
 الدايت يف مطالبات الطرف الثالث ) سيارات(    

 

من ادلعلوم أن وثيقة أتمني الطرف الثالث ) سيارات( تغطي مسئولية ادلؤمن لو عن األضرار اليت 
تلحق ابلغري سواء كان يف ادلمتلكات أو اإلصاابت اجلسدية أو الوفاة بسبب استخدام ادلركبة ادلؤمن عليها و 

حمدودة. و مسيت بوثيقة أتمني الطرف الثالث ألن طريف العقد مها شركة التأمني و ادلؤمن لو ىي مسئولية غري 
و التأمني معقود لصاحل طرف اثلث ىو الغري. و أيضًا مسي ابلتأمني اإلجباري ألن قوانني ادلرور يف معظم 

ئوليات النامجة عن استخدام دول العامل إن مل نقل مجيعها تتطلب و جود تغطية أتمينية غري حمدودة تغطي ادلس
 ادلركبات يف الطرق و وجود ىذه التغطية شرط أساسي لًتخيص ادلركبات ذلذا مسي أيضاً ابلتأمني اإلجباري.

فيما يتعلق حباالت الوفاة و اإلصاابت اجلسدية فقد حددت الشريعة اإلسالمية الدية عن القتل 
فهو خمالف للقانون ( بعدد مائة من اإلبل و لعدم عملية اخلطأ ) القتل العمد ال تشملو التغطية التأمينية 

ذلك أو صعوبة توفري ىذا العدد من اإلبل يتم يف معظم الدول اإلسالمية حتديد مبلغ معادل لقيمة ىذا العدد 
من اإلبل يتغري من حني آلخر حسب الظروف اإلقتصادية يف البلد ادلعني حتكم بو احملاكم و تلتزم بو شركات 

 .التأمني

جنيو سوداين ) فقط ثالثون ألف جنيو سوداين(  ٠٣٣٣٣وعندان ىنا يف السودان كان مبلغ الدية 
جنيو سوداين ) فقط  ٠٠٣٣٣٣إىل مبلغ  ٩٣٠٢و عدل يف عام  ٩٣٣٢وفقًا للمنشور اجلنائي لسنة 

دره رئيس الذي أص ٩٣٠٢لسنة  ٤ثالمثائة و ثالثون ألف جنيو سوداين( و ذلك مبوجب ادلنشور اجلنائى رقم
 القضاء السوداين.

أما يف حاالت اإلصابة اجلسدية اليت ال تؤدي إىل الوفاة فتحدد احملاكم مبلغ التعويض كنسبة من 
 مبلغ الدية حسب حجم اإلصابة و فقاً للتقارير الطبية ابإلضافة إىل فواتري العالج.

قد يصل إىل عدة دايت  قد حتكم احملاكم يف حاالت اإلصاابت اجلسدية أبكثر من مبلغ الدية و
 حبسب اجلوارح اليت تعرضت لإلصابة!!! كيف ذلك؟!

 لكي نفهم ذلك ال بد من شرح مفردة اجلوارح فماذا يقصد ابجلوارح؟



اجلوارح لفظ مجع و مفرده جارحة و يطلق على أعضاء اجلسم اليت يستخدمها اإلنسان و قد جاء 
ليت يكتسب هبا و جاء يف لسان العرب أن جوارح أن جوارح اإلنسان ىي أعضاؤه ا  يف خمتار الصحاح

اإلنسان ىي أعضاؤه و عوامل جسده )كيديو و رجليو( واحدهتا جارحة ألهنن جيرحن اخلري و الشر أي 
 يكسبنو. و اجلوارح سبعة و ىي العني و األذن و الفم و اللسان و الفرج و اليد و الرجل.

ذا قد حتكم احملكمة بدفع سبعة دايت كتعويض و رمبا يتسبب احلادث يف تعطل مجيع اجلوارح ذل
ابإلضافة إىل تكاليف العالج إن وجدت. و قد مررت بتجربة عملية يف إحدى الدول العربية إذ حكمت 
احملكمة على شركة التأمني اليت كنت أعمل هبا لصاحل الطرف الثالث مببلغ ستة دايت لفقدانو ستة من 

ائة من مبلغ الدية كلفة تركيب قصبة ىوائية للتنفس كلها مجمت بسبب جوارحو ابإلضافة إىل نسبة مخسة ابدل
يف ادلائة من مبلغ الدية ادلعمول بو وقت صدور  ٢٣٦احلادث ادلغطى أتمينيًا ذلذا جاء التعويض معادل ل 

 احلكم.

تقدير مبلغ الدية خيتلف من دولة ألخري حىت يف الدول اليت تستند على الشريعة اإلسالمية اليت 
وجبت دية القتل اخلطأ و اليت حددت مبائة من اإلبل و خيضع تقدير مبلغ الدية للتعديل من وقت آلخر أ

وفقًا للمتغريات اإلقتصادية و تفاوت أسعار اإلبل بني بلد و آخر. أما يف الدول األخرى فال يوجد مبلغ 
 حمدد و يتم حتديد مبلغ التعويض بواسطة احملكمة.
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