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 الممخص

يتناكؿ الباحث في دراستو، التعكيض عف األضرار الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ في ظؿ قانكف 

التأميف الفمسطيني، كتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعٌرؼ عمى كاٌفة المكاضيع المرتبطة بإصابات حكادث 

 الكصفي.  الٌطرؽ، سكاء كانت تشريعا أك فقيا أك قضاء، كذلؾ باستخداـ المنيج العممي التحميمي

كمف خالؿ ىذه الدراسة تمت اإلشارة إلى مجمكعة مف األحكاـ القضائية الياٌمة لمحكمة التمييز 

 األردنية، كمحكمة النقض المصرية، كمحكمة النقض الفمسطينية. 

كتناكؿ الباحث مشكمة الدراسة مف حيث تحديد اساس المسؤكلية بالتعكيض عف الضرر في حادث 

الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ ككيفية تقديرىا ماليا، في ظؿ قانكف التاميف الطرؽ، كاألضرار 

، كىدفت الدراسة الى تكضيح كتنظيـ كيفية التعكيض عف األضرار  20051لسنة  20الفمسطيني رقـ 

الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ، مع مجمكعة مف قرارات المحاكـ ذات الصمة بمكضكع نظاـ 

رار الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ، ككيفية حساب التعكيضات المستحقة التعكيض عف األض

 لممتضرر جسديا.

كجاءت ىذه الرسالة مشتممة عمى ثالثة فصكؿ، تناكؿ الباحث فييا بالدراسة التاميف اإللزامي مف  

زامي، المسؤكلية المدنية الناجمة عف حكادث الطرؽ، كتـ دراسة المسؤكلية المدنية في التأميف اإلل

 . ك مفيكـ حادث الٌطرؽ كمدل المسؤكلية عنو، كمفيـك تدخؿ المركبة في حادث الطرؽ

كدرس الباحث في ىذه الرسالة مكضكع التعكيض عف األضرار الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ 

ككيفية تقديرىا ماليا كتناكؿ عناصر الضرر الجسدم القابمة لمتعكيض، كالتقدير المالي لمتعكيض عف 

 الضرر المعنكم كالمادم، كتناكؿ الباحث ايضا مكضكع تقادـ دعكل التعكيض. 
                                                           

 ، العدد الثاني كالستكف.25/3/2006ـ، المنشكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  - 1
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كفي النياية أكضحت الخاتمة مجمكعة مف النتائج كالتكصيات اف المشرع الفمسطيني جعؿ المسؤكلية 

عف تعكيض المصاب نتيجة حادث الطرؽ مسؤكلية كاممة كمطمقة ، إال انو لـ ينظـ مقدار تعكيض 

اضح، كلـ يحدد التعكيض الذم يستحقو المصاب بعجز دائـ بشكؿ كاضح ككذلؾ المصابيف بشكؿ ك 

طريقة احتساب التعكيض لممعاليف مف كرثة المتكفى في حادث الطرؽ، االمر الذم يدعك الى إعادة 

كتعديميا بشكؿ كاضح يراعي  2005لسنة  20النظر في نصكص قانكف التاميف الفمسطيني رقـ 

 ء حكادث الطرؽ كذلؾ لتكفير حماية اكبر ليـ . مصمحة المتضرريف مف جرا
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Abstract  

This study is concerned with studying the compensation made for physical damages that 

are callused by road accidents in light of the Palestinian Insurance Law. The study follows 

the Scientific Analytical Descriptive Approach and aims at identifying all relevant topics to 

the injuries caused by road accidents from jurisprudential, legislative and judicial 

perspectives. In addition, this study has shed the light on a number of crucial judicial 

rulings issued by the Jordanian Court of Cassation, the Egyptian Court of Cassation and 

the Palestinian Court of Cassation.  

Regarding the research problem, the researcher has highlighted with respect to 

identification of the basis of liability for compensation made for damage caused by road 

accidents, the physical damage as a result of road accidents and how to financially estimate 

the compensation in light of the Palestinian Insurance Law, No. 20 for 2005. Moreover, the 

study provides clarification and organization of how to file for compensation taking into 

consideration a number of relevant court decisions and how to make the calculations on 

this compensation owed to the person who was physically hurt.  

The researcher put together this study in 3 chapters in which compulsory insurance of civil 

liability as a result of road accidents is studied. Moreover, civil liability in the compulsory 

insurance is thoroughly studied as well as the concepts of vehicle intervention, road 

accidents and the extent of responsibility on these accidents. In addition, the researcher 

focused on the issue of compensation on the physical damages resulted from road 

accidents and how it can be estimated with a special focus on those damages that can be 

compensated as well as the financial estimation on psychological and materialistic 

damages. Also, the researcher has studied the obsolescence of the compensation lawsuit.  

The study conclusion highlighted a number of results and suggestions. The Palestinian 

legislator made it full and absolute responsibility of those who did the road accident to 

those who were hurt a result of the accident, but without clearly organizing the exact 

amount that should be paid to the patient who is partially affected or those who are 



 ح

 

permanently disabled. In addition, it hasn’t been made clear by the legislator how to 

correctly calculate the compensation of the dependents in case of death resulted from road 

accidents. In addition, the study calls for a revision of the texts of the Palestinian Insurance 

Law No. 20 of 2005 so as to vividly clarify compensations in a way that takes into 

consideration the interests of those who were affected by road accidents in order to provide 

them with more protection.  
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 المقدمة
ـ التقني في مجاؿ التقدٌ  بفضؿ ،اإلنسافتحقيؽ قفزة نكعية في حياة  إلىر التقنيات الحديثة دل تطكٌ ألقد 

 عب عميو االستغناء عنيا.فصار مف الصٌ  ،سيمت عميو حياتو كطاب بيا عيشوكالتي ، جيزةاألك  اآلالت

كحقؽ ما  ،كاألبعادنساف المسافات إذ بيا اختصر اإل ،ىـ اختراعات العصرأكتبقى السيارة كاحدة مف 

 كالسفر متعو.، مرا سيالإليو أفصار التنقؿ بالنسبة  ،مرهأليو منذ زمف بعيد فيسرت لو مف إكاف يرنك 

ك بقية كسائؿ النقؿ الحديثة دكف الحاؽ الضرر بالذات البشرية أنو ال يمر استعماؿ السيارة أ إال

 . اذ نمقى الحكادث كنتيجة حتمية لمسرعة كعدـ االحتياط، كتمؾ ىي ضريبة كؿ تطكر ،كبالمكاسب

ككثرة  ،كاطرادىا كارتفاع نسؽ تطكرىا بشكؿ مفزع كخطير ،الحكادثكلكف مف الممفت لمنظر كثرة 

لى تشابو نتائج إشارة إفي  ،ف البعض قد كصفيا بحرب الطريؽألى درجة إالضحايا مف قتمى كجرحى 

صبح أماـ ىذا الكضع أ، ك استعماؿ المركبات بنتائج الحركب مف حيث الخسائر البشرية كالمادية

 .التركيز يدكر حكؿ كيفية جبر الضرر الناتج عف ىذه الحكادث 

عماؿ غير ذلؾ إكال يمكف  ،ملى التعكيض المادٌ إف السبيؿ في جبر الضرر ىك المجكء أمف المعمكـ ك 

 .لى ما كانت عميوإعادة الحاؿ إكالذم يقصد بو ىك  ؛عينيال التنفيذف يتـ أفال يمكف  ،مف التعكيض

 ،بؿ ىي فكرة قديمة ،بيا التشريعات الحديثة يأتتلـ  ،بو لـٌ المتضرر عف الضرر الذم أرة تعكيض كفك

 إلىا مف القصاص كالعقكبة الخاصة تطكرت كظيفة التعكيض خالليكقد  ،لى الشرائع البدائيةإترجع 

 صالح.اإل

 ،ككيفية تعكيض المتضرر منيا، حكادث السياراتبفكرة التاميف ضد ع الفمسطيني كقد اىتـ المشرٌ 

 ،ميف بشكؿ عاـأكىك قانكف خاص تناكؿ الت 2005 لسنة 20ميف الفمسطيني رقـ قانكف التأ كأصدر
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ال يقبؿ  ،ؿكتناكؿ ىذا القانكف المسؤكلية بشكؿ مفصٌ  ،محددا حقكؽ كالتزامات طرفيو كالمستفيد منو

 يمتـز بيا المسؤكؿ عف التعكيض.، ثبكت ىذه المسؤكلية حقكقا ماليةب ككنو قد رتب ،كال اجتيادان  تأكيالن 

 :سباب اختيار الموضوعأ

ليا غير مقتصر عمى ك التعرض  ،لى عدد غير قميؿ مف الناسإارة ضٌ ثارىا الآف حكادث الطرؽ تمتد إ

 بأضرارىاكقد يصاب  ،كثر عرضو ليانو األأثارىا مف يحتمؿ آذ قد ينجك منيا كمف إ ،أخرلفئة دكف 

مف يمشي عمى كما قد يتعرض ليا  ،ك مف يمتمكيا كيقكدىاأ ،كمف لـ يقدىا ،مركبة مٌ أمف ال يمتمؾ 

 . ماـ بيتوأكىك  ،نو في مأمف منياأاك حتى مف يعتقد  ،قدميو

ضافة إ ،لمحادث مباشرة ربما لـ يككنكا عرضة ،شخاصاأثارىا المادية كالجسمية تمتد لتصيب آف أكما 

 أكفي صكرة ألـ  ،كلمدة طكيمة ،المباشرة آلثارىاعمى مف تعرضكا  ،زمنيا التأثيرامتداد  إمكانية إلى

كالجسد ،سمبية عمى النفس  بآثارقد تعكد نتائجيا  ،ك في صكرة خسارة ماليةأ ،ك نفسيةجسدية أ إعاقة

 . كالقدرة االقتصادية

كما ينتج عنيا قكانيف  ،كنتيجة لكؿ ما يرافؽ تمؾ الحكادث ، كقد كضعت المجتمعات المعاصرة

كقد سف  ،كالمجتمعات باألفرادالضارة  آثارىاكالحد مف  ،قصد الحد مف كقكع تمؾ الحكادثب ،كأنظمة

 األمرعمى انقاض كالذم جاء  ،2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ المشرع الفمسطيني 

 ،نصكصو الغمكض حكؿ كيفية تطبيقيا انو قد شاب العديد مف إال ،19761لسنة  677العسكرم رقـ 

 . ككيفية حساب التعكيضات المستحقة لممتضرر جسديا

                                                           
، 1976( لسنة 677يطمؽ عمى ىذا األمر اسـ : امر بشاف التعكيض عمى مصابي حكادث الطرؽ )الضفة الغربية( )رقـ  - 1

 .1976أيمكؿ  23صدر بتاريخ 
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 :أىمية الموضوع

 : األىمية النظرية -

يترتب  إذ ؛اإلنسافرفاىية  تزادك  ،سبؿ المعاش تحسفكت ،الحياة تتطكرتزايد أىمية التأميف بقدر ما ت

كالخطر ليس ىك الخسارة بؿ ىك احتماؿ كقكع  ،اإلنسافعمى ذلؾ زيادة في المخاطر التي يتعرض ليا 

، احدىما المكركه كالذم يحذر منو، ييما يقعيدرم أ ال ،بيف أمريف اإلنسافف يككف أم أ ،المكركه

مثؿ اصطداـ  ،إلنسافاىي المكركه الذم يحاذر منو ، سبابكليذه الخسائر أ ،كاآلخر ىك السالمة منو

 كالخسارة التي اذا كقعت استحؽ التعكيض.،السيارات 

 العممية األىمية -

مع مجمكعة مف قرارات  ،تنظيـ كيفية التعكيض عف األضرار الجسمانية الناتجة عف حكادث الطرؽ

 ،المحاكـ ذات الصمة بمكضكع نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية الناتجة عف حكادث الطرؽ

 ككيفية حساب التعكيضات المستحقة لممتضرر جسديا.

 :قةالسابالدراسات 

الجسدية الناتجة عف  األضرارفيما يتعمؽ بالدراسات السابقة المتخصصة بمكضكع التعكيض عف 
 -، فاف ما امكنني االطالع عميو كاالستفادة منو بعض الدراسات منيا :حكادث الطرؽ

 .2001 - 2000  ،احمد سميماف ،ميف في فمسطيف نشأتو كتطبيقاتوالتأ -1
الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ كفقا لقانكف التاميف الفمسطيني  األضرارالتعكيضات عف  -2

لسنة  677كمقارنتيا مع التعكيضات المستحقة كفقا لألمر العسكرم رقـ  2005لسنة  20رقـ 

 .2010 ،, عبد اهلل حجاب1976
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، مكتبة مطبعة دار ناظـ محمد عكيضة ،2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـ -3
 المنارة.

لييا سابقا، فقد أشرت إلالستفادة التي  إضافة، ت التي استفدت منيا في ىذا البحثتمؾ ىي اىـ الدراسا

 اإللزاميف مثؿ تمؾ التي تعالج التامي، كث تعالج جكانب ذات صمة بالمكضكعكبح، كتب إلىاستندت 

عمييا(,  اإللزاميالميكانيكية كالتاميف  اآلالتالمسؤكلية المدنية عف فعؿ ): مف المسؤكلية المدنية كمنيا

المؤسسة الحديثة لمكتاب ك )التاميف ضد حكادث السيارات, دراسة  ,2005دنكف,   سمير سييؿ

 , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع .2005الييجاء,  أبكمقارنة(، لؤم ماجد ذيب 

الناتجة عف  األضرارلييا لـ تتطرؽ لكيفية التعكيض عف أشرت إجؿ ىذه الدراسات التي كاف كانت 

 إشارةحيث كرد في ىذه الدراسات  ،كمقدار ىذا التعكيض بشكؿ كاضح كمفصؿ ،حكادث الطرؽ

 .كضكع ضمف مكضكع التاميف بشكؿ عاـلمم

 

 

 : البحثأسموب 

 كمبادئ، الفقو بآراءالمدعـ الكصفي التحميمي العممي كالمنيج سمكب األ تعتمد ىذه الدراسة عمى

 كقرارات المحاكـ.

 :البحث إشكالية



5 

 

ككيفية التعكيض ، الجسدية الناشئة عف حكادث الطرؽ األضرارالقانكني لحؽ تعكيض  األساسما ىك 

 عنيا؟

 : خطة الرسالة الكاممة

ككؿ مبحث  ،ثالثة فصكؿ، بحيث يحكم كؿ فصؿ مبحثيف إلىتقسيـ الدراسة  إلىسيعمد الباحث 

  -مطمبيف عمى الشكؿ التالي:

 :األولالفصل 

 .مف المسؤكلية المدنية الناجمة عف حكادث الطرؽ اإللزاميالتاميف و الباحث تناكؿ في

 .كمفيـك تدخؿ المركبة في حادث الطرؽ اإللزاميالمسؤكلية المدنية في التاميف  -:األكؿالمبحث 

 . مفيـك حادث الطرؽ كمدل المسؤكلية عنو -:المبحث الثاني 

 :الفصل الثاني

ككيفية تقديرىا  ،الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ األضرارتناكؿ فيو الباحث مكضكع التعكيض عف 

 .ماليا

 .عناصر الضرر الجسدم القابمة لمتعكيض -:األكؿالمبحث 

 التقدير المالي لمتعكيض عف الضرر المعنكم كالمادم.  -:لمبحث الثانيا

 -:الفصل الثالث

 .مكضكع تقادـ دعكل التعكيضفيو الباحث تناكؿ 



6 

 

 .مدة تقادـ دعكل التاميف -:األكؿالمبحث 

 التمسؾ بتقادـ الدعكل. -:المبحث الثاني
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 األولالفصل 

 من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الطرق اإللزاميالتامين 
ميف الذمة المالية عقد يقـك مف خاللو المؤمف بتأ ،السيرميف مف المسؤكلية المدنية ضد حكادث يعد التأ

كما قد ينجـ  ،نتيجة استعماؿ المؤمف لو لمركبتو، مف خطر تعرضيا لممطالبة بالتعكيضلممؤمف لو 

الذم  رضرٌ تكبيدؼ تكفير حماية اكبر لمم ،لمغير في حكادث الطرؽ إضرارعف ىذا االستعماؿ مف 

تدخؿ المشرع  ،الذمة المالية لممؤمف لو إفقاركعدـ  ،الحادث الناجـ عف تدخؿ المركبة جراء تأثر

ر مضفيا عمى ىذا النكع مف التاميف ضرٌ تاليدؼ منيا حماية الم، اآلمرةككضع بعض النصكص 

ليككف ىناؾ طرؼ ، كذلؾ لضماف تعكيضو كحصكلو عمى حقكقو، 1(اإلجبار) اإللزاـعنصر  ،اإللزامي

كىذا الطرؼ ىك ، الذم تسببت مركبتو في الحادث ،الشخص المؤمف لو إعسارمالءة في حاؿ  اذ

 اإللزاميبالتعكيض ضمف حدكد كضعيا المشرع في نظاـ التاميف التي يككف التزاميا  التأميفشركة 

  :اآلتية كفؽ المباحث ، ىذا الفصؿ بالدراسة كعميو نتناكؿ، (اإلجبارم)

 كمفيـك تدخؿ المركبة في حادث الطرؽ. اإللزاميالمسؤكلية المدنية في التاميف  : األكؿالمبحث 

 . المبحث الثاني: مفيـك الحادث كمدل المسؤكلية عنو

 

 

 

                                                           
 .15يب أبك الييجاء، التاميف ضد حكادث السيارات، مرجع سابؽ، صلؤم ماجد ذ 1
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 األولالمبحث 

 ومفيوم تدخل المركبة في حادث الطرق اإللزاميي التامين المسؤولية المدنية ف
كىك  ،ىي المسؤكلية المدنية لمرتكب الحادث، السيرالمسؤكلية التي يغطييا التاميف ضد حكادث 

 . المؤمف لو اك السائؽ

فالمسؤكلية ، لمغير أحدثياالتي  األضراربتعكيض  كؿؤ المسلتزاـ الشخص اتعني كالمسؤكلية المدنية 

 1. بكاجب قانكني إخاللوبضرر بسبب  آلخرالمدنية تقـك عندما يتسبب شخص 

ىك االلتزاـ  ،قانكنيا أثراف ليا عمى اعتبار أ ،كىي عمى ىذا النحك صكرة مف صكر المسؤكلية القانكنية

 . ف يككف ذلؾ بتعكيض ماليجبر الضرر الذم حدث لمغير كيغمب أعمى نحك ي، بالتعكيض

ة في التاميف المسؤكلية المدني أساس: األكؿالمطمب  ،سنقكـ بدراسة ىذا المبحث في مطمبيفكعميو 

 . مفيـك تدخؿ المركبة في حادث الطرؽ :المطمب الثانيك ، اإللزامي

 األولالمطمب 

 اإللزاميالمسؤولية المدنية في التامين  أساس
التي تمحؽ بو مف جراء رجكع الغير  األضرارعقد بمكجبو يؤمف المؤمف لو مف  :التاميف مف المسؤكلية

عمى المؤمف تعكد  التي األضرارالمؤمف  خر بانو عقد يضمف بمكجبوكىناؾ تعريؼ آ، عميو بالمسؤكلية

 أكاتفاؽ  أم"  :ؼ المشرع الفمسطيني عقد التاميف بانو, كقد عرٌ 2لو مف دعاكل الغير عميو بالمسؤكلية 

                                                           
, دار الثقافة 2006د. مكسى جميؿ النعيمات, رسالة دكتكراه, النظرية العامة لمتاميف مف المسؤكلية المدنية, دراسة مقارنة,  - 1

 . 15لمنشر كالتكزيع, ص
 .32, صمرجع سابؽالييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات,  أبكلؤم ماجد ذيب  - 2
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المستفيد الذم اشترط التاميف لصالحو  إلى أكالمؤمف لو  إلىدم ف يؤ د يمتـز بمقتضاه المؤمف أيتع

تحقؽ الخطر  أك ،خر في حالة كقكع الحادثأم عكض مالي آ أك ،مرتبا أك ،إيرادا أك ،مبمغا مف الماؿ

 1. يؤدييا المؤمف لو لممؤمف " أخرلدفعة مالية  أية أككذلؾ نظير قسط ، المبيف في العقد

المؤمف  إلىف يؤدم المؤمف " عقد يمتـز المؤمف بمقتضاه أ :فقد عرفو بانو 2القانكف المدني المصرم أما

خر أم عكض مالي آ أك ،مرتبا إيرادا أكط التاميف لصالحو مبمغا مف الماؿ، المستفيد الذم اشتر  أكلو 

 أخرلدفعة مالية  أية أككذلؾ نظير قسط  ،تحقؽ الخطر المبيف بالعقد أك ،في حالة كقكع الحادث

 .3يؤدييا المؤمف لو لممؤمف " 

كلكف جبر  ،يرالضرر الذم لحؽ بالغ إصالحة ليس لذلؾ فاف الغرض مف التاميف مف المسؤكلية المدني

اذا ، مف ضرر بسببو أصابونتيجة تعكيض الغير عما  ،والضرر الذم لحؽ بالذمة المالية لممؤمف ل

 ،يستيدؼ ضماف المؤمف لو ضد الرجكع الذم قد يتعرض لو مف جانب الغير ،فالتاميف مف المسؤكلية

 أك ،األعباءفالشخص يؤمف نفسو ضد ، كالذم يساؿ بالتعكيض عنو ،مف ضرر أصابيـبسبب ما 

 4.بالكفاء بيا تقكـال  أك ،فتيددىا بعجز جسيـ، الديكف التي تثقؿ ذمتو  المالية

المؤمف لو( ) كؿؤ لممسادث المركبات ىك حماية لمذمة المالية كالتاميف مف المسؤكلية المدنية ضد حك 

شخصا مميئا  أماميـسيجدكف  إذضد المطالبات التي يقدميا المضركركف كحماية المضركريف انفسيـ 

 . ىك المؤمف ) شركة التاميف( يحصمكف منو عمى حقيـ في التعكيض

                                                           
 .2005لسنة  20يني رقـ ميف الفمسطأمف قانكف الت 1المادة  - 1
2
(، المنشور في الوقائع 1948يوليو 16) 1367، الصادر بقصر القبة في رمضان سنة 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  - 

، والقانون 1883أكتوبر سنة  28، المعدل للقانون المدني الصادر في 1948-7-29(، صادر بتاريخ مكرر )أ 108عدد رقم  –المصرية 

 .1949أكتوبر سنة  15المدني الصادر في 

, 920مادة  األردنيبتعريؼ القانكف المصرم لمتاميف فجاء في بعضيا مطابقا لو مثؿ القانكف  أخذتمعظـ القكانيف قد  - 3
 .983بنفس المضمكف مثؿ القانكف المدني العراقي مادة  أك, 713 مادة كالقانكف المدني السكرم

 .33مرجع سابؽ, ص ،السيارات حكادث ضد التاميف يجاء,الي أبكلؤم ماجد ذيب  - 4
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الفكرة القانكنية التي يستند إلييا لتبرير إلزامية التاميف اف في ىذا التاميف ف اإلجبار أك لإللزاـبالنسبة  أما

)مركبات( تسبب  أشياءعما قد يككف بحكزتو مف  مسئكؿنو أخطائو كما مسئكؿ عف أ اإلنسافف ىي أ

كرغبة المشرع في ، كبسبب كثرة المركبات كاحتماؿ تزايد الحكادث الناتجة عنيا، أضرارا األخرلىي 

مالؾ الف ، الناتجة عف ىذه المركبات كضماف حصكلو عمى التعكيض راألخطاحماية المضركر مف 

مسؤكليتو  كآثار را ما يككف غير قادر ماليا لجبر أخطائوعف تمؾ الحكادث كثي المسئكؿالمركبة 

لذلؾ فاف شركات التاميف يفترض فييا المالءة المالية حيث تقكـ بتعكيض ، بتعكيض المضركريف

عف ىذه الحكادث مف ناحية مطالبتو  المسئكؿالمضركريف كفي نفس الكقت تككف قد قامت عمى حماية 

شركات التاميف تمثؿ  أصبحتحيث ، بالتعكيض مف قبؿ المضركر بمبالغ طائمة يتكجب عميو دفعيا

، المركبات مقابؿ ضماف مسؤكليتيـ أصحابالتي يدفعيا  األقساطليو ؿ إتدخ اجتماعي إغاثةصندكؽ 

 أكف يؤمف كعميو لـ يعد الفرد حر في أ، كيخرج مف ىذا الصندكؽ التعكيضات التي تدفع لممضركريف

عف الضرر مف جية  كلممسئكؿ، ال يؤمف بؿ اصبح مجبرا عمى التاميف رعاية لممضركر مف جية

المسؤكلية المدنية كلقد مرت  .1صبحت اقكل مف مجرد الحرية التعاقدية ية أتماعفالضركرة االج، أخرل

 إقامةالذم يتطمب مف المضركر ، الشخصي الخطأفي القانكف الفرنسي مبنية عمى  بدأت، بعده مراحؿ

 2مف ضرر حتى تنيض مسؤكلية الفاعؿ عنو. أصابوالدليؿ عميو كعمى عالقتو بما 

 كظيكر النظرية المكضكعية التي تعتد، حدث لقكاعد المسؤكلية المدنيةكبعد التطكر اليائؿ الذم 

دراؾ,كما يتطمبو مف تمييز  الخطألممسؤكلية المدنية بعيدا عف فكرة  كأساسبالضرر لكحده  فقد  كا 

 . انتيجت معظـ التشريعات الحديثة ىذه النظرية

                                                           
 .34الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  - 1
2
 . 19صمرجع سابؽ، , ة لمتاميف مف المسؤكلية المدنيةالنظرية العامد. مكسى جميؿ النعيمات, رسالة دكتكراه,  - 
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مسؤكلية الفاعؿ عف تعكيض بحيث تنيض ، 1تمؾ المسؤكلية أساسقد اعتبر الضرر  األردنيفالمشرع 

كؿ  " األردنيمف القانكف المدني  256فقد نص في المادة ، ـ غير مميزأكاف مميزا أاء الضرر سك 

 . بالغير يمـز فاعمو كلك غير مميز بضماف الضرر " إضرار

 -1"  األردنيمف القانكف المدني  257بالتسبب فقد نصت المادة  أكف يككف بالمباشرة إما أ كاإلضرار

كاذا كقع بالتسبب ، فاف كاف بالمباشرة لـز الضماف كال شرط لو -2التسبب  أكبالمباشرة  اإلضراريككف 

 2.ضرر" إلىف يككف الفعؿ مفضيا أك أالتعمد  أكفيشترط التعدم 

انو سكاء تعمد  أمف لـ يتعمد" " المباشر ضامف كا   3العدلية األحكاـمف مجمة  92كقد نصت المادة 

سبب ىك انو يشترط لضماف ، كالفرؽ بينو كبيف المتيككف ضامنا لـ يتعمد أكماؿ الغير  إتالؼالمباشر 

ف المباشرة ىي عمة مستقمة ، كالسبب في ذلؾ أيضمف عمى حاليف، كالمباشر ف يككف متعدياالمتسبب أ

السبب ليس بالعمة  فٌ كبما أ إسقاط حكميا بداعي عدـ التعمد،كسبب لمتمؼ قائـ بذاتو فال يجكز 

 .4فة االعتداء ليككف مكجبا لمضماف ف يقترف العمؿ فيو بصلـز أ، المستقمة

                                                           
1

السيارة  أصابف مصدر مسئكلية شركة التاميف عف الضرر الذم إ"  1982لسنة  1130صفحة  554/81ـ تمييز حقكؽ رق - 
مف القانكف المدني, بينما مصدر مسئكلية صاحب السيارة ىك القانكف طبقا لنص  87المصدكمة ىك عقد التاميف طبقا لنص المادة 

مف  256مف قانكف النقؿ عمى الطرؽ , كمصدر مسئكلية سائؽ المركبة الصادمة ىك الفعؿ الضار طبقا لنص المادة  104المادة 
المحامي جماؿ مدغمش، أحكاـ  اعمو كلك غير مميز بضماف الضرر"بالغير يمـز ف إضرارف كؿ إضي عمى القانكف المدني التي تق

 .21، ص83، فقرة 2000التاميف، االجتياد القضائي، عماف 
 .1/1/1977(، المعمول به بتاريخ 1976لسنة  43القانون المدني األردني رقم ) - 2
3

الصادر عف رئيس  1994( لسنة 1الفمسطينية  , كذلؾ بمكجب القرار رقـ ) األراضيالعدلية سارية في  األحكاـال تزاؿ مجمة  - 
 األكلىكتنص المادة  20/11/1994بتاريخ  األكؿكالمنشكر بالكقائع الفمسطينية العدد  20/5/1994السمطة الفمسطينية بتاريخ 

الفمسطينية "الضفة الغربية  األراضيفي  5/6/1967انت سارية قبؿ تاريخ التي ك كاألكامر كاألنظمةمنو " يستمر العمؿ بالقكانيف 
 كقطاع غزة حتى يتـ تكحيدىا".

 .93، صـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دار عالاألكؿ، المجمد األحكاـ، درر الحكاـ شرح مجمة عمي حيدر - 4
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كيقاؿ لمف  ،الشيء بالذات إتالؼمباشرة ىك  اإلتالؼالعدلية  "  األحكاـمف مجمة  887كنصت المادة 

اتمؼ احد ماؿ غيره  كلالعدلية  األحكاـمف مجمة  912كانو كبمقتضى المادة ، فعمو فاعؿ مباشر "

 . مف غير قصد يككف ضامنا أك ،قصدا أمينةفي يد  أك ،الذم في يده

ىذه  أخذتكقد ، بالتعمد" إالالعدلية فقد نصت " المتسبب ال يضمف  األحكاـمف مجمة  93المادة  أما

 ،شباهاألالكاردة في  ،اذا كاف متعمدا" إال ،المباشر ضامف كالمتسبب غير ضامف المادة عف قاعدة "

 .1ف يككف معتدياأ -2يككف متعمدا ف أ -1 : شيآفكيشترط في ضماف المتسبب 

نما ،المسؤكلية أركافال يككف ركنا مف  ألنوالخطأ ليس  إثباتمف  كاإلعفاء لمجرد تسييؿ عبء  كا 

متمثال في  ،خطأ مف الحارس إلىكبكقكع الحادث يفترض القانكف انو يرجع  ،رضرٌ تعمى الم اإلثبات

كعميو تقـك  2.كتركيا تحدث ضررا لمغير ،عمييا اإلشراؼساءة إك في أ ،زماـ المركبة مف يده إفالت

 كىكالعدلية  األحكاـمف مجمة  87نص المادة كيفيـ ذلؾ مف  ،ىذه المسؤكلية عمى أساس تحمؿ التبعة

كالتي نصت  88، ككذلؾ المادة ف يتحمؿ ضرره أم أف مف يناؿ نفع شيء يجب أ ،3"الغـر بالغنـ "

 .عمى " النعمة بقدر النقمة كالنقمة بقدر النعمة " 

طمػب تت أشػياءف " كؿ مف كاف تحػت تصػرفو األردني عمى أمف القانكف المدني  291كقد نصت المادة 

 ،مف ضػرر األشياءيككف ضامنا لما تحدثو ىذه  ،الت ميكانيكيةأك آ ،عناية خاصة لمكقاية مف ضررىا

 . خاصة " أحكاـبما يرد في ذلؾ مف  اإلخالؿما ال يمكف التحرز منو, ىذا مع عدـ  إال

                                                           
1
 .94، صالمرجع السابؽ، عمي حيدر - 

,المؤسسة الحديثة لمكتاب, 2005عمييا,  اإللزاميالميكانيكية كالتاميف  اآلالتسمير سييؿ دنكف, المسؤكلية المدنية عف فعؿ  - 2
 .103ص

تعتبر قاعدة " الغـر بالغنـ " مف اىـ القكاعد التي بنى عمييا الفقياء المسممكف نظرية الضماف كقصدكا بيا اف كؿ ضرر  - 3
 الشخص لنشاط يعكد بالنفع يستمـز ذلؾ الشخص ما نتج عف نشاطو مف ضرر لحؽ بالغير.يحصؿ نتيجة ممارسة 
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، بتحريػؾ صػاحبيا ليػا إالحػرؾ التػي ال تت األشياءىذه المادة تناكلت مسالة ضماف الضرر الذم تحدثو 

 . التعمد أككلذلؾ فاف ما تحدثو مف ضرر يككف مف قبيؿ الضرر المباشر الذم ال يشترط فيو التعدم 

ف تكػػكف لػػو السػػيطرة يقصػػد بػػذلؾ أك ، ف يكػػكف الشػػيء تحػػت تصػػرفوأ ،كيشػػترط فػػي الشػػخص المسػػؤكؿ

  . 1لحساب نفسو ابحيث يككف لو سمطة االستعماؿ كالتكجيو كالرقابة عميي ،المركبةالفعمية عمى 

السػػيطرة مشػػركعة  أكانػػتفسػػكاء ، المركبػػةحدثػػو ر الػػذم تلنػػكع السػػيطرة الفعميػػة لضػػماف الضػػر  أىميػػةكال 

أك الغاصػػب (, فالشػػخص الػػذم غيػػر مشػػركعة ) كحراسػػة السػػارؽ  أك ،(المسػػتأجر أكمالػػؾ ال)كحراسػػة 

 . حدثو مف ضررمركبة ىك الذم يضمف ما تليو حراسة التنتقؿ إ

ف إال انػو يمكػف أ ،ر الشػخص بنفسػو مظػاىر ىػذه السػيطرةف يباشاألصؿ في السيطرة الفعمية أكاذا كاف 

، ف يعطي مالؾ المركبة لسائقو قيادة المركبةكأ، تحت تصرفو مع بقاء المركبة، خالؿ غيره رىا مفيباش

 . عماؿ تابعيوأساس مسؤكليتو عف أؿ المالؾ عمى بحيث يسأ

ف يكػػكف الضػػرر أبمعنػػى ، الضػػرر بػػالغير إحػػداثيضػػا لتقريػػر المسػػؤكلية تػػدخؿ المركبػػة فػػي أكيشػػترط 

ذا كاف . لى فعؿ المركبةراجعا إ كحارسػيا  ،مػف قبيػؿ الضػرر المباشػر عػدالضرر الناجـ عػف المركبػة يكا 
فػػي متػػى نجػػـ الضػػرر عنيػػا ، فػػإف األمػػر لػػيس كػػذلؾ ،متػػى كانػػت فػػي حالػػة حركػػة ،مباشػػرا عػػدبالتػػالي ي2

نماأت أثرا مباشرا لفعؿ الحارس تلـ  ،ف الضرر كالحالة ىذهأذ إ ،حالة كقكفيا  . بسببو كا 

                                                           
 . كاإلصالحيقصد بالرقابة تعيد الشيء كحفظو بالصيانة  - 1
ضامنا لما تحدثو ىذه  كاآلالت شياءاأل" يككف مالؾ  4/10/1993بتاريخ صادر  1993لسنة  747/92تمييز حقكؽ رقـ  - 2

، ايمف  ما ال يمكف التحرز منو" إالمف القانكف المدني  291المادة  بأحكاـضرر ما دامت في حراستو عمال مف  كاألشياء اآلالت
 .123، صكالتكزيع  لمثقافة النشر دار عماف،2001 ،1ط التمييز، محكمة قرارات في محمد احمد المكمني، التاميف كالقضاء
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ف ىػذه كاألصؿ أ، األضرار التي تحدث بطريقة غير مباشرة عف فعؿ الفاعؿكيقصد باإلضرار بالتسبب 

 . 1التعدم أكاذا اتصؼ فعمو بالتعمد ، كلكف يضمنيا استثناء ، األضرار غير مضمكنة عمى الفاعؿ

 ،التعدم أك ،كيتخذ التعمد ،أك متعديا ،أف يككف متعمدا ،كليتوؤ يشترط في المتسبب لتثبت مسبذلؾ ك 

 2. بما يجاكز المعتاد أك استعمالو ،صكرة كضع الشيء عمى خالؼ العادة

أف  :كىيمف قانكف التاميف الفمسطيني  144 كضع قاعدة عامة بنصو في المادة المشرع الفمسطيني

باستعماليا ىي مسؤكلية كاممة كمطمقة عف تعكيض  يأذف أكلية مسؤكلية كؿ مف يستعمؿ مركبة آ

كفي  ،ـ لـ يكفأك مف جانب المصاب أ ،مف جانبو أبغض النظر عما اذا كاف ىناؾ خط ،المصاب

عمى كؿ مركبة تسير عمى الطريؽ  ،20003لسنة  5الفمسطيني رقـ  قانكف المركر أكجبذات الكقت 

 . 4(73ف يككف لدل سائقيا كثيقة تاميف سارية المفعكؿ )مادة أ

ميما كاف ،كؿ مركبة تسير عمى الطرؽ بقكة ذاتية ):  بأنيا األليةؼ المشرع الفمسطيني المركبة كقد عرٌ 

، كيستثنى منيا الكرسي اذا كانت مرخصة لذلؾ ،تسندىا مركبة أك ،كالمركبة التي تجرىا ،نكعيا

 5(.بعجالت

                                                           
التعدم يقصد بو اقتراؼ الفاعؿ عمال ال يككف  أمايختمؼ التعمد كالتعدم بالمعنى , فالتعمد ىك تعمد الضرر ال تعمد الفعؿ  - 1

 .38الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  حصكؿ ضرر. إلىلو الحؽ القياـ بو مما يؤدم 
بما يجاكز المعتاد ىك مف قبيؿ  أكف كضع الشيء بما يخالؼ العادة أ, كاعتبر  اإليجابيبفكرة التدخؿ  اإلسالمياخذ الفقو  - 2

 تعدل.  أكاذا تعمد  إاليتعد كاف المتسبب ال يضمف  أكف المباشر ضامف كلك لـ يتعمد أمع مراعاه قاعدتي  اإليجابيالتدخؿ 
  ، العدد السادس كالثالثكف.19/3/2001بتاريخ  المنشكر في الجريدة الرسمية، 2000( لسنة 5قانكف المركر الفمسطيني رقـ ) - 3
لية دكف كثيقة تاميف سارية المفعكؿ مف قبؿ آالسماح بقيادة مركبة  أك( مف قانكف المركر " ال يجكز قيادة 73نص المادة ) - 4

جسمانية ناتجة عف  أضرارتعكيضات عف  أيةالغير في تغطية  أكقائدىا  أكشركة مسجمة في فمسطيف تؤمف صاحب المركبة 
 حادث طرؽ. 

 . 2005لسنة  20طيني رقـ ميف الفمسأمف قانكف الت 1المادة  - 5
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ذا ف مسؤكلية ك مسؤكل فككنك فاف جميع السائقيف ي ،اشترؾ في الحادث اكثر مف مركبة خفيفة كا 

مركبة مف مركباتيـ التي اشتركت  أيةخارج  أصيببنص القانكف( عف تعكيض كؿ مصاب تضامنية )

، كبيف المصاب إحداىما أك ،التالمس( بيف ىذه المركباتحادث بشرط تكفر االتصاؿ المادم )في ال

مع مركبة  ،اكثر أك ،ف اشتركت في الحادث مركبة ثقيمةإ أما، كيكزع عبء التعكيض عمييـ بالتساكم

المركبة الثقيمة بالتضامف فيما بينيـ لمؤمني المركبة الخفيفة خمسيف  مؤمنكفيدفع  ،اكثر أك ،خفيفة

 1. الجسدية الناتجة عف الحادث األضراربالمائة مف التعكيض عف 

كبالتالي فاف المشٌرع الفمسطيني قد اخذ بنظرية الضرر، بعيدا عف نظرية الخطأ، فافترض المسؤكلية 

مسؤكلية كاممة كمطمقة، كاممة غير منقكصة، بام دفع مف الدفكع القانكنية،  بنص صريح، كاعتبارىا

 كمطمقة غير مقيدة، بام قيد يحكؿ دكف نشكء ىذه المسؤكلية.

 أك ،باستعماليا يأذفمف  أك ،مالؾ المركبة أك ،كلية المؤمف فانو يجب عمى السائؽكحتى تنعقد مسؤ 

مف التاريخ  أك ،الثيف يكما مف تاريخ كقكع الحادثثف يخطر المؤمف بكقكع الحادث خالؿ أ ،المصاب

كيترتب عمى عدـ التبميغ عف الحادث خالؿ مدة  ،ف يقـك بالتبميغ عف الحادثكره أالذم كاف بمقد

اذا كجد عذر مقبكؿ يبرر  إالكيعفى المؤمف مف المسؤكلية  ،الثالثيف يكما فقداف الحؽ في التعكيض

 2. التأخير

                                                           
 .43, صمكتبة دار المنارة , 2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـ –ناظـ محمد عكيضة  - 1
" لـ يقبؿ الطاعف بحكـ محكمة البداية فطعف فيو لدل محكمة استئناؼ  9/4/2012بتاريخ  151/2011نقض فمسطيني رقـ  - 2

ف المدة التي يدكر الحديث عنيا تقارب الخمسة أكبنتيجة المحاكمة كجدت المحكمة  ،555/2010راـ اهلل باالستئناؼ المدني رقـ 
لذلؾ فاف االدعاء بالغيبكبة التي منعت المصاب مف تبميغ  أياـ 8كث في المستشفى اشير بعد كقكع الحادث، كاف المصاب م

ف المدعي أحالة غيبكبة كما الحظت المحكمة  ف يككف قد خرج مف المستشفى كىك فيأال يعقؿ  ألنوالصندكؽ غير كارد 
ف الغيبكبة امتدت اكثر مف الفترة التي أكبالتالي ال يقاؿ  أفادتو إلعطاء 30/1/2007الشرطة في يـك  إلى( قد حضر المستأنؼ)

مف  148ظيرت مف خالؿ البينات المقدمة، كبالتالي فاف المدة التي يتكجب تبميغ الصندكؽ فييا تككف قد انقضت , كاف المادة 
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عمى سائؽ المركبة أك مالكيا أك  ف ال يحصر الجية التي يجبأكيرل الباحث أنو كاف عمى المشرع 

ىا بكقكع الحادث، بؿ كاف عميو التكسيع مف دائرة مف يأذف باستعماليا أك المصاب أك كرثتو أف يخطر 

ر الذم تنظمو مف يحؽ إخطاره كتبميغو بكقكع الحادث، كتبميغ الشرطة بكقكع الحادث، كاعتبار التقري

   يقـك مقاـ التبميغ. 

 المطمب الثاني

 تدخل المركبة في حادث الطرق
بمالمستيا  أك ،مباشرة أخرلفي مركبة  أك، رضرٌ تىك اصطداـ المركبة بالم ،الغالب بحكادث المركبات

اك  ،ف تككف المركبة متدخمة في حادث الطرؽ بدكف مالمسةلكف يمكف أ، رضرٌ تكاحتكاكيا بالم

فككف المركبة ، كىي متكقفة ،ف تككف المركبة متدخمة في حادث الطرؽكما يمكف أ ،رضرٌ تاحتكاؾ بالم

كالغرض مف التكسع بمفيـك التدخؿ ىك حماية ، في حالة تكقؼ ال يستبعد مساىمتيا في حادث الطرؽ

ف كيجب أ ،لسياراتلقياـ المسؤكلية المدنية ضد حكادث ا األىـالشرط ، كيعد فعؿ المركبة، ضرريفتالم

 :كسنكضح ذلؾ عمى النحك التالي، يككف تدخؿ المركبة تدخال سببيا كفعاال

                                                                                                                                                                                

عكل الذم يجعؿ د اآلخرقانكف التاميف قد جاءت عمى صفة الكجكب كمخالفتيا ترتب سقكط حؽ المصاب في المطالبة بالتعكيض 
ذكره.   األنؼحكميا الذم لـ يقيؿ بو الطاعف فطعف فيو بالنقض لمسبب  أصدرتالمدعي غير مقبكلة كتستكجب الرد، لذلؾ 

مف يأذف  أكمالكيا  أكتنص عمى انو ) يجب عمى سائؽ المركبة  أنيامف قانكف التاميف نجد  148نص المادة  إلىكبالرجكع 
الصندكؽ )حسب مقتضيات الحاؿ( بكقكع حادث طرؽ خالؿ ثالثيف يكما  أكف يخطر المؤمف أكرثتو  أكالمصاب  أكباستعماليا 

ف تبميغ الصندكؽ إغ عف الحادث (. كمقتضى ىذا النص ف يقـك بالتبميأمف التاريخ الذم كاف بمقدكره  أكمف تاريخ كقكع الحادث 
يترتب عمى عدـ التبميغ خالؿ المدة المذككرة فقداف  بالحادث خالؿ ثالثيف يكما مف كقكعو ىك شرط لمحصكؿ عمى التعكيض كانو

 اذا كجد عذر مقبكؿ يبرر التأخير، كاف تقدير ماىية الضرر المقبكؿ يعكد لمحكمة المكضكع.  كلما كانت إالالحؽ في التعكيض 
صندكؽ بالحادث كفؽ ما ىك لـ يبد عذرا مقبكال يبرر تأخيره في تبميغ ال المستأنؼف الطاعف / أمحكمة االستئناؼ قد بينت حكميا 

  ثابت في ممؼ الدعكل، فاف سبب الطعف غير كارد كحريا بالرد (.
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  :المركبة المتحركة :أوال

 :رضر  تاتصال المركبة المتحركة بالم -

 :الحادث الذي تتدخل فيو مركبة وحيدة متحركة - أ

تككف ىذه المركبة قد  كبذلؾ، أخرلتقكـ بصدـ مركبة  أك ،ةف تقكـ مركبة بصدـ احد المارٌ كمف صكره أ

 . تدخمت مباشرة في الحادث

كذلؾ لمجرد تدخميا في مف ضرر،  المركبةف عما تحدثو ىذه يكمالكيا مسؤكل ،كيككف سائؽ المركبة

ادث ككف الح أكف ما حدث ال دخؿ لو فيو با، ف ينفي عف نفسو المسؤكليةطيع أالحادث كال يست

 .1فجائيا

 :مركبة متحركةالحادث الذي تتدخل بو اكثر من  - ب

مف  افانو اذا لـ يكف معركف، في حاؿ تعدد المركبات المتحركة كالتي تتدخؿ مباشرة في حادث الطرؽ

 ،معرفة نسبة مدل تسبب كؿ مركبة مف المركبات بتسبب الضرر أك ،المتسبب في الضرر الحقيقي

ىك  اآلخرف خطأ الدليؿ عمى أإال اذا اثبت احدىـ ، فانو يتـ الحكـ بالمسؤكلية فيما بينيـ بالتساكم

كىذا ما نصت عميو ، 2خطأ الغير قد استغرؽ خطأه أك ،ف خطأ احدىـأك أ، كحده المتسبب في الضرر

                                                           
الكاردة في قانكف السير كنظاـ التاميف  األحكاـ" تعتبر  13/4/1995الصادر بتاريخ  1995لسنة  368/95تمييز حقكؽ رقـ  - 1

في حاؿ خركجيا عف حراستو رغما  كاآلالت األشياءسؤكلية مالؾ المتعمقة بمسؤكلية مالؾ السيارة خركجا عف قاعدة عدـ م اإللزامي
 .323، ايمف محمد احمد المكمني، التاميف كالقضاء في قرارات محكمة التمييز، مرجع سابؽ، ص عنو "

" تطبيقا لمقاعدة القانكنية التي  2598، مجمة نقابة المحاميف ص 1998سنة  2598صفحة  2099/97تمييز حقكؽ رقـ  - 2
تقضي بانو اذا تعدد المسؤكلكف عف فعؿ ضار كاف كؿ منيـ مسؤكال بنسبة نصيبو فيو, يكجب تحديد مدل مساىمة كال السائقيف 

بحياة مكرث المدعيف بسبب  أكدلفي كقكع الحادث حتى لك كانت مساىمة يسيرة , كيترتب عمى ما كرد في مخطط الحادث الذم 
زه الخاطئ كعدـ انتباه سائؽ السيارة الثانية عدـ اعتماد تقرير الخبرة المتضمف نفي مسؤكلية سائؽ السيارة الثانية لمخالفتو تجاك 

جراءلمكاقع   خبرة جديدة تحدد مدل مساىمة سائؽ السيارة الثانية بكقكع الحادث". كا 
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كاف ، كالتي نصت عمى " اذا تعدد المسئكلكف عف فعؿ ضار األردنيمف القانكف المدني  265المادة 

 بالتضامف كالتكافؿ فيما بينيـ ". أك ،بالتساكمف تقضي كلممحكمة أ ،كؿ منيـ مسؤكال بنسبة نصيبو فيو

اذا  اآلتية األحكاـ" تسرم :مف قانكف التاميف الفمسطيني  146نص في المادة  المشرع الفمسطيني

الجسمانية  األضراريككف كؿ سائؽ مركبة مسؤكال عف  -1 :اشتركت في حادث الطرؽ اكثر مف مركبة

ف مسؤكلية تضامنية عف تعكيض كؿ مصاب يالسائقكف مسؤكليككف  -2 .ركاب مركبتو أصابتالتي 

فيما بينيـ فيكزع عبء التعكيض  أما، مف مركباتيـ المشتركة في حادث الطرؽمركبة  أيةخارج  أصيب

 أك ،مف ىذه المادة تكافر االتصاؿ المادم بيف المركبات ذاتيا 2يشترط لتطبيؽ الفقرة  -3 . بالتساكم

 كالمصاب ". إحداىابيف  أك ،ي لتكافر االتصاؿ تالمس المركبات فيما بينيابيف احدىا كالمصاب, كيكف

 أك ،حادث طرؽ اشتركت فيو مركبة ثقيمةاذا كقع  -1" :مف ذات القانكف انو  147كنصت المادة 

فيدفع مؤمنك المركبة الثقيمة لمؤمني المركبة الخفيفة خمسيف بالمائة ، اكثر أك ،اكثر مع مركبة خفيفة

المركبة الثقيمة مسؤكليف  يككف مؤمنك -2 .الجسدية الناتجة عف الحادث األضرارمف التعكيض عف 

 كيتحممكف فيما بينيـ عبء المسؤكلية بالتساكم ". ،ضامف تجاه مؤمني المركبة الخفيفةبالت

 ،كبيف مؤمني المركبات الخفيفة ،ز بيف مؤمني المركبات الثقيمةيني قد ميف المشرع الفمسطكنجد أ

مؤمني المركبات الخفيفة  إلىف يدفعكا كىك أ ،امحدد اؿ مؤمني المركبات الثقيمة التزامبحيث حمٌ 

 . خمسيف بالمائة مف مبالغ التعكيض التي دفعتيا لممصابيف

 ر:ضر  تعدم اتصال المركبة المتحركة بالم  - ت

كبيف  ،اللتزاـ المؤمف بالتعكيض ثبكت مسؤكلية قائد السيارة مف خالؿ تكافر عالقة السببية بينيايشترط 

 اإليجابيكلكف ال يقتصر ىذا الدكر ، في كقكع الضرر إيجابي ف يككف لفعؿ السيارة دكرأم أ، الضرر
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تمؾ في حالة انفصاؿ  أيضاف تتكافر بؿ يمكف أ، رضرٌ تحالة احتكاؾ السيارة المتحركة بالم عمى

 .2في كقكع الضرر  1ف فعميا كاف السبب المنتجاذا ثبت أ، رضرٌ تالسيارة عف الم

اك  ،ضرار بالمباشرةإل) يككف ا:( عمى انو 1فقرة ) األردنيمف القانكف المدني  257كقد نصت المادة 

 (ب)باالصطداـ بسيارة  )أ(ف تقكـ سيارة مثؿ أ، بالتسبب إضرار أماـكفي ىذه الحالة نككف  ،التسبب(

عف الضرر الذم تسبب  ةمسؤكل (أ)فتككف سيارة  ،أمامياكتصطدـ بشخص كاقؼ  (ب)فتتحرؾ سيارة 

 . لو امالمستي أكر رغـ عدـ اتصاليا ضرٌ تلمشخص الم

 :المركبة المتوقفة :ثانيا

لو مسؤكال عف  مفالمؤ  أك ،يككف سائقيا أك ،طرؽفي حادث ، الساكنة أك ،المركبة المتكقفةقد تتدخؿ 

فيما اذا اتصمت المركبة المتكقفة اتصاال  ،ف تتحقؽ في حالةكىذه الحالة يمكف أ ،الضرر الناجـ عنو

 . في حالة لـ تتصؿ مباشرة بالمتضرر أكر ضرٌ تماديا بالم

 :رضر  تالمركبة المتوقفة واتصمت بالم -1

كفي ىذه الحالة  ،يصطدـ بيا احد المارة أك ،أخرلف تككف المركبة متكقفة فتصطدـ بيا مركبة يمكف أ

ف يجب أ ،كحتى التكقؼ الصحيح ،ـ الاذا كانت المركبة تقؼ بشكؿ صحيح أفيما  ،يتكجب معرفة

 . كاف تككف المركبة كاضحة ،يككف في مكاف غير محجكب عف الرؤية

ف يتطاير أ أك ،ف محركيا تتطاير منو ليبلك ،كىناؾ حاالت تككف فييا المركبة متكقفة عف الحركة

 .1شخص ما  إصابة إلىم قطع تؤدم أك أمنيا زجاج 
                                                           

كف مجرد نتيجة لخطأ الغير , فاذا ما تعددت ىذه الضرر كلـ ي إحداثالخطأ المنتج ىك ما كانت مساىمتو الزمة في  - 1
 كحده.  األكبرعا كال ينفرد بتحمميا الخطأ ييا جممستقمة متساندة تتكزع المسؤكلية عمي أسبابااعتبرت  األخطاء

 .49, دار الجامعة الجديدة لمنشر, ص2003منيا,  اإلجبارمميف أسئكلية عف حكادث السيارات كالتمحمد حسيف منصكر, الم - 2



20 

 

ف يككف أم أ ،إيجابياف يككف فعؿ المركبة لمتكقفة متدخمة في حادث طرؽ يجب أكحتى تككف المركبة ا

مناسبة  أك ،يقتصر دكرىا عمى ككنيا مجرد عامؿف كال يكفي أ ،الضرر حدث فعال مف المركبة

 .2 إحداثوال يكفي تدخميا السمبي في  أم، لحدكث الضرر

 :رضر  تالمركبة المتوقفة ولم تتصل بالم -2

ر كما في حالة كقكؼ ضرٌ ترغـ عدـ اتصاليا بالم ،قد تككف المركبة الكاقفة متدخمة في حادث طرؽ

فصدـ مركبة ثالثة قادمة مف االتجاه  ،تجنبيا أخرلكحاكؿ سائؽ مركبة  ،مركبة في مكاف مخالؼ

فيقكـ احد المشاة بالسير في الرصيؼ بشكؿ يعيؽ المشاة مف السير، كقكؼ مركبة عمى  أك ،اآلخر

 . أخرلالطريؽ المخصص لممركبات فتصطدـ بو مركبة 

 ،في كقكع الضرر إيجابيار قد لعبت دكرا ضرٌ تكبالتالي تككف المركبة المتكقفة كرغـ عدـ احتكاكيا بالم

 . كيككف ىناؾ عالقة سببية بيف فعؿ المركبة كالضرر

 :الحادث الذي يقع بسبب فتح باب السيارة :ثالثا

 بأحدكقكع حكادث عف طريؽ االصطداـ  إلىر كدكف تبصٌ  ،قد يؤدم فتح باب السيارة بطريقة مفاجئة

 ،أبكابيار مف غير ركاب السيارة التي تـ فتح احد ضرٌ تكغالبا ما يككف الم ،أخرلبمركبة  أك ،المارة

 .احد الركاب أكالسائؽ  إصابة إلى ف يؤدم فتح باب السيارةكيمكف أ

                                                                                                                                                                                
 .50الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  - 1
 178المقررة في المادة  األشياء" يشترط لتحقيؽ مسؤكلية حارس  240ص 15المجمكعة س  20/3/1964نقض مصرم  - 2

الضرر , فاذا دفع الحارس ىذه  إحداثفي  إيجابياف يتدخؿ الشيء تدخال أيقع الضرر بفعؿ الشيء مما يقتضي ف أمدني 
ف الحكـ إتكفى. .. فبخطأ الم إالتدخال سمبيا كاف الضرر لـ يقع  إالمحكمة المكضكع باف تدخؿ الشيء لـ يكف  أماـالمسؤكلية 

، د. محمد حسيف منصكر، المسؤكلية كلـ يناقشو يككف معيبا مما يستكجب نقضو "ذ لـ يكاجو ىذا الدفاع الجكىرم إالمطعكف فيو 
 . 61، دار الجامعة الجديدة لمنشر، ص2003عف حكادث السيارات كالتاميف اإلجبارم منيا،
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 :1لسائق السيارة المفتوحة  اإلصابةاذا وقعت  -1

كليدة تصادـ مركبة  اإلصابةفي حالة ما اذا كانت  إالفي ىذه الحالة فاف السائؽ ال يستفيد مف التاميف 

كمثاؿ ذلؾ تكقؼ المركبة  ،ففي ىذه الحالة يعد السائؽ مف الغير ،وئكليست بسبب خط ،بالباب أخرل

، فتاتي مركبة مسرعة اراالنتظ إشارة إضاءةمع كجكد  ،ليال أك ،عمى جانب الطريؽ في كضح النيار

 فترتطـ بالباب المفتكح كيصاب ،كتمر بطريؽ مالصقة لممركبة المتكقفة ،منحرفة عف مجرل الطريؽ

يشترؾ معو طبقا  أك ،السائؽ المصاب ففي ىذه الحالة فاف خطأ السائؽ المار يستغرؽ خطأ ،سائقيا

 .2لظركؼ الدعكل التي يستقؿ بتقديرىا قاضي المكضكع 

ف لحقو ف المصاب ىك كؿ محيث اعتبر أ ،التأمينيةالسائؽ مف التغطية  لـ يستثفالمشرع الفمسطيني 

شخص بضرر  إصابةكؿ حادث نتج عنو  :بأنوعرؼ حادث الطرؽ حيث  ،ضرر جراء حادث الطرؽ

كلككف المسؤكلية ىي مسؤكلية مطمقة غير مقيدة بام شرط ، 3معنكم جراء استعماؿ المركبة  أك ،مادم

السائؽ ، فاف كبالتالي ،يجعميا عرضو لممناقشة في طرح البينات أك ،كاقعي يحد منيا أكقيد قانكني  أك

 حتى كلك كاف السبب في الحادث نتيجة فتح باب مركبتو.، التأمينيةمف التغطية  لـ يستثف

 

                                                           
مركبة  اصطدـ الباب بعقبة مادية كشرة مثال , كال يككف ىناؾ تدخؿ أك, أصابعوضغط الباب عمى  أككما لك انزلقت قدمو  - 1

 مؤمف عمييا.  أخرل
ف استخالص الفعؿ المككف لمخطأ كعالقة السببية بيف الخطأ كالضرر ىك إ"  19/1/1984 -ؽ  50س  827مصرم  نقض - 2

نفي  أكتكييؼ الفعؿ بانو خطأ  أمامما تستقؿ بتقديره محكمة المكضكع بغير معقب مف محكمة النقض ما داـ استخالصيا سائغا , 
، د. محمد حسيف منصكر، المسؤكلية عف حكادث " ىك مف المسائؿ التي تخضع لرقابة محكمة النقض "ىذا الكصؼ عنو 

 .76، دار الجامعة الجديدة لمنشر، ص2003السيارات كالتاميف اإلجبارم منيا،
  .2005لسنة  20مف قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  1المادة  - 3
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 :لراكب السيارة المفتوحة اإلصابةاذا وقعت  -2

كبالتالي يجب  ،حراستيا عفىك المسؤكؿ  ألنو ،في ىذه الحالة فاف المسؤكلية تقع عمى سائؽ المركبة

 . في كقكع الحادث إيجابيف الباب كاف لو دكر ذلؾ أ ،كمتى تغمؽ، األبكابف يعرؼ متى تفتح أ

فاف شركة  ،قائد المركبة إذفكأف يقـك بفتح الباب دكف  ،قد كقع مف الراكب الخطأف كاف كفي حالة إ

مف العقكد ذات االعتبار العيني التي تنصب عمى  اإلجبارمالف عقد التاميف  ،التاميف تعكض الضرر

 . 1ما يقع مف المركبة مف حكادث

 :ر من الغير نتيجة فتح باب السيارةضر  تاذا كان الم -3

ففي ىذه الحالة فاف  ،أخرلبمركبة  أك ،المارة بأحداالرتطاـ  إلىقد يؤدم فتح باب السيارة بدكف تبصر 

 إيجابياف الباب قد لعب دكرا كذلؾ أ ،الجسمانية التي تقع لمغير األضراريغطي كؿ  اإلجبارمالتاميف 

 . في كقكع الحادث

كادل فتح الباب ، سائؽ المركبة إذفف كاف الخطأ مف الراكب كاف يقكـ بفتح الباب دكف كعمى فرض إ

مف العقكد  اإلجبارمالف عقد التاميف  ،فاف شركة التاميف تعكض الضرر ،حدكث ضرر لمغير إلى

 اإللزاميكبالنتيجة فاف التاميف  ،ذات االعتبار العيني التي تنصب عمى ما يقع مف المركبة مف حكادث

( يغطي المسؤكلية الناتجة عف فتح الراكب لباب المركبة كذلؾ الف الضرر الذم كقع كاف اإلجبارم)

 .2بسبب المركبة المؤمف عمييا 

                                                           
1
 .51الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  - 

 .77عنيا, المرجع السابؽ , ص اإلجبارممحمد حسيف منصكر, المسؤكلية عف حكادث السيارات كالتاميف  - 2
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 المبحث الثاني

 مفيوم حادث الطرق ومدى المسؤولية عنو

 اإلنسافذ ال يستطيع إ لممجتمعكالضركرات الالزمة  األساسياتالطريؽ ىك السبيؿ الذم يعتبر احد 

ككنية  آيات اإلنسافكقد سخر اهلل سبحانو كتعالى ليذا  ،السبيؿدكف سمكؾ ىذا  آلخرالتنقؿ مف مكاف 

سيبيالن ) : تعالى كالتنقؿ حيث قاؿ ،اعده عمى الحركةتس ـٍ كىأىٍنيىارنا كى كىاًسيى أىف تىًميدى ًبكي  كىأىٍلقىى ًفي األىٍرًض رى

ـٍ تىٍيتىديكفى  ـٍ )أيضا :كقاؿ سبحانو كتعالى  1(لَّعىمَّكي ـٍ ًفييىا سيبيال لَّعىمَّكي عىؿى لىكي ٍيدنا كىجى ـي األىٍرضى مى عىؿى لىكي الًَّذم جى

حيث قاؿ سبحانو كتعالى ، األزؿالطرؽ كضركرة مف ضركرات الحياة منذ  أىميةكبرزت  ،2(تىٍيتىديكفى 

ـٍ ): تىٍحًمؿي أىٍثقىالىكي ؤيكؼه رًَّحيـه كى ـٍ لىرى بَّكي ـٍ تىكيكنيكٍا بىاًلًغيًو ًإالَّ ًبًشؽِّ األىنفيًس ًإفَّ رى كمع تطكر الحياة  ،3(ًإلىى بىمىدو لَّ

 ،كالمحافظة عمييا ضركرة مف ضركرات المجتمع ،كتنظيـ السير فييا ،الطرؽ كتعبيدىا اصبح شؽٌ 

 طبيقيا عند السير عمى تمؾ الطرؽ.كالمكائح التي يجب ت كاألنظمةالقكانيف  ككاف ال بد مف سفٌ 

كالتي قد تتسبب بحادث طرؽ ينجـ عنو ، التي تسير عمى ىذا الطريؽ اآلليةكالمركبة ىي احد الكسائؿ 

في  أما .األكؿكذلؾ في المطمب  ،سندرس في ىذا المبحث مفيكـ حادث الطرؽكعميو  ،ضرر جسدم

 . كلية عف حكادث الطرؽالمطمب الثاني فسندرس مدل المسؤ 

                                                           
 .15 آيةسكرة النحؿ ,  - 1
 . 10 آيةسكرة الزخرؼ  - 2
 . 7 آيةسكرة النحؿ ,  - 3
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 األولالمطمب 

 مفيوم حادث الطرق
 2010لسنة  12رقـ  اإللزاميف نظاـ التاميف حادث الطرؽ في المادة الثانية م األردنيؼ المشرع عرٌ 

 أك ،حريقيا أك ،أك انفجارىا ،استعماؿ المركبةنجـ عف لحقت ضررا الحادث ىك كؿ كاقعة أبقكلو "

 .1" اندفاعيا الذاتي أك ،حركتيا أك ،منيا أشياءسقكط  أكتناثر 

ىك  ،اإللزاميكيؤخذ عمى ىذا التعريؼ عدـ ذكره ما اذا كاف الحادث الذم يخضع لنظاـ التاميف 

ىؿ الحادث الذم يحصؿ لممركبة  ،أخرلكبعبارة  ،كقكفيا أك ،حركة المركبة أثناءالحادث الذم يحصؿ 

في ظؿ غياب تكضيح تشريعي ك  ,2كىي متكقفة يعتبر حادث طرؽ  ،فيوتككف سببا  أك ،كقكفيا أثناء

ف الضرر الذم يحدث األردني يعتبر أف القضاء األردني نجد أالقضاء  أحكاـ إلىلذلؾ فانو كبالرجكع 

 .3كبالتالي يدخؿ ضمف نطاؽ مسؤكلية شركة التاميف ،يعتبر حادث طرؽمنيا كىي كاقفة  أك ،لممركبة

ف المشرع ذكر عبارة استعماؿ نجد أ، األردني اإللزاميكبالرجكع لتعريؼ الحادث في نظاـ التاميف 

( ...استعماؿ المركبة نجـ عف أضرارلحقت كؿ كاقعة أ، كذلؾ بقكلو )المركبة عندما عرؼ الحادث

                                                           
مف قانكف تنظيـ أعماؿ التاميف  108ك 99، الصادر بمقتضى المادتيف 2010لسنة  12لممركبات رقـ  اإللزامينظاـ التاميف  - 1

 . 2010-4-15، كالمنشكر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1999لسنة  33رقـ 
 . 52الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  - 2
ف أد في عقد التاميف )الذم ينص عمى " ال يعتبر االستثناء الكار  1990لسنة  1792صفحة  915/88رقـ  تمييز حقكؽ - 3

عيدة مكقؼ  أكلدييا في حراسة  المؤمنةشركة التاميف ال تكمؼ بدفع التعكيض كال تتحمؿ أية مسئكلية تقع عندما تككف السيارة 
نمامحطة غسيؿ كتشحيـ( شرطا تعسفيا  أكمراب لمتصميح  أكلمسيارات  ىك تحديد لمحاالت التي يتناكليا عقد التاميف, كبناء عمى  كا 

، محمد ذلؾ فاف ىذا الشرط يحؿ شركة التاميف مف دفع التعكيض عف الحريؽ الذم شب بالسيارة المؤمنة كىي كاقفة في الجراج"
 . 727، صخالد كيكسؼ خالد االجتياد القضائي، المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز األردنية، الجزء الخامس
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ناجمة عف ال األضرارف أ ،األردني الفقوجانب مف  رألكرغبة بالتكسع بمفيكـ استعماؿ المركبة فقد 

 . 1اإللزاميكبالتالي يشمميا التاميف  ،تعتبر ناجمة عف استعماؿ المركبة تفريغيا أك ،تحميؿ السيارة

"  :مف قانكف التاميف الفمسطيني بانو األكلىالمشرع الفمسطيني فقد عرؼ حادث الطرؽ في المادة  أما

لية بما في ذلؾ الحكادث بضرر جسماني جراء استعماؿ مركبة آشخص  إصابةكؿ حادث نتج عنو 

مف المكاد الالزمة  أخرلعف مادة  أك ،أجزائياجزء مف  أك ،اشتعاؿ المركبة أك انفجارالناجمة عف 

ة كاقفة في مكاف يحظر الكقكؼ مركب إصابةكؿ حادث كقع جراء  ،كما يعد حادث الطرؽ ،الستعماليا

غاية المخصصة ليا لممركبة لغير ال اآلليةكال يعد حادث طرؽ كؿ حادث كقع جراء استخداـ القكة  ،فيو

 . 2"ككؿ حادث كقع جراء فعؿ ارتكب قصدا  ،لتسيير المركبة

حادث الطرؽ ىك  ف المشرع قد اعتبرأتعريؼ الحادث في قانكف التاميف الفمسطيني نجد  إلىبالرجكع ك 

انو اعتبر الحادث الذم يحصؿ لممركبة  أم ،كقكفيا أك ،الحادث الذم يحصؿ نتيجة استعماؿ المركبة

 . أيضاحادث طرؽ ىك كقكفيا في مكاف يحظر الكقكؼ فيو  أثناء

 :وقد تضمن تعريف حادث الطرق في القانون الفمسطيني عدة عناصر وىي

كالمركبة  ،كىي كؿ مركبة تسير عمى الطرؽ العامة بقكة ذاتية ميما كاف نكعيا :اآلليةالمركبة  - أ

 . كيستثنى منيا الكرسي بعجالت ،اذا كانت مرخصة لذلؾ ،تسندىا مركبة أكالتي تجرىا 

ف حادث طرؽ بالمفيكـ القانكني يجب أحتى يعتبر الحادث  :شخص بضرر جسماني إصابة  - ب

، لذلؾ فاف بإنسافف يمحؽ فالميـ أ ،ميما كاف ىذا الضرر ،يمحؽ ضرر جسماني بشخص

 ،المركبات أك ،بؿ ينجـ عنو ضرر في الممتمكات ،الحادث الذم ال ينجـ عنو ضرر جسماني
                                                           

 . 53الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  - 1
   .2005لسنة  20ميف الفمسطيني رقـ أمف قانكف الت 1المادة  - 2
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عدة بؿ تنطبؽ عميو القا ،ال يعتبر حادث طرؽ تنطبؽ عميو قاعدة المسؤكلية الكاممة كالمطمقة

 . المسؤكلية عف الفعؿ الضار أمالمسؤكلية التقصيرية  أك ،العامة في المسؤكلية المدنية

بة المتسببة بالحادث في طريؽ ف تككف المركأ ،كقاعدة عامة يشترط :اآلليةاستعماؿ المركبة   - ت

مف قانكف التاميف  1كقد عرفت المادة  ،ا كانت ىذه الحركةيٌ أ ،كفي حالة حركة ،عاـ

 أك ،كيشمؿ قيادتيا،" السفر بالمركبة  :بأنوىذا االستعماؿ  2005لسنة  20الفمسطيني رقـ 

عمى الطريؽ مف قبؿ  إصالحيا أك ،معالجتيا أك ،جرىا أك ،دفعيا أك ،النزكؿ منيا أك ،رككبيا

 ،سقكطيا أك ،تدحرج المركبة أيضاكما يشمؿ  ،خر خارج نطاؽ عمموأم شخص آ أك ،سائقيا

 -1 االستعماؿكيستثنى مف  ،السفر أثناءمف حمكلتيا  أك ،جزء منيا أمسقكط  أك انفصاؿ أك

المركبة التي  -2 .كقكفيا أثناءالمكاد مف المركبة  أك ،بيع البضائع أك ،تنزيؿ أكتحميؿ 

 .1محال لمبيع أك ،سية في مكقع العمؿة ىندمعدٌ  إلىتحكلت 

 :وىذه الحوادث ىيالقانون بعض الحوادث حوادث طرق  وقد اعتبر ىذا

سيرىا عمى الطريؽ مما  أثناءالذم تنجـ عف انفجار احدل عجالت المركبة  االنفجارحادث  -1

لك كاف االنفجار ناجـ عف مادة  أما ،يترتب عميو كقكع الحادث ،خمؿ في التكازف إلىيؤدم 

 .  متفجرة في المركبة فال يعتبر الحادث حادث طرؽ

سكاء كاف ذلؾ قد  ،خزاف كقكدىا أكالذم ينجـ عف اشتعاؿ مكتكر المركبة  :حادث االشتعاؿ -2

لالزمة عف المكاد ا اف يككف االشتعاؿ ناجمذلؾ بشرط أك  ،جزء منيا أكالمركبة  أصاب

                                                           
 .213قانكف التاميف الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص أحكاـناظـ محمد عكيضة،  - 1
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 ابحيث لك كاف االشتعاؿ ناجم ،د بذلؾ الكقكد الذم يسير المركبةكالمقصك  ،الستعماؿ المركبة

 .1فال يعد الحادث حادث طرؽ، أخرلمادة  أك ،خرعف سبب آ

 :كىي ككضع المشرع الفمسطيني في تعريؼ حادث الطرؽ ثالث استثناءات ال تعد حادث طرؽ    

 ،كاقفة في مكاف مسمكح الكقكؼ فيوكليس استعماؿ ( مركبة  ) إصابةكؿ حادث كقع جراء  -1

ف صاحبيا قد فيفترض أ، لمركبة في مكاف مسمكح الكقكؼ فيوف كقكؼ اكالحكمة تكمف في أ

عكس كقكؼ المركبة في  ،اتبع قكاعد المركر كال يجكز تحميمو مسؤكلية يفترض انو برمء منيا

 . مكاف ممنكع يككف سببا مباشرا في كقكع الحادث

 ،لممركبة لغير الغاية المخصصة ليا لتسيير المركبة اآلليةكؿ حادث كقع جراء استخداـ القكة  -2

فاف استخدمت ىذه ، مركبة مخصصة لتسييرىا عمى الطريؽلم اآلليةف القكة األصؿ أف حيث أ

ة لتكليد الطاقة في مناسبة كما ىك الحاؿ في تشغيؿ مكتكر السيار  ،القكة لغير ىذا الغرض

فال يعد ذلؾ حادث طرؽ بالمفيـك  ،ككقع حادث نتيجة ىذا التشغيؿ، مثال كاألفراح ،معينة

 . القانكني

 أك ،تيكر أك ،إىماؿف الحادث يقع نتيجة أ فاألصؿ ،كؿ حادث كقع جراء فعؿ ارتكب قصدا -3

 . لكف لك كقع قصدا بيدؼ نيؿ التعكيض ىنا ال يعد حادث طرؽ، خمؿ في المركبة أك أ،خط

                                                           
 .213، مرجع سابؽ، صناظـ محمد عكيضة - 1
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 الثانيالمطمب 

 مدى المسؤولية عن حوادث الطرق
اميف شريطة دفع تنعقد مسؤكلية شركة التاميف نحك تغطية الخطر المؤمف منو فكر بدء سرياف كثيقة الت

 أساسكانعقاد ىذه المسؤكلية لو ، في التاريخ المتفؽ عميو األداءبشيؾ مستحؽ  أك ،قسط التاميف نقدا

 . صحيح ممـز لمجانبيفالتي ىي عقد قانكني يكمف في الكثيقة 

يككف ): كالتي نصت عمى  ،مف قانكف التاميف الفمسطيني 11مف خالؿ نص المادة  أيضا أساسوكيجد 

ذلؾ كك ،محال لمتاميف كؿ مصمحة اقتصادية مشركعة تعكد عمى الشخص مف عدـ كقكع خطر معيف(

 أك ،لمؤمف لوا إلىالمبمغ المستحؽ  أك ،الضماف أداءعمى المؤمف التي نصت عمى ) 18في المادة 

 .(المحدد في العقد األجؿحمكؿ  أك، لكجو المتفؽ عميو عند تحقؽ الخطرالمستفيد عمى ا

سكاء  ،رضرٌ تكمقدار التعكيض الذم سكؼ يحصؿ عميو الم ،كيجب عدـ الخمط بيف حدكد المسؤكلية

كالذم  التأميف ةحدا معينا لمظم ف ىناؾفحد المسؤكلية يعني أ، اك كاف مبمغ مف النقكد ،كاف عيني

ما يتحدد التعكيض في ظؿ المسؤكلية الناجمة عف بين، ميف ممتزمة حدكده دكف زيادةككف شركة التات

كقد يككف ىذا التعكيض الذم يجبر الضرر ، 1مقدار الضرر الذم تحدثو المركبة استعماؿ المركبة

 . 2التاميفكثر مف حد المسؤكلية الذم تمتـز بو شركة أك أ ،قؿأ

كحدد ، خذ بمبدأ المسؤكلية الكاممة كالمطمقة عف الضرر الذم يمحؽ بالمصابأالمشرع الفمسطيني 

ضرار الجسدية كىي األ التأميفامف عشر مف قانكف في الفصؿ الثضرار التي تستكجب التعكيض األ
                                                           

" 1972مف مجمة نقابة المحاميف،ص 6، عدد 1990، سنة النشر 6/11/1988بتاريخ  1988لسنة  915 تمييز حقكؽ رقـ - 1
، ايمف  المضمكف بقصد التاميف" األعمىالحد  أكينحصر التعكيض بالضرر الفعمي الذم لحؽ بالمؤمف لو كليس بقيمة السيارة 

 . 43محمد احمد المكمني، التاميف كالقضاء في قرارات محكمة التمييز، مرجع سابؽ،ص
 . 56الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  - 2
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أعمى لتعكيض فقد كضع حدا  األضراريض ىذه كحدد مدل المسؤكلية عف تعك ، كالمادية كالمعنكية

ك ما يعادليا بالعممة أ دينار آالؼكىي مبمغ عشرة  ،ضرار المعنكية التي تمحؽ بوالمصاب عف األ

 ،كما فاتو مف كسب ،كالتي تمثؿ ما لحؽ المصاب مف خسارة ،ضرار الماديةأما األ، ياالمتداكلة قانكن

 . فمـ يضع ليا حدا اقصى لمتعكيض عنيا، لى مصاريفوإباإلضافة 

نو ال يمكف معرفة تكاليؼ عالج أ ،د اقصى لمتعكيض عف الضرر المادمكالحكمة مف عدـ كضع ح

مر لذلؾ ترؾ أ، كف حصرىا بنص قانكنيكالتي ال يم، إصابتوكدرجة  ،كمستمزماتو الطبية ،المصاب

كقدرتو عمى ، كحالتو ،كظركؼ المصاب ،مامو مف بيناتيرىا لقاضي المكضكع كفؽ ما يطرح أتقد

 . الذيف يعكليـ كاألشخاص ،الكسب

مسؤكلية شركة تحدد ) اإللزامينص في المادة الثانية مف تعميمات نظاـ التاميف  األردنيالمشرع 

، بب حادث ناجـ عف استعماؿ المركبةبس ،الجسمانية التي تمحؽ الغير اإلصابةك ميف عف الكفاة أأالت

ميف عف كمسؤكلية شركة التأ، الجسمانية صابةك اإلأ ،المعنكية الناجمة عف تمؾ الكفاة كاألضرار

كفؽ المبالغ الكاردة في  ،المركبة استعماؿمتمكات الغير بسبب حادث ناجـ عف الخسائر التي تمحؽ بم

 . 1(كالذم يشكؿ جزء ال يتجزأ منيا ،المرفؽ بيذه التعميمات (1الجدكؿ رقـ )

حسب نكع  ،لمسؤكلية شركة التاميف تمتـز بو لتعكيض الضرر اكضع حدكد األردنيف المشرع نجد أ

في الممتمكات التي تمحؽ  خسائر أك ا،طبي اعالج أك امعنكي أك اجسدي اضرر  أكافسكاء ، الضرر

 . بالغير

                                                           
كالممحؽ  2002لسنة  لممركبات كمسؤكلية شركة التاميف الناجمة عف استعماليا اإللزاميالتاميف  أقساطمف تعميمات  2المادة  - 1

 . 2001لسنة  51رقـ  اإللزاميبنظاـ التاميف 
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الجسدية التي تمحؽ الشخص الكاحد  األضرارفقد حدد مثال مسؤكلية شركة التاميف في التعكيض عف 

التي ينتج عنيا عجز كامؿ غير قابؿ لمشفاء  اإلصابةحالة  أك ،الذم يعتبر مف الغير في حالة الكفاة

التي يفقد فييا البصر في كمتا  اإلصابةكبأربعة آالؼ دينار في حالة  أردنيبمقدار خمسة آالؼ دينار 

  . عينيو فقدانا تاما غير قابؿ لمشفاء

لسنة  29رقـ  عمى المركبات اإللزاميفي المادة السادسة مف نظاـ التاميف  األردنيشترط المشرع كا

ف ال يزيد مقدار التعكيض المستحؽ عمى المؤمف عف كؿ حادث عف مائة الؼ دينار اردني أ ،1985

 أشياءالمادية التي تمحؽ  األضراركعف خمسيف الؼ دينار اردني عف ، الجسدية اإلصاباتفي حالة 

الجسدية المادية في  األضراراجتمعت  فإذا، لكؿ حادث كحد اقصى إصالحياالغير بما في ذلؾ 

فاف مجمكع التعكيض الذم تمتـز بو شركة التاميف ال يتعدل مائة كخمسيف الؼ دينار ، دحادث كاح

 . 1اردني كحد اقصى

يتجاكز  أالف يتقاضى كامؿ التعكيض الذم يستحقو مف شركة التاميف بشرط ر أضرٌ تكبذلؾ يككف لمم

التي تصيبو مف  األضرارلمسؤكلية المؤمف المقررة لتعكيض الغير عف  األعمىىذا التعكيض الحد 

ذا ،المركبة استعماؿجراء   يشترككف في مبمغ التعكيض. فإنيـ، فك ر ضرٌ تتعدد الم كا 

كالمؤمف عمى حدكد  ،ف اتفاؽ المؤمف لواإللزامي أمف نظاـ التاميف كيستفاد مف نص المادة السادسة 

ر فيما اذا كاف ىذا ضرٌ ت( ال يسرم بحؽ الم1مسؤكلية المؤمف بما يقؿ عما ىك كارد في الجدكؿ رقـ )

ر يعتبر مف الغير الذم ال تسرم ضرٌ تف المذلؾ أ ،التحديد يقؿ عف التحديد القانكني الكارد في الجدكؿ

 .2العقد المبـر بيف المؤمف كالمؤمف لو  آثاربحقو 

                                                           
 .278ص  , مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع,2001, 1عبد القادر العطير, التاميف البرم في التشريع, ط - 1
 .279عبد القادر العطير, التاميف البرم في التشريع, مرجع سابؽ, ص - 2
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المعدؿ لنظاـ التاميف  2010لسنة  12لممركبات رقـ  اإللزامي( مف نظاـ التاميف 9كقد نصت المادة )

كما طرأ عميو  ،2001( لسنة 32ماؿ المركبات رقـ )مف المسؤكلية المدنية الناجمة عف استع اإللزامي

بمقتضى  أدناهالمبينة  األمكرتحدد ، ( مف ىذا النظاـ10دة )الما أحكاـعمى " مع مراعاة مف تعديؿ 

المبالغ المقطكعة التي تمتـز شركة التاميف بدفعيا - 1 :ىذا النظاـ أحكاـالتعميمات الصادرة بمكجب 

 –العجز الجزئي الدائـ  –العجز الكمي الدائـ  –الكفاة  :مف الحاالت التالية أملممتضرر كذلؾ في 

 . العجز الجزئي الدائـ أكالعجز الكمي الدائـ  أكالمعنكية الناجمة عف الكفاة  األضرار –العجز المؤقت 

، كالخسائرمتضرر عف نفقات العالج الطبي، حدكد مسؤكلية شركة التاميف في تعكيض ال -2

  . التي تمحؽ بالممتمكات كاألضرار

( كالتي حددت المبالغ التي 24/2010التعميمات رقـ ) األردنيةىيئة التاميف  إدارةكقد اصدر مجمس 

 :كىي 2010لسنة  12لممركبات رقـ  اإللزامي( مف نظاـ التاميف 9كفقا لنص المادة )،تدفع لممصاب 

( دينار 3000) إلى باإلضافة أردني( دينار 17000تدفع لممصاب بعجز كمي دائـ مبمغ ) -1

( دينار اردني كحد 7500مبمغ ) إلى افةباإلض، معنكية عف ىذا العجز أضراراردني بدؿ 

 . اقصى لمصاريؼ العالج

 باإلضافة ،دينار مضركبة بنسبة العجز( 17000تدفع لممصاب بعجز جزئي دائـ مبمغ ) -2

( دينار اردني كحد 7500مبمغ ) إلى باإلضافة، دينار مضركبة بنسبة العجز( 3000لمبمغ )

 . اقصى لمصاريؼ العالج

( 39) أقصاىالمدة  أسبكعيا( دينار 100مبمغ ) ،)فقداف الكسب( تدفع لممصاب بعجز مؤقت -3

 ( دينار اردني كحد اقصى لمصاريؼ العالج. 7500مبمغ ) إلى باإلضافة أسبكع
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حيث ، الجسدية كالكفاة األضرارالمشرع المصرم لـ يضع حدا اعمى لمسؤكلية شركة التاميف عف     

كىذا ما نص عميو في ، كدكف تقيد تشريعي، مفتكحة األضرارجعؿ مسؤكلية شركة التاميف عف تمؾ 

) يمتـز المؤمف بتغطية المسؤكلية  1955لسنة  652رقـ  اإلجبارمالمادة الخامسة مف قانكف التاميف 

اذا كقعت  ،شخص مف حكادث السيارة أمبدنية تمحؽ  إصابة أيةعف  أك،المدنية الناشئة عف الكفاة 

لسنة  449مف قانكف  6المنصكص عمييا في المادة  األحكاؿكذلؾ في  ،في جميكرية مصر

1955... )1. 

 أك ،سكاء بالنسبة لمقدار التعكيض التأميفلمسؤكلية شركة  اضع حدف المشرع المصرم لـ ينجد أ

حيث جعؿ تمؾ المسؤكلية مطمقة كتحدد عمى ، بالنسبة لمجمكع مبمغ التعكيض عف الحادث الكاحد

كىذا ، بمكافقة المؤمف المتضٌررك  "،ما يتـ االتفاؽ عميو بيف المؤمف لو أك, 2ما يحكـ بو قضائيا أساس

 . ما نصت عميو المادة الخامسة في فقرتيا الثانية

، رالمتضرٌ تعكيض ال يسرم عمى مبمغ ال أك ،ى مقداركالمؤمف لو عم التأميفاتفاؽ بيف شركة  أمكاف 

كحتى لك لـ يكف مقدار ، الصفة التعكيضيةمف المسؤكلية ضد حكادث السيارات يحمؿ  التاميف الف

 . ف يعرؼ عند كقكع الضرريمكف أنو فإ ،التعكيض معينا عند التعاقد

  

  

                                                           
 . 61الييجاء, التاميف ضد حكادث السيارات, مرجع سابؽ, ص أبكلؤم ماجد ذيب  - 1
ف تقدير التعكيض تييمف عميو مسائؿ الكاقع التي يستقؿ بيا إ"  27/11/1984ؽ جمسة 54لسنة  1111نقض مصرم رقـ  - 2

كمبرراتو التي  األكراؽب الثابتةعناصره  إلىسائع كمردكدا  أساسف يككف ىذا التقدير قائما عمى أف مناط ذلؾ أ إالكع قاضي المكض
 . مع الضرر غير زائد عميو " متكافئاالتعكيض مع العمة مف فرضو بحيث يبدك  أساسيتكازف بيا 



33 

 

 الفصل الثاني

 وكيفية تقديرىا ماليا ،الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق األضرارالتعويض عن 

قيٍؿ أىتىٍعبيديكفى ًمف ديكًف المًَّو ) :، قاؿ تعالىكضده النفع األذلىك  ،الضرر كالضر في المغة بمعنى كاحد
ـي  رًّا كىالى نىٍفعنا كىالمَّوي ىيكى السًَّميعي اٍلعىًمي ـٍ ضى  .1(مىا الى يىٍمًمؾي لىكي

شخص الذم لـ يصب بضرر ال ف البمعنى أ، في المسؤكلية المدنية األساسيكالضرر ىك الركف 

ال ،ف يطالب بالتعكيضيستطيع أ  .2القاعدة المشيكرة ) ال دعكل بال مصمحة( إلىرد طمبو استنادا  كا 

المسؤكلية المدنية  أركاففاف الضرر ىك الركف الذم ال خالؼ عميو مف  ،ففي المسؤكلية التقصيرية

 أصابقد  اف يككف ىناؾ ضرر حكـ القاضي بالتعكيض ال بد أبمعنى انو حتى ي، لقياـ دعكل التعكيض

كف ىناؾ مسؤكلية عف ىذا الضرر كفؽ قكاعد ف يككال بد أ ،الشخص الذم يطالب بالتعكيض

فسائؽ  األشياءفعؿ  أكفعؿ الحيكاف،  أك ،فعؿ الغير أك، المسؤكلية التقصيرية عف الفعؿ الشخصي

ف فانو يمكف أ ،كلكنو لـ يمحؽ ضررا بالغير، الضكئية فيقطعيا حمراء اإلشارةالسيارة الذم ال يحتـر 

 ،ال يكجد متضرر ألنو ،المركر، كلكنو ال يساؿ مدنيا كأنظمةخالؼ قكاعد  ألنو ،يككف مسؤكال جنائيا

 كفي ىذه الدراسة سنمقي الضكء عمى عناصر الضرر الجسدم القابمة لمتعكيض.

                                                           
 . 76 اآلية, سكرة المائدة - 1
الصادر في غزة  2001( لسنة 2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) أصكؿ( مف قانكف 3كقد نصت عمى ىذه القاعدة المادة ) - 2

طعف ال يككف لصاحبو  أكدفع  أكطمب  أكال تقبؿ دعكل  -1بقكليا: ) كالمنشكر بالجريدة الرسمية  2001-5-12بتاريخ 
 مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف (. 
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 المبحث األول

 عناصر الضرر الجسدي القابمة لمتعويض
كيصعب في ،1األدبية كاألضرار، ضرار الماديةاأل ،األضرارطائفتيف مف  إلىيتحمؿ الضرر الجسدم 

ف ذ أإ، الجسدم باألذلفيما يتعمؽ ، دبيكالضرر األ ،الفصؿ بيف الضرر المادم األحيافكثير مف 

فالمساس بسالمة الجسد يمثؿ مزيجا مف الضرريف ، ف معاآفي  األضرارصابة تنتج نكعيف مف اإل

ف فاصمة بيف ىذيف النكعيف مف الضرر, أل اكليس ىناؾ حدكد، في ذات الكقت كاألدبيالمادم 

كتؤثر في نفسو, كما قد تمس قدرتو عمى العمؿ  ،صابة قد تمس شعكر المصاب كقيمو المعنكيةإلا

 دبي.ر جسدم مادم يتبعو بالضركرة ضرر أضر  فأم، كنشاطو الذاتي

فأنكاع ف الضرر الجسدم ىك نكع مستقؿ لمضرر, يرا مف الباحثيف يعتبركف أف كثأكمف ىنا نجد 

ف الضرر رغـ أ كالضرر الجسدم,، دبيكالضرر األ، الضرر المادم :ىي الضرر عندىـ ثالثة

، فيرل 2دبيالضرر المادم كالضرر األ :لى نكعي الضرر التقميدييف كىماإالجسدم يتحمؿ بالنتيجة 

كمتعددة  ،ناصر الضرر الجسدم ىي كثيرةف عالجسدم، أل رفراد نكع مستقؿ لمضر إالبعض ضركرة 

الفصؿ فيما  األحيافمف جسدية يصعب في كثيرة  أضراراكمتنكعة كعمى درجات مختمفة، كالف ىناؾ 

كالضرر الجنسي، كالبعض يعتبرىا مف قبيؿ  ،، كالضرر الجماليأدبية أك ،مادية أضرارااذا كانت 

  مساس بسالمة الجسـ ىك ضرر مادم . أمف أساس أالضرر المادم عمى 

 ؟ أدبيا أكا اذا كاف ضررا ماديا كلكف ما ىك المعيار لتحديد الضرر الجسدم فيم

                                                           
ب كالكس مادمف مسؤكلية الضماف عف الفعؿ الضار يشمؿ الضرر الأـ ) 7/3/2005تاريخ  4237/2004قـ تمييز حقكؽ ر  - 1

ـ, 2012, 1المجاكرة ليا, ط كاألضرارالجسدية  األضرارمحمد عبد الغفكر العماكم, التعكيض عف ، الفائت كالضرر المعنكم (
 .38دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, ص

2
 .39, صمرجع سابؽالمجاكرة ليا,  كاألضرارالجسدية  األضرارمحمد عبد الغفكر العماكم, التعكيض عف  -
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ىك  األدبيفيككف الضرر  ،بالحكاس إدراكوىك الضرر الذم يمكف  :ف الضرر المادميعتبر البعض أ

 . بالحكاس إدراكوذلؾ الضرر الذم ال يمكف 

 :األدبيالضرر  أما، رلممتضرٌ ف الضرر المادم ىك الضرر الذم يسبب خسارة مالية كالبعض يعتبر أ

فيصيبو في غير حقكقو  ،رممتضرٌ فيك الضرر الذم يصيب غير الماؿ, بحيث ال يمس الذمة المالية ل

 . رضرٌ تال يسبب خسارة مالية لمم األدبيف الضرر بمعنى أ، المالية

فيككف الضرر المادم ىك ، لضرر الذم ال يمكف تقكيمو بالماؿىك ا األدبيف الضرر كالبعض يعتبر أ

 الضرر الذم يمكف قياس مقداره كتقكيمو بالماؿ.

فيؤدم ، ميما كاف يسيرا اإلنسافبانو كؿ مساس بمادة جسـ  البعض يعتبر الضرر الجسدم المادمك 

األدبي ما . فيككف الضرر كمكناتو ،كمزاياه ،اإلنسافنقص في قدرات  أكنقص في سالمة الجسـ  إلى

 . انقاص مف قيمو المعنكية أك ،شعكره بالنقص أك ،لـ نفسي لدل المصابيتبع ىذا المساس مف أ

الجسدم  باألذلفيما يتعمؽ  األدبيكالضرر  ،ف معيار التمييز بيف الضرر المادمنرل أ فإنناكبالتالي 

تفكيت  أكفاذا نجـ عنو خسارة مالية ، يةالمترتب عمى المساس بالسالمة الجسد األثر إلىف ننظر ىك أ

ميزات  أك ،قدرات أك ،نقص في مكنات أكعجز,  أك ،نقص في سالمة الجسـ مف عطؿ أك، كسب

عد الضرر ماديا, كاذا لـ يترتب عمى المساس ، تقكيمو بالماؿ أكبالحكاس  إدراكومما يمكف ، المصاب

أك  ،كعكاطفو، كشعكره ،كاعتباره ،كشرفو ،مساس بكرامة الشخص إنما، بالسالمة الجسدية خسارة مالية

 . أدبيام قيمة معنكية عندئذ يككف الضرر أ

)المعنكم(  األدبيكالضرر ، أكؿكعميو سنبحث في ىذا المبحث الضرر الجسدم المادم في مطمب 

  . الجسدية في مطمب ثاني اإلصابةالناتج عف 
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 ولالمطمب األ 

 الماديالضرر الجسدي 
سمبا  التأثيرمصمحة مالية لمشخص مف خالؿ  أك، الضرر الذم يصيب حقا يقصد بالضرر المادم

 .1عمى ذمتو المالية 

 ،ر خسارة ماليةضرٌ تتسبب لمم اإلصابةف ذلؾ أل، بالضرر المالييسمى ىذا الضرر  فعميو فإك 

، المالي إنتاجوعمى  اإلصابةكقد تؤثر ، فالمصاب يككف مضطرا لصرؼ الماؿ مف اجؿ عالج نفسو

 .2سمبا عمى قدرتو عمى العمؿ كالكسب اإلصابةفتضعؼ قكتو كتؤثر 

نقص في سالمة  إلىكيؤدم ، اإلنسافكيشمؿ الضرر الجسدم المادم كذلؾ كؿ مساس بمادة جسـ 

كال يجكز ، الحؽ في سالمة جسمو إنساففمكؿ  . كمزاياه كمكناتو، اإلنسافنقص في قدرات  أك ،الجسـ

ف ينقص ؽ يعد متحققا في كؿ فعؿ مف شانو أف المساس بيذا الحؾ أكيترتب عمى ذل، منو االنتقاص

 .3كمكناتو  ،هكمزايا ،ينقص مف قدرات المصاب أك، ميما كاف يسيرا ،مف سالمة الجسـ

                                                           
ـ, دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع, 2001, 1خميؿ مصطفى, تقدير مبمغ التعكيض كحقكؽ المؤمف المترتبة عمى دفعو, ط - 1

 . 161ص
" يشمؿ الضرر المادم فيما فات المدعي مف كسب مف راتبو الذم  30/7/2001بتاريخ 2001لسنة  802تمييز حقكؽ رقـ  - 2

, ككذلؾ بدؿ نفقات تنقالت اإلصابةعمى التقاعد بسبب  إحالتوالذم اصبح يتقاضاه بعد  الخدمة, كالراتب أثناءكاف يتقاضاه 
عمى التقاعد, حتى بمكغو سف الستيف, عمى  إحالتوالمدعي لممعالجة, كالتعكيض عف نقص قدرة المدعي عف الكسب مستقبال بعد 

، القضائي االجتياد التاميف، أحكاـ مش،ػمدغ جماؿ بمكغو الستيف مف العمر في المتكسط" ىف الشخص العادم سيعمؿ حتأاعتبار 
 .86مرجع سابؽ، ص

 .47, صمرجع سابؽالمجاكرة ليا,  كاألضرارالجسدية  األضرارمحمد عبد الغفكر العماكم, التعكيض عف  - 3
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ف إم أ، رضرٌ تمصمحة مالية لمم أكبحؽ  اإلخالؿىك  األكؿفي الضرر الجسدم شرطاف كيشترط 

, 1ف يككف الضرر محققا أ كالشرط الثاني ،بمصمحة مالية لو أك ،رضرٌ تبحؽ الم إخالؿيككف ىناؾ 

 .2كيتكافر ذلؾ اذا كاف الضرر حاال ككقع فعال  ،ف يككف الضرر محقؽ الكقكعأم أ

 ولمضرر الجسدي المادي معنيان:

بالمساس كيتمثؿ ىذا الضرر ، الحصرم أكؽ الجسدية بمعناىا الضيٌ  اإلصابةكىك  :قضي   األول

 أداءضعؼ في  أك ،كما تخمفو مف عجز ،الجسدية اإلصابةكىك عيف ، بسالمو الجسد كتكاممو

، ـ السكاء نتج عف ذلؾ خسارة مالية أ، عدـ القدرة الذاتية عمى النشاط أك ،الكظائؼ الطبيعية لمجسـ

 أك، كجكد خمؿ في التكامؿ الجسدم لممصاب إلىف يؤدم انتقاص مف سالمة الجسـ مف شانو أ فأم

كمكنات, فاف الضرر الجسدم يككف  ،كمزايا ،نقص فيما كاف يتمتع بو المصاب مف قدرات إلىيؤدم 

 3ـ ال.و اثر عمى مكارد المصاب المالية أنتقاص لمتحققا, بصرؼ النظر عما اذا كاف ىذا اال

نقصاف  أك ،كالقدرات الجسمانية كليس فقد ،ؿف المساس بسالمة الجسـ ىك مف قبيؿ فقد الكسائأم أ

، ا مف خالؿ كافة جكانب حياة الشخصكمؤكد يمكف تقديره نقد ،فيك ضرر حاؿ، مصدر الدخؿ

 كاستقالال عف اثره عمى الدخؿ المالي.

                                                           
بمصمحة  خالؿاإل" يشترط لمحكـ بالتعكيض عف الضرر المادم  23/3/83ؽ جمسة  52سنة  1598نقض مصرم رقـ  - 1

خر آشخص  أصابكف كقكعو في المستقبؿ حتميا فاف كف يأ أكباف يككف قد كقع بالفعؿ  مالية لممضركر كاف يككف الضرر محققا
بيا  اإلخالؿمصمحة مالية مشركعة يعتبر  أكحؽ  األخيرف يتكافر ليذا أخر فال بد آشخص  أصاببالتبعية عف طريؽ ضرر 

ف المتكفى كاف يعكلو فعال كقت أخر ىي ثبكت آتيجة كفاة كالعبرة في تحقؽ الضرر المادم لمشخص الذم يدعيو ن أصابوضررا 
 كفاتو عمى نحك مستمر كدائـ كاف فرصة االستمرار عمى ذلؾ كانت محققو".

 .585, دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر, ص1979د. عبد المنعـ فرج الصده, مصادر االلتزاـ ,  - 2
 .48محمد عبد الغفكر العماكم, مرجع سابؽ, ص - 3
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د قادرا عمى كلـ يع ،بعجز دائـ مف جراء حادث أصيبكقد حكمت محكمة النقض الفمسطينية لمكظؼ 

 ،في العمؿ ألمثالو المستحقةكتصرؼ لو العالكات  ،كبقي راتبو ساريا ،مف ميامو كأعفي، القياـ بعممو

الف العبرة في ، كيض عف بدؿ فقداف دخمو المستقبميباستحقاقو لمتع، التقاعد إلىكذلؾ لحيف خركجو 

اصبح غير قادر عمى  فإذا، ىي ككف ىذا الدخؿ مقابؿ العمؿ الذم يقكـ بو المصاب، الدخؿ المفقكد

خر غير عممو ال اثر لو فيما يتعمؽ بحقو أم دخؿ يحصؿ عميو مف مصدر آفاف  ،القياـ بيذا العمؿ

   1.في الحصكؿ عمى التعكيض عف فقداف دخمو المستقبمي

كتمؼ  ،عاىة دائمة(مف تعطيؿ ) اإلصابةما ينتج عف  المادم بمعناه الضيؽ كيشمؿ الضرر الجسدم

العقمية  أك، العجز الدائـ الذم ينقص مف القكة الجسدية أك، فقداف حاسة أك، بتره كلك جزئيا أك ،عضك

فتضعؼ بالتالي ، اإلصابةالعمؿ كالكسب كما كاف قبؿ  بإمكانوكلك كاف جزئيا, فال يعكد ، رضرٌ تلمم

 العاىة الدائمة. أككالمستقبمية بسبب العجز الدائـ  ،الحالية اإلنتاجيةقدرتو 

الذم ال يتجاكز الضرر  األصميالي فاف الضرر الجسدم المادم بالمعنى الضيؽ ىك الضرر كبالت

كىك الضرر الجسدم بذاتو الذم ينصب اثره عمى الجسـ كقكاه, كيتـ ، الفسيكلكجي في جسـ المصاب

 إصابةفيتـ تحديد درجة ، تقدير ىذا الضرر كفقا لمعيار مكضكعي عاـ ينطبؽ عمى جميع الناس

 .2ثـ يتـ تقدير مبمغ التعكيض بناء عمى ذلؾ ، اإلصابةكمدل  ،كنسبة العجز، العضك

، غير الفسيكلكجية األضراريتمثؿ المعنى الكاسع لمضرر الجسدم المادم بكؿ  :والمعنى الثاني واسع

اإلصابة الجسدية, بمعنى أف الضرر الناتج عف كجميع الخسائر المالية التي تمحؽ بالمصاب نتيجة 

، ر ىك المعنى الكاسع لمضرر الجسدم المادمضرٌ تالضرر الجسدم عمى الجانب المالي لمم انعكاس

                                                           
 . 25/9/2011تاريخ  555/2010نقض مدني رقـ  - 1
 .50المجاكرة ليا, مرجع سابؽ, ص كاألضرارالجسدية  األضرارمحمد عبد الغفكر العماكم, التعكيض عف  - 2
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كالتي تتبع الضرر الفسيكلكجي كتنتج المتضٌرر االقتصادية التي تمحؽ ب أك ،السمبية المالية اآلثارفكؿ 

 .1تمثؿ الضرر الجسدم المادم بمعناه الكاسع ، عنو

 كشفائو ،مف اجؿ تحسيف حالتو الصحية اإلنساف, كما يصرفو كيشمؿ ىذا المعنى جميع نفقات العالج

عادة كنفقات العمميات  ،األدكية كأثماف ،في المستشفى اإلقامةكمصاريؼ  ،الطبيب كأجرة، تأىيمو كا 

  2.الجراحية

، الحرماف منو أك ،نقص في الدخؿ أك ،انقطاع أمكيشمؿ ىذا المعنى الكاسع لمضرر الجسدم المادم 

 أك ،كتمؼ عضك ،لعاىة دائمة أما، إصابتودخؿ فقده المصاب نتيجة  كأم، كالركاتب، األجكركنقص 

مافقداف حاسة,  أك ،بتره كلك جزئيا  جزئيا. أك ،عجزا كميا أكافمؤقت سكاء  أك ،لعجز دائـ كا 

فتعكيض ، لضرر الذم سيقع حتما في المستقبؿكىك ا، كيشمؿ ىذا المعنى كذلؾ الضرر المستقبمي

ف يطالب ؿ الذم يصاب بعاىة دائمة يستطيع أفالعام، المستقبؿ امر متفؽ عميو فقيا كقضاءالضرر 

نما، بالتعكيض ال عف الضرر الذم كقع فعال مف جراء عجزه عف العمؿ في الحاؿ فقط عف  أيضا كا 

 متأكدةكانت المحكمة  فإذا، الضرر الذم سيقع حتما في المستقبؿ مف جراء عجزه عف العمؿ مستقبال

ف ترجئ قرارىا كال تقدر فمف العبث أ، كتكافرت لدييا عناصر التقدير، ف حصكؿ الضرر في المستقبؿم

 . التعكيض في الحاؿ

يخرج عف الضرر الفسيكلكجي  ،ادم بالمعنى الكاسع ىك ضرر مباشركبالتالي فاف الضرر الجسدم الم

كيتمثؿ بما يمحؽ المصاب مف  ،الجسدية بمعناىا الضيؽ اإلصابةفيك ضرر يتبع ، في جسـ المصاب

                                                           
 . 50مرجع سابؽ, ص ،ليا المجاكرة كاألضرار الجسدية األضرار عف التعكيض محمد عبد الغفكر العماكم, - 1
العمميات المستقبمية التي اكد  إجراءف "أـ 7/3/2005تاريخ  4237/2004في قرارىا رقـ  األردنيةاعتبرت محكمة التمييز  - 2

تدخؿ في حساب  إجرائياالمادية التي تمحؽ بالمتضرر , كبالتالي فاف تكاليؼ  األضرارىي مف قبيؿ  إجرائياضركرة  األطباء
  .51محمد عبد الغفكر العماكم, مرجع سابؽ, ص ."الضرر المادم كفقا لما استقر عميو اجتياد محكمة التمييز
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كيتـ تقديره كفؽ معيار ذاتي تراعى فيو اعتبارات كمؤثرات ، اإلصابةاقتصادية نتيجة  أك،خسائر مالية 

 ،كحالتو الصحية،كظركفو الشخصية ، مثؿ مكارد المصاب المالية، ذاتيا اإلصابةخارجة عف 

يتـ تعكيضو بمقدار الدخؿ الذم فقده  كغيرىا. فصاحب المينة الذم يككف دخمو عاليا ،كاالجتماعية

 1خر دخمو متدف.يضو لصاحب مينة آعك كليس بنفس مقدار ما يتـ ت، اإلصابةنتيجة 

 المطمب الثاني

 الجسدية اإلصابة) المعنوي( الناتج عن  األدبيالضرر 
, كال بالحكاس إدراكو أكيمكف مشاىدتو  ذاتي ال أكضرر شخصي  المعنكم ىك أك ،األدبيالضرر 

كقيمو  ،كعاطفتو ،كشعكره ،ر يمس تفكيرهضرٌ تامر داخمي في نفس الم ألنوكذلؾ ، يمكف تقكيمو بالماؿ

 المعنكية.

فال يمس الذمة المالية ، بمعنى انو ضرر يصيب غير الماؿ، ىك ضرر غير مالي األدبيكالضرر 

حتى كاف ، لممتضٌرر األدبيةيصيب الذمة  األدبيفالضرر ، كيصيبو في غير حقكقو المالية لممتضٌرر

في  أك ،في عرضو أك ،فيك قد يصيب الشخص في حريتو، كاف ناجما عف االعتداء عمى حؽ مالي

كالتقدير  ،ككؿ ذلؾ ينقص مف حؽ الشخص في االحتراـ، في مركزه االجتماعي أك ،سمعتو أك ،شرفو

 .2إنساناو بساتحاالكاجبيف لو ب

، لممتضٌررالتي تصيب المصالح غير المالية  األذلالمعنكية يقصد بيا كجكه  أك ،األدبية فاألضرار

 . ما يؤذم الحقكؽ المعترؼ بيا لمشخصية القانكنية أيضافيي ما يمس العكاطؼ كالمشاعر, كتشمؿ 

                                                           
 .56المجاكرة ليا, مرجع سابؽ, ص كاألضرارالجسدية  األضرارمحمد عبد الغفكر العماكم, التعكيض عف  -1
 . 56محمد عبد الغفكر العماكم, مرجع سابؽ, ص - 2
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ال  األكؿ، المعنكم أك ،األدبيفي جكاز التعكيض عف الضرر  رأييف إلىكقد اختمؼ الفقو القانكني 

ضركرة اخذ ىذا النكع مف الضرر  إلىالثاني  الرأمبينما يذىب  ،األدبييجيز التعكيض عف الضرر 

 .1في الحسباف عند تقدير التعكيض

( 1202المادة ) ىذا الضرر في بإزالةكقضت ، األدبيالعدلية فكرة الضرر  األحكاـمجمة  أقرتقد 

كحصف الدار كالمطبخ كالبئر, تعد ضررا  رؤية المحؿ الذم ىك مقر النساء,) :فحيث نصت عمى أ

ؿ الذم ىك بنى مجددا كجعؿ لو شباكا مطال عمى المح أكاحدث رجؿ في داره شباكا,  فإذا، فاحشا

كيصير ذلؾ الرجؿ ، فانو يؤمر برفع الضرر، الفاصؿ بينيما طريؽ أك ،مقر نساء جاره المالصؽ

كلكف ال يجبر ، كضع طبمة أكببناء حائط  ماإ، مجبكرا عمى رفع ىذا الضرر بصكرة تمنع كقكع النظر

 إزالتوالذم يمكف  األدبيالضرر صكرة خاصة مف  إلىفيذا النص يشير  (...عمى سد الشباؾ بالكمية

 تعكيض عيني(.)

 :عمى نوعين األدبيالقول بان الضرر  إلىواتجو جانب كبير من الفقو القانوني 

 ،المعنكم الذم يصيب الشخص في شرفو األذلكىك ، متصؿ بضرر مادم أدبيضرر  :األولالنوع 

مثؿ فصؿ المكظؼ مف عممو نتيجة ، اعتباره, كينتج عف ذلؾ خسارة مالية أك ،كرامتو أك ،سمعتو أك

تشكيو في  إلى أدتالتي  اإلصابةالنفسي الذم يصيب الشخص نتيجة  كاأللـ أك، سمعتو إلى اإلساءة

ترفع ضده دعكل  أك أمانتو،ذم يتيـ باطال في كالتاجر ال أك، وضعؼ جنسي لدي إلى أك ،جسمو

 ،آلخرزراعية  أرضاكمف يدخؿ  أك، اعتباره المالي إلى كاإلساءةكساد تجارتو  إلىفيؤدم ذلؾ ، كيدية

                                                           
 . 163خميؿ مصطفى, تقدير مبمغ التعكيض كحقكؽ المؤمف المترتبة عمى دفعو, مرجع سابؽ,  - 1
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فيذه ، في محتكيات المنزؿ أككيرافؽ ذلؾ تمؼ في المزركعات ، ةعنك  آلخريدخؿ بيتا سكنيا  أك

 .1يتبعيا خسارة مالية  أدبية أضرارجميعيا 

المعنكم الذم يصيب  األذلمجرد )غير متصؿ بضرر مادم( كىك  أدبيضرر  :النوع الثاني

كمف  أك، تقييد حريتو دكف كجو حؽ أك ،نفسيا بسبب خطفو يتأذلكمف ، كأحاسيسوالشخص في نفسو 

 ،العاطفية كاآلالـ أك، تشكيو السمعة أكالقذؼ،  أك ،كشرفو بالسب ،يعاني مف االعتداء عمى عرضو

 إصابةالـ التي تصيب الزكجة بسبب اآل أك، كالنفسية التي تصيب الكالديف بسبب فقداف طفميما

التي  اإلعاقةشعكر المصاب بالنقص بسبب  أك، التي تصيب االبف بسبب فقده احد كالديو أك، زكجيا

الخكؼ  أك، في كؿ مكافكنظرات العطؼ التي تالحقو ، كما يتبع ذلؾ مف كصفو بالمعاؽ، تعرض ليا

 نتيجة األشخاصالضرر الذم يمحؽ احد  أك, كال سند ليا غيره ،و التي ال معيؿعمى مصير عائمت

 .2تحقيرا لو  أك ،ذما أك ،مقالة تتضمف قدحا

منيا ما يتعمق بالحقوق المعنوية ، لو عدة صكر األدبيف الضرر إلى أكيرل بعض الباحثيف 

، كحرمة المساكف كاإلقامة ،كالرعاية كحرية التنقؿ ،الدساتير بالحماية كىذه الحقكؽ كفمتيا ،الشخصية

 أدبيفيك ضرر ، كيتمثؿ ىذا الضرر بالمساس بالعاطفة كالشعكر ،ومنيا ما يتعمق بالعاطفة والشعور

الـ النفسية التي اآل أك، كمشاعر الحزف كاالسى التي تمحؽ بالكالديف بسبب فقداف طفميما، بحت

بسبب فقداف احد  األكالدالـ التي تصيب اآل أك، اآلخرالزكج  إصابةتصيب احد الزكجيف بسبب 

فكؿ مساس بالجسد يتبعو مساس بالمشاعر كتحصيؿ  ،الجسدية اإلصاباتومنيا ما يتبع ، الكالديف

 ،كلكعة ،كحزف ،يةالـ نفساألدبي بما يشعر بو المصاب مف آكتتمثؿ ىذه الصكرة مف الضرر ، حاصؿ

                                                           
 . 61المجاكرة ليا, مرجع سابؽ, ص كاألضرارالجسدية  األضرارمحمد عبد الغفكر العماكم, التعكيض عف  - 1
 . 62, مرجع سابؽ, صمحمد عبد الغفكر العماكم - 2
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، كمصير مف يعكليـ  ،ليو حالةكما ستؤكؿ إ ،كتفكير بالمستقبؿ ،كمعاناة ،كاسى كشعكر بالنقص

 . التي تعرض ليا اإلصابةنتيجة ، كمركزه االجتماعي كغير ذلؾ مف القيـ المعنكية

عمى التعويضات المعنوية  ( من قانون التامين152)وقد نص المشرع الفمسطيني في المادة 

 :وىينتيجة حوادث الطرق المستحقة لممصاب 

 % عجز دائـ.1عف كؿ  أردنياخمسكف دينارا  -1

مؤسسة عالجية بسبب  أية أككؿ ليمة يمكثيا المصاب في المستشفى  أردنيادينارا  أربعكف -2

 حادث الطرؽ.

كاستمـز ذلؾ مككثو في ، اكثر أك ،اذا اجرل المصاب عممية جراحية، خمسمائة دينار اردني -3

 . المستشفى

( مف ىذه المادة يحؽ لو تعكيضا ال 3ك2ك1اذا لـ يستحؽ المصاب تعكيضا بمكجب الفقرات ) -4

  1. يزيد عف خمسمائة دينار اردني

األضرار المعنكية ف يزيد مجمكع مبمغ التعكيض عف ز أ( عمى " ال يجك 153ككذلؾ نصت المادة )

 ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا. أك ،الؼ دينار اردنيعف عشرة آ

فاف المبمغ الذم  ،كفاة المصاب إلىالحادث  أدل( مف ذات القانكف عمى " اذا 154كقد نصت المادة )

( مف ىذا القانكف مطركحا 153المذككر في المادة ) األقصىيدفع لكرثتو ىك خمسكف بالمائة مف الحد 

 . منو حصة الكرثة المعاليف كفقا لحجة حصر ارث المتكفى

 

                                                           
 . 2005لسنة  5ميف رقـ أمف قانكف الت 152المادة  - 1
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 المبحث الثاني

 المعنوي والماديالتقدير المالي لمتعويض عن الضرر 
كذلؾ بكضع معايير  ،لقد نيج قانكف التاميف الفمسطيني سياسة مختمفة عف غيره مف التشريعات

القانكني الراسخ في ذىف القضاء  لإلرثكالتي كانت نتاجا  ،احتساب التعكيض لمصابي حكادث الطرؽ

لسنة  677العسكرم رقـ  األمرحيث كاف  ،اإلسرائيميةالعسكرية  األكامرحيف كاف يطبؽ ،الفمسطيني 

كقد ، ساريا في قطاع غزة 1976لسنة  544العسكرم رقـ  كاألمر ،ساريا في الضفة الغربية 1976

حيث ،  2005لسنة  20حتى صدر قانكف التاميف رقـ ،كغزة  ،سارييف في الضفة األمريفظؿ ىذيف 

المحاكـ  أصدرت األمريفالتي استمر فييا تطبيؽ ىذيف  األعكاـالغي العمؿ بيما, فمف خالؿ 

المشرع الفمسطيني حيف كحسنا فعؿ ، راسخة كمستقرة أصبحتالفمسطينية العديد مف السكابؽ التي 

محافظا بذلؾ عمى ، العسكرية كصاغيا صياغة تتفؽ ككاقع المجتمع الفمسطيني  األكامر أحكاـىذب 

صاحبيا حيف تتسبب ىذه المركبة  أك ،كالمطمقة المترتبة عمى سائؽ المركبة ،المسؤكلية الكاممة مبدأ

 . اكثر أكفي كقكع حادث طرؽ يؤدم ألضرار جسمانية لمصاب 
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 األولالمطمب 

 تقدير التعويض المعنوي
( معايير ثابتة في تقدير التعكيض المعنكم بحيث ال يجكز الخركج عف 152كضع القانكف في المادة )

 :ىي أساسيةثالثة مبادئ  إلىىذه المعايير المقسمة 

المختصيف الذيف يتـ التكافؽ  األطباء أك ،كىك الذم يتـ تحديده مف خالؿ الطبيب :الدائم العجز :أوال

رار بق أك ،باتفاؽ الخصكـ إماكىذا االختيار يككف ، عمى تعيينيـ خبراء كؿ في مجاؿ تخصصو

 .التي يعانييا بسبب حادث الطرؽ كاألمراض ،قضائي بعد معرفة حالة المصاب

تابعة لكزارة  رسمية محايدةالطبية كجية  جنةالم إلىف قانكف التاميف لـ يشر إلى أ اإلشارةكتجدر 

 أكجبحيث  20001لسنة  7ف كجدت, كما فعؿ في قانكف العمؿ رقـ لتحديد نسبة العجز إ، الصحة

 أجازالمؤمف بينما  أك ،كاعتبار تقريرىا نيائيا في حؽ صاحب العمؿ، ىذه المجنة إلىالمصاب  إحالة

العجز المقررة يككف  كفي ضكء نسبة، جية اعمى أماـلمعامؿ المصاب الحؽ في استئناؼ ىذا القرار 

عف كؿ كاحد بالمائة مف نسبة العجز  أردنياف دينارا ك لممصاب الحؽ في نيؿ تعكيض مالي قدره خمس

  2كليس العجز المؤقت. ،الدائـ

                                                           
1
 ، العدد التاسع والثالثون.25/11/2001، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2000لسنة  7قانون العمل رقم  - 

 . 248قانكف التاميف الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص أحكاـاظـ محمد عكيضة, ن - 2
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 األمرف المبمغ في ظؿ نجد أ، العسكرم السابؽ األمرفي ظؿ  اكاذا ما قارنا ىذا المبمغ بما كاف مطبق

المبمغ  أضعاؼستة  أكشيكؿ تعادؿ خمسة  (1500شيكؿ =  1/100x 150000)العسكرم يساكم 

 1في قانكف التاميف الفمسطيني.

 أية أكدخكؿ المستشفى  إلىنتيجة حادث الطرؽ قد يضطر المصاب  :المكوث في المستشفى :ثانيا

مباشرة, كىنا يككف  اإلصابةاستكشاؼ حالتو بعد  أك ،كالمككث فييا بيدؼ العالج، مؤسسة عالجية

 أكي المستشفى عف كؿ ليمة يمكثيا ف أردنيادينارا  أربعيفمف حؽ المصاب الحصكؿ عمى مبمغ 

 . المؤسسة العالجية

ف ليمة المبيت يستحؽ المصاب إذ أ ،العسكرم كاألمركىذا المبمغ متقارب فيما بيف القانكف الفمسطيني 

 شيكؿ.(  300( = األقصى) الحد  2/1000x 150000 )العسكرم الـ كمعاناة األمرعمييا في 

المقصكد بالعممية الجراحية ىي العممية التي يجرييا الطبيب المعالج سكاء  :العممية الجراحية :ثالثا

مؤسسة عالجية تطمبت حالة المصاب  أيةداخؿ  أك ،الخاص أك ،كانت داخؿ المستشفى الحككمي

 تككف ناتجة عف حادث طرؽ. فكيجب أ، في المستشفى مككثوكاستمزمت  إجراءىا

اف ف، المككث في المستشفىكالثاني  ،حيةاعممية جر  إجراء األكؿكبالتالي فاف ىذه الحالة تتطمب امريف 

 ال تستكجب التعكيض عنيا بالمبمغ المذككر. فإنيا، لـ تستكجب المككث في المستشفى

عمميات  أك، العممية إجراءكالمعاناة عف  األلـالمصاب الحؽ بالتعكيض عف  أعطتكالتي  ،كىذه الفقرة

 677العسكرم رقـ  لألمرنص  أمكلـ يكف ىناؾ  ،في قانكف التاميف الفمسطيني ةجراحية مستحدث

 1كالمعاناة عف العممية الجراحية.، باأللـيعطي المصاب ىذا الحؽ المباشر بالمطالبة  1976لسنة 
                                                           

لسنة  20ث الطرؽ كفقا لقانكف التاميف الفمسطيني رقـ الجسدية الناتجة عف حكاد األضرارعبد اهلل حجاب, التعكيضات عف  - 1
 . 7, ص2010, 1976لسنة  677كمقارنتيا مع التعكيضات المستحقة كفقا لألمر العسكرم رقـ  2005
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كذلؾ  ،التي تحكـ التعكيض عف الضرر المعنكمف ىذه الفقرة فييا خرؽ لممعايير كيرل الباحث أ

 -لسببيف كىما:

مميات قد يجرييا كبيف عدة ع، يض بيف عممية جراحية بعينياف ىذه الفقرة قد ساكت في التعك أ - أ

، ككاف عمى يحدث لممصاب في كؿ عممية يجرييا كالمعاناة األلـف المصاب، كال شؾ أ

 .ة عمى حدالمشرع اف يحتسب مثؿ ىذا التعكيض لكؿ عممية 

رؽ بيف كلـ تف، دينار 500عممية يجرييا المصاب  أمف ىذه الفقرة قد جعمت التعكيض عف أ - ب

كحساسة في  ،أساسية أنحاءككبيرة قد يجرييا المصاب في ، كعمميات خطيرة ،عمميات بسيطة

 ، كينظـ جدكال بيذاقرر تعكيضا مناسبا لحجـ كؿ عمميةف ي، ككاف عمى المشرع أهجسد

كعادؿ ، العمميات بشكؿ كاضح أنكاعض لكؿ نكع مف يف فيو مقدار التعكييب الخصكص 

  في جسـ المصاب .  إجرائياكمكاف  ،يتناسب مع حجـ العممية

"اذا لـ يستحؽ  ( من قانون التامين الفمسطيني152جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة ) –:رابعا

( مف ىذه المادة يحؽ لو تعكيضا ال يزيد عف خمسمائة 3ك2ك1المصاب تعكيضا بمكجب الفقرات )

اذا لـ يستحؽ ) فقد جاء النص كالتالي 1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمرفي  أما، دينار اردني"

غير مشمكؿ  أكلحقو ضرر غير مادم  أكالمصاب بمكجب الفقرات السابقة " عجز + مبيت مستشفى" 

 األقصى% مف المبمغ 10ال يتجاكز  فالمبمغ المتفؽ عميو عمى أ المستحؽمبمغ البتمؾ الفقرة فيككف 

 . ( شيكؿ15000حكالي )

                                                                                                                                                                                
لسنة  20الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ كفقا لقانكف التاميف الفمسطيني رقـ  األضرارعبد اهلل حجاب, التعكيضات عف  - 1

 . 8, مرجع سابؽ, ص1976لسنة  677كمقارنتيا مع التعكيضات المستحقة كفقا لألمر العسكرم رقـ  2005
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كقانكف التاميف  1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمرف ىناؾ فرؽ في التطبيؽ بيف أ كنالحظ

، دينار تقريبا  3000 إلىالعسكرم عف ىذه الفقرة قد يصؿ  األمرف التعكيض بمكجب إذ أ ،الفمسطيني

ف صيغة النص كما أ، دينار 500تجاكز في حيف بتطبيؽ قانكف التاميف الفمسطيني فاف المبمغ لف ي

 أكعدـ كجكد عجز ير الكاردة في بداية نص المادة )غ أخرلحالة  أضافتقد  ،العسكرم لألمركفقا 

 677العسكرم رقـ  األمرذ كرد في نص إ، رر غير مشمكؿ بتمؾ الفقرةض إثباتكىي حالة ، مبيت(

 .1 لحقو ضرر أك 1976لسنة 

نتائج غير  إلىف تطبيؽ حرفية النص الكارد في قانكف التاميف الفمسطيني يؤدم إلى أ اإلشارةكتجدر 

 حالتيف:  إلىبذلؾ  كأشيرمنطقية كغير مقبكلة 

 إطالقاكالمصاب الذم لـ يمكث في المستشفى  ،ف المصاب الذم مكث في المستشفى يكميفأ -1

 دينار. 500كالثاني يستطيع المطالبة بمبمغ  ،دينار 80يستحؽ الـ كمعاناة  فاألكؿ

كمصاب ،% 5كتخمؼ لديو عجز دائـ مدل الحياة بنسبة  ،مصاب بتر اصبع يده مثال -2

 فاألكؿ ،كلـ يمكث بالمستشفى ،فقط دخؿ الطكارئ كلـ يتخمؼ لديو عجز ،غير جدية إصابتو

 دينار. 500دينار كالثاني يستطيع المطالبة بمبمغ  250يستحؽ الـ كمعاناة 

كما جاء  ،بحرفيتو 152مادة تطبيؽ نص العمى  أحكاموعمؿ القضاء الفمسطيني في العديد مف كقد 

عدـ  إلىاتجو مف ثـ ك  ،2 99/2012يا رقـ حكمفي  يةستئنافالابداية الخميؿ بصفتيا محكمة  في حكـ

 بررتك  ،663/2012ـ كما جاء في حكـ محكمة النقض الفمسطينية رق ،تطبيؽ ىذا النص بحرفيتو

فؽ بانو يفيـ مف ىذا النص باف المشرع قرر تعكيضا لممصاب لمجرد تعرضو لحادث طرؽ ك ذلؾ 
                                                           

لسنة  20الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ كفقا لقانكف التاميف الفمسطيني رقـ  األضرارعبد اهلل حجاب, التعكيضات عف  - 1
 . 10, صمرجع سابؽ, 1976لسنة  677العسكرم رقـ  لألمركمقارنتيا مع التعكيضات المستحقة كفقا  2005

 . 30/9/2012بتاريخ  99/2012قرار محكمة بداية الخميؿ بصفتيا االستئنافية رقـ  - 2
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يصاب  أكتجرل لو عممية جراحية  أكشفى ستحتى لك لـ يمكث في الم، 152الفقرة الرابعة مف المادة 

اذا  أما ،كتقدر المحكمة ىذا التعكيض كفؽ كؿ حالة بما ال يزيد عف خمسمائة دينار اردني ،بعجز دائـ

عف كؿ ليمة يمكثيا في  ادينار  40فانو يستحؽ مبمغ  ،شفى مثالستمكث المصاب بحادث الطرؽ في الم

المقرر في الفقرة الرابعة مف  ف التعكيضبمعنى أ ،(4فضال عف التعكيض الكارد في الفقرة )، شفىستالم

 .1فقرة مف الفقرات السابقة عمييا  أمالتعكيض المستحؽ كفؽ  إلىيضاؼ  152المادة 

 153في المادة فقد حدد المشرع الفمسطيني  ، غير محدد ىكك  ،التعكيض لجبر الضرر لمبدأكخالفا 

، دينار اردني 10000بكضع حد اقصى لو كىك التعكيض عف الضرر المعنكم مف قانكف التاميف 

ف الحد أ إال ،فقد حدد التعكيض عف ىذا الضرر 1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمرككذلؾ 

مربكطة بجدكؿ إسرائيمية ليرة  100000كاف  1976لسنة  677العسكرم رقـ  لألمركفقا  األقصى

الحد  أضعاؼما يعادؿ ثالثة  أم تقريبا أردنيا ثالثكف الؼ دينارحاليا ما يقارب  أمغالء المعيشة 

 . الكارد في قانكف التاميف الفمسطيني

كغير عادؿ  ،مف قانكف التاميف الفمسطيني ىك مبمغ قميؿ 153ف المبمغ الكارد في المادة كيرل الباحث أ

 اإلصاباتالمعنكية الناتجة عف  األضرارف ، ذلؾ أاألضرار المعنكيةد اقصى لمتعكيض عف كح

مى ع التأثير، كمف شانيا احية النفسية كاالجتماعية لممصابكاثر كبير مف الن ،الجسدية ليا عمؽ

قد حدد  1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمرف إلى أضافة باإل، معنكيات كسمككيات مف يصاب بيا

ما  أم، مربكطة بجدكؿ غالء المعيشة إسرائيميةليرة  100000بمبمغ  األضرارليذه  األقصىالحد 

 األكقات، فكيؼ الحاؿ في ىذه عاـ تقريبا أربعيف، كذلؾ قبؿ  أردنيا ادينار  30000يعادؿ حاليا مبمغ 

                                                           
 . 9/7/2013بتاريخ  663/2012رقـ  نقض مدني - 1
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، كليذا كاف عمى المشرع رفع ىذا الحد كالقكة الشرائية، كنسبة الغالء، التي ارتفع فييا مستكل المعيشة

   .كربطو بجدكؿ غالء المعيشة مع ىذه الظركؼ  يتالءـبشكؿ 

ف فقد , ذلؾ أر الناتج عف فقداف المصاب لحياتولمضرر المعنكم ىك الضر  األخيرةفاف الصكرة ، كأخيرا

كلك ، ف يسبؽ المكتكىذا الفعؿ ال بد أ، الحياة ىك اكبر ضرر يصيب الشخص كيستحؽ التعكيض

الـ جسدية نتيجة آكالتعكيض يككف عف ضرر المكت كما يشعر بو الشخص مف ، بمحظة ميما قصرت

 . بحقو في سالمة جسمو اإلخالؿ

مف قانكف التاميف التعكيض عف الضرر المعنكم الناتج عف  154كحدد المشرع الفمسطيني في المادة  

دينار  10000كىك  153المذككر في المادة  األقصى% مف الحد 50كذلؾ بدفع مبمغ ، كفاة المصاب

 5000= 10000%× 50ك ف المبمغ المستحؽ لمكرثة ىأم أ، مطركحا منو حصة الكرثة المعاليف

دينار كؿ  1000=5÷5000منيـ معاؿ كاحد ) أبناء كأربعة ةرجؿ ترؾ زكج ذلؾ:مثاؿ  . دينار اردني

 . دينار 3000الباقي  المعاليف،دينار حصة الزكجة كاالبف  2000يخصـ مبمغ ، (ةحص

تناسب مع قميؿ كال ي دار التعكيض الذم يستحقو الكرثةقد جعمت مق أيضاف ىذه المادة كيرل الباحث أ

قد يمحؽ بالمصاب   اىي اشد ضرر  ،ف الكفاة الناتجة عف حادث الطرؽ، الالضرر الناتج عف الحادث

ف ىذه المادة قد قررت خصـ حصة الكرثة المعاليف مف ىذا ، كما أفقداف حياة مكرثيـكالكرثة نتيجة 

، كلف يحصؿ معاليف لممصاب المتكفيىناؾ كرثة ف ىذا المبمغ سكؼ ينقص فيما لك كاف أم أالمبمغ، 

، كعميو كاف عمى المشرع رفع قيمة التعكيض الناتج عف كفاة لغير معاليف عمى كامؿ ىذا المبمغالكرثة ا

 المصاب بشكؿ يتناسب مع حجـ ىذا الضرر .
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 المطمب الثاني

 تقدير التعويض المادي
ىك ما لحؽ المصاب مف خسارة ، المادية األضرارالتي يقـك عمييا التعكيض عف  األساسيةالقاعدة 

مضافا ليا نفقات , كما فاتو مف كسب بمصطمح فقداف المقدرة عمى الكسب، بمصطمح فقداف الكسب

 كالتي قاـ بدفع ،مكثقة بالفكاتيركال، أدكية، فحكص، لألطباءكمصاريؼ المصاب لمعالج مف مراجعة 

 .1التـز بدفع قيمتيا  أكقيمتيا 

اعمى لمتعكيض  الـ يحدد حد 2005لسنة  20الفمسطيني في قانكف التاميف الفمسطيني رقـ المشرع ك 

الصندكؽ  أككعميو فاف المؤمف ك/ ،جبر الضرر أساسوف التعكيض األضرار المادية عمى قاعدة أعف 

 اما كاف مطبق أيضاكىذا ، بغض النظر عف قيمتيا، المادية  أضرارهممزما بتعكيض المصاب عف كافة 

 .1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمري ظؿ ف

" عند  عمى ما يمي:نص منو  155كفي المادة  ،2005لسنة  20ف قانكف التاميف الفمسطيني رقـ إال أ

ال يؤخذ باالعتبار بالدخؿ الذم  ،كفقداف المقدرة عمى الكسب ،احتساب التعكيض عف فقداف الكسب

نشرة يصدرىا  ألخركفقا ، ليو المصاباالقتصادم التي ينتمي إاألجكر في الحقؿ يزيد عف مثمي معدؿ 

 الفمسطيني". لإلحصاءالجياز المركزم 

فقد كاف ينص عمى انو " ال يؤخذ بالحسباف الدخؿ الذم  1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمر أما

 ".متكسط الدخؿ  أضعاؼيزيد عف ثالثة 

                                                           
ـ " تمتـز شركة التاميف ببدؿ نفقات معالجة المصاب بالحادث 1992لسنة  935صفحة رقـ  8878/90تمييز حقكؽ رقـ  - 1

لؤي ماجد  ،الذم تسبب بو سائؽ السيارة المؤمنة لدييا كاف لـ يسدد تمؾ المعالجة ما داـ انو ممتـز بدفع النفقات لمجية المعالجة "

  .117ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق، ص
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ف ثبت أ ،كعميو فانو ال يمكف تعكيضو عف اكثر مف مثمي متكسط ، ف دخؿ المصاب مرتفع جداكا 

كعف ثالثة  ،الفمسطيني في ظؿ تطبيؽ القانكف الفمسطيني اإلحصاءكما تصدرىا دائرة  ،األجكر

 1976.1لسنة  677العسكرم رقـ  األمرمتكسط الدخؿ في ظؿ  أضعاؼ

ب كفقداف المقدرة فقداف الكسالتعكيض عف احتساب  دف عدـ اخذ المشرع الفمسطيني عنأ الباحثكيرل 

ليو األجكر في الحقؿ االقتصادم الذم ينتمي إعمى الكسب بالدخؿ الذم يزيد عف مثمي معدؿ 

الحقيقي الذم يصيب الشخص المصاب، كفيو تناقض لمبدأ  فانو لـ يراعي الضرر، المصاب

عادة، ض ىك لجبر الضرر، حيث اف التعكيالتعكيض ف ال أ، فبأم منطؽ إلى ما كانت عميوالحاؿ  كا 

 األجر، عف الخسارة التي لحقت بو اذا كاف معدؿ شيكؿ مثال 10000يعكض الشخص الذم دخمو 

ف األجر دكف أ، فينا يككف التعكيض لمثمي معدؿ ليوفي الحقؿ االقتصادم الذم ينتمي إ شيكؿ 2000

ف يجعؿ ، كعميو كاف عمى المشرع أالمصاب م لحؽ بيذايككف التعكيض عف الضرر الحقيقي الذ

الذم كاف يحصؿ عميو  األجراحتساب التعكيض عف فقداف الكسب كفقداف المقدرة عمى الكسب بمقدار 

كما ، متكسط الدخؿ أضعاؼثالثة  أساساحتساب التعكيض عمى  عمى اقؿ تقدير أك، كامالالمصاب 

قبؿ  في الضفة الغربية امطبق الذم كاف 1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمر كاف معمكال بو بمكجب

   .نفاذ قانكف التاميف الفمسطيني

كيترتب عمى ، كيرتبط التعكيض عف الضرر المادم بنسبة العجز المتخمفة لدل المصاب ارتباطا كثيقا

 :ؽ كىيبحادث طر  اإلصابةالمتحققة نتيجة العجز  أنكاعذلؾ التفرقة بيف 

                                                           
لسنة  20الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ كفقا لقانكف التاميف الفمسطيني رقـ  األضرارعبد اهلل حجاب, التعكيضات عف  - 1

  .19, مرجع سابؽ, ص1976لسنة  677العسكرم رقـ  لألمركمقارنتيا مع التعكيضات المستحقة كفقا  2005
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ف المصاب إلى أكالمؤدم  ،كالمتحقؽ مف حادث الطرؽ، كىك العجز الثابت :العجز الوظيفي الدائم -1

دخمو المستقبمي بمقدار نسبة  سيتأثربؿ  ،عممو الكظيفي كالمعتاد إلىسكؼ لف يتمكف مف العكدة 

ف يككف ىذا العجز يؤثر عمى عمؿ المصاب بشكؿ ظاىرم لذلؾ يجب أ، العجز المتحققة كالثابتة

 .1مكجدٌ 

حيث ، بند فقداف المقدرة عمى الكسبىك العجز المعتبر قانكنا الحتساب  كالعجز الكظيفي الدائـ

نقص  إلىف عدـ قدرة المصاب عمى القياـ بعممو يؤدم بالضركرة افترض المشرع في ىذه الحالة أ

فقرر المشرع ، في المستقبؿ ما داـ العجز دائما كاف ىذا النقص سكؼ يستمر، دخمو مف ىذا العمؿ 

 األمرف المشرع في كؿ مف لؾ أكيؤيد ذ ،المستقبميف المصاب يستحؽ بدؿ فقداف قدرتو عمى الكسب أ

 أك،المعنكية  األضرار - 1:المكجبة لمتعكيض كىي  األضرارمف  نكعيف( كقانكف التاميف عمى 677)

غير  األضراركنظاـ معايير احتساب التعكيض عف  ،األمرحيث بيف  ،كالمعاناة باأللـما يسمى 

كما نظمو قانكف التاميف رقـ  ،األقصىه كيفية احتساب ىذا التعكيض كحدٌ  ،( منو3المادية في المادة )

 األضرار  -2 . األقصىه ( مبينا كيفية احتسابو كحدٌ 153( ك )152في المادتيف ) ،2005لسنة  20

مف قانكف  (157ك 156ك 155( كالمكاد )677) األمر( مف 1/أ/4المادية كقد كردت في المادة )

سميتو بالعجز ما اصطمح عمى تالناتج ع ،ىي ما يعرؼ بفقداف المقدرة عمى الكسبك التاميف الفمسطيني 

كمنيا  ،أحكاموكىذا ما استقر القضاء الفمسطيني عمى العمؿ بو في العديد مف  ،الميني أكالكظيفي 

 . 2 35/2009ك 347/2009مة النقض الفمسطينية رقـ قرار محك

                                                           
 .253, مرجع سابؽ, ص2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـناظـ محمد عكيضة,  - 1
ليو إف ما تكصمت أىذه الدعكل , نجد  أكراؽكبالتدقيؽ في سائر  فإننا" 20/4/2010تاريخ  347/2009نقض مدني رقـ  - 2

عالجت في قرارىا ىذا السبب معالجة قانكنية سائغة  أنياالمحكمة مصدرة القرار الطعيف لو ما يسنده كمبني عمى ما يبرره ذلؾ 
ليا اصؿ في ممؼ ىذه الدعكل, بما في ذلؾ البينات المقدمة كمنيا شيادة الدكتكر جياد البابا  أكراؽ إلىكسميمة مستندة في ذلؾ 

ابف المدعي )الطاعف( ال  أصابكالحنجرة, كىك الشاىد الذم قدمو الطاعف حيث كرد فييا باف العجز الذم  كاألذف األنؼ أخصائي
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كمتفؽ عمييـ  ،خبراء مختصيف أطباءىذا العجز مف خالؿ التقارير الطبية الصادرة عف  إثباتكيتـ 

ف تككف ىذه التقارير مفصمة مكضحة كما يجب أ، صادر بتسميتيـ قرار قضائي أك ،بيف الخصكـ

صاباتو ،لحالة المصاب قبؿ الحادث  ،الناتجة عف حادث الطرؽ مدعمة بالتقارير الرسمية كا 

عمى  اإلصاباتىذه  تأثيركغيرىا مف الفحكصات الالزمة لمعرفة  ،كاإلشعاعيةكالفحكصات المخبرية 

احتماؿ  أك، كس منو كجكدؤ مف المي كأصبح ،ف يككف قد استغرؽ مدة العالجبعد أ، عمؿ المصاب

ا كتبيف في تقريرىا ما اذا كاف ىذ ،كفي ضكء ذلؾ تحدد المجنة الطبية نسبة العجز ،كجكد تحسف

 .1ـ انو عجز مؤقتاـ انو عجز طبي أ، عجز كظيفيالعجز ىك 

 ،سف المصابو يؤخذ باالعتبار فان ،كالكظيفية، ب التعكيض عف نسبة العجز الدائمةكعند حسا

نسبة العجز ك دخؿ المصاب الثابت ك  ،سنة 60لحيف بمكغو سف ( األشيركالسنكات الباقية )بما فييا 

 الدائـ.

شيكؿ  1500سنة( كدخمو كاف  30المصاب عشية تقدير التعكيض ىك )ف كاف عمر أ :مثاؿ ذلؾ

 :%( فيككف حسابو عمى ىذا البند ىك20كاستحؽ نسبة عجز )

% )نسبة 20×الشيرم(  األجرشيكؿ ) 1500× )عدد اشير السنة( 12( ×60سنة )الباقية لسف  30

 . شيكؿ 108000العجز( = 

سيستمـ مبمغا حاليا عف ، كرثتو المعاليف أك، المصابف أيضا عند التعكيض أكيؤخذ بعيف االعتبار 

فانو سيستمـ مبمغا مجمعا كاف سيحصؿ عميو مف عممو عمى  أم، فترة زمنية غير مستحقو حالية

                                                                                                                                                                                

يؤثر عمى حياتو المستقبمية كال يؤثر عمى دخمو , كاف العجز عمى ىذا النحك ىك عجز طبي كليس عجزا كظيفيا ".  انظر كذلؾ 
 . 5/10/2009تاريخ  35/2009نقض مدني رقـ 

 .253, مرجع سابؽ, ص2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـيضة, محمد عك  - 1
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رسممة المبمغ يتـ فانو ، فاذا تـ الدفع لممصاب المتضرر سمفا كامؿ المبمغ، دفعات شيرية في المستقبؿ

كذلؾ بخصـ نسبة  ، راس الماؿ الفعمي الذم يستحقو المصاب إلىالكصكؿ  أم, المستحؽ لممتضرر

 .1معينو مف المبمغ المستحؽ

الباقية لبمكغ  األشير أكالفائدة البنكية السنكية عف كؿ السنكات  أساسكيتـ احتساب ذلؾ عمى  

 أما. جدكال لحساب ىذه الرسممة (شمكمك يمنؾ)اسمو  إسرائيميمحاـ كقد نظـ ، المصاب سف الستيف

ـ " عند احتساب 2005لسنة  20مف قانكف التاميف رقـ  157المشرع الفمسطيني فقد نص في المادة 

يحدد  أكانو لـ ينظـ  إال" التعكيض عف فقداف المقدرة عمى الكسب يجرم خصـ مقابؿ الدفع الفكرم

 .مقدار الخصـ عف بدؿ الدفع الفكرم عند احتساب التعكيض عف فقداف الدخؿ المستقبمي 

كيككف مف شانو عدـ قدرة العضك ، يصيب جسـ المصابكىك العجز الذم  :جز الطبي الدائمالع -2

ف يككف ليذا العجز دكف أ اإلصابةالمصاب في الجسـ عمى القياـ بكظيفتو الطبيعية كما كانت قبؿ 

تحقؽ ، ية استئصاؿ الطحاؿ مف جسـ المصابمثاؿ ذلؾ عمم، عمى عمؿ المصاب في المستقبؿ تأثيرا

الطحاؿ في جسـ  أىميةكلكف ىذا العجز ليس لو ارتباط بعمؿ المصاب رغـ ، %10طبي دائـ عجز 

 ،د الـكجك  أساسبؿ ىك عجز طبي يحسب عمى ، فال يككف ىذا العجز عجزا كظيفيا كبالتالي ،اإلنساف

ف ما يستحقو المصاب بسبب أم أ، ة العجزبدينار عف كؿ كاحد بالمائة مف نس 50كيستحؽ  ،كمعاناة

 .2دينار اردني 500ىذا العجز ىك 

                                                           
 . 158, ص2001-2000احمد سميماف, التاميف في فمسطيف نشأتو كتطبيقاتو,  - 1
 .254, مرجع سابؽ, ص2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـمحمد عكيضة,  - 2
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كجكد ندبات بشعة في جسـ المصاب, فيذه بسبب  ،ف العجز ىك عجز طبيأيضا ثبكت أكمثاؿ ذلؾ 

كالمعاناة دكف  األلـكينطبؽ عمييا بند ،ليست عجزا كظيفيا  أنيا إالا، دائم اكاف كانت عجز ، النسبة

 . احتساب بند فقداف المقدرة عمى الكسب

ف محكمة النقض إال أ، أحكاموكىذا ما استقر القضاء الفمسطيني عمى العمؿ بو في العديد مف 

بتاريخ  299/2010الفمسطينية قد قررت في حكميا الصادر عف الييئة العامة في النقض المدني رقـ 

الفعؿ المسبب  أك ،ف الخطرذلؾ أ ،ىك مف العقكد االحتمالية )كلما كاف عقد التاميف،  9/6/2011

ال يقع  أك ،سكاء خالؿ مدة العقد، كقد ال يقع، فقد يقع بعد لحظات مف التعاقد، تعكيض يبقى احتماليالم

كلما كانت  ،المؤمف إلىكلما لجأ المؤمف لو  ،عقد التاميف إبراـكلكال احتمالية كقكعو لما تـ  ،بالمطمؽ

، المسؤكلية إثباتالجسدية  األضرار( بشاف التاميف ال تشترط في 677 األمرالفمسفة التي يقكـ عمييا )

الفعؿ المتسبب لمتعكيض يرتب عمى  أمكاف كقكع الخطر االحتمالي ، ف المسؤكلية مفترضةذلؾ أ

، عمى نحك ممـز مطمؽالجسدية مفترض  األضرارف التعكيض عف المؤمف القياـ بالتعكيض باعتبار أ

، %23نسبة عجز دائـ جزئي قدرىا ف المطعكف ضده )المصاب( ترتب لديو كلما كاف مف الثابت أ

فانو بذلؾ يستحؽ  ،كفؽ ما افصح عنو تقرير المجنة الطبية المحمية كالمؤيد بتقرير المجنة الطبية العميا

شيئا عكدتو  األمركال يغير مف  ،بوتعكيضا عف خسارة الدخؿ المستقبمي كفؽ نسبة العجز التي لحقت 

كقكع خسارة  ،شرطا لتعكيضو في ىذا الجانبكليس  ،الزيادة في مقدار راتبو أك ،لممارسة كظيفتو

كيذا مفترض بحكـ امر  أمراف أذلؾ  ،إصابتوحقيقية بفقداف نسبة مف دخمو تعادؿ نسبة العجز التي 

ما بني  أك كأحكاـ عمييا بصرؼ النظر عف مخالفة ما تضمنتو مف قكاعد أقيـكالفمسفة التي  ،التاميف

كاف محاكلة الربط بيف  ،بالتعكيض المتعمقةالتي نظمتيا القكاعد  كاألحكاـعميو مف فمسفة لتمؾ القكاعد 

كال يرد ما  ،ف الخاص يقيد العاـكمف المعمـك بالضركرة أ ،الخاصة األحكاـفيو خركج عمى  ،كتمؾ ىذه 
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كزيادة  ،باف الحكـ لممطعكف ضده بخسارة دخؿ مستقبمي رغـ استمراره في كظيفتو ،الطاعنةككيؿ  رهأثا

 ،جزئي أك ،ف كجكد نسبة عجز دائـ كميذلؾ أ ،كيخالؼ فكرة جبر الضرر ،بال سبب إثراءراتبو يشكؿ 

تحكؿ  أك ،كبيف ما كاف بكسعو القياـ بو بشكؿ كمي، مؼ حالة مف العجز تحكؿ بيف الجسـتعني تخ

بحالة عجز جعمتو قعيد  أصيبفالتاجر الذم  ،كبيف ما كاف بكسعو القياـ بو بشكؿ جزئي ،بيف الجسـ

ليس مف شاف ذلؾ  ،كمقدار دخمو ،زيد في عدد زبائنو أك، متجره إدارةعجمة كيربائية تمكف مف خالليا 

كال يقكل  ،م ال يعمؿف الطفؿ الذكما أ ،ما يحكؿ دكف الحكـ لو بتعكيض عف خسارة دخؿ مستقبمية

حكـ لو بخسارة ي ،جزئي أك ،اذا ما تخمؼ لدية نسبة عجز دائـ كمي ،عمى العمؿ بسبب صغر سنو

 ،كحتى بمكغو سف الستيف ،كليس قادرا عمى العمؿ بسبب صغر سنو ،رغـ انو لـ يعمؿ، دخؿ مستقبمي

ذ قد يتكفى قبؿ إ ،ـز كاليقيفالج أساسال عمى  ،االحتماؿ كالتخميف أساسكيذا يقكـ عمى  أمراف رغـ أ

نقرر الرجكع  فإننا ،كذلؾ األمركعميو كلما كاف  ،يزيد أك ،الثمانيف إلىكقد يعمر ، بمكغو سف الستيف

، خرأم عمؿ آفي  أك ،خر كنا قد قررناه مؤكديف عمى حؽ المصاب الذم يعمؿ مكظفاأم مبدأ آعف 

حتى لك زيد  ،لحقت بو ) كخسارة دخؿ مستقبمي(ف يتقاضى بدؿ تعكيض عف نسبة العجز الدائـ التي أ

 . 1(مستكجبا الرد مكضكعاالذم يغدك معو الطعف المقدـ  األمرراتبو  أكدخمو 

نتيجة  ،جزئي أك ،مصاب تتخمؼ لدية نسبة عجز دائـ كمي أمف أ ،فقد اعتبر ىذا الحكـ ،كعميو

اذا تخمؼ لديو حالة  ،النسبة كفقا ليذه يستحؽ تعكيضا عف بدؿ فقداف دخؿ مستقبمي ،حادث الطرؽ

كاف عكدتو لممارسة عممو ال  ،ئيكبيف ما كاف بكسعو القياـ بو بشكؿ جز  ،مف العجز تحكؿ بيف الجسـ

لعجز الطبي الذم يصيب كلـ تفرؽ في حكميا بيف ا ،حتى لك زيد مف دخمو، شيئا  األمرغير مف ي

كما كاف قبؿ ، القياـ بكظيفتو الطبيعيةصاب عمى عدـ مقدرة العضك الم إلىكيؤدم ،جسـ المصاب 

                                                           
 الصادرة عف الييئة العامة لمدائرة المدنية في محكمة النقض الفمسطينية.  9/6/2011تاريخ  229/2010نقض مدني رقـ  - 1
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عدـ قدرة المصاب عمى القياـ  إلى اإلصابةف تؤدم أكىك  ،كبيف العجز الكظيفي ) الميني ( ،اإلصابة

 . اإلصابةبالعمؿ الذم كاف يمارسو قبؿ 

نسبة عجز بعد  أيةبحيث تعكد حالة المصاب بدكف  ،ىك العجز المحدد بمدة معينة :العجز المؤقت -3

حالتو التي كاف عمييا قبؿ كقكع حادث الطرؽ مف  إلىكال يعني ذلؾ عكدة المصاب ، انتياء المدة

 1عممو كالمعتاد دكف تقييد بسبب الحادث. إلىكلكف يعني عكدة المصاب  ،الناحية الصحية

ىك الذم يحدد  ،المعيف مف المحكمة أك ،كالمنتخب مف الخصكـ ،الطبيب المختص أك ،كالمجنة الطبية

قد تككف كىذه المدة  ،يحدد المدة التي يشفى فييا المصاب، فاف كاف العجز مؤقتا، كنكع العجز ،طبيعة

ف يفحص عمى أ ،مؤقتةف يحدد نسبة عجز كيستطيع الطبيب المذككر أ، اشير أكسنتيف  أكسنة 

تقديره لنسبة العجز  حتى يتيقف مف، لثة بعد انقضاء مدة العجز المؤقتثا أكثانية   المصاب مرة

 . كنكعيا

 أعطىحيث  ،فمسطيني التعكيض عف العجز المؤقت( مف قانكف التاميف ال156كقد حسمت المادة )

 إالعمى ، مدة عجزه المؤقت طيمةاليكمي  أجره% مف 100 أساسالمصاب الحؽ في التعكيض عمى 

 . تتجاكز مدة العجز سنتيف مف تاريخ الحادث

 األجر أساس% لمدة سنة كاحدة فيحسب ىذا البند عمى 50اذا كانت نسبة العجز المؤقت ، مثاؿ ذلؾ

 36500شيكؿ =  100× السنة أياـيكـ عدد  365اليكمي كنفترض انو مائة شيكؿ فيككف حسابو 

 .شيكؿ

                                                           
 .254, مرجع سابؽ, ص2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـمحمد عكيضة,  - 1
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بتحديده مدة ال تتجاكز السنتيف لمعجز  ،ف ىذا النص لـ يراعي الحالة الطبية لممصابكيرل الباحث أ

ف ، حيث أ)األطباء( مخبرة الفنيةلف يترؾ امر تقدير مدة العجز المؤقت األجدر بو أالمؤقت، ككاف 

لو العيش الكريـ خالؿ ىذه كاف يتحقؽ  ،ف يتـ تقديـ العالج لمشخص المصاب بشكؿ كامؿاألصؿ أ

)األطباء(  لمخبرة الفنيةيترؾ تقديرىا  ،ثالث سنكات أك ،سنتيف أك ،ا، كاف المدة سكاء كانت شير الفترة

  ف يتدخؿ المشرع بتحديدىا .دكف أ

 . بدل فقدان الكسب المستقبمي لممعالين -

المطالبة ببدؿ فقداف الدخؿ المستقبمي  فاف مف حؽ المعاليف، كفاة المصاب إلىحادث الطرؽ  أدلاذا 

 . لك بقي عمى قيد الحياةكالذيف كانكا يستفيدكف منو فيما  ،الذم فقدكه

اذا كاف عمى  إال ،ما دكف سف الثامنة عشر كأكالده 1كأبكيوكقد عرؼ القانكف المعالكف ) زكج الشخص 

 .ذلؾ( إثباتمقعدا شريطة  أك، الجامعيةمقعد الدراسة 

 ،معيميـف ما فقده المعالكف عند كفاة ا أكم، التكزيع بيف المعاليف إلجراءىي المقياس  اإلعالةاف مدة ك 

، ما فاتو مف بدؿ انفاؽ عميو أم كيستفيد منيا، ،سيأخذىاالتي كاف كؿ كاحد منيـ ىك فقدانيـ لممبالغ 

لذلؾ فاف ىناؾ ارتباطا كثيقا بيف الحالتيف, ، مربكطة بمقدرة المتكفى عمى الكسب اإلمكانيةف ىذه كبما أ

                                                           
ليو محكمة االستئناؼ بحدكد إما تكصمت ف أ" كحيث ترل محكمتنا  5/5/2011يخ بتار  325/2010نقض فمسطيني رقـ  - 1

قانكف التاميف مف  1مف المعاليف كفقا لمتعريؼ الكارد في المادة  كاألـ األبذلؾ كاقع كمتفؽ مع القانكف ذلؾ انو يشترط العتبار 
 أدلنتيجة الحادث الذم  اإلعالةف يككف المصاب المتكفى معيال ليما كمنفقا عمييما حاؿ حياتو كفقد ىذه أ 2005لسنة  20رقـ 
ا كصؼ المعاليف حتى يقاؿ انيما مال ينطبؽ عميي الطفمةلممرحكمة  كاألـ األبكفاتو.  كبالتالي فاف المدعييف بصفتيما  إلى

يستحقاف بدؿ فقداف الدخؿ المستقبمي كباف القكؿ بخالؼ ذلؾ فيو تحميؿ لمنصكص القانكنية الباحثة في تعكيض الكرثة طبقا 
 مف القانكف المذككر اكثر مما تحتمؿ كىذا غير جائز قانكنا ".   153كداللة المادة  154مادة ألحكاـ ال
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كبيف المدة التي سيبقى ، العمؿ كالكسب فييا كبإمكانيةف المدة المقدرة التي كاف سيعيشيا المتكفى أم أ

  . 1كالكسب فييا ليعيؿ نفسو ، عيؿ حتى يمكنو االعتماد عمى نفسوالمعاؿ معتمدا فييا عمى الم

فاف ىذا ، كاف سف الكسب كالعمؿ لدينا ىك سف الرشد الثامنة عشرة، ف سف الكسب ىك ستكف سنوكبما أ

كلدية طفؿ ، فاذا كاف سف المتكفى ىك خمسيف، اإلعالةحساب بدؿ فقداف  إجراءعند  األساسالسف ىك 

اذا كاف عمر المتكفى  أما، يككف عف عشرة سنكات إعالةفاف ما يستحقو الطفؿ بدؿ ، عمره سنة كاحدة

سنة كاحدة ، إعالةاف ما يستحقو االبف عف بدؿ فكاف لديو ابف عمره سبعة عشر عاما، ك خمسكف سنة، 

 2.فقط

يككف  اإلعالةفاف سف  ،كينكم االستمرار في التعميـ الجامعي، ككاف طالبا، بنتا أككاذا كاف المعاؿ كلدا 

ف المبمغ الذم كاف فا، متفاكتةالمعالكف  أعماركاذا كانت ، ف ينيي الدراسة في حاؿ اثبت ذلؾإلى أ

فاف نصيبو يتحكؿ ، الكسبكعند بمكغ احدىـ سف ، العائمة بالتساكم أفراديكزع عمى ، يحصمو المتكفى

                                                           
 . 162احمد سميماف, التاميف في فمسطيف نشأتو كتطبيقاتو, مرجع سابؽ, ص - 1
ف مكاليد ف المتكفى نتيجة الحادث ) مكرث المدعكف( مأنجد  إننا"  29/1/2014تاريخ  446/2008استئناؼ القدس رقـ  - 2
 المقررةعاما أم تجاكز سف التقاعد  67ف عمره كقت الحادث كاف أأم  22/4/2001الحادث حصؿ بتاريخ كاف  1/2/1934

سنة كالسؤاؿ الذم  17 إلىسنة  12ما بيف  أعمارىـقانكنا بسبعة سنكات كنجد انو كقت الحادث كاف مف بيف كرثة قصر تتراكح 
في  اإلعالةف أعمره سنة السابعة كالستكف كبما  نتيجة كفاة المكرث الذم تجاكز إعالةدؿ يطرح نفسو ىؿ يستحؽ ىؤالء القصر ب

ف المعيؿ قد تجاكز التقاعد كبالتالي ال أفتراضي لممعيؿ سنة الستيف كبما كضعيا الطبيعي ىي بسقؼ اعمى حتى بمكغ العمر اال
كاف الكرثة في ىذه  كاإلعالةالمعيؿ الستيف االفتراضي لمعمؿ  لتجاكز إعالةالزاـ عمى المسؤكؿ عف التعكيض في ىذه الحالة ببدؿ 

بشاف معايير احتساب التعكيض عف  األمرالمادة الرابعة مف  ألحكاـمعنكية فقط كفقا  أضرارالحالة يستحقكف جميعا تعكيض بدؿ 
الؼ شيكؿ  140غير المادية البالغة  األضرارلمتعكيض عف  األقصى% مف المبمغ  25كىي  1/677غير المادية  األضرار

احدل عشر  4المبرز ـ/ اإلرثف الكرثة كفؽ حجة حصر أيكزع حسب الركس مف الكرثة كبما  ( شيكؿ35000كالتي تساكم )
 شيكؿ ".  3181شخصا كبالتالي تساكم حصة الشخص الكاحد مف المدعيف 
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أك انتياء المدة التي ، اإلعالةكىكذا حتى يخرج المعالكف مف سف ، ئمة المعاليفاالع أفرادباقي  إلى

  1. اقؿ أييماكىي سف الستيف ، ف المعيؿ المتكفى كاف سيعمؿ فييايفترض أ

 اإلعالةلممعاليف حصرا بمف ذكر فيو حرماف ألشخاص تنطبؽ عمييـ المشرع أف تحديد ، كيرل الباحث

كفقا لما  ،مرتبط بمف تجب عميو النفقةتعريؼ المعاليف ترؾ امر ف يأكلذلؾ كاف اجدر بالمشرع ، حقيقة

ف التعريؼ الكارد في قانكف ، حيث أالشخصية الذم حدد النفقات األحكاؿقانكف ىك منصكص عميو في 

، كحرميـ مف المطالبة ببدؿ فقداف الدخؿ المستقبمي الذم ي قد اخرج كثير مف المعاليفمسطينالتاميف الف

 أك، كينفؽ عمييا شقيقيا ،كالدييا ىمثؿ الفتاة المتكف، كفاة المصاب الذم كاف ينفؽ عمييـفقدكه نتيجة 

، كينفؽ عمييا ،كتسكف عند كالدىا ،كال تعمؿ ،اك مطمقة كغير متزكجة ،الفتاة البالغة سف الثامنة عشر

اك محجكرا عميو مف  ،مشمكلة يده أك ،صـأك أ ،كيككف اعمى ،سف الثامنة عشر المتجاكزككذلؾ االبف 

فكؿ ىؤالء غير مشمكليف بالتعريؼ الكارد في قانكف  كالكسب، كال يقدر عمى العمؿ جنكف اك عتو،

 التاميف الفمسطيني .

 

 

 

                                                           
 163سابؽ, صاحمد سميماف, التاميف في فمسطيف نشأتو كتطبيقاتو, مرجع  - 1
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 الفصل الثالث

 تقادم دعوى التعويض
مدة تزيد عمى المدة المقررة قانكنا ليذه  ،بانو تراخي صاحب الحؽ المطالبة بحقو :التقادـيعرؼ 

 إالكلكف الحؽ ذاتو ال يسقط ، كبانقضاء ىذه المدة يسقط الحؽ في المخاصمة القضائية، المطالبة

  1يـك الديف. إلىيبقى معمقا في ذمة المديف  ألنو ،بالكفاء

كاف لـ  ،أكفىف شاء المديف إ ،التزاـ طبيعي إلىكبانقضاء ىذه المدة يتحكؿ االلتزاـ مف التزاـ قانكني 

 . انقضاء االلتزاـ أسبابلذلؾ يعتبر التقادـ سبب مف ، يشأ لـ يكؼ

 ،ما ال نياية إلىالمنازعة فييا كعدـ  ،تكمف في استقرار الحقكؽ ،أساسيةكتقكـ فكرة التقادـ عمى قاعدة 

 ،ىذه الحقكؽ استيفائوعمى  إما ،ف سككت الدائف عف المطالبة بحقكقو خالؿ المدة المقررة يعد قرينوأل

إلى ف تستمر ال يعقؿ أ ألنو ،ف تستقر المنازعةكفي الحالتيف يجب أ ،عمى انو قد اىمؿ في المطالبة أك

 2. مد غير محددأ

كالتمسؾ بتقادـ الدعكل في مبحث  ،أكؿمبحث في  مدة تقادـ الدعكل ،ىذا الفصؿ في كعميو سندرس

 . ثاني

 

 

                                                           
 .277, مرجع سابؽ, ص2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـناظـ محمد عكيضة,  - 1
 .277ناظـ محمد عكيضة, مرجع سابؽ, ص - 2
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 األولالمبحث 

 التامين دعوىتقادم مدة 
عمى ما يمي " ال تسمع الدعاكل  األردني( مف القانكف المدني 932مف المادة ) األكلىنصت الفقرة 

عمى عمـ  أك, مى حدكت الكاقعة التي تكلدت عنياالناشئة عف عقد التاميف بعد انقضاء ثالث سنكات ع

 ذم المصمحة بكقكعيا ".

تسقط بالتقادـ الدعاكل الناشئة عف  -1مف القانكف المدني المصرم عمى انو "  752كنصت المادة 

كمع  -2عقد التاميف النقضاء ثالث سنكات مف كقت حدكث الكاقعة التي تكلدت عنيا ىذه الدعاكل. 

تقديـ بيانات غير  أك، مقة بالخطر المؤمف منوبيانات متع إخفاءفي حالة  -أ  :ذلؾ ال تسرم ىذه المدة

حالة كقكع  في -مف اليكـ الذم عمـ فيو المؤمف بذلؾ. ب إالغير دقيقة عف ىذا الخطر  أك ،صحيحة

 . بكقكعو" الشأفمف اليـك الذم عمـ فيو ذكك  إالالحادث المؤمف منو 

( عمى " تسقط بالتقادـ 21فقد نص في المادة ) ،2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أما

االلتزامات الناشئة عف عقد التاميف بعد انقضاء خمس سنكات عمى حدكث الكاقعة التي تكلدت عنيا 

 المطالبة بيا " إجراءاتمف  إجراء أمتمؾ االلتزامات دكف اتخاذ 

الناجمة عف حادث  األضرار" تتقادـ دعكل المطالبة بالتعكيض عف  159ككذلؾ نص في المادة 

تاريخ الحصكؿ عمى تقرير طبي  أكالطرؽ اذا لـ ترفع خالؿ ثالث سنكات مف تاريخ كقكع الحادث 

 نيائي اذا تجاكزت المدة الثالث سنكات المذككرة ".

بدء  إلى باإلضافة ،خاصة بمدة التقادـ أحكاـكدراسة ىذه النصكص تقضي معرفة ما كرد بيا مف 

 . سرياف التقادـ
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 األولالمطمب 

 الدعاوى الخاضعة لمتقادم القصير
كعمى ذلؾ ، ىي الدعاكل الناشئة عف عقد التاميف دكف تحديد ،لتقادـ القصيرالدعاكل الخاضعة لمدة ا

 تأميناف يككف التاميف كما يستكم أ، المستفيد أك ،المؤمف لو أك ،ف تككف ىذه الدعاكل لممؤمفيستكم أ

 . لمذمة المالية تأمينا أك ،لألشخاص

فالدعاكل الناشئة عف عقد التاميف ، كتثكر صعكبة في تحديد المقصكد بككف الدعكل ناشئة عف التاميف

مصدرىا لدل  أك ،منشأىا لدل البعض أك ،ىي الدعاكل التي يككف عقد التاميف سببيا لدل البعض

كيقصد بيا ، أحيانا اإلنشائيككممة السبب في االصطالح القانكني يقصد بيا المصدر ، البعض الثالث

اقتصرت ىذه ، األكؿالدعاكل الناشئة عف عقد التاميف بالمعنى  أخذت. فاذا أخرل أحياناعالقة السببية 

كالمؤمف  ،ىذا العقد كىـ المؤمف أشخاصالدعاكل عمى الدعاكل العقدية التي يخكليا عقد التاميف الحد 

اتسع مفيكميا ليشمؿ بجانب ذلؾ كافة الدعاكل التي ما  ،بالمعنى الثاني أخذتكاذا  . كالمستفيد ،لو

كذلؾ  . خر ككاقعو دفع غير المستحؽ مثالقد التاميف, كلك كاف مصدرىا امر آكانت لتقكـ لكال كجكد ع

فميس ليا  ،كممة المصدر أماالمعنييف المذككريف لكممة السبب.  بأحدف تؤخذ يمكف أ ،فكممة المنشأ

كقد استقر الفقو كالقضاء عمى ، يا عقد التاميفلدعاكل العقدية التي ينشئك معنى اسكل معنى كاحد ى

 1. اخذ الدعاكل الناشئة عف عقد التاميف بالمعنى الكاسع

 ،كدعكل الفسخ ،كدعكل البطالف ،باألقساطدعكل المطالبة  ،تنشأ عف عقد التاميفكمف الدعاكل التي 

الدعاكل التي ال تنشا عف  أما، كدعكل التعكيض، كدعكل استرداد ما دفعو المؤمف لممؤمف لو بغير حؽ

                                                           
الفنية لمتاميف,  األسسالتاميف )عقد الضماف( دراسة مقارنة لمتشريع كالفقو كالقضاء في ضكء  أصكؿمصطفى محمد الجماؿ,  - 1
 .528ص لبناف, -منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت ,1999, 1ط
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نما، عقد التاميف فال تخضع ليذا النظاـ كدعكل المسؤكلية التي  1تخضع لمقكاعد العامة في التقادـ, كا 

كدعكل السمسار ، دعكل المؤمف لو عمى المسؤكؿ عف الحادث أك، يرفعيا المتضرر عمى المؤمف لو

 . عقد التاميف إلىكال تستند ، عقد السمسرة أك، الفعؿ الضار إلى إمافيذه الدعاكل تستند ، عمى المؤمف

( مف القانكف 752( مف القانكف المدني كالمصرم في المادة )932في المادة ) األردنيكقد حدد المشرع 

مف كقت عمـ ذم المصمحة  أكة لاللتزاـ, المدني ىذه المدة بثالث سنكات عمى حدكث الكاقعة المنشئ

كىي خمسة عشر عاما  ،بكقكعيا. ككالىما استثنى مف ىذه القاعدة حالتاف تخضعاف لمتقادـ العادم

 كىما:

غير دقيقة عف  أك ،تقديـ بيانات غير صحيحة أك، بيانات متعمقة بالخطر المؤمف منو إخفاء حالة -1

 مف اليـك الذم عمـ فيو المؤمف بذلؾ.  إال ،ىذا الخطر

 . بكقكعو الشأفمف اليـك الذم عمـ فيو ذكك  إال ،حالة كقكع الحادث المؤمف منو -2

 ،2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  (21المادة ) ىذه المدة في جعؿالمشرع الفمسطيني 

كعميو فقد فرؽ المشرع  ،( جعؿ مدة التقادـ ثالث سنكات159بينما في المادة ) ،خمس سنكات

كافة تخضع المطالبة  فالتأمينات، الفمسطيني بمدة التقادـ القصير حسب نكع االلتزاـ المتعمؽ بو الحؽ

كلكف عمى سبيؿ التخصيص فقد خضعت ، بيا لمتقادـ الخمسي كي يسقط الحؽ في المطالبة بيا

  . التعكيض عف حادث الطرؽ لمدة ثالث سنكاتالمطالبة ب

                                                           
 932/1المنصكص عمييا في المادة  الثالثية "ال تسرم مدة التقادـ 1990سنة  1786صفحة  918/88تمييز حقكؽ رقـ  - 1

لو في الرجكع عمى المسؤكؿ عف الحادث مف القانكف المدني عمى دعكل الحمكؿ التي تقيميا شركة التاميف التي حمت محؿ المؤمف 
عمى الدعاكل الناشئة عف عقد التاميف  إالمدني ال تسرم  932/1المؤمف منو بؿ تخضع لمتقادـ الخاص بيا كذلؾ الف المادة 

سابؽ,  عبد القادر العطير, التاميف البرم في التشريع, مرجع " ،كالتي تتككف مف المؤمف كالمؤمف لو كالمستفيد مف عقد التاميف
 .258ص
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 تقصيرىا ؟ أك ،يثكر التساؤؿ حكؿ مدل جكاز االتفاؽ عمى تعديؿ مدة التقادـ سكاء بإطالة المدةك 

( 463استنادا لنص المادة )، عدـ جكاز االتفاؽ عمى تعديؿ مدة التقادـ إلى األردنييفذىب الفقياء 

خاصة االتفاؽ عمى تعديؿ مدة التقادـ  أك، التقادـ قبؿ ثبكت الحؽ فيومدني كالتي ال تجيز التنازؿ عف 

 1المستفيد. أكفي مصمحة المؤمف لو حتى كاف كاف ذلؾ  باإلطالة

مستنديف في ، عدـ جكاز االتفاؽ عمى تعديؿ مدة التقادـ إلىفقد ذىب البعض  ،الفقياء المصرييف أما

( مدني ىك 753كاف نص المادة )، ( مدني التي ال تجيز تغيير مدة التقادـ388نص المادة ) إلىذلؾ 

 ،تعديؿ مدة التقادـجكاز االتفاؽ عمى  إلىفقد ذىبكا  اآلخرالبعض  أما . نص عاـ كالخاص يقيد العاـ

 اذا كاف ذلؾ إالكالتي ال تجيز تعديؿ مدة التقادـ  ،( مدني التي تنظـ عقد التاميف753استنادا لممادة )

  . المستفيد أك ،لمصمحة المؤمف لو

 

 

 

                                                           
 .287,ص1999, مكتبة ابف خمدكف, مؤتو,1, جاألردنيخالد رشيد القياـ, شرح عقد التاميف في ضكء القانكف المدني  - 1
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 المطمب الثاني

 بدء سريان التقادم
( مف القانكف المدني بكقت 932مدة التقادـ المانع مف سماع الدعكل في المادة ) األردنيحدد المشرع 

المصرم  ذ بو المشرعكىذا ما اخ 1عمـ صاحب المصمحة بكقكعيا, أك، حدكث الكاقعة المنشئة لمدعكل

 .( مف القانكف المدني752المادة ) الذم حدد ميعاد بدء مدة التقادـ في

كمدة تقادـ دعكل ، تبدأ مف تاريخ حمكؿ القسط ،فمدة تقادـ دعكل المطالبة بالقسط ،كتطبيقا لذلؾ

تبدأ مف يكـ مطالبة الغير المضركر لممؤمف لو  ،المطالبة بقيمة التاميف في التاميف مف المسؤكلية

 إلىال مف تاريخ دفع المؤمف لو التعكيض ، كدية أك ،سكاء كانت ىذه المطالبة قضائية، لتعكيضبا

 . المضركر

سرياف التقادـ  بتأجيؿ كقضى ،لمصرم بعض الحاالت مف ىذه القاعدةكا األردنيكقد استثنى المشرع 

 :خر بعد حدكث الكاقعة في بعض الحاالت كىيإلى كقت آ

                                                           
مف القانكف المدني  932مف المادة  األكلى" يستفاد مف الفقرة  1988سنة  1940ق.ع صفحة  399/88تمييز حقكؽ رقـ  - 1

 أكالتي تنص عمى *ال تسمع الدعكل الناشئة عف عقد التاميف بعد انقضاء ثالث سنكات عمى حدكث الكاقعة التي تكلدت عنيا 
عمـ ذم المصمحة بكقكعيا* كجكد حالتيف مستقمتيف لسرياف الميعاد المانع مف سماع الدعكل الناشئة عف عقد التاميف الحالة 

منيما ىي حالة كقكع الحادث المؤمف منو كيبدأ فييا سرياف مركر الزمف مف تاريخ عمـ ذم المصمحة بكقكع الحادث.  كفيما  ألكلىا
تحقؽ شرط في عقد التاميف تشكؿ حالة ثانية يبدأ فييا سرياف  أكبحمكؿ اجؿ  أكالتاميف  بأقساطعدا ذلؾ مف دعاكل كالتي تتعمؽ 

التي تكلدت عنيا الدعكل. كعميو فاف الدعكل المقامة مف الحككمة ضد شركة التاميف نتيجة احتراؽ  التقادـ مف تاريخ الكاقعة
التي يبدأ فييا سرياف الميعاد المانع مف سماع الدعكل مف تاريخ عمـ ذم المصمحة بكقكع  األكلىالباص العسكرم تخضع لمحالة 

اريخ عمـ كزير المالية المثبت بالكتاب الصادر عف كزير الدفاع الحادث الذم يعتد بو كعمـ يصمح لسرياف مركر الزمف ىك ت
, األردنيخالد رشيد القياـ, شرح عقد التاميف في ضكء القانكف المدني "، لية الذم يخبره فيو بكقكع الحادثكزير الما إلىكالمكجو 

 . 287,صمرجع سابؽ
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فال يبدأ سرياف  ،كيقدـ بيانات غير صحيحة ،المؤمف لو بعض البيانات المتعمقة بالخطر إخفاء -1

 إال ،األقساطزيادة  أك ،استرداد ما دفعو المؤمف أك ،الفسخ أك ،التقادـ بالنسبة لدعاكل البطالف

 . الكذب أك، مف يـك عمـ المؤمف بالكتماف

كبذلؾ يبدأ ، حيث يستحؽ مبمغ التاميف مف كقت تحقؽ الخطر ،تحقؽ الخطر المؤمف منو -2

ف سرياف إال أ، األداءمف اليكـ الذم يصبح فيو مستحؽ  أم، سرياف تقادـ دعكل المطالبة بو

، المستفيد بتحقؽ الخطر أك ،مثؿ حالة عدـ عمـ المؤمف لو، في بعض الحاالت يتأخرالتقادـ 

التي  األخطارف كفي حالة عدـ عمـ المؤمف لو أ، حتوعدـ عمـ المستفيد بكجكد تاميف لمصم أك

 . تحققت تدخؿ في ضماف المؤمف

تبدأ مدة تقادـ دعكل الرجكع مف  ،في حالة رجكع المؤمف لو عمى المؤمف في تاميف المسؤكليةك 

  1كليس مف تاريخ تحقؽ الخطر. ،تاريخ رجكع الغير المتضرر عمى المؤمف لو

( مف قانكف التاميف الفمسطيني مدة التقادـ التي تسقط بيا 21المادة )المشرع الفمسطيني حدد في 

كتبدأ ىذه المدة مف تاريخ حدكث الكاقعة  ،بمضي خمس سنكات ،االلتزامات الناشئة عف عقد التاميف

المشرعاف  أكردىماكاستثنى مف ىذه القاعدة الحالتيف السابقتيف المتيف ، التي تكلدت عنيا االلتزامات

 . كالمصرم األردني

                                                           
ف مركر الزمف عمى إ" 1906نقابة المحاميف ص، مجمة 1993، سنة النشر 1993لسنة  1197/91تمييز حقكؽ رقـ  - 1

س فريقا في العقد المذككر , لي ألنوالدعكل الناشئة عف عقد التاميف ال يسرم عمى دعكل المضركر بالتعكيض عف الفعؿ الضار , 
( مف 932ي المادة )المؤمف لو , كعميو فاف مركر الزمف الكارد ف أكف الدعكل الناشئة عف عقد التاميف ىي التي تككف لممؤمف أاذا 

 القانكف المدني ال يطبؽ عمى دعكل المضركر المقامة عمى مف احدث الضرر". 
ف مدة الدعكل المباشرة التي إ) 500,ص20, س 35لسنة  104عف رقـ الط 17/3/1969رقـ  انظر كذلؾ نقض مصر مدني

المؤمف التي تبدأ مدة تقادميا مف كقت مطالبة  تككف لممضركر قبؿ المؤمف, تبدأ مف تاريخ الحادث بخالؼ دعكل المؤمف لو قبؿ
 المضركر لممؤمف بالتعكيض(.
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فقد جعؿ المشرع مدة تقادـ دعكل المطالبة  ،( مف قانكف التاميف الفمسطيني159بينما في المادة )

 أك ،ثالث سنكات تبدأ مف تاريخ كقكع الحادث، الناجمة عف حادث الطرؽ األضراربالتعكيض عف 

كبالتالي فقد فتح المشرع ، تاريخ الحصكؿ عمى تقرير طبي نيائي اذا تجاكزت المدة الثالث سنكات

ف تبدأ ىذه أعطى المصاب الحؽ في أالفمسطيني المجاؿ لعدـ الحاؽ ضرر بسبب ىذا النص حيث 

مزيد  إضفاءكحكمة ذلؾ تكمف في ، المدة مف تاريخ التقرير النيائي متى تجاكزت المدة الثالث سنكات

 1. فع مطالبتو القضائيةف ير ى المصاب الذم سيا عميو لسبب ما أمف الحماية القانكنية عم

ف العبرة في تحديد بداية مركر الزمف ىي بتاريخ ياد محكمة النقض الفمسطينية عمى أكقد استقر اجت

  .2(تاريخ التقرير الطبي) بتاريخ حصكلو عمى التقرير الطبي كليس ،استقرار حالة المصاب

العدلية حيف قالت  األحكاـمف مجمة  1663فقد عالجتو المادة  ،بالنسبة لبدء سرياف التقادـ لمقاصر أما

نما ،ال يعتبر الزماف الذم مر حاؿ صغر المدعي كالمادة  ،حد البمكغ إلىيعتبر مف تاريخ كصكلو  كا 

كعميو فاف مدة  ،دعكاه بإقامةحددت تاريخ ابتداء مركر الزماف مف تاريخ ثبكت الحؽ لممدعي  1667

 . الحمـ سف عند بمكغو  إالال تبدأ بالنسبة لو التقادـ بالنسبة لمقاصر 

فقد نص في المادة  ،بشاف تعكيض مصابي حكادث الطرؽ 1976لسنة  677العسكرم رقـ  األمر أما

المكاد  أحكاـبدنية  أضرار)ا( تسرم عمى حؽ المصاب في التعكيض عما يمحقو مف  4

  . 1944مف قانكف المخالفات المدنية لسنة  64،65،6768ة كلغاي 55،15،14،5

                                                           
 .278, مرجع سابؽ, ص2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـناظـ محمد عكيضة,  - 1
" كلما كانت العبرة في تحديد بداية مركر الزمف ىي بتاريخ استقرار  11/5/2011بتاريخ  391/2010نقض فمسطيني رقـ  - 2

( كما ثبت لمحكمة المكضكع ال 4حالة المصاب كليس بتاريخ حصكلو عمى التقرير الطبي كلما كاف التقرير الطبي ) المبرز ط/
ف حالة المصاب قد استقرت أؼ مف ليو محكمة االستئناإفي التاريخ فاف ما تكصمت  سكل 3/يختمؼ عف التقرير الطبي المبرز ط

 يككف كاقعا في محمو كمكافقا لمقانكف ". 3المبرز ط/ 11/1/99بتاريخ التقرير الصادر في 
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اال اذا ابتدأت  ،مف قانكف المخالفات المدنية " ال تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية 68قد نصت المادة ك 

 :الدعكل

 أك ،التقصير المشكك منو أك ،اإلىماؿ أك ،خالؿ سنتيف مف كقكع الفعؿ - أ

إلى يـك اذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضررا يستمر مف يكـ  ،خالؿ سنتيف مف تكقؼ الضرر  - ب

خالؿ سنتيف مف التاريخ الذم لحؽ فيو الضرر بالمدعي اذا لـ يكف سبب الدعكل ناشئا  أك ،خرآ

عف التقصير  أك ،فعؿ إتيافبؿ عف ضرر ناجـ عف  ،فعؿ إتيافالتقصير في  أك ،فعؿ إتيافعف 

مف التاريخ الذم  أك ،تاريخ اكتشاؼ المدعي لممخالفة المدنيةخالؿ سنتيف مف  أك ،فعؿ إتياففي 

ف يكشؼ فيو المخالفة لك انو مارس القدر المعقكؿ مف االنتباه ك الميارة، أكاف في كسع المدعي 

 :كيشترط في ذلؾ ما يمي ،اذا كاف المدعى عميو قد اخفى المخالفة بطريؽ االحتياؿ

مختؿ القكل  أك ،دكف الثامنة مف عمره ،مرة ألكؿحيف نشكء سبب الدعكل  ،اذا كاف المدعي - أ

حالة مف ىذه  أمفي  ،ال تبدأ مدة السنتيف ،اذا لـ يكف المدعى عميو في فمسطيف أك ،العقمية

كجكد  أكاستعادتو قكاه العقمية،  أكعند بمكغ المدعي الثامنة عشرة مف عمره،  إال ،الحاالت

 . المدعى عميو ثانية في فمسطيف

كالخامسة كالخمسيف  ،المادتيف الرابعة عشرة أحكاـىذه المادة في  أحكاـحكـ مف  أمال يؤثر  - ب

  . مف ىذا القانكف
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 المبحث الثاني

 التمسك بتقادم الدعوى
ف يخضع تقادـ الدعاكل الناشئة عف عقد التاميف لمقكاعد العامة في شأف كقؼ مدة تقادـ األصؿ أ

ـ العذر في فال تحسب مدة قيا ،كجد عذر قانكني يتعذر معو رفع الدعكل فإذا، انقطاعيا أك ،الدعكل

 ،ثر تقادـ الدعكل بمضي المددة المقررة قانكناإعماؿ ألمقكاعد العامة  أيضاكتخضع ، مدة التقادـ المقررة

كالدفع بتقادـ دعكل التعكيض ، األكؿكعميو سندرس في ىذا المبحث كقؼ التقادـ كانقطاعو في المطمب 

 . في الطمب الثانيلتنازؿ عنو كا

 األولالمطمب 

 وقف التقادم وانقطاعو
مثؿ عالقة  ،أدبياسكاء أكاف  ،ىك تكقؼ احتساب مدة التقادـ لكجكد مانع شرعي :المقصكد بكقؼ التقادـ

ف أ طالما انو يحكؿ دكف المطالبة بحقو, عمى، كالنزاع المسمح ،مثؿ القكة القاىرة ،قانكنيا أك، الزكجية

 1.تعكد المدة السابقة عمى حدكث ىذا المانع لالحتساب مع المدة التالية لزكالو

عممو بعدـ صحة البيانات التي  أك ،كيعتبر عدـ عمـ المؤمف بكتماف المؤمف لو المعمكمات عف المؤمف

بعد العمـ  إالف يطالب بحقو يتعذر معو عمى الدائف )المؤمف( أ العقد مانعا إبراـقدميا المؤمف لو عند 

 . مما يكقؼ التقادـ خالؿ مده جيمو بتمؾ المعمكمات ،بذلؾ

                                                           
 . 260عبد القادر العطير , التاميف البرم في التشريع, مرجع سابؽ,ص -1
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اذا رفع المضركر دعكاه  ،المحكمة الجزائية أماـادـ رفع دعكل الجزائية عمى مقترفيا كما يكقؼ التق

ذ ال يمكف النظر في إ، أضرارالمؤمف لو مف  أحدثوعمى المؤمف لممطالبة بالتعكيض المستحؽ عما 

 1. ف يفصؿ القضاء الجزائي نيائيا في الدعكل الجزائيةإال بعد أؤمف دعكاه ضد الم

محك ما تـ سريانو مف مدة التقادـ قبؿ اكتماليا نتيجة لعمؿ يصدر مف  ،قطع التقادـ فالمقصكد بو أما

 2. لالنقطاع أدلف تبدأ مدة التقادـ جديدة مف كقت زكاؿ السبب الذم عمى أ ،المديف أك ،الدائف

مطالبة  أيةفينقطع التقادـ بتقديـ ، خرإجراء قضائي آبام  أك، التقادـ بالمطالبة القضائيةكينقطع 

( مف القانكف المدني 460فقد نصت المادة )، محكمة غير مختصة إلىقضائية حتى كاف قدـ الطمب 

يقكـ بو قضائي  إجراءبام  أك ،" تنقطع المدة المقررة لعدـ سماع الدعكل بالمطالبة القضائية األردني

 . الدائف لمتمسؾ بحقو "

فقد جاء في نص المادة ، ضمنيا أك ،صريحا اإلقرارالمديف سكاء أكاف  بإقرار ،أيضاكينقطع التقادـ 

داللة يقطع مركر الزماف المقرر  أك ،المديف بالحؽ صراحة إقرار"  األردني( مف القانكف المدني 459)

 .3لعدـ سماع الدعكل"

                                                           
"ال تسمع دعكل الضماف الناشئة عف الفعؿ الضار بعد انقضاء  1994سنة  2270صفحة  1131/93تمييز حقكؽ رقـ  - 1

اذا كانت الدعكل ناشئة عف جريمة فتبقى  أماثالثة سنكات مف اليـك الذم عمـ فيو المضركر بحدكث الضرر كبالمسؤكؿ عنو 
لجزائية ىك تاريخ سرياف التقادـ مسمكعة طكاؿ مدة سماع الدعكل الجزائية , كعميو فاف تاريخ صدكر حكـ قطعي في الدعكل ا

المحامي جماؿ مدغمش ، التاميف ضد حكادث السيارات في قرارات محكمة التمييز األردنية، ، المانع مف سماع دعكل الضماف "
 . 36رقـ القرار 

 .260مرجع سابؽ, ص ،عبد القادر العطير  - 2
ككيؿ شركة التاميف برده عمى الئحة دعكل باف المسؤكلية  أجاب" اذا  1984سنة  958صفحة  540/83تمييز حقكؽ رقـ  - 3

مف القانكف  459يقطع مركر الزمف عمال بالمادة  كاإلقراربالمسؤكلية كليس مجرد رام  إقراراعف الحادث مشتركة فيعتبر ىذا القكؿ 
 . 34ردنية، رقـ القرار " ، المحامي جماؿ مدغمش ، التاميف ضد حكادث السيارات في قرارات محكمة التمييز األالمدني
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اتخاذ  أك, قياـ المؤمف بالكفاء لممؤمف لو بدفعو تحت الحساب لحيف تقدير التعكيض ،إقراراكيعتبر 

كانتداب خبير لتقدير ، اإلقرارقاطعة الداللة عمى  اإلجراءاتاذا كانت ىذه  اإلجراءاتالمؤمف بعض 

انتداب خبير لمعرفة ما اذا  ،اإلقراركال يعتبر مف قبيؿ  . خسائر المؤمف لو الناجمة عف تحقؽ الخطر

إصابة المؤمف كالفحص الطبي لمعرفة ما اذا كانت ، كانت الكارثة المتحققة تدخؿ في ضماف المؤمف

 . ـ اللو تدخؿ في ضماف المؤمف أ

كيبدأ تقادـ جديد بالسرياف بعد انتياء ، سقكط المدة السابقة عمى االنقطاع ،كيترتب عمى انقطاع التقادـ

 1 .سبب االنقطاع

 المطمب الثاني

 والتنازل عنو الدفع بتقادم دعوى التعويض
فقد ، فال تسمع الدعكل عمى المنكر اذا دفع بمركر الزماف ،اذا اكتممت المدة المقررة لعدـ سماع الدعكل

كلكف ال تسمع ، " ال ينقضي الحؽ بمركر الزماف األردني( مف القانكف المدني 449قررت المادة )

 . المنكر "الدعكل بو عمى 

كال تستطيع ، اثر تقادـ الدعكل بمضي المدة المقررة قانكنا ليس مف النظاـ العاـ إعماؿاف كعميو ف

نما، المحكمة القضاء بتقادـ الدعكل مف تمقاء نفسيا مف صاحب  التمسؾ بوك  الدفع بالتقادـ يجب كا 

                                                           
ف رفع المضركر دعكاه عمى المؤمف كصدكر حكـ لصالحو فييا ال يقطع مدة تقادـ الدعكل المباشرة أيالحظ في ىذا الصدد  - 1

 التي قد تككف لممضركر قبؿ المؤمف ما لـ يكف المؤمف طرفا في الدعكل التي صدر فييا ىذا الحكـ. 
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, كعمى المحكمة الفصؿ في ىذا الدفع 1كاال سقط الحؽ فيو  ،لنظر الدعكل األكلىفي الجمسة المصمحة 

 . الدعكل أساسقبؿ الدخكؿ في 

يفسر عمى انو  ،لنظر الدعكل األكلىكاف عدـ تمسؾ صاحب المصمحة في الدفع بالتقادـ خالؿ الجمسة 

ليس  ألنوكال يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا التعرض ليذا الدفع ، نزكؿ منو عف التمسؾ بيذا الدفع

 ،كاف شاء نزؿ عنو ،بؿ ىك حؽ منحو القانكف لممدعى عميو الذم شاء تمسؾ بو ،العاـمتعمقا بالنظاـ 

 2. دكف تدخؿ مف المحكمة التي تنظر الدعكل

ىي مدة سقكط ال ميعاد الكاردة فييا اف مدة السنتيف ف ،مف قانكف المخالفات المدنية 68ما المادة أ

م ب المصمحة التمسؾ بيا في أكبالتالي فانو يجكز لصاح ،تتعمؽ بالنظاـ العاـاف مدة السقكط ك  ،تقادـ

 3. كيجكز لممحكمة التصدم ليا مف تمقاء نفسيا ،تككف عمييا الدعكل مرحمة

ف الفصؿ في ىذا أل ،قابال لالستئناؼ كالطعف بالنقضرفضو  أك ،كيككف قرار المحكمة بقبكؿ ىذا الدفع

حيث ال يجكز طرح ىذا المكضكع  ،في حاؿ القبكؿالدفع يعتبر في حد ذاتو منييا لمنزاع المكضكعي 

                                                           
لمتاميف, الفنية  األسسميف )عقد الضماف( دراسة مقارنة لمتشريع كالفقو كالقضاء في ضكء التا أصكؿمصطفى محمد الجماؿ,  - 1

 .537سابؽ, ص مرجع
 .279, مرجع سابؽ, ص2005لسنة  20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  أحكاـناظـ محمد عكيضة,  - 2
قد ع الدعكل كلما كاف الحادث المدعى بو " كبتطبيؽ القانكف عمى كقائ 7/7/2011بتاريخ  106/2011نقض فمسطيني رقـ  - 3

بعد سنتيف مف  أقيمتكالحالة ىذه تككف قد  فإنيا 20/10/2009بتاريخ  أقيمتف الدعكل أفي حيف  13/7/2005كقع بتاريخ 
بمدة سقكط ال بميعاد تقادـ اذا  لييا تتعمؽإقانكف المخالفات المدنية المشار مف  68المادة  أحكاـتاريخ كقكع الحادث.  كلما كانت 

المذككرة قد جاء بصيغة  68لمادة ف نص اأني يتناكؿ اصؿ الحؽ كيسقطو، ذلؾ كجكد اجؿ قانك  أساسف مدة السقكط تقـك عمى إ
نكف مدة محددة كىذه المدة ىي بمثابة جزاء فرضو القا أكالدعكل مكعدا ثابتا  إقامةف ال يتجاكز أمره كاشترط المشرع مف خالليا آ

ف تبحثيا أظاـ العاـ كبالتالي فاف لممحكمة عمى صاحب الحؽ الذم تقاعس عف استعماؿ ىذا الحؽ كىي بالتالي مدة تتعمؽ بالن
يتعمؽ بمكاعيد سقكط كليس بمدة تقادـ فاف ما  األمرف أاحدىما.  كعميو كحيث  أكالخصـك  ف تككف مثارة مفأكتتصدل ليا دكف 

 األساسف تقرر عدـ قبكؿ الدعكل أف عمييا حممت حكميا عمييا يغدك غير كارد في محمو ككاساقتو محكمة استئناؼ القدس، 
 الذم يجعؿ مف قرارىا الطعيف مستكجبا لمنقض ".   األمربداية الخميؿ  416/2009
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ككنو  ،الف قرار رد الدعكل بسبب التقادـ يشكؿ حجة عمى الخصكـ كالمكضكع ،القضاء أماـ أخرلمرة 

المقضي بو حتى كلك لـ يفصؿ في المكضكع بسبب الدفع  األمركىي حجية  ،يتمتع بالحجية القضائية

 1.بالتقادـ

نما ،ذمة المديف مف الديف إبراءد دعكل الدائف ال يترتب عميو ر  إلىكىذا الدفع الذم يؤدم   إلى كا 

 إلىف التزامو ينقمب إال أ، فتبقى ذمة المديف منشغمة بالديف، انسالخ الحماية القانكنية عف حؽ الدائف

 . بو أكفىالمديف بالتزامو الطبيعي ال يحؽ لو بعد ذلؾ المطالبة باسترداد ما  أكفىفاف ، التزاـ طبيعي

لكف يجكز التنازؿ عنو ، فال يجكز التنازؿ عنو قبؿ ثبكت الحؽ فيو ،مف حيث التنازؿ عف التقادـ أما

ما داـ المتنازؿ يممؾ التصرؼ ، داللة أك ،سكاء كاف التنازؿ صراحة، بعد ثبكت الحؽ فيو باكتماؿ مدتو

ف تعييف خبير لتقدير كيستفاد التنازؿ الضمني عف الدفع بعدـ سماع الدعكل بقبكؿ المؤم . بحقكقو

 2.ده بدفع مبمغ التاميف لممؤمف لوتعي أك، تقدير نسبة العجز أك، المتضرر أكخسائر المؤمف لو 

 

 

 

 

 
                                                           

صادر برد ، كلما كاف القرار الاألكؿ" كفي المكضكع، كبالنسبة لمسبب  27/1/2009بتاريخ  271/2008نقض فمسطيني رقـ  - 1
المحاكمات  أصكؿ( مف قانكف 90لعمة مركر الزمف قابال لالستئناؼ عمال بالمادة ) باألساسطمب عدـ قبكؿ الدعكل قبؿ الدخكؿ 

 فاف ىذا السبب يغدك غير كارد كنقرر رده.   2001لسنة  2المدنية كالتجارية رقـ 
 .293, مرجع سابؽ,صاألردنيخالد رشيد القياـ, شرح عقد التاميف في ضكء القانكف المدني  - 2
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 الخاتمة
الجسمانية  األضرارمسالة تعكيض  نظـف المشرع الفمسطيني قد إلى أسة نخمص مف خالؿ ىذه الدرا

قد تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة ك ، اطار قانكني ينظـ ىذا المجاؿ إرساءعف حكادث الطرؽ مف خالؿ 

 أحكاـفيو  أكضحمف المسؤكلية المدنية الناتجة عف حكادث الطرؽ كالذم  اإللزاميمكضكع التاميف 

المكجبة لمتعكيض  كاألضرار، مف المسؤكلية المدنية الناشئة عف حكادث الطرؽ اإللزاميقانكف التاميف 

كذلؾ باالستعانة بالعديد مف المصادر كالمراجع ا كتقادـ دعكل المطالبة بالتعكيض ككيفية تعكيضي

 20قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  كبأحكاـكالقانكف المدني المصرم  األردنيالقانكنية كبالقانكف المدني 

 . 2005لسنة 

 :عمى النحك التاليكقد تكصؿ الباحث في نياية ىذه الدراسة لمجمكعة مف النتائج كالتكصيات كذلؾ 

 :النتائج

 .لو تشريعا خاصا ككضعكا، اإللزاميبالتاميف كالمشرع الفمسطيني اىتمت التشريعات المقارنة  -1

جعؿ المشرع الفمسطيني المسؤكلية عف تعكيض المصاب نتيجة حادث الطرؽ مسؤكلية كاممة  -2

مقيدة بام قيد يحكؿ كمطمقة كاممة غير منقكصة بام دفع مف الدفكع القانكنية كمطمقة غير 

 . دكف نشكء ىذه المسؤكلية

أك المصاب باستعماليا  يأذفمف  أكمالكيا  أكالمشرع الفمسطيني عمى سائؽ المركبة  أكجب -3

أك مف التاريخ ف يخطر المؤمف بكقكع الحادث خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ كقكع الحادث أ

عف الحادث حتى تنعقد مسؤكلية المؤمف عف تعكيض  بالتبميغف يقـك الذم كاف بمقدرتو أ

 . المصابيف نتيجة ىذا الحادث



77 

 

التي تمحؽ باألشخاص الجسدية  باألضرارالمكجبة لمتعكيض  األضرارحدد المشرع الفمسطيني  -4

 . المادية التي تصيب الممتمكات كالمركبات األضراركلـ تتضمف 

كلـ يحدد التعكيض ، المصابيف بشكؿ كاضحلـ ينظـ قانكف التاميف الفمسطيني مقدار تعكيض  -5

 . الذم يستحقو المصاب بعجز دائـ بشكؿ كاضح

 . لـ ينظـ قانكف التاميف طريقة احتساب التعكيض لممعاليف مف كرثة المتكفى في حادث الطرؽ -6

اخذ المشرع الفمسطيني بتطبيؽ التقادـ الخمسي في الدعاكل الناشئة عف عقد التاميف كبالتقادـ  -7

 . الناتجة عف حكادث الطرؽ باألضرارفي دعاكل المطالبة  الثالثي

 :التوصيات

بشكؿ كتعديميا  2005لسنة  20النظر في نصكص قانكف التاميف الفمسطيني رقـ  إعادة -1

 . المتضرريف جراء حكادث الطرؽ ةيراعي مصمح

المادية التي تصيب  األضرار، الجسدية لألضرار باإلضافةتضميف قانكف التاميف الفمسطيني  -2

 . الممتمكات كالمركبات

لتصبح " يساؿ كؿ مف يستعمؿ مركبة الية ك يأذف باستعماليا  1فقرة  144تعديؿ نص المادة  -3

الطرؽ كاف عف تعكيض المصاب عف كؿ ضرر جسماني مادم اك معنكم ناتج عف حادث 

لممركبة دخؿ فيو" كذلؾ انو بشطب كممة اك بحرؼ ك تصبح مسؤكلية مف يستعمؿ المركبة 

 بعد كممة جسماني أكشطب كممة ك  ة تضامنية بنص القانكف, باستعماليا مسؤكلي يأذفكمف 
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المادية التي  األضرارالجسدية فقط كلـ يتناكؿ  األضرارف قانكف التاميف يتحدث عف ذلؾ أ

 . ممتمكات كالمركباتتصيب ال

 ف كجدت.ة لتحديد نسبة العجز لدل المصاب إتحديد المجنة الطبية في كزارة الصح -4

تحديد مقدار الخصـ عف بدؿ الدفع الفكرم عند احتساب التعكيض عف فقداف الدخؿ  -5

 . المستقبمي

جاء مف قانكف التاميف الفمسطيني لتصبح خمسة سنكات بدال مف ثالثة كما  159تعديؿ المادة  -6

   . كذلؾ لتكفير حماية اكبر لممتضرريف مف جراء حادث الطرؽ 21في نص المادة 
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