطخنا إ 
"، كىشا نػصي عادليا بالعسمة الستجاكلة قانػن اردني أك ما يأ خة آالؼ ديشارضخار السعشػية عغ عذاأل

فيو ضخار السعشػية لمقاضي بحيث يجرس ثل ىحا التقجيخ في التعػيس عغ األالسذخع الفمدصيشي بتخؾ م
عشػية لكل دعػػ حدب الطخكؼ التي أحاشت بالحادث مع ضخار السكل دعػػ بذكل مشفرل كيقجر األ

 زات.دني ليحه التعػيكضع حج أ
 الفخع الثالث

 األضخار األدبية السختجة  

تتسثل ىحه األضخار كل ما يريب عػاشف كأحاسيذ ذكؼ الستػفى مغ حدف كأسى كقج نز السذخع 
إذ يحكع لػرثة الستػفى في حادث  ،( الدابق اإلشارة إلييا154الفمدصيشي عمى تعػيس الػرثة في السادة )

يشار كتعػيس عغ األضخار السعشػية. كيديخ القزاء في د (خسدة آالؼ)الصخؽ بسبمغ ال يديج عغ 
مبمغ  فمدصيغ عمى أف التعػيس عغ مثل ىحه األضخار ىػ مسا يترل بذخز الػرثة بسعشى أف  

 التعػيس ال يجخل ضسغ تخكة الستػفى بل ىي حقػؽ شخرية، فقج قزت محكسة الشقس الفمدصيشية بأف  
اف السػرث كالتعػيس بدبب خدارة الجخل لفقجانو كسعيل ىحا التعػيس الشاتج عغ األلع كالسعاناة لفقج

كإنسا ىػ حقػؽ تترل مباشخة بذخز الػارث كال ربط يخبصيا بتخكة  ،التعػيس ليذ تخكة أك ماؿ مػركث
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يقجـ مغ مدتحقيا برفتو  دعاء بتمظ الحقػؽ يجب أف  تختب بدبب فقجانو لحلظ فإف  أؼ إ السػرث حتى كإف  
 .(1)الذخرية

 السختج عؽ تفؾيت فخصةالزخر  -1

كيو كاالبغ كاالبشة كالدكجة، يشذأ عغ إصابة أك كفاة الستزخر في حػادث الصخؽ تفػيت فخصة ما عغ ذ
 أف   -حتى يحكع بالتعػيس عشيا -يفػت عمييع فخصة اإلنفاؽ كاإلعالة كيذتخط في تفػيت الفخصةإذ 

قج يتحقق كقج ال يتحقق، كلكغ تفػيت األمل تكػف محققة فالفخصة ذاتيا أمخ احتسالي كخعاية االبغ ألبيو 
جتو محكسة الشقس السرخية بقػليا : " .. بيحه الخعاية ىػ األمخ السحقق كالحؼ يقبل التعػيس كىحا ما أك  

 إذا كاف مشاط التعػيس عغ الزخر السادؼ الشاشئ عغ تفػيت الفخصة أف تكػف ىحه الفخصة قائسة كأف  
 . (2)"ما يبخزه.. لو يكػف األمل في اإلفادة مشيا

 : مجى حق ورثة الستزخر السحخـو مؽ التأميؽ في التعؾيض  ثالًثا

( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي عمى السرابيغ الحيغ ال يدتحقػف 149نز السذخع الفمدصيشي في السادة )
 تعػيزا  كذلظ في الحاالت اآلتية:

ا -1  في كقػع الحادث. مغ تدبب عسج 
 غ بيا في ارتكاب جشاية أك جشحة.قائج السخكبة الحؼ يدتعي -2
االحؼ ي -3  لذخكط الػثيقة. قػد السخكبة دكف تأميغ أك مخالف 
 الحؼ يقػد السخكبة دكف إذف مالكيا كالحؼ يعمع أنيا تقاد كحلظ. -4
الحؼ يقػد السخكبة دكف رخرة أك بخخرة ال تجيد لو قيادة مخكبة مغ ذات الشػع أك بخخرة انتيى  -5

ى قخار صادر عغ جية مخترة أك خبلؿ فتخة حخمانو مغ القيادة بشاء  عمسخيانيا مجة تديج عغ سشة 
 .قانػن ا

تكػف مؤمشة أك أف التأميغ ال يغصي حادث  مالظ السخكبة الحؼ يدسح لذخز آخخ بقيادتيا دكف أف   -6
 الصخؽ الحؼ أصيب فيو سػاء أكاف داخل أـ خارج السخكبة.

الستدببة في الحادث، فإذا أدت اإلصابة الشاشئة عغ حادث  ع السرخؼ فقج استبعج قائج السخكبةذخ  أما الس  
 الصخؽ إلى كفاة قائج السخكبة فيل يحق لػرثتو السصالبة بالتعػيس؟

ال ضسغ شخكط حجدىا القانػف أشار السذخع السرخؼ لعجـ أحقية الػرثة في السصالبة في التعػيز إ
يذسل التعػيس الزخر األدبي  -1"( : 222)في السادة   ـ(1948)لدشة   (131)رقػػع  السجني السرخؼ 

                                                 

 .69)، مخجع سابق، )ص)أحكاـ محكسة الشقض(، مذار إليو عغ ناضع عػيزة: 2004/4/5خ مجني ، بتاري 2004/12الصعغ رقع ) (1)
أحكاـ عقج التأميؽ الستعمقة أ.عفيف دمحم أبػ كمػب: )( نقبل عغ 1034، )ص 1983/4/28ؽ(، بتاريخ (52، س1380)الظعؽ رقؼ)  (2)

 (.193ص)(، مخجع سابق، بالسخكبات في القانؾني الفمدظيشي
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يشتقل إلى الغيخ إال إذا تحجد بسقتزى اتفاؽ، أك شالب الجائغ بو  ، كلكغ ال يجػز في ىحه الحالة أف  اأيز  
كمع ذلظ ال يجػز الحكع بتعػيس إال لؤلزكاج كاألقارب إلى الجرجة الثانية عس ا يريبيع  -2أماـ القزاء. 

 ."بمغ ألع مغ جخاء مػت السرا

( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي عمى ىحا التداؤؿ إذ نرت عمى: " إذا أدػ حادث 150أجابت السادة )ك 
ا بسػجب ىحا القانػف فإالصخؽ إلى كفاة الدا نو يحق لمػرثة السعاليغ ئق الستزخر الحؼ ال يدتحق تعػيز 

 ألحكاـ ىحا القانػف" .  تو مصالبة الرشجكؽ بالتعػيس شبق امغ كرث

 مغ الشز ما يأتي: كيتزح

عاما  كىع السعاليغ أما إذا  18)صاحب الحق في التعػيس ىع الدكجة كاألبػيغ كاألكالد حتى سغ  -1
اتجاكز سغ األكالد عغ ىح إال إذا كانػا مقعجيغ أك عمى مقاعج الجراسة  ه الدشة فإنيع ال يدتحقػف تعػيز 

 .(1)شخيصة إثبات ذلظ
صالبة الرشجكؽ الفمدصيشي لتعػيس ضحايا حػادث الصخؽ كىحا ليذ لمسعاليغ مصالبة السؤمغ كإنسا م -2

 .(2)يؤكج سقػط حق السؤمغ لو إذا خالف شخكط الػثيقة
اإلصابة إلى  أدتإذا لكغ  ؛ال يحق لمسعاليغ السصالبة بالتعػيس إال إذا أدت اإلصابة إلى الػفاة -3

بخ ىحه الشتيجة مذابية كتعت حجكث عجد كمي لمسراب قج تقعجه عغ العسل  يحـخ السعالػف مغ اإلعالة
يكػف  يخػ الباحث أف  لحلظ  ؛كمغ غيخ السشصق عجـ التعػيس في مثل ىحه الحالة لحلظ ؛لمػفاة تسام ا

بعجد دائع يجعل السراب بحكع  التعػيس لحكؼ الستزخر سػاء أدػ الحادث إلى كفاتو أك إلى إصابتو
 . السيت

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( مؽ قانؾف التأميؽ الفمدظيشي.1السادة ) (1)
ا، شخيصة إثبات ذلظ".  " زكج الذخز كأبػيو كأكالده ما دكف سغ الثامشة عذخة إال إذا كاف عمى مقعج الجراسة الجامعية، أك مقعج 

 .(199، مخجع سابق ، )صأحكاـ عقج التأميؽ الستعمقة بالسخكبات في القانؾني الفمدظيشي(أ. عفيف دمحم أبػ كمػب: ) (2)
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 السظمب الثالث: 
 السقجرة لقيسة التعؾيزات عؽ الحؾادثتظبيق القؾاعج القانؾنية مجى التداـ السحكؼ ب

ما لمسحكع مغ سمصة تقجيخية عمى القيع السالية الػاردة في  بجراسة ىحا السصمب مغ خبلؿ معخفةسشقـػ 
قانػف التأميغ، كمجػ جػاز خخكج ىيئة التحكيع عغ ىحه التقجيخات كمجػ تقيج ىحه القيع بالشطاـ العاـ 

مجػ التداـ السحكع بأحكاـ  بالرمح؟؟ حيث سشبحث بالفخع األكؿ:كاف السحكع مفػض بالتحكيع كماذا لػ 
التعػيس مع فكخة الشطاـ العاـ  قيسة ارتباطمجػ  لفرل في الشداع أما الفخع الثاني:عشج ا التاميغ قانػف 

  كالسدايا التي يحققيا التحكيع في مشازعات التعػيس في حػادث الصخؽ 
 الفخع األوؿ

 مجى التداـ السحكؼ بأحكاـ القانؾف عشج الفرل في الشداع.

 .ؼ تجاه القؾاعج القانؾنية السؾضؾعية: تقييج سمظة السحكأواًل 

فبل يجػز لمسحكع اقتخاح  ،لمقزاء اكمغايخ   ادكره يعتبخ سمبي   ف  يصبق القانػف؛ أل ف  يجب عمى السحكع أ
لمقػانيغ، كضيفة السحكع ىي تصبيق القانػف الػضعي  يمتـد بتفديخ القزاء كتفديخ القػانيغ أؼ يجب أف  

 .(1)لمفرل في الشداع، كيعتبخ كل مبادرة غيخ ذلظ مغ السحكع تفتح الباب لمصعغ بالبصبلف

القاضي بالشدبة  ف  بيغ السحكع كالقانػف الحؼ يصبقو أشبو بعبلقة القاضي كالقانػف األجشبي؛ ألكىشا العبلقة 
 .(2)أكج كالتحقق مشولمقانػف االجشبي دكره الت

 محكؼ بالقانؾف  ثانًيا:

صبقيا القاضي مامو  كبشفذ الصخيقة التي يصبق القانػف عمى الشداع السعخكض أيجب عمى السحكع أف ي
ساس االلتداـ مختمف لكمييسا، فػاجب القاضي في تصبيق القانػف يدتسج ذلظ في القزاء العادؼ، إال أف  أ

األشخاؼ، لكغ مغ باب ع أك ذخ  س  الما السحكع يدتسج ذلظ مغ أ ،التشطيع التذخيعي لتدمدل القػانيغ مغ 
القػاعج  ق، فيؤالء ممدمػف بتصبي(3) سمصات السحكع كالقاضي ىي نفديا تجاه القػاعج القانػنية كلي أف  أ

أما القػاعج  ،في تصبيق القػاعج السكسمة ذلظ ؼكالقػاعج السكسمة ، مالع يتفق الخرـػ عمى خبلمخة اآل
أما   يدتبعجكا  القػاعج السكسمة باتفاؽ صخيح بيشيع، ، كذلظ بأف  ال يجػز مخالفتيا مغ قبل األشخاؼمخة اآل

االختبلؼ في نطاـ يطيخ  ف  و يسكغ أال أن  ، إ(4)ال بالشدبة لمقاضي كال لمسحكع فبل اختيار فييا  الػقائع
                                                 

 .392)،) صنفذ السخجع الدابقد دمحم نػر شحاتة :  (1)
 (.237، )ص مخجع سابقأ.د عدمي عبج الفتاح عصية:  (2)

 ( مخافعات فخندي.1484مخافعات مرخؼ )، ( 512انطخ الى  )مادة    
 (392، ص  391، )ص(1993 )ية،،(، القاىخة، دار الشيزة العخبالشذأة االتفاقية لمدظات القزائية لمسحكسيؽد دمحم نػر شحاتة : ) (3)
 (392، ص  391،مخجع سابق )صالشذأة االتفاقية لمدظات القزائية لمسحكسيؽ(د دمحم نػر شحاتة : )(4)
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قجية القانػف كاجب التصبيق عمى ساسيا تعاالقاضي كىحه االختبلفات أماـ تصبيق القانػف أماـ السحكع كأ
 مػضػع الشداع كالسصخكح بػاسصة التحكيع .

 

 بالرمح.تحكيؼ : ال ثالًثا

نراؼ كيكػف ا يصبق السحكع قػاعج العجالة كاإلشخاؼ عمى التحكيع بالرمح ىشأما في حاؿ اتفق األ
ال تتعمق بالشطاـ العاـ مخة ك عػيزات التي ال يكػف فييا قػاعج آلمسحكع سمصة تقجيخية في تقجيخ بعس الت

ف ذلظ يأخح بعيغ االعتبار القػاعج اآلمخة كالشطاـ العاـ؛ أل ف  مى السحكع بالرمح في كل الحاالت أبسعشي ع
 .(1)يؤثخ عمى تشفيح الحكع التحكيسي

 و:ن  أ ىعمـ(1994)لدشػو  (27)مغ قانػف التحكيع السرخؼ رقع  (39)( مغ السادة 4يجخؼ نز الفقخة )

مػضػع  فيتفػيزيا بالرمح اف تفرل  ىصخاحة عم التحكيع شخفا اتفقز لييئة التحكيع إذا جػ ( ي4) -
 قػاعج العجالة كاإلنراؼ دكف التقيج بأحكاـ القانػف. ىمقتز ىالشداع عم

نػاع التحكيع كىػ قزاء يفرل أحج أا لمعجالة كاإلنراؼ ىػ ك التحكيع كفق  أالتحكيع مع التفػيس بالرمح 
ىسيا احتخاـ مبجأ السػاجية كحق الجفاع كيشتيي أ ك  ،العامة لمتقاضي السبادغاس احتخاـ سأ ىنداع عم في

تخػيل ىيئة  ىصخاحة عم مخ السقزي بو كفيو يتفق األشخاؼبحكع ممـد لؤلشخاؼ كحائد لحجية األ
  (2)"مقتزي قػاعج العجالة كاإلنراؼ دكف التقيج بأحكاـ القانػف  ىمػضػع الشداع عم فيالتحكيع الفرل 

 ارتأتذا إعخاؼ أ ك أكانت تذخيعات أبيق القػاعج القانػنية سػاء كيكػف مغ سمصة ىيئة التحكيع استبعاد تص
 ذلظ. ىشخاؼ صخاحة عممغ اتفاؽ األ ج  العجالة كالب   تزيوتقذلظ  ف  أ

 4/11/1997)حكسيا الرادر بجمدو  فيالسجنية(  لىك محكسة استئشاؼ باريذ )الجائخة األكقج عخفت  -
مخاعاة  مغ افػض بالرمح رغع كػنو معفي  الس السحكعالسحكع السفػض بالرمح ككاجباتو بقػليا " ـ(

يحتـخ الشصاؽ السحجد لصمبات  ف  أكيجب عميو  ،مبجأ السػاجية باحتخاـو ممـد ن  إال إجخاءات السخافعات إ
شفيح الجقيق لمحقػؽ شخاؼ عغ التسدظ بالتلسحكع السفػض بالرمح عمي ندكؿ األد ميسة اكتاألشخاؼ، كتخ 

بحث عغ حل عادؿ  فيثار العقج آو خاصة بدمصة تمصيف في يدتسجكنيا مغ العقج يدسح لو برالت
ال أػؽ معيشة ناشئة عغ االتفاؽ بذخط ف يدتبعج كمسا اقتزت الحاؿ تصبيق حقأكذلظ ب ،كمصابق لمعجالة

 ىفق مع القرج السذتخؾ لمصخفيغ كعمتعجؿ العقج باستبجاؿ االلتدامات التعاقجية بالتدامات ججيجة ال تت
 .(3)يعمش غيخ ما شمب فيال يحكسػا أالسحكسيغ 

                                                 

 .56)(، )ص2004( ،)2، ديػاف السصبػعات الجامعية ، الجدائخ،) طالتحكيؼ التجاري الجولي في الجدائخ(عميػش قخبػع كساؿ: ) (1)
 4/39، مادة 1994لدشػو  27ع السرخؼ رقع قانػف التحكي (2)    

 ".الجولي والؾسائل البجيمة لحل السشازعات  مخكد اإلسكشجرية لمتحكيؼنقبل  عغ " 407مشذػر بسجمة التحكيع الفخندية العجد الخابع ص   (3)
  "https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765339153492790 09/09/2017)  .) 

https://www.facebook.com/Aiacadr/?hc_ref=ART9E_2jezzzglA9SrU-rKCoPpFxrpihgGcusN-rVFx4lfSEP_v2I8Q9QAJYWnxEE8Y&fref=nf
https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765339153492790
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 (1)التحكيع  ىال يخخجػا عغ حجكد االتفاؽ عمأػيس بالرمح فالتحكيع مع الت في ايز  أكيتعيغ  -

يو السػازية لسا يشز عمك ىيئة التحكيع الحمػؿ أالسحكع  يتػخىف أمجلػليا  فيكفكخة العجؿ كاإلنراؼ  -
 تدػيو الشداع كحدسو عغ شخيق فخض حل لو. إلى نراؼ تػصبل  حبلؿ بعس اإلإ ىلإ القانػف ك

ا كال تخزع نراؼ قجيسة جج  الزسيخ. كفكخة العجالة كاإل ىلإمغ القانػف كيخجع  ةمختب ىعمأ نراؼ كاإل
 ىكالسكاف كحتختمف باختبلؼ الدماف كمتصػرة كت ةا متغيخ ائس  دكىي  ،ك ضػابط محجدةأك تعخيف ألتحجيج 

 داخل البمج الػاحج.

ة الصخفيغ دار إقانػف مغ عفاءه مغ تصبيق الإ مع التفػيس بالرمح يدتسج  التحكيع فيذا كاف السحكع إك  -
كانت تمظ ألة التي يجخؼ فييا التحكيع سػاء الجك  فيمخة بالقػاعج القانػنية اآل بااللتداـ امقيج   ىو يبقن  إف

 جخائية اك مػضػعية.إالقػاعج 

صل كخخكج ىػ استثشاء مغ ىحا األ التحكيع بالرمح ف  أيكػف بالقانػف ك  ف  أالتحكيع  في ااألصل دائس   -
 عميو.

يعجؿ بعس  ف  أسكغ يف السحكع السفػض بالرمح أ  حكاـ ليا أ يكذىبت محكسة استئشاؼ باريذ ف -
عقج شخيعة الستعاقجيغ ك الأالعقج  ة  مبجأ قجسي ىثارىا كفى ذلظ خخكج عمآك يخفف مغ أشخكط العقج 

تحكيع مفػضو بالرمح قزي بتحسيل شخفي العقج  ىيئةفقزت السحكسة بتأييج حكع تحكيع صادر مغ 
يع ىيئة التحك ف  أكقالت السحكسة  ،لمعقج السجيغ لمبشظ اة البشظ التي كاف يتحسل بيا كفق  بالتداكؼ مبمغ فائج

 (197/81/3/10)محكسة استئشاؼ باريذ  حكع تفػيزيا بالرمح يلع تفعل سػء استخجاـ سمصتيا ف
يذ فى ىحا القزاء بعج ذلظ بتأييجىا لؤلحكاـ الرادرة مغ محكسيغ ر باكاستصخد قزاء محكسة استئشاؼ 

خخؼ استبعجت تصبيق أحكاـ أي ال تتعمق بالشطاـ العاـ كأيجت مفػضيغ بالرمح خالفػا شخكط العقج الت
يدتبعج مغ  ف  أالسحكع السفػض بالرمح لو السكشة  ف  أذلظ " فيشخكط العقج كقالت السحكسة  سبع

قجية كبسقجكره تعجيل تمظ الذخكط بعس الذخكط الع ايز  أالقانػف كلكغ التصبيق الراـر ليذ فقط قػاعج 
 .(2)ك التمصيف مغ حجة نتائجيا العتبارات تتعمق بالعجالة"أ

ـ التحكيع مع يئات كمخاكد التحكيع بشطاالجكلية كلػائح ى كاالتفاقاتغالبية التذخيعات الػششية  كتأخح -
 ةلدشػ(  27)مغ قانػف التحكيع السرخؼ رقع  (4/39)السادة  سبيل السثاؿ نز   ىالتفػيس بالرمح كعم

                                                 

 ( ؽ. تحكيع( 120( لدشػة ) 12( في الجعػؼ رقع )2003/7/27( بجمدو) 91)الحكع الرادر مغ محكسة استئشاؼ القاىخة الجائخة ) (1)
 "لؾسائل البجيمة لحل السشازعات مخكد اإلسكشجرية لمتحكيؼ الجولي وا( ، "1985/3/12حكع استئشاؼ باريذ جمدة)  (2)

  "https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765339153492790 09/09/2017   

https://www.facebook.com/Aiacadr/?hc_ref=ART9E_2jezzzglA9SrU-rKCoPpFxrpihgGcusN-rVFx4lfSEP_v2I8Q9QAJYWnxEE8Y&fref=nf
https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765339153492790
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مغ اتفاقية (  3/24 ) كالسادة(  1961 ة)لمتحكيع لدشػ ةاألكركبيمغ االتفاقية (  7)كالسادة (  1994)
 مغ الئحة غخفة التجارة الجكلية بباريذ.(  4/13 )لسادةكا(  B.I.R.D )البشظ الجكلي لمتعسيخ

ك تقجيخ التعػيس دكف أة رغع عجـ تػافخ شخكشيا لمعجالة القزاء بإعساؿ السقاص   اكمغ أمثمة الحكع كفق   -
شػيمة السجة اك القزاء  ةعقجسال يثخ القػة القاىخة فأك تعجيل أسذ التي يشز عمييا القانػف أاعتبارات 

 التقادـ رغع تػافخ شخكط التقادـ كالجفع بو.ب ىبحق انقز
 سمظة السحكؼ السفؾض بالرمح:

الشداع دكف التقيج بقػاعج القانػف  فيكسع مغ سمصاتو فيسا يتعمق بالفرل  ف  إالرمح ك  في"تفػيس السحكع 
 .(1)التحكيع" اتفاؽمدائل لع يذسميا  فيو ال يتختب عميو إعصاؤه سمصو الفرل السػضػعية فإن  

 التحكيؼ: اتفاؽ نظاؽ

ك الخدائخ الشاشئة عغ الحادث أالتحكيع بإثبات األضخار  اتفاؽ"إذا كاف شخط التحكيع قج حجد نصاؽ 
ىيئة التحكيع بقزائيا بإلداـ الذخكة  السزسػف بػثيقو التأميغ كتقجيخ قيستيا دكف القزاء باإللداـ فإف  

تجاكزت حجكد السيسة التي يذسميا تكػف قج  السجعية السحتكع ضجىا السبمغ السقزي بو الحكع السحكػر
 .(2)تفاؽ التحكيع األمخ الحؼ يريب ذلظ الحكع بعػار البصبلف"ا

 الفخع الثاني
 فكخة الشغاـ العاـالتعؾيض عؽ حؾادث الظخؽ بتقجيخ  مجى ارتباط 

ه الفكخة مخنة ىح ال يسكغ حرخ الشطاـ العاـ في دائخة محجكدة ال تختمط أك تتجاخل مع غيخىا ذلظ أف      
كتزييق كتتدع بحدب ضخكؼ كل مجتسع. فبل يسكغ كضع قاعجة ثابتة تحجد السقرػد بالشطاـ العاـ 

يا مدألة ندبية، فالسرمحة يا فكخة مخنة كأن  ف تتفق مع كل زماف كمكاف. كمخد ذلظ أن  أكغ   برفة مصمقة يس
، ـػ كل دكلة لفكخة السرمحة العامةيالعامة ىي أساس فكخة الشطاـ العاـ، ىحا األساس متغيخ بحدب مف

كتقـػ فكخة الشطاـ العاـ عمى السبادغ األساسية التي يقـػ عمييا الشطاـ الدياسي كاالقترادؼ كالجيشي 
فكل ما يختبط  (3)مغ ىحه السبادغ الجكلة، بحيث ال يجػز السداس بأؼكاالجتساعي كالثقافي الخاص في 

يعتبخ مخالفا لمشطاـ  قترادؼ كالدياسي ، كيخل بقيسو األخبلقيةبالسجتسع ، كيسذ نديجو االجتساعي كاال
 .(4)العاـ

                                                 

 (27/7/2003ة  )( جمدػ 91( ؽ تحكيع محكسة استئشاؼ القاىخة الجائخة )120( لدشػة)  12الجعػؼ رقع)   (1)
 (26/2/2003(  تجارؼ جمدة )91( ؽ محكسة استئشاؼ القاىخة الجائخة )119( لدشػة ) 82الجعػؼ رقع )(2)
 (.25ناضع عػيزة: مخجع سابق ، )ص (3)
 .43)(، )ص2002(،كأنطسة التحكيع الجكلية ،)1994(، لدشة27التحكيؼ طبًقا لقانؾف رقؼ )أحسج الديج الراكؼ : ) (4)
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كانت السدألة السعخكضة حالة مغ الشطاـ العاـ أـ  كيكػف القزاء ىػ صاحب الدمصة التقجيخية فيسا إف  
مخالفة ، كبحلظ تمتـد السحكسة مغ تمقاء نفديا بالحكع بعجـ قبػؿ الجعػػ حاؿ كجػد دعػػ (1)غيخ ذلظ

يا مغ الشطاـ العاـ بيحا يمتـد السحكع أك بالشطاـ العاـ، فعشج رد القزاء ليحه الجعػػ كتقجيخىا بأن   مختبصةك 
 .و ال يجػز التحكيع فيسا يخالف الشطاـ العاـ، ألن  (2)ىيئة التحكيع ىػ اآلخخ بعجـ قبػؿ ىحه الجعػػ 

 الشغاـ العاـ والقؾاعج اآلمخة: أواًل 

تفاؽ عمى مخالفتيا كإال كقع ىحا طاـ العاـ كاآلداب ىي قاعجة آمخة ال يجػز االالقاعجة الستعمقة بالش 
ا. كالبصبلف السصمق يجػز لكل ذؼ مرمحة أف يتسدظ بو. كال يػجج شخز ا مصمق   بصبلن  باشبل   االتفاؽ

معيغ يتقخر ىحا البصبلف لسرمحتو. عمى خبلؼ البصبلف الشدبي الحؼ يتقخر لسرمحة شخز معيغ 
صفة اإللداـ في  أف   ج  ي  ب  ،قرج حسايتو كحجه، كبالتالي ال يجػز لغيخ ىحا الذخز التسدظ بو بالحات ب

 القػاعج اآلمخة تبجك كاضحة ال تثيخ أدنى شظ.

عمى ما يخالفيا أما القػاعج السكسمة فيي قػاعج يجػز  االتفاؽألف ىحه القػاعج بحدب تعخيفيا ال يجػز  
 .(3)تأكيج صفة اإللداـ في القػاعج السكسمةالو مغ الػاجب فإن   عمى ما يخالفيا كمع ذلظ االتفاؽ

تكػف خاضعة لقانػف معيغ كإذا كانت ىشاؾ بعس السدائل التي ال يؤثخ  أف   ج  ب  فسعامبلت األفخاد ال
القانػف يجيد لؤلفخاد  تشطيسيا بذكل أك بآخخ عمى األسذ الجػىخية التي يقـػ عمييا السجتسع، كمغ ثع فإف  

 ا إلرادتيع.ع ىحه السدائل ككفق  تشطي

 إال أنو ال يجيد ليع تخؾ ىحه السدائل دكف أؼ تشطيع عمى اإلشبلؽ. فإذا حجث مثل ىحا التخؾ فإف   
القػاعج السكسمة تشصبق في ىحه الحالة عمى السدائل الستخكؾ تشطيسيا مغ جانب األفخاد كتكػف في 

شخكط إلداميا عمى ىحا الشحػ ال يػجج اتفاؽ بيغ األفخاد عمى ا. كلكغ انصباقيا ممدمة كالقػاعج اآلمخة تسام  
، ىحه القاعجة  النصباؽىػ شخط  االتفاؽا مختمفا، كعجـ كجػد مثل ىحا تشطيع السدائل السحكػرة تشطيس  

فالقػاعج اآلمخة تعسل في مجاؿ يتعمق بكياف الجكلة كمرالحيا األساسية كليحه كانت القػاعج آمخة كال ترح 
يا تعسل في مجاؿ يتعمق بسرالح األفخاد، فيسا ليذ فيو مداس بكياف أما القػاعج السكسمة فإن   ،امخالفتي

يع أقجر مغ ا ليشطسػف شؤنيع بالصخيقة التي يخكنيا ألن  يتخؾ األفخاد أحخار   الجكلة كفي ىحا السجاؿ يشبغي أف  

                                                 

، (2009)،معيج البحػث كالجراسات العخبية ، مرخ،  )طخؽ الظعؽ في حكؼ التحكيؼ )دراسة مقارنة(الجيغ زكخيا محسػد الجؽ:  حداـ (1)
 (.28)ص

 (.9، )صمخجع سابقمسجكح عبج الحسيج عبج السصمب، انعاـ سيج الجسػقي،  (2)
، الجليل اإلكتخكني اـ العاـ عمى حكؼ التحكيؼ وتشفيحه )دراسة مقارنة()تأثيخ فكخة الشغمسجكح عبج الحسيج عبج السصمب، انعاـ سيج الجسػقي،  (3)

 (.12ص )لمقانػف العخبي ، بجكف سشة نذخ،
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 ز ليع االتفاؽ عمى مخالفتيا ألف  الجكلة عمى ىحا التشطيع، كليحا تػضع القػاعج مكسمة أك مفدخة، يجػ 
 .(1)مرالحتيع قج تكػف في ىحه السخالفة

و ن  أسػنة ك مزأفاد معشى الشز أفإذا ؛ ك مزسػنةأة تعتسج عمى معشى الشز كلقج سمظ السذخع شخيق
لحيا األساسية كانت يا تتعمق بكياف الجساعة كمراا ألن  عمى خبلفيا نطخ   االتفاؽيتزسغ قاعجة ال يرح 

ما إذا أفاد معشى الشز أنو يشطع عبلقة خاصة بيغ األفخاد كليذ فييا مداس بكياف الجساعة أعجة آمخة. قا
عمى خبلفيا  االتفاؽمػضػعيا ال يدتػجب عجـ  أك مرالحيا األساسية، فإف القاعجة تكػف مكسمة. ألف  

سمصاف اإلرادة، كيكػف د كالعقػد السختمفة حيث يدػ  بااللتداماتكىحا ما يكػف في الشرػص الستعمقة 
كإذا كانت صياغة الشز تصمق الحخية لؤلشخاؼ في ، بالصخيقة التي تخكؽ ليع  اتفاقيعيشطسػا  ف  ألؤلفخاد 
ىحه الحخية تحجىا  القانػف الحؼ يحكع مػضػع العبلقة بيشيا كما ثار بذأنيسا مغ مشازعات فإف   اختيار

عشج تصبيقيا مخاعاتيا فمدصيشي كالسرخؼ حتع السذخع الضخكرة مخاعاة القػاعج كالقػانيغ األمخة التي ي
 .(2)أك سياسية أك لحساية الشطاـ العاـ كاآلداب العامة اجتساعيةأك  اقترادية العتبارات

كالخبلصة إف فكخة الشطاـ العاـ كسا ؛ فكخة الشطاـ العاـ كما تيجؼ إليو ىحه الفكخة استعخضشاسبق كبسا  
ا لجػ قانػف السخافعات، فػجػدىا يكدب ي كغيخه مغ القػانيغ كالسعخكفة أيز  ىي معخكفة في القانػف السجن

القاعجة اإلجخائية أىسية بالغة، كيكػف البصبلف جداء مخالفتيا كىػ بصبلف ال يتػقف التسدظ بو عمى رغبة 
غيخ ىحا البصبلف  يحكع بيحا الجداء مغ تمقاء نفدو. كسا أف   السزخكر فقط بل يتعيغ عمى القاضي أف  

 ك الدكاؿ كيسكغ التسدظ بو كلػ ألكؿ مخة أماـ محكسة الشقس.أقابل لمترحيح 
 ىل التعؾيض السادي والسعشؾي متعمق بالشغاـ العاـ؟؟

يعتبخ التعػيس ىػ األثخ الستختب عمى السدئػلية كال تقـػ السدؤكلية التقريخية إال بتػافخ أركانيا الثبلثة 
 تفي السدؤكلية بانتفاء أحج أركانيا.الخصأ كالزخر كعبلقة الدببية، كتش

كيعتبخ الخصأ بحدب األصل ىػ بادرة الشداع الحؼ تقـػ عميو السدؤكلية السجنية بشػعييا التقريخية 
 .(3)كالعقجية

؟ كما شخكط اإلعفاء مغ االتفاؽ عمى اإلعفاء مشيا مدبق ا كنتداءؿ ىشا إذا قامت السدؤكلية ، ىل يجػز
 السدؤكلية ؟ 

                                                 

 (.13، )صمخجع سابقمسجكح عبج الحسيج عبج السصمب ، إنعاـ سيج الجسػقي،  (1)
، مخجع سابق، حكؼ التحكيؼ وتشفيحه )دراسة مقارنة()تأثيخ فكخة الشغاـ العاـ عمى مسجكح عبج الحسيج عبج السصمب، إنعاـ سيج الجسػقي:  (2)

 (.14-13)ص
دراسة مقارنة بيؽ القانؾف السجني السرخي واليسشي والفقو  – ركؽ الخظأ في السدؤولية السجنيةـ( ، )(1990الذامي، دمحم حديغ عمي:  (3)

 (.89، دار الشيزة العخبية ، القاىخة ، رسالة دكتػراه ، )صاالسالمي(
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كالذخط السذجد في  عجلة في السدؤكلية العقجية ثبلثة، كىي الذخط السعفي كالذخط السخففالذخكط الس
السجني الفمدصيشي، ىحه الذخكط فيسا يتعمق  قانػف ال نػف السجني السرخؼ، ككحلظالسدؤكلية، كقج أجاز القا

ىحه الذخكط إال فيسا  ديجلمسدؤكلية التقريخية، فمع  بالسدؤكلية العقجية دكف إيخاد قيػد فعالة، أما بالشدبة
يغ العقجية و إذا أجيدت الخيخة بيغ السدئػليتيدتشتج مشو أن   يتعمق بالذخط السذجد في السدؤكلية، مسا

 السعفي، ككحلظ الذخط السخفف، يربحاف غيخ ذؼ أثخ عمى السدؤكلية الذخط ف  إكالتقريخية لمجائغ، ف
ا مغ حكع مدألة القانػف السجني السرخؼ جاء خالي   أف  كيبلحع ىشا  ، فتبقى السدؤكلية قائسة،التقريخية

 .(1)فبقيت خاضعة آلراء الفقو كاجتيادات القزاء الخيخة بيغ السدؤكليتيغ،
  التقريخية تعخيف اإلعفاء مؽ السدؤولية

يكػف ىحا الحق  شذأ لمسزخكر حق مالي بتعػيس الزخر الحؼ لحقو، كيسكغ أف  يإذا تحققت السدؤكلية ، 
 .(2) السزخكر عغ حقو في التعػيس كمي ا أك جدئي ا بلتفاؽ بيغ السزخكر كالسدؤكؿ، بحيث يتشازؿل محبل  

 عمى اإلعفاء مغ السدؤكلية قبل تحققيا بالفعل ؟ حػؿ جػاز االتفاؽ مقجم ا كمثار كلكغ التداؤؿ

قج اتفق مع يكػف  كال يخففيا أف   فى السخصئ كال يخفع عشو تبعة خصئواألصل في السدؤكلية أف ال يع
ا و، أك عمى حرخ ىحه السدؤكلية في مبمغ ئ  ص  كقبل كقػع الخصأ عمى عجـ مدؤكليتو عغ خ   السراب مقجم 

القػاعج التي تختب السدؤكلية السجنية الشاشئة عغ الخصأ يفخضيا الشطاـ العاـ، كمغ  معيغ مغ الساؿ؛ ألف  
 .   (3)ثع فبل يجػز االتفاؽ عمى ما يخالفيا

( 3/217ت السادة )عفاء مغ السدؤكلية التقريخية، فقج نر  عات فكخة االتفاؽ مقجم ا عمى اإلفس التذخيكتخ 
يقع باشبل  كل شخط يقزي باإلعفاء مغ  )مغ القانػف السجني السرخؼ عمى ذلظ صخاحة  بقػليا: 

 .(السدؤكلية الستختبة عمى العسل غيخ السذخكع 

كل شخط يقزي باإلعفاء  يقع باشبل   )ني عمى ما يمي : رد( مغ القانػف السجني األ207كتشز السادة  )
 .(مغ السدؤكلية الستختبة عمى الفعل الزار 

، كذلظ لتعارضو مع الشطاـ العاـ كما يفخضو عمى اإلعفاء مغ السدؤكلية م قجم ا كعمى ىحا ال يجػز االتفاؽ
االقانػف، كمع ذلظ ي ا إذا تزسغ تذجيج  ق عمى يتف لمسدؤكلية، كأف   كػف اتفاؽ تعجيل السدؤكلية صحيح 

ا، إذ إ  .(4)مثل ىحا االتفاؽ ال يتعارض مع الشطاـ العاـ  ف  اعتبار خصا السدؤكؿ مفتخض 
                                                 

، دراسة ماجدتيخ، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ، )الذخط السعجؿ لمسدئؾلية التقريخية في القانؾف السجني السرخي(ج سميع نرخك: أ احس (1)
 (.212، )ص(2006)فمدصيغ، 

قزائية، د.ـ.ف ، (، دراسة فقيية ك ( )البحؾث القانؾنية في مرادر االلتداـ اإلرادية وغيخ اإلراديـ(2002عبج الخحسغ، أحسج شػقي دمحم :  (2)
 (.291)ص

 (.7، مصبعة نػرؼ، القاىخة ، )صالسدؤولية السجنية في القانؾف السرخي(ـ( ، )1936مخعي ، مرصفى :)  (3)
 (.291، السخجع الدابق، )صالبحؾث القانؾنية في مرادر االلتداـ(عبج الخحسغ، أحسج شػقي دمحم : ) (4)
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اكاالتفاؽ عمى اإلعفاء مغ السدؤكلية قج يبـخ بعج تحقق السدؤكلية، فيحا  كيشتج أثخه  االتفاؽ يكػف صحيح 
يشدؿ عغ حقو  أك التذجيج، فيكحا يجػز لمسزخكر أف  سػاء  أكاف مغ شأف ىحا االتفاؽ اإلعفاء أك التخفيف 

ا في التعػيس كسا يرح أف   ؛ أؼ ما يذبو الرمح حيث يتفق الصخفاف عمى األثخ  (1)أقل يقبل تعػيز 
 الستختب عمى السدؤكلية كىػ التعػيس .

ة العسل كتؤكج محكسة الشقس السرخية في أحكاميا التالية عمى عجـ جػاز االتفاؽ عمى اإلعفاء مغ تعب
غيخ السذخكع، كلكغ يجػز بعج كقػعو االتفاؽ في شأف التعػيس عغ الزخر الشاجع عشو، كفي ذلظ 

إذا كاف الحكع السصعػف فيو قج انتيى بحكع أف مدؤكلية الذخكة السؤجخة مدؤكلية تقريخية،  )قزت بأف: 
كل شخط يقزي باإلعفاء  ( مغ القانػف السجني صخيحة في بصبلف217ككانت الفقخة األخيخة مغ السادة )

ا،دفاع الذخكة السؤسذ عمى إعفائ مغ ىحه السدؤكلية فإف   كبالتالي  يا مغ ىحه السدؤكلية يكػف مخفػض 
ؿ الحكع كعجـ الخد عميو ال اغفا فيػ دفاع غيخ جػىخؼ ال يتغيخ بو الخأؼ في الجعػػ ، كمغ ثع فإف  

 .(2)يبصمو(

ؿ باالتفاؽ مقجما  عمى اإلعفاء مغ السدؤكلية ىػ دفع غيخ كيتزح لشا مغ ىحه األحكاـ أف دفع السدؤك 
 . شز عمى بصبلف ىحا االتفاؽ قانػن اجػىخؼ ي

 عفاء مؽ السدؤولية شخوط اإل 

شخكط اإلعفاء مغ السدؤكلية ىي التي يقرج بيا إعفاء أحج شخفييا مغ السدؤكلية الشاشئة عغ فعل غيخ 
 . (3) اإلرادة مذخكع يقع مشو خارج

قج  ،ػف نتاج السدئػلية العقجية غالب اتك كالتي ات اإلعفاء مغ السدؤكلية التقريخيةكىشاؾ صػر التفاق
يتػقع األضخار التي تشذأ عغ فعمو، كال  اإلنداف إذا كاف ال يدتصيع عادة ، أف   تحجث في كاقع الحياة، ألف  

دائخة معيشة عمى  يجرؾ اآلثار الزارة التي قج تتختب، في األشخاص الحيغ تمحقيع فيسكشو مع ذلظ، أف  
مدؤكليتو  -يقعػا ضحية ليا باتفاقات يبخميا مع األشخاص الحيغ تيجدىع، كيحتسل أف   –نذاشو، كيخفع 

االشاشئة عشيا، في مقابل عػض يخضػف  التفاقات رفع  بو، كيعصي مزايقات الجػار، نصاق ا خفيف 
في مقابل عػض، عمى رفع السدؤكلية التقريخية، فقج يخػ صاحب السرشع االتفاؽ، مع جيخانو، 

 . (4)مدؤكليتو عغ األضخار التي تريبيع مغ أدخشة مرانعو، أك الزػضاء الت تحجثيا اآلالت فيو

يكػف اإلعفاء  كقج تشذأ السدؤكلية التقريخية في دائخة السجامبلت االجتساعية بيغ األصجقاء، كيترػر أف  
 مشيا مػضػع اتفاؽ بيشيع.

                                                 

 (.219( ، السخجع الدابق ، )صة التقريخيةالسدؤولية السجنيعبج العديد المراصسة : )(1)
 (.1560،) ص1967/10/26(، جمدة 18محكسة الشقس السرخية، الدشة ) (2)
 (.150( ، السخجع الدابق، )ص2، )ج:) مذكالت السدؤولية السجنية(زكي، محسػد جساؿ الجيغ (3)
 (.151السخجع الدابق، )ص (4)
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ا ، فإذا أصيب الرجيق بحادث  لو في فقج يرصحب شخز صجيق  سيارتو في ندىة أك إلى مكاف معمـػ
 ؟ الشقل في ىحه الحالة ليذ بعقج، ألف  ، فيل يكػف صاحب الديارة مدؤكال   مغ جخاء ركػب الديارة
 ف السدؤكلية العقجية، كال يتبقى إال السدؤكلية التقريخية. ذ  ، فشدتبعج إ  الصخفيغ لع يقرج قانػني ا

بإخبلء مدؤكلية صاحب الديارة، فحلظ اتفاؽ  ي  ض  الرجيق السزخكر قج ر   ة عمى فخض أف  كفي ىحه الحال
و ؛ ألن  (1)كىػ جائد و ناتج عغ السدئػليةن  بالتالي اإلعفاء مغ التعػيس كػف أك  عمى اإلعفاء مغ السدؤكلية

 عمييا فيبصمو القانػف. لية كليذ سابق االحق لتحقق السدؤك 

بصبلف االتفاؽ عمى رفع أك تخفيف السدؤكلية التقريخية، كما جاءت بو السادة  ف  كيخػ الفقو في ذلظ، أ
( مجني أردني في ىحا الذأف 270( مجني كػيتية كالسادة )254( مجني مرخؼ، كالسادة )3/217)

 فكخة ىامة ىي : بتأسيذ

ى مذيئة األفخاد، كقػاعج عم مشطاـ القانػني في الجساعة معمق ايكػف تصبيق القػاعج األساسية ل ال يجػز أف  
بيغ حخية األفخاد في نذاشيع كاألمغ الػاجب تػفخه لغيخىع، ىحا التػازف  السدؤكلية التقريخية تقيع تػازن ا

عغ شخيق استبعاد أك تعجيل قػاعجه باالتفاؽ  وبدعدعتأساسي لمحياة االجتساعية، كال يسكغ الدساح لؤلفخاد 
 .(2)بيشيع

 ية الظارئة عمى مبجأ صحة شخوط اإلعفاء مؽ السدؤوليةالقيؾد التذخيعية والقزائ 

اإذا قامت شخكط  لمقانػف، سػاء  أكانت مدؤكلية عقجية، كىػ ما يجػز  اإلعفاء مغ السدؤكلية صحيحة كفق 
االتفاؽ عمى اإلعفاء مشيا باستثشاء الخصأ الجديع أك الغر، أك مدؤكلية تقريخية، كذلظ باالتفاؽ عمى 

ذلظ ال يعشي أنيا مصمقة القيػد، فيشاؾ حاالت تبصل فييا  ، فإف  حجكثيا كليذ مقجم اعفاء مشيا بعج اإل
 شخكط اإلعفاء في حاالت الزخر الجدساني، كقج يتجخل السذخع إلبصاؿ ىحه الذخكشػ.

 بظالف شخوط اإلعفاء في حاالت الزخر الجدساني .1

ف ما إعفاء عغ ىحه السدؤكلية نسشح السدؤكؿ عغ الزخر الحؼ يريب جدع إندا ليذ مغ العجالة أف  
 ىحا يداعج عمى تفتير اإلىساؿ كاالعتجاء عمى الشفذ في السجتسع دكف جداء رادع. مقجما؛ ألف  

فالتعػيس عغ األضخار ييجؼ إلى أمخيغ ميسيغ، ىسا الخدع كاإلصبلح، فإذا أمغ السدؤكؿ عغ الزخر 
 غ االجتساعي لمسجتسع.يفعل ما يذاء، كذلظ ييجد األم ىحيغ األمخيغ، كاف لو أف  

مغ الفقياء يقرخ اتفاقات اإلعفاء، عمى األضخار التي تمحق باألمػاؿ،  إلى أف كثيخ ا (3)كيذيخ البعس
ى عغ الخصأ البديط، في نصاؽ األضخار التي كيخػ بصبلف االتفاقات عمى رفع السدؤكلية العقجية، حت  

                                                 

 (.546، فقخة )816)السخجع الدابق، )ص، الؾسيط (الدشيػرؼ، عبج الخازؽ أحسج: ) (1)
 .169)،) صالسخجع الدابقزكي، محسػد جساؿ الجيغ:  (2)
 .58)(، السخجع الدابق، )ص2، )ج)مذكالت السدؤولية السجنية(زكي محسػد، جساؿ الجيغ:  (3)
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صابات البجنية، أك سبلمتيع السعشػية، تمحق األشخاص، سػاء  أكانت تسذ سبلمتيع السادية، كاإل
سبلمة األشخاص تتعمق بالشطاـ  ) كالسداس بالذخؼ كاالعتبار، فيي ال تجخل في دائخة التعامل؛ ألف  

كل  باشبل  كليذ ألؼ شخز أف يترخؼ في نفدو كحياتو كجدسو كشخفو كشعػره أك عػاشفو، كيقع  (العاـ
 فيو. خف االعتجاء عمى سبلمتو كلػ كاف شترخؼ يجيد ا

في شخز السجيغ كال يعصي ىحا األخيخ بسقتزاه، لمعاقج اآلخخ  اتفاؽ رفع السدؤكلية ، ليذ ترخف ا إف  
و يخضى فقط بعجـ السصالبة بالتعػيس إذا أصابو حق االعتجاء عمى سبلمتو السادية أك السعشػية، لكش  

لتخاخي في تشفيح االلتدامات ، دكف قرج في إحجاثو، كلكشو مع ذلظ يذجع عمى امعشػؼ ضخر مادؼ أك 
كعجـ الحخص عمى احتخاـ حقػؽ الغيخ، حيغ تقتزي السرمحة العامة بحؿ أقرى قجر مغ اليقطة 

يطل بغيخ جداء أؼ مداس  كاالنتباه إزاء اإلنداف كجسيع الحقػؽ المريقة بو، كال يجػز مغ ثع أف  
كل اتفاؽ  إليو يديخ ا. فيقع باشبل  ا كاف الخصأ الحؼ أدػ بذخز، أك أدنى اعتجاء عمى حق مشيا، ميس

يعفى، أك يخفف مغ السدؤكلية عغ السداس بدبلمتو السادية أك السعشػية، إذا تحػؿ اعتبارات الشطاـ العاـ 
ميسا كانت ضآلة خصئو، بغيخ  ك صحة شخز آخخ، أك إيحائو معشػي ادكف الدساح لذخز بتيجيج حياة أ

داف مع كل الحقػؽ المريقة بذخرو، كضع في كل زماف ، خارج يتحسل الشتائج الكاممة لفعمو فاإلن أف  
انصاؽ األ  .(1)عغ التعامل مػاؿ، كفػقيا في مكاف أسسى بعيج 

مغ  ية التقريخية، كالعفػ يعتبخ سبب اكفي الذخيعة اإلسبلمية يجػز االتفاؽ عمى العفػ بعج تحقق السدؤكل
ية عمى الجاني، كاف العفػ فإذا أثبت الكيأتي ذلظ في القراص كالجشايات،  ،أسباب سقػط العػض ج 

ة الشفذ تدقط بعفػ جسيع الػرثة السدتحقيغ لو، كإذا أعفى ليا، فقج اتفق الفقياء عمى أف دي   مدقص ا
ابعزيع دكف البعس يدقط حق مغ عفا، كتبقى حرة اآلخخيغ في ماؿ الجاني إذا كانت الجشاية ع ، سج 

 كاف خصأ .  كعمى العاقل إف  

ة الجشاية عمى ما دكف الشفذ بيغ القصع كإتبلؼ السعاني تدقط ديتيا، ألنيا السجشي عميو عغ دي  كإذا عفا 
 .(2)مغ حقػؽ العباد التي تدقط بعفػ مغ لو حق العفػ

الحؼ  االتفاؽو ال يجػز كإذا كاف مغ حق الستزخر الترخؼ في التعػيس بعج ثبػت حقو فيو، إال أن  
كاف نػع الزساف الحؼ يتفق عمى تخفيفو  ة، فيػ يعتبخ غيخ مذخكع أي ابالسخ يخفف الزساف أك يعفى مشو 

 . (3)أك اإلعفاء مشو. كتعميل ذلظ أف أحكاـ الزساف أك السدؤكلية ) التقريخية( تعج مغ الشطاـ العاـ

ة شخكط اإلعفاء في حاالت الزخر الجدساني كإف كاف ال يتختب عمييا مباشخة اعتجاء عمى سبلم إف  
ا كامبل  حاؿ أن   إال أنيا تعشي عمى أؼاإلنداف،  ا يريبو مغ ضخر، كذلظ يتشافى عس   و لغ يعػض تعػيز 

                                                 

 (.58؛ )صالسخجع الدابقزكي ؛ محسػد جساؿ الجيغ:  (1)
 .73)لثبلثػف، إصجار كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية،  الكػيت، )صالسػسػعة الفقيية ، الجدء الحادؼ كا (2)
 .642)(، الفتح لمصباعة كالشذخ، اإلسكشجرية، د.ت، )ص)القانؾف السجني في ثؾبو اإلسالمي، مرادر االلتداـالجساؿ، مرصفى دمحم:  (3)
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السجيغ  مع االلتداـ بزساف الدبلمة الحؼ جيج القزاء في إقخاره حساية لؤلشخاص، كالحؼ يقتزي أف  
كلمجائغ مصالبتو بالتدامو،  ذا لع تتحقق كاف مخبل  ممتـد بزساف سبلمة السجيغ كالتدامو بتحقيق نتيجة إ

 .(1)بالتعػيس كال يدتصيع السجيغ التخمز مغ السدؤكلية إال بإثبات الدبب األجشبي

كذىب أحج الفقياء إلى القػؿ برحة شخكط اإلعفاء أك التخفيف مغ السدؤكلية حتى في حالة األضخار 
 .(2)الستعاقجيغ العقج شخيعة الجدجية مدتشجا  إلى مبادغ حخية التعاقج كسمصاف اإلرادة كإلى أف  

شخكط اإلعفاء الستعمقة بجدع اإلنداف ال تخالف  ىحا االتجاه، حيغ ذىب إلى القػؿ أف   (3)كيؤكج البعس
سا يقترخ أثخ ىحا اإلعفاء ىحا اإلعفاء ال يدسح بالسداس بحياة الغيخ أك برحتو، كإن   الشطاـ العاـ، ألف  

فسحسل اتفاؽ اإلعفاء مغ السدؤكلية في ىحه  عمى إلغاء الحق في التعػيس الشاشئ عغ ىحا الزخر
سا ىػ الحق في التعػيس الشاشئ عغ الحالة ليذ ىػ جدع اإلنداف أك الحقػؽ المريقة بالذخز، كإن  

 السداس بيحه الحقػؽ.

كيعتخض أصحاب ىحا االتجاه عمى الحجج التي ساقيا أنرار عجـ صحة شخكط اإلعفاء الستعمقة بجدع 
لمتعامل مسا يدتجعي بصبلف االتفاقات  جدع اإلنداف ال يكػف قاببل   ا قيل مغ أف  س  دبة ل  و بالشاإلنداف، أن  

يؤدؼ إلى إبصاؿ العقػد كافة،  التي تخد عميو، يخكف أف ما يجب إبصالو ىشا ىػ نفذ السشصق يجب أف  
جدء كبيخ مشيا يذسل  بات كالتيكعقج التأميغ لمسخك التي تتعمق بجدع اإلنداف كعقج التأميغ عمى الحياة

 .(4)كغيخىا مغ العقػد مثبل   ندافػيس لئلصابات التي تتعمق بجدع اإلالتع

كمع التدميع بسا يحىب إليو ىحا الخأؼ مغ أف اتفاقات اإلعفاء مغ السدؤكلية عغ الزخر الجدساني تؤدؼ 
قات مغ شأنيا أف مجخد كجػد ىحه االتفا إلى إلغاء الحق في التعػيس الشاشئ عغ ىحه السدؤكلية، إال أف  

تقمل مغ درجة العشاية السصمػب بحليا مغ الستعاقج السدتفيج مغ ىحه االتفاقات، األمخ الحؼ يؤدؼ إلى 
 .(5)إحجاث ضخر جدساني لؤلشخاص، كزيادة األخصار الشاتجة عغ الحػادث

اساف الدبلمة، كبالشدبة لمخأؼ القائل بتعارض شخكط اإلعفاء مغ السدؤكلية مع االلتداـ بز  فقج قيل رد 
بيغ الذخكط التي تحجد االلتداـ الحؼ يقع عمى السجيغ كشخكط عجـ  خمص ا االدعاءفي ذلظ  إف   ،كعمى ذلظ

 ال يسكشو رفس تحسل التداـ ضساف سبلمة الذخز الستعامل معو، ألف   دائقالسدؤكلية بسعشى الكمسة، فال

                                                 

ا د. صفػت ناجي عبج القادر 216)خبية، القاىخة، )ص، دار الشيزة الع(، )االلتداـ بزساف الدالمة(ـ1980عسخاف، دمحم عمي: ) (1) ، انطخ أيز 
 (.182، فقخة )298)بيشداكؼ، الشطاـ القانػني لسدؤكلية الشاقل الجػؼ عغ سبلمة السدافخيغ، جامعة القاىخة، القاىخة ، د.ت، رسالة دكتػراه، )ص

 .  )( ، فقخة )ج1امر )(، ى677(، السخجع الدابق ، )صالؾسيطالدشيػرؼ، عبج الخازؽ أحسج: ) (2)
، أشار إليو د. إسساعيل دمحم عمي السحاقخؼ: السخجع الدابق، 177(، رسالة، باريذ ، فقخة )اتفاقات اإلعفاء مؽ السدؤوليةـ(، )1931ديخاف: ) (3)

 .402))ص
، دار الشيزة العخبية، القاىخة، (مدؤولية ناقل األشخاص في القانؾف الجاخمي والقانؾف الجولي د.ت،أبػ الميل، إبخاىيع الجسػقي: ) (4)

 ( .233(، فقخة )288)ص
 .58)، )ص2)، )جمذكالت السدؤولية السجنية(، زكي، محسػد جساؿ الجيغ: )52)، )صالسخجع الدابقيحيى، ياسيغ دمحم:  (5)
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تحجيج مجػ مدؤكليتو عغ األضخار  تفاؽباالىحا ىػ جػىخ العقػد الستعمقة بجدع اإلنداف، لكشو لو 
 .(1)بخكاب السخكبةالجدسانية التي لحقت 

بصبلف شخكط اإلعفاء مغ السدؤكلية عغ الزخر الجدساني يحسي سبلمة جدع اإلنداف مغ  كال شظ أف  
ااالعتجاء عميو، كسا أن   عمى القياـ بػاجبو السيشي، كسا يجب دكف تقريخ مشو  و يجعل السدؤكؿ حخير 

 مغ السدؤكلية.جاعي االتفاؽ عمى اإلعفاء ب

كأخح القزاء الفخندي في بعس أحكامو بالخأؼ القائل ببصبلف االتفاؽ عمى رفع السدؤكلية في نصاؽ 
األضخار التي تمحق األشخاص كلػ كانت عغ خصأ بديط، فقزت السحاكع الفخندية ببصبلف االتفاؽ عمى 

يختزيو السخيس، كلػ كاف العبلج أك الجخاحة قج أجخػ  رفع كل مدؤكلية عغ الصبيب أك الجخاح الحؼ
 .(2)بشاء  عمى شمب صخيح مشو

ؼ بذخط اإلىساؿ كىػ الذخط الحؼ ال يدأؿ بسقتزاه كمع ذلظ كجج تصبيق خاص في الشقل البحخؼ عخ  
 لالفقو كالقزاء ىحا الذخط العتبارات خاصة بالشق الشاقل البحخؼ عغ أخصاء شاقع الدفيشة، كقج أقخ  

اتكػف خ البحخؼ الحؼ يدتغخؽ كقت ا شػيبل   عغ سيصخة كرقابة كإشخاؼ  بللو الدفيشة ككحلظ شاقسيا بعيج 
باف يدأؿ مدؤكلية شخرية أماـ الخاكب، ىحا مغ ناحية كمغ ناحية أخخػ الخ   الشاقل، باإلضافة إلى أف  

س عغ األضخار الجدسانية التي تمحق لمتعػي كلية كالتذخيعات الجاخمية تقجيخ ا جدائي اتزسشت االتفاقات الج
 .(3)بقػاعج آمخة غ في عقج نقل األشخاص بحخ ا كجػ االسدافخي

يدتخمز مغ ىحا التقجيخ الجدائي الحؼ كضعتو اإلرادة الذارعة  و ال يجػز أف  أن   (4)كيخػ بعس الفقو
ات دفع السدؤكلية؛ بل بخىاف عمى عجـ تعمق ىحا التعػيس بالشطاـ العاـ، ليذ فقط النقصاع صمتو باتفاق

ما يخالف الشطاـ العاـ ىػ تخؾ تقجيخ  كحلظ النعجاـ داللتو بالشدبة التفاقات تخفيف السدؤكلية، ألف  
تكػف إرادة العاقج األقػػ  التعػيس عغ اإلصابات الجدسانية لئلرادة السشفخدة التي ال تعج في الحقيقة أف  

 أك األكثخ ميارة.

تتػلى الدمصة التذخيعية غيخ معخضة لزغط أفخاد أك جساعات تحجيج  أف   كلكغ ال يسذ الشطاـ العاـ
 التعػيس السعقػؿ عغ اإلصابات الحؼ يكفي في كل األحػاؿ لدج الحاجات السادية كالسعشػية لمزحايا.

تحجيج التعػيس في تمظ القػانيغ كاالتفاقيات الجكلية فيسا يتعمق باألضخار التي تريب جدع  كسا أف  
أمخ مفتقج لتعارضو مع التقجـ االجتساعي الحؼ يجعػ إلى تػفيخ الحساية لذخز اإلنداف، فتػفيخ اإلنداف 

                                                 

 .403)،) صالسخجع الدابقالسحاقخؼ، إسساعيل دمحم عمي:  (1)
 .60)، السخجع الدابق، )ص2)، )جولية السجنية(مذكالت السدؤ زكي، محسػد جساؿ الجيغ: ) (2)
انطخ السحاقخؼ، دمحم  –( مغ اتفاقية فارسػفي لمشقل الجػؼ 23) السادة )الشقل البحخي(، 1961مغ اتفاقية بخككدل، ) (16)انطخ نز السادة  (3)

 (.404اسساعيل عمي : السخجع الدابق، )ص
 (.61-62(، السخجع الدابق، )ص2، )ج السجنية()مذكالت السدؤولية زكي ، محسػد جساؿ الجيغ:  (4)
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االتجاه العاـ لمقانػف  الدبلمة السادية لئلنداف إحجػ أمانيو الخئيدية في الحالة الحاضخة لمسجنية، كسا أف  
 .السعاصخ يتجو نحػ إبصاؿ ىحه الذخكط حساية مشو لمسزخكر

 ي بظالف شخوط اإلعفاء مؽ بعض القيؾدتجخل السذخع ف .2

ع أجاز لمستعاقجيغ حخية االتفاؽ عمى اإلعفاء مغ السدؤكلية عغ األخصاء ذخ  الس   مغ الججيخ بالحكخ أف  
اليديخة، كأبصل صحة ىحه االتفاقات في حالة الخصأ الجديع كالغر، كسا تجخل في إبصاؿ اتفاقات اإلعفاء 

 كعجـ مخالفة الشطاـ العاـ .في بعس العقػد، حساية لمسجيغ، 

تجخل السذخع إذف بإبصاؿ شخكط اإلعفاء في حاالت معيشة، يخجع لحاالت محجدة كألغخاض معيشة، حيث 
قج تتعمق بالشطاـ العاـ، أك تيجؼ إلى حساية السجيغ في حاالت يذعخ فييا السذخع بػجػب التجخل بيحا 

 الخصخ.

ميسا  كالتعػيزات ؼ يحكع االتفاقات الستعمقة بالسدؤكليةلحلظ يطل مبجأ سمصاف اإلرادة ىػ األصل الح
 .(1)تمظ االستثشاءات ال يسكغ القياس عمييا كال التػسع في تفديخىا كثخت االستثشاءات الستعمقة بو كسا أف  

كىشا لػ نطخنا الى التقجيخات التي حجدىا قانػف التأميغ الفمدصيشي لمتعػيس عغ حػادث الصخؽ، حيث 
ا كضع الحج األ (500دني ليا ع حج أع بسبالغ جدافية، ككضحجدىا السذخ  ػيس قرى لمتعديشار كأيز 

مخالفتيا، الشطاـ العاـ كال يجػز مختبصة بفيل ىحه التقجيخات  ،ؼ ديشارالسعشػؼ ال يديج عغ عذخة آال
ه التقجيخات ، نجج ىحكفكخة االعفاء مغ السدئػلية استعخضشا فكخة الشطاـ العاـ ف  كلئلجابة عمى ذلظ بعج أ

ا الصخؼ السراب فيػ يعتبخ شخاؼ خرػص  األيا تخجـ مرمحة تشصبق عمييا فكخة الشطاـ العاـ ألن  
ليحا قاـ السذخع بتقجيخ بعس التعػيزات في قانػف التأميغ  ،الصخؼ الزعيف بالشدبة لذخكات التأميغ

ؤكج كما يي ال يجػز مخالفتيا، حتى يكػف حساية لمسزخكر، كتعتبخ ىحه التقجيخات مغ القػاعج األمخة الت
ساس نطخية تعػيس في حػادث السخكر يقـػ عمى أال لى أف  السحسة العميا في فخندا ذىبت إ ف  ذلظ أ

التعػيزات السحجدة في الججاكؿ السخفقة  ف  ( "إ 27/2/1990)السخاشخ كذلظ في قخارىا الرادر بتاريخ 
لكغ ىشا تثػر  (2)اعاتيا يتختب عميو البصبلف كالشقس"ىي مغ الشطاـ العاـ كاف عجـ مخ  (74-15)باألمخ 

السذخع الفمدصيشي لع يػفخ ضسانات تمـد القائسيغ عمى القزاء كالتحكيع  ف  إشكالية عشج التصبيق حيث إ
تحجيج سقف اعمى لمتعػيس يكػف في مرمحة السدئػؿ عغ لتصبيق ىحه التقجيخات، لكغ لػ نطخنا الى 

 عمى لمدمصة التقجيخية لمقاضي كػف أف  ث السذخع الفمدصيشي تخؾ الدقف األالباح كىشا يػصيالتعػيس، 
كل مشازعة تختمف ضخكفيا عغ األخخػ كيكػف القاضي أك السحكع ىػ السصمع عمى القزية السعخكضة 

لكل التقجيخات  ا تحجيج سقف أدنىيز  كأ كيقجر عمى تقجيخ التعػيس السبلئع لكل مشازعة تعخض عميو
                                                 

 .406)السخجع الدابق ،  )ص )اإلعفاء مؽ السدؤولية السجنية(،، إسساعيل دمحم عمي السحاقخؼ : (1)
قػؽ، (، رسالة ماجدتيخ، كمية الح،) التأميؽ في الشقل البخي غيخ مشذػر، نقبل  عغ نبيل صالح العخباكؼ ، 27/02/1990(  السحكسة العميا  ،(2)

 (125، )ص2004-2003جامعة التمسداف،
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يجاد ضسانات خاصة لمتأكج لتقجيخية لمقاضي كإعمى لمدمصة اكتخؾ الدقف األحجدىا السذخع  يالتالجدافية 
 . مغ سبلمة تصبيق القانػف كاجب التصبيق

 ما السدايا التي يحققيا التحكيؼ كشغاـ عمى تقجيخات التأميؽ لحؾادث الظخؽ 

ىع السدايا التي يحققيا ىي أ  ف  ، إكمسا سبق دراستو في مدايا التحكيع في الفرػؿ الدابقة في الجراسة
السحكسيغ السختريغ في الفرل في السشازعات الخاصة  ف  ، كإالدخعة في الفرل في السشازعات القائسة

بالتأميغ في حػادث الصخؽ ىع ذكؼ خبخة في تمظ السجاؿ ربسا أكثخ مغ القزاة في القزاء العادؼ أما 
 ؛ىسية ليا في مشازعات حػادث الصخؽ األشخاؼ فبل أ كالحفاظ  عمى حدغ العبلقة بيغ بخرػص السدايا 

يختز بسػضػع حػادث الصخؽ  العسل عمى تخريز قزاء  مدتعجبل   السذخع الباحث يػصيلحلظ 
يتػفخ مغ سخعة في الفرل في  كبيحا يكػف قج تحقق ما يشبغي أف   ،كالفرل في مشازعات التأميغ

ذلظ القزايا يديج مغ الخبخة لجؼ القزاة العامميغ في ىحه السشازعات كاختراص القزاء السدتعجل في 
 السحاكع. 

 ظمب الخابع: الس
 حكاـ القخارات الؾقتية والسدتعجمة في الجفعات السدتعجمةأ

كعشجما يتع عخض الخرػمة اعتخفت الشطع القانػنية بالتحكيع كخيار مػاز  لمقزاء لحل السشازعات ،     
صجار إبربلحيتو  لمسحكعمغ االعتخاؼ  ج  ب  فكاف ال كلية يجب البت فييا عمى التحكيع قج يصخأ مدائل أ

حكاـ مدتعجمة حساية أألمػر السدتعجمة بإصجار قخارات ك قخارات مدتعجمة ككقتية أك باختراص قاضي ا
التحكيع ىػ نطاـ قائع بحاتو كيختمف في  ف  إخكض عمى التحكيع لمبت فيو، كحيث لمحق الستشازع عميو كالسع

 انطخ   ؛لقخارات السدتعجمة كالػقتيةيعتو عغ الدمصة القزائية ، فقج اختمف في مسارستو لحق إصجار اشب
 :كبيحا سشقـػ بجراسة ىحا السصمب مغ خبلؿ  ،و يدتسج صبلحيتو مغ اتفاؽ األشخاؼألن  

تبعاد مجػ صحة اتفاؽ التحكيع باسك سمصة السحكع في إصجار األمخ الػقتي أك السدتعجل  :األكؿالفخع 
 صبلحية السحاكع بإصجار القخارات الػقتية كالسدتعجمة.                                

اختبلؼ اختراص السحاكع في نطخ اإلجخاء السدتعجل في الشداع السحاؿ إلى التحكيع  الفخع الثاني:
 .كمجػ حجية كانقزاء القخار السدتعجل اك الػقتي الرادر عغ ىيئة التحكيع
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 وؿاأل الفخع 
 .  واستبعاد صالحية القزاء في اصجاره سمظة السحكؼ في إصجار األمخ الؾقتي أو السدتعجل

ىحه الدمصة مغ الدمصة  اصمب السدتعجل أك الػقتي ، مدتسج  يختز القزاء بدمصة إصجار القخار في ال
، (1)ار الخرػمةالعامة التي يسثميا كلحا فيػ يختز دكف غيخه باتخاذ التجابيخ الػقتية كالتحفطية في إش

 فيل لمسحكع سمصة إصجار قخار مدتعجل أك كقتي في الشداع السعخكض عمى التحكيع؟
 سمظة السحكؼ في إصجار األمخ الؾقتي أو السدتعجل: أواًل 

الفقو إلى ثبلث  ع حيث انقد   سمصة السحكع في إصجار األمخ الػقتي أك السدتعجلاختمف الفقياء في 
 . في ىحا السػضػع اتجاىات

كامخ الػقتية كالسدتعجمة جار األالقزاء كحجه ىػ الحؼ يختز بربلحية إص يخػ أف   : (2)وؿاأل  االتجاه
شطخ فيو كامخ الػقتية كالسدتعجمة في نداع يكال يسمظ السحكع صبلحية إصجار األكال يذاركو فيو أحج 

 .سباب التاليةكيعتسج ىحا الخأؼ عمى األ

سا قج تجتسع عمى فتخات متقاربة أك متباعجة كمغ ثع ا برػرة دائسة كإن  ىيئة التحكيع ال تعقج جمداتي إف   .1
فقج يجج مغ األحجاث ما يبخر اتخاذ إجخاء تحفطي أك كقتي في غيخ أكقات انعقادىا كيرعب اجتساع 

 . أعزائيا بالدخعة الكافية التخاذ اإلجخاء السصمػب

ك الػقتية يدتػجب أجخاءات التحفطية اتخاذ اإل ف  أع يتصمب احتخاـ السػاجية في حيغ نطاـ التحكي إف    .2
فاحتخاـ مبجأ السػاجية فييا يزيع الغخض مغ ىحا اإلجخاء كيعصي  ،لى الدخعة عشرخ السفاجأةإضافة إ

: إذا رغب أحج الخرـػ الحرػؿ عمى قخار بالحجد  لشية الفخصة لتعصيل اتخاذه فسثبل  الخرع سيء ا
إلى حيغ  االنتطارا قج يحكع لو عمى الصخؼ اآلخخ ، فعميو س  ل   اتحفطي عمى ماؿ لمصخؼ اآلخخ ضسان  ال

عقج جمدة ىيئة التحكيع كفي حزػر الصخؼ السشػؼ الحرػؿ عمى القخار ضجه مسا يسكغ ىحا األخيخ مغ 
 (3).)الترخؼ بالساؿ كبيعو لمحيمػلة دكف إجخاء الحجد

األكامخ الػقتية كالسدتعجمة ية إصجار يكػف لمقزاء كحجه صبلح شبيعة العسل التحكيسي تقتزي أف   إف   .3
التشفيحية سػاء مغ حيث ت العسل التحكيسي في نطخ القانػف ىػ أقل األعساؿ التحزيخية لمدشجا ف  إحيث 

العسل التحكيسي كحجه دكف سػاه مغ  ف  إلحا ف ؛كبالتالي الخسسية أك مغ حيث الذكمية اإلجخائية ،العسػمية

                                                 

 (303)ص  ـ(،2003( ، دار السصبػعات الجامعية )مفيـؾ األثخ الدمبي لالتفاؽ عمى التحكيؼمحسػد الديج التحيػؼ: ) ( 1)
ار الجامعة الججيجة لمشذخ، مصبعة د التحكيؼ في السؾاد السجنية والتجارية وجؾازه في مشازعات العقؾد اإلدارية(( دمحم الديج عسخ التحيػؼ،)  (2)

 .120ص:  1999شبعة 
، مجمة الحقػؽ ، جامعة الكػيت، العجد الثالث )مجى سمظة السحكؼ في اتخاذ اإلجخاءات الؾقتية والتحفغية(( سيج أحسج محسػد أحسج : 3)

 .(  كما بعجىا97ـ(، )ص2001،)
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 -تشفيحية ، ىػ العسل الحؼ في شأنو يتصمب القانػف اإلجخائي أمخيغ ىسا أاألعساؿ التحزيخية لمدشجات ال
كأكجب  -ب او كبالتالي فبل يجػز تشفيحه جبخ  أمخ قزائي بتشفيحه كإال فبل صيغة تشفيحية ل استرجاركجػب 

عمى قاضي ىحا األمخ بالتشفيح أف يفحز العسل التحكيسي لزساف خمػه مغ العيػب اإلجخائية كإال فبل 
حكاـ كضيفة األمخ بتشفيح حكع التحكيع ىي رفع ىحا الحكع إلى مراؼ أ أمخ بتشفيحه كالفقو إذ يخػ أف  ي

بأف حكع التحكيع بصبيعتو ليذ في مراؼ األحكاـ القزائية بل أدنى مشيا  االقزاء العاـ إنسا يقخ ضسش  
كيع بصبيعتو ليذ في مراؼ بأف حكع التح اضسش   قخ  ي   امغ حيث العسػمية كبالتالي مغ حيث الخسسية كس

األكامخ  األكامخ القزائية كاألعساؿ التػثيقية بل كأقل مشيا ، مغ حيث العسػمية كبالتالي الخسسية ألف  
 استرجارعساؿ التػثيقية شأنيا في ذلظ شأف األحكاـ القزائية ال يتصمب القانػف في شأنيا القزائية كاأل

ألمخ بتشفيح حكع التحكيع ىػ نطاـ كحيج كحكخ عمى حكع التحكيع نطاـ ا أمخ قزائي بتشفيحىا، كبيحا فإف  
حكع التحكيع قبل األمخ القزائي بتشفيحه ليذ فقط أقل كحجه دكف سػاه مغ أكراؽ السخافعات مسا يعشي أف   

ا أقل مغ أكراؽ السخافعات عامة كذلظ مغ حيث سا أيز  مغ األعساؿ التحزيخية لمدشجات التشفيحية إن  
 .(1)الخسسية الذكمية ك

أنو ال مشاص مغ المجػء لقزاء الجكلة لصمب اتخاذ القخار السدتعجل أك الػقتي في السخحمة الدابقة   .4
لتعييغ السحكسيغ أك بدبب تعحر عقجىا ككججت ضخكؼ استعجاؿ ال تحتسل التأخيخ، حيث ال تػجج جية 

ت صخاحة عمى مشع يغ تحكيع قج نر  ىشاؾ قػان إف  ، (2))تختز بتػفيخ الحساية الػقتية سػػ قزاء الجكلة
 . (3)ىيئة التحكيع مغ إصجار القخارات الػقتية كالسدتعجمة كحرختيا في القزاء

 اتجو جانب مغ الفقو عمى إعصاء السحكع سمصة إصجار القخار السدتعجل كالػقتي  : (4)االتجاه الثاني
بشطخ الشداع متى كاف ىحا  اختراصوء كسمبػا القزا االتجاهبل إف بعزا  مغ الفقياء قج تصخفػا في ىحا 

 : السبخرات التالية االتجاهالشداع مغ اختراص التحكيع كقج ساؽ أنرار ىحا 

يدتشج أنرار ىحا الخأؼ إلى الخزػع إلى إرادة األشخاؼ ذاتيا عمى أساس كجػد شخز السحكع كالحؼ 
قاضي األمػر السدتعجمة ، كأف يتػلى الفرل في ذلظ بعج تذكيل الييئة ، كمغ ثع فبل حاجة لمجػء إلى 

                                                 

 .( كما بعجىا142( ، )ص2001نػنية ، )(، دار الكتب القا)طبيعة السيسة التحكيسية( أحسج دمحم حذير : 1)
 (..98، )ص السخجع الدابقسيج أحسج محسػد أحسج :  ( 2)
 ( مغ قانػف السخافعات السجنية كالتجارية الميبي كالتي نرت758( مشيا ما نرت عميو السادة )3)
غ قانػف الػفاؽ الدػيدخؼ لمتحكيع ) الدمصات ( م26/1) ليذ لمسحكسيغ أف يأذنػا بالحجد كال بأؼ إجخاءات تحفطية ( كحلظ نرت السادة ) 

( مغ قانػف السخافعات اليػناني ) القزاء السدتعجل 685الػششية ىي التي تختز كحجىا باتخاذ اإلجخاءات الػقتية كالتحفطية ( كحلظ نرت السادة )
مى أنو ) ال يجػز لمخرـػ باتفاقيع عمى التحكيع ( مغ القانػف نفدو ع889/1ىػ الحؼ يختز كحجه باتخاذ اإلجخاءات الػقتية ( كتشز السادة )

 الخخكج عمى ىحه القاعجة ، كسا ال يسمظ السحكسػف تعجيل أك إلغاء أؼ إجخاء كقتي سبق لمقزاء أف اتخحه(.
امعة الججيجة لمشذخ، مصبعة دار الج التحكيؼ في السؾاد السجنية والتجارية وجؾازه في مشازعات العقؾد اإلدارية(دمحم الديج عسخ التحيػؼ،)   (4)

 .121ص:  1999شبعة 
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ىحه الييئة ىي األقجر مغ غيخىا عمى تقجيخ مبلءمة اتخاذ مثل ىحه اإلجخاءات ، كسا أنيا تسمظ الفرل 
الشيائي في مػضػع الشداع كمغ باب أكلى تدتصيع اتخاذ اإلجخاءات الػقتية أك التحفطية كالتي ال تسذ ىحا 

اختراص ىيئة التحكيع بشطخ األمػر  كيع إضافة إلى أف  التح السػضػع ، فالخرـػ قج اختاركا شخيق
في الشفقات كتػفيخ الػقت  االقترادالسدتعجمة كالػقتية باإلضافة إلى الشطخ في مػضػع الشداع يؤدؼ إلى 

القاعجة التي تشز عمى أف قاضي األصل ىػ قاضي الفخع كمغ ثع  كسيػلة التشفيح ، باإلضافة إلى أف  
 لو  االشداع فيكػف مغ باب أكلى مدسػح  ع الفخع ، فستى كاف يباح لو الفرل في فسحكع األصل ىػ محك

بإصجار األكامخ عمى العخائس الستعمقة بسػضػع الشداع ىحا مغ ناحية كمغ ناحية أخخػ مغ يسمظ الكل 
 . الجدء يسمظ

عس أحكاميا كيجلل أنرار ىحا الخأؼ بسا قخرتو محكسة الشقس الفخندية كالتي أخحت بيحا الخأؼ في ب
لشفقة كقتية ، كإنسا تسمظ  ايمجأ إلى القزاء شمب   كقزت بأنو ال يجػز لمجائغ بعج تذكيل ىيئة التحكيع أف  

 .ىيئة التحكيع كحجىا الفرل في ىحا الصمب
 السذتخؾ باإلجخاءات التحفطية لقزاء الجكلة كالسحكسيغ االختراص (1): الثالث االتجاه 

األصيل في إصجار القخار السدتعجل كالػقتي ىػ لقزاء الجكلة  االختراص أف   االتجاهكيخػ أنرار ىحا 
تفاؽ التحكيع عمى تخػيل السحكسيغ ىحه الدمصة عشجىا يربح لييئة التحكيع ا دكف غيخه إال إذا نز  

أما إذا لع يشز شخط التحكيع أك مذارشة التحكيع عمى تخػيل ىيئة  ،صبلحية اتخاذ القخار السدتعجل
 باإلجخاءه الدمصة فبل تسمظ اتخاذ مثل تمظ القخارات ، كعشج إصجار ىيئة التحكيع السخػلة التحكيع ىح

يصمب مغ ىيئة التحكيع أف تأذف  الػقتي لقخار كقتي فعمى صاحب السرمحة مغ القخار أف   التحفطي أك
لسخترة ليحا الصخؼ في اتخاذ اإلجخاءات البلزمة لتشفيحه بسا في ذلظ حقو في الصمب مغ السحكسة ا

إصجار أمخىا في التشفيح ، كالجكر الحؼ يقـػ بو القزاء في مشح ىحا اإلذف ىػ مغ أىع ما يقجمو لمتحكيع 
ال يتستع بدمصة األمخ كالحؼ لػال  اا عادي  العجد الشاتج عغ كػف السحكع شخر  مغ مداعجة مغ أجل سج 

كغ ىشاؾ كسيمة سخيعة تبالحق كلع ت ىحا الجعع كالسؤازرة لفقج صاحب الحق حقو نتيجة ضخكؼ شارئة حم  
 .(2)اؿ الجليل الحؼ سيثبت ىحا الحقد  إليقاؼ الزخر أك ل  

 

 

 

                                                 

مصبعة دار الجامعة الججيجة لمشذخ، شبعة  التحكيؼ في السؾاد السجنية والتجارية وجؾازه في مشازعات العقؾد اإلدارية(دمحم الديج عسخ التحيػؼ،)  (1)
 .121ص:  1999

 (.298ص (،) 1994الشدخ الحىبي لمصباعة، ) )التحكيؼ(،نخيساف عبج القادر،  ( 2)
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 سمظة السحكؼ في اصجار األمخ الؾقتي والسدتعجلمؾقف القؾانيؽ مؽ 

 أواًل": مؾقف القانؾف الفمدظيشي

ػ  أثشػػاء التحكػػيع ئػػةليي " يجػػػزـ( (2000( لدػػشة 3(  مػػغ قػػانػف التحكػػيع الفمدػػصيشي رقػػع )33ت السػػادة )نر 
 التحكيع أشخاؼ أحج بحق مشاسبة تخاىا مدتعجمة أك تحفطية إجخاءات أؼ باتخاذ أمخ ا ترجر أف   الشداع نطخ

 كيجػخؼ  السخترػة، السحكسػة عػغ الرػادر األمػخ قػػة األمػخ ليػحا كيكػػف  ،ذلػظ عمى التحكيع اتفاؽ نز إذا
 كالقخارات". األحكاـ بو تشفح الحؼ الصخيق بحات تشفيحه

جػػػخاءات التحفطيػػػة كالقػػػخارات شي أجػػػاز لييئػػػة التحكػػػيع باتخػػػاذ اإلع الفمدػػػصيذػػػخ  الس   فػػػي ىػػػحه السػػػادة نجػػػج أف   
 شخاؼ الشداع.ؾ اتفاؽ عمى ذلظ مغ أالسدتعجمة  لكغ اشتخط أف يكػف ىشا

يجػػػز  "مشػػو  (24/1)التػػي نرػػت السػػادةك  ـ(1994) لدػػشة (27)قػػانػف التحكػػيع السرػػخؼ رقػػع  أمػػا مػقػػف
عمى أف يكػف لييئة التحكيع بشاء عمى شمب أحجىسا أف تػأمخ أؼ مشيسػا باتخػاذ مػا  االتفاؽلتحكيع لصخفي ا

ع الفمدػصيشي فػي ذػخ  " كىػحا بخػبلؼ مػا أخػح بػو الس  .شبيعػة الشػداع تفتزػيياتخاه مغ تػجابيخ مؤقتػة أك تحفطيػة 
لييئػة التحكيسيػة سػمصة البػت ا ءعصػايكػف اتفاؽ مغ قبل شخفي الشداع إلو اشتخط أف قانػف التحكيع حيث أن  

 في التجابيخ التحفطية كالسؤقتة.

زسيخ ىيئة ع الفمدصيشي أف يتخؾ ىحا األمخ لصمب أحج األشخاؼ أك لذخ  و مغ األججر بالس  كيخػ الباحث أن  
 شخاؼ الشداع. مغ اشتخاط اتفاؽ أكثخ مبلئسة لمػاقع بجال  التحكيع فبحلظ يكػف األمخ أ

صالحية السحاكؼ بإصجار  أطخاؼ الشداع السعخوض عمى التحكيؼ باستبعادمجى صحة اتفاؽ  :ثانًيا
 القخارات الؾقتية والسدتعجمة

االتفاؽ عمى مشح االختراص لمسحكع عمى نحػ قاصخ عميو بذأف اتخاذ اإلجخاءات الػقتية  يعتبخ      
عمى  القجرة التحكيعىيئة  تسمظيكػف اإلجخاء السمتسذ اتخاذه مغ قبل القزاء  كالتحفطية مخىػف بأف  

في  االتفاؽ كبالتالي فإف   ،إصجار األمخ باتخاذه ككفالة احتخاـ تشفيحه دكف حاجة التجخل مغ ىحا القزاء
، أما في الفخض اآلخخ التي تكػف اإلجخاءات السمتسذ اتخاذىا ال يقجر سػػ  ىحا الفخض يختب أثخه كامبل  

لمسحكع في ىحا الفخض ال أثخ  االختراصعمى إعصاء  تفاؽاال القزاء عمى كفالة احتخاميا كتشفيحىا فإف  
 . (1)لو كال قيسة

بعس الفقياء أف اتفاؽ الخرـػ عمى عخض الشداع بذقيو السػضػعي كالػقتي عمى السحكسيغ  رأػكقج 
يعشي اختراص ىؤالء السحكسيغ بشطخ الشداع في جسيع جػانبو كال يحق ألحج الخرـػ المجػء بعج ذلظ 

كلقج جاء في بعس أحكاـ القزاء  ،القزاء الجفع بعجـ اختراصو ىشا يجفعالسدتعجل ، ك إلى القزاء 
                                                 

جامعة بيخكت العخبية، العجد  ( ، مجمة الجراسات القانػنية،)اإلجخاءات التحفغية بيؽ قزاء الجولة وقزاء التحكيؼ( حفيطة الديج أحسج : 1)
 ( كما بعجىا 195ـ(، )ص 2001الدابع، تسػز)
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الدمصات الػششية ال تختز  مغ الئحة غخفة التجارة الجكلية أف   5)/8)الفخندي أنو يتزح مغ نز السادة 
لسحكسػف قج بشطخ الصمبات الػقتية كالتحفطية إال قبل بجء السحكسيغ في نطخ الشداع ، فإذا كاف ىؤالء ا

يع يخترػف كحجىع باتخاذ اإلجخاءات السحكػرة . فيحا الشز يدتبعج القزاء بجأكا في نطخ الشداع فإن  
تحكيع تقزي بحلظ، كىحا  السدتعجل إذا اتفق الخرـػ عمى ذلظ صخاحة أك إذا أحالػا إلى الئحة ىيئة

 ع .اختراص القزاء السدتعجل ليذ مغ الشطاـ العاـ في ىحه الشط يعشي أف

اختراص القزاء السدتعجل يتعمق بالشطاـ  كيتجو البعس اآلخخ تدشجه بعس أحكاـ القزاء إلى أف  
 اا القزاء الحؼ يطل مختر  عغ الزسانات التي يػفخىا ىح اكال يجػز لمخرـػ التشازؿ مدبق   ،ـالعا

سصمػب بالدخعة بالفرل في السدائل السدتعجمة كمسا كانت ىيئة التحكيع عاجدة عغ اتخاذ اإلجخاء ال
 .  االستعجاؿكالكيفية التي تتشاسب مع حالة 

عغ الزسانات  ايغ الخرـػ يقرج بو التشازؿ مدبق  أؼ اتفاؽ ب و يقع باشبل  كلحا يحىب بعس الفقياء إلى أن  
 .(1)التي يػفخىا القزاء السدتعجل

سيغ تزسشو شخط التحكيع كجػد اتفاؽ عمى التحكيع بيغ األشخاؼ السحتك كيحىب جانب مغ الفقو إلى أف  
عمى التحكيع  االتفاؽأك مذارشة التحكيع عمى اختراص ىيئة التحكيع السكمفة بالفرل في الشداع مػضػع 

 يسشع القزاء السختز أصبل   االتفاؽمثل ىحا  ك التحفطية ، فإف  أاإلجخاءات أك التجابيخ الػقتية  باتخاذ
عمى التحكيع مغ  االتفاؽكسا يسشعو  اىحه التجابيخ تسام  اإلجخاءات أك بإصجارىا مغ نطخ شمب اتخاذ ىحه 

، فبل يخفس القاضي كاف أـ مذارشة  اعمى التحكيع شخش   باالتفاؽنطخ الشداع مػضػعو شخيصة التسدظ 
،  (2)عمى التحكيع باالتفاؽبإصجار قخار بالصمب السقجـ إليو إال إذا تسدظ الصخؼ اآلخخ  السدتعجل أصبل  

عمى التحكيع  االتفاؽاختراص ىيئة التحكيع السكمفة بالفرل في الشداع مػضػع  كما تزسشو مغ شخط
بالفرل في شمبات اتخاذ اإلجخاءات ، أك التجابيخ الػقتية ، أك التحفطية ، كال يدتثشى مغ ذلظ إال حالة 

ية، أك الػقت سثل في كجػد مبخرات قػية تقتزي اتخاذ مثل ىحه اإلجخاءات أك التجابيختالزخكرة كالتي ت
االتفاؽ  ى لػ تع  حت   التحفطية بعج إبخاـ االتفاؽ عمى التحكيع كقبل اكتساؿ ىيئة التحكيع كاتراليا بالشداع

ما ما سا كاف ضسغ نصاؽ سمصتيا أعمى اف السدائل السدتعجمة مغ اختراص ىيئة التحكيع صحيح شال
 . (3) دكف ذلظ في اختراص الدمصة القزائية

 اتخاذ قخار مدتعجل يعتبخ تشازؿ عؽ اتفاؽ التحكيؼ بمؽ القزاء السدتعجل  طمب االطخاؼىل  ثالًثا:

مشو عغ اتفاؽ التحكيع سػاء  لى القزاء السدتعجل ال يعج ندكال  لجػء الذخز إ ف  أاستقخ الخأؼ عمى     
خصػة  لتحكيع أك لع يكغ قج قاـ بعج بأؼكاف الصالب قج لجأ بالفعل قبل تقجيع الصمب إلى تحخيظ إجخاءات ا

                                                 

 (.110، )صالسخجع الدابقسيج أحسج محسػد أحسج :  ( 1)
 (.357(،)ص1997( ، دار الشيزة العخبية ، )ر السحكؼ في خرؾمة التحكيؼدو ىجػ دمحم عبج الخحسغ : ) ( 2)
 (.302، )ص  السخجع الدابق( محسػد الديج التحيػؼ : 3)
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استبعاد قزاء الجكلة كألف    ،لييئة التحكيع اال يسذ أصل الحق الحؼ يبقى قائس  و ألن   ؛في ذلظ الدبيل ذلظ
 . في الشداع لػجػد التحكيع يشرب فقط عمى القزاء السػضػعي دكف القزاء الػقتي

ال يعتبخ  "و مى أن  مشو ع9) )ج عميو القانػف الشسػذجي لمتحكيع التجارؼ الجكلي في السادة كىحا ما أك  
جػ مغ إح ياإثشائالتفاؽ التحكيع أف يصمب أحج الصخفيغ ، قبل بجء إجخاءات التحكيع أك في  امشاقز  

 (26/3)السادة  نز   كحلظ فإف   "تتخح السحكسة إجخاء بشاء عمى الصمب كأف اكقائي   تتخح إجخاء   السحاكع أف  
تقجيع أحج األشخاؼ  فتشز عمى أ (1)جة لمقانػف التجارؼ مغ الئحة التحكيع التي كضعتيا لجشة األمع الستح

و ن  أعمى التحكيع ، كسا  مع االتفاؽ االدمصات القزائية ال يعج متعارض  جخاءات كقتية لجػ إلصمب اتخاذ 
 .(2)ال يعج بسثابة تشازؿ عغ ىحا االتفاؽ عمى التحكيع

مغ قانػف التحكيع عجـ تعارض اتفاؽ  (13)يفيع مغ نز السادة  ني فيسكغ أف  دأما قانػف التحكيع األر 
التحكيع أؼ شخؼ ال يسشع اتفاؽ  "التحكيع مع الصمب مغ قاضي األمػر السدتعجمة باتخاذ إجخاء كقتي 

مػر السدتعجمة سػاء قبل البجء في إجخاءات التحكيع أك أثشاء سيخىا اتخاذ أؼ إجخاء الصمب مغ قاضي األ
 ." كقتي أك تحفطي

ك الججاؿ عمى كل حاؿ لجػء أحج شخفي اتفاؽ التحكيع إلى القزاء السدتعجل أث كال يعج مػضعا  لمبح
ذلظ ، حيث يكػف ىشاؾ خصخ محجؽ  لبلنعقادلصمب إجخاء كقتي اك مدتعجل قبل دعػة ىيئة التحكيع 

بالحق كيخذى زكاؿ الجليل عميو فيعجك القخار الرادر مغ قبل القزاء السدتعجل ضخكرة قرػػ كال 
 .بذكل مؤكج ندكؿ أشخاؼ اتفاؽ التحكيع عغ التحكيعيتختب عميو ك 

 ثانيالفخع ال
 و الؾقتي الرادر عؽ ىيئة التحكيؼأحجية القخار السدتعجل مجى  

تقـػ األحكاـ القزائية السدتعجمة عمى ضخكؼ شارئة ، كأسباب عاجمة تتصمب اتخاذ إجخاءات أك تجابيخ 
خىػنة بػجػد الطخكؼ التي صجرت عمى أساسيا كلحلظ تكػف م ،كقتية كسخيعة لسػاجية ىحه الطخكؼ

خ فييا ، عمى ضػء الطخكؼ يعيج الشط كتحػز حجية قزائية مؤقتة تجيد لمقاضي الحؼ أصجرىا أف  
 اؿ فييا ، فإذا كاف قج أصجر قخار  يعج ، فيجػز لمقاضي السدتعجل أف يخجع في قخاراتو ، أك أف  الججيجة

بإنياء الحخاسة عمى ىحا الساؿ ،  ايرجر قخار   ، فإنو يدتصيع أف  ميو بتعييغ حارس عمى الساؿ الستشازع ع
إذا زاؿ الخصخ الحؼ ييجده ، كيشصبق ذلظ عمى القخار السدتعجل الرادر عغ ىيئة التحكيع فيػ ال يحػز 

، (3)حجية الذيء السحكـػ بو سػاء قبل اكتداب صيغة التشفيح أك بعجه حيث ال تختبط الحجية بأمخ التشفيح

                                                 

 (.26/3( مادة )1)
ا التفاؽ التحكيع أك ندكال    .سدظ بو"عغ الحق في الت‘ "الصمب الحؼ يقجمو أحج الصخفيغ إلى سمصة قزائية باتخاذ تجابيخ مؤقتة ال يعتبخ مشاىز 

 (.295ـ( ،      )ص (1997، السجمج الخامذ ، مكتبة دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،)التحكيؼ التجاري الجولي(( فػزؼ دمحم سامي : 2)
  (.293، )ص السخجع الدابق(محسػد الديج تحيػؼ ،3)
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بشطخ تعجيل أك إلغاء القخار السدتعجل الرادر  االختراصدؤاؿ الحؼ يثػر ىشا مغ ىػ صاحب لكغ ال
عغ ىيئة التحكيع كالسقتخف بأمخ التشفيح ىل ىػ ىيئة التحكيع أـ السحكسة التي أصجرت أمخ التشفيح أـ 

 ؟اييسا مع  لكم
 ألف   ؛مخ السدتعجل أك الػقتياأليل أك إلغاء القخار الرادر في لييئة التحكيع كحجىا الحق في تعج يكػف 

الطخكؼ السحيصة مثل كجػد الخصخ ب التي أحاشتىي ك لقشاعتيا  االقخار صجر عغ تمظ الييئة ككفق  
 أكراؽ الجعػػ كالسدتشجات، خبلؿ مغ تتػصل إليوالسحجؽ بالحق كاحتساؿ ضياع الجليل كعمى ضػء ما 

القخار الرادر عغ جلي أؼ تعقيب عمى ما يخز ت   أف  مخ التشفيح ال يكػف لمسحكسة السخترة بإصجار أك 
 .الييئة ىي مغ تستمظ الدمصة التقجيخية التخاذ القخار ف  ىيئة التحكيع؛ أل
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 الشتائج والتؾصيات
 الشتائج: أواًل 

ة  و باىع التكمفن  ، كمغ عيػبو أكثخ فعاليةو أن  و يحافع عمى الدخية كالدخعة كأن  حكيع أمغ مدايا الت .1
 .ا فيو حخية في اختيار القػاعج السشاسبة لمتحكيع يز  ، كأبالسقارنة مع القزاء العادؼ

يع دكلي تحك بحيث جعل فمدصيغ مخكد   اقترادية متفتحةالسذخع الفمدصيشي نيج سياسة تذخيعية  .2
مبلت مختبصة بالتجارة الجكلية، معا لجكلية عمى السشازعات الشاشئة عغ أؼحيث أصبغ الرفة امدتقببل  

كىحا العسل يعتبخ تمبية لستصمب العرخ التجارؼ الحجيث، كيطيخ ذلظ عشجما ربط السذخع التحكيع الجكلي 
 .بسعيار األعساؿ الجكلية التجارية كالسجنية كاالقترادية

 ؛(1شي في السادة )فو قانػف التأميغ الفمدصيقانػف السخكر الفمدصيشي حادث الصخؽ بيشسا عخ  خؼ ع  لع ي   .3
ية لحادث الصخؽ مغ تتسثل الػقائع السادات في تكييف بعس الػقائع العسمية، ك سبب بعس الخبلف مسا

) العشرخ البذخؼ، السخكبة،  كالصخيق( فبل قياـ لمػقائع السادية لحادث الصخيق دكف عجة عشاصخ كىي
 .كجػد ىحه العشاصخ مجتسعة

ا بشقل ركاب بأجخ كسخكبات العسػمي بات الخرػصية ترخيح  سشج قانػني يجيد مشح السخكعج كجػد  .4
جخ مقترخ عمى مخكبات السػاصبلت بغدة، حيث نقل الخكاب بأكججتيا كزارة الشقل ك أ التيالجاخمي 

 .العسػمي بحدب القانػف 

الذخكط الخاصة بقائج السخكبة األلية لسشحو إجازة  اقترخ قانػف السخكر الفمدصيشي عمى اشتخاط بعس .5
في القانػف  يا بػصف مػحجن  دة مخكبات اإلسعاؼ كاإلشفاء دكف مخكبات الذخشة كاألمغ العاـ مع ألقيا

 كلػية عشج الديخ عمى الصخيق.ق األليا ح )مخكبات األمغ( كالتي

خج كل ما يديخ عمى خ  ،  كىشا أ ك جشديخعجبلت أقيج السذخع الفمدصيشي تعخيف السخكبة بديخىا عمى  .6
 .الصخيق بخبلؼ ذلظ

كسا  ،سا اقترخ ذلظ عمى عابخؼ الصخيقن  ا بالسذاة، كإا خاص  لع يػرد قانػف السخكر الفمدصيشي تعخيف   .7
 .ليةؼ يديخ بعجبلت مغ كصف السخكبة اآلاستثشي قانػف التأميغ الفمدصيشي الكخسي الح

دصيشي بعس القرػر، حيث ربط ذلظ األمخ بالذخز تعخيف الخاكب في قانػف السخكر الفم ػ اعتخ  .8
 ك مدتعج لجفعيا.حؼ يجفع أجخة لمدفخ أال

استثشى قانػف التأميغ الفمدصيشي السخكبة التي تحػلت إلى معجة ىشجسية في مػقع العسل مغ استعساؿ  .9
 ،السخكبة في الغاية السخررة ليا، كبالتالي لع يعتبخ الػقائع الشاجسة عشيا في ىحه الحالة حػادث شخؽ 

قانػف السخكر  و لع يدتثشيا كسا نز  ن  حا الشػع مغ السخكبات إال أؼ ىكلكغ قانػف السخكر الفمدصيشي عخ  
 الفمدصيشي كىحا يدبب اشكاليات في التصبيق.
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كانت ىحه السدئػلية تعامل كفق قػاعج  ف  تتختب عمى كقػع الحادث السخكرؼ كإىشاؾ مدئػلية مجنية  .11
تيا ثبائػلية دكف حاجة إلى إلتالي تتحقق السدخاصة باإلثبات تزسغ التيديخ عمى الصخؼ الستزخر كبا

 ثبات عكذ ذلظمغ قبل السزخكر كعمى الفاعل إ

قاضي أف يقبل ، فمماألدلة فيو غيخ محجدة أك معيشة حرخ ا ثبات في السدائل الجدائية بأف  يتسيد اإل .11
 ذخع الفمدصيشياألدلة التي نز الس، ك لييا ضسيخه كيمتفت عغ غيخىافييا ما يخاه مغ األدلة التي يصسئغ إ

تابة كالقخائغ( كتعتبخ األدلة الجدائية عمى سبيل السثاؿ ) السعايشة كالذيادة كالخبخة كالك لئلثبات في الجعاكػ 
 (االعتخاؼ كالسعايشةخرػصية في دعاكؼ حػادث الصخؽ ىي )كثخ األ

ل القانػف فخكغ الخبخة كشخشيا ثبات مدألة مغ مدائيدتعيغ بخبيخ في إ ف  ال يجػز لمقاضي أ .12
دراؾ القاضي كعمسو كىػ ما ال يتػافخ في مدائل ج السػضػع التي شمبت مغ أجمو عغ إخخك ساسي األ

الفقياء كآرائيع القانػف، لكغ لو الحق في اف يتحخػ مدائل القانػف مغ خبلؿ االستعانة بذخكحات 
ا  .اجتياد القزاء السشذػرة، كأيز 

 .ح العيشي السحل عقج التأميغلمسؤمغ الخيار في اختياره لمتعػيس بسبمغ التأميغ أك باإلصبل .13
عغ أؼ مبمغ يجفعو السؤمغ لو كتعػيس لمسزخكر عغ الزخر الػاقع بو في نصاؽ  السؤمغ مدئػال   .14

عقج التأميغ، كأؼ مبمغ خارج ذلظ يكػف السؤمغ لو كالدائق مدئػليغ بالتزامغ أماـ شخكة التأميغ 
 .)السؤمغ(

ى لػ انتفت ذا تصمب األمخ حت  عمى السؤمغ إع أعصى السزخكر حق ا في رفع دعػػ مباشخة السذخ  .15
يتقجـ كيتسدظ بالجفػع التي لو في مػاجية السؤمغ لو أك قائج  ف  لية السؤمغ لو، كال يكػف لمسؤمغ أمدئػ 

 .السخكبة
 غمغ تاريخ كقػع الحادث أك مغ استصاعة السؤمغ لو التبمي ع الفمدصيشي حجد السجة بثبلثيغ يػما  ذخ  الس   .16

ف تكػف مجة اإلببلغ عغ كقػع الحادث لمسؤمغ مغ ع العخاقي كالسرخؼ اتفقا عمى أذخ  الس  عغ الحادث، أما 
 "بسجة معقػلة". ع األردني فتخؾ ذلظ قائبل  ذخ  ، أما الس  قبل السؤمغ لو مجة خسدة عذخ يػم ا

 مخالفة مدؤكلية الدائق كعجـ كقػع أؼ أواًل مدؤكلية شخكة التأميغ ليدت كاممة كمصمقة ما لع تثبت  .17
مادة مغ مػاد قانػف التأميغ، ذلظ ألف مدؤكلية الذخكة عغ  أك كاقعية لػثيقة التأميغ أك ألؼقانػنية 

 . اثانيً الحادث نابعة مغ الػثيقة أكال  ثع مغ نرػص القانػف 
مسذارشة ، فخبسا كاف قرج ل لع يزع تعخيف ا مدتقبل  تفاؽ التحكيع ك ف الالسذخع الفمدصيشي كضع تعخي .18

دمجيا تعخيف كاحج،  أسػة بسذارشة التحكيع ليحا تع   ،الصابع السمـد عمى شخط التحكيع فاءالسذخع إض
لحلظ في التصبيق السحمي يصمق عمييا اتفاؽ  ،كتعتبخ العشاصخ كالذخكط الجػىخية لمذخط كالسذارشة كاحجة

 .التحكيع
شياء ل في األاألص لع يخد بيغ نرػص قانػف التحكيع الفمدصيشي شخط يتزسغ اإلحالة، إال أف   .19

ا  إلرادة األشخاؼ. اإلباحة، كاإلحالة تعتبخ تخسيخ 
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ما ػجػد شخط التحكيع، فيشا السحكسة إخخ الجفع أماـ السحكسة بيكػف لمصخؼ اآلبػجػد شخط تحكيع  .20
الشداع لمتحكيع أك تعيج  أف إمااتفاؽ التحكيع لمتأكج مغ صحتو، ك  أف ترجر قخار بعجـ القبػؿ أك الشطخ في

 .في الشداع ف تقزي أ
كىشا يعتبخ شخط التحكيع  ،شخط التحكيع  إذا جاء في الذخكط العامة لػثيقة التأميغ ىػ شخط باشل .21

يخد شخط التحكيؼ في  ف  ويسكؽ أ( مغ قانػف التأميغ الفمدصيشي، 12كأف لع يكغ كذلظ بحدب السادة )
يكػف  تأميغ ليذ السقرػد فيو أف  مفيـػ استقبلؿ شخط التحكيع عغ كثيقة ال، وثيقة التأميؽ كاتفاؽ مدتقل

 ال يكػف شخط التحكيع ضسغ الذخط العامة  في الػثيقة . سا السقرػد بو  أف  ن  ا في كثيقة خاصة، كإشخش  
جخاءات التحكيع كعمى الشداع مغ السدائل التي تخكيا يعتبخ القانػف كاجب التصبيق عمى إ       .22

، كي سكغ ألشخاؼ الشداع تفػيس ىيئة التحكيع في ذلظ االختيار، السذخع ألشخاؼ الشداع الختيارىا ابتجاء 
شخاؼ الشداع عغ بة التصبيق عمى الشداع حاؿ تخمف أكحلظ أعصى السذخع ىيئة التحكيع اختيار القػانيغ كاج

 .ذلظ
و:" التعػيس السقخر لجبخ ما يتعخض لو الستزخر في حػادث التعػيس عغ الزخر السادؼ بأن   .23

دؼ إلى السداس بكيانو الجدجؼ كتشقز مغ قجرتو عمى الكدب أك تؤدؼ إلى لسخكبات مغ أضخار تؤ 
ؤدؼ إلى الحادث قج يؤدؼ إلى إصابة الستزخر بأضخار جدسانية) إصابات( كقج ي   كفاتو، كعمى ذلظ فإف  

 .بحياتو كفي كل مغ الحالتيغ تختمف عشاصخ الزخر
اقاصخ  نرػص التعػيس عغ الػفاة عشج السذخع الفمدصيشي كانت .24  ة يرعب التعامل معيا، خرػص 

 .في مػضػع اإلعالة
إذ جعل لصبيعة عسل الستزخر أك  ،السذخع الفمدصيشي قج أخح بسعيار شخري في تقجيخ التعػيس .25

إال أنو كضع قيج عمى ىحا السعيار كىػ عجـ زيادة دخل  ،ميشتو الجكر األكبخ في تقجيخ التعػيس
إال أنو كضع قيج عمى ىحا السعيار كىػ عجـ زيادة  ،لتعػيسالستزخر أك ميشتو الجكر األكبخ في تقجيخ ا

 ،دخل الستزخر عغ ضعفي الجخل الػارد في الشذخة التي يرجرىا الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي
كىػ التعػيس  السذخع الفمدصيشي لع يخخج عغ األصل العاـ في تقجيخ التعػيس السادؼ ككحلظ يتزح أف  

ا لحقو مغ خدارة بسرصمح فقجاف بخ عس  حيث ع  ، رة كما فاتو مغ كدب عسا لحق الستزخر مغ خدا
 .ا فاتو مغ كدب بسرصمح فقجاف السقجرة عمى الكدبخ عس  الكدب كعب  

التحكيع  يالسحكع ف ف  أ يػف كالتحكيع مع التفػيس بالرمح فيشحرخ الخبلؼ بيغ التحكيع بالقان .26
السحكع السفػض بالرمح لو  حيغ يكػف  يالقانػف ف قػاعجل االشداع كفق   يا بالفرل فبالقانػف يكػف ممدم  

لمعجالة دكف التقيج بقػاعج القانػف السػضػعي غيخ الستعمقة بالشطاـ  االشداع كفق   يف يفرل فأ يسمصو ف
 العاـ.

ذا كانت تمظ إمدألة قانػنية  يف يصمبػا مشو الفرل فأشخاؼ مغ تفػيس السحكع بالرمح ال يسشع األ .27
 لمفرل في الشداع. السدألة ضخكرية
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كالذخط السذجد في  الذخكط السعجلة في السدؤكلية العقجية ثبلثة، كىي الذخط السعفي كالذخط السخفف .28
لمسدؤكلية  ىحه الذخكط فيسا يتعمق بالسدؤكلية العقجية دكف إيخاد قيػد فعالة، أما بالشدبة، السدؤكلية

 السذجد في السدؤكلية ىحه الذخكط إال فيسا يتعمق بالذخط دالتقريخية، فمع يج
 ء  مغ قبل شخفي الشداع ال عصا ا  يكػف اتفاق   و اشتخط أف  ن  الفمدصيشي في قانػف التحكيع حيث إالسذخع  .29

 الييئة التحكيسية سمصة البت في التجابيخ التحفطية كالسؤقتة.
ألف  ؛قتيمخ السدتعجل أك الػ يل أك إلغاء القخار الرادر في األلييئة التحكيع كحجىا الحق في تعج .30
الطخكؼ السحيصة مثل كجػد الخصخ ب التي أحاشتىي ك لقشاعتيا  اخار صجر عغ تمظ الييئة ككفق  الق

 كالسدتشجات، .أكراؽ الجعػػ  خبلؿ مغ تتػصل إليوكاحتساؿ ضياع الجليل كعمى ضػء ما  ،السحجؽ بالحق
در عغ يخز القخار الراتجلي أؼ تعقيب عمى ما  مخ التشفيح أف  ال يكػف لمسحكسة السخترة بإصجار أك 

 .الييئة ىي مغ تستمظ الدمصة التقجيخية التخاذ القخار ف  ىيئة التحكيع أل

 ثانًيا: التؾصيات
كل مشازعة  كػف أف   ؛عمى لمدمصة التقجيخية لمقاضيث السذخع الفمدصيشي تخؾ الدقف األالباح يػصي .1

ى القزية السعخكضة كيقجر عمى كيكػف القاضي أك السحكع ىػ السصمع عم ،تختمف ضخكفيا عغ األخخػ 
لكل التقجيخات الجدافية التي  ا تحجيج سقف أدنىيز  ، كأتقجيخ التعػيس السبلئع لكل مشازعة تعخض عميو

يجاد ضسانات خاصة لمتأكج مغ سبلمة كإ ،عمى لمدمصة التقجيخية لمقاضيألكتخؾ الدقف ا ،حجدىا السذخع
د كال يبيت في جمف لجيو عختعػيس مغ ال يت يكػف  ال أف   ةعاا مخ ك تصبيق القانػف كاجب التصبيق، 

 يبيت عجة أياـ في السذفى ؼالح بتعػيس السرا مغكثخ أ إلجخاء عسمية جخاحيةالسذفى كال يزصخ 
يكػف تعػيس غيخ الستزخر بسا ال يقل عغ  أف   لمسشصق كلمعجالة جافي ام ظذل ب حادث الصخؽ، ألف  ببد

 عشجه بيات في السذفى كعسميات جخاحية كما شابو.ديشار أكثخ مغ الستزخر يكػف  (500)
 ،كالفرل في مشازعات التأميغ ،يختز بسػضػع حػادث الصخؽ  العسل عمى تخريز قزاء  مدتعجل   .2

كبيحا يكػف قج تحقق ما يشبغي أف يتػفخ مغ سخعة في الفرل في السشازعات كاختراص القزاء 
 اة العامميغ في ىحه السحاكع. القز ي ذلظ القزايا يديج مغ الخبخة لجػالسدتعجل ف

تتخؾ  سمصة البت في التجابيخ التحفطية كالسؤقتة لصمب أحج األشخاؼ أك  يػصي السذخع الفمدصيشي أف   .3
  مغ اشتخاط اتفاؽ اشخاؼ الشداع.كثخ مبلئسة لمػاقع بجال  زسيخ ىيئة التحكيع فبحلظ يكػف األمخ أل

القرػر التذخيعي بإدراج تعجيبلت يتع التػضيح فييا يتبلفى ىحا  يػصي الباحث السذخع الفمدصيشي أف   .4
 .بو في األكامخ العدكخية عمى غخار ما كاف معسػال   بكيفية التعػيس لمسعاليغ

السقجرة عمى الكدب،  يػصي الباحث السذخع الفمدصيشي بػضع قاعجة كاضحة لحداب قيسة فقجاف  .5
 .لية محجدة  لحداب الحدع مقابل الجفع الفػرؼ ككحلظ كضع  آ
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زخكرة رفع شخط التحكيع مغ البشػد العامة السصبػعة في كثائق التأميغ كيجرج " مغ بكيػصي الباحث   .6
التفاقية  ئة عغ ىحا العقج بذكل نيائي شبق اتحل كل السشازعات الشاش الستفق عميو بسقتزى ىحا العقج أف  

 التحكيع السخفقة ليحا العقج".
يا حالة كرػرة مغ صػر التحكيع الحؼ اخح بطاـ اإلالسذخع الفمدصيشي األخح بشيػصي الباحث  .7

عمى التحكيع كل إحالة تخد في العقج األصمي إلى كثيقة تتزسغ شخط  السذخع السرخؼ "كيعتبخ اتفاق ا
ا تحكيع، إذا كانت اإلحالة  .مغ العقج كاضحة في اعتبار ىحا الذخط جدء 

( لدشة 5في قانػف السخكر الفمدصيشي رقع) الجراجة اآلليةبكيخػ الباحث أىسية تعجيل التعخيف الخاص  .8
اليتػافق مع تع ـ( (2000 لمتشاقس بيشيسا، ككػف تعخيف األخيخة أفزل  خيفيا في الئحتيا التشفيحية مشع 

ت برػرة كبيخة في قصاع غدة الشتسالو عمى السخكبات التي تديخ عمى أكثخ مغ عجمتيغ كالتي انتذخ 
 .مؤخخ ا

اآلالت كالسقصػرات كنحػىا، لسا  صيشي بقرخ استعساؿ الجخار عمى جخ  ع الفمدذخ  يػصي الباحث الس   .9
و كبحدب األصل في األغخاض التجارية مغ خصخ شجيج أثشاء سيخه عمى الصخيق العاـ، كألن   االستعسالي

 .في انتاجو غيخ معج  لحلظ، كذلظ حدب ما عسل بو السذخع السرخؼ 
ضع ىؤالء األشخاص الحيغ "يجفعػف أك يجخكف يػصي الباحث السذخع الفمدصيشي بزخكرة إدراج ك  .10

دراجة عادية أك عخبة أشفاؿ أك عخبة مخيس أك ذا عاىة بأحكاـ السذاة" بالبلئحة التشفيحية لقانػف السخكر 
في كاقعة حادث شخؽ أحج أشخافو مخكبة  ـ( عشجما يكػف أي ا مشيع شخف ا 2000)( لدشة 5الفمدصيشي رقع )

 .آلية
كإيجاد عقػبة مشاسبة لسغ لع  ،عبلف عغ الحادث لمسؤمغ لوة عجـ اإلببلغ كاإلضخكرة تحسيل مدئػلي .11

يعمغ كيبمغ عغ الحادث دكف سبب كعحر مقبػؿ لكغ ىحا ال يعشي تحمل السؤمغ لو مغ التداماتو التي 
 .أتاحت الفخصة 
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 السرادر والسخاجع
 .السرادر: أواًل 

 .ف الكخيعالقخآ -
 .الدشة الشبػية -

 .سخاجع: الثانًيا
 السخاجع العخبية. 
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