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 الشكر والتقدير 

لػػع إعػػانتي علػػع إنجػػاز تعػػالع ع سػػبحانو ك هالشػػ ر ا الػػذم علػػـ اإلنسػػاف مػػا لػػـ يعلػػـ ، كأحمػػد

كقتػػو كلػػـ كالشػػ ر ألسػػتاذم الػػد تكر الفاقػػؿ رعيػػؽ أبػػك عيػػاش الػػذم أعػػاض علػػي بعلمػػو ك  ،ىػػذه الدراسػػة

الػػد تكر محمػػد خلػػػؼ أسػػتاذ القػػانكف المػػػدني عػػي جامعػػػة  عقػػاء لجنػػة المناقشػػػةيبخػػؿ علػػي بجيػػػده. كأل

رشػػاد كف المػػدني عػي جامعػة النجػػاح كالػد تكر سسػاف خالػػد أسػتاذ القػان  ،القػدس لمػا قدمػو لػػي مػف دعػـ كا 

لجميػػػع أعقػػػاء اليي ػػػة  مكصػػػكؿ  كالشػػػ ر رسػػػالة،إتمػػػاـ ىػػػذه الاتػػػو علػػػع الكطنيػػػة كالػػػذم سػػػاىمت تكجيي

 ب لية الحقكؽ عي جامعة القدس. األعاقؿ  يةالتدريس
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 الممخص

 20عي قانكف التأميف الفلسطيني رقـ الكاردة مكقكع أح اـ تأميف المر بات و الباحث تناكلت دراس
أىمية بالغة عي إحقاؽ الحؽ كالعدالة كتعكيض مصابي  مف ، كذلؾ لما ليذه األح اـ20051لسنة 

بما ي فؿ ليـ حياة  ريمة، كخصكصان عي ظؿ تزايد اإلصابات الجسدية الناجمة عف ك حكادث الطرؽ 
 حكادث السير.

دم كعصليف ر يسييف كذلؾ قمف دراسة نقدية ألح اـ مكقكع الدراسة إلع عصؿ تميي كقسـ الباحث
 .2005لسنة  20الكاردة عي قانكف التأميف الفلسطيني رقـ تأميف المر بات 

عي الفصؿ التمييدم األصؿ التشريعي لتأميف المر بات عي قانكف التأميف الفلسطيني رقـ  تناكؿ الباحث
الناظمة لتأميف المر بات كتعكيض  ، كذلؾ مف حيث األصؿ التاريخي للقكانيف2005لسنة  20

لقاء القكء عل قانكف المخالفات المدنية ك يفية تطبيؽ ذلؾ القانكف قبؿ ع مصابي حكادث الطرؽ، كا 
، مع شرح مكجز لؤلكامر العس رية الطرؽصدكر األكامر العس رية المتعلقة بتعكيض مصابي حكادث 
حكادث الطرؽ. كذلؾ عي مبحثيف أما عي كتعديبلتيا المتعلقة بتأميف المر بات كتعكيض مصابي 

مسألة قركرة كجكد تشريع علسطيني ينظـ  الث مف الفصؿ التمييدم عقد تناكؿ الباحثالمبحث الث
تأميف المر بات كذلؾ بعد نقؿ صبلحيات التأميف ككاجباتو إلع السلطة الكطنية الفلسطينية، تنفيذان لما 

، ك ؿ ذلؾ ل ي يتسنع 2005نكف التأميف الفلسطيني عاـ أكسلك للسبلـ كمف ثـ صدكر قا باتفاقيةكرد 
 .2005لسنة  20معرعة األصؿ التشريعي لقانكف التأميف الفلسطيني رقـ  للقارئ

النصكص الناظمة لتعكيقات حكادث السير عي قانكف التأميف  عي الفصؿ األكؿ تناكؿ الباحث
حث األكؿ تحدث الباحث عف عي المب ثبلث مباحث، كذلؾ عي 2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

النصكص الناظمة للتعكيض عف اإلصابات الجسدية ككعاة المصاب كذلؾ عي مطلبيف، بحث عي 
المطلب األكؿ  التعكيض عف العجز المؤقت ك العجز الدا ـ، أما عف تعكيض الكرثة المعاليف عي حاؿ 

ت لـ الباحث عف النصكص  انيلثالمبحث اكعي  كعاة معيليـ عقد  اف مكقكع بحثو عي المطلب الثاني.
الناظمة للتعكيض عف األقرار المعنكية كذلؾ عي مطلبيف:  اف المطلب  األكؿ منيما للبحث 

                                                           
1
 ، العدد الثانً والستون. 25/3/2006، نشر فً الوقائع الرسمٌة بتارٌخ  5002لسنة  50 قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 
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بالتعكيض عف األقرار المعنكية التي تلحؽ بالمعاليف حاؿ كعاة المعيؿ، كخصص المطلب الثاني 
 . للحديث عف التعكيض عف القرر المعنكم للمصاب

مف خبلؿ األكؿ بالحديث عف الدععات المستعجلة كذلؾ بالمبحث الثالث الفصؿ  كختـ الباحث 

:  اف المطلب األكؿ للحديث عف إجراءات طلب الدععات المستعجلة، كالمطلب الثاني للحديث مطلبيف

 عف طلب تعديؿ قرار الدععات المستعجلة.

لتعكيض كمدل صحة للحديث عف الحاالت المستثناة مف ا أما عي الفصؿ الثاني عقد خصصو الباحث

األشخاص كذلؾ عي المتعلقة ب اإلستثناءاتبالمبحث األكؿ  ا يا كذلؾ قمف ثبلث مباحث، تناكؿإستثن

المتعلقة باإلخبلؿ بشركط كثيقة التأميف أك عدـ كجكد كثيقة  اإلستثناءاتعف تلؾ  مطلبيف، ثـ تحدث

و عف اإلسثنا ات المتعلقة بطبيعة تأميف كذلؾ عي المطلب األكؿ، أما المطلب الثاني ع اف الحديث عي

ة بطبيعة عمؿ المر بة، حيث المتعلق ستثناءاتلئل ادث. أما المبحث الثاني عقد خصصو الباحثالح

مكقكع تحكؿ المر بة  لتنزيؿ، كعي المطلب الثاني تناكؿعي المطلب األكؿ مسألة التحميؿ كا تناكؿ

الفصؿ الثاني بالمبحث الثالث بالحديث  تـ الباحثللبيع. كخ إلع معدة ىندسية عي مكقع العمؿ أك محبلن 

المطلب األكؿ للحديث  حكادث الطرؽ كذلؾ عي مطلبيف: خصصعف صندكؽ تعكيقات مصابي 

عي المطلب الثاني عف الرجكع بالمبالغ المدعكعة علع  تعكيض المصاب مف الصندكؽ، كتحدث عف

 المتسبب بالقرر.

إلييا مف خبلؿ  كالتكصيات التي تكصؿ الباحث اتاالستنتاجثـ تبل ذلؾ خاتمة تقمنت أىـ 

 ىذه الدراسة.
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Abstract 

 

The study addresses vehicle insurance provisions set out in the Palestinian 

Insurance Law 20/2005
1
, due to their magnitude in bringing justice and compensation to 

road accident victims and securing them decent life conditions, especially in light of the 

increased physical injuries as a result of road accidents. 

The researcher has divided the study into an introduction chapter and two keys chapters, 

which all compose this critical study for vehicle insurance provisions stipulated in the 

Palestinian Insurance Law 20/2005. 

The researcher discussed in introduction chapter the legislative foundation of vehicle 

insurance in the Palestinian Insurance Law 20/2005, in terms of historical origin of laws 

regulating vehicle insurance and compensations paid to road accidents victims. The 

researcher also highlighted the civil violations law and its application prior to the military 

orders regarding compensating road accident victims, with a brief about military orders and 

respective amendments on vehicle insurance and road victims’ compensation (two 

sections). Section three of the introduction chapter deals with the need to have a Palestinian 

legislation to regulate vehicle insurance, especially following the transfer of insurance 

powers and duties to the Palestinian National Authority as stated by Oslo Accords, and 

after the enactment of the Palestinian Insurance Law 20/2005, all to give readers 

information about the legislative foundation of the Palestinian Insurance Law 20/2005. 

The researcher talked in the first chapter about legal provisions regulating road accident 

compensations in the Palestinian Insurance Law 20/2005 (three sections). Section one 

discussed provisions regulating compensations paid for physical injuries and deaths (two 

                                                           
1
 Palestinian Insurance Law 20/2005, published in the official gazette, March 25

th
, 2006, issue sixty six. 
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themes), where the first theme talks about compensating temporary and permanent 

disability, and the second theme is about compensation paid to dependants in case of their 

breadwinner’s death. Section two discusses provisions regulating moral damage 

compensations in two themes; compensation for moral damage to dependants in case of 

breadwinner death, and compensation for moral damage to the injured. 

The first chapter, section three, concludes by discussing urgent payments in two themes; 

the first is about procedures and the second is about demand to amend urgent payments 

decision. 

The second chapter discusses cases excluded from compensation and validity of exclusion 

in three sections; the first one deals with exclusions regarding individuals (two themes) and 

exclusions regarding prejudice to insurance document conditions or absence of the 

insurance document. Section two is about exclusions regarding nature of accidents, first 

theme of which talks about loading/unloading, and the second theme discusses the vehicle 

as an engineering tool at work places or as a subject of selling. The researcher concluded 

the second chapter, section three, by talking about the road accident victims fund in two 

themes; the first one is about compensations paid by the fund, and the second is about 

financial claims asked from the party that caused the damage. 

Finally, the study ended with key conclusions and recommendations reached by the 

researcher throughout the course of this study. 
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 المقدمة

يمتاز تشريع  القكانيف  بش ؿ عاـ عي علسطيف بنكع مف التعقيد كذلؾ  نتيجة حتمية ك طبيعية  

تعدد كتنكع األنظمة القانكنية كاإلدارات التي ح مت علسطيف علع مر قرف مف الزمف اك ما  بسبب

يزيد. كقد أدل ذلؾ إلع تنكع األنظمة القانكنية مما أثر علع مسألة تكحيد كتقريب األنظمة القانكنية 

تكحيدىا بعد المختلفة كالتي تعتبر مف أىـ أكلكيات السلطة الكطنية الفلسطينية، التي عملت بجيد ل

 أكسلك. باتفاقية المعركؼ المبادئتكقيع إعبلف 

لقػػػػػػػػػػػػكانيف اإلمبراطكريػػػػػػػػػػػػة العثمانيػػػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػػػث  انػػػػػػػػػػػػت  1917خقػػػػػػػػػػػػعت علسػػػػػػػػػػػػطيف حتػػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػاـ  

علسػػػػػػػػػػػػػػطيف جػػػػػػػػػػػػػػزءن ال يتجػػػػػػػػػػػػػػزأ مػػػػػػػػػػػػػػف اإلمبراطكريػػػػػػػػػػػػػػة العثمانيػػػػػػػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػػػػػػػد كرث النظػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػانكني 

مثابػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػانكف المػػػػػػػػػدني الفلسػػػػػػػػػطيني مجلػػػػػػػػػة األح ػػػػػػػػػاـ العدليػػػػػػػػػة  العثمػػػػػػػػػاني كالتػػػػػػػػػي تعتبػػػػػػػػػر حاليػػػػػػػػػان ب

المعمػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػا ـ الفلسػػػػػػػػػػػطينية حتػػػػػػػػػػػع يكمنػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػذا. كبعػػػػػػػػػػػد ىزيمػػػػػػػػػػػة اإلمبراطكريػػػػػػػػػػػة 

، كسػػػػػػػػػػػيطرة اإلنجليػػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػػزء 1917العثمانيػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػاـ 

 .1918الجنكبي مف علسطيف، تبلىا إح اـ سيطرتيـ علييا بش ؿ  لي عاـ 

كذلػػػػػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػػػػػد  1922البريطػػػػػػػػػػػػاني عػػػػػػػػػػػػاـ  لبلنتػػػػػػػػػػػػداب علسػػػػػػػػػػػػطيف رسػػػػػػػػػػػػميان  كتبػػػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػػػؾ خقػػػػػػػػػػػػكع 

البريطػػػػػػػػػػاني بسػػػػػػػػػػف التشػػػػػػػػػػريعات القانكنيػػػػػػػػػػة  االنتػػػػػػػػػػداب. كقامػػػػػػػػػػت دكلػػػػػػػػػػة االنتػػػػػػػػػػدابصػػػػػػػػػػدكر صػػػػػػػػػػؾ 

 االنتػػػػػػػػػػػدابكتعػػػػػػػػػػػديؿ العديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػكانيف العثمانيػػػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػػا يتكاعػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػع مصػػػػػػػػػػػال  كأىػػػػػػػػػػػداؼ 

الراميػػػػػػػػػػػػة لتجسػػػػػػػػػػػػيد أرقػػػػػػػػػػػػػية قانكنيػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػاىـ عػػػػػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػػػػاـ دكلػػػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػػػػرا يؿ علػػػػػػػػػػػػع األراقػػػػػػػػػػػػػي 

 ينية. الفلسط
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حػػػػػػػػػدل ىػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػكانيف  ػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػانكف المخالفػػػػػػػػػات المدنيػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػذم بقػػػػػػػػػي معمػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػو   حتػػػػػػػػػع  كا 

 علأأأأأأأأأأى التعأأأأأأأأأأوٌض بشأأأأأأأأأأأن كتعديبلتػػػػػػػػػػو 1976لسػػػػػػػػػػنة  677رقػػػػػػػػػػـ  صػػػػػػػػػػدكر األمػػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػػ رم

 .الطرق حوادث مصابً

 1948كتجػػػػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػيف تلػػػػػػػػػػؾ الحقبتػػػػػػػػػػيف التشػػػػػػػػػػريعيتيف، أم بعػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػاـ 

ت القػػػػػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػػػػػة للح ػػػػػػػػػػػـ األردنػػػػػػػػػػػي كخقػػػػػػػػػػػع قطػػػػػػػػػػػاع سػػػػػػػػػػػزة خقػػػػػػػػػػػع  ،1967كلغايػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػاـ 

المحتلػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػاـ   الفلسػػػػػػػػػػػػػطينية خقػػػػػػػػػػػػػعت األراقػػػػػػػػػػػػػي 1967كبعػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػاـ  للح ػػػػػػػػػػػػػـ المصػػػػػػػػػػػػػرم.

حػػػػػػػػػػدل ىػػػػػػػػػػذه األكامػػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػػ رية  ػػػػػػػػػػاف األمػػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػػ رم  ،1لؤلكامػػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػػ رية اإلسػػػػػػػػػػرا يلية كا 

. 2بشػػػػػػػػػػػأف التعػػػػػػػػػػػػكيض علػػػػػػػػػػػػع مصػػػػػػػػػػػابي حػػػػػػػػػػػػكادث الطػػػػػػػػػػػػرؽ كتعديبلتػػػػػػػػػػػػو 1976لسػػػػػػػػػػػػنة  677رقػػػػػػػػػػػـ 

تكقػػػػػػػػػؼ العمػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػاألمر العسػػػػػػػػػ رم بعػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػدكر قػػػػػػػػػانكف التػػػػػػػػػأميف الفلسػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػـ  كمػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ

 ةالتاريخيػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػأثر قػػػػػػػػػػػػػانكف التػػػػػػػػػػػػػأميف الفلسػػػػػػػػػػػػػطيني بتلػػػػػػػػػػػػػؾ الحقبػػػػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػػػػد ك  .20053لسػػػػػػػػػػػػػنة  20

الباحػػػػػػػػػث  أرادىػػػػػػػػػاالسػػػػػػػػػابقة  كمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػزامف معيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف أنظمػػػػػػػػػة قانكنيػػػػػػػػػة مختلفػػػػػػػػػة. كالغايػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي  

صػػػػػػػػػػؿ التشػػػػػػػػػػريعي لقػػػػػػػػػػانكف التػػػػػػػػػػػأميف ىػػػػػػػػػػي معرعػػػػػػػػػػة األ  ،الشػػػػػػػػػػرح  التػػػػػػػػػػاريخي أعػػػػػػػػػػبله مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذا 

إيجابيػػػػػػػػػػػػػػػان بتعػػػػػػػػػػػػػػػدد  كك يػػػػػػػػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػػػػػػػػأثر المشػػػػػػػػػػػػػػػرع سػػػػػػػػػػػػػػػلبيان أ 2005لعػػػػػػػػػػػػػػػاـ  20الفلسػػػػػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 اإلدارات كاألنظمة القانكنية التي ح مت علسطيف سابقان. 

                                                           
1
المفعول، لذلك ٌمكن القول أن بأن األوامر العسكرٌة أحدثت تؽٌٌراً أعطٌت األوامر العسكرٌة أولوٌة التطبٌق على القوانٌن المحلٌة السارٌة  

( من 73( من اتفاقٌة الهاي والمادة )34فً البنٌة القانونٌة واإلدارٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة على نحو ٌخالؾ ما جاءت به المادة )

اإلدارة المدنٌة فً الضفة الغربٌة المحتلة، دراسة كتاب ورضا شحادة: اتفاقٌة فٌنا من حٌث تقٌٌد صالحٌات المحتل التشرٌعٌة. أنظر عطا هللا 

  66.ص6794الطبعة األولى. الضفة الؽربٌة:  .749تحلٌلٌة لألمر العسكري رقم 

2
من المناشٌر واألوامر والتعٌٌنات بتارٌخ  47منشور فً العدد  6767لسنة  766أمر عسكري بشأن تعوٌض مصابً حوادث الطرق رقم  

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  576على الصفحة رقم  40/9/6766

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 

3
 تون.، العدد الثانً والس 25/3/2006، نشر فً الوقائع الرسمٌة بتارٌخ  5002لسنة  50قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم  
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مكقػػػػػػػػػػػػكع ىػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػة النقديػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػك أح ػػػػػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػػػػػأميف المر بػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػي  أفكحيػػػػػػػػػػػػث 

 قػػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػثأميف اإللزامػػػػػػػػػػػػػي  )التػػػػػػػػػػػػػ 2005لسػػػػػػػػػػػػػنة  20قػػػػػػػػػػػػػانكف التػػػػػػػػػػػػػأميف الفلسػػػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػػػـ 

إلػػػػػػػػػػػػع إظيػػػػػػػػػػػػار الجكانػػػػػػػػػػػػب اإليجابيػػػػػػػػػػػػة  ىادعػػػػػػػػػػػػان بدراسػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػػػػػزء دراسػػػػػػػػػػػػة نقديػػػػػػػػػػػػة تحليليػػػػػػػػػػػػة، 

حيػػػػػػػػػػػث أف التػػػػػػػػػػػأميف اإللزامػػػػػػػػػػػي  يح ػػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػػاطان  كالسػػػػػػػػػػػلبية ليػػػػػػػػػػػذه األح ػػػػػػػػػػػاـ علػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػكاء.

 بيػػػػػػػػػػػرة لػػػػػػػػػػػدل السػػػػػػػػػػػكؽ الفلسػػػػػػػػػػػطيني  اقتصػػػػػػػػػػػاديةكلػػػػػػػػػػػو أىميػػػػػػػػػػػة  االقتصػػػػػػػػػػػاديةكاسػػػػػػػػػػػعان مػػػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػػػاة 

لبػػػػػػػػػاقي أنػػػػػػػػػكاع التػػػػػػػػػأميف، عالتػػػػػػػػػأميف اإللزامػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػو أىميػػػػػػػػػة  بالنسػػػػػػػػػبةإلػػػػػػػػػع حجمػػػػػػػػػو كذلػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػالنظر 

 تمػػػػػػػػن  الفػػػػػػػػرد إحساسػػػػػػػػان بػػػػػػػػاألمف كاألمػػػػػػػػاف سػػػػػػػػكاء  ػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػرد مؤمنػػػػػػػػان أـ مصػػػػػػػػابان. اجتماعيػػػػػػػػة

جػػػػػػػػػػػزءان قػػػػػػػػػػػركريان مػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػؿ كجػػػػػػػػػػػزءان ال تعػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػع أف صػػػػػػػػػػػناعة التػػػػػػػػػػػأميف اليػػػػػػػػػػػـك  باإلقػػػػػػػػػػػاعة

 المسػػػػػػػػػػػػؤكليةزامػػػػػػػػػػػػي  نػػػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػػكاع تػػػػػػػػػػػػأميف كالتػػػػػػػػػػػػأميف اإلل .1يتجػػػػػػػػػػػػزأ مػػػػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػػػالي

المجتمػػػػػػػػػػػػع  مػػػػػػػػػػػػنيـالػػػػػػػػػػػػذيف يت ػػػػػػػػػػػػكف  عػػػػػػػػػػػػراداألالمدنيػػػػػػػػػػػػة، يػػػػػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػػػػع حمايػػػػػػػػػػػػة كصػػػػػػػػػػػػيانة حقػػػػػػػػػػػػكؽ 

كيتميػػػػػػػػػػػػػػػز تػػػػػػػػػػػػػػػأميف المر بػػػػػػػػػػػػػػػات  2.االجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعيكالسػػػػػػػػػػػػػػػبلـ  االسػػػػػػػػػػػػػػػتقرار مػػػػػػػػػػػػػػػف خبللػػػػػػػػػػػػػػػو حقػػػػػػػػػػػػػػػؽتكي

سيػػػػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػػػػدكدة لصػػػػػػػػػػػػال  المصػػػػػػػػػػػػاب.  ةعػػػػػػػػػػػػي علسػػػػػػػػػػػػطيف بإعتمػػػػػػػػػػػػاده مبػػػػػػػػػػػػدأ التغطيػػػػػػػػػػػػ اإللزامػػػػػػػػػػػػي

ر حيػػػػػػػػػػػث يجػػػػػػػػػػػد أمامػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػؤكالن كىػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػؤمف قػػػػػػػػػػػر تي مزايػػػػػػػػػػػا بالنسػػػػػػػػػػػبة للمكللتػػػػػػػػػػػأميف اإللزامػػػػػػػػػػػ

الحصػػػػػػػػػػػكؿ علػػػػػػػػػػػع التعػػػػػػػػػػػكيض  ػػػػػػػػػػػامبلن كيشػػػػػػػػػػػجع ذلػػػػػػػػػػػؾ  عػػػػػػػػػػػيالمكسػػػػػػػػػػػر دا مػػػػػػػػػػػان، الػػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػػاعده 

كيصػػػػػػػػػػنؼ تػػػػػػػػػػأميف المر بػػػػػػػػػػات  .3علػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػؤمف ةر علػػػػػػػػػػع الرجػػػػػػػػػػكع بالػػػػػػػػػػدعكل المباشػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػر تالم

لمسػػػػػػػػػػػؤكلية اليػػػػػػػػػػػدؼ األساسػػػػػػػػػػػي لك  ،أقػػػػػػػػػػػرار كىػػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػػأميف مسػػػػػػػػػػػؤكلية مدنيػػػػػػػػػػػةاإللزامػػػػػػػػػػػي  تػػػػػػػػػػػأميف 

                                                           
1
 . 727.الصفحة 5007، بدون طبعة. بٌروت. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أكادٌمٌا إنترناشونال. النظام المالً فً اإلسالمأٌوب، محمد:  

2
. الطبعة األولى. مصر: المركز القومً لإلصدارات التأمٌن اإللزامً من المسؤولٌة الناشئة عن حوادث السٌاراتالبٌاتً، نادٌة ٌاس:  

 .27. صفحة 5060قانونٌة. ال

3
. الطبعة األولى. مصر: المركز القومً لإلصدارات التأمٌن اإللزامً من المسؤولٌة الناشئة عن حوادث السٌاراتالبٌاتً، نادٌة ٌاس:  

 .27. صفحة 5060القانونٌة. 
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. بمعنػػػػػػػػػػػع أف 1فعػػػػػػػػػػػؿ الغيػػػػػػػػػػػرل نتيجػػػػػػػػػػػوالمدنيػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػك جبػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػرر الػػػػػػػػػػػذم يلحػػػػػػػػػػػؽ بالمقػػػػػػػػػػػركر 

المػػػػػػػػػؤمف يقػػػػػػػػػمف رجػػػػػػػػػكع الغيػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو ، بسػػػػػػػػػبب مػػػػػػػػػا لحػػػػػػػػػؽ الغيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػرر 

 . 2جراء ععؿ المؤمف لو أك ععؿ األشخاص أك األشياء المسؤكؿ عنيا
 

 أىمية الموضوع

 ت مف أىمية المكقكع عي اآلتي:

ف المر بات عي قانكف التأميف الفلسطيني تح ـ نشاطان كاسعان مف الحياة اإلقتصادية أح اـ تأمي .1

تلؾ األح اـ كما ينتج عنيا مف  دراسةمف القركرم  لذا أصب كاإلجتماعية علع حد سكاء. 

لتزامات الغير. لتزامات ل ؿ مف المؤمف كالمؤمف لو باإلقاعة إلع حقكؽ كا   حقكؽ كا 

يعتبر مف القكانيف الحديثة كلـ يصدر عف  2005لسنة  20رقـ  قانكف التأميف الفلسطيني .2

المشرع أم مذ رة تفسيرية أك إيقاحية للقانكف مع العلـ أف الكاقع العملي يفرض قركرة 

مف القركرم كجكد  أصب  صدار مذ رات تفسيرية متممة للتشريع )قانكف التأميف . كأنوإ

لع ما نتج عف نفاذ ىذا القانكف مف سلبيات دراسة نقدية ألح اـ تأميف المر بات للكقكؼ ع

يجابيات  بعد ما يقارب علع عشر سنكات مف العمؿ بو .  كا 

نتقاؿ صبلحيات التأميف مف سلطات اإلحتبلؿ إلع  .3 تطبيؽ أح اـ قانكف التأميف الفلسطيني كا 

السلطة الكطنية الفلسطينية يستدعي الكقكؼ علع ما ترتب علع ذلؾ مف تأثيرات علع 

                                                           
1
مصر: مطبعة  اعً والمسؤولٌة المدنٌة.الحق فً التعوٌض بٌن تأمٌن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجتماألودن،سمٌر عبد السمٌع :  

 .69.صفحة  6777اإلشعاع الفنً.

2
بدون طبعة. عمان: جمعٌة عمال المطابع  عقود التأمٌن من الناحٌة القانونٌة النظرٌة العامة فً التأمٌن.الكٌالنً، محمود:  

 .22-23.صفحة 6777التعاونٌة.
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كمدل إستفادة سلطات اإلحتبلؿ مف تنازليا عف تلؾ  ،د الكطني الفلسطينياإلقتصا

 الصبلحيات.

 الدراسات السابقة

متكعرة كب ثرة، إال أف الدراسات المتعلقة  عمكمان  المتعلقة بمكقكع التأميفالدراسات السابقة 

بات الكاردة عي قانكف بقانكف التأميف الفلسطيني قليلة كخصكصان التي تناكلت أح اـ قانكف تأميف المر 

 التأميف الفلسطيني. كمف أىـ ما تم ف الباحث مف اإلطبلع عليو مف مؤلفات :

التأميف عي علسطيف نشأتو كتطبيقاتو ، للمحامي أحمد سليماف، كتناكؿ عيو عقد التأميف )  .1

  ـ.2000كأنكاع التأميف، كتناكؿ مكقكع التأميف منذ العيد العثماني حتع سنة 

نادية ياس البياتي، لالناش ة عف حكادث السيارات ،  المسؤكليةلزامي مف )التأميف اإل .2

، كمكقكع أثار التأميف اإللزامي مف المسؤكليةكتناكلت عيو المؤلفة مكقكع التأميف مف 

 الناش ة عف حكادث المر بات. المسؤكلية

تناكؿ محمد حسيف منصكر لعف حكادث السيارات كالتأميف اإلجبارم منيا ،  المسؤكلية) .3

عيو المؤلؼ العديد  مف أح اـ الفقو كالققاء الفرنسي، كخصكصان عيما يتعلؽ بتعريؼ 

مف حكادث السير عي القانكف الفرنسي مقارنة بالقانكف  اإلستثناءاتحادث السير ك 

 المصرم.

رسالة العلمية التي تناكلت مكقكع التأميف بش ؿ عاـ، كمنيا  رسا ؿالبعض باإلقاعة ل

اذ حساـ عدناف محمد حطاب تناكؿ عييا مسؤكلية شر ات التأميف عف تعكيض ماجستير لؤلست

شريؼ سمير مرشد متقررم حكادث الطرؽ كمقدار التعكيض. باإلقاعة لرسالة ماجستير لؤلستاذ  
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التعكيض عف األقرار الجسدية الناتجة عف حكادث الطرؽ عي ظؿ قانكف التاميف تناكؿ عييا  مسكدم

  .الفلسطيني

 : بحثأسموب ال

النقدم مستندان إلع ىذه الدراسة علع األسلكب كالمنيج العلمي التحليلي  إعتمد الباحث عي

  و، كمبادئ كقرارات المحا ـ.يالفق قكاعد العدالة أكالن كمف ثـ  إلع اآلراء

 :الصعوبات التي واجيت الباحث

لعؿ مف أىميا ىناؾ العديد مف الصعكبات التي كاجيت الباحث أثناء بحثو عي المكقكع، ك  

ندرة المراجع المتخصصة التي تناكلت مكقكع أح اـ تأميف المر بات عي قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 

 انت مف أىـ الصعكبات التي كاجيت الباحث، كذلؾ لحداثة قانكف التأميف  ك التي 2005لسنة  20

ة الدراسات المقارنة عي ذات الفلسطيني نسبيان مقارنة مع باقي القكانيف األخرل. باإلقاعة إلع ندر 

 المكقكع ، كعدـ كجكد أم مذ رات تفسيرية تكق  ما جاء عي قانكف التأميف الفلسطيني مف أح اـ.

 إشكالية البحث:

 تظير إش الية البحث مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤؿ التالي:

 2005لسنة  20ما مدل إنصاؼ أح اـ تأميف المر بات الكاردة عي قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 

 ألطراؼ عقد تأميف المر بات كللغير ؟  
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 :بحثخطة ال

 ، ك ؿحثامبعلع ثبلث سيعمد الباحث إلع تقسيـ الدراسة إلع ثبلثة عصكؿ، بحيث يحكم  ؿ عصؿ 

 مطلبيف علع الش ؿ التالي:يحكم علع مبحث 

 :التمييديالفصل 

لسنة  20ف التأميف الفلسطيني رقـ األصؿ التشريعي لتأميف المر بات عي قانك تناكؿ عيو الباحث 

2005. 

 .األصؿ التاريخي للقكانيف الناظمة لتأميف المر بات كتعكيض مصابي حكادث الطرؽ :المبحث األكؿ

 .بتأميف المر بات األكامر العس رية المتعلقو المبحث الثاني:

 .قركرة كجكد تشريع علسطيني ينظـ تأميف المر بات المبحث الثالث:

 :األولالفصل 

 20ميف الفلسطيني رقـ عي قانكف التأالنصكص الناظمة لتعكيقات حكادث السير تناكؿ عيو الباحث 

 .2005لسنة 

 النصكص الناظمة للتعكيض عف اإلصابات الجسدية ككعاة المصاب. :المبحث األكؿ

 .النصكص الناظمة للتعكيض عف األقرار المعنكية :المبحث الثاني

 ستعجلة.المبحث الثالث: الدععات الم
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 :نيالفصل الثا

 .صحة إستثنا ياالحاالت المستثناة مف التعكيض كمدل تناكؿ عيو الباحث مكقكع 

 .المتعلقة باألشخاص اإلستثناءات :المبحث األكؿ

 .المتعلقة بطبيعة عمؿ المر بة اإلستثناءات  :المبحث الثاني

 المبحث الثالث: صندكؽ تعكيقات مصابي حكادث الطرؽ.
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 التمييدي الفصل

 2005 لسنة 20 رقم الفمسطيني التأمين قانون في المركبات لتأمين التشريعي األصل

 

 األول المبحث

 الطرق حوادث مصابي وتعويض المركبات لتأمين الناظمة لمقوانين التاريخي األصل

ات تأميف المر بات عي علسطيف لـ ي ف حديث العيد عقد "سنت السلطات العثمانية قانكف شر 

ق، كقد عرؼ ىذا القانكف القماف عي المادة  1266القماف، كالذم  اف يسمع )السيغكرطا  لسنة 

األكلع منو بأنو  " تعيد بالتعكيض لقاء رسـ معيف عف الخسا ر كاإلتبلؼ التي تحصؿ لؤلمكاؿ 

نية كسيطرة . كبعد سقكط الدكلة العثما1المنقكلة كسير المنقكلة مف الميالؾ كاألخطار مف أم نكع  اف"

عرقت بريطانيا العديد مف القكانيف  اف مف أىميا  1918بريطانيا علع األراقي الفلسطينية عاـ 

سّف المندكب السامي لفلسطيف ـ كالذم نظـ مسألة التأميف بش ؿ عاـ. كقد  1929لسنة  18قانكف رقـ 

مف ثـ  اف ىناؾ قانكف ، ك 19442لسنة  36قانكف المخالفات المدنية رقـ  أباف اإلنتداب البريطاني

الذم أعاد  لقانكف، كىك ذات ا1947لسنة  8رقـ   الثالث الفريؽ خطارأ) تأميف المر بات المي اني ية

، ثـ جاء األمر العس رم 19683لسنة  215اإلحتبلؿ اإلسرا يلي تطبيقو عيما بعد باألمر العس رم رقـ 

                                                           
1
 .52. صفحة 5006-5000.بدون طبعة.فلسطٌن. بدون دار نشر.التأمٌن فً فلسطٌن نشأته وتطبٌقاتهسلٌمان، أحمد:  

2
 القضاء منظومة المقتفً،عن  637صفحة  6733-65-59من الوقائع الفلسطٌنٌة )اإلنتداب البرٌطانً( بتارٌخ  6490منشور فً العدد  

 .فلسطٌن فً والتشرٌع

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1944&MID=3895 

3
 .59. صفحة 5006-5000.بدون طبعة.فلسطٌن. بدون دار نشر.التأمٌن فً فلسطٌن نشأته وتطبٌقاتهسلٌمان، أحمد:  
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ر العس رم األخير إلع أف صدر قانكف كتعديبلتو، كبقي العمؿ سارم باألم 19761لسنة  677رقـ 

 .2005لسنة  20التأميف الفلسطيني رقـ 

 

 األول المطمب

 المدنية المخالفات قانون 

لسنة  36قانكف المخالفات المدنية رقـ  سّف المندكب السامي لفلسطيف أباف اإلنتداب البريطاني

  مف قانكف المخالفات 1قـ )إلع يكمنا ىذا. كقد عرعت المادة ر  كما زاؿ سارم العمؿ بو 19442

الخسارة أك التلؼ الذم يلحؽ بماؿ، أك سلب الراحة أك " القرر بأنو  1944لسنة  36المدنية رقـ 

  مف ذات القانكف " ... 3. كقد جاء عي المادة )"األقرار بالرعاه الجسماني أك السمعة أك ما إلع ذلؾ

ارت بت عي علسطيف، أف يناؿ النصفة التي يحؽ ل ؿ مف لحؽ بو أذل أك قرر، بسبب مخالفة مدنية 

مشتقة مف العدؿ كالنصفة . 3يخكلو إياىا ىذا القانكف مف الشخص الذم ارت ب تلؾ المخالفة..."

 كاإلنصاؼ ، بمعنع إنصاؼ المتقرر كتعكيقو عما لحقو مف قرر.

                                                           
1
من المناشٌر واألوامر والتعٌٌنات بتارٌخ  47منشور فً العدد  6767لسنة  766أمر عسكري بشأن تعوٌض مصابً حوادث الطرق رقم  

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  576 على الصفحة رقم 40/9/6766

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 

2
 القضاء منظومة المقتفً،عن  637صفحة  6733-65-59من الوقائع الفلسطٌنٌة )اإلنتداب البرٌطانً( بتارٌخ  6490منشور فً العدد  

 .فلسطٌن فً ٌعوالتشر

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1944&MID=3895 

3
 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  6733لسنة  47( من قانون المخالفات المدنٌة رقم 4أنظر نص المادة ) 

 637صفحة  6733-65-59ب البرٌطانً( بتارٌخ من الوقائع الفلسطٌنٌة )اإلنتدا 6490منشور فً العدد 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1944&MID=3895 
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لفة المدنية  كقانكف المخالفات المدنية، "يشترط لقياـ المسؤكلية أف ي كف الفعؿ القار )المخا 

االىماؿ، كالذم يت كف مف عنصريف: األكؿ مادم كىك التعدم أك اإلقرار، كاآلخر  مف قبيؿ الخطأ أك

 -فً الخطأمعنكم كىك اإلدراؾ كالتمييز. كال تقـك المسؤكلية عي ىذا القانكف إال بتكعر  بل العنصريف 

لة االح اـ العدلية كقعت مبدأ عاـ كتجدر اإلشارة ىنا أف مج .1إلع جانب أر اف المسؤكلية األخرل"

 .2للمسؤكلية عف الفعؿ القار مؤداه أف  ؿ إقرار بالغير يلـز عاعلو بالقماف

 

 الثاني المطمب

 المدنية المخالفات قانون تطبيق 

، كالقاقي بإعادة تطبيؽ قانكف تأميف المر بات 31968لسنة  215صدر األمر العس رم رقـ  

. كقد  اف المتقرركف مف حكادث السير يطالبكف بالتعكيض عي ظؿ 19474لسنة  8المي اني ية رقـ 

ستمر الكقع 1944لسنة  36العمؿ بيذا القانكف إستنادان إلع أح اـ قانكف المخالفات المدنية رقـ  . كا 

. ك اف السبب 19765لسنة  677 ما ىك عليو منذ ذلؾ التاريخ كحتع صدكر األمر العس رم رقـ 
                                                           

1
 .45.ص5065.الطبعة األولى.فلسطٌن: منشورات المعهد القضائً الفلسطٌنً.مجلة األحكام العدلٌة وقانون المخالفات المدنٌةدواس، أمٌن:  

2
 .67.ص5065.الطبعة األولى.فلسطٌن: منشورات المعهد القضائً الفلسطٌنً.مجلة األحكام العدلٌة وقانون المخالفات المدنٌةٌن: دواس، أم 

3
66 العدد فً المنشور، 6779 لسنة( 562 رقم( )الؽربٌة الضفة( )الثالث الفرٌق أخطار) المٌكانٌكٌة المركبات تأمٌن بشأن عسكري أمر 

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  (الؽربٌة الضفة - اإلسرائٌلً االحتالل) والتعٌٌنات مرواألوا المناشٌر من 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1968&MID=4760 

4
 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة ،المقتفًعن  (البرٌطانً االنتداب) الفلسطٌنٌة من الوقائع 6279 العدد فً المنشور 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=5862 

5
من المناشٌر واألوامر والتعٌٌنات بتارٌخ  47منشور فً العدد  6767لسنة  766أمر عسكري بشأن تعوٌض مصابً حوادث الطرق رقم  

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء ومةمنظ المقتفً،عن  576على الصفحة رقم  40/9/6766

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 
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ىك ما تسببت بو المر بات  1947لسنة  8انكف تأميف المر بات المي اني ية رقـ كراء إعادة العمؿ بق

المي اني ية مف حكادث بعد إنتشارىا. إال أف المصابيف مف حكادث الطرؽ عي تلؾ الفترة  انكا يكاجيكف 

صعكبات عديدة عي إثبات مسؤكلية السا ؽ المتسبب عي الحادث، حيث  اف علع المصاب أف يثبت 

أ مف السا ؽ المتسبب بالحادث، باإلقاعة إلع إثبات عبلقة السببية بيف خطأ السا ؽ كالقرر كقكع خط

الذم لحؽ بالمصاب. عقد  اف المصاب عي ظؿ ىذا القانكف يتحمؿ عبء إثبات مسؤكلية السا ؽ. 

بيا إقاعة إلع ذلؾ  لو عإنو عي ظؿ العمؿ بذلؾ القانكف  اف ىناؾ ما يسمع بقاعدة النسبية كالمقصكد 

أف التعكيض الذم قد يح ـ بو للمصاب مرتبط بنسبة المساىمة عي المسؤكلية )الخطأ  بيف السا ؽ 

كالمصاب كبالتالي ي كف التعكيض جز يان أم يتناسب مع مشار ة المصاب عي الخطأ المنسكب إلع 

 .1السا ؽ المتسبب عي الحادث

القانكف مسؤكلية مطلقة، حيث  اف علع  كلـ ت ف مسؤكلية السا ؽ المؤمف لو،  عي ظؿ العمؿ عي ىذا

المصاب إثبات عناصر المسؤكلية المدنية مف ععؿ كقرر كعبلقة سببية. كبسبب قكة كنفكذ شر ات 

التأميف  اف مف الصعب إف لـ ي ف مف المستحيؿ أف يحصؿ المصاب علع تعكيض عادؿ مقابؿ ما 

ف تشترط علع السا ؽ عدـ تعرض لو مف قرر بسبب حادث الطرؽ. كقد  انت شر ات التأمي

ف إعترؼ عإف الشر ة لف تقـك باإلعتراؼ بذلؾ. ك انت تقع ىذا  اإلعتراؼ بمس كليتو عف الحادث، كا 

. علع قاعدة العقد شريعة 2الشرط مف قمف الشركط التي تجنبيا المسؤكلية كدعع التعكيقات

 المتعاقديف.

  

                                                           
1
 .667. صفحة 5006-5000.بدون طبعة.فلسطٌن. بدون دار نشر.التأمٌن فً فلسطٌن نشأته وتطبٌقاتهسلٌمان، أحمد:  

2
 .667. صفحة 5006-5000.بدون طبعة.فلسطٌن. بدون دار نشر.طبٌقاتهالتأمٌن فً فلسطٌن نشأته وتسلٌمان، أحمد:  
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 الثاني المبحث

 مركباتال بتامين المتعمقة العسكرية األوامر

بشأف تعكيض مصابي حكادث الطرؽ كمف  677صدر األمر العس رم رقـ  1976عي العاـ  

التي جاء بيا ىذا األمر العس رم " أف أم شخص يصاب عي حادث طرؽ يجب أف يعكض"،  المبادئ

أىـ ما جاء عي ىذا األمر كادث الطرؽ لتطبيؽ ىذا المبدأ، ك كتـ إنشاء صندكؽ تعكيقات مصابي ح

( من األمر 5من المادة ) )ج(م أف جعؿ مسؤكلية السا ؽ مسؤكلية مطلقة حيث نص الفرع العس ر 

 تكون المسؤولٌة مطلقة كاملة وال عبرة فٌما إذا كان هناك ذنب من جانب العسكري ذاته على أنه " 

  .1"السائق أم لم ٌكن أو كان هناك ذنب مشترك من الؽٌر أم لم ٌكن

 

 األول المطمب

 1976 عام 677 رقم  العسكري األمر صدور 

بعد سنكات مف معاناة المصابيف مف حكادث الطرؽ، كعدـ حصكليـ علع التعكيقات التي  

 تعكيض بشأف 1976 لسنة 677 رقـ األمر العس رم يستحقكنيا، أصدر الحا ـ العس رم اإلسرا يلي

أمامو للحصكؿ . كالذم جاء للتخفيؼ عف المصاب المتقرر، كعت  المجاؿ الطرؽ حكادث مصابي

. عقد جاء األمر العس رم بالعديد مف القكاعد القانكنية التي سيلت 2علع ما يستحقو مف تعكيقات

                                                           
1
من المناشٌر واألوامر والتعٌٌنات بتارٌخ  47منشور فً العدد  ،6767لسنة  766( من األمر العسكري رقم 5أنظر المادة رقم ) 

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  576على الصفحة رقم  40/9/6766

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 

2
 .666. صفحة 5006-5000.بدون طبعة.فلسطٌن. بدون دار نشر.التأمٌن فً فلسطٌن نشأته وتطبٌقاتهسلٌمان، أحمد:  
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علع المصاب الحصكؿ علع التعكيض الذم يستحقو مقابؿ ما تعرض لو مف قرر نتيجة لحادث 

لع  ؿ حادث أدل إ "حادث الطرؽ بأنو   1976 لسنة 677 رقـ طرؽ. عقد عرؼ األمر العس رم

إلحاؽ قرر بدني بشخص مف جراء استعماؿ مر بة مي اني ية سكاء أحدث ذلؾ عي أثناء سيرىا أك 

 ما كعرؼ األمر العس رم العديد مف المصطلحات اليامة التي علع أساسيا يم ف تحديد  .1"كقكعيا

عتبار الحادث حادث طرؽ أـ ال. كعرؼ األمر العس رم رقـ   أيقان  1976لسنة  677المسؤكلية كا 

المر بة، ككق  آلية حساب التعكيقات عي حاالت العجز المؤقت كالعجز الدا ـ، كتعكيض المعاليف 

عي حاؿ كعاة المعيؿ المصاب بحادث طرؽ، كلـ يكق  المشرع اإلسرا يلي  يفية إجراء التكزيع بيف 

ـ المصاب المعاليف، ل نو ك حيث أكرد أف الحؽ للمعاليف بالمطالبة ببدؿ إعالتيـ عف كعاة معيلي

بحادث طرؽ عاف ىذه القاعدة ىي األساس كىي اإلعالة. عمدة اإلعالة ىي المقياس،  ما أف ما عقده 

المعالكف عند كعاة معيليـ ىك عقدانيـ للمبالغ التي  اف  ؿ كاحد منيـ سيأخذىا كيستفيد منيا مف 

عي ىذا الصدد سف الستيف  فلسطينيةمحا ـ ال.  كقد إعتمدت ال2المعيؿ أم ما عاتو مف بدؿ إنفاؽ عليو

سف الثامنة عشر بداية لقدرتو علع  كاعتمدتعامان  نياية مفترقة لقدرة اإلنساف علع العمؿ ك ال سب 

العمؿ ك ال سب، كذلؾ لغايات إحتساب بدؿ إعالة للمعاليف. كعلع ىذا األساس  انت المحا ـ تستند 

. علمان 4لحساب الرسملة 3"يلنؾ"ا علع جدكؿ عمار لحساب اإلعالة، باإلقاعة إلع إعتمادىإلع ىذه األ
                                                           

1
 المقتفً،عن  تعوٌض مصابً حوادث الطرق. بشأن 6767لسنة  766األمر العسكري رقم  فً الفصل األول من أنظر التعارٌؾ الواردة  

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 

2
 .675. صفحة 5006-5000.بدون طبعة.فلسطٌن. بدون دار نشر.التأمٌن فً فلسطٌن نشأته وتطبٌقاتهسلٌمان، أحمد:  

3
، وتم إعتماده بالمحاكم كوسٌلة لمعرفة قٌمة بدل حسم الدفع المقدم، "ٌلنك"عبارة عن جدول حسابً نظمه المحامً شلومو  "ٌلنك"جدول  

. الفلسطٌنً التامٌن قانون ظل فً الطرق حوادث عن الناتجة الجسدٌة األضرار عن رسالة ماجستٌر بعنوان التعوٌضمسودة ،  أنظر شرٌؾ

 .5062معة القدس. رسالة ؼٌر منشورة. كلٌة الحقوق جا

4
 المصاب علٌه سٌحصل ما أن حٌث التعوٌض، من القٌمة تلك حسم وٌتم الفوري، الدفع بدل حسم قٌمة لمعرفة الحسابٌة الوسٌلة هً الرسملة 

 بشكل علٌه ٌحصل لطبٌعًا الوضع فً المستقبلً الدخل وهذا مستقبلً، دخل من فقده ما أساس على حسابه ٌتم مبلػ عن عبارة تعوٌض من

 .الفوري الدفع هذا بدل معٌنة قٌمة تحسم أن ٌجب ولهذا واحدة، دفعة ولٌس شهري
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 أداة حسابية  "يلنؾ"بأف األمر العس رم لـ ينص علع  يفية حساب اإلعالة كلـ ينص علع جدكؿ 

 لمعرعة الرسملة أك ما يعرؼ بحسـ بدؿ الدعع الفكرم.

ء متكاعقان جا كالذم يرل الباحث أنو 70/2015كتجدر اإلشارة إلع قرار مح مة النقض الفلسطينية رقـ 

العدالة كمخالفان لما إستقرت عليو المحا ـ سابقان عيما يتعلؽ بالعمر اإلعتراقي لئلنساف حيث  مع مبادئ

لذا عإف اعتبار سف الستيف ىك نياية العمؿ ىك اعتبار اعتراقي كال اعتراض مع اليقيف،   جاء عيو " ...

لة، عإف سف العمؿ عي الحالة المعركقة كاليقيف ال يزكؿ بالشؾ، كبالتالي كتحقيقان لمبادئ العدا

   .1"ع الخامسة كالستيف علع أقؿ تقديريستكجب أف يمتد حت

أنو أنشأ صندكؽ تعكيقات  1967لسنة  677كمف أىـ ما جاء باألمر العس رم رقـ  

، كالذم  اف يقكـ بالتعكيض علع المصاب الذم ال يستحؽ تعكيقان،  ما عي 2مصابي حكادث الطرؽ

 كف السا ؽ المسؤكؿ عف التعكيض مجيكالن، أك ليس للسا ؽ تأميف أك التأميف الذم بحكزتو حالة أف ي

 ال يغطي الحادث، إقاعة إلع الحالة التي ي كف عييا المؤمف تحت التصفية. 

 علع أنو : 1967لسنة  677  مف األمر العس رم رقـ 12نصت المادة )عقد 

 يستطيع ال كالذم األمر ىذا بمكجب تعكيقان  يستحؽ مالذ المصاب علع بالتعكيض الصندكؽ يقكـ  أ)

 :التالية األسباب ألحد بالتعكيض المؤمف مطالبة

 .مجيكؿ التعكيض عف المسؤكؿ السا ؽ ف. أ1

                                                           
1
 69/2/5062الصادر بتارٌخ  60/5062نقض مدنً رقم  

2
 .ٌعوض أن ٌجب طرق حادث فً ٌصاب شخص أي أنشأ صندوق التعوٌضات تأكٌداً على ما جاء بذات األمر أنه 
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 يغطي ال لديو  اف الذم التأميف أف أك التأميف أمر بمكجب تأميف للسا ؽ ليس ف. أ2

 .عنيا المبحكث االلتزامات

 .يةالتصف تحت المؤمف ف. أ3

 بنفس الصندكؽ مف التعكيض علع الحصكؿ  أ) الفقرة عي الكاردة الحاالت عي للمصاب يحؽ  ب)

 إلع يدعع أف الصندكؽ علع يترتب  ما المؤمف مف عليو الحصكؿ عييا لو يحؽ  اف التي الطريقة

 المادة بمكجب بدععيا ملزمان  عييا المؤمف ي كف التي الطريقة بنفس المصاب معالجة نفقات المستشفع

 .1التأميف أمر ذيؿ مف 28

بعدة أكامر عس رية، كتكقؼ العمؿ بو  1976لسنة  677كقد تـ تعديؿ األمر العس رم رقـ 

، إال أف المحا ـ 2005لسنة  20عي األراقي الفلسطينية، بعد صدكر قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 

مف قبؿ المحا ـ اإلسرا يلية عيما يتعلؽ الفلسطينية ما زالت تعتمد علع ذات اآللية التي  انت معتمدة 

 بحساب اإلعالة.

 الثاني المطمب

 العسكري األمر تعديالت 

، تبله العديد مف األكامر العس رية التي 1976لسنة  677بعد صدكر األمر العس رم رقـ  

 مصابي تعكيقات بشأف 1986 لسنة 1183العس رم رقـ  مرعدلت عيو كمف أىـ التعديبلت: األ

                                                           
1
 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  بشأن تعوٌض مصابً حوادث الطرق. 6767لسنة  766رقم  أنظر األمر العسكري 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 
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 مصابي تعكيقات بشأف 1991 لسنة 1349العس رم رقـ  مراأل ، ك1 5 رقـ تعديؿ) الطرؽ حكادث

تعريؼ حادث الطرؽ الكارد  1349، بحيث عدؿ األمر العس رم رقـ 2 9حكادث الطرؽ )تعديؿ رقـ 

 التالي " حادث الطرؽ : حادث سبب لشخص بو أقرار  1976لسنة  677عي األمر العس رم رقـ 

ب إستعماؿ مر بة آلية ألىداؼ المكاصبلت، تعتبر  حادث طرؽ حدث عي أعقاب جسمانية عي أعقا

إنفجار أك إشتعاؿ مر بة تسببت بسبب جزء مف المر بة، كأيقان حادث تسبب عي أعقاب اصابة مر بة 

تقؼ عي م اف محظكر الكقكؼ بو، أك حادث تسبب عي أعقاب إستعماؿ القكة المي اني ية للمر بة، 

اإلستعماؿ  المذ كر لـ تغير المر بة سايتيا األساسية. كل ف ال تعتبر  حادث طرؽ كبشرط أنو عند 

حادث نتج عف عمؿ ارت ب قصدان لتسبيب أقرار للجسـ أك لؤلمبلؾ كتسبب القرر نتيجة العمؿ 

 .3نفسو كليس مف تأثير العمؿ علع إستعماؿ المر بة اآللية"

 ذلؾ عي بما"الفقرة  1986لسنة  1183   مف األمر العس رم رقـ1 ما كأقاعت المادة ) 

 كقكع حيف المصاب لجسـ مكصكالن   اف كالذم الجسـ أعقاء أحد لتشغيؿ متطلب بجياز إصابة

ليصب   1976لسنة  677للتعريؼ الكارد للقرر البدني عي األمر العس رم رقـ  ".الطرؽ حادث

 عي بما ة بدنية أك نفسية أك عقليةأك عاى ةصابإلمكت أك المرض أك  ؿ "اتعريؼ القرر البدني بأنو  

 كقكع حيف المصاب لجسـ مكصكالن   اف كالذم الجسـ أعقاء أحد لتشغيؿ متطلب بجياز إصابة ذلؾ

  ".الطرؽ حادث
                                                           

1
عن  .57 صفحة 65/07/6770 بتارٌخ (الؽربٌة الضفة - اإلسرائٌلً االحتالل) والتعٌٌنات واألوامر المناشٌر من 67 العدد فً منشور 

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1986&MID=4992 

2
عن  .499صفحة  06/6770تارٌخ  ب (الؽربٌة الضفة - اإلسرائٌلً االحتالل) والتعٌٌنات واألوامر المناشٌر من 656 العدد فً منشور 

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1991&MID=5037 

3
 .666. صفحة 5006-5000.بدون طبعة.فلسطٌن. بدون دار نشر.التأمٌن فً فلسطٌن نشأته وتطبٌقاتهسلٌمان، أحمد:  
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مف مفيكـ إستعماؿ المر بة ك إستثنع الحكادث  1991لسنة  1349كقد قيؽ األمر العس رم رقـ 

 ي كالحكادث التي تقع أثناء التحميؿ كالتنزيؿ أثناء كقكؼ التي تقع أثناء تصلي  المر بة مف قبؿ مي اني

 .1المر بة

 اف اليدؼ الر يسي منيا  1976لسنة  677كيتق  مما سبؽ أف تعديبلت األمر العس رم رقـ 

 تقييؽ مفيكـ حادث الطرؽ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 7عدٌل رقم تال 6776لسنة  6437( من األمر العسكري رقم 6أنظر نص المادة ) 

 المقتفً،عن  .57صفحة  65/07/6770بتارٌخ  (الؽربٌة الضفة - اإلسرائٌلً االحتالل) والتعٌٌنات واألوامر المناشٌر من67 العدد فً منشور

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1986&MID=4992 
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 الثالث المبحث

 المركبات تأمين ينظم فمسطيني تشريع وجود ضرورة

 الذاتي الح ـ ترتيبات حكؿ المبادئ إعبلف بإسـ رسميا ةالمعركع أكسلك عاىدةم أك بعد اتفاقية 

 األمري ية كاشنطف مدينة عي، اإلحتبلؿ اإلسرا يليدكلة ما بيف منظمة التحرير الفلسطينية ك ، اإلنتقالي

 اإلحتبلؿ اإلسرا يلي إلع الح ـالصبلحيات كاإللتزامات مف  تـ نقؿ العديد مف، 13/9/1993 بتاريخ

 حيث نقلت العديد مف الصبلحيات كالمسؤكليات نية ، الذاتي الفلسطيني )السلطة الكطنية الفلسطي

  بشاف إتفاؽ النقؿ اإلقاعي للقكات كالمسؤكليات، 6بمقتقع المنشكر رقـ ) 10/9/1995بتاريخ 

ع . عمف ىنا ظيرت الحاجة إل1التأميفات ىك التشريع ك ك اف مف أىـ ما كرد مف نقؿ للمسؤكلي

 تشريعات علسطينية تشمؿ جميع نكاحي الحياة بش ؿ عاـ كمسألة التأميف بش ؿ خاص.

 

 األول المطمب

 بروتوكول باريس ونقل صالحيات التأمين وواجباتو إلى السمطة الوطنية الفمسطينية

 باريس أىميا بركتك كؿ ،كالبركتك كالت كالمعاىدات اإلتفاقيات مف أكسلك المزيد معاىدة تبع

أنشأت السلطة الكطنية الفلسطينية الصندكؽ الفلسطيني لتعكيض مصابي حكادث ، كقد ادماإلقتص

، كبناءن عليو نقلت مياـ كصبلحيات التأميف 19952لسنة  95 المرسكـ الر اسي رقـالطرؽ بمكجب 

                                                           
1
. سلسلة القانون والمجتمع جامعة بٌرزٌت معهد اإلصالح القانونً فً فلسطٌن تفكٌك اإلستعمار وبناء الدولةقسٌس، مضر و نخلة، خلٌل:  

 .67. صفحة 5007الحقوق.

2
، وتم إنهاء العمل به بعد صدور قرار مجلس  59صفحة  2/7/6772تارٌخ نشر هذا القرار فً العدد الخامس من الوقائع الفلسطٌنٌة ب 

 .64/9/5006بتارٌخ  53من الوقائع الفلسطٌنٌة صفحة  66المنشور فً العدد  5007لسنة  620الوزراء رقم 
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اإلسرا يلي إلع السلطة الكطنية الفلسطينية، كذلؾ  1"ال رنيت"المتعلقة بحكادث الطرؽ مف صندكؽ 

 . 2  مف بركتك كؿ باريس اإلقتصادم المتعلؽ بققايا التأميف72يقان لما كرد عي البند )تطب

كقد نصت المادة ذاتيا مف بركتك كؿ باريس علع نقؿ صبلحيات التأميف بش ؿ  امؿ إلع 

السلطة الكطنية الفلسطينية،  ما كنصت علع قركرة محاعظة السلطة الكطنية علع كجكد تأميف 

 بات. كألـز بركتك كؿ باريس السلطة الكطنية الفلسطينية المحاعظة علع نظاـ تعكيض إلزامي ل ؿ المر 
                                                           

1
إحتلتها إسرائٌل بعد صندوق الكرنٌت اإلسرائٌلً وهو صندوق تعوٌضات مصابً حوادث الطرق التً تقع فً األراضً الفلسطٌنٌة التً  

 .6772لسنة  72. وقد حل مكانه الصندوق الفلسطٌنً لتعوٌض مصابً حوادث الطرق بموجب المرسوم الرئاسً رقم 6776العام 

2
  (  المتعلق بقضاٌا التأمٌن من إتفاقٌة بارٌس على65نص البند رقم ) 

المناطق وبضمن ما تشمل، الترخٌص للمؤّمنٌن ولوكالء التأمٌن ٌتم تحوٌل الصالحٌات والسلطات والمسؤولٌات فً مجال التأمٌن ب - أ

 .إلى السلطة الفلسطٌنٌة -واإلشراؾ على نشاطاتهم

ستحافظ السلطة الفلسطٌنٌة على نظام تعوٌض إلزامً مطلق لضحاٌا حوادث الطرق، بسقؾ على مبلػ تعوٌضات ٌستند إلى المبادئ   - ب

 :التالٌة

اإلصابات الجسدٌة لضحاٌا حادث الطرق، ولٌس مهماً إذا كان الخطأ ناتجاً عن السائق، وسواء كان التزام مطلق عن الوفٌات أو   .6

هناك خطأ أم ال، مساهمة آخرٌن بهذا الخطأ وكل سائق ٌكون مسؤوالً عن األشخاص المسافرٌن فً سٌارته وعن المشاة الذٌن 

 .ٌصدمهم بسٌارته

 .ألضرار الجسدٌة لجمٌع الضحاٌا الناجمة عن حادث طرق ٌشمل السائقٌنتأمٌن إلزامً لكل السٌارات ٌؽطً الوفٌات وا .5

 .ال داعً لقضاٌا جزائٌة فً حالة وفاة، أو إصابة ناجمة عن حادث طرق .4

لتعوٌض ضحاٌا حوادث الطرق ؼٌر القادرٌن على مطالبة المؤمن  -الصندوق -الحفاظ على صندوق قانونً من اآلن فصاعداً  .3

 :ٌةبتعوٌضات لألسباب التال

 .السائق الملزم بدفع التعوٌضات مجهول• 

 .السائق ؼٌر مؤّمن أو أن تأمٌنه ال ٌؽطً مسؤولٌته• 

 .المؤمن ؼٌر قادر على دفع التزاماته• 

سٌكون للشروط فً هذه المادة نفس المعنى كما فً التشرٌعات السائدة عند تارٌخ توقٌع االتفاق المتعلق بتأمٌن العربات اإللزامً،  - ت

 .تعوٌض لضحاٌا حوادث الطرقوال

لذي قد أي تؽٌٌر من أي جانب للقواعد واألنظمة المتعلقة بتطبٌق المبادئ المذكورة أعاله، ٌتطلب إشعاراً مسبقاً للجانب اآلخر، أما التؽٌٌر ا - ث

 .ٌؤثر جوهرٌاً على الجانب اآلخر، فٌتطلب إشعاراً مسبقاً قبل ثالثة أشهر على األقل

 ات الوطنً الفلسطٌنًمركز المعلومعن 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4890 
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إلزامي مطلؽ لقحايا الطرؽ، كجعؿ مسؤكلية السا ؽ مسؤكلية مطلقة مفترقان خطأ السا ؽ كال يقبؿ 

نصت  1976لسنة  677  مف األمر العس رم رقـ 2إثبات ع سو، كتجدر اإلشارة إلع أف المادة )

 سؤكلية السا ؽ مسؤكلية مطلقة.علع أف م

  مف بركتك كؿ باريس اإلقتصادم المتعلؽ بققايا التأميف متكاعقان مع ما 72كبيذا جاء البند ) 

كتعديبلتو، إال أنو  1976لسنة  677كرد مف أح اـ متعلقة بتأميف المر بات عي األمر العس رم رقـ 

لتزامات التأميف مف اإلحتبلؿ اإلسرا   يلي إلع السلطة الكطنية الفلسطينية. نقؿ صبلحيات كا 

كالسبب الر يس الذم دعع اإلحتبلؿ اإلسرا يلي للتنازؿ عف صبلحيات التأميف ىك أف خسا ر 

اإلحتبلؿ اإلسرا يلي ععليان نتيجو لحكادث الطرؽ أ بر ب ثير مف خسا رىا عي الحركب التي دخلتيا. 

  اىلو عبء مالي ال يستياف بو.   كبتنازؿ اإلحتبلؿ عف صبلحيات التأميف عيك يزي  عف

 

 الثاني المطمب

 2005 عام الفمسطيني التأمين قانون صدور 

بعد نقؿ صبلحيات التأميف مف اإلحتبلؿ اإلسرا يلي إلع السلطة الكطنية الفلسطينية، بمكجب 

، كتـ بركتك كؿ باريس  ما ُأسلؼ آنفان، باشرت السلطة الكطنية الفلسطينية اإلشراؼ علع ىذا القطاع

لسنة  95رقـ  المرسكـ الر اسيبمكجب إنشاء الصندكؽ الفلسطيني لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ 

مف إتفاقية باريس المكقعة ما بيف السلطة الكطنية   72البند )، كالذم جاء تنفيذان لما كرد عي 19951

                                                           
1
، وتم إنهاء العمل به بعد صدور قرار مجلس  59صفحة  2/7/6772نشر هذا القرار فً العدد الخامس من الوقائع الفلسطٌنٌة بتارٌخ  

 .64/9/5006بتارٌخ  53حة من الوقائع الفلسطٌنٌة صف 66المنشور فً العدد  5007لسنة  620الوزراء رقم 
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الماؿ الفلسطينية  . كتـ تأسيس ىي ة سكؽ رأس29/4/19941الفلسطينية كاإلحتبلؿ اإلسرا يلي بتاريخ 

 رأس سكؽ ىي ة كأصبحت. 20042 لسنة 13 رقـ الفلسطينية الماؿ رأس سكؽ ىي ة قانكفبمكجب 

قطاع التأميف. كبعد الجية المخكلة قانكنان باإلشراؼ كالتنظيـ كالرقابة علع أعماؿ  الفلسطينية الماؿ

حيث  اف سياب اإلطار  ،20صدر قانكف التأميف الفلسطيني رقـ  2005كعي العاـ  ،طكؿ إنتظار

القانكني الفلسطيني الناظـ لقطاع التأميف السمة الغالبة للفترة الزمنية التي سبقت صدكره. عقد  اف ىذا 

 القطاع مح ـك باألكامر العس رية. 

 

 

 

 

  

  

  

 

                                                           
1
( 65البند ) 57/3/6773أنظر بروتوكول اإلتفاق اإلقتصادي )إتفاقٌة بارٌس( الموقعة ما بٌن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وإسرائٌل بتارٌخ  

 المتعلق بقضاٌا التأمٌن.

2
 القضاء منظومة المقتفً،عن  .70صفحة  59/05/5002بتارٌخ  (الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة) الفلسطٌنٌة من الوقائع 24 العدد فً المنشور 

 .فلسطٌن فً والتشرٌع

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2004&MID=14740 
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 األول الفصل

 20 رقم الفمسطيني التامين قانون في السير حوادث لتعويضات الناظمة النصوص 

 2005 لسنة

 ول األ  المبحث

 ووفاة المصاب الجسدية اإلصابات عن لمتعويض الناظمة النصوص

، يعرؼ التأميف 1التأميف عي اللغة العربية مشتؽ مف األمف كىك طمأنينو النفس كزكاؿ الخكؼ 

بأنو عقد يلتـز المؤمف بمقتقاه أف يؤدم إلع المؤمف لو، أك إلع المستفيد الذم أشترط التأميف 

مف الماؿ أك إيرادان مرتبان أك أم عكض مالي آخر عي حالة كقكع الحادث أك تحقؽ  لصالحو، مبلغان 

. 2الخطر المبيف عي العقد، كذلؾ نظير قسط أك أيو دععة مالية أخرل يؤدييا المؤمف لو للمؤمف

كالمشرع الفلسطيني لـ يخالؼ ما كرد عي ىذا التعريؼ بؿ نص عليو حرعيان عي تعريفو لعقد التأميف 

 .2005لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 1رد عي المادة )الكا

عف حكادث المر بات، تقكـ علع ع رة الخطأ المفترض الذم ال يقبؿ إثبات الع س، كذلؾ  المسؤكلية

كيعرؼ التأميف مف  .3بيف ععؿ المر بة كالقرر الذم كقعيؤدم بالقركرة إلع إعتراض عبلقة السببية 

قد بمكجبو يؤمف المؤمف المؤمف لو مف األقرار التي تلحؽ بو مف جراء رجكع الغير المسؤكلية بأنو ع

                                                           
1
ن: منشورات جامعة الطبعة الثانٌة. عما النظام اإلقتصادي فً اإلسالم.قرعوش، كاٌد والبٌاتً، ظاهر و السرطاوي، فؤاد و عبده، جمال :  

 .474. صفحة 5003القدس المفتوحة. 

2
تنقٌح أحمد المراؼً.اإلسكندرٌة:  الوسٌط فً شرح القانون المدنً.عقد التأمٌن.الجزء السابع. المجلد الثانً.السنهوري، عبدالرزاق أحمد:  

 .6055. ص5003منشأة دار المعارؾ. 

3
 .663.ص5007.بدون طبعة. مصر. بدون دار نشر.الناتجة عن حوادث السٌر تعوٌض الوفاة واإلصابةالدسوقً، محمد إبراهٌم:  
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التأميف مف المسؤكلية يقمف بمكجبو المؤمف للمؤمف لو األقرار الناش و عف   .1عليو بالمسؤكلية

رجكع الغير عليو بدعاكم المسؤكلية، عالقرر المؤمف منو ىنا ليس قرران يصيب الماؿ بطريؽ مباشر 

عي التأميف علع األشياء، بؿ ىك تأميف قد النتا ج المالية التي تلحؽ بالمؤمف لو بمناسبة  ما 

. كالتأميف مف المسؤكلية عف حكادث السيارات، ىك تأميف مف خطر سير 2مسؤكليتو المدنية كالجزا ية

 . 3معينة قيمتو كعيو ي كف الخطر المؤمف منو سير مقدر بقيمة محددة كسير قابؿ للتقدير

إف تحقؽ المسؤكلية يكجب التعكيض عف القرر الذم لحؽ بالمصاب، كالتعكيض عف األقرار التي  

لحقت بالمصاب جراء حادث طرؽ ي كف بجبر القرر الذم كقع عليو. كيم ف القكؿ أف عقد التأميف 

اإللزامي ىك نكع مف العقكد اليجينة ذك الكجييف، عيك مف جية تأميف عف الحكادث لمصلحة الغير، 

المسؤكلية سيؤدم إلع   ما أف التأميف مف. 4كمف جية ثانية تأميف عف المسؤكلية لمصلحة المؤمف لو

ا ملي نا ىك المؤمف يحصلكف منو علع حقيـ عي  حماية المقركريف أنفسيـ إذ سيجدكف أماميـ شخصن

 .5القرر التعكيض دكف التعرض إلعسار أك مماطلة مف تسبب عي إحداث

 

 

                                                           
1
تنقٌح أحمد المراؼً.اإلسكندرٌة:  الوسٌط فً شرح القانون المدنً.عقد التأمٌن.الجزء السابع. المجلد الثانً.السنهوري، عبدالرزاق أحمد:  

 .6209. ص5003منشأة دار المعارؾ. 

2
 .574.صفحة 6772الطبعة األولى. عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع.بري فً التشرٌع األردنً.التأمٌن الالعطٌر، عبدالقادر:  

3
 .67. صفحة 5009. بدون طبعة. اإلسكندرٌة: منشأة المعارؾ. أصول عقد التأمٌنسلٌم، عصام أنور:  

4
. الطبعة األولى. مصر: المركز القومً لإلصدارات راتالتأمٌن اإللزامً من المسؤولٌة الناشئة عن حوادث السٌاالبٌاتً، نادٌة ٌاس:  

 .70. صفحة 5060القانونٌة. 

5
 وعقد الحٌاة مدى والمرتب  والرهان المقامرة، عقود الغرر، عقود الجدٌد، المدنً القانون شرح فً الوسٌط: الرزاق عبد السنهوري، 

 6734-6733 الصفحة. 5000. الحقوقٌة الحلبً منشورات: لبنان. الثانٌة الطبعة. السابع الجزء. التأمٌن
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 األول المطمب

 عوٌض عن العجز المؤقت والعجز الدائمالت 

 2005لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 144نصت الفقرة األكلع مف المادة ) 

علع أنو " يسأؿ  ؿ مف يستعمؿ مر بة آلية أك يأذف بإستعماليا عف تعكيض المصاب عف  ؿ قرر 

". كقد يفيـ مف داللة النص يوجسماني أك مادم أك معنكم ناتج عف حادث طرؽ  اف للمر بة دخؿ ع

أف المشرع قصد أف تشمؿ التغطية التأمينية جميع األقرار التي تلحؽ بالمصاب مف أقرار جسدية 

كمعنكية باإلقاعة إلع األقرار المادية التي تلحؽ بماؿ المصاب، عقد نص علع  ؿ قرر جسماني 

لتأميف اإللزامي عإنو ال يم ف أف   يدكر حكؿ ا144أك مادم أك معنكم. كحيث أف نطاؽ نص المادة )

تشمؿ التغطية التأمينية األقرار المادية التي تلحؽ بماؿ المصاب، حيث أف التأميف اإللزامي يقتصر 

علع تغطية األقرار التي تلحؽ باألشخاص دكف األمكاؿ أك الحيكاف أك النبات أك الجماد، كيشمؿ  ؿ 

 1حكادث السيارة أثناء سيرىا أك كقكعيا.

ل الباحث أف ما قصده المشرع ىك تعكيض المصاب عف  ؿ قرر جسماني مادم أك معنكم. كير  

 .2عالقرر الجسماني المادم يشمؿ  ؿ مساس بمادة جسـ اإلنساف

ك يحؽ للمصاب الحصكؿ علع تعكيض عف القرر الذم لحؽ بو جراء ىذه اإلصابة، كيشمؿ ذلؾ 

ما يعرؼ بالعجز المؤقت، كعقداف المقدرة علع  ت اليؼ العبلج كما عاتو مف  سب نتيجو إلصابتو أك

 ال سب المستقبلي، بسبب اإلصابة أك ما يعرؼ بالعجز الدا ـ. 

 
                                                           

1
 .507. ص 6792. بدون طبعة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة للنشر.مبادئ قانون التأمٌنمنصور، محمد حسٌن: 

2
 .676.ص 5006.بدون طبعة. عمان: دار الحامد للنشر والتوزٌع.تقدٌر مبلغ التعوٌض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعهمصطفى،خلٌل:  
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 الفرع األول: تعويض المصاب عن العجز المؤقت 

إذا  علع أنو " 2005لسنة  20التأميف الفلسطيني رقـ    مف قانكف156نصت المادة رقـ )

% )ما ة بالما ة  مف 100ب علع القياـ بعملو عإنو يستحؽ أدل حادث الطرؽ إلع عدـ قدرة المصا

 ."أجره اليكمي طيلة مدة عجزه المؤقت علع أال تتجاكز مدة العجز سنتيف مف تاريخ الحادث

عند احتساب التعكيض عف عقداف   مف ذات القانكف علع أنو "155 ما كنصت المادة )

تبار الدخؿ الذم يزيد علع مثلي معدؿ األجكر عي ال سب كعقداف المقدرة علع ال سب ال يؤخذ عي االع

الحقؿ االقتصادم الذم ينتمي إليو المصاب كعقان آلخر نشرة يصدرىا الجياز المر زم لئلحصاء 

نة لس 677تقدير إحتساب الدخؿ بمكجب األمر العس رم رقـ  كتجدر اإلشارة إلع أف  ."الفلسطيني

 اف علع  ،2005لسنة  20أميف الفلسطيني رقـ ف التكالذم  اف معمكالن بو قبؿ نفاذ قانك  ،1976

 . أساس ثبلثة أقعاؼ متكسط الدخؿ

كيرل الباحث أف ما ذىب إليو المشرع الفلسطيني عي تحديد سقؼ أعلع إلعتبار الدخؿ الذم علع 

أساسو يتـ إحتساب تعكيض المصاب، ىك أمر مخالؼ لمبدأ التعكيض، الذم يعني أف يعكض 

، كمخالؼ أيقان للقاعدة القانكنية التي تنص علع أف 1ة التي لحقت بو ععبلن المقركر عف الخسار 

، ك اف األعقؿ أف يترؾ تحديد ذلؾ للسلطة التقديرية للقاقي، حيث أف األصؿ أف يقدر 2القرر يزاؿ

القاقي القرر الذم لحؽ بالمقركر بمعيار ذاتي ال بمعيار مكقكعي، عيبحث عف مدل القرر 

المشرع الفلسطيني حدد مسؤكلية المؤمف بحدكد معينة ل ؿ نكع مف . 3المصابالفعلي الذم لحؽ ب

                                                           
1
 .40.ص 5006.بدون طبعة. عمان: دار الحامد للنشر والتوزٌع.تقدٌر مبلغ التعوٌض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعهمصطفى،خلٌل:  

2
 ( من مجلة األحكام العدلٌة.50أنظر المادة ) 

3
 .563.ص5007نشر..بدون طبعة. مصر. بدون دار تعوٌض الوفاة واإلصابة الناتجة عن حوادث السٌرالدسوقً، محمد إبراهٌم:  
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األقرار. إال أف للقاقي سلطة تقديرية عي ىذا الشأف بالنسبة لؤلقرار التي لـ يحدد مقدار القرر 

. سكاء  اف مادينا أك معنكينا كعؽ الشركط الخاصة بيا ,كقمف حدكد القرر 1عنيا قانكننا أك اتفاقا

 .2كيشمؿ القرر الخسارة الكاقعة كال سب الفا ت الحاصؿ 

كبالعكدة إلع  يفية تنظيـ المشرع الفلسطيني لمسألة حساب تعكيض المصاب عما عاتو مف ال سب، 

لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 156نجد أف المشرع نظـ ذلؾ عيما نص عليو عي المادة )

% مف أجره  100المصاب الحؽ عي التعكيض علع أساس اآلنفة الذ ر، حيث أعطع المشرع  2005

اليكمي عف  امؿ الفترة التي يعجز عييا المصاب عف ال سب كبشرط أال تتجاكز مدة العجز عف سنتيف 

مف تاريخ الحادث، علع أال يؤخذ عي اإلعتبار الدخؿ الذم يزيد علع مثلي معدؿ األجكر عي الحقؿ 

 . 3اإلقتصادم الذم ينتمي إليو المصاب

لمدة العجز المؤقت الكاجب التعكيض عنيا  بسنتيف عيو  أعلع  تحديد سقؼ يرل الباحث أف 

كاألصؿ أف يترؾ تحديد مدة العجز ألىؿ ؽ المصاب، كمخالؼ لمبدأ التعكيض، إجحاؼ بح

 اص كىـ أىؿ الخبرة مف األطباء.اإلختص

 

 

 

                                                           
1
 .650. ص 5060. رسالة ماجستٌر. جامعة النجاح.  المدنٌة المسؤولٌة من التأمٌن فً المباشرة الدعوىالموسى، رٌم إحسان محمود:  

2
 .طبعة رقم بدون .السٌارات حوادث عن الناشئة المدنٌة المسؤولٌة من اإلجباري التأمٌن من المستفٌد المضرور :حسٌن منصور، محمد 

 .143 ص .نشر سنة بدون .المعارؾ منشأة .سكندرٌةاإل

3
 .5002لسنة  50( من قانون التامٌن الفلسطٌنً رقم 622أنظر المادة ) 
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 دائم: تعويض المصاب عن العجز الثانيالفرع ال

الذم لحؽ بو ، أم  1تعكيض المصاب عف العجز الدا ـ يفية إحتساب  لـ يكق  المشرع

كقد إ تفع المشرع بالنص عقط علع كجكب حسـ مقابؿ الدعع  عقدانو المقدرة علع ال سب المستقبلي،

، كلـ يحدد  يفية إحتساب مقابؿ الدعع الفكرم. كما يجرم العمؿ بو حاليان عي المحا ـ 2الفكرم

 677ذات الطريقة التي  اف معمكؿ بيا أثناء العمؿ بمكجب األمر العس رم رقـ الفلسطينية ىك إتباع 

. حيث يتـ حساب قيمة التعكيض المستحقة للمصاب عف العجز الدا ـ الذم لحؽ بو 1976لسنة 

كقد أ دت مح مة إست ناؼ القدس ذلؾ عي ح ميا عي  "يلنؾ"نتيجو لحادث طرؽ، باإلستناد إلع جدكؿ 

 الرسملة تتـ اف كققاءان  عقيان  عليوكالذم جاء عيو " ...  إف ما أستقر  28/2011اإلست ناؼ رقـ 

 .3.. " رده كنقرر القانكف كصحي  يستقيـ ال ذلؾ خبلؼ قكؿ أم عاف يلنؾ جدكؿ حسب

كيتـ حساب التعكيض عف العجز الدا ـ مف خبلؿ قرب قيمة دخؿ المصاب الشيرم بنسبة العجز 

عدد األشير المتبقية لو حتع بلكسو سف الستيف. كيراعع خصـ بدؿ الدعع الدا ـ كمف ثـ يقرب الناتج ب

. مع 2005لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 157المسبؽ كعؽ ما نصت عليو المادة رقـ )

 2005لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 155قركرة مراعاة القيد الكارد عي المادة رقـ )

 عي يؤخذ ال ال سب علع المقدرة كعقداف ال سب عقداف عف التعكيض احتساب عند) كالتي نصت علع

 المصاب إليو ينتمي الذم االقتصادم الحقؿ عي األجكر معدؿ مثلي علع يزيد الذم الدخؿ االعتبار

  .الفلسطيني لئلحصاء المر زم الجياز يصدرىا نشرة آلخر كعقان 

                                                           
1
مقدرته الجسدٌة على العمل بصفة دائمة  ابسببهالمصاب ٌفقد من حادث طرق ٌنشأ عن إصابة الذي  العجز  الدائم ٌمكن تعرٌفه بأنه العجز 

 نسبة العجز التً تخلفت من جراء تلك اإلصابة.تحدد بناء على  بنسبة

2
 .5002لسنة  50( من قانون التامٌن الفلسطٌنً رقم 626أنظر المادة ) 

3
 .60/04/5066الصادر عن محكمة إستئناؾ القدس بتارٌخ  59/5066إستئناؾ مدنً رقم  
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لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 155ادة )كيرل الباحث أف القيد الذم نصت عليو الم

، قيد مناعي لقكاعد العدالة، عاإلصابو ذاتيا يختلؼ قررىا مف شخص آلخر، مثبلن القرر 2005

الذم يلحؽ بأصابع شخص عادم ال يتساكل مع القرر الذم يلحؽ بجراح أك عازؼ مشيكر عي حاؿ 

مف يعمؿ بذات الحقؿ اإلقتصادم يحصلكف علع  إصابتو بنفس اإلصابة، إقاعة إلع أنو ليس  ؿ

ذات الدخؿ المالي. كاألصؿ أف يقدر القاقي القرر الذم لحؽ بالمقركر بمعيار ذاتي ال بمعيار 

. ععملية تعكيض المؤمف تخقع لمبدأ ىاـ، 1مجرد، عيبحث عف القرر الفعلي الذم لحؽ بالمصاب

 .2لخسارة التي لحقت بو ععليان كىك مبدأ التعكيض الذم يعني أف يعكض األخير عف ا

 عمر إعتراقي ال   قاعدة عامة أف ما جرل العمؿ بو مف إعتماد سف الستيف، أيقان  يرل الباحث

يم ف تجاكزه عند حساب قيمة التعكيض المستحؽ للمصاب ىك أمر مخالؼ لقكاعد العدالة، كيؤدم 

عمؿ كال سب، مف الحصكؿ علع إلع حرماف المصاب الذم تجاكز عمره الستكف كما زاؿ بإم انو ال

ف كلديو أطفاؿ معالكف مف قبلو، عإنو عاة المصاب الذم تجاكز عمره الستيحاؿ ك  كخاصة عيتعكيض. 

ككاقع الحاؿ سيحـر األطفاؿ مف الحصكؿ علع تعكيض بدؿ عقدانيـ لئلعالة. حيث أف معيليـ بح ـ 

عالو بالرسـ مف أنو ععبلن  العمؿ بو ميت لتجاكزه سف الستيف، ما جرل   اف قادران علع العمؿ كال سب كا 

كما جرل العمؿ بخصكص ىذا األمر ىك إرث عما جرل العمؿ بو إباف العمؿ باألمر  رتو،أعراد أس

. كيرل الباحث أنو ال يجكز كقع عمر إعتراقي لؤلشخاص سكاء 1976لسنة  677العس رم رقـ 

مف ىـ عكؽ سف الستيف معاملة معاملة  عمف سير المنطؽ المشرع أك مف قبؿ شر ات التأميف.مف قبؿ 

                                                           
1
 .563صفحة  .5007.نشر دار بدون. مصر. طبعة دونب.السٌر حوادث عن الناتجة واإلصابة الوفاة تعوٌض: إبراهٌم محمد  ،الدسوقً 

2
 صفحة. 5006.والتوزٌع للنشر الحامد دار: عمان. طبعة بدون .دفعه على المترتبة المؤمن وحقوق التعوٌض مبلغ تقدٌر: خلٌل مصطفى، 

40. 
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ف تـ رعع العمر اإلعتراقي لسف الخامسة كالستيف. عاألصؿ أف اإلنساف يعامؿ  المتكعع، حتع كا 

  إنساف حي طالما أنو علع قيد الحياة حتع الكعاة الفعلية.

 ـ كخاصة كال بد مف اإلشارة إلع ح ـ مح مة إست ناؼ القدس الذم جاء عيو " ... عإف إجتياد المحا

مح مة النقض قد إستقر علع أف للمحا ـ كعي حاالت معينة كىي حالة إثبات أف المصاب علع رأس 

عملو برسـ تجاكزه سف الستيف كتطبيقأ لمبادئ العدالة أف تمد عمره اإلعتراقي لغايات إحتساب 

 . 1التعكيض إلع سف الخامسة كالستيف ..."

الدخؿ المستقبلي ال يشترط عيو أف ي كف ىناؾ عقداف دخؿ  كتجدر اإلشارة إلع أف التعكيض عف عقداف

مستقبلي ععليان ، حيث يم ف أف يتـ تعكيض المكظؼ الح كمي عف بدؿ عقداف دخؿ مستقبلي، بالرسـ 

مف أف دخلو لـ يتأثر. كقد أ دت مح مة النقض الفلسطينية علع حؽ المصاب الذم يعمؿ مكظفان، أك 

تعكيض عف نسبة العجز الدا ـ التي لحقت بو )عقداف دخؿ  عي أم عمؿ آخر، أف يتقاقع بدؿ

. عالعبره ىنا للعجز،  كىذا ما أ دتو مح مة التمييز األردنية 2مستقبلي ، حتع لك زيد عي دخلو أك راتبو

"... الذم يكخذ بعيف اإلعتبار عي تقدير التعكيض ىك نقص القدرة علع  3253/2004عي قرارىا رقـ 

 . 3صابة الجسمية التي أصيب بيا حتع كلك لـ تنقص أجكره أك مكارده المينية"العمؿ الناش ة عف اإل

 

 

                                                           
1
مسؤولٌة حسام عدنان محمد: حطاب،  ، أنظر63/4/5066الصادر بتارٌخ  677/5007حكم محكمة إستئناؾ القدس فً اإلستئناؾ رقم  

رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة. جامعة النجاح. نابلس.  شركات التأمٌن عن تعوٌض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعوٌض دراسة مقارنة.

 .77. صفحة 5065

2
 .55/6/5065الحكم الصادر بتارٌخ  697/5060، و نقض مدنً رقم 7/7/5060الحكم الصادر بتارٌخ  557/5060نقض مدنً رقم  

3
 .7/5/5002)هٌئة خماسٌة( الصادر بتارٌخ  4524/50063قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة بصفتها الحقوقٌة رقم  
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 المطلب الثانً

 هممعٌلالورثة المعالٌن عن وفاة  تعوٌض

علع الرسـ مف أف المشرع الفلسطيني لـ يعالج مسألة تعكيض الكرثة المعاليف عف عقدانيـ 

حادث طرؽ ، كا  تفع بالنص علع التعكيض عف للدخؿ المستقبلي الذم عقدكه نتيجو لكعاة مكرثيـ عي 

. إال أف ما جرل العمؿ بو عي المحا ـ الفلسطينية بعد نفاذ قانكف التأميف الفلسطيني 1األقرار المعنكية

ىك اإلبقاء علع نظاـ اإلعالة الذم  اف معمكالن بو قبؿ سرياف قانكف التأميف  2005لسنة  20رقـ 

 الفلسطيني. 

ض الفلسطينية علع أنو إذا  اف المتكعع سير معيؿ عإف كرثتو ال يحؽ كقد أ دت مح مة النق

، عاألساس عي التعكيض ىك جبر القرر، كحيث أف 2ليـ الحصكؿ علع بدؿ عقداف دخؿ مستقبلي

الكرثة سير المعاليف لـ يلحقيـ قرر ععلي عإنيـ ال يستحقكف تعكيقان عف بدؿ الدخؿ المستقبلي لعدـ 

 المادم القرر تحقؽ عي العبرة ... "ت مح مة النقض المصرية علع أنو كقد أ د كجكده أساسان.

 نحك علع كعاتو كقت ععبل يعكلو  اف المتكعع أف ثبكت ىي آخر كعاة نتيجة يدعيو الذم للشخص

 .3"محققو  انت ذلؾ علع االستمرار عرصة كاف كدا ـ مستمر

يض عف القرر المعنكم عقط عمبلن كعليو عإف الكرثة سير المعاليف ال يتقاقكف إال مبلغ التعك 

 أدل إذاكالذم جاء عييا "  2005لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 154بأح اـ المادة )
                                                           

1
 .5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 623أنظر المادة ) 

2
 2/2/5066الصادر بتارٌخ  452/5060نقض مدنً رقم  

3
 الجسدٌة األضرار عن التعوٌض بعنوان ماجستٌر رسالة ، مسودة شرٌؾ أنظر 54/4/6794 جلسة ق 25 سنة 6279 رقم مصري نقض 

 .46ص  .5062. منشورة ؼٌر رسالة. القدس جامعة الحقوق كلٌة. الفلسطٌنً التامٌن قانون ظل فً الطرق حوادث عن الناتجة
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 المذ كر األقصع الحد مف بالما ة خمسكف ىك لكرثتو يدعع الذم المبلغ عإف المصاب كعاة إلع الحادث

 إرث حصر لحجة كعقان  المعاليف الكرثة حصة منو مطركحان  القانكف ىذا مف  153) المادة عي

 .1"المتكعع

كقد إختلؼ اإلجتياد الققا ي الفلسطيني عي جكاز الجمع ما بيف اإلعالة كالتعكيض عف األقرار 

، كاآلخر ال يجيز الجمع بيف اإلعالة كالتعكيض 2المعنكية، عإحدل اإلجتيادات الققا ية أجازت الجمع

حث بجكاز الجمع بينيما حيث أف التعكيض عف األقرار المعنكية . كيرل البا3عف األقرار المعنكية

التي لحقت بالمعاليف أمر كتعكيقيـ عف عقدانيـ للدخؿ المستقبلي أمر آخر، كعليو عبل مانع مف 

 حصكليـ علع اإلثنيف معان.

كيقكـ نظاـ اإلعالة اآلنؼ ذ ره علع إحتساب اإلعالة حسب طريقة األيدم علع عرض أف  

عع  اف يصرؼ أثناء حياتو علع المعاليف كعلع بيتو كعلع نفسو، كيتـ تقسيـ الدخؿ علع دخؿ المتك 

عدد المعاليف مقاعان إلع عددىـ حصتيف ىما البيت كحصة المتكعع، علع أف يراعع القيد الكارد عي 

.  ذلؾ يراعع عند بدء الحساب 2005لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 155المادة رقـ )

 .4عدـ إجراء الرسملة عف الفترة الممتدة ما بيف تاريخ الكعاة كتاريخ إصدار الح ـ

 

                                                           
1
 األضرار عن التعوٌض مبلػ مجموع ٌزٌد أن ٌجوز ال)على أنه  5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 624نصت المادة ) 

 (.قانونا المتداولة بالعملة ٌعادلها ما أو أردنً دٌنار آالؾ عشرة عن المعنوٌة

2
 9/7/5007الصادر بتارٌخ  655/5007و  77/5007نقض مدنً رقم  

3
 .63/6/5007الصادر بتارٌخ  699/5007و  677/5007نقض مدنً رقم  

4
عدنان محمد: مسؤولٌة شركات التأمٌن عن تعوٌض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعوٌض دراسة مقارنة. رسالة  أنظر حطاب، حسام 

برنامج تطوٌر مناهج مجلس القضاء األعلى الفلسطٌنً.  . وأنظر أٌضاً 77. صفحة 5065ماجستٌر ؼٌر منشورة. جامعة النجاح. نابلس. 

 .77،ص 5066. . بدون طبعة.بدون مكان نشرالتدرٌب القضائً
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 ثانيال المبحث

 المعنوية األضرار عن لمتعويض الناظمة النصوص

قد يتصؿ القرر المعنكم بقرر مادم،  ما عي حالة تشكيو الجسـ المصحكب بالعجز عف  

الحزف الذم يصيب أىؿ المتكعي بسبب عقدانيـ ألحد العمؿ، كقد ي كف قرران معنكيان محقان،  األلـ ك 

األقرباء. كعي الحالتيف السابقتيف يمس القرر المعنكم مصلحة سير مالية، بمعنع أف المصلحة التي 

ف أم ف تقديرىا بالماؿ حاؿ عكاتيا . 1تـ اإلعتداء علييا ال تدخؿ قمف دا رة التعامؿ بالماؿ قصدا، كا 

  علع قركرة تعكيض المقركر 31لية بما نصت عليو عي المادة رقـ )كقد أ دت مجلة األح اـ العد

زالة القرر الكاقع 3.  ما كنصت المجلة علع قركرة إزالة القرر2عف القرر الذم لحؽ بو ، كا 

 نتيجة لحادث الطرؽ يتـ بجبر القرر الكاقع علع المصاب، سكاء  اف ىذا القرر جسديان أـ معنكيان.

 نتيجة المالية ذمتو عي لو المؤمف يصيب الذم القرر جبر ىك مسؤكليةال مف التأميف مف عاليدؼ

 .4المقركر الغير تجاه أدا يا عف يسأؿ التي المسؤكلية بديف انشغاليا

 

 

 

                                                           
1
 .97.ص5065.الطبعة األولى.فلسطٌن: منشورات المعهد القضائً الفلسطٌنً.مجلة األحكام العدلٌة وقانون المخالفات المدنٌةدواس، أمٌن:  

2
 ( من مجلة األحكام العدلٌة على أن " الضرر ٌدفع بقدر اإلمكان".46نصت المادة ) 

3
 على أن "الضرر ٌزال". ( من مجلة األحكام العدلٌة50نصت المادة ) 

4
. الجامعٌة الدار: بٌروت. طبعة بدون. والقانونٌة الفنٌة الناحٌة من التأمٌن لعقد مقارنة دراسة الضمان، أصول: رمضان السعود، أبو 

 .566-567 صفحة.  6775
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 األول المطمب

 المعيل وفاة حال المعالين أو بالمصاب تمحق التي المعنوية األضرار 

م أصاب الشخص الذم يطالب بالتعكيض يشترط عي القرر المعنكم أف ي كف محققان كشخصيان، أ

عنو، مما يعني عدـ جكاز أف يرعع شخص مف الغير الدعكل علع المسؤكؿ إذا إمتنع المقركر عف 

 .1ذلؾ

إال أنو إذا طالب الشخص المصاب بالتعكيض عف األقرار المعنكية التي لحقت بو نتيجو حادث 

ض الذم طالب بو مكرثيـ عف األقرار طرؽ ثـ تكعع بعد ذلؾ، عيحؽ لكرثتو الحصكؿ علع التعكي

.  عاألصؿ أف التعكيض عف القرر األدبي ، 2المعنكية التي لحقت بو حاؿ كعاتو نتيجو لحادث الطرؽ

ال ينتقؿ إلع الغير إال إذا  اف المصاب قد طالب بالتعكيض أماـ الققاء قبؿ كعاتو ، أم إذا  انت 

حت للمصاب برعع دعكل التعكيض عف األقرار ىناؾ عترة مف الكقت ما بيف الحادث كالكعاة سم

 .3األدبية، أك علع األقؿ حصؿ إتفاؽ بينو كبيف المسؤكؿ عف التعكيض

كالقرر المعنكم يم ف أف يصيب الشخص عي شعكره كيؤثر علع عكاطفو كأحاسيسو كيؤلمو  

معنكم نتيجة داخليان،  حاؿ مف عقد شخص قريب عليو بسبب الكعاة ، كأيقان يم ف أف ي كف القرر ال

لؤللـ الذم لحؽ بالمصاب جراء تعرقو لحادث،  شعكره باأللـ مف اإلصابة التي لحقت بو. كأيقان 

يم ف أف يلحؽ بالشخص ألمان معنكيان نتيجو لحرمانو مف ممارسة حياتو الطبيعية، أك التكقؼ عف 

ء  انت تلؾ اإلصابة قد ممارسو حياتو الطبيعية لفترة معينة نتيجو لما لحؽ بو مف إصابو جسدية، سكا

                                                           
1
 .73.ص5065المعهد القضائً الفلسطٌنً. .الطبعة األولى.فلسطٌن: منشوراتمجلة األحكام العدلٌة وقانون المخالفات المدنٌةدواس، أمٌن:  

2
 .6733لسنة  47( من قانون المخالفات المدنٌة رقم 63أنظر المادة رقم ) 

3
 .693.ص5007.بدون طبعة. مصر. بدون دار نشر.تعوٌض الوفاة واإلصابة الناتجة عن حوادث السٌرالدسوقً، محمد إبراهٌم:  
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أدت إلع عجز دا ـ أك مؤقت. كالقرر المعنكم ىك قرر شخصي ال يدر و كال يشعر بو إال مف كقع 

 عليو القرر. 

الصدد  ىذا عي جكاز التعكيض عف القرر المعنكم، إال أف ىناؾ عي التشريعاتكبالرسـ مف إختبلؼ 

نما يذىب الرأم الثاني إلع قركرة أخذ ىذا رأييف مختلفيف كىما: األكؿ ال يجيز التعكيض عنو، بي

المشرع الفلسطيني مع الرأم الثاني كأ د  كقد  اف، 1النكع مف القرر عي الحسباف عند تقدير التعكيض

علع حؽ المصاب عي الحصكؿ علع تعكيض عف األقرار المعنكية التي لحقت بو جراء حادث 

 20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 151الطرؽ. حيث نص المشرع الفلسطيني عي المادة رقـ )

 التي كالمعنكية كالمادية الجسدية األقرار عف للمطالبة الدعكل إقامة حؽ للمصاب علع " 2005لسنة 

ستنادان إلع   ."عقط الصندكؽ أك المؤمف قد أك معان  لو كالمؤمف المؤمف قد الحادث، جراء بو لحقت كا 

 النص ىذا تميز كقد" ،الحادث عف الناتجة أقراره  اعة عف الدعكل إقامة لمصابل يحؽ ىذا النص

 عدـ حالة عي )  عقط الصندكؽ علع الدعكل بإقامة الحؽ أعطع بأف السابؽ العس رم األمر عف

 ظؿ عي كالمتسبب الصندكؽ علع الدعكل إقامة عليو  اف المصاب أف حيف عي ،  تأميف شر ة كجكد

 .2"1976 لسنة 677 رقـ العس رم لؤلمر

 2005لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 1العكدة لتعريؼ المصاب الكارد عي المادة )كب

 نجد أف المصاب يشمؿ كرثة الشخص المتكعع نتيجة تعرقو لحادث طرؽ.

                                                           
1
 .674.ص 5006.بدون طبعة. عمان: دار الحامد للنشر والتوزٌع.ؤمن المترتبة على دفعهتقدٌر مبلغ التعوٌض وحقوق الممصطفى،خلٌل:  

2
 7/5060-40-57ورقة عمل لألستاذ عبد هللا حجاب، مؤتمر فلسطٌن األول للتأمٌن  

 الموقع اإللكترونً لهٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌةعن 

https://www.pcma.ps/portal/awareness/ConfSecondDayW1/Mr%20.Abd%20alah%20Hjab.pdf 
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كعليو عإف المشرع الفلسطيني، أعطع الحؽ للشخص الذم تعرض لحادث طرؽ أف يحصؿ علع 

قت بو أك ما يعرؼ ببدؿ ألـ كمعاناة ،  ما كأعطع الحؽ أيقان تعكيض عف األقرار المعنكية التي لح

لكرثة المتكعع بالحصكؿ علع تعكيض عف األقرار المعنكية التي لحقت بيـ نتيجة لكعاة مكرثيـ نتيجو 

 لتعرقو لحادث طرؽ. 

كالمبالغ التي نص علييا  ا،كيرل الباحث أف المشرع لـ يعطي التعكيض عف األقرار المعنكية حقي

مشرع ال تفي بالحد األدنع مف الغاية التي كجدت ألجليا كىي جبر القرر، عمثبل عي حالة كعاة ال

طفؿ لكالديف عي حادث سير عإف تعكيض الكالديف عف عقداف طفليـ ال يم ف أف يتجاكز مبلغ خمسة 

خمسة أالؼ دينار، كالمحا ـ عي علسطيف ال يم ف أف تح ـ كال بأم حاؿ مف األحكاؿ بمبلغ يزيد عف 

 325أالؼ دينار أردني  تعكيض عف األقرار المعنكية،  ما ىك كاق  مف قرار مح مة النقض رقـ 

كلما  اف ذلؾ ك انت ىذه المطالبة تتصؿ بكعاة ابنة الجية المدعية كالذم جاء عيو  "...  2010لسنة 

طفلة التي لـ إثر حادث سير كقد تكصلت مح مة اإلست ناؼ أف الجية المدعية ىي المعيلة ليذه ال

تتجاكز مف العمر بتاريخ الحادث الثبلث سنكات طبقان لما ىك مستفاد مف األكراؽ كبأنو ال يكجد أساس 

قانكني ليذه المطالبة.كحيث ترل مح متنا أف ما تكصلت إليو مح مة اإلست ناؼ بحدكد ذلؾ كاقع عي 

معاليف كعقان للتعريؼ الكارد عي محلو كمتفؽ مع القانكف، ذلؾ أنو يشترط العتبار األب كاألـ مف ال

أف ي كف المصاب المتكعع معيبلن ليما كمنفقان  2005لسنة  20  مف قانكف التأميف رقـ 1المادة )

كبالتالي عإف المدعييف  ىذه اإلعالة نتيجة الحادث الذم أدل إلع كعاتو. اعلييما حاؿ حياتو كعقد

يما كصؼ المعاليف حتع يقاؿ أنيما يستحقاف بدؿ بصفتيما األب كاألـ للمرحكمة الطفلة ال ينطبؽ علي

عقداف الدخؿ المستقبلي كباف القكؿ بخبلؼ ذلؾ عيو تحميؿ للنصكص القانكنية الباحثة عي تعكيض 
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مف القانكف المذ كر مما تحتمؿ كىذا سير جا ز  153كداللة المادة  154الكرثة طبقان ألح اـ المادة 

  .1"قانكنان 

 

 الثاني المطمب

 المعنوي الضرر عن يضالتعو  

بو جراء  ت عف األقرار المعنكية التي لحق ،نظـ المشرع الفلسطيني مسألة تعكيض المصاب 

  مف قانكف التأميف 154 ، )153 ، )152 ، )151، مف خبلؿ المكاد )تعرقو لحادث طرؽ

 .2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

 التعكيض ي كف علع أنو " 2005لسنة  20   مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ152كقد نصت المادة )

 :اآلتي النحك علع الطرؽ حادث عف الناجمة المعنكية األقرار عف

  اف بما  المبلغ ىذا بمقارنةو .الدا ـ العجز نسبة مف بالما ة كاحد  ؿ عف ديناران  خمسكف .1

  % 1 يساكم العس رم األمر ظؿ عي المبلغ أف نجد 677 رقـ العس رم األمر ظؿ عي مطبؽ

 أم شي ؿ كخمسما ة ألؼ كتعادؿ  كالمعاناة لؤللـ األقصع الحد شي ؿ 150000 ب مقركبة

 . 2الفلسطيني التأميف قانكف عي كرد بما مقارنة المبلغ أقعاؼ

                                                           
1
 2/2/5066صادر بتارٌخ  452/5060 مدنً رقم نقض 

2
الموقع اإللكترونً لهٌئة سوق رأس المال عن  7/5060-40-57ورقة عمل لألستاذ عبد هللا حجاب، مؤتمر فلسطٌن األول للتأمٌن  

 الفلسطٌنٌة

https://www.pcma.ps/portal/awareness/ConfSecondDayW1/Mr%20.Abd%20alah%20Hjab.pdf 



 

49 

 

 للعبلج عبلجية مؤسسة أية أك المستشفع عي المصاب يم ثيا ليلة  ؿ عف ديناران  أربعكف .2

 .الطرؽ حادث بسبب

 الطرؽ حادث بسبب للمصاب أجريت التي الجراحية العمليات أك يةالعمل عف دينار خمسما ة .3

 .المشفع عي م كثو كاستلزمت

 تعكيقا لو يحؽ المادة ىذه مف  3 ،2 ،1) الفقرات بمكجب تعكيقا المصاب يستحؽ لـ إذا .4

 كعؽ نصعلمان بأف ال ."قانكنا المتداكلة بالعملة يعادليا ما أك أردني دينار خمسما ة عف يزيد ال

 السابقة فقراتال بمكجب المصاب يستحؽ لـ إذا  أنو 1976 لسنة 677 رقـ العس رم مراأل

 المبلغ عي كف الفقرة بتلؾ مشمكؿ سير أك مادم سير قرر لحقو أك  مستشفع مبيت+ عجز)

  كالمعاناة لؤللـ األقصع الحد مف%  10 يتجاكز ال أف علع ،عليو المتفؽ المبلغ المستحؽ

 .1شي ؿ 150000

صر المشرع الحاالت التي يستحؽ بمكجبيا المصاب تعكيقان عف األقرار المعنكية بثبلث كقد ح

 حاالت ىي:

لمصاب ما قيمتو خمسكف ديناران كعي ىذه الحالة يستحؽ ا ،أف يعاني المصاب مف عجز دا ـ .1

كيرل الباحث أف ىذا المبلغ متدنع جدان مقارنة  الدا ـ. العجز نسبة مف بالما ة كاحد  ؿ عف

 .1976لسنة  677باف العمؿ باألمر العس رم رقـ  اف معمكؿ بو أ بما

                                                           
1

الموقع اإللكترونً لهٌئة سوق رأس المال عن  7/5060-40-57ورقة عمل لألستاذ عبد هللا حجاب، مؤتمر فلسطٌن األول للتأمٌن  

 الفلسطٌنٌة

https://www.pcma.ps/portal/awareness/ConfSecondDayW1/Mr%20.Abd%20alah%20Hjab.pdf 
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كعي  ،الطرؽ حادث بسبب للعبلج عبلجية مؤسسة أية أكأف يم ث المصاب عي المستشفع  .2

م ثيا عي المستشفع أك عي  ليلة  ؿ عف ديناران  أربعكفىذه الحالة يستحؽ المصاب ما قيمتو 

  أية مؤسسة عبلجية.

 عي م كثو كاستلزمت الطرؽ حادث بسبب جراحية عمليات أك يةعمل للمصاب إذا أجريت .3

، عي ىذه الحالة يستحؽ خمسما ة دينار سكاء أجريت لو عملية كاحدة أك أ ثر، المشفع

شترط المشرع لحصكؿ المصاب علع تعكيض مقابؿ األقرار المعنكية التي تعرض عي  ليا كا 

 عملية إلجراء حالتو إستدعت مف اكاةمس أف الباحث يرلو  ىذه الحالة أف يم ث بالمستشفع.

 بالحصكؿ كاحدة، عملية مف أل ثر الخقكع الصحية حالتو إستدعت مف مع كاحدة جراحية

ناىيؾ عف  ،العدالة كلقكاعد السليـ للمنطؽ مخالفة عيو أمر ىك التعكيض، قيمة ذات علع

لعملي يثبت أف ، عالكاقع االمستشفع عي المصاب يم ث أف اإلستحقاؽ ليذا المشرع إشتراط

.  العديد مف العمليات الجراحية يم ف أف يخرج بعدىا المصاب مف المستشفع بذات اليـك

كيجكز جمع ما يستحؽ للمصاب مف تعكيض عف األقرار المعنكية، إذا ما إجتمعت الحاالت الثبلث 

ؼ دينار السابقة، إال أف المشرع حدد سقؼ لمجمكع مبلغ التعكيض عف األقرار المعنكية بعشرة أال

. 20051لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 153كذلؾ كعؽ ما نصت عليو المادة ) أردني

عإف  اف مجمكع ما يستحقو المصاب مقابؿ األقرار المعنكية يزيد عف عشرة أالؼ دينار أردني عإنو 

ع أساس سا غ . كاألصؿ أف ي كف تقدير التعكيض قا مان عل2ال يحصؿ إال علع الحد األعلع عقط

                                                           
1
حٌث أن األمر العسكري حدد الحد األقصى لألضرار المعنوٌة  6776لسنة  766ا نص علٌه األمر العسكري رقم ٌعادل هذا المبلػ ثلث م 

 بمبلػ مئة ألؾ لٌرة إسرائٌلٌة مربوطة بجدول ؼالء المعٌشة، ما ٌعادل فً وقتنا الحالً ثالثون ألؾ دٌنار أردنً. 

2
 .5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 624أنظر المادة ) 
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مع  .1كمردكدان إلع عناصر ثابتو، تتكازف مبرراتو مع الغايو مف عرقو بحيث يبدك مت اع ان مع القرر

 .التاـ السداد حتع الدعكل إقامة كقت مف المعيشة سبلء بجدكؿ المبلغ ربطقركرة 

لح ـ   عقد أعطع المشرع للمح مة المختصة صبلحية ا152كبمكجب الفقرة الرابعة مف المادة )

  مف 1،2،3بالتعكيض عف األقرار المعنكية للمصاب الذم لـ يستحؽ تعكيقان بمكجب الفقرات )

ستنادأ إلع  ذات المادة بما ال يزيد عف خمسما ة دينار أردني أك ما يعادليا بالعملة المتداكلة قانكنان. كا 

عدـ إستحقاؽ المصاب لما ما كرد عي نص الفقرة الرابعة،  يرل الباحث أف المشرع أخطأ عندما إشترط 

   أساس يستحؽ المصاب بمكجبو ما كرد بالفقرة الرابعة مف المادة ذاتيا. 1،2،3كرد عي الفقرات )

ك اف األعقؿ لك ترؾ المجاؿ مفتكحان للسلطة التقديرية للقاقي كعؽ مقتقع الحاؿ المعركض أمامو. 

  1،2،3جمكع ما نص عليو بالفقرات )بحيث يستطيع القاقي أف يقيؼ ما كرد بالفقرة الرابعة إلع م

 2، إف رأل القاقي عي ذلؾ إحقاقان للعدالة.

أما إذا أدل الحادث إلع كعاة المصاب، عفي ىذه الحالة يستحؽ كرثة المتكعع ما يعادؿ 

  بعد أف يخصـ منو حصة 153خمسكف بالما ة مف الحد األقصع الذم نص عليو المشرع عي المادة )

. أم أنيـ يستحقكف 3يتـ تكزيع ذلؾ المبلغ علع الكرثة كعقان لحجة حصر إرث المتكععالكرثة المعاليف. ك 

كلـ يكق  المشرع  يفية حساب حصة  مبلغ خمسة أالؼ دينار مطركحان منيا حصة المعاليف.

المعاليف مف الخمسة أالؼ دينار كال  يفية تكزيع تلؾ الحصة عيما بينيـ. إال أنو يطبؽ عي ىذه الحالة  

رل العمؿ بو أباف العمؿ كعؽ األمر العس رم المبدأ الذم ينص علع " ما يستحؽ باإلعالة يحـر ما ج

                                                           
1
. مصر: مطبعة اإلشعاع الحق فً التعوٌض بٌن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجتماعً والمسؤولٌة المدنٌةاألودن، سمٌر عبد السمٌع:  

 .36.ص6777الفنٌة.

2
 .7/6/5064نقض مدنً الصادر بتارٌخ  774/5065وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطٌنٌة فً حكمها رقم  

3
 .5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 623)انظر المادة  
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لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 154مف األلـ كالمعاناة" كىذا ما يفيـ مف نص المادة )

ء إستنادان   المذ كرة آنفان جاء سامقان، كتأكيؿ النص جا154. كيرل الباحث أف نص  المادة )2005

 إلع ما جرل العمؿ بو سابقان قبؿ صدكر قانكف التأميف الفلسطيني.

كيرل الباحث أف المبالغ التي نص علييا المشرع  تعكيض للمصاب عما لحقو مف أقرار 

معنكية بسبب حادث الطرؽ، مبالغ رمزية ال ترتقي إلع مستكل جبر القرر الذم لحؽ بالمصاب. 

الققاء  عفي الكقت الذم يقبؿ عيو كيض الكرثة كالمعاليف علع حد سكاء. ذلؾ األمر عيما يتعلؽ بتع

، نجد مشرعنا 1الفرنسي تعكيض المالؾ عما يصيبو مف حزف بسبب إصابو حيكانو ) لب أك حصاف 

 الفلسطيني يعكض المصاب أك كرثتو عما لحؽ بيـ مف آالـ ك معاناة نفسية بمبالغ زىيدة.

ما يؤ د علع قركرة   1218/2006تمييز األردنية عي قرارىا رقـ كيرل الباحث عي قرار مح مة ال

تناسب التعكيض عف األقرار األدبية )المعنكية  مع حجـ القرر الذم لحؽ بالمصاب  كقد جاء 

بالقرار " ... بإعتبار القرر األدبي مقمكف علع المؤمف بح ـ القانكف، ذلؾ أف اإلصابات الجسدية 

ألقرار المادية أقراران أدبية  اآلالـ الجسمية التي يحسيا المصاب،  قد تسبب للمصاب إلع جانب ا

كاآلالـ النفسية التي يعانييا نتيجة التشكيو الذم أحدثتو اإلصابة، كىذه اآلالـ الجسمية كالنفسية يتفؽ 

الفقو كالققاء علع كجكب التعكيض عنيا. كحيث أف إصابو إبف المدعي الطفؿ قصي قد أعقت إلع 

درجة، كبالنتيجة محدكدية  25فخذ األيسر كعدـ إلت اـ صحي  عي منطقة ال سر بزاكية  سر عي ال

% مف مجمكع قكاه الجسدية 7بسيطو عي حر ة الر بة اليسرل كتش ؿ لديو عاىة جز ية دا مة بنسبة 

العامة مف شأف ذلؾ التأثير علع قدرة المصاب علع ال سب  ما أنيا تلحؽ قرران بمر زه اإلجتماعي  

                                                           
1
. الطبعة الثانٌة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة المسؤولٌة عن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجباري منهامنصور، محمد حسٌن: 

 .594. ص 5000للنشر.
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ديناران حسب المعادلة التي تكصؿ  5922ف الح ـ لو بمقدار التعكيض عف القرر المادم بمبلغ كأ

. عقد ح مت المح مة 1 دينار بدؿ قرر أدبي..." 3000إلييا الخبراء عي تقريرىـ باإلقاعة إلع مبلغ 

ف % م7دينار أردني تعكيقان عف ما لحؽ بو مف عاىة جز ية دا مة بنسبة  5922للمصاب بمبلغ 

دينار بدؿ قرر أدبي. كيرل الباحث أف قرار المح مة  3000مجمكع قكاه الجسدية إقاعة إلع مبلغ 

 عيما يتعلؽ بالتعكيض عف األقرار األدبية متناسب كحجـ القرر الذم لحؽ بالمصاب.  

 المح مةيظير لنا "... أف  303/2010كبالنظر إلع قرار مح مة النقض الفلسطينية رقـ  

 عي دخلو علع يعتمد المدعيف مف احد ي ف كلـ معيؿ سير كىك قاصر طفؿ ىك متكععال باف كجدت

 كاف مستقبلي دخؿ عقداف بدؿ أك اإلعالة بدؿ مبالغ أية يستحقكف ال المدعيف عاف كبالتالي ، إعالتيـ

 الكرثة يستحؽ الكعاة حالة عي انو مكاده قمف ينص لـ االلتزاـ مصدر كىك الفلسطيني التاميف قانكف

 الـ بدؿ أردني دينار آالؼ خمسة بمبلغ للمدعيف الح ـ المح مة قررت لذلؾ مستقبلي دخؿ عقداف بدؿ

 كالمصاريؼ الرسكـ مع بينيـ عيما بالتساكم الكرثة بيف تقسـ أف علع ادىـ مكرثيـ كعاة عف كمعاناة

 .2"محاماة أتعاب بدؿ أردني دينار كخمسما ة

نؼ ذ ره ال يتعارض مع نصكص قانكف التأميف يرل الباحث أف قرار مح مة النقض اآل

، إال أنو يتعارض مع الحد األدنع مف العدالة ك اإلنصاؼ. تلؾ 2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

النصكص التي لـ يراعي عييا المشرع الفلسطيني حجـ األلـ كالمعاناة التي تلحؽ بالمصاب نتيجو 

المعاناة التي تلحؽ بكرثة المصاب أك المعاليف مف لتعرقو لحادث طرؽ، كلـ يراعي أيقان حجـ األلـ ك 

قبلو عي حاؿ كعاتو. كيرل الباحث أف األقرار المعنكية التي تلحؽ بالمصاب نتيجة لآلالـ التي يعاني 

                                                           
1
 67/60/5007ماسٌة( الصادر بتارٌخ )هٌئة خ 6569/5007قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة بصفتها الحقوقٌة رقم  

2
 2/7/5065الصادر بتارٌخ  404/5066نقض مدنً رقم  
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منيا أثناء عترة العبلج، أك بسبب ما قد يلحؽ بجسده مف تشكىات أك عجز مؤقت أك دا ـ، كالتي تؤدم 

ة طبيعية، ىي أقرار تفكؽ ما لحؽ بو مف أقرار مادية، ك ال يم ف إلع حرمانو مف التمتع بحيا

جبرىا بمبلغ مالي يدعع لو أك لكرثتو عي حاؿ الكعاة. عسبلمة جسـ اإلنساف ال يم ف أف تقدر بماؿ، إال 

أف ذلؾ ال يعني أف ت كف المبالغ المنصكص علييا عي القانكف زىيده جدان كال أف ت كف مبالغ عييا. 

ف ت كف المبالغ المنصكص علييا عي القانكف ترتقي إلع مستكل جبر القرر كال تش ؿ عالمطلكب أ

 إىانو لقيمة سبلمة اإلنساف كحياتو. 
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 المبحث الثالث

 الدفعات المستعجمة

عانتو علع مكاجية األقرار التي لحقت بو جراء   إف حماية المصاب عي حكادث الطرؽ كا 

  مف قانكف التأميف 169-160لتشريعات التأمينية. كقد نظمت المكاد )حادث الطرؽ، مف أىـ أىداؼ ا

مكقكع الدععات المستعجلة التي يستكجب دععيا للمصاب. كيعكد  2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

، كالذم  اف 19761لسنة  677أصؿ تنظيـ مكقكع الدععات المستعجلة  إلع األمر العس رم رقـ 

 قبؿ صدكر قانكف التأميف الفلسطيني.  معمكالن بو عي القفة الغربية

كىذه الدععات إعتبرىا قانكف التأميف  جزء مف التعكيض المستحؽ للمصاب حاؿ قبقيا،  

  مف قانكف التأميف الفلسطيني كالتي نصت علع 168كذلؾ عمبلن بما جاء بو الفرع الثالث مف المادة )

ف إجمالي التعكيض المستحؽ للمصاب حيف أنو: " ت كف جميع المبالغ المدعكعة للمستدعي جزءان م

ثبكت المسؤكلية". أما عي حاؿ إذا ما تجاكزت ىذه الدععات المبلغ اإلجمالي المستحؽ للمصاب 

 تعكيض نيا ي، عإنو كعي ىذه الحالة يلتـز المصاب برد المبالغ التي قبقيا زيادة عما يستحؽ، حيث 

لدععات المستعجلو حؽ الرجكع علع المدعي أك أعطع المشرع الفلسطيني المدعع عليو الذم دعع ا

 .2المسؤكؿ عف القرر أك الصندكؽ

                                                           
1
من المناشٌر واألوامر والتعٌٌنات بتارٌخ  47منشور فً العدد  6767لسنة  766أمر عسكري بشأن تعوٌض مصابً حوادث الطرق رقم   

 .فلسطٌن فً شرٌعوالت القضاء منظومة المقتفً،عن  .576على الصفحة رقم  40/9/6766

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 

2
 5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 677أنظر نص المادة ) 
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 المطمب األول

 إجراءات طمب الدفعات المستعجمة

 عف كؿالمسؤ مف قانكف التأميف الفلسطيني علع كجكب أف يدعع   160نصت المادة ) 

، عي حيف المستدعي مف بذلؾ إخطاره تاريخ مف يكمان  ثبلثيف خبلؿ مستعجلة دععة للمصاب ،التعكيض

. أم 1ىي ستكف يكمان مف تاريخ المطالبة 1976لسنة  677 انت ىذه المدة عي األمر العس رم رقـ 

أف المشرع الفلسطيني خفض المدة التي ألـز بيا المسؤكؿ عف التعكيض بأداء الدععة المستعجلة إلع 

يض بالدعع خبلؿ تلؾ المدة، عي النصؼ. إال أنو لـ يكعؽ عي معالجة حاؿ تأخر المسؤكؿ عف التعك 

% 44كعي الفقرة )ج  مف المادة الخامسة قاـ بفرض سرامو قدرىا  677حيف أف األمر العس رم رقـ 

 سنكيان  علع المسؤكؿ عف التعكيض عي حاؿ تخلفو عف أداء الدععات المستعجلة للمصاب.

أخر ىك األىـ ، أال  كىنا يرل الباحث أف المشرع الفلسطيني كعؽ عي جانب كأخفؽ عي جانب 

 كىك آلية إجبار المسؤكؿ عف التعكيض أداء تلؾ الدععات بالكقت المحدد.

كقد حدد المشرع الفلسطيني ماىية المبالغ التي تشمليا تلؾ الدععات بمكجب الفقرتيف األكلع  

تي أنفقيا   مف قانكف التأميف الفلسطيني كىي عبارة عف النفقات القركرية ال160كالثانية مف المادة )

المصاب علع عبلجو بسبب حادث الطرؽ كتشمؿ نفقات م كثو بالمستشفع كالنفقات التي يتحتـ إنفاقيا 

علع عبلجو كتمريقو بسبب حادث الطرؽ، باإلقاعة إلع المبالغ المالية التي ت فيو لسد متطلبات 
                                                           

1
 6767لسنة  766أنظر الفقرة )أ( من المادة الخامسة من األمر العسكري رقم  
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الشيرية، دخؿ المصاب  معيشتو كمعيشة أعراد أسرتو المعاليف منو، علع أف يراعع عند تحديد الدععات

. كقد نص األمر العس رم المذ كر علع تلؾ النفقات ذاتيا 1خبلؿ الثبلثة أشير التي سبقت الحادث

 عي الفقرة )أ  مف المادة الخامسة. 

كقد أجاز قانكف التأميف الفلسطيني للمصاب أف يطلب الدعع المستعجؿ مف قاقي األمكر  

ر الدعكل، عي حاؿ لـ يلتـز المسؤكؿ عف التعكيض بأداء المستعجلة أك المح مة المختصة عي نظ

. كيعيف القاقي جلسة خبلؿ أسبكع مف تاريخ تقديـ 2الدععات المستعجلة بعد إنتياء مدة الثبلثيف يـك

المصاب لطلب الدعع المستعجؿ، مراعيان عي ذلؾ إعطاء المستدعي قدىـ مدة خمسة عشر يكمان 

ليغيـ ال حة الطلب. ) الحديث ىنا عف مدة ال تقؿ عف إثناف كخمسكف لتقديـ ال حة جكابية مف تاريخ تب

يكمان  المدة الزمنية مف تاريخ إخطار المصاب للمسؤكؿ عف التعكيض بقركره أف يدعع دععة مستعجلة 

حتع تاريخ إنتياء الميلة التي يمنحيا قاقي األمكر المستعجلة للمستدعع قدىـ أف يقدمكا ال حة 

ي أف المصاب طيلة ىذه المدة لـ يحصؿ علع أم دععة مستعجلة، كما زاؿ يعاني ىك جكابية. كىذا يعن

كأعراد عا لتو المعاليف مف قبلو مف تبعات حادث الطرؽ الذم تعرض. كىذا التسكيؼ سكاء قصده 

المشرع أـ ال يقصده ما ىك إال أجحاؼ  بير بحؽ المصاب، علما بأف لف يتـ عمليان الح ـ لو بدععات 

قبؿ شيريف. ك اف األجدر كاألكلع مف المشرع الفلسطيني أف يراعي أحكاؿ المصابيف كأف  مستعجلة

  قكؽ األخير ال أف يزيد عي مصابو.ييدؼ النص التشريعي إلع تحقيؽ العدالة للمصاب محاعظان علع ح

                                                           
1
 5002لسنة  50ن قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم ( م670أنظر المادة ) 

2
 5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 676أنظر المادة ) 
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كأكجب قانكف التأميف الفلسطيني قركرة حقكر المستدعي المصاب إلع المح مة لمناقشتو  

عي ىذا األمر أيقان زيادة عي تحميؿ المصاب ما ىك بغنع عنو عي يرل الباحث أػف ، ك 1عا وعي إستد

 ظؿ الظركؼ التي يعاني منيا. 

كعي حاؿ صدر القرار بكجكب أداء تلؾ الدععات عإنو ال يجكز أف يزيد مجمكع الدععات المستعجلة عف 

حاؼ المشرع بحؽ المصاب مرة أخرل، . كىذا األمر يقاؼ إلع إج2إثنتي عشرة دععة مف تاريخ القرار

عشر شيران. عمف ىي الجية التي ستقـك  إثنتيعماذا لك بقي المصاب يعاني مف إصابتو مدة تزيد عف 

علمان أف الغاية مف نظاـ الدععات المستعجلة، ىي عدـ تعريض  ،بإعالتو ىك كأسرتو بعد تلؾ المدة

ر جسيمو قد تلحؽ بيـ، كىذا ما أ دتو مح مة المصاب كأعراد عا لتو المعاليف مف قبلو إلع أقرا

النقض الفلسطينية عي قرارىا الذم جاء عيو " أف دعكل المطالبة بالنفقات المستعجلة قد شرعت 

باألصؿ للمصاب ... لتجنيب المصاب كعا لتو إجراءات التقاقي الطكيلة كما ينجـ عنيا مف تأخير 

، كتجدر اإلشارة إلع 3سبت ىذه الدعكل طبيعة خاصة"يعكد بالقرر الجسيـ علييـ، كبالتالي عقد إ ت

أنو عي حاؿ إنتيت الدععات كبقي المصاب تحت العبلج عإنو يجكز للمصاب أف يتقدـ بطلب آخر 

. إال أف جكاز المطالبة مرة أخرل ال ينفي الخلؿ المكجكد منذ البداية 4يطالب بمكجبو بدععات شيرية

ديد عدد الدععات المستعجلة كعؽ مقتقع الحاؿ كلـ يحددىا ك اف األعقؿ لك ترؾ المشرع مسألة تح

ف جاز تقديـ طلب آخر بعد إنتياء الدععات عإف ىذا األمر ال يعني سرعة  بعدد معيف، حيث أنو كا 

 .البت عي الطلب الجديد

                                                           
1
 5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 673أنظر الفقرة األولى من المادة رقم ) 

2
 5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 672أنظر المادة ) 

3
 .5006-2-67صادر بتارٌخ  29/5007قرار محكمة النقض الفلسطٌنٌة رقم  

4
 .656صفحه  .5066. نشر مكان بدون.طبعة بدون. القضائً التدرٌب مناهج تطوٌر برنامج .الفلسطٌنً األعلى القضاء مجلس 
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كحؽ المصاب بالحصكؿ علع تلؾ الدععات ال ينحصر بالشخص الذم تعرض لحادث الطرؽ  

  1رثو الشخص المتكعع نتيجة لحادث طرؽ، كذلؾ بداللة تعريؼ المادة )عقط، بؿ يشمؿ أيقان ك 

للمصاب كالتي عرعتو بأنو "  ؿ شخص لحقو قرر جسماني ناجـ عف حادث طرؽ، كيشمؿ كرثة 

الشخص المتكعع". كال تدخؿ مصاريؼ الدعف كالجنازة كت اليؼ بيت العزاء قمف عناصر إحتساب 

لـ ينص علع تلؾ المصاريؼ. كىذا ما استقر عليو أيقا  الدععات المستعجلة حيث أف المشرع

اإلجتياد الققا ي عي علسطيف، عقد جاء عي قرار مح مة إست ناؼ القدس عي ح ميا باإلست ناؼ رقـ 

أنو " بدؿ نفقات الدعف كالعزاء ... ال تدخؿ قمف  2011-3-24الصادر بتاريخ   2011/52

   مف قانكف التأميف الفلسطيني".160النفقات التي نص علييا المشرع عي المادة رقـ )

 

 المطلب الثانً

 طلب تعدٌل قرار الدفعات المستعجلة 

أجاز المشرع الفلسطيني للمصاب كللمسؤكؿ عف التعكيض بأف يتقدـ أم منيما بطلب لتعديؿ  

لقرار الصادر بخصكص الدععات المستعجلة، حيث يجكز للمستدعي المصاب أف يتقدـ بطلب لزيادة ا

قيمة الدععة الشيرية المخصصة لتغطية نفقات معيشتو كمعيشو مف يعيليـ، باإلقاعة لحقو عي طلب 

ؿ زيادة الدععة المخصصة لتغطيو نفقات عبلجو.  ما أجاز المشرع عي ذات الكقت للمستدعي المسؤك 

عف التعكيض أف يقدـ طلبان لتخفيض تلؾ الدععات. كقد حدد المشرع الفلسطيني ثبلث شركط لتقديـ 

   مف قانكف التأميف علع أنو :167ىذه الطلبات. حيث نصت المادة رقـ )

ال يقبؿ طلب إقاعي لدعع دععات مستعجلة أك طلب لتعديؿ القرار السابؽ إال إذا مقت ستة  .1

 السابؽ كتغيرت الظركؼ بما يبرر إصدار قرار جديد. أشير علع تاريخ القرار
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 ؿ طلب إلصدار قرار بتعديؿ القرار السابؽ يقدـ إلع نفس القاقي الذم عصؿ عي الطلب  .2

 السابؽ أك إلع المح مة المنظكرة أماميا الدعكل األصلية.

 يجكز تقديـ يتق  مما سبؽ أنو بعد أف يصدر قرار المح مة بتحديد قيمة الدععة الشيرية، عإنو ال

طلب لتعديلو إال بعد مركر ستة أشير مف تاريخ القرار. بشرط أف ي كف ثمة ظركؼ إستجدت بحيث 

أصب  مف القركرم تعديؿ القرار القديـ، كيقدـ طلب تعديؿ القرار إلع نفس القاقي مصدر القرار أك 

كؿ طلب إقاعي لدعع كيرل الباحث أنو  اف األعقؿ لك ترؾ المشرع أمر قب إلع المح مة المختصة.

دععات مستعجلة أك طلب تعديؿ القرار السابؽ،  بمجرد تغير الظركؼ دكف اإلنتظار لمدة ستة شيكر، 

عمف المم ف أف تتغير الظركؼ بعد شير أك شيريف مف تاريخ القرار السابؽ، كليس مف العدالة إجبار 

 طلب تعديؿ القرار السابؽ.المصاب علع اإلنتظار لمدة ستة أشير حتع يقبؿ طلبو اإلقاعي أك 

  مف قانكف 164  مف المادة )4أما عيما يتعلؽ بكقؼ الدععات عإنو كبالرجكع إلع الفقرة ) 

التأميف كالتي نصت علع أنو: " إذا قرر القاقي إجابو المستدعي لطلبو ععليو أف يحدد لو أجبلن لتقديـ 

أف المشرع ألـز القاقي بتحديد مدة كترؾ ال حة دعكاه األصلية أماـ المح مة المختصة، "ك ىنا نجد 

تحديدىا للقاقي، عإف لـ يلتـز المستدعي بإيداع ال حة دعكاه األصلية خبلؿ تلؾ المدة، يكقؼ صرؼ 

الدععات، كذلؾ حتع يتسنع للقاقي التأ د مف جدية المستدعي عي دعكاه. كيرل الباحث أف كقؼ 

جحاؼ عي حؽ المصاب الدععات خبلؿ المدة التي حددىا القاقي كليس بع د إنققا يا عيو ظلـ كا 

  عإف  اف بإم اف القاقي كقؼ الدععات خبلؿ تلؾ المدة  عما العلة مف تحديد المدة إذان. .1المستدعي

كشطبت بعد إيداعيا، كيتـ ذلؾ عي حالتيف  كيتـ كقؼ الدععات أيقان إذا تكاعرت أسباب شطب الدعكل

 المح مة تقررع عليو المدعع كال المدعي دعكل كلـ يحقراألكلع إذا تـ تحديد يكـ للنظر عي ال
                                                           

1
 5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 677أنظر المادة رقم ) 
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 أك نفسيا تلقاء مف للمح مة يجكزع المدعي يحقر كلـ عليو المدعع حقر إذا، كالحالة الثانية شطبيا

  .1شطبيا أك الدعكل تأجيؿ عليو المدعع طلب علع بناءن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
بخصوص أسباب  5006لسنة  5( من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة رقم 92ن األولى والثالثة  من المادة رقم )أنظر الفقرتٌ 

 شطب الدعوى.
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 ة إستثنائياالفصل الثاني: الحاالت المستثناة من التعويض ومدى صح

 

 األول المبحث

 باألشخاص المتعمقة اإلستثناءات

لتأميف اإللزامي يتسـ بالطابع العيني دكف الشخصي، حيث يتقمف تغطيو القرر الذم ا

. إال أف المشرع الفلسطيني أعطاه الطابع 1تسببت السيارة عي إحداثو بصرؼ النظر عف الشخص

ىا حكادث طرؽ كحـر المتقرر مف الحماية الشخصي عندما إستثنع بعض الحكادث مف إعتبار 

 التأمينية التي يمنحيا التأميف اإللزامي للمتقرريف مف حكادث الطرؽ. 

 

 األول المطمب

 تأمين وثيقة وجود عدم أو التأمين وثيقة بشروط اإلخالل 

 20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 149الفقرة الثالثة مف المادة ) ما نصت عليو بمكجب 

إستثنع المشرع الفلسطيني المصاب الذم قاد مر بة بدكف تأميف ناعذ المفعكؿ كقت  ،2005نة لس

 الحادث أك خالؼ شركط كثيقة التأميف مف الحصكؿ علع التعكيض. 

                                                           
1
. مصر: مطبعة اإلشعاع الحق فً التعوٌض بٌن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجتماعً والمسؤولٌة المدنٌةاألودن، سمٌر عبد السمٌع:  

 .59.ص6777الفنٌة.
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عالج المشرع الفلسطيني مسألة الشركط الكاردة عي كثيقة التأميف مف خبلؿ  القكاعد العامة التي كردت 

  مف ذات القانكف علع" أنو 12حيث نصت المادة ) 2005لسنة  20سطيني رقـ عي قانكف التأميف الفل

 -:اآلتية الشركط مف التأميف كثيقة عي يرد ما  ؿ باطبلن  يقع

 المخالفة انطكت إذا إال القكانيف مخالفة بسبب التأميف عي الحؽ بسقكط يققي الذم الشرط  .1

 .عمدية جريمة علع

 إلع منو المؤمف الحادث إعبلف عي تأخره بسبب لو المؤمف حؽ بسقكط يققي الذم الشرط  .2

 .مقبكؿ لعذر  اف التأخير أف تبيف إذا المستندات، تقديـ عي أك إخطارىا المطلكب الجيات

 البطبلف إلع تؤدم التي األحكاؿ مف بحالة متعلقان  ك اف ظاىر بش ؿ يبرز لـ مطبكع شرط  ؿ .3

 .السقكط أك

 خاص اتفاؽ صكرة عي ال المطبكعة، العامة شركطيا فبي الكثيقة عي كرد إذا التح يـ شرط  .4

 .العامة الشركط عف منفصؿ

 .منو المؤمف الحادث كقكع عي أثر لمخالفتو ي ف لـ آخر تعسفي شرط  ؿ  .5

كقد حظر المشرع الفلسطيني أيقان عي القكاعد الخاصة الناظمة لتأميف المر بات اإللزامي علع شر ات 

  مف قانكف 141عماؿ المر بة كعؽ ما نص عليو المشرع عي المادة )التأميف مف كقع شركط تقيد إست

 .20051لسنة  20التأميف الفلسطيني رقـ 

                                                           
1
قٌد ال ٌجوز للمؤمن أن ٌضع فً وثٌقة التأمٌن أي شرط ٌنصت على أنه  5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 636المادة ) 

 استعمال المركبة من حٌث :

 عمر األشخاص الذٌن ٌقودون المركبة.. 6

 وماً.حالة المركبة فٌما عدا المركبة التً انتهت رخصتها مدة تزٌد على تسعٌن ٌ -5

 عدد األشخاص الذٌن تقلهم المركبة الخصوصٌة فقط. -4

 األوقات والمناطق التً تستعمل فٌها المركبة. -3

 وسم المركبة بعالمات ممٌزة فٌما عدا العالمات الواجب وسمها بموجب القانون. -2

 رخصة قٌادة سارٌة المفعول مهما كانت المدة التً مضت على إصدارها. -7
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إال أنو كبالرسـ مف  ؿ تلؾ القكاعد العامة كالخاصة التي قيدت شر ات التأميف، عإف تلؾ األخيرة  ما 

ث تقمف إعفا يا مف زاؿ بإم انيا كقع ما تشاء مف شركط عي كثا ؽ التأميف الخاصة بيا، بحي

اإللتزاـ بالتعكيض عي حاؿ مخالفة المؤمف ليذه الشركط، كالسبب يعكد إلع عدـ كجكد نمكذج مكحد 

  لكثا ؽ التأميف اإللزامي عي علسطيف.

كباإلقاعة إلع حرماف المصاب الذم خالؼ شركط كثيقة التأميف، عقد حـر المشرع الفلسطيني مف قاد 

لمفعكؿ كقت الحادث مف الحصكؿ علع تعكيض مف قبؿ شر ة التأميف، مر بة مف دكف تأميف ناعذ ا

إال أنو لـ يحرمو مف التعكيض مف الصندكؽ الفلسطيني لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ، بشرط أف 

 .1ي كف لديو تأميف سنكم إنتيع مفعكلو خبلؿ ثبلثيف يكمان قبؿ تاريخ الحادث

ف أعتبر النمكذج المكحد عقد إذعاف، عإنو يبقع أخؼ  ثا ؽ التأميف اإللزاميلك  كيرل الباحث أنو كا 

 قرران مف ترؾ شر ات التأميف تقع ما تشاء مف شركط تعفييا مف مسؤكليتيا.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 662األولى )ب( من المادة رقم )أنظر الفقرة  



 

23 

 

 الثاني المطمب

 الحادث بطبيعة المتعمق ستثناءاال

إف تأميف المسؤكلية المدنية المندرج تحت تأميف األقرار، يكجب أال ي كف لشخصية المؤمف 

ال الطابع  يتسـ بالطابع العيني عتبار، عالعبره بالشيء مكقكع التأميف، حيث أف ىذا التأميفمحؿ إ

بمعنع أنو تأميف مسؤكلية مدنية عف أم قرر ينشأ مف إستعماؿ المر بة بغض النظر مف  الشخصي،

ؿ األمر الذم خالفو المشرع الفلسطيني عندما إستثنع بعض الحاالت مف الحصك   اف يقكدىا ك يؼ، 

 علع تعكيض. 

كبالرسـ مف المشرع الفلسطيني جعؿ مسؤكلية مف يستعمؿ المر بة أك مف يأذف بإستعماليا مسؤكلية 

، بغض النظر عما إذا  اف ىناؾ خطأ مف جانبو أك مف جانب 1 املة كمطلقة عف تعكيض المصاب

. كؿ علع تعكيضمف الحص، إال أف المشرع الفلسطيني إستثنع عدد مف الحاالت 2المصاب أـ لـ ي ف

لسنة  20  مف قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 149كقد نص المشرع علع تلؾ الحاالت عي المادة رقـ )

 :اآلتية الحاالت إحدل عي تعكيقان  المصاب يستحؽ ال، كالتي جاء عييا " 2005

 .الطرؽ حادث كقكع عي عمدا تسبب مف .1

 .نحةج أك جناية ارت اب عي بيا استعاف أك المر بة قاد مف .2

  .التأميف كثيقة شركط خالؼ أك الحادث كقت المفعكؿ ناعذ تأميف بدكف المر بة قاد مف .3

 . ذلؾ تقاد أنيا يعلـ  اف كمف قانكنا بيا المتصرؼ أك مال يا إذف دكف المر بة قاد مف .4

                                                           
1
المصاب بأنه كل شخص لحقه ضرر جسمانً ناجم عن حادث  5002لسنة  50( من قانون التامٌن الفلسطٌنً رقم 6عرفت المادة رقم ) 

 طرق، وٌشمل ورثه الشخص المتوفى.

2
 .5002لسنة  50ن الفلسطٌنً رقم ( من قانون التأم662ٌأنظر المادة ) 
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 أك النكع ذات مف مر بة قيادة لو تجيز ال قيادة برخصة أك قيادة، رخصة بدكف المر بة قاد مف .5

 علع بناء القيادة مف حرمانو عترة خبلؿ أك سنة، علع تزيد مدة سريانيا انتيع برخصة قادىا

 .قانكنا مختصة جية مف صادر قرار

 تأميف للمر بة ي كف أف دكف بقيادتيا آخر لشخص سم  الذم بيا المتصرؼ أك المر بة مالؾ .6

 القيادة أثناء نيمام أم عيو أصيب الذم الطرؽ حادث يغطي ال التأميف  اف أك المفعكؿ ناعذ

 .خارجيا أك المر بة داخؿ المصاب  اف سكاء

 قيادتة حيف طرؽ بحادث السا ؽ اصيب إذا المادة، ىذه مف  6) الفقرة عي كرد مما الرسـ علع .7

 تأميف ليا  اف أك المفعكؿ ناعذ تأميف للمر بة ي ف كلـ بيا، المتصرؼ أك مال يا بإذف المر بة

 مطالبة لو يحؽ عإنو بذلؾ، يعلـ أف المعقكؿ مف ي ف كلـ ـيعل أف دكف الحادث يغطي ال

 ."آخر مصاب أم شأف شأنو بالتعكيض الصندكؽ

  أعبله أف المشرع حـر المصاب مف الحصكؿ علع التعكيض مف شر ة 149يبلحظ مف نص المادة )

بتعكيض  ان يققياستثناءالتأميف كالصندكؽ الفلسطيني لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ، إال أنو أكرد 

 أك مال يا بإذف المر بة قيادتة حيف طرؽ بحادث السا ؽ اصيب إذاالسا ؽ مف الصندكؽ عي حاؿ 

 يعلـ أف دكف الحادث يغطي ال تأميف ليا  اف أك المفعكؿ ناعذ تأميف للمر بة ي ف كلـ بيا، المتصرؼ

المادة. ععلـ السا ؽ ، كعؽ ما نصت عليو الفقرة السابعة مف ذات بذلؾ يعلـ أف المعقكؿ مف ي ف كلـ

بكجكد أك عدـ كجكد تأميف ىك مناط حصكلو علع تعكيض مف قبؿ الصندكؽ، كتبقع مسألة إثبات علـ 

  السا ؽ مف عدمو، ملقاه علع عاتؽ السا ؽ نفسو إلقناع المح مة المختصة.

، نجد أف كباإلقاعة إلع ما تـ تكقيحو مف حاالت قاـ المشرع بإخراجيا مف دا رة التغطية التأمينية

المشرع الفلسطيني أقاؼ إلع الحاالت السابقة حالة أخرل، يعفع بيا شر ات التأميف مف تعكيض 
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مالؾ المر بة القديـ كمال يا الجديد إذا ما أصيب أم منيما، عي حاؿ تـ بيع المر بة كلـ يقـ المالؾ 

ببلسيا  تابة خبلؿ ثبل  ثيف يكمان مف تاريخ البيع.القديـ بتسليـ كثيقة التأميف إلع شر ة التأميف كا 

ببلغ   كيبلحظ أنو كبعدما من  المشرع المالؾ القديـ مدة ثبلثكف يكمان للقياـ بتسليـ أصؿ كثيقة التأميف كا 

نجد أنو ناقض نص تلؾ المادة بما  1 142المؤمف  تابة، كذلؾ كعؽ ما كرد عي نص المادة رقـ )

إذا ثبت    كالتي جاء عييا "143مباشرة كىي المادة ) أكرده بنص الفقرة األكلع مف  المادة التي تلييا

مف ىذا القانكف كأصيب أم منيما   142المادة )أف المؤمف لو أك المالؾ الجديد قد خالؼ أح اـ 

عف حادث طرؽ كقع للمر بة خبلؿ المدة المنصكص علييا عي تلؾ المادة  بقرر جسماني ناجـ

 التعكيض عف المسؤكلية مف المؤمف أعفع.  عالمشرع ىنا "عف تعكيقو المسؤكليةعيعفع المؤمف مف 

 .المسؤكلية تلؾ الصندكؽ كحمؿ الحالة ىذه عي

 التغطيو التأمينيةكيرل الباحث أف المشرع أخطأ بحرماف المؤمف لو كالمالؾ الجديد مف  

كأجحؼ بحقيـ إنحيازان لمصلحة الطرؼ القكم عي عقد التأميف. ك اف األعقؿ لك أنو إشترط ليذا 

   كليس خبلليا. 142الحرماف كقكع الحادث بعد مقي المدة التي نص علييا عي المادة )

ف المشرع كعلع الرسـ مف حرماف المشرع للسا ؽ مف الحصكؿ علع التعكيض  ما ىك مكق ، إال أ

الفلسطيني أعطع الحؽ للمعاليف، مف كرثة السا ؽ المتكعع بسبب حادث طرؽ الحؽ بمطالبة 

 . 2الصندكؽ الفلسطيني بالتعكيض

                                                           
1
 تسلٌم علٌه فٌجب المركبة ببٌع المالك أو له المؤمن قام إذا على أنه " 5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 635نصت المادة ) 

 ."البٌع تارٌخ من ٌوماً  ثالثٌن خالل كتابة المؤمن وإبالغ الوثٌقة أصل

2
إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة السائق المصاب الذي ال ٌستحق تعوٌضاً لتأمٌن الفلسطٌنً على أنه "( من قانون ا620نصت المادة ) 

 بموجب هذا القانون، فإنه ٌحق للمعالٌن من ورثته مطالبة الصندوق بالتعوٌض طبقاً ألحكام هذا القانون.

 

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A15121_142#A15121_142
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 األعقؿ لك ترؾ المشرع أمر تحديد المعاليف بمف يثبت ععليان أنو مف   افيرل الباحث أنو 

  مف قانكف التأميف 1نص المادة ) ف عيمعاؿ مف قبؿ المتكعع، عالمشرع الفلسطيني حدد المعالي

 عشر الثامنة سف دكف ما كأكالده كأبكيو الشخص زكج كعرعيـ بأنيـ " 2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

كلـ يكق  المشرع المشرع ما  .ذلؾ" إثبات شريطة مقعدا أك الجامعية الدراسة مقعد علع  اف إذا إال

الجامعية يم ف أف تمتد حتع حصكؿ الطالب علع المقصكد مف الدراسة الجامعية، حيث أف الدراسة 

باإلقاعة إلستثناء المشرع مف اإلعالة حالة األخت  كيبقع معاالن مف قبؿ كالديو،شيادة الد تكراة 

باإلقاعة إلع العديد مف حاالت اإلعالة  رملة التي ال تعمؿ ك يعيليا األخ،العزباء أك المطلقة أك األ

 جب ما جرل عليو العرؼ عي ببلدنا.بمك التي تفرض علع الشخص إعالتيـ 
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 الثاني المبحث

 المركبة عمل بطبيعة المتعمقة اإلستثناءات

، كالذم  اف معمكالن بو عي القفة 19761لسنة  677منذ بداية العمؿ باألمر العس رم رقـ  

ادث طرؽ، كمف الغربية قبؿ صدكر قانكف التأميف الفلسطيني،  اف  ؿ حادث يتعلؽ بالمر بة يعتبر ح

الحكادث التي تقع أثناء التحميؿ كالتنزيؿ  استثناءكتـ  677لؤلمر العس رم  2 9ثـ صدر التعديؿ رقـ )

مكجكدان عي قانكف التأميف  ستثناءحاؿ كقكؼ المر بة مف إعتبارىا حكادث طرؽ. كبقي ىذا اال

دث التي تقع بسبب الحكا استثناء، باإلقاعة لنص المشرع علع 2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

  .3المر بة بعد تحكليا إلع معدة ىندسية عي مكقع العمؿ أك محبلن للبيع

 األول المطمب

 والتنزيل التحميل

  مف قانكف 1بالرجكع إلع تعريؼ المشرع الفلسطيني إلستعماؿ المر بة الكارد عي المادة )

كالتنزيؿ مف إعتبارىا حكادث  ، نجد أف المشرع إستثنع حكادث التحميؿ2005لسنة  20التأميف رقـ 

 ك تعديبلتو. 677طرؽ، كلـ يخالؼ األمر العس رم رقـ 

                                                           
1
من المناشٌر واألوامر والتعٌٌنات بتارٌخ  47العدد  منشور فً 6767لسنة  766أمر عسكري بشأن تعوٌض مصابً حوادث الطرق رقم   

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  .576على الصفحة رقم  40/9/6766

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1976&MID=4883 

2
من المناشٌر  656منشور فً العدد  6776( لسنة 6437والسامرة( ) رقم ( )ٌهودا 7أمر بشأن تعوٌض حوادث الطرق )تعدٌل رقم  

 .فلسطٌن فً والتشرٌع القضاء منظومة المقتفً،عن  .499على الصفحة رقم  7/71991واألوامر والتعٌٌنات بتارٌخ 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=5037 

3
 5002لسنة  50( من قانون التامٌن الفلسطٌنً رقم 6ارد فً المادة )أنظر تعرٌؾ إستعمال المركبة الو 



 

27 

 

حكادث التحميؿ كالتنزيؿ قديمان  اف لو ما يبرره،  كف عمليات التحميؿ كالتنزيؿ  استثناءإف 

ني  انت تتـ قديما بش ؿ منفصؿ عف المر بة كال دكر للمر بة بيا. عقد  انت قديمان تتـ بفعؿ الجيد البد

للعماؿ أك بمساعدة اآلت منفصلة عف المر بة. أما عي كقتنا الحالي كبعد التقدـ الت نكلكجي عي العالـ 

عقد أصب  مف الصعب عصؿ عمليات التحميؿ كالتنزيؿ عف المر بة، ألنو سالبان ما تتـ ىذه العمليات 

ي كقتنا الحالي كالتي أعدت مف خبلؿ المر بة ذاتيا عف طريؽ األجيزة الحديثة المزكدة بيا المر بات ع

 ألسراض التحميؿ كالتنزيؿ.

حكادث التحميؿ كالتنزيؿ مف إعتبارىا حكادث طرؽ عإننا نتحدث عف  استثناءكعند الحديث عف 

مصاب يكاجو األقرار الجسدية التي لحقت بو لكحده، كعي أحسف األحكاؿ سيجد نفسو أماـ مسؤكؿ 

 جبر القرر الذم لحؽ بو. عف التعكيض معسر ال يستطيع تعكيقو كال 

كقد  انت الح مة مف استبعاد ذلؾ النكع مف الحكادث مف نطاؽ التأميف اإلجبارم علع  

 ، كىك تأميف إصابات العمؿ.1المر بة أنيا تدخؿ قمف المخاطر التي يغطييا نكع آخر مف التأميف

ؽ لف يؤدم إلع حكادث التحميؿ كالتنزيؿ مف إعتبارىا حكادث طر  استثناءكيرل الباحث أف  

تشجيع تأميف إصابات العمؿ بقدر ما أنو سيؤدم إلع اإلجحاؼ بحقكؽ المصابيف مف مثؿ ىذه 

الحكادث، حيث أف تأميف إصابات العمؿ لـ يصؿ إلع درجة اإللزاـ الذم كصؿ إلييا تأميف المر بات 

عادة إدخاؿ تلؾ الحكادث ق ستثناءاإللزامي. كال مانع مف العدكؿ عف ىذا اال مف نطاؽ حكادث كا 

الطرؽ، عمثبلن الحكادث التي تقع أثناء شحف كتفريغ المر بة  انت مستبعدة صراحة عي القانكف الفرنسي 

مف نطاؽ التأميف اإلجبارم علييا، إال أف المشرع الفرنسي عدؿ عف ذلؾ حديثان كأدخليا بنص صري  

                                                           
1
. الطبعة الثانٌة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة المسؤولٌة عن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجباري منهامنصور، محمد حسٌن: 

 .644. ص 5000للنشر.
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طيني بالخصكص حماية للمصاب . كال مانع مف كجكد تعديؿ تشريعي علس1عي نطاؽ التأميف المذ كر

 كحفاظان علع حقكقو. 

إف حكادث التحميؿ كالتنزيؿ يم ف أف تحدث خارج نطاؽ بداية رحلة المر بة كنيايتيا، عمف 

المم ف أف تحدث علع الطريؽ العاـ، عي حاؿ أف إقطر قا د المر بة إلع التكقؼ كتنزيؿ الحمكلو، أك 

 اني ي أك ألم سبب آخر. كاألصؿ أف عقد التأميف جزء منيا علع الطريؽ العاـ بسبب عطؿ مي

صابتيـ مف  اعة حكادث السيارات  اإلجبارم يغطي المسؤكلية المدنية الناش ة عف كعيات األشخاص كا 

التي تقع مف أم جزء منيا أك ملحؽ متصؿ بيا، كسكاء كقعت ىذه الحكادث أثناء كقكؼ السيارة أك 

 المسؤكلية ي مف عي تدخؿ المر بة عي الحادث.. عجكىر 2أثناء تشغيليا علع أية صكرة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
. الطبعة الثانٌة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة اإلجباري منهاالمسؤولٌة عن حوادث السٌارات والتأمٌن منصور، محمد حسٌن: 

 .644. ص 5000للنشر.

2
. الطبعة الثانٌة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة المسؤولٌة عن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجباري منهامنصور، محمد حسٌن: 

 .640. ص 5000للنشر.
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 الثاني المطمب

 لمبيع محالً  أو العمل موقع في ىندسية معدة إلى المركبة تحول

أماـ حيكية التأميف كخطكرتو  انت الحاجو للتدخؿ التشريعي لتنظيـ عمليات التأميف كبسط  

، إال أف الع س تماما ما قاـ 1ت التأميفالرقابة كحماية الطرؼ القعيؼ )المؤمف لو  مف تعسؼ شر ا

علك نظرنا  مفيكـ إستعماؿ المر بة كتعريؼ حادث الطرؽ،عندما قاـ بتقييؽ  الفلسطينيبو المشرع 

، نجد أف المشرع الفلسطيني إستثنع 2إستعماؿ المر بة الكارد عي قانكف التأميف الفلسطيني تعريؼإلع 

مكقع العمؿ، أك محبلن للبيع مف إعتبار الحكادث التي تقع  المر بة التي تحكلت إلع معدة ىندسية عي

قتصر علع نص اال دكف تعريؼ أك تكقي  ما المقصكد بالمعدة  ستثناءبسببيا حكادث طرؽ. كا 

اليندسية، كترؾ باب اإلجتياد مفتكح لتعريفيا كتفسيرىا  ؿ علع ىكاه كبما يخدـ مصلحو الطرؼ القكم 

يما يتعلؽ بتعريؼ كتكقي  المقصكد مف المر بة التي تحكلت محبلن عي عقد التأميف. كاألمر نفسو ع

 للبيع.

كعي الكقت الذم نجد عيو المشرع الفلسطيني يقيؽ مف مفيكـ إستعماؿ المر بة كمفيـك حادث الطرؽ، 

ىذا التقييؽ الذم ال يخدـ إال شر ات التأميف ال سير، نجد أف الققاء الفرنسي يتكسع عي مفيـك 

ؿ  ؿ المعدات التي تستخدـ عي نقؿ األشخاص أك األشياء، ك ذلؾ اآلآلت التي تقـك المر بة ليشم

بإنجاز األشغاؿ كاألعماؿ المختلفة طالما تحر ت أك سارت علع الطريؽ العاـ، مثؿ البلدكزر ك اسحة 

كيقصد بالطريؽ العاـ  ؿ طريؽ معد ععبلن  ،3الجليد كالحفارة كاآلت رصؼ الطرؽ كاآلآلت الزراعية
                                                           

1
 .2. ص 6792. بدون طبعة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة للنشر. مٌنمبادئ قانون التأمنصور، محمد حسٌن:  

2
 5002لسنة  50( من قانون التامٌن الفلسطٌنً رقم 6أنظر تعرٌؾ إستعمال المركبة الوارد فً المادة ) 

3
ة: دار الجامعة الجدٌدة . الطبعة الثانٌة. اإلسكندرٌالمسؤولٌة عن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجباري منهامنصور، محمد حسٌن: 

 .656. ص 5000للنشر.
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كقد عرؼ الد تكر بياء ش رم المر بات . 1ستعماؿ ال اعة دكف حاجة إلع إذف خاص مف مال وإل

اآللية بأنيا المر بات التي تسير بقكة الدعع الذاتي كتشمؿ ىذه المر بات السيارات الخصكصية، 

ة ذاتيان أك كالتجارية، كالدراجات النارية، كالم ا ف الزراعية، كالم ا ف اإلنشا ية، كالراععات المتحر 

 .2المسحكبة بجرارات

كلما  اف مف الثابت عي ملؼ الدعكل أف " كققت مح مة النقض الفلسطينية عي ح ميا 

رض عي قرية بني نعيـ، بمعنع أف الحادث الذم تعرض أالطاعف قد أصيب أثناء قيامو بالحراثة عي 

ترا تكر زراعي  إلع معّدة لو ال ينطبؽ عليو كصؼ حادث طرؽ بؿ حادث عمؿ نظرا لتحكيؿ المر بة )

لسنة  20مف استعماؿ المر بة الكاردة عي قانكف التاميف رقـ  ستثناءىندسية عي مكقع العمؿ، كيشملو اال

كاجب التطبيؽ، عإف الدعكل كالحاؿ ىذه ت كف علع سير أساس مف القانكف ككاجبة الرد، كقد  2005

ف تبليغ الطاعنة بالحادث  اف بعد أل الدعكل ليذا السبب كليس  اف علع مح مة االست ناؼ رد

 .3"الميعاد

ىك إستقرار خاطئ مناعي ألسس العدالة  أف ما إستقرت عليو مح مة النقض الباحث رلي

كتأكيؿ سير صحي  إلرادة المشرع كما قصد بو مف  لمو )تحكلت  كقد إستندت عي قكليا إلع تعريؼ 

استعماؿ حيث عرعت  .2005لسنة  20لتأميف رقـ   مف قانكف ا1إستعماؿ المر بة الكارد عي المادة )

السفر بالمر بة، كيشمؿ قيادتيا أك ر كبيا أك النزكؿ منيا أك دععيا أك جرىا أك معالجتيا بأنو  المر بة

أك إصبلحيا علع الطريؽ مف قبؿ سا قيا أك أم شخص آخر خارج نطاؽ عملو،  ما يشمؿ أيقان 

                                                           
1
. الطبعة الثانٌة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة المسؤولٌة عن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجباري منهامنصور، محمد حسٌن: 

 .650. ص 5000للنشر.

2
 .595. ص 5006دار الثقافة..الطبعة األولى. عمان: التأمٌن فً التطبٌق والقانون والقضاءشكري، بهاء بهٌج:  

3
 .5/1/2010الحكم الصادر بتارٌخ   74/2008رقم  قرار محكمة النقض الفلسطٌنٌة 
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حمكلتيا أثناء السفر، كيستثنع سقكط أم جزء منيا أك مف  تدحرج المر بة أك سقكطيا أك انفصاؿ أك

 اإلستعماؿ: مف

 تحميؿ أك تنزيؿ أك بيع البقا ع أك المكاد مف المر بة أثناء كقكعيا. .1

 المر بة التي تحكلت إلع معدة ىندسية عي مكقع العمؿ، أك محبل للبيع.  .2

لية للمر بة لغير إستخداـ القكة اآلإستثنع مف حادث الطرؽ  ؿ حادث كقع جراء الفلسطيني المشرع إف 

. عالمشرع ىنا لـ يشترط 1لتسيير المر بة ك ؿ حادث كقع جراء ععؿ أرت ب قصدان  الغاية المخصصة

الكارد ىنا القصد منو حالة  ستثناءإلعتبار الحادث حادث طرؽ قركرة كقكعو علع الطريؽ. كاال

تسيير المر بة. علمان بأنو يتـ تحديد الغاية التي ر الغاية المخصصة لإستخداـ القكة اآللية للمر بة لغي

الغاية األساسية . ع2تستخدـ عييا المر بة بمكجب رخصتيا أك شيادة تسجيليا كال يقبؿ أم دليؿ آخر

للترا تكر بش ؿ خاص إستخدامو لؤلعماؿ الزراعية ، سكاء  انت ىذه األعماؿ تتـ داخؿ الحقؿ أك 

ية المخصصة ليا لتسيير لقكة اآللية للترا تكر أستخدمت للغاعلع الطريؽ العاـ. كىنا نجد أف ا

حيث أف تسيير الترا تكر ال ينحصر عقط بالتنقؿ بو مف م اف إلع آخر ، عاليدؼ منو ىك  الترا تكر،

 إستخدامو لؤلعماؿ الزراعية كعلع ىذا األساس يتـ ترخيص الترا تكر  مر بة لدل دكا ر السير.

عتبر قانكف المركر المص  الجرار مف المر بات ك 1973لسنة  66رم رقـ كا 

. كيرل الباحث أف إشتراط التأميف 3إشترط للترخيص بتسييره التأميف مف المسؤكلية عف حكادثو

ال  انت األقساط 4لترخيص الترا تكر الزراعي يكجب تغطيو الحكادث التي يتسبب بيا الترا تكر ، كا 
                                                           

1
 .5002لسنة  50( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً رقم 6أنظر تعرٌؾ حادث الطرق وفق ما عرفه المشرع الفلسطٌنً فً المادة ) 

2
  465.ص 5006.بدون طبعة. عمان: دار الحامد للنشر والتوزٌع.المترتبة على دفعهتقدٌر مبلغ التعوٌض وحقوق المؤمن مصطفى،خلٌل:  

3
 .565.ص6792منصور، محمد حسٌن: مباديء قانون التأمٌن. اإلسكندرٌة: دار الجامعة للنشر.  

4
 :التالٌة روطالش توافر المركبة لتسٌٌر نصت على أنه ٌشترط 0222( لسنة 5( من قانون المرور الفلسطٌنً رقم )3المادة ) 
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ببل سبب، أك ال سب ببل سبب، حيث يشترط لتحقؽ المدعكعة لشر ة التأميف تندرج تحت اإلثراء 

ال سب ببل سبب تكعر ر نيف، ىما إثراء شخص يترتب عليو إعتقار لشخص آخر. عاإلثراء الذم يقابلو 

عتقار شخص آخر، كتكعر عبلقة السببية المباشرة  إعتقار يتقمف ثبلثة عناصر، ىي إثراء شخص، كا 

ف جميع أر اف ك عناصر اإلثراء ببل سبب متكعرة عي ىذه . كنجد أ1بيف ذلؾ اإلثراء كىذا اإلعتقار

 الحالة.

ت إلع معدة ىندسية عي مكقع نص بصري  العبارة علع المر بة التي تحكل ستثناءأف االكحيث 

كبالرجكع إلع معنع  لمة تحكؿ عي اللغة العربية نجد أف التحكؿ معناه التغير مف كقع  العمؿ، عإنو

، كتحكؿ المر بة اآللية إلع معدة ىندسية ال يم ف أف يتـ ع شيء آخرمف شيء إلإلع كقع آخر أك 

حتع تتحكؿ المر بة إلع معدة إال بعد القياـ بتغييرات مي اني ية تتطلب ال ثير مف الكقت كالجيد، 

إلعادتيا إلع  ،يم ف إعادتيا إلع كقعيا األصلي إال بعد عمؿ تغييرات ع سية ىندسية بحيث ال

 ع قركرة إعادة ترخيصيا  مر بة مف جديد.مر بة باإلقاعة إل

ف المشرع حيف إستثنع المر بة التي تحكلت إلع معدة ىندسية عي مكقع العمؿ لـ يقصد حالة إ

الترا تكر الزراعي الذم تـ صناعتو منذ البداية لؤلعماؿ الزراعية عي األرض. كأف ما قصده المشرع 

                                                                                                                                                                                
 .الفلسطٌنٌة والمقاٌٌس للمواصفات مطابقة تكون أن .6

 .والمتانة األمن لشروط مستوفاة تكون أن .5

 .رقم لها ٌخصص وأن الترخٌص، سلطة لدى تسجٌلها ٌتم أن .4

 .الترخٌص سلطة تحدده الذي الفنً الفحص لشروط مستوفٌة المركبة تكون أن .3

 .القانون هذا فً وارد هو لما طبقاً  مؤمنة المركبة تكون أن .2

 .القانون هذا بموجب المقررة والترخٌص والفحص التسجٌل رسوم سداد ٌتم أن .7

1
.الطبعة األولى.فلسطٌن: منشورات المعهد القضائً مجلة األحكام العدلٌة وقانون المخالفات المدنٌةدواس، أمٌن:  

 .460.ص5065الفلسطٌنً.
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تصل  أف ت كف مر بة بعد ىذا التحكؿ كالزمتيا صفة مف تحكؿ المر بة إلع معدة ىندسية أنيا لـ تعد 

  المعدة اليندسية كال حاجة إلع ترخيصيا عي دا رة السير المختصة كال يستكجب تأمينيا  مر بة.

كطالما أف المر بة التي كقع منيا الحادث مؤمنان علييا عإف جميع الحكادث التي تقع عي أما ف  

ثاؿ ذلؾ الجرار الزراعي الذم يعمؿ بالحقؿ أك المقطكرة أثناء العمؿ تدخؿ عي نطاؽ حادث الطرؽ، كم

 . 1شحنيا كتفريغيا

يفت   باب اإلجتياد عي  ستثناءالمتعلؽ بتحكؿ المر بة إلع محبلن للبيع عيذا اال ستثناءكبالعكدة إلع اال 

نع تأكيؿ النص علع مصراعيو. عيؿ المقصكد ىك  ؿ مر بة أصبحت محبلن لعقد البيع، بحيث يستث

مف تعريؼ اإلستعماؿ أم مر بة معركقة للبيع، أـ المر بة التي تحمؿ بقا ع لبيعيا أثناء التجكاؿ، 

أـ ىي المر بة التي تحكلت مف مر بة إلع محؿ ثابت للبيع،  بعض الحاالت التي يقكـ مالؾ مر بة 

  بيرة مثؿ الباص بتحكيلو إلع مطعـ ثابت علع طرؼ الطريؽ.

تحميؿ كعدـ قي  المشرع ما المقصكد مف المر بة التي تحكلت م انان للبيع كيرل الباحث قركرة تك 

النصكص ما ال تحتمؿ، عيجب أف ي كف ىناؾ تعريؼ كاق  كدقيؽ لمثؿ ىذا اإلستثناء كسيره مف 

    المصطلحات المبيمة.

  

 

 

                                                           
1
. الطبعة الثانٌة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة والتأمٌن اإلجباري منها المسؤولٌة عن حوادث السٌاراتمنصور، محمد حسٌن: 

 .657. ص 5000للنشر.
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 المبحث الثالث

 صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق

مف قانكف  170مصابي حكادث الطرؽ بمكجب المادة  الصندكؽ الفلسطيني لتعكيض تـ إنشاء

لسنة  95 المرسكـ رقـكقد حؿ محؿ الصندكؽ المنشأ بمكجب  2005لسنة  20التأميف الفلسطيني رقـ 

مف إتفاقية باريس المكقعة ما بيف السلطة الكطنية   72البند )، كالذم جاء تنفيذان لما كرد عي 19951

، كالتي نصت علع قركرة إنشاء صندكؽ 29/4/19942ي بتاريخ الفلسطينية كاإلحتبلؿ اإلسرا يل

علسطيني لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ مف الذيف ال تشمليـ الحماية التأمينية، كذلؾ عي حاؿ أف 

ي كف السا ؽ المتسبب عي حادث السير سير معركؼ )ىركب السا ؽ ، أك أف السا ؽ سير مؤمف أك 

 حاؿ أف شر ة التأميف تحت التصفية.أف تأمينو ال يغطي مسؤكليتو أك عي 

 

 المطمب األول

 تعويض المصاب من الصندوق 

إحتياطي لتعكيض مصابي حكادث  استثناءالصندكؽ الفلسطيني األصؿ عي كجكده أف ي كف 

الطرؽ ممف ال يستطيعكف الحصكؿ علع تعكيض مف قبؿ شر ات التأميف، كىك صكرة متطكرة للتأميف 

                                                           
1
، وتم إنهاء العمل به بعد صدور قرار مجلس  59صفحة  2/7/6772نشر هذا القرار فً العدد الخامس من الوقائع الفلسطٌنٌة بتارٌخ  

 .64/9/5006بتارٌخ  53من الوقائع الفلسطٌنٌة صفحة  66المنشور فً العدد  5007لسنة  620الوزراء رقم 

2
( 65البند ) 57/3/6773أنظر بروتوكول اإلتفاق اإلقتصادي )إتفاقٌة بارٌس( الموقعة ما بٌن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وإسرائٌل بتارٌخ  

 المتعلق بقضاٌا التأمٌن.
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ردم كالمجتمعي للمصابيف مف حكادث الطرؽ. كال يسم  بترؾ المصاب تيدؼ إلع نشر األماف الف

 يعاني مف القرر الذم لحؽ بو دكف حصكلو علع تعكيض منصؼ كعادؿ.

ىك  ستثناء  مف قانكف التأميف قاـ بجعؿ ىذا اال173إال أف المشرع الفلسطيني كبمكجب نص المادة )

لتزامات كاسعو لـ ت ف  بحيث أصب  األصؿ كالقاعدة  مكجكدة سابقان ،األصؿ كحمؿ الصندكؽ مياـ كا 

كقد جاء  .1ىك مسؤكلية شر ة التأميف ستثناءالعامة ىك مسؤكلية الصندكؽ عف تعكيض المصابيف كاال

 عي ىذه المادة بأنو :

 كال القانكف ىذا أح اـ بمكجب تعكيقا يستحؽ الذم المصاب بتعكيض الصندكؽ يقكـ السا ؽ عدا عيما

 :اآلتية األسباب ألحد بالتعكيض مؤمفال مطالبة يستطيع

 .مجيكال الحادث كقكع عي المتسبب السا ؽ  اف إذا .1

 .القانكف ىذا أح اـ بمكجب تأميف السا ؽ بحكزة ي ف لـ إذا .2

 .التصفية تحت المؤمف  اف إذا .3

 بسبب: المطالبة مكقكع الحادث يغطي ال كل نو تأميف السا ؽ بحكزة  اف إذا .4

 .رخصتيا عي محدد ىك لما الؼمخ لغرض المر بة استعماؿ -

 ذات قيادة لو تجيز ال برخصة أك قيادة رخصة بدكف للمر بة السا ؽ قيادة -

 . النكع

                                                           
1
. ٌد منشورة فً كتاب قواعد سلوك القاضً والمحامً بٌن القانون والواقعمقال بعنوان مالحظات حول قانون التأمٌن الجدظرؾ، محمد:  

 .606ص  5007المركز الفلسطٌنً إلستقالل المحاماة والقضاء. رام هللا.
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 .عليو كالمتفؽ المحدد الميعاد عي التأميف قسط لو المؤمف يدعع لـ إذا  -

 حصكلو عند جكىرية كقا ع أخفع أك تدليس أك سش لو المؤمف مف كقع إذا  -

 .التأميف كثيقة علع

 ىذا أح اـ بمكجب بالتعكيض االلتزاـ الكثيقة عييا تغطي ال أخرل حالة أية -

 .القانكف

 

  مف 173  علع انو يحؽ للمصاب عي الحاالت المذ كرة عي المادة )174كقد نصت المادة )

الحصكؿ علع التعكيض عف القرر الذم أصابو  2005لسنة  20قانكف التأميف الفلسطيني رقـ 

الطريقة التي  اف يحؽ لو الحصكؿ عليو مف المؤمف، كيشمؿ ذلؾ  بسبب حادث الطرؽ كبنفس

 حصكلو علع نفقات العبلج كالدععات المستعجلة.

كالمشرع الفلسطيني أعفع المؤمف مف تحمؿ إلتزاماتو بالتعكيض عي حاؿ خالؼ قا د المر بة  

  مف 149ف  المادة )الشركط التي كقعيا المؤمف عي كثيقة التأميف بمكجب ما كرد بالفقرة الثالثة م

قانكف التأميف الفلسطيني. كبذلؾ من  المشرع المؤمف الحرية ال املة عي كقع ما يشاء مف شركط 

تؤدم إلع حرماف المصاب مف التعكيض، كتحكيؿ إلتزاميا بالتعكيض إلع الصندكؽ الفلسطيني 

مف لو شركط كثيقة ك ثيران ما تستغؿ شر ات التأميف مخالفة المؤ . 1لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ

 .التأميف إما للتنصؿ مف إلتزاماتيا أك لمساكمتو علع تغطيو أقؿ

                                                           
1
من قانون التأمٌن  636المشرع الفلسطٌنً حدد الشروط التً ال ٌجوز للمؤمن أن ٌضعها فً وثٌقة التأمٌن وذلك بما نص علٌه فً المادة  

 الذي جاء فٌها " ال ٌجوز للمؤمن أن ٌضع فً وثٌقة التأمٌن أي شرط ٌقٌد إستعمال المركبة من حٌث :و

 عمر األشخاص الذٌن ٌقودون المركبة. .6
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كيرل الباحث أنو كبالرسـ مف أف ىذا التكسع عي إلتزامات الصندكؽ كميامو جاء لصال  

المصاب إال أنو جاء لصال  شر ات التأميف أيقان، تلؾ الشر ات التي تتقاقع أقساط تاميف مقابؿ 

ف اإللزامي التي تبرميا، كتجني أرباحان ىا لة مف كراء ذلؾ كبذات الكقت أصب  لدييا بكالص التأمي

مساحة كاسعة للتنصؿ مف إلتزاماتيا بتعكيض المصابيف. كىذا األمر بو مخالفة كاقحة كصريحة 

مف  أخذما ي تحميؿ الفرد مف الكاجبات كاألعباء بقدر كالمقصكد منيا، 1للقاعدة القانكنية الغـر بالغنـ

. عشر ات التأميف ىي األكلع بتحمؿ كاجبات كأعباء تعكيض المصابيف مقابؿ ما الميزات كالحقكؽ

تأخذه مف أقساط، كخصكصان أف الصندكؽ الفلسطيني ليس طرعان أصيبلن عي العبلقة التأمينية بؿ كجد 

صكؿ علع لتغطية الثغرات القانكنية التي يم ف أف تؤدم إلع قياع حؽ المصاب عي الح استثناء 

 التعكيض كتأ يدان للمبدأ التأميني الذم ينص علع أنو  ؿ مصاب يجب أف يعكض. 

كمكقؼ المشرع الفلسطيني ىذا إف  اف الظاىر منو مصلحة المصاب إال أف باطنو يصب عي مصلحة 

لتزاماتيا، ال بؿ كحمؿ تلؾ األعباء كاإللتزامات للصندكؽ  شر ات التأميف كيخفؼ مف أعبا يا كا 

 . 2طيني كلكزارة الماليةالفلس

                                                                                                                                                                                
 حالة المركبة فٌما عدا المركبة التً إنتهت رخصتها مدة تزٌد عن تسعٌن ٌوماً. .5

 عدد األشخاص الذٌن تقلهم المركبة الخصوصٌة فقط. .4

 مناطق التً تستعمل فٌها المركبة.األوقات وال .3

 وسم المركبة بعالمات ممٌزة عدا العالمات الواجب وسمها بموجب القانون. .2

 رخصة قٌادة سارٌة المفعول مهما كانت المدة التً مضت على إصدارها. .7

1
 ( من مجلة األحكام العدلٌة 96المادة ) 

2
إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته نحو المصابٌن فتلتزم وزارة المالٌة بسد ( من قانون التأمٌن الفلسطٌنً على أنه "666نصت المادة ) 

 ."هذا العجز من حساب الخزٌنة العام
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 المطمب الثاني

 الرجوع بالمبالغ المدفوعة 

المشرع الفلسطيني من  الحؽ للصندكؽ الفلسطيني بالرجكع بالمبالغ المدعكعو مف قبلو بسبب 

  مف قانكف التأميف، كالذم جاء 149الحادث علع  ؿ مف ال يستحؽ تعكيقان بمكجب أح اـ المادة )

 اب تعكيقان عي إحدل الحاالت التالية :عييا أنو ال يستحؽ المص

 عمدان عي كقكع حادث الطرؽ.مف تسبب  .1

 مف قاد المر بة أك إستعاف بيا عي إرت اب جناية أك جنحة. .2

 مف قاد المر بة بدكف تأميف ناعذ المفعكؿ كقت الحادث أك خالؼ شركط كثيقة التأميف. .3

 كمف  اف يعلـ أنيا تقاد  ذلؾ.مف قاد المر بة دكف إذف مال يا أك المتصرؼ بيا قانكنان  .4

مف قاد المر بة بدكف رخصة قيادة، أك برخصة قيادة ال تجيز لو قيادة مر بة مف ذات  .5

النكع أك قادىا برخصة إنتيع سريانيا مدة تزيد علع سنة، أك خبلؿ عترة حرمانو مف القيادة 

 بناء علع قرار صادر مف جية مختصة قانكنان.

يا الذم سم  لشخص آخر بقيادتيا دكف أف ي كف للمر بة مالؾ المر بة أك المتصرؼ ب .6

تأميف ناعذ المفعكؿ أك  اف التأميف ال يغطي حادث الطرؽ الذم أصيب عيو أم منيما 

ؿ المر بة أك خارجيا. كيستثنع مف ذلؾ السا ؽ الذم ثناء القيادة سكاء  اف المصاب داخأ

المتصرؼ بيا دكف أف يعلـ كلـ أصيب بحادث طرؽ عند قيادتو المر بة بإذف مال يا أك 

ي ف مف المعقكؿ أف يعلـ بأنو لـ ي ف للمر بة تأميف ناعذ المفعكؿ أك  اف ليا تأميف ال 

 يغطي الحادث.
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 ما كيحؽ للصندكؽ الفلسطيني بالرجكع بالمبالغ المدعكعو مف قبلو بسبب الحادث علع  ؿ مف لـ ي ف 

مف  اف لديو تأميف سنكم إنتيع مفعكلو خبلؿ  تثناءاسلو تأميف ناعذ المفعكؿ كقت كقكع الحادث مع 

ثبلثيف يكمان قبؿ تاريخ الحادث. باإلقاعة لحؽ الصندكؽ بالرجكع علع مف  اف بحكزتو تأميف ال 

   كىذه الحاالت ىي :173  مف المادة )4يغطي الحادث كعقان للحاالت المذ كرة عي الفقرة )

 .رخصتيا عي حددم ىك لما مخالؼ لغرض المر بة استعماؿ .1

 . النكع ذات قيادة لو تجيز ال برخصة أك قيادة رخصة بدكف للمر بة السا ؽ قيادة .2

 .عليو كالمتفؽ المحدد الميعاد عي التأميف قسط لو المؤمف يدعع لـ إذا  .3

 كثيقة علع حصكلو عند جكىرية كقا ع أخفع أك تدليس أك سش لو المؤمف مف كقع إذا  .4

 .التأميف

التأميف  قانكف أح اـ بمكجب بالتعكيض االلتزاـ الكثيقة عييا طيتغ ال أخرل حالة أية .5

 .2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

عي  كتجدر اإلشارة إلع أف الصندكؽ ال يستطيع الرجكع بالمبالغ المدعكعة علع المتسبب عي الحادث

 الحاالت التالية:

 لسا ؽ المتسبب بالحادث.إذا أدل الحادث إلع كعاة ا  .1

 سا ؽ المتسبب بالحادث مجيكؿ.عي حاؿ  اف ال .2

 عي حاؿ كقكع الحادث خبلؿ ثبلثيف يكمان مف إنتياء مفعكؿ تأمينيا السنكم. .3

 عي حاؿ إذا  انت شر ة التأميف تحت التصفية. .4

 



 

65 

 

 الخاتمة:

ألح اـ تأميف المر بات عي قانكف التأميف قدـ الباحث عيما سبؽ دراسة نقدية تحليلية  

، كىي األح اـ المتعلقة بالتأميف اإللزامي للمسؤكلية عف حكادث 2005لسنة  20الفلسطيني رقـ 

المر بات. كقد تناكؿ الباحث التسلسؿ التاريخي الذم مرت بو القكاعد التي نظمت المسؤكلية المدنية 

عف حكادث المر بات منذ تطبيؽ قانكف المخالفات المدنية مركران بتطبيؽ القكاعد التي جاء بيا األمر 

 2005لسنة  20حتع صدكر قانكف التأميف الفلسطيني رقـ  1976لسنة  677 العس رم رقـ

 المتقمف أح اـ تأميف المر بات اإللزامي، مكقكع ىذه الدراسة. 

 كقد تكصؿ الباحث عي نياية ىذه الدراسة لمجمكعة مف النتا ج كالتكصيات كذلؾ علع النحك التالي:

 النتائج:

 امة للتأميف مع القكاعد الخاصة لتأميف المر بات، حيث كجكد تناقض كاق  ما بيف القكاعد الع

لصال  الطرؼ القعيؼ، عي حيف جا ت القكاعد الخاصة لتأميف  د العامةجا ت القكاع

 المر بات لصال  الطرؼ القكم كىك شر ات التأميف.

  أخفؽ المشرع عي تقييؽ مفيكـ حادث الطرؽ، ك اف القصد مف ىذا التقييؽ التشجيع علع

 ادث العمؿ. كلـ يلـز أصحاب العمؿ ععليان علع تأميف إصابات العمؿ.تأميف حك 

  من  المشرع المؤمف مساحة كاسعة للتنصؿ مف إلتزاماتو تجاه المصابيف كحمؿ الصندكؽ

 الفلسطيني لتعكيض مصابي حكادث الطرؽ مسؤكلية التعكيض.

 بي حكادث تكسع المشرع عي زيادة مياـ كمسؤكليات الصندكؽ الفلسطيني لتعكيض مصا

الطرؽ كقيؽ مف إلتزامات شر ات التأميف مع العلـ أف األخيرة ىي طرؼ أصيؿ عي العبلقة 
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التعاقدية ، أما الصندكؽ عاألصؿ أنو قماف إحتياطي للمصاب عمبلن بالمبدأ كالقاعدة التأمينية 

 التي تنص علع أف  ؿ مصاب يجب أف يعكض. 

 لفلسطيني لصال  شر ات التأميف، كالتي تعتبر يظير جليان مف ىذه الدراسة إنحياز المشرع ا

الطرؼ القكم عي عقد التأميف بش ؿ عاـ كعي عقد التأميف اإللزامي بش ؿ خاص. كسبب ذلؾ 

 قدره شر ات التأميف كنفكذىا عي عرض أح اـ كقكاعد تخدـ مصالحيا كحدىا.

 رار الجسدية حصر المشرع األقرار التي تستكجب التعكيض بمكجب التأميف اإللزامي باألق

ستثنع األقرار المادية التي تلحؽ باألمكاؿ.  كالمعنكية عقط كا 

  ،حدد المشرع سقؼ أعلع إلعتبار الدخؿ الذم علع أساسو يتـ إحتساب تعكيض المصاب

كىذا التحديد مناعي لمبدأ التعكيض الذم يقـك عليو تأميف المسؤكلية، عاليدؼ مف تأميف 

 المسؤكلية ىك جبر القرر.

 عيو  كىذا التحديد بسنتيفعجز المؤقت الكاجب التعكيض عنيا سقؼ لمدة ال شرع حدد الم

 .إجحاؼ بحؽ المصاب، كمخالؼ لمبدأ التعكيض

 ( للتعكيض عف األقرار المعنكية ىي مبالغ 152المبالغ التي نص علييا المشرع عي المادة  

ة لتحديده سقؼ زىيدة، ال تفي بالغرض مف التعكيض كال تساىـ عي جبر القرر. باإلقاع

 أعلع للمبالغ التي تدعع  تعكيض عف األقرار المعنكية.

  تعكيض المصاب عف العجز الدا ـ، كا  تفع بالنص عقط علع لـ يكق  المشرع  يفية إحتساب

 كجكب حسـ مقابؿ الدعع الفكرم.

 .لـ يكق  المشرع آليو حسـ مقابؿ الدعع الفكرم 

 لكرثة المعاليف كا  تفع بالنص عف األقرار المشرع الفلسطيني لـ يعالج مسألة تعكيض ا

 المعنكية.



 

63 

 

  تحديد المشرع لعدد الدععات المستعجلة بإثنع عشر دععة عيو إجحاؼ بحؽ المصاب. سيما أف

تلؾ الدععات ال يبدأ المصاب بالحصكؿ علييف إال بعد مقي ما ال يقؿ عف ثبلثة أشير مف 

 تاريخ كقكع الحادث.

 المعدة اليندسية، المر بة التي تحكلت محبلن للبيع، التحميؿ لـ يكق  المشرع ما المقصكد ب

 كالتنزيؿ كترؾ تلؾ المفاىيـ مبيمو.

  أصاب المشرع بتخفيض مدة الرد علع طلب الدععات المستعجلة، إال أنو أخفؽ بعدـ عرض

 جزاء علع المسؤكؿ عف التعكيض عي حاؿ عدـ إلتزامو بالمدة المحددة.

 عمؿ المر بة أك مف يأذف بإستعماليا مسؤكلية  املة كمطلقة. جعؿ المشرع مسؤكلية مف يست

عقد جعؿ المسؤكلية عف حكادث المر بات تقكـ علع ع رة الخطأ المفترض الذم ال يقبؿ إثبات 

 الع س.

  .ربط المشرع الفلسطيني ترخيص المر بات بكجكد تأميف إلزامي سارم المفعكؿ 

 

 التوصيات:

 ،بقركرة تعديؿ األح اـ المتعلقة بتأميف المر بات بش ؿ  يكصي الباحث المشرع الفلسطيني

إصدار مذ رات تفسيرية متممة  يراعي عيو مصلحة الطرؼ القعيؼ. كقركرة العمؿ علع

   أح امو. إيجاد لكا   تنفيذية تكق  للتشريع الجديد ك

 ض يكصي الباحث المشرع الفلسطيني بعدـ تكسيع مسؤكليات كمياـ الصندكؽ الفلسطيني لتعكي

 مصابي حكادث الطرؽ.
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 داخلي أك دكلي  يكصي الباحث بقركرة أف تقكـ السلطة الكطنية بدعـ برنامج تعليمي

ف إ تكارييف، حيث أف السلطة الكطنية الفلسطينية ال يكجد بيا إ تكارم للحصكؿ علع مختصي

 كاحد.

 عكيض.دعكة المشرع بعدـ تحديد سقؼ أعلع للدخؿ الذم علع أساسو يتـ إحتساب قيمة الت 

  دعكة المشرع إلع عدـ تحديد عدد للدععات المستعجلة كترؾ األمر للسلطة التقديرية للمح مة

 المختصة.

 أف تقدـ الطلبات ب تعديؿ تشريعي لقانكف التأميف، يسم  يرل الباحث أنو ال يكجد ما يمنع مف

كجد  ال يتعارض مع الغايات التي ذلؾحيث أف  ،المستعجلة للصندكؽ الفلسطيني مباشرة

الصندكؽ مف أجليا، بغض النظر إف  اف ىك المسؤكؿ عف التعكيض أـ ال. كذلؾ تجنبان 

لقياع الكقت كحفاظان علع مصلحة المصاب بالحصكؿ علع إعانة عكرية، تساعده عي 

ك يعكد الصندكؽ بما دععو مف دععات علع  قرار التي لحقت بو نتيجة الحادث،مكاجية األ

مباشر، علع أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ طلب يقدـ مف قبؿ  المسؤكؿ عف التعكيض كبش ؿ

 ساعة. 48ة ال تتجاكز المصاب للصندكؽ مباشرة كبشرط أف يتـ البت عي الطلب خبلؿ مد

  يكصي الباحث أف يخصص المشرع دععة ألتعاب المحاماة تدعع عكران مف قبؿ الصندكؽ كبنفس

 اآللية المكقحة آنفان، كذلؾ حفاظان علع  رامة المصاب.

  يكصي الباحث المشرع الفلسطيني علع قركرة النص علع بدؿ أتعاب مراعؽ للمصاب إف

 انت إصابتو بحاجو إلع مراعؽ يعاكنو، كأف تدعع ىذه األتعاب أك األجكر مف قمف الدععات 

 المستعجلة.

  يكصي الباحث علع قركرة كجكد كثيقة تأميف إلزامي مكحدة، يراعع عييا مصلحة الطرؼ

 القعيؼ.
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 الباحث بقركرة قياـ المشرع بإلزاـ أصحاب العمؿ علع تأميف إصابات العمؿ، ككقع  يكصي

 اآللية المناسبة لتنفيذ ذلؾ، تحت طا لة المسا لة القانكنية للمخالفيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 المصادر والمراجع

 أوال: المصادر

 .2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  .1

 .2005لسنة  20الفمسطيني رقم قانون التأمين  .2

 .1944 لسنة 36 رقم المدنية المخالفات قانون .3

 .2000لسنة  5قانون المرور الفمسطيني رقم  .4

  2004 لسنة 13 رقم الفمسطينية المال رأس سوق ىيئة قانون .5

 مجمة األحكام العدلية. .6

 .1976لسنة  677األمر العسكري رقم  .7

 

 ثانيًا: المراجع

 كالقانكنية الفنية الناحية مف التأميف لعقد مقارنة دراسة القماف، كؿأص: رمقاف السعكد أبك .1

 1992. الجامعية الدار: بيركت. طبعة بدكف.

سمير عبد السميع: الحؽ عي التعكيض بيف تأميف حكادث السيارات كالتأميف  األكدف .2

 . 1999اإلجتماعي كالمسؤكلية المدنية. مصر: مطبعة اإلشعاع الفني.

 آؿ راشد بف محمد مؤسسة. بيركت. طبعة بدكف اإلسبلـ، عي المالي ظاـالن: محمد أيكب .3
 .2009. إنترناشكناؿ أ اديميا م تكـ



 

69 

 

البياتي نادية ياس: التأميف اإللزامي مف المسؤكلية الناش ة عف حكادث السيارات. الطبعة  .4

 . 2010األكلع. مصر: المر ز القكمي لئلصدارات القانكنية. 

. طبعة بدكف.السير حكادث عف الناتجة كاإلصابة الكعاة تعكيض: إبراىيـ محمد  الدسكقي .5

 .2006.نشر دار بدكف. مصر

 منشكرات: علسطيف.األكلع الطبعة.المدنية المخالفات كقانكف العدلية األح اـ مجلة: أميف دكاس .6

 .2012.الفلسطيني الققا ي المعيد

 دار بدكف. علسطيف.طبعة بدكف.كتطبيقاتو نشأتو علسطيف عي التأميف: أحمد سليماف .7
 .2001-2000.نشر

 المقامرة، عقكد الغرر، عقكد الجديد، المدني القانكف شرح عي الكسيط: الرزاؽ عبد السنيكرم .8
 منشكرات: لبناف. الثانية الطبعة. السابع الجزء. التأميف كعقد الحياة مدل كالمرتب  كالرىاف
 .2000. الحقكقية الحلبي

 المجلد. السابع الجزء.التأميف عقد.المدني القانكف شرح عي سيطالك : أحمد عبدالرزاؽ السنيكرم .9

 . 2004. المعارؼ دار منشأة: اإلس ندرية.المراسي أحمد تنقي . الثاني

 دار: عماف. األكلع الطبعة.كالققاء كالقانكف التطبيؽ عي التأميف: بييج بياء ش رم .10

 .2007.الثقاعة

 م تبة: عماف. األكلع الطبعة.األردني عالتشري عي البرم التأميف: عبدالقادر العطير .11
 .1995.كالتكزيع للنشر الثقاعة دار

 اإلقتصادم النظاـ:  جماؿ عبده، ك عؤاد السرطاكم، ك ظاىر كالبياتي،  ايد قرعكش .12

 . 2004. المفتكحة القدس جامعة منشكرات: عماف. الثانية الطبعة. اإلسبلـ عي

ي علسطيف تف يؾ اإلستعمار كبناء قسيس مقر ك نخلة خليؿ: اإلصبلح القانكني ع .13

 . 2009الدكلة. سلسلة القانكف كالمجتمع جامعة بيرزيت معيد الحقكؽ.



 

67 

 

 دراسة المحتلة، الغربية القفة عي المدنية اإلدارة: شحادة رقا ك اا عطا  تاب .14
 الغربية القفة. األكلع الطبعة. 947 رقـ العس رم لؤلمر تحليلية

 بدكف. التأميف عي العامة النظرية القانكنية الناحية مف فالتأمي عقكد: محمكد ال يبلني .15

 .1999.التعاكنية المطابع عماؿ جمعية: عماف. طبعة

. طبعة بدكف.دععو علع المترتبة المؤمف كحقكؽ التعكيض مبلغ تقدير: خليؿ مصطفع .16

 .2001.كالتكزيع للنشر الحامد دار: عماف

 الطبعة. منيا اإلجبارم كالتأميف السيارات حكادث عف المسؤكلية:حسيف محمد منصكر .17

 . 2000.للنشر الجديدة الجامعة دار: اإلس ندرية. الثانية

 الجامعة دار: اإلس ندرية. طبعة بدكف. التأميف قانكف مبادئ:حسيف محمد منصكر .18

 . 1985.للنشر الجديدة

 المدنية المسؤكلية مف اإلجبارم التأميف مف المستفيد المقركر :حسيف منصكر محمد .19

 نشر. سنة المعارؼ. بدكف منشأة .اإلس ندرية .طبعة رقـ بدكف .السيارات حكادث عف ناش ةال

 

 منشورات المؤسساتثانيًا:  

 بدكف.طبعة بدكف. الققا ي التدريب مناىج تطكير برنامج .الفلسطيني األعلع الققاء مجلس .1

 .2011. نشر م اف

 حكؿ مبلحظات بعنكاف مقاؿ .دمحم . ظرؼكالققاء المحاماة إلستقبلؿ الفلسطيني المر ز .2
.. كالكاقع القانكف بيف كالمحامي القاقي سلكؾ قكاعد  تاب عي منشكرة الجديد التأميف قانكف
 .2006.اا راـ
 



 

90 

 

 رسائل ماجستيرثالثًا: 

 حكادث عف الناتجة الجسدية األقرار عف التعكيض بعنكاف ماجستير رسالة ، مسكدة شريؼ .1

. منشكرة سير رسالة. القدس جامعة الحقكؽ  لية. فلسطينيال التاميف قانكف ظؿ عي الطرؽ

2015. 

حساـ عدناف محمد: مسؤكلية شر ات التأميف عف تعكيض متقررم حكادث الطرؽ  حطاب .2

 .2012رسالة ماجستير سير منشكرة. نابلس. يض دراسة مقارنة. جامعة النجاح. كمقدار التعك 

المدنية . رسالة  المسؤكلية مف لتأميفا عي المباشرة الدعكلريـ إحساف محمكد:  المكسع .3
 .2010. جامعة النجاح. سير منشكرة ماجستير

 رابعًا: إتفاقيات ومعاىدات دولية

بركتك كؿ اإلتفاؽ اإلقتصادم )إتفاقية باريس  المكقعة ما بيف السلطة الكطنية الفلسطينية  .1
سرا يؿ بتاريخ   29/4/1994كا 

 

 مصادر اإلنترنتخامسًا: 

1. http://muqtafi.birzeit.edu       منظكمة الققاء كالتشريع عي علسطيف ،المقتفي. 

2. http://www.wafainfo.ps  .مر ز المعلكمات الكطني الفلسطيني 

3. https://www.pcma.ps .المكقع اإلل تركني ليي ة سكؽ رأس الماؿ الفلسطينية 

4. http://scholar.najah.edu/theses  مكقػػػػػػػع جامعػػػػػػػة النجػػػػػػػاح الفلسػػػػػػػطينية، اإلطركحػػػػػػػات
  .العلمية

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqN3ZvurKAhXFs3IKHSXZC7UQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fmuqtafi.birzeit.edu%2F&usg=AFQjCNFPc6OvW8WWhAnAnvA8hx_2UDMgVA&bvm=bv.113943665,d.bGs
http://www.wafainfo.ps/
http://www.wafainfo.ps/
https://www.pcma.ps/portal/awareness/ConfSecondDayW1/Mr%20.Abd%20alah%20Hjab.pdf
https://www.pcma.ps/portal/awareness/ConfSecondDayW1/Mr%20.Abd%20alah%20Hjab.pdf
http://scholar.najah.edu/theses
http://scholar.najah.edu/theses

