
  الملخص

  

مع تطور الحياة، اخترع اإلنسان اآلالت الميكانيكية الحديثة ومنها المركبات، وسـيلة مـن              

وسائل النقل، لحركة اإلنسان والبضائع، وهذه اآللة التي اخترعها اإلنسان لخدمتـه، شـكلت لـه                

  .الخ ... مصدر خطر جلبت معها الموت والدمار 

ول للتقليل من حوادث المركبات ؛ لذا بدأ التفكيـر  لم تنجح كل المحاوالت التي قامت بها الد     

بطريقة يمكن االستعانة بها لجبر الضرر وتعويض المتضررين من حوادث المركبـات، خاصـة              

وأن األمر يزداد سوءاً عندما يجد المتضرر أن محدث الضرر ال يستطيع الوفاء بالتزامه القانوني               

   .ن المسؤولية المدنية الذي بدأ اختيارياً بالتعويض، لهذا توجهت األنظار الى التأمين م

بالرغم من التأمين عن هذه المسؤولية لكن المضرور ما زال مهيض الجنـاح، ال يحـصل                

  .على التعويض بيسر وسهولة، تقف بطريقه القواعد العامة في نظرية العقد والمسؤولية المدنية 

 بأحكام جديدة تخـالف تمامـاً مـا    لما تقدم فقد شرع نظام التأمين اإللزامي للمركبات وجاء     

ومنحـه  ) شركة التأمين   ( استقرت عليه القواعد العامة، فقرر للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن           

دعوى مباشرة يستعمل بها هذا الحق، وحماه من كل دفع ينبع من عقد التأمين، يستطيع المؤمن أن                 

عتبار العيني يغطي كل األخطار الناجمة      يحتج به على المؤمن له، واعتبر أن التأمين من عقود اال          

عن استعمال المركبة، وليس من العقود ذات االعتبار الشخصي يغطي فقـط أخطـاء مـسؤولية                

  .المؤمن له 



مخالفة المشرع في نظام التأمين اإللزامي للمركبات القواعد العامة في القانون المدني هـو              

  .وع هذه األطروحة األمر الذي دفعني للكتابة فيه وجعله مادة لموض

من أجل بيان مدى تأثير التأمين اإللزامي في المسؤولية المدنية الناجمـة عـن اسـتعمال                

المركبات، كان ال بد من دراسة القواعد العامة في القانون المدني التي كان يستند إليها المتـضرر                 

ـ                 أمين من حوادث المركبات للحصـول على التعويض وكيف أصبح الحال فـي ظـل نظـام الت

  .اإللزامي 

لقد أثرنا تساؤالت في معرض بيان عناصر مشكلة البحث وحاولنا اإلجابة عليها في فصول              

هذه األطروحة، واتضح للباحث أن عقد التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنيـة الناجمـة عـن                

دخل في  استعمال المركبات ليس كباقي العقود من حيث إعمال مبدأ سلطان اإلرادة كون المشرع ت             

  .هذا العقد منذ تكوينه وحتى انقضاءه 

اتضح للباحث أن نظام التأمين اإللزامي تضمن العديد من القواعد التـي خالفـت القواعـد                

  . العامة المستقرة في القانون المدني، وحقق التوازن بين المؤمن والمؤمن له

نونية أشرنا إليها أعـاله      بان للباحث أن التأمين اإللزامي للمركبات وفر للمضرور حماية قا         

ولكن هذه الحماية غير كاملة، فال زال هناك عقبات تعترضه في أصـول المحاكمـات الجزائيـة                 

تحول دون مخاصمة شركة التأمين أمام المحكمة الجزائية، وكذلك األمر في أصول المحاكمـات              

  . الخ ... قوق المدنية تحول دون مخاصمة شركة التأمين مع المؤمن له أمام محكمة صلح الح

  .وهذا هو ملخص األطروحة 

  



  

Abstract  
With the advancement of life, humans invented modern mechanical 

machineries, including vehicles, as means of transportation for the 

movement of goods and individuals, this human invented machine for the 

sake of individuals comfort , became a source of danger and brought death 

and destruction ...... Etc.                    
Many attempts by different countries to minimize the number of vehicle 

accidents were insufficient, therefore,  thoughts arose to the surface for 

finding a way to compensate the victims of vehicle accidents, especially that 

this issue becomes worst in the case that the person who is responsible for 

the damage in incapable of fulfilling the legal obligation of compensation, 

for this, attention was given to the insurance of civil liability, which was  

optionally at first.  

Despite that insurance covers the damage , but the injured party does not 

receive  compensation easily, the general rules of contract theory and civil 

liability stands in a way.   

The afore mentioned reasons has created a gap that needed to be filled by 

legislators through drafting the vehicles compulsory insurance regulation 

which came up with new provisions that are totally different from the deep 

rooted general rules, this was based on giving the injured party direct right 

before the insurer (insurance company ) and a direct case to use his/her right 

, it also protected the injured from any claims arising from the insurance 

contract, in which the insurer can claim against the insured. 



The new insurance regulation considers the insurance contract as being 

corporeal and covers all the risks that may happen due to the use of the 

vehicle, not as being incorporeal which covers only the damage that the 

insured is responsible for.  

  

The legislator’s violation of in the civil law general rules by drafting the 

compulsory insurance regulations prompted the author to focus on this area 

and made it the core material of the thesis topic.  

In order to demonstrate the influence of compulsory insurance on the civil 

liability arising from the use of vehicles, it was necessary to study the civil 

law general rules, which were previously the base of the damaged party 

claim to receive compensation, and how it became later under compulsory 

insurance regulation.  

We have raised several questions derived from the research problem and 

tried to answer them in the chapters of this thesis, and it became crystal clear 

to the author that the compulsory insurance contract of civil liability arising 

from the use of vehicles is not similar to any other contract in terms of the 

implementation of the will dominance principle as the legislator intervened 

in the contract from the moment of its composition its expiry.  until 

The researcher discovered that the compulsory vehicle insurance regulation 

included many rules that contradicts with the deep rooted general rules of 

civil law, and has achieved a balance between the insurer and the insured.   

The researcher also discovered that vehicles compulsory insurance provided 

legal protection for the injured party as the author has mentioned above, but 

this protection is partial, since there is still obstacles in the Criminal 

Procedure Law preventing the insurance company prosecution before of the 



Criminal Court, as well as the articles in the Civil Procedure Law prevents 

insurance company prosecution with the insured before the Magistrate's 

Court.... Etc.  

This is a summary of the thesis 


