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هووذا و عون تعووويض متضووررل حووادث الطوورق،  التووأمينشوركات مسووؤولية  يتنواول الباحووث فوي دراسووته،
كون أن المشرع في القوانين المقارنوة أضوفى هالوة مون القدسوية علوى حوق  ،همية كبيرإأالموضوع ذو 

 .التأمينشركات  ماأمعتباره دية ضعيفة إالمصا  بحادث الطرق ب

دراسوة مقارنوة بوين قوانون الباحث بتقسيم موضوع الدراسوة إلوى فصولين رئيسوين وذلو  ضومن  ماولقد ق
ية السارية في كل من االردن ومصر، وما دا  في الشروحات التأمينالفلسطيني والتشريعات  التأمين

 . الفقيية ذات العالقة

عن تعويض مصابي حوادث الطورق،  التأمينبه الباحث مدى مسؤولية شركات  تناولل و الفصل األ
المسؤولية وحودودها وموداها ونطواق التغطيوة  أساسفييما وذل  بعد تقسيمه إلى مبحنين رئيسين بيَّن 

 .ية وأركان المسؤولية التأمين

وقسوومه إلووى مبحنووين، سوولط  اشلزامووي التووأمينموضوووع انووار  تنوواولالفصوول النوواني ،صصووه الباحووث ل
ل علوووى موضووووع الووودفعات المسوووتعدلة التوووي يفرضووويا القوووانون علوووى شوووركة و الضوووو  فوووي المبحوووث األ

التووي سوووف  أو التووأمينة ضوود شووركة مووامصووا  وذلوو  لحووين البووت فووي الوودعوى المقلصووالا ال التووأمين
ل طلوو  الوودفعات المسووتعدلة و و ضوودها وذلوو  بعوود تقسوويمه لمطلبووين، حيووث بوويَّن فووي المطلوو  األ ماتقو

عناصر احتسا  الدفعات المستعدلة وا،طار الملتزم قانونًا بالدفعات المستعدلة، في حين ،صو  
ات طل  الدفعات المستعدلة لدى المحكمة الم،تصوة، وشوروط تقوديم الطلو ، المطل  الناني شدرا 

 .ووقف الدفعات وتعديل القرار الصادر بالطل  وتنفيذه
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قتراحات التي توصول الييوا الباحوث مون نم تال ذل  ،اتمة تضمنت أهم االستنتادات والتوصيات واش
 .،الل هذه الدراسة
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 المقدمة

إ حيا ليس تيددأدى تطور وسائل النقل وظيور المركبات الميكانيكية لزيادإ الم،اطر التي 
يني أمت مااد من حادة المدتمع لنظر الذل ز ماأل حياإ الكافة،بل مست،دمي هذه المركبات فحس ، 

تد،ل   المركبات، وزيادإ م،اطرها، دامست،إوفي ظل كنرإ  .1من ،طورتيا يحمي أفراد المدتمع
المدنية من المسؤولية  التأمينودعل  - العامة،رودًا على القواعد  -رنةالمشرع في القوانين المقا
، الناتج عن حادث ية عدم قدرإ مسب  الضرروذل  ،ش، 2ياً مالز إق الناتدة عن حوادث الطر 

 . 3دبر هذا الضرر الطرق،

وذل  لضمان مالئتيا  ن المؤمن شركة ذات مواصفات معينة،ضًا أن يكو أيكما أن المشرع أشترط 
 . 4وقدرتيا على تعويض الضرر الذل يندم عن حادث الطرق

لى من قانون و دا  في المادإ األ حيث ،التأمين، عقد ون في القوانين المقارنةوقد عرف المشرع 
تعيد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدل  أواتفاق  أل" أنه( 7663)لسنة ( 76)الفلسطيني رقم  التأمين

 أومرتبًا  أورادًا أي أولصالحه مبلغًا من المال  التأمينإلى المستفيد الذل اشترط  أوإلى المؤمن له 
 أوتحقق ال،طر المبين بالعقد، وذل  نظير قسط  أولة وقوع الحادث عوض مالي آ،ر في حا أل

                                                 
 7صفحة .7774.االسكندرية .دار النيضة العربية . ، بدون طبعة التأمين دراسة مقارنة :ابراهيم، دالل محمد 1
مي بالنسبة لالضرار الدسدية والمادإ، اما المشرع الفلسطيني فقد ن  على المشرعان االردني والمصرل دعلوا التأمين الزا 2

 .الزامية التأمين في مدال االضرار الدسدية دون المادية
 56صفحة .7676.مصر.7ط، التأمين اإللزامو من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات: البياتي، نادية ياس 3
ال يدوز ألل ش،  أن يمارس أعمال " على أنه ( 76/7663)الفلسطيني رقم  من قانون التأمين( 45/7)تن  المادإ  4

المؤمن إال إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسدلة في فلسطين بمود  القوانين ومر،صة وفقا ليذا القانون واألنظمة 
  هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرإ بمودبه، أو كانت شركة أدنبية مسدلة ومر،صة للعمل في فلسطين بمود

ويقع باطال بطالنا مطلقا أل عقد تأمين أو اتفاق أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصو  عليه . والتعليمات الصادرإ بمودبه
 ".في هذه المادإ
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وبذات المعنى عرفه المشرع االردني في المادإ رقم ". ة دفعة مالية أ،رى يؤدييا المؤمن له للمؤمنأي
 .1(7765)لسنة ( 45)ني االردني رقم من القانون المد( 776)

بين مال   الذل يبرم اشلزامي لتأمينا، تعريف عقد كن على ضو  هذه التعريف التشريعيويم
 تضررلمسؤولة عن تعويض م التأمينتصبا شركة  ،والذل بمودبه، التأمينالمركبة وشركة 

إلى  أوأن تؤدل إلى مال  المركبة  التأمينعقد تلتزم بمقتضاه شركة ، أنهالطرق على حوادث 
عوض مالي آ،ر في حالة  أل أومرتبًا  أورادًا يإ أوالمضرور في حادث الطرق مبلغًا من المال 

ة دفعة مالية أ،رى يؤدييا مال  أي أووذل  نظير قسط قوع ضرر دسدل ناتج عن حادث الطرق، و 
 .التأمينالمركبة لشركة 

عن تعويض الضرر  التأمينالقانوني لمسؤولية شركة  ساساألسالف الذكر،  التأمينويعد عقد  
 .2الدسماني النادم عن حادث الطرق

 متضررلعن تعويض  التأمينموضوع مسؤولية شركات  دراستهالباحث في  تناولسي وعلى ذل 
، كون البلدين األ،يرين في كل من القوانين المطبقة في فلسطين، واالردن، ومصر حوادث الطرق،

هما األقر  لفلسطين دغرافيًا، ويتبعان النظام الالتيني، وعلى الرغم من ذل  يودد تباين كبير في 
 .لقانوني للموضوع بين تشريعات هذه البلدانالتنظيم ا

 أهمية الاحث 

عن تعويض الضرر النادم عن  التأميناًل من أهمية موضوع مسؤولية شركة أو برزت أهمية البحث 
وذل  كون أن المشرع في القوانين المقارنة أضفى هالة من القدسية على حق  ،حادث الطرق

 التأمينقانون أن  باشضافة الى، التأمينشركات  ماأمره دية ضعيفة المصا  بحادث الطرق باعتبا
 التأمينمن حيث نطاق مسؤولية شركة ، لم يحظ بالتحليل والتمحي  الكافي الفلسطيني قانون دديد

                                                 
او الى التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدل الى المؤمن له " من القانون المدني االردني على أنه ( 776)تن  المادإ  1

المستفيد الذل اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال او ايرادًا مرتبًا او ال عوض مالي ا،ر في حالة وقوع الحادث المؤمن 
" .ضده او تحقق ال،طر المبين في العقد وذل  مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤدييا المؤمن له للمؤمن

 .56صفحة .7676.عمان.، بدون رقم طبعة.ضد حوادث السياراتالتأمين : ابو الييدا ، لؤل مادد ذي  2
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،تالف التشريعات المقارنة في تنظيم إظل عن تعويض المتضررين بحادث الطرق، ،اصة في 
، التعويضي حوداث الطرق ونطاق هذا عن تعويض مصاب التأمينموضوع مسؤولية شركات 

عدا النق  الذل تعانيه  في التطبيق العملي، التي ينيرها الموضوع العملية ضافة إلى االشكالياتإ
، مما دفع الباحث ت الموضوع بشكل معمقتناولث التي المكتبة الوطنية والعربية من الكت  واالبحا

 .ه بالدراسة والبحثتناولإلى 

 :لعواة الاحث

ت هوذا الموضووع بشوكل مفصول، تناولونل صعوبة هذا البحث في ندرإ المرادوع المت،صصوة التوي تتم
،ووا ، والقصووور الووذل يعوواني  أمع بشووكل م،تصوور دون اهتمووت الموضووو تناولووفدوول هووذه المرادووع قوود 

و الغمووض الوذل يكتنوف هووذه  ي دزئيوة تعوويض مصوابي حووادث الطورق،منوه التشوريع الفلسوطيني فو
 .النصو  

 :الاحثشكالية إ

قدرإ المشرع على معالدة موضوع مسؤولية شركات التأمين فوي  مدى في ،شكالية هذا البحثإتكمن 
تعووويض متضووررل حوووادث الطوورق، واالحاطووة بكافووة دوانبووه، والوونق  التشووريعي فووي هووذا الموضوووع، 

ن نوووع موون االضوورار الووذل تلتووزم بتعويضووه، وهوول ينسوودم مووا تبنوواه المشوورع الفلسووطيني، فووي قووانو  ألو 
عوون هووذا  التووأمين، باشضووافة الووى موودى مسووؤولية شووركات شووأنبيووذا ال القوووانين المقارنووةمووع  التووأمين

التعويض في حاالت ،اصة، منل انتيوا  ر،صوة القيوادإ ال،اصوة بالسوائق، والقيموة القانونيوة لوبعض 
فووي  ن التشووريعاتيافووي الونيقووة، منوول تحديوود عموور السووائق، وتبوو التووأمينالشووروط التووي تضووعيا شووركة 

 .يةالتأمينتوسيع وتضيق التغطية 
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 :منهجية الاحث

ردتيووووا أو التووووي  ماحكووووبحيووووث يبووووين األسوووويتبع الباحووووث فووووي هووووذا البحووووث الموووونيج التحليلووووي المقووووارن، 
لوى فوي السوعي إ ماحكوضوافة الوى تحليول تلو  األإفيموا بينيوا،  المقارنوةبعود ادورا   يوةالتأمينالتشريعات 

 .فيهعلى االشكالية الواردإ  اشدابة

 :محددات الاحث

عوون تعووويض مصووابي حوووادث  التووأمينمسووؤولية شووركات تحوودد نطوواق هووذا البحووث بدراسووة موضوووع ي
قي الفلسووووطيني والقووووانون الموووودني االردنووووي وبووووا التووووأمين، ومقوووودار هووووذا التعووووويض فووووي قووووانون الطوووورق

  .تيادات القضا ، وادى التشريعات المصرية ذات العالقة، باشضافة إلية االردنيةالتأمينالتشريعات 

 :الدراسات السااقه

عن تعويض مصابي حوادث الطرق ومقدار  التأمينمسؤولية شركات همية موضوع أعلى الرغم من 
 بحواث القانونيوة فوي مدوال التوأمين الكت  واألن أال إله،  التأمينيةوتنظيم التشريعات  هذا التعويض، 

معدوموة أن تكوون ومنيوا موا تكواد  مار الكور ن فمنيوا موا يمور عليوه مورو أيبشكل متبو للموضوعتعرضت 
فووي تعووويض مصووابي  التووأمينلووم تتطوورق لموودى مسووؤولية شووركات  وهووذه الكتوو  واألبحوواثفووي شوورحه، 

، اشووارإ للموضوووع حوووادث الطوورق ومقوودار هووذا التعووويض بشووكل كووافذ حيووث ورد فووي هووذه الدراسووات
 :ن هذه المؤلفات، ومبشكل ،ا  اشلزامي التأمينو  مابشكل ع التأمينموضوع ضمن 

فيوه  تناول،محمود ابوراهيم دسووقي ،(تعويض الوفواإ واالصوابة الناتدوة عون حووادث السويارات) .7
موون المسووؤولية  دبووارلاش التووأمين، و سووؤولية الدنائيووة واالدعووا  الموودنيالمسووؤولية المدنيووة والم

 ه للموضووع لوتناو لم يعتمد المونيج المقوارن فوي  أنهاال  ،مدنية الناشئة عن حوادث السياراتال
، والوذل يحمول ريع المصورل النافوذ فوي مصور حاليواً التشو دوا  قبول صودور أنوهباشضافة إلوى 

 .ة عن القوانين السابقة ماتعديالت ه
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شووروط فيوه المؤلووف  تنوواول ،لوؤل مادوود ذيو  ابووو الييدوا  ،(ضوود حووادث السوويارات التوأمين)  .7
وسوووع المؤلوووف فوووي مسوووألة مووودى ولوووم يت ،مووون المسوووؤولية المدنيوووة التوووأمينقووود ع وآنوووارواطوووراف 

 المتعووددإولووم يعووالج دوانبيووا فووي تعووويض مصووابي حوووادث الطوورق  التووأمينمسووؤولية شووركات 
المقارنووة بووين القووانون االردنووي واقتصوورت دراسووة المؤلووف علووى   التعووويض ومقوودارهموون حيووث 

 .دون الفلسطيني  الملغى  والقانون المصرل

الوذل ، ناديوة يواس البيواتي، (ة عون حووادث السوياراتمن المسؤولية الناشوئ اشلزامي التأمين)  .5
مووون  اشلزاموووي التوووأمينع ، ومووون نوووم موضوووو أمعوووبشوووكل  التوووأمينمفيووووم  ه المؤلفوووةفيووو تتناولووو

 ،ؤولية الناشووئة عوون حوووادث المركبوواتموون المسوو اشلزامووي التووأمين، وموضوووع انووار المسووؤولية
أن المقارنوووة التوووي ، حيوووث ليمةًا مووون المقارنوووة المنيديوووة السوووولقووود دوووا ت دراسوووة المؤلفوووة ،لوووو 

ا أنيو، كما إ بتشريعات بعينيا، وغير محدداحتواها الكتا ، كانت عرضية في بعض المواقع
ونطووواق عووون تعوووويض مصوووابي حووووادث الطووورق  التوووأمينال تعطوووي دزئيوووة مسوووؤولية شوووركات 

 .، حقيا في البحث التعويض

 تنواولمحمود حسوين منصوور، ي، (منيوا دبوارلاش التأمينلسيارات و المسؤولية عن حوادث ا)  .4
المؤلووف فووي كتابووه موضوووع حديووة الحكووم الدنووائي فووي حووادث الموورور وصووور هووذا الحووادث 

ى أو موضوع دع تناول، كما يالتأمينواالضرار الذل يغطييا  التأمينباالضافة  للمستفيد من 
كات شور ، ولم يشرح موضوع مسووؤلية قد دا  الكتا  ،لوًا من المقارنةو  .والتعويض التأمين
 .، بشكل كاٍف عن تعويض المصابين التأمين
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 :خطة الاحث

وكول مبحوث مطلبوين  سيعمد الباحث الى تقسيم الدراسة الى فصلين، بحيث يحول كل فصل مبحنين
 :على الشكل التالي

 :لوالفلل األ 

 عن تعويض مصابي حوادث الطرق التأمينمدى مسؤولية شركات فيه الباحث  تناولي

 التأمينية المسؤولية ونطاق التغطية أساس: لو المبحث األ

 عالقة شركة التأمين بالمؤمن له والغير: المبحث الناني

 :الفلل الثانو

 آنار التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عو حوادث الطرقفيه الباحث  تناولوي

 الدفعات المستعدلة: لو المبحث األ

 حوادث الطرقمقدار تعويض متضررل  :المبحث الناني
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 لوالفلل األ 

 من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الطرق اإللزامو التأمين

سووتقراره  ا  و  سووالمتهقوود يحوودق بشو،  مووا وييوودد  الووذل مون ال،طوور الحمايووةهووو  التووأمينموون  الغايوةإن 
م المووؤمن الووذل يسوودده المووؤمن لووه فووإذا وقووع ال،طوور المووؤمن منووه التووز  التووأمينويووتم ذلوو  مقابوول مبلووغ 
 . بتعويض المؤمن له 

اتفاق بين ": أنهعلى ( 776)التأمين، في المادإ عرف عقد المشرع االردني، في القانون المدني 
يعوض  بأنل يسمى المؤمن والناني يدعى المؤمن له ويتضمن تعيدا من المؤمن و طرفين األ
مالي ا،ر عند وقوع  عوض أل أوش،صا ا،ر يعرف بالمستفيد بمبلغ من المال  أوالمؤمن له 

  ."،طر وذل  مقابل مبلغ من المال يسمى قسطا يدفعه المؤمن للمؤمن له

تعيوود  أواتفوواق  أل ": قووانون التووأمين علووى أنووه موون( 7)المووادإ  قوود عرفووه فوويالمشوورع الفلسووطيني فا أموو
ه مبلغوًا لصوالح التوأمينإلى المستفيد الذل اشوترط  أويلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدل إلى المؤمن له 

تحقوووق ال،طووور  أوعووووض موووالي آ،ووور فوووي حالوووة وقووووع الحوووادث  أل أومرتبوووًا  أورادًا أيووو أومووون الموووال 
   ."ة دفعة مالية أ،رى يؤدييا المؤمن له للمؤمنأي أوالمبين بالعقد، وذل  نظير قسط 

هوذا التوأمين اشلزاموي مون المسوؤولية المدنيوة النادموة عون حووادث الطورق، البود مون تقسويم ولتوضيا 
 :الفصل إلى مبحنين كما يلي

 .أساس المسؤولية ونطاق التغطية التأمينية  :المبحث األول

 .عالقة شركة التأمين بالمؤمن له والمضرور: المبحث الناني
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 .ية التأمينالمسؤولية ونطاق التغطية  أساس :لوالماحث األ 

ي تقسوووم الوووى مسوووؤولية عقديوووة تعووود المسوووؤولية المدنيوووة، صوووورإ مووون صوووور المسوووؤولية القانونيوووة، وهووو
يوضا الباحوث فوي ومسؤولية تقصيرية، كذل  فإن مظلة الحماية التأمينية تمتد لنطاق معين، وعليه 

ساس والطبيعة القانونية  للتأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية النادمة عن حوادث هذا المبحث األ
،ا ، ويقسوم هوذا المبحوث الوى مطلبوين، الموضوع واالشالطرق، ونطاق التغطية التأمينة من حيث 

يسوولط الضووو  فووي المطلوو  االول علووى األسوواس القووانوني للتووأمين األلزامووي موون المسووؤولية، والطبيعووة 
القانونية ليذا النوع من أنواع التأمين، فيما ي،ص  المطل  الناني لتوضيا نطاق التأمين األلزامي 

 .من المسؤولية المدينة النادمة عن حوادث الطرق

 :من المسؤولية وطايعته اإللزاموين أمالقانونو للت ساساأل :لوالمطلب األ 

ن يلقي الموؤمن لوه علوى عواتق الموؤمن مسوؤولية أمن المسؤولية هو  التأميني في ساساليدف األ إن
مدنيوووة ال تهالتوووي تصوووي  ذمتوووه الماليوووة والنادموووة عووون تحقوووق مسوووؤولي ،تحمووول تبعوووة تعوووويض االضووورار

ودميووووع المصووووروفات والنفقووووات الالزمووووة لوووودفع هووووذه  عقوووود التووووأمين اشلزامووووي،د المحووووددإ بمودوووو  بنووووو 
 عقووود بوووين شووو،  يسووومى" أنوووهعلوووى  مووون المسوووؤولية التوووأمينعقووود يمكووون تعريوووف وعليوووه،  ،المسوووؤولية

بمقتضاه يتحمل المؤمن الع   المالي المترت  على ال،طر  المؤمن وش،  ا،ر يسمى المؤمن له
ي العقد بسب  ردوع الغير الى المؤمن له بالمسؤولية لقا  ما يدفعوه الضار غير المقصود والمحدد ف

  .1"هذا اال،ير من اقساط

عليوه ذا تحققت مسؤولية الش،  قبول الغيور نوم ردوع إتفاق لنقل تبعة المسؤولية فإوهو بيذا المعنى 
من لووه المووؤ  قيووامتقوووم بوودفع التعووويض للمضوورور بوودال موون  التووأمينن شووركة إفوو ،هووذا الغيوور بووالتعويض

  .2بذل  لقا  ما يدفعه ليا المؤمن له من اقساط

                                                 
1
اشصودار : الطبعة األولى. رسالة دكتوراإ منشورإ، ين من المسؤولية المدنيةأمة للتماالنظرية الع. موسى دميلالنعيمات،    

  15  . والتوزيعدار النقافة للنشر . عمان.األول
2
 92ص.دارالنهضةالعربية.الكتابالثالث.التأميند المسماة عقد الوجيز في العقو:عبدالرشيدون،أمم.   
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يقووم علوى أسوس فنيوة وقانونيوة  التأمين أنواعغيره من  شأن شأنهمن المسؤولية  التأمينوبذل  يكون 
النوواتج عوون قيووام وهووو العوو   المووالي  ،لمواديووة ،طوور يتيووددهم ،بووين فئووة غيوور محوودودإ موون األفووراد

كاهول مون تحققوت عون دميع لدر  التبعات المالية ليوذه المسوؤولية  بحيث يتكافل ال ،مسؤولية المدنية
 .هذه المسؤوليةتحمل نفقات في سبيل در   أومسؤوليته عن الضرر 

يقسم الباحث هذا المطل  الى فرعين، حيث ي،ص  الفرع األول لدراسوة األسواس القوانوني للتوأمين 
ة الطبيعوووة القانونيوووة للتوووأمين اشلزاموووي، اشلزاموووي مووون المسوووؤولية، بينموووا ي،صووو  الفووورع النووواني لدراسووو

 .موضحًا في كل فرع موقف التشريعات محل المقارنة

 :من المسؤولية اإللزاموين أمالقانونو للت ساساأل :لوالفرع األ 

يعود اشلتووزام بتعووويض مصووابي حوووادث الطوورق، بفعول التووامين اشلزامووي، إلتزامووا ذو شووقين ينشووأ األول 
لمرتكوو  الفعوول الضووار، بينمووا ينشووأ النوواني موون المسووؤولية العقديووة لشووركة موون المسووؤولية التقصوويرية 

التأمين، وهكذا يستطيع المتضرر االستفادإ من كال الشقين دون أن يدمع بينيما، فالشوق األول هوو 
إلتووزام المووؤمن لووه بتعووويض المضوورور علووى أسوواس المسووؤولية التقصوويرية، اال أن هووذا االلتووزام يكووون 

الحمايووة الكافيووة للمضوورور نظوورا للمركووز االقتصووادل للمووؤمن لووه أمووا الشووق النوواني قاصوورا عوون توووفير 
والوووذل يقووووم علوووى أسووواس فووورض االلتوووزام علوووى شوووركة التوووامين بتعوووويض المتضوووررين ينشوووأ مووون عقووود 

 .1التامين اشلزامي

وت،تلوووف التشوووريعات المقارنووووة فوووي أسوووواس المسوووؤولية المدنيوووة فبينمووووا تقووووم حسوووو  التشوووريع األردنووووي 
، تقووم بحسو  التشوريع المصورل علوى أسواس فكورإ ال،طوأ كمبودأ عوام 2لفلسطيني على فكرإ الضورروا

 .ا األساس ستننا  بعض الحاالت، وعليه يوضا الباحث موقف التشريعات المقارنة من هذمع إ

 

 
                                                 

1
 56  . مرجع ساق ذكره :نادية ياس :البياتي
 .57  . مردع سبق ذكره  :دميل النعيمات، موسى 2



 

 10 

                                       (                موقف كل من التشريع األردنو والفلسطينو)الضرر أساس المسؤولية المدنية : أو ً 

بفعووول أو تووور  م،الفوووًا لقاعووودإ ( قائووود مركبوووة أو مووون المشووواإ)ينوووتج حوووادث الطووورق، عووون قيوووام شووو،  
الضوورر هووو األذى الووذل يصووي  مووال المضوورور أو نفسووه أل هووو قانونيووة، ممووا يووؤدل إلووى ضوورر، و 

لمدنية على ودو  تعويض المضورور المساس لمصلحة مالية أو معنوية أو أدبية وتقوم المسؤولية ا
عما لحق من ضورر والضورر نوعوان موادل وهوو الوذل يصوي  الشو،  فوي دسومه أو ذمتوه الماليوة 
وضووورر أدبووووي هووووو الضوووورر الوووذل يصووووي  الشوووو،  فووووي حساسووويته أو شووووعوره أو عاطفتووووه ويشووووترط 
بالضووورر أن يكوووون محققوووا وش،صووويا مباشووورا وأن يكوووون اشضووورار لحوووق مصووولحة مشوووروعه يحمييوووا 

 . لقانون ا

التووي كانووت نافووذإ فووي األردن قبوول سووريان القووانون  1وقوود تووأنر المشوورع األردنووي بمدلووة األحكووام العدليووة
فأقوام هوذه  ،المدني الحالي والتي تستقي أحكاميا من التشريع اشسالمي في مدال المسوؤولية المدنيوة

ن الضورر الوذل ألحقوه المسؤولية على أساس الضرر بحيث تقوم مسؤولية الفاعل بتعويض الغيور عو
 .مميز رأم غي اً بيذا الغير سوا  أكان الفاعل مميز 

الغير يلووزم فاعلووه ولووو غيوور مميووز بووكوول إضوورار "موون القووانون الموودني األردنووي ( 735)وتوون  المووادإ 
 ".بضمان الضرر

أم غيوور مميوز متعوديا أم غيور متعوود، إال  اً ويتضوا هنوا أن مسوؤولية الفاعول توونيض سووا  أكوان مميوز  
ويرت  أحكاما علوى هوذه  3أو بالتسب  2المشرع األردني يميز بين حالتي كون األضرار بالمباشرإأن 

التفرقة، ففي األضرار بالمباشرإ يكون المباشر مسؤوال عن التعويض دون ودود شرط آ،ر حيث أن 

                                                 
1
القانون ال تزال مدلة األحكام العدلية سارية في األراضي الفلسطينية وذل  لعدم صدور قانون مدني فلسطيني وعدم نفاذ 

الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية  5223لسنة ( 5)وتددر اششارإ هنا للقرار رقم  5291لسنة ( 34) المدني األردني رقم 
يستمر العمل "وتن  المادإ األولى منه  92/55/5223والمنشور بالوقائع الفلسطينية العدد األول بتاريخ  92/1/5223بتاريخ 

الضفة الغربية وقطاع "في األراضي الفلسطينية 1/1/5219مر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ بالقوانين واألنظمة واألوا
 ".غزإ حتى يتم توحيدها

 األضرار التي تنتج من الفعل نفسه الذل سببيا وت،تلط معه ماديا 2
 األضرار التي تحدث بطريقة غير مباشرإ عن فعل الفاعل 3
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المعيووار موضوووعي بمعنووى أن الضوورر وحووده كوواف لقيووام المسووؤولية بغووض النظوور عوون سوولو  فاعلووه 
 .كان أم غير م،طئ م،طئا

يكوووون اشضووورار بالمباشووورإ أو " مووون القوووانون المووودني( 736)وقووود نووو  المشووورع األردنوووي فوووي الموووادإ 
 ....." التسب  فان كان بالمباشرإ لزم الضمان وال شرط له 

ن لم يتعمد" من مدلة األحكام العدلية ( 77)ونصت المادإ   ".المباشر ضامن وا 

أو أن يكووون  2أو التعموود 1التعوودل( قيووام المسووؤولية)ضوومين الفاعوول أمووا األضوورار بالتسووب  فيشووترط لت
ذا وقووع ("..... 736)فعلووه مفضوويًا إلووى الضوورر، وهووذه الشووروط الوونالث رسووميا المشوورع فووي المووادإ  وا 

 ".الى ضررأدى بالتسب  فيشترط التعدل أو التعمد أو أن يكون الفعل 

 ".  ال يضمن إال بالتعمدالمتسب" من مدلة األحكام العدلية( 75)ونصت المادإ 

كذل  وضع  المشرع األردني حكما ،اصا للحالة التي يدتموع بيوا فعول المباشور وفعول المتسوب  فوي 
إذا ادتمووع المباشوور والمتسووب  "موون القووانون الموودني األردنووي ( 735)إحووداث المضوورر فنصووت المووادإ 

 ".يضاف الحكم الى المباشر

إذا إدتمووع المباشوور والمتسووب  أضوويف الحكووم إلووى " ليووة موون مدلووة األحكووام العد( 76)ونصووت المووادإ 
 ".المباشر

 (يموقف التشريع الملر )الخطأ أساس المسؤولية المدنية : ثانياً 

اس الوذل عون كول مون فلسوطين واألردن باألسو ،ي،تلف التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية في مصور
مبوودأ عووام مضوومونه تقوودير المسووؤولية إذ يحتووول التشووريع المصوورل علووى  ،تقووام عليووه هووذه المسووؤولية

                                                 
رسمه القانون وأن تؤدل  ه القانون، والتعدل المقصود في هذه المادإ هو مداوزإ الحد الذل التعدل هو مداوزإ الحد الذل رسم 1

 .هذه المداوزإ إلى إنحراف في السلو  يؤدل لحدوث ضرر بالغير
 .انصراف نية الش،  الى إحداث الضرر وان لم تنعرف إرادته الى تعمد ارتكا  الفعل:التعمد  2
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كل ،طأ سب  " من القانون المدني المصرل  (755)المدنية على أساس ال،طأ حيث نصت المادإ 
 ."ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

وعليوووه، فإنوووه وبحسووو  التشوووريع المصووورل، ينظووور إلوووى حوووادث الطووورق، مووون ناحيوووة ،طوووأ الم،طوووئ ال 
الضرر، وعلوى  حدمتقوم مسؤولية هذا الم،طئ بغض النظر عن الضرر الذل ندم عن الحادث، و 

 .1المضرور إنبات ركن ال،طأ في دان  الم،طئ

نظوورا لكنوورإ الحوواالت التووي تنووار فييووا  -وحسوونا فعلووت-ولقوود أغفلووت معظووم التشووريعات تعريووف ال،طووأ 
 للسياسوة فكرإ ال،طأ األمر الذل يتطل  مرونوة فوي تعريفوه  وحركوة فوي تحديود مفيوموه وذلو  إعمواال

 .المشرع بنفسه عن تعريف المصطلحات ينأىالتشريعية التي تقضي بان 

وقود تركووت التشووريعات بعوودم تعريفيووا لل،طووأ الميمووة ملقوواإ علووى عوواتق الفقيووا  الووذين يحوواولون تعريووف 
 حسووو ال،طوووأ منوووذ صووودور قوووانون نوووابليون فوووتم،ض عووون محووواولتيم تعريفوووات كنيووورإ متباينوووة ت،تلوووف 

وحسووووو  ظوووووروف مدوووووتمعيم الوووووذين يعيشوووووون فيوووووه مووووون النووووواحيتين االقتصوووووادية نزاعووووواتيم الش،صوووووية 
 .واالدتماعية

ويت،ذ ال،طأ في إطار المسؤولية العقدية صورإ عدم قيام المودين بتنفيوذ التزاموه العقودل علوى النحوو  
نووه يت،ووذ صووورإ إف التقصوويريةأمووا فووي إطووار المسووؤولية موون العقوود وموون مووا يتطلبووه القووانون، المقصووود 

ويدوو  إنبووات ال،طووأ فووي قووى علووى عاتقووه، ف فووي سوولو  الردوول العووادل عوون إدرا  للوادوو  الملنحووراإ
 .2ضرر الذل لحق بالمضرورمدنية وبالتالي إلزامه بتعويض الحق الفاعل لقيام المسؤولية ال

  :من المسؤولية اإللزاموين أمالطايعة القانونية للت :الفرع الثانو

ية المدنيووة الووى دفووع عوو   التعووويض عوون المسووؤول، حيووث أنووه ييوودف التووأمين اشلزامووي موون المسووؤول
يبقووي المسووؤولية فووي ذمووة المسووؤول ويعززهووا عوون طريووق دعوول شووركة التووأمين تتحموول نتيدووة تحققيووا، 
األموور الووذل يوونعكس علووى المصووا  الووذل يدوود نفسووه فووي مركووز أقوووى بفضوول التووأمين اشلزامووي موون 

                                                 
 .76  .  اق ذكرهمرجع س :النعيمات، موسى دميل 1
 .76  .  مرجع ساق ذكره :النعيمات، موسى دميل  2



 

 13 

يدف إلى دفع المسؤولية عن المسؤول عن التعوويض، بول ال ي، فالتأمين اشلزامي 1المسؤولية المدنية
مون المسووؤولية يؤكود المسووؤولية وال فوإن التووأمين ييودف لدعول شووركة التوأمين، تتحموول نتائديوا، وعليووه 

 .2ينفييا

، في مدال التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنيوة بمنابوة مسوتفيد مون عقود المضروركذل  ال يعتبر 
ن الموووؤمن لوووه هوووو المسوووتفيد منوووه، وال يقووودح فوووي ذلووو  أن يكوووون للمضووورور حوووق التوووأمين اشلزاموووي، أل

مباشووور فوووي مواديوووة شوووركة التوووأمين، كوووون الموووؤمن لوووه يتعاقووود موووع شوووركة التوووأمين لمصووولحته ولووويس 
لمصلحة الغير، حيث يكون قصده من التعاقد مع شركة التأمين الحصوول علوى مبلوغ مون التعوويض 

كموا يكووون قصود شووركة التووأمين عنود تعاقوودها موع المووؤمن لووه،  ،3عنود تحقووق مسوؤوليته تدوواه المصووا 
تعويضه عن الضرر الذل قد يلحق به، في حال تحققوت مسوؤوليته تدواه المصوا ، ال تعوويض هوذا 

 .4األ،ير

يعتبر التأمين من المسوؤولية المدينوة، أحود أقسوام التوأمين مون األضورار، وينطبوق عليوه مبودأ الصوفة و 
يقصوود بووه تعووويض المووؤمن لووه عمووا لحقووه موون  ادئ المتعلقووة بالنظووام العووام،وهووو موون المبووالتعويضووية، 

،سووارإ ناتدووة موون تحقووق ال،طوور المووؤمن منووه، حيووث أنووه ال يدوووز للمووؤمن لووه أن يحصوول موون شووركة 
التأمين علوى مبلوغ أكنور مون المبلوغ الوذل دفعوه للمصوا ، وأبورأ بوه ذمتوه تدواه المصوا ، واال أصوبا 

ذل  ال يدوووز للمووؤمن لووه التووأمين علووى ال،طوور ذاتووه، لوودى عوودإ شووركات كوو، 5التووأمين وسوويلة لءنوورا 
تأمين، وفي حال قيامه بالتأمين على ذات ال،طر لدى أكنر من شركة تأمين، فأنه ال يدوز له عند 

 .تحقق ال،طر المؤمن منه تقاضي مبلغ تعويض يفوق مبلغ الضرر الذل بحق به

                                                 
 777  . دراسة لعقد التأمين من الناحيتين الفنية والقانونيةأصول الضمان، : أبو السعود، رمضان 1
. الحقوقيةمنشورات الحلبي  .بيروت.  5ط.المدلد الناني.  الوسيط او شرح القانون المدنو الجديد: السنيورل، عبد الرازق 2

7667.  7545 
  .  7737. مكتبة االندلو المصرية. القاهرإ. الدز  النالث .  العقود المسماة ، عقد التأمين : مرسي، محمد كامل 3

463 
بدون سنة : بدون بلد نشر.الطبعة األولى . التأمين الخا  واقًا ألحكام القانون المدنو الملري: الدمال، مصطفى محمد 4

575  . نشر

7567  . مردع سبق ذكره: السنيورل، عبد الرازق 5
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ال يلتوزم " حيوث دوا  فييوا  ذلو لمصرل صوراحة علوى من القانون المدني ا( 637)وقد نصت المادإ 
المؤمن في تعويض المؤمن له اال عن الضرر الناتج من وقوع ال،طر المؤمن منه بشرط أال يداوز 

للمتضوورر " موون قووانون التووأمين الفلسووطيني علووى أنووه ( 43)كووذل  نصووت المووادإ . "ذلوو  قيمووة التووأمين
 ". ر الحاصوول لووه وقيمووة التووأمين المحووددإ بالعقوودالحووق فووي مطالبووة المووؤمن مباشوورإ فووي حوودود الضوور 

الوذل يأ،وذ بوه المشورع  1، اال أنه يدد سنده القانوني فوي مبودأ الحلووللم ين  المشرع االردني  بينما
( 775)، ويأ،وذ بوه المشورع االردنوي فوي نو  الموادإ 2مون قوانون التوأمين( 74)الفلسوطيني فوي نو  
المشرع الفلسطيني في ن  الموادإ ، والذل يأ،ذه به 4شاركةوكذل  في مبدأ الم. 3من القانون المدني

مووون قوووانون التوووأمين، ويأ،وووذ بوووه المشووورع االردنوووي فوووي نووو  الموووادإ  6(77)ونووو  الموووادإ  ،5(75/7)

                                                 
1
تعويض المؤمن له عن الضرر  يعتبر مبدأ الحلول في التأمين نتيدة حتمية لمبدأ التعويض، فعقد التأمين ابتدا اييدف الى 

من له في الضرر الذل لحق المؤمن له ،بحيث ال يدعل المؤ  الذل يلحق به درا  تحقق ال،طر المؤمن منه وذل  في حدود 
 .كان علييا قبل وقوع الضرر حالة حالة احسن من الحالة التي 

يدوز للمؤمن إذا دفع تعويضًا عن الضرر أن يحل محل المؤمن " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 74)تن  المادإ  2
، ما لم ندفعه من ضما مؤمن بماله في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسب  في الضرر الذل حدنت عنه مسئولية ال

يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له وفروعه أو من زوده أو ش،صًا يكون المؤمن له مسئواًل عن 
 ".أفعاله

يدوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن " من القانون المدني األردني على أنه ( 775)تن  المادإ  3
دعاول التي تكون للمؤمن له قبل من تسب  الضرر الذل ندمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث ضرر في ال

الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواده واصياره او ممن يكونون له في معيشة واحدإ او ش،صَا 
 ".يكون المؤمن له مسؤوال عن افعاله

ن له بإبرام عقد التأمين أو عقود التأمين ت،  موضوع تأمين واحد و لنفس الفترإ لدى عدإ حس  هذا المبدأ يقوم المؤم 4
بحيث تشتر  هذه األ،يرإ عند تحقق ال،طر المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة ، شركات تأمين

 .تأمينه أو بما يعادل القسط المحصل عليه
يد  على من يؤمن على شئ أو مصلحة لدى أكنر من " التأمين الفلسطيني على أنه  من قانون( 75/7)تن  المادإ  5

 ".مؤمن أن ي،طر كال منيم بالتأمينات األ،رى وقيمة كل منيا وأسما  غيره من المؤمنين
بمبالغ  إذا تم التأمين على شي  أو مصلحة لدى أكنر من مؤمن" من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 77)تن  المادإ  6

تزيد في مدموعيا على قيمة الشي  أو المصلحة المؤمن علييا، كان كل مؤمن ملزمًا بدفع دز  يعادل النسبة بين قيمة الشي  
 ....".أو المصلحة المؤمن علييا ومبالغ التأمين مدتمعة دون أن يداوز مدموع ما يدفع للمؤمن له 
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من القانون المدني، حيث أن هوذين المبودأين متفورعين عون مبودأ  2(755)و ن  المادإ  1(756/7)
 .الصفة التعويضية

  :من المسؤولية اإللزامو لتأمينانطاق  :المطلب الثانو

الحماية التأمينية، فيما يتعلق بالتأمين اشلزاموي حودود معينوة، مون حيوث الموضووع ومون حيوث نطاق 
يوضا الباحوث فوي هوذا المطلو  نطواق التوأمين االلزاموي مون األش،ا  المشمولين بالحماية، وعليه 

تضيق نطاق التغطية التأمينية، وذل  بعد المسؤولية، ويوضا تباين التشريعات المقارنة في توسيع و 
 :تقسيم المطل  الى فرعين، كما يلي

 .نطاق التأمين اشلزامي من حيث الموضوع: الفرع االول

 .نطاق التأمين اشلزامي من حيث األش،ا : الفرع الناني

 . من حيث الموضوع  اإللزامو التأميننطاق  :لوالفرع األ 

تغطية التأمينية من حيث الموضوع، قارنة في توسيع وتضيق نطاق الت،تلف التشريعات التأمينية الم
وفي هذا الفرع يوضا الباحث االضرار التي تغطييا شركة التوأمين، بمودو  ونيقوة التوأمين اشلزاموي 

سووند القووانوني الووذل وال علووى حووده، هووذه التشووريعات كوول موون ولتسووييل الدراسووة، يووورد الباحووث موقووف
 . يوضا كل موقف

 :وقف المشرع الفلسطينوم: أو ً 

االضووورار الدسوودية التوووي تلحوووق بركوووا   ،مووون حيووث الموضووووعفووي فلسوووطين يغطووي التوووأمين اشلزاموووي 
، بمووا فووي ذلوو  االضوورار المعنويووة والماديووة المركبووةصووطدمت بيووم إالمركبووة وسووائقيا، والمشوواإ الووذين 
                                                 

يد  على من يؤمن على شي  او مصلحة لدى اكنر من "  على أنه  من القانون المدني االردني( 756/7)تن  المادإ  1
 ".مؤمن ان ي،طر كال منيم بالتأمينات اال،رى وقيمة كل منيا واسما  غيره من المؤمنين

اذا تم التأمين على شي  او مصلحة لدى اكنر من مؤمن "  من القانون المدني االردني على أنه ( 755)تن  المادإ   2
ي مدموعيا على قيمة الشي  او المصلحة المؤمن علييا كان كل مؤمن ملزمًا بدفع دز  يعادل النسبة بين المبلغ بمبالغ تزيد ف

..."..المؤمن عليه وقيمة التأمينات مدتمعة دون ان يداوز مدموعة ما يدفع للمؤمن له 
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وال يغطوي هوذا النووع مون ، التي تتمنل في نفقات العالج وفقدان الكسو  وفقودان المقودرإ علوى الكسو 
التأمين األضرار المادية التي تلحق بأدسام المركبات المشتركة بالحادث، أو الممتلكات التي تضرر 

 .درا  وقوع حادث الطرق

يسوأل كول مون يسوتعمل مركبوة آليوة أو " مون قوانون التوأمين الفلسوطيني ( 744/7)نصوت الموادإ  ولقد
ل ضرر دسماني أو مادل أو معنول ناتج عن حادث يأذن بإستعماليا عن تعويض المصا  عن ك

 .1"طرق كان للمركبة د،ل فيه

ال يدوز قيادإ أو السماح بقيادإ مركبة آلية " من قانون المرور الفلسطيني ( 65)كذل  نصت المادإ 
دون ونيقة تأمين سارية المفعول من قبل شركة مسدلة في فلسطين تؤمن صاح  المركبة أو قائدها 

 ."في تغطية أية تعويضات عن أضرار دسمانية ناتدة عن حادث طرقأو الغير 

ويأ،ووذ الباحووث علووى المشوورع الفلسووطيني ال،طووأ الووذل وقووع بووه فووي هووذا الوون  عنوودما عوودد االضوورار 
نوو  علووى أنيووا دسوومانية أو موون قووانون التووأمين حيووث ( 744/7)فووي نوو  المووادإ الوادبووة التعووويض 

تعويض على نوالث ه من ،الل الصياغة أن المشرع أود  المادية أو معنوية، االمر الذل يفيم مع
أنوووواع مووون األضووورار، وهوووي الدسووومانية والماديوووة والمعنويوووة، إال أن االضووورار الوادبوووة التعوووويض فوووي 

و ( 737)و المعنويووة، وهووو مووا تؤكووده نصووو  المووواد ( الماديووة) الحقيقووة نوعووان، وهمووا الدسوومانية 
وعليوه فإنوه مون الضورورل إصودار تشوريع موا يلييوا مون موواد، من قانون التأمين الفلسطيني و ( 733)

  .من العبارإ( أو)معدل، ليزال معه ال،طأ الذل وقع به المشرع وذل  بحذف حرف العطف االول 

 

 

                                                 
التأمين االلزامي، وتغطي هذه الونيقة  تنقسم ونائق التأمين في فلسطين إلى نالث أنواع رئيسية، النوع األول هو ونيقة 1

مسؤولية المؤمن له عن االضرار الدسدية التي تلحق بركا  مركبته والمشاإ الذين اصطدمت مركبته بيم، ويعرف ا،تصارًا 
والنوع الناني هو تأمين الطرف النالث والذل يغطي االضرار المادية التي تلحقيا مركبة المؤمن له بمركبات ( ACT) باسم 

والنوع النالث هو التأمين الشامل ( TP)الغير و ممتلكاتيم وهذا النوع من التأمين أ،تيارل وليس إلزامي، ويعرف ا،تصارًا باسم 
 .ق والسرقة والحريقتصي  دسم مركبته درا  حادث الطر  والذل يغطي دسم مركبة المؤمن له من االضرار التي
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 :موقف المشرع األردنو: ثانياً 

ضووورار الدسووودية التوووي تلحوووق بركوووا  مووون حيوووث الموضووووع، األ فوووي األردنيغطوووي التوووأمين اشلزاموووي 
والمشوووواإ الووووذين  -مووووع ودووووود حوووواالت اسووووتننائية ال يغطووووى السووووائق حووووال تحققيووووا- وسووووائقياالمركبووووة 

بما في ذل  االضرار المعنوية والمادية التي تتمنل في نفقات العالج وفقدان  صطدمت بيم السيارإ،إ
التووي يغطووي هووذا النوووع موون التووأمين األضوورار الماديووة  وكووذل  الكسوو  وفقوودان المقوودرإ علووى الكسوو ،

، وال يغطووي االضوورار التووي تلحووق بدسووم دوورا  وقوووع حووادث الطوورق تالتووي تضوورر  الممتلكوواتلحقووت ب
 .1المركبة المتسببة بالحادث

المووووادإ  تنصوووووالووووذل  7676لسوووونة  77نظووووام التووووأمين االلزامووووي للمركبووووات رقووووم ويسووووتفاد ذلوووو  موووون 
دنووواه أالمبينوووة مووون هوووذا النظووام ، تحووودد االموووور ( 76)موووع مراعووواإ أحكووام الموووادإ "  علووى أنوووه( 7/أ/7)

حودود مسوؤولية شوركة التوأمين فوي تعوويض : هوذا النظوام بمقتضى التعليمات الصوادرإ بمودو  احكوام 
 ". بالممتلكات  المتضرر عن نفقات العالج الطبي وال،سائر واالضرار التي تلحق 

يلتوزم  "مون النظوام ذاتوه (  / 74)كذل  من االلتزام الذل فرضه المشرع على المؤمن لوه فوي الموادإ 
 ".المتضرر بعدم ادرا  ال اصالحات على االموال المتضررإ قبل عرضيا على شركة

والصوووووووادر بتووووووواريخ  7763/7757وهوووووووو موووووووا أكدتوووووووه محكموووووووة التمييوووووووز األردنيوووووووة فوووووووي قرارهوووووووا رقوووووووم 
هوووووو لتغطيوووووة األضووووورار .... أن اليووووودف مووووون التوووووأمين اشلزاموووووي علوووووى المركبوووووات "  77/77/7757

 ..".الدسدية والمادية 

والووذل دووا   73/7/7774والصووادر بتوواريخ  757/7774كوودت هووذا االتدوواه أيضووًا فووي قرارهووا رقووم وأ
أستقر اشدتياد على أن التأمين اشلزامي على السويارات يشومل الضورر الموادل والكسو  الفائوت " فيه

 ".والضرر األدبي

 
                                                 

ال تترت  على شركة " والتي نصت   ار التي تلحق بالمركبة المتسببة بالحادثمن النظام نفسه، االضر ( 76)أستننت المادإ  1
 " الضرر الذل يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث  - .....  :التأمين أل مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي
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 :موقف المشرع الملري: ثالثاً 

ا  ع، االضووورار الدسووودية التوووي تلحوووق بركووويغطوووي التوووأمين اشلزاموووي فوووي مصووور مووون حيوووث الموضوووو 
، والمشاإ الذين إصطدمت بيوم السويارإ، بموا فوي ذلو  االضورار المعنويوة والماديوة التوي تتمنول المركبة

في نفقات العالج وفقدان الكس  وفقدان المقودرإ علوى الكسو ، وكوذل  يغطوي هوذا النووع مون التوأمين 
ضووووررت دوووورا  وقوووووع حووووادث الطوووورق، وال يغطووووي األضوووورار الماديووووة التووووي لحقووووت بالممتلكووووات التووووي ت

 .االضرار التي تلحق بدسم المركبة المتسببة بالحادث

وهذا ما تؤكده المادإ االولى من قانون التأمين االدبارل عن المسوؤولية المدنيوة الناشوئة عون حووادث 
يدوو  " والتووي نصووت  7666لسوونة  67مركبووات النقوول السووريع دا،وول دميوريووة مصوور العربيووة  رقووم 

التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المر،  فوي تسوييرها طبقوًا 
ألحكووام قووانون الموورور ويشوومل التووأمين حوواالت الوفوواإ واالصووابة البدنيووة وكووذا االضوورار الماديووة التووي 

ادرإ تنفيوذًا ليووذا تلحوق بممتلكوات الغيور عوودا تلفيوات المركبوات، وذلوو  وفقوًا ألحكوام ونيقوة التووأمين الصو
 ".القانون

كوووذل  نصوووت ونيقوووة التوووأمين اشدبوووارل عووون المسوووؤولية المدنيوووة الناشوووئة عووون حووووادث مركبوووات النقووول 
،طار المغطاإ بمود  الونيقوة ألن اأالسريع دا،ل دميورية مصر العربية في شروطيا العامة على 

 .ادية التي تلحق بممتلكات الغير، االضرار الم....الوفاإ، العدز الكلي او الدزئي المستديم: هي

فإن إقتصار التأمين اشلزامي عن االضرار الدسدية، دون المادية التي تلحق بمتلكوات لكل ما تقدم، 
تباع النيج الذل سار الغير، في التشريع الفلسطيني، أمر ال بد من تالفيه،  صدار تشريع ُمعدل، وا  وا 

ن حادث الطرق، قود ي،لوف أضورارًا بالممتلكوات، ال عليه كل من المشرع األردني والمصرل، سيما وأ
 .يمكن للمسؤول عن التعويض أن يدبرها، دونما تأمين
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  :من حيث ا شخا  اإللزامو التأميننطاق  :الفرع الثانو

ت،تلف التشريعات المقارنة، في مدى شمولية الحماية التأمينيوة لءشو،ا  الوذين يصوابون دورا  حووادث 
موقووووف هووووذه التشوووريعات موووون حيووووث األشووو،ا  المشوووومولون بالحمايووووة  ،الباحوووثيوضووووا الطووورق، وعليووووه 

أمين فوووي تأمينيوووة واألشووو،ا  المسوووتننون منيوووا، ويبوووين قيموووة بعوووض الشوووروط التوووي تضوووعيا شوووركات التوووال
 .ونائقيا

 موقف المشرع الفلسسطينو: أو ً 

سوت،داميا أو يكوون ألقى المشرع الفلسطيني عل عاتق أل ش،  يستعمل مركبة آلية أو يسوما لغيوره بإ
مسؤولية إبرام ونيقة توأمين موع إحودى شوركات التوأمين المدواز ليوا العمول فوي  إست،دام المركبة،سببًا في 

األراضوووي الفلسوووطينية، تغطوووي المسوووؤولية المدنيوووة لمسوووت،دم المركبوووة عووون أل ضووورر قووود يلحوووق صووواح  
شووتركت بووه المركبووة أو كانووت المركبووة أو سووائقيا تدوواه الغيوور، الووذل يصووا  نتيدووة حووادث الطوورق الووذل إ

 .سببًا في حدونه، سوا  أكان هذا الغير دا،ل المركبة أو ،ارديا عند وقوع الحادث

ال يدوز ألل " على أنه  7663لسنة  76من قانون التأمين الفلسطيني رقم ( 756)حيث نصت المادإ 
سووب  فووي ذلوو  إال شوو،  أن يسووتعمل مركبووة آليووة، أو أن يسووما ألل شوو،  آ،وور باسووتعماليا أو أن يت

 ".إذا كانت للمركبة ونيقة تأمين نافذإ المفعول متفقة وأحكام هذا القانون

تكون ونيقة التأمين متفقة وأحكام هذا القانون " من ذات القانون على أنه ( 755/7)كما نصت المادإ 
طرق إذا صدرت من مؤمن أديز له العمل من قبل الييئة، وتغطي أل ضرر دسماني ناتج عن حادث 

صاح  المركبة وسائقيا تداه أل التزام يترت  علييما ألل ش،  يكون دا،ل : لحق بالمذكورين أدناه
 ".المركبة أو ،ارديا

كذل  أود  المشرع الفلسطيني، أن تضمن ونيقة التأمين األضرار الدسومانية التوي تلحوق مالو  المركبوة 
 .بة بإذنهالذل كان يقودها عند وقوع الحادث أو من كان يقود المرك
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صاح  المركبة الذل يقودها أو من يقودها بإذن " ... من القانون نفسه ( 755/7)وهو ما أكدته المادإ 
 ".منه شأنه شأن أل مصا  آ،ر

لية مطلقووة، بغووض المشوورع الفلسووطيني دعوول المسووؤولية فووي تعووويض األشوو،ا  المووذكورين أعوواله مسووؤو 
 .فسه أو سائق المركبةالنظر عن ش،  مسب  ال،طأ، سوا  أكان المصا  ن

يسأل كل من يستعمل مركبة  -7" من قانون التأمين الفلسطيني ( 744)وهذا ما نصت عليه المادإ 
آلية أو يأذن بإستعماليا عن تعويض المصا  عن كل ضرر دسماني أو مادل أو معنول ناتج عن 

ن يأذن باستعماليا تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو م -7حادث طرق كان للمركبة د،ل فيه 
مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض المصا  بغض النظر عما إذا كان هنا  ،طأ من دانبه أو من 

 ".دان  المصا  أم لم يكن

وبعد أن شمل المشرع الفلسطيني، كل ش،  أصي  في حادث طرق، بالحماية التأمينية، أ،رج في 
المصا  من دائرإ  مين على سبيل الحصر،من قانون التأ( 747)عدد من الحاالت ذكرتيا المادإ 

 :ال يستحق المصا  تعويضًا في إحدى الحاالت اآلتية"نصت  حيث الحماية التأمينية،
ن بيا في ارتكا  دناية أو من قاد المركبة أو استعا -7تسب  عمدا في وقوع حادث الطرق من -7

 -4و ،الف شروط ونيقة التأميندث أمن قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحا -5دنحة 
من قاد  -3ومن كان يعلم أنيا تقاد كذل  من قاد المركبة دون إذن مالكيا أو المتصرف بيا قانونا 

المركبة بدون ر،صة قيادإ، أو بر،صة قيادإ ال تديز له قيادإ مركبة من ذات النوع أو قادها بر،صة 
قرار صادر من دية مانه من القيادإ بنا  على انتيى سريانيا مدإ تزيد على سنة، أو ،الل فترإ حر 

مال  المركبة أو المتصرف بيا الذل سما لش،  آ،ر بقيادتيا دون أن يكون  -5م،تصة قانونا 
للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين ال يغطي حادث الطرق الذل أصي  فيه أل منيما أننا  

 ....."اردياالقيادإ سوا  كان المصا  دا،ل المركبة أو ،

وبتحقق أل حالة منيا، فأن المصا  يحرم من التعويض، بحيث تعفى شركة التأمين منه، كما يعفى 
 .منه صندوق تعويض متضررل حوادث الطرق
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ويرى الباحث، أن المشرع بالغ في الحاالت المستنناإ من التعويض، حيث أن الذل يستعين بالمركبة، 
وبة المقررإ في قانون العقوبات، عن هذه الدنحة أو الدناية، وال شرتكا  دنحة أو دناية، حسبه العق

يودد أل مبرر شعفا  شركة التأمين من تعويضه، سيما أن مبلغ التعويض يكون في مقابل ما يدفع ليا 
من قسط، وأن إعفا ها من التعويض، فيه إنرا  ليا على حسا  المحروم منه، واألمر نفسه ينطبق 

ة القيادإ لفترإ معينة، إذ أن القرار بحرمانه من القيادإ ال يسيم في وقوع حادث على المحروم من ر،ص
 .الطرق، أل أنه ال يسيم في زيادإ ال،طر المؤمن منه

في الفقرإ السابعة من المادإ نفسيا أستنناً  هامًا، إذ أنه قضى بتعويض سائق المركبة  وقد أورد المشرع،
مين تغطي الحادث، ما دام كان قيادته للمركبة بإذن مالكيا أو المقادإ بدون أن يكون ليا ونيقة تأ

المتصرف بيا، إذا كان ال يعلم وليس من المعقول أن يعلم بعدم ودود منل هذه الونيقة، إال أن تعويض 
 .هذا السائق في منل هذه الحالة يكون ملقى على عاتق صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق

من ( 5)على الرغم مما ورد في الفقرإ "اذ دا  فييا ( 747)من المادإ ( 6)وهذا ما نصت عليه الفقرإ 
هذه المادإ، إذا أصي  السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة بإذن مالكيا أو المتصرف بيا، ولم 
يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان ليا تأمين ال يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول 

 ".بذل ، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أل مصا  آ،ر أن يعلم

،راديم من دائرإ ستحقاق إوعلى الرغم من عدم  سائق المركبة، في الحاالت أنفة الذكر للتعويض، وا 
الحماية التأمينية، إال أن المشرع الفلسطيني أعطى للمعالين من ورنة السائق الذل يتوفى درا  حادث 

مطالبة صندوق تعويض متضررل حوادث الطرق للحصول على التعويض شأن هذا  الطرق حق
 .السائق شأن أل مصا  أ،ر

إذا أدى حادث الطرق إلى وفاإ " من قانون التأمين الفلسطيني إذ نصت ( 736)وهذا ما أكدته المادإ 
ورنته مطالبة  السائق المصا  الذل ال يستحق تعويضًا بمود  هذا القانون، فإنه يحق للمعالين من

 ".الصندوق بالتعويض طبقًا ألحكام هذا القانون
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أعفى المشرع شركة التأمين، من تعويض مال  المركبة الذل يتضرر دسديًا درا  حادث طرق في وقد 
عالمياالتأمين إلى شركة التأمين  تسليمه أصل ونيقة حال قيامه ببيع المركبة وعدم ،الل بالبيع كتابة  وا 

 .كذل  تعفى شركة التأمين من تعويض المال  الدديد للمركبة، في هذه الحالةنالنين يومًا، 

إذا نبت أن المؤمن له أو المال  " من قانون التأمين الفلسطيني ( 745/7)وهذا ما نصت عليه المادإ 
من هذا القانون وأصي  أل منيما بضرر دسماني نادم عن  1(747)الدديد قد ،الف أحكام المادإ 

وقع للمركبة ،الل المدإ المنصو  علييا في تل  المادإ فيعفى المؤمن من المسؤولية عن حادث طرق 
 ".تعويضه 

أن المشرع ناقض نفسه عندما منا البائع والمشترل مدإ نالنين يومًا من يوم بيع ويرى الباحث،  
( 747)ذل  في المادإ المركبة لتسليم أصل ونيقة تأمينيا، وابالغ شركة التأمين بانتقال ملكية المركبة، و 

من القانون ( 745)من المادإ ( أ)في الفقرإ عاد وسح  هذه المدإ الممنوحة ليما من قانون التأمين، نم 
عندما ن  على أنه إذا أصي  أل منيما بحادث طرق وقع للمركبة ،الل مدإ النالنين يومًا، نفسه، 

دار تعديل تشريعي، يزال به هذا التناقض فإن شركة التأمين تعفى من المسؤولية، وعليه فإنه يد  اص
نحياز من ويراعي أن  معاقبة المال  في منل هذه الحالة بالحرمان من التعويض، فيه مغااله كبيرإ، وا 

قبل المشرع لصالا شركات التأمين، على حسا  مصابي حوادث الطرق، على الرغم من أن الدية 
 .األ،يرإ هي الدية األضعف واألولى بالحماية

اششارإ، للقيمة  تددرستعراض الفئات المشمولة بالحماية التأمينة، والفئات غير المشمولة بيا، إعد وب
التأمين ال،اصة بيا، وتتضمن إعفائيا  في ونائقبعض الشروط التي تضعيا شركات التأمين ل القانونية

ي ظل عدم إيداد من التعويض في حال م،الفة المؤمن له هذه الشروط، سيما أن هذه الشروط تأتي ف
التأمين من قبل المشرع الفلسطيني، أسوإ بما دا  في كل من التشريع األردني نموذج موحد لونائق 

 .والمصرل

                                                 
مال  ببيع المركبة فيد  عليه تسليم إذا قام المؤمن له أو ال" من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 747)نصت المادإ  1

بالغ المؤمن كتابة ،الل نالنين يومًا من تاريخ البيع  ".أصل الونيقة وا 
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وقد عالج المشرع الفلسطيني، هذه المسألة في القواعد العامة لقانون التأمين،إذ قرر بطالن أل شرط 
( 77)حقق حاالت معينة، اذ نصت المادإ يرد بالونيقة، يعفي شركة التأمين من التعويض في حال ت

 :يقع باطاًل كل ما يرد في ونيقة التأمين من الشروط اآلتية"  من ذات القانون على أنه

الشرط الذل يقضي بسقوط الحق في التأمين بسب  م،الفة القوانين إال إذا انطوت الم،الفة على  -7
 .دريمة عمدية

بسب  تأ،ره في إعالن الحادث المؤمن منه إلى  الشرط الذل يقضي بسقوط حق المؤمن له -7
 .الديات المطلو  إ،طارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأ،ير كان لعذر مقبول

كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من األحوال التي تؤدل إلى البطالن أو  -5
 .السقوط

بين شروطيا العامة المطبوعة، ال في صورإ اتفاق ،ا  منفصل شرط التحكيم إذا ورد في الونيقة  -4
 .عن الشروط العامة

 ".كل شرط تعسفي آ،ر لم يكن لم،الفته أنر في وقوع الحادث المؤمن منه -3

كذل  عاد المشرع الفلسطيني، معالدة هذه المسألة في القواعد ال،اصة التي تنظم تأمين المركبات 
( 747)التأمين وضع شروط تقيد إستعمال المركبة، إذ نصت المادإ  اآللية، عندما حظر على شركة

ال يدوز للمؤمن أن يضع في ونيقة التأمين أل شرط يقيد " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه 
 :استعمال المركبة من حيث 

 .عمر األش،ا  الذين يقودون المركبة -7

 .صتيا مدإ تزيد على تسعين يوماً حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتيت ر، -7

 .عدد األش،ا  الذين تقليم المركبة ال،صوصية فقط -5

 .األوقات والمناطق التي تستعمل فييا المركبة -4
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 .وسم المركبة بعالمات مميزإ فيما عدا العالمات الواد  وسميا بمود  القانون -3

 ".ى إصدارهار،صة قيادإ سارية المفعول ميما كانت المدإ التي مضت عل -5

 :موقف المشرع األردنو: ثانياً 

 7676لسنة  77فرض المشرع األردني، التأمين اشلزامي على المركبات اآللية بمود  النظام رقم 
 7777لسنة  55من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم  2(765)والمادإ  1(77)والصادر بمقتضى المادإ 

ال  " ...على أنه  همن( أ/3)حيث نصت المادإ  7/7665كذل  فرض األمر نفسه في قانون السير رقم 
يدوز تسديل أل مركبة أو تر،يصيا أو تدديد تر،يصيا إال بعد تقديم عقد تامين يغطي مدإ التر،ي  
لدى شركة تامين مدازإ في المملكة لممارسة أعمال تامين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية 

 ..". ير النادم عن استعمال تل  المركبة عن الضرر الذل يلحق بالغ

وبإستقرا  أحكام نظام التأمين اشلزامي على المركبات اآللية يتضا أن المشرع األردني شمل كل 
األش،ا  الذين يصابون في حادث الطرق بالحماية التأمينية، كقاعدإ عامة، إال أنه أودد بعض 

من نظام التأمين ( 76)ستننا ات ما دا  في المادإ اشستننا ات على هذه القاعدإ، ومن ضمن هذه اش
عن مدموعة من اشضرار،  اشلزامي، حيث أن المشرع ن  فييا على عدم مسؤولية شركة التأمين

ال تترت  على شركة التأمين أل مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام " على أنه ( 76)فنصت المادإ 
 : عما يلي

ه أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق ال من الحاالت الضرر الذل يلحق بالمؤمن ل-أ
 .من هذا النظام ( 75)علييا في المادإ  المنصو  

                                                 
يدوز فرض التأمين االدبارل ضد " على أنه  7777لسنة  55من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( 77)نصت المادإ  1

المتعلقة به بمود  نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون  األ،طار وتحدد شروطه وأحكامه العامة ودميع األمور بعض 
  ".الرغم مما ورد في تشريع أ،ر وذل  على 

فرض التأمين ... يصدر مدلس الوزرا  األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذل  ( " 5/أ/765)نصت المادإ  2
".اشدبارل
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 .الضرر الذل يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث  - 

الضرر النادم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في ا،تبارات  -ج
 . تحّمل المركبات

الضرر الذل يلحق بركا  المركبة المتسببة بالحادث نتيدة استعماليا في تعليم قيادإ المركبات اذا  -د
 .  ليذه الغاية لم تكن مر،صة 

    .الضرر الذل يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقا  أدر -هو

واالنفدارات البركانية والزالزل واالنزالق الضرر النادم عن حادث نتيدة الفيضانات واألعاصير  -و
الحر  واألعمال الحربية والحر  األهلية والفتنة والعصيان المسلا والنورإ واغتصا  السلطة األرضي أو

   .النووية أو أ،طار الطاقة 

الضرر النادم عن المركبة ذات االست،دام ال،ا  وفقا لتعريفيا الوارد في قانون السير النافذ  -ز
   .بمقتضاه اذا تم است،داميا لالغراض الم،صصة ليا  االنظمة الصادرإ و 

 .الضرر النادم عن استعمال المركبة ،ارج حدود المملكة -ح

من النظام نفسه، فقد عددت الحاالت التي ال تسأل فييا شركة التأمين عن تعويض ( 75)أما المادإ 
بما تكون قد دفعته للمتضررين من تعويض، في  المؤمن له أو السائق، وأحقيتيا في الردوع علييما

 :من النظام نفسه على أنه( 75)حال تحققت إحدى هذه الحاالت، فنصت المادإ 

يدوز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته  -أ
 :المتضرر ، في ال من الحاالت التالية من تعويض الى 

7-  إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على ر،صة قيادإ او على فئة
لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تل  الر،صة ملغاإ بصورإ دائمة أو معلقة لمدإ  ر،صة قيادإ

   .،الليا يمتنع على السائق القيادإ 
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7- حادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادإ المركبة على إذا كان سائق المركبة المتسببة بال
والمتوقع من الش،  العادل بسب  وقوعه تحت تأنير مسكر بنسبة تزيد على الحد  النحو المألوف 

الكحول في الدم وفقًا للتعليمات الصادرإ ليذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات المسموح به لتركيز
 .   الم،دراو العقار الطبي ه تحت تأنير النافذإ او بسب  وقوع

5-   دليا وفق احكام ستعمال المركبة في غير األغراض المر،صة ألإإذا وقع الحادث بسب
 .  التشريعات النافذإ

4-  ذا إو أإذا استعملت المركبة بطريقة تؤدل الى زيادإ ال،طر بسب  م،الفة احكام التشريعات النافذإ
م،الفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تل  الم،الفة، في دميع  أغراض است،دمت في 

 .  وقوع الحادث وان تنطول على دنحة قصدية أو دناية الحاالت، السب  المباشر في 

3-  إذا وقع الحادث بسب  استعمال المركبة في تعليم قيادإ المركبات ولم تكن المركبة مر،صة ليذه
 . الغاية

لشركة التأمين الردوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته من تعويض يدوز  - 
 :في أل من الحالتين التاليتين الى المتضرر 

7- ذا نبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادثإ . 

7- ون وده حقإذا كان الضرر نادما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت د. 

يدوز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته  -ج
 : المتضررين من ركا  المركبة المتسببة بالحادث في أل من الحالتين التاليتين من تعويض إلى 

7- غاية او مصرحًا ليا بذل ستعمال المركبة لنقل االش،ا  دون ان تكون مر،صة ومديزإ ليذه الإ .
 7-  نقل عدد من الركا  يتداوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذإ، وفي هذه الحالة، يتم

شركة التأمين في الردوع على اساس نسبة عدد الركا  الذين تنقليم المركبة زيادإ عن  إحتسا  حق 
 .يم المركبة اننا  وقوع الحادثالركا  الذين كانت تنقل الحد المسموح به الى عدد 



 

 27 

وبعد إستعراض الفئات المشمولة بالحماية التأمينة، والفئات غير المشمولة بيا، تد  اششارإ، للقيمة 
القانونية لبعض الشروط التي تضعيا شركات التأمين على بوال  التأمين ال،اصة بيا، وتتضمن 

أو تل  الشروط التي ت،فض حدود  لشروط،إعفائيا من التعويض في حال م،الفة المؤمن له هذه ا
 .مسؤولية شركة التأمين

ابتداً  إشترط المشرع األردني، على شركات التأمين العاملة في األردن إتباع نموذج معتمد هئية 
 .التأمين، وذل  على ،الف المشرع الفلسطيني الذل لم يودد منل هذا النموذج

تلتزم شركة التأمين بإصدار ونيقة التأمين " زامي على أنه من نظام التأمين اشل( 5)حيث نصت المادإ 
 ".احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام االلزامي للمركبة وفق االنموذج الذل يعد بما يتفق مع 

اللية، اشتفاق على ت،فيض آلزامي على المركبات كذل  منع المشرع األردني في نظام التأمين اش
تفاق على زيادإ حدود مسؤوليتيا لقا  قسط إضافي، حيث نصت التأمين، وسما باشمسؤولية شركة 

يحظر على شركة التأمين والمؤمن له االتفاق على ت،فيض حدود  -7" منه على أنه ( د/7)المادإ 
و يدوز ليما  -7الصادرإ بمود  احكام هذا النظام  مسؤولية شركة التأمين المقررإ في التعليمات 

 ". على زيادإ حدود تل  المسؤولية مقابل قسط إضافياالتفاق 

وقد عالج المشرع األردني في القانون المدني، موضوع الشروط التي قد تضعيا شركات التأمين في 
ونيقة التأمين لغايات التنصل من مسؤوليتيا، فقضى ببطالن بعض هذه الشروط على سبيل الحصر 

 :باطال كل ما يرد في ونيقة التأمين من الشروط التاليةيقع " منه على أنه ( 774)فنصت المادإ 

الشرط الذل يقضي بسقوط الحق في التأمين بسب  م،الفة القوانين اال اذا انطوت الم،الفة على  -7
 .دناية او دنحة قصدية

الشرط الذل يقضي بسقوط حق المؤمن له بسب  تأ،ره في اعالن الحادث المؤمن منه الى  -7
 .ا،بارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأ،ير كان لعذر مقبول الديات المطلو 
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كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقًا بحالة من االحوال التي تؤدل الى بطالن  -5
 .العقد او سقوط حق المؤمن له

 .ونيقة التأمينشرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق ،ا  منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في  -4

 .كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لم،الفته انر في وقوع الحادث المؤمن منه -3

وقد طبق القضا  األردني ن  هذه المادإ في العديد من الحاالت، حيث قضت محكمة التمييز األردني 
تعتبر  من القانون المدني على سبيل الحصر الشروط التي( 774)عددت المادإ " في إحدى أحكاميا

كل شروط مطبوع لم يبرز بشكل ) باطلة إذا ما وردت في عقد التأمين وورد في الفقرإ النالنة منيا 
وبنا  ( ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من األحوال التي تؤدل إلى بطالن العقد أو سقوط حق المؤمن له

بوعا وب،ط بارز ولم على ذل  فإذا ورد شرط استننا  ركا  المركبة ال،صوصية من عقد التأمين مط
نما ورد منفردا بارزا في رأس الصفحة النانية من العقد فإن ما  يرد ضمن االستننا ات الكنيرإ في العقد وا 

 1."توصلت إليه محكمة االستئناف من أن هذا الشرط باطل يكون بال سند قانوني يستند إليه ويبرره

، شكل نقل 7676لسنة  77لمركبات اآللية رقم تددر اششارإ أ،يرًا أن نظام التأمين اشلزامي على ا
نوعية في مدال التأمين األلزامي على المسؤولية المدنية حيث أنه وسع دائرإ الحماية التأمينية، لتشمل 

والملغى بمود   7667لسنة  57سائق المركبة والمؤمن له، بعد أن كان نظام التأمين اشلزامي رقم 
، ال يشمل كل  7676لسنة  77اشلزامي على المركبات اآللية رقم من نظام التأمين ( أ/76)المادإ 
 2.منيما

من النظام الملغى والتي نصت على ( 7)ويتضا ذل  دليًا من ،الل تعريف الغير الذل ورد في المادإ 
يتعرض للضرر بسب  حادث نادم عن  -غير المؤمن له أو سائق المركبة –أل ش،  " أنه 

ال تترت  على شركة التأمين " من النظام نفسه على أنه ( أ/77)رقم  لمادإ نصت اكذل  " . استعماليا

                                                 
 . 7376/7667قرار محكمة التمييز األردنية رقم  1
  777  . مردع سبق ذكره  :النعيمات، موسى دميل 2
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أو بالسائق ....الضرر الذل يلحق بالمؤمن له :.... أل مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي
 ".أننا  قيادإ المركبة

 موقف المشرع الملري: ثالثاً 

قاعدإ  7666لسنة  67المسؤولية المدنية رقم وضع المشرع المصرل، في قانون التأمين اشدبارل من 
" على أنه ( 7)عامة مفادها، شمول كل مصابي حادث الطرق بالحماية التأمينية، اذ نصت المادإ رقم 

يد  التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المر،  في تسييرها 
 ....".ين حاالت الوفاإ واالصابة البدنيةطبقًا ألحكام قانون المرور ويشمل التأم

وبإستقرا  التشريعات التأمينية المصرية النافذإ، يتبين عدم ودود أل أستننا  على هذه القاعدإ سوى ما 
ورد في نوذج ونيقة التأمين اشدبارل عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع، إذ أن 

أمين بأن تطابق ونائق التأمين ال،اصة بيم النموذج المعد من قبل المشرع المصرل يلزم شركات الت
 .الييئة المصرية للرقابة على أعمال التأمين

تكون لكل مركبة ونيقة تأمينية " من قانون التأمين االدبارل على أنه ( 3)حيث نصت المادإ رقم 
مصرية للرقابة على أعمال ،اصة بيا مطابقة للنموذج الذل يصدر به قرار من مدلس ادارإ الييئة ال

 ".التأمين

ورد في البا  الرابع من الشروط العامة ليذه الونيقة استننا  قائد المركبة المتسببة بالحادث من وقد 
 .نطاق الحماية التأمينية

أما القيمة القانونية لبعض الشروط التي قد تضعيا شركة التأمين في ونائق التأمين، فلم تتطرق 
ينية ال،اصة، بل دا ت ضمن األحكام المنظمة لعقد التأمين في القانون المدني حيث تأمالتشريعات ال

 :يقع باطاًل ما يرد في ونيقة التأمين من الشروط االتية" منه على أنه ( 636) نصت المادإ رقم 

الشرط الذل يقضي بسقوط الحق في التأمين بسب  م،الفة القوانين واللوائا اال اذا انطوت  -7
 .فة على دناية او دنحة عمديةالم،ال
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الشرط الذل يقضي بسقوط حق المؤمن له بسب  تأ،ره في اعالن الحادث المؤمن منه الى  -7
 .السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأ،ير كان لعذر مقبول

كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقًا بحالة من االحوال التي تؤدل الى  -5
 .لبطالن او السقوط ا

شرط التحكيم اذا ورد في الونيقة بين شروطيا العامة المطبوعة ال صوؤإ اتفاق ،ا  منفصل  -4
 .عن الشروط العامة

 ".كل شرط تعسفي آ،ر يتبين انه لم يكن لم،الفته انر في وقوع الحادث المؤمن منه -3

من القانون المدني االردني، ( 774)وتقابل هذه المادإ من القانون المدني المصرل، المادإ رقم 
 .ويقابليما ما دا  في القواعد العامة لقانون التأمين الفلسطيني

لكل ما تقدم، يرى الباحث، أن التشريعات المقارنة، تشابيت مع بعضيا البعض، ب،صو  قيمة بعض 
دني والقانون الشروط التي تضعيا شركات التأمين في ونائق التأمين، إال أن ما يميز القانون االر 

ودود ونيقة تأمين نموذدية موحدإ، يحددها المشرع لشركات لمصرل، عن القانون الفلسطيني، هو ا
 .التأمين، وهو ما ينق  التشريع الفلسطيني

من تعويض  كذل  يرى الباحث، أن القوانين المقارنة، بالغت في الحاالت التي تعفي شركات التأمين
شارإ لموقف المشرع المصرل، والذل ،الف فيه المشرعين مع اشالمصا  في حادث الطرق، 

الفلسطيني واألردني، حيث أن المشرع المصرل، ي،رج سائق المركبة المتسببة بالحادث، من نطاق 
ماية التأمينية، وهذا الموقف محل إنتقاد، كونه ي،الف اليدف الرئيس للتأمين اشلزامي، وهو إيداد الح

 .، كما أنه يشكل عقوبة للسائق المتسب  بالحادثتج عن حادث الطرقالنا دية مليئة لدبر الضرر

لزام شركات التأمين، بالمبادرإ  ويرى الباحث، بضرورإ الت،فيف من هذه الحاالت، من دية، وا 
 .بالتعويض، ومن نم السماح ليا بالردوع على المؤمن له، بما دفعته من تعويض له وللركا 
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 .تأمين االمؤمن له والغيرعالقة شركة ال :الماحث الثانو

تبوودأ العالقووة مووا بووين شووركة التووأمين والمووؤمن لووه، بمدوورد إبوورام ونيقووة التووأمين، ويترتوو  علووى ذلوو  ودووود 
بوين شوركة التوأمين والغيور ت متبادلة بين طرفي العالقة، كما أن المشرع أودد عالقوة مباشورإ موا إلتزاما

ولتبيان عالقة شوركة التوأمين بكول  عقد التأمين، على الرغم من كون األ،ير ليس طرفًا في المضرور،
من المؤمنه والغير، البد من تقسيم هذا المبحوث إلوى مطلبوين، بحيوث ي،صو  المطلو  األول لدراسوة 

 .عالقة شركة التأمين بالمؤمن له، فيما ي،ص  المطل  الناني لدراسة عالقة شركة التأمين بالغير

 مؤمن لهالشركة التأمين ا عالقة: لوالمطلب األ 

لما كان عقد التأمين، من العقود الملزمة لدانبيه، فإنه يرت  إلتزامات متبادلة على كل من أطرافه، 
وفي هذا المطل ، يوضا الباحث التزامات المؤمن له تداه شركة التأمين، وذل  في الفرع األول، 

 .ؤمن لهتزمات شركة التأمين تداه الم،صصه الباحث لدراسة إلأما الفرع الناني، في

  :ات المؤمن لهإلتزام :لوالفرع األ 

  :التأمينبدفع قسط  لتزاماش (7

لتووزام شووركة التووأمين بتحموول تبعووة ال،طوور المووؤمن إسووب   هووو إن التووزام المووؤمن لووه بوودفع قسووط التووأمين
 .باستحالة التنبؤ بحدم الكارنة سلفاً  ،، ويتميز التأمين االلزامي للمركبات عن بقية أنواع التأمين1منه

عتمواد تعرفوة موحودإ إلزمت شركات التأمين بأكذل  حددت التشريعات المقارنة مقدار قسط التأمين و  
( 67/7666)رقم يحمول الو ، قوراراً فقد صدر عن مدلس الوزرا  الفلسوطيني، لزاميسعار التأمين اشأل

لزامي التأمين اش من نظام( 76)لزامي، بينما نصت المادإ لينظم التعرفة الموحدإ ألسعار التأمين اش
بمودوو  تعليمووات تصوودر ... قسوواط التووأمين االلزامووي للمركبوواتأللمدلووس تحديوود " ردنووي علووى أنووه األ

موون قووانون التووأمين االدبووارل رقووم ( 6)مووا المشوورع المصوورل فقوود نوو  فووي المووادإ رقووم أ". ليووذه الغايووة

                                                 
  . مردع سبق ذكره: البياتي، نادية ياسو  553  . 7757.نادل القضاإ: القاهرإ. أحكام التأمين: شرف الدين، أحمد 1

774    575   7677.دائر وائل: عمان. 7ط ."دراسة مقارنة"أحكام التأمين : و أبو عرابي، غازل ،الد. 
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علييوا فوي الموادإ  سعار التوأمين المنصوو قصى أليصدر بتحديد الحد األ" نه أعلى  (67/7666)
 ."...دارإ اليئية المصرية للرقابة على التأمينإن هذا القانون قرار من مدلس م( 7)رقم 

حيث أنه ذل  يحقوق  ،اشلزامي ويؤيد الباحث اشتفاق التشريعي، حول وضع ضوابط ألسعار التأمين
ا لشوركات التوأمين، غايتين، األولى هي عدم إرهاق المؤمن ليم بأقسواط مرتفعوة، يدبورون علوى أدائيو

فتنوورى األ،يوورإ علووى حسووابيم، والغايووة النانيووة هووي، عوودم ،لووق أدوووا  مضوواربة بووين شووركات التووأمين، 
 .األمر الذل قد ينعكس سلبًا على قدرتيا في سداد إلتزاماتيا

يتناس  مع ما تبقوى مون مودإ  ،مبلغ من قسط التأمين ،ويحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين
لغائيوا إلغا  ونيقة التوأمين فوي أل مون الحواالت التوي يون  القوانون علوى دوواز إ إذا تم ،مينعقد التأ

دبووارل، ونوو  عليووه أيضووًا نظووام وهووذا مووا نوو  عليووه المشوورع المصوورل فووي قووانون التووأمين اش، 1فييووا
مين التوأمين االلزامووي االردنووي، إال أن األ،يوور إشوترط أن ال يكووون المووؤمن لووه أننوا  سووريان ونيقووة التووأ

، أموووا المشووورع 2تسوووب  فوووي حوووادث طووورق، وذلووو  مووون أدووول أن يسوووتطيع إسوووترداد المبلوووغ المشوووار إليوووه
نوو  علووى أنووه وفووي الحوواالت ( 75/7)إال أنووه وفووي المووادإ  الفلسووطيني، فلووم يشوور إلووى هووذه المسووألة،

التووي يووتم فييووا فسووخ عقوود التووأمين ولووم يكوون ذلوو  بسووب  غوو  أو سووو  نيووة موون المووؤمن لووه، فإنووه علووى 
ة التأمين أن للمؤمن له األقساط التي فعت أو ترد له منيا ما يتناس  مع القدر الذل لم تتحمول شرك

 .3فيه ،طر ما

ويرى الباحث أن القواعود العاموة تسوما بالعمول علوى إعوادإ موا يتناسو  مون قسوط التوأمين موع المودإ  
يور سووب  علوى حسووا  الباقيوة فوي حووال الغوا  الونيقووة، وذلو  موون أدول أال تنورى شووركة التوأمين موون غ

 .المؤمن له

                                                 
1
   774  .  مرجع ساق ذكره:  لبياتي، نادية ياسا
2
   وفي حال الغائيا يحق للمؤمن له ان يسترد من"..... من نظام التأمين االلزامي االردني على أنه ( 5)تن  المادإ رقم 

مات الصادرإ شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث ،الل مدإ ونيقة التأمين وذل  وفق التعلي
. بمود  احكام هذا النظام 

3
إذا انتفى الغ  أو سو  النية، ود  على المؤمن عند طل  " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 75/7)نصت المادإ 

 ".الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط التي دفعت أو يرد منيا القدر الذل لم يتحمل في مقابلة ،طرا ما
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نوه ال يمكون تطبيوق القواعود مون حيوث فسوخ إفوي حوادث الطورق، ف المضورورحفاظًا على حق الغير و 
وعليووه فقوود ، 1عقوود التووأمين، أو وقووف سووريانه، دووزاً  علووى عوودم إلتووزام المووؤمن لووه بوودفع قسووط التووأمين

ال تطبيقوه علوى الموؤمن لوه، فوي حوأ،ذت التشريعات المقارنة، مواقف متباينة من الدزا  الذل يمكن 
 .قساطعدم إلتزامه بدفع األ

ففووي حووين أعطووى المشوورع الفلسووطيني لشووركة التووأمين، إمكانيووة الوودفع بعوودم دفووع القسووط، فووي مواديووة 
موون قووانون التووأمين الفلسووطيني، والتووي  (ج/765/4)الغيوور المضوورور، وهووو مووا يفيووم موون نوو  المووادإ 

 .2الحالة على صندوق مصابي حوادث الطرق أحالت تعويض الغير المضرور في هذه

وهووذا مووا أكدتووه محكمووة الوونقض الفلسووطينية، عنوودما قووررت أن الشوورط الووذل تضووعه شووركة التووأمين فووي 
بوليصة التأمين، والذل مفاده إعتبار البوليصة الغية، في حوال توأ،ر الموؤمن لوه عون تسوديد القسوط 

  3في موعده المحدد، شرط صحيا وينتج أنره

فووي حووال  علووى دووزا  معووين يمكوون تطبيقووه،و المشوورع المصوورل، المشوورع االردنووي أل موون  لووم يوون و 
وبيوووذا يكوووون ال،يوووار الوحيووود أموووام شوووركة التوووأمين،  إ،وووالل الموووؤمن لوووه بإلتزاموووه بووودفع أقسووواط التوووأمين،

 .4التي ت،لف عنيا المؤمن له األقساطاللدو  للقضا  لتحصيل 

علوى عواتق شوركات التوأمين،  فوي ت،فيوف العو   الملقوىيني، أمعن ويرى الباحث أن المشرع الفلسط
على حسا  الموؤمن ليوم، وأن مدورد التوأ،ر فوي دفوع القسوط، يدو  أال تكوون عقوبتوه، الحرموان مون 

ن قانون التأمين الفلسطيني بحادة لتعديل تشريعي،  ين  فيوه صوراحة علوى عودم توأنر التعويض، وا 
فوي سوداد قسوط أو أكنور، وحوق شوركة التوأمين بواللدو   بالتأ،رإلتزام شركة التأمين، تداه المضرور، 

                                                 
1
 755  . مردع سبق ذكره: ىالنعيمات، موس

2
فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصا  الذل " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( ج/765/4)تن  المادإ 

إذا كان بحوزإ ... يستحق تعويضا بمود  أحكام هذا القانون وال يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض ألحد األسبا  اآلتية
إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد .... كنه ال يغطي الحادث موضوع المطالبة بسب  السائق تأمين ول

...".والمتفق عليه

 .75/7/7677بتاريخ  567/7676نقض مدني  3
ابي، و أبو عر  743   7663. دار النقافة للتشر والتوزيع: عمان.التأمين ضد حوادث السيارات: أبو الييدا ، مادد ذي  4

 576  . مردع سبق ذكره: غازل ،الد
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نيوج المشورعين المصورل  للقضا  للمطالبة بقيمة القسط أو االقساط المتأ،رإ، كوذل  يورى الباحوث أن
، فووي الصوومت حيووال هووذه المسووألة اليامووة، محوول إنتقوواد، وأنووه أولووى علييمووا الوون  صووراحة واألردنووي

 .المؤمن له عن دفع قسط أو أكنربعدم تأنر إلتزام شركة التأمين، بتأ،ر 

سوويما وأن شووركة التووأمين، بإعتبارهووا الطوورف القووول فووي العالقووة التعاقديووة، تسووتطيع توقيووع المووؤمن لووه 
علووووى شوووويكات أو كمبيوووواالت، بقيمووووة األقسوووواط، يسوووويل تحصوووويل المبووووالغ المرقومووووة فييووووا عوووون طريووووق 

 .القضا 

 .لتزام المؤمن له بتقرير حالة ال،طر عند التعاقدإ (7

وفقًا للقواعد العامة في عقد التوأمين، فوإن الموؤمن لوه ملوزم بوأن يودلي لشوركة التوأمين بدميوع البيانوات 
التي تطلبيا األ،يرإ والمتعلقوة بوال،طر الموؤمن منوه، وعلوى أسواس هوذه البيانوات تقورر شوركة التوأمين 

لتعاقود فوأن هوذه البيانوات ذا ما قررت اا  مع المؤمن له أو عدم التعاقد معه، و كانت ترغ  بالتعاقد إذا 
 .عند حسا  القسط تؤ،ذ بعين االعتبار

مر م،تلف، في مدال التأمين االلزامي، حيوث أن شوركة التوأمين ال تملو  أن تورفض التوأمين لكن األ
 .، في أغل  القوانين1على أل مركبة مستوفية الشروط القانونية، وفق قانون وأنظمة المرور

ال " من نظام التأمين اشلزامي والتي تن  على أنوه ( 3)ني في المادإ وهذا ما دا  به المشرع االرد
ن تمتنع عن توأمين أل من االدازات المتعلقة بتأمين المركبات أيدوز لشركة التأمين الحاصلة على 

السووير النافووذ، وذلوو   ذا كانووت مسووتوفية للشووروط المقووررإ فووي قووانونإألحكووام هووذا النظووام  المركبووة وفقووًا 
ويقابول هوذا الون ، موا ، "ة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافوذتحت طائل

  ( .67/7666)من قانون التأمين االدبارل المصرل رقم ( 4)دا  في المادإ 

موون نظوووام ( 76)إال أن مووا يميووز القووانون االردنووي، عووون القووانون المصوورل، هووو مووا دوووا  فووي المووادإ 
للمدلس بنا  على تنسي  رئيسه المستند الى توصوية المودير " ردني والتي تن  التأمين اشلزامي األ

                                                 
 554  . 7665. تعويض الوااة وا لااة الناتجة عن حوادث السيارات: دسوقي، محمد إبراهيم 1
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للمركبوووات وال زيوووادإ او ت،فووويض علييوووا تقتضوووييا المعلوموووات  العوووام تحديووود اقسووواط التوووأمين االلزاموووي 
المسووودلة علوووى المركبوووة او الموووؤمن لوووه او السوووائق ، وذلووو   المتعلقوووة بوووالحوادث والم،الفوووات المروريوووة 

، والحكموة مون هوذا الون ، هوو ،لوق نووع مون التووازن بوين إلوزام  "يمات تصدر ليذه الغايوةبمود  تعل
شركة التأمين، بقبول أل ش،  يتقدم للتأمين لدييا على مركبته، وأدبارها على التعاقد معوه، ميموا 
كانت سيرته التأمينية، وماضيه في حووادث الطورق، وبوين قودرتيا علوى زيوادإ القسوط، فوي ظول ودوود 

 .رفة موحدإ ألسعار التأمين اشلزاميتع

فلوووم يوووأتي بووون  ممانووول، حيوووث يمكووون ألل شوووركة توووأمين عاملوووة بووواالراضذ أموووا المشووورع الفلسوووطيني، 
 .الفلسطينية، رفض التأمين اشلزامي على أل مركبة

بووأن توور  المشوورع الفلسووطيني، الحريووة المطلقووة لشووركات التووأمين فووي قبووول أو رفووض ويوورى الباحووث، 
ييوا دميوع شوركات التوأمين، قبوول ع أل مؤمن لوه، ي،لوق إشوكالية، فوي الحالوة التوي تورفض فالتعاقد م

التعاقد مع مؤمن له أو أكنر، إذ أن هؤال  األش،ا  الذين ترفض شركات التأمين التعاقد معيم، ال 
يمكوون ليووم تسوويير مركبوواتيم علووى الطوورق، فووي ظوول التووأمين اشلزامووي، وعليووه يوورى الباحووث بضوورورإ 

 التشريع الفلسطيني، إما بإتباع نيج المشرع األردني، بالن  على إلزام شركات التأمين بقبول تعديل
التعاقد، مع كل من يرغ  بالتعاقد معيا، مع إيداد نظوام يقضوي بزيوادإ قسوط التوأمين، علوى مكوررل 

أمين التوي تورفض شوركات التو الحوادث المروريوة، أو بإيدواد شوركة توأمين حكوميوة شسوتقبال الحواالت
التعاقد معيا، موع إيدواد تعرفوة تأمينيوة موحودإ ليوؤال  األشو،ا ، تأ،وذ بالحسوبان، زيوادإ ال،طور فوي 

 .التعاقد معيم
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 بوقوع الحادث  باشفصاح عن تفاقم ال،طر و إبالغ شركة التأميناشلتزام  (5

إ سووريان عقوود التووأمين يبقووى مسووتمرًا طوووال موود ،إلتووزام المووؤمن لووه بوواشدال  بالبيانووات المتعلقووة بووال،طر
كموا أنوه ال ، 1لوهال يمكون لشوركة التوأمين العلوم بيوا إال عون طريوق الموؤمن  ،حيث أن زيادإ الم،واطر

 .2يدوز الزام شركة التأمين بضمان ،طر لم يد،ل في حسابيا وقت التعاقد

ين بوقوع ، إبالغ شركة التأمالذل تحققت مسؤوليته كذل  أودبت التشريعات المقارنة على المؤمن له
،طوار، ففوي حوين نو  ،طار، وميعاد هوذا اشاال أنيا أ،تلفت من حيث الملتزم باش ،3حادث الطرق

 ،طار هو، سائق المركبة أو مالكيا أو منالمشرع الفلسطيني في قانون التأمين على أن الملتزم باش
من تاريخ وقوع الحوادث ستعماليا أو المصا  أو ورنته، وأن مدإ اال،طار نالنون يومًا، تبدأ إيأذن ب

 . 4أو من التاريخ الذل كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث

،  فورض المشوورع االردنووي علووى كوول موون المووؤمن لووه أو سووائق المركبووة المتسووببة بالحووادث أو المتضوورر
مسؤولية اال،طار عن الحادث، اال أنه لم يحدد مدإ معنية يوتم فييوا اال،طوار، وأكتفوى بوالن  علوى 

ن تكون المدإ معقولة، تاركًا لقاضوي الموضووع سولطة تقديريوة فوي تقريور إذا موا كانوت المودإ معقولوة أ
 5.أم ال وذل  حس  ظروف كل حالة على حده

                                                 
. دار النقافة للنشر والتوزيع: عمان. االصدار الناني. 7ط. "دراسة مقارنة" التأمين الاري او التشريع : العطير، عبد القادر 1

 546 . مردع سبق ذكره: اهلل، فتحي عبد الرحيمو عبد 777  . 7667
  555  . مرجع ساق ذكره: دسوقي، محمد إبراهيم 2
  576  . مرجع ساق ذكره: أبو عرابي، غازل ،الد 3
يد  على سائق المركبة أو مالكيا أو من يأذن باستعماليا أو " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه  745نصت المادإ  4

بوقوع حادث الطرق ،الل نالنين يوما من تاريخ ( حس  مقتضيات الحال)نته أن ي،طر المؤمن أو الصندوق المصا  أو ور 
 ".وقوع الحادث أو من التاريخ الذل كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث

لمركبة المتسببة بالحادث يلتزم المؤمن له أو سائق ا" من نظام التأمين االلزامي االردني على أنه ( 7/أ/77)نصت المادإ   5
 ..". أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث ،الل مدإ معقولة 
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ما المشرع المصرل فقود ألقوى االلتوزام باال،طوار عون الحوادث علوى عواتق الموؤمن لوه أو مون ينوبوه، أ
كموا أن . ل مون المشورع االردنوي والفلسوطينيكوفعول ولم يضع هذا االلتزام على عاتق المصا ، كما 

 .1عن الحادث ،مسة عشر يومًا فقط اش،طارالمشرع المصرل دعل مدإ 

ويووورى الباحوووث، أن موقوووف المشووورع األردنوووي فوووي عووودم تحديووود مووودإ ل ،طوووار، وتووور  األمووور للسووولطة 
حوووادث التقديريوووة، لقاضوووي الموضووووع، هوووو أفضووول الحلوووول، حيوووث أن لكووول الظوووروف التوووي تصووواح  

طرق، ت،تلف من حادث أل،ر، كما يرى الباحث، أن المشرع المصرل كان األكنر عداًل، عندما لوم 
ن موقف المشرعين الفلسطيني، واألردني  يدعل اش،طار عن الحادث، ضمن إلتزمات المضرور، وا 
 في هذه المسألة محل إنتقاد، كونيما يفرضان ع   اش،طار على المضرور، على الرغم مون كونوه
لوويس طرفووًا فووي عقوود التووأمين، كمووا أنووه المضوورور قوود ال يتوووافر لديووه أل معلومووة حووول شووركة تووأمين 

 .المؤمن له

كذل  فرض المشرع االردني على الملتزم باال،طار، تزويد شركة التأمين بدميع الونائق المتعلقة 
ويد شركة يلتزم المؤمن له او المتضرر بتز " على أنه (  /77)بالحادث، حيث نصت المادإ 

المراسالت والمطالبات  التأمين بدميع الونائق المتعلقة بالحادث عند تسلميا بما في ذل  
 ". والتبليغات

من قانون التأمين االدبارل والتي نصت على أنه ( 77)وهو ما فرضه المشرع المصرل في المادإ 
المتعلقة بالحادث حال  كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين دميع األوراق والمستندات" ....

 ".تسليميا له

، إال أن العادإ درت، أن تضع شركة في قانون التأمين ممانلولم يأتذ المشرع الفلسطيني بن  
التأمين هذا الشرط ضمن ونيقة التأمين، ويرى الباحث أن هذه الونائق دز  ال يتدزأ من إلتزام 

 .المؤمن له باش،طار عن الحادث

                                                 
يلتزم المؤمن له أو من ينو  عنه بابالغ شركة التأمين " من قانون التأمين االدبارل المصرل على أنه ( 77)نصت المادإ  1

.،الل ،مسة عشر يوماً ... بالحادث التي تسببت به المركبة
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 .شرط عدم اشعتراف بالمسؤوليه بإحترام  إلتزام المؤمن له (4

عادإ ما تشترط شركات التأمين، في ونائق التأمين أن ال يقوم المؤمن له االعتراف بالمسؤولية عن 
 سرد الوقائع المادية، عتراف بالمسؤولية القانونية، وليسعتراف المقصود هو اشوقوع الحادث، واش

ال يدوز لشركة التأمين " ، إذ دا  في إحدى أحكاميا أنه وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية
التمس  بشرط اشعفا  من الضمان إذا أقر المؤمن له بمسؤوليته عن الحادث إذا كان ما أقر به 

 .1"مقتصرًا على الوقائع المادية

عتبارات عديدإ، أهميا ال،شية من تواطئ المؤمن له مع المضرور، أو عدم ويأتي هذا الشرط ش 
كتراث المؤمن له، أو حسن نيته، أو إعترافه بيذه المسؤولية تحت ضغط المضرور وتيديده بإت،اذ إ

 .2، وهذا الشرط صحيا، وملزم للمؤمن لهإدرا ات دزائية بحقه

وقد أقر المشرع الفسطيني، في القواعد العامة لقانون التأمين، صحة هذا الشرط، إذ نصت المادإ 
دوز االتفاق على إعفا  المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد ي -7" والتي نصت ( 75)رقم 

ال يدوز االتفاق على إعفا  المؤمن من  -7بمسئوليته أو دفع ضمانًا للمتضرر دون رضا  المؤمن
الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصورًا على واقعة مادية، أو إذا أنبت أن دفع الضمان كان في 

 ".صالا المؤمن

من القانون المدني على ( 773)شرع األردني، صحة هذا الشرط، إذ نصت المادإ رقم كذل  أقر الم
يدوز االتفاق على إعفا  المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانًا  -7" أنه 

وال يدوز التمس  بيذا اشتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصرًا على واقعة  -7دون رضا  المؤمن 
 ".دفع الضمان كان في صالا المؤمن ة أو إذا نبت أنمادي

 .مانلولم يأتذ المشرع المصرل بأل ن  م

 .إلتزام المؤمن له بإحترام شرط عدم التصالا مع المضرور (3
                                                 

 7757من مدلة نقابة المحامين لسنة  555المنشور على الصفحة  453/57ر محكمة التمييز األردنيه رقم قرا 1
 7535  . مردع سبق ذكره: السنيورل، عبد الرزاق 2
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يحق لشركة التأمين أن تدرج في ونائق التأمين ال،اصة بيا، شرطًا يقضي بمنع المؤمن له من 
وفي حال م،الفة المؤمن له هذا الشرط  وافقة شركة التأمين،التصالا مع الغير المضرور، دون م

وهذا ما قرره  تعفى شركة التأمين من تعويضه، اال إذا كان هذا التصالا في صالا شركة التأمين،
يدوز " منه على أنه ( 75)المشرع الفلسطيني في القواعد العامة من قانون التأمين إذ نصت المادإ 

 -7 أو دفع ضمانًا للمتضرر دون رضا  المؤمن.... ن من الضمان إذا االتفاق على إعفا  المؤم
إذا أنبت أن دفع الضمان كان في صالا ... ال يدوز اشتفاق على إعفا  المؤمن من الضمان 

 ".المؤمن

يدوز اشتفاق " من القانون المدني أالردني والتي نصت ( 773)هذا الن ، ن  المادإ  ويقابل
وال يدوز التمس    -7دفع ضمانًا دون رضا  المؤمن....... الضمان إذا  على إعفا  المؤمن من

، وعليه فإنه وفي حال قيام " دفع الضمان كان في صالا المؤمنإذا نبت أن .... بيذا اشتفاق
المؤمن له بالتصالا مع المضرور وتعويضه، فأنه ال يحق له مطالبة شركة التأمين بما دفعه، إال 

حه مع المضرور، كان في صالا شركة التأمين، وهذا ما أكدته محكمة التمييز إذا أنبت، أن تصال
ال يعتبر المؤمن له متبرعا بما دفعه للمضرور بل يعتبر " األردنية، والتي دا  في قرار ليا أنه

تعويضا عن االضرار التي الحقتيا به المركبة المؤمنة اذا كان المبلغ الذل دفعه له يد،ل في حدود 
ه الشركة المؤمنة للغير ، اذ يعتبر المبلغ المدفوع في صالا الشركة المؤمنة ويتفق واحكام ما ضمنت

من القانون المدني والتي تقضي بعدم التمس  باالتفاق على اعفا   773الفقرإ النانية من المادإ 
المؤمن من الضمان اذا دفع المؤمن له ضمانا للمتضرر دون رضا  المؤمن اذا نبت ان دفع 

 .1"ضمان كان في صالا الشركة المؤمنةال

 .2ممانلهذا ولم يأتذ المشرع المصرل بأل ن  

 

 
                                                 

  7756من مدلة نقابة المحامين لسنة  735المنشور على الصفحة  436/53قرار محكمة التمييز األردنيه رقم  1
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  :(المؤمن )  التأمينات شركة إلتزام :الفرع الثانو

إن اشلتزام الوحيد الذل يقع على عاتق شركة التأمين هو دفع التعويض للمؤمن له عن الضرر 
 .االساسي من التأمين، وهو اليدف 1الناتج عن وقوع ال،طر المؤمن منه

يلتزم المؤمن في " من قانون التأمين الفلسطيني والتي نصت على أنه ( 76)وهذا ما أكدته المادإ  
تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع ال،طر المؤمن منه، وفقًا لءحكام ال،اصة بكل 

 ".نوع من أنواع التأمين

على " على أنه والتي نصت من القانون المدني ( 777)المشرع األردني في المادإ  أكده وهو ما
المؤمن أدا  الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوده المتفق عليه عند 

 ".تحقق ال،طر أو حلول األدل المحدد في العقد

التأمين،  أما المشرع المصرل، فلم يفرد في القانون المدني، نصًا مستقاًل لتحديد إلتزمات شركة
والتي عرفت التأمين ( 646)وعلى الرغم من ذل ، فإن إلتزامات شركة التأمين تفيم من ن  المادإ 

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدل إلى المؤمن له أو إلى المستفيد " حيث نصت على أنه 
مالي آ،ر في حالة وقوع  الذل أشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أل عوض

الحادث أو تحقق ال،طر المبين بالعقد وذل  في نظير قسط أو أل دفعه مالية أ،رى يؤدييا المؤمن 
 ".له للمؤمن

كما أن ونيقة التأمين اشدبارل عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات النموذدية 
 .2نصت على هذا اشلتزام ضمن شروطيا العامة

                                                 
 553  . مردع سبق ذكره: و أبو عرابي، غازل ،الد 755  . مرجع ساق ذكره: العطير، عبد القادر 1
يلتزم المؤمن بسداد مبالغ التأمين المنصو  " نصت ونيقة التأمين االدبارل النموذدية تحت بند التزمات المؤمن على أنه  2

 ....".لواردإ في البند أواًل بعاليه علييا بيذه الونيقة في الحاالت ا
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ما يمتاز عقد التأمين من المسؤولية المدنية، عن بقية عقود التأمين بأنه ال ينتج أنره من حيث هذا و 
إلزام شركة التأمين بدفع التعويض، إال عند قيام المضرور بمطالبة المؤمن له بعد وقوع الحادث 

 .الذل نتدت مسؤولية األ،ير عنه

ال ينتج " انون التأمين، والتي نصت على أنه من ق( 77)وهذا ما أكده المشرع الفلسطيني في المادإ 
التزام المؤمن أنره في التأمين من المسئولية المدنية إال إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع 

 ".الحادث الذل ندمت عنه هذه المسؤلية

ا تسب  ال يكون المؤمن مطالبًا بالتعويض إذ" من القانون نفسه على أنه ( 45)كذل  نصت المادإ 
 ".المؤمن له في ضرر للغير إال إذا وده له الغير المتضرر طلبًا صلحيًا أو قام بدعوى ضده

من القانون المدني والتي نصت على ( 756)ويقابل هذا الن  ما قرره المشرع األردني في المادإ 
لمتضرر بمطالبة ال ينتج إلتزام المؤمن أنره في التأمين من المسؤولية المدنية إال إذا قام ا" أنه 

 ".المستفيد بعد وقوع الحادث الذل ندمت عنه هذه المسؤولية

من ( 637)أما المشرع المصرل، فلم يودد نصًا مشابيًا للنصو  أنفة الذكر، إال أن المادإ 
ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له، إال عن الضرر " القانون المدني المصرل تن  على أنه 

 ".طر المؤمن منه بشرط أال يداوز ذل  قيمة التأمينالناتج من وقوع ال،

ويفيم من هذا الن  أن إلتزام المؤمن لن ينتج أنره دون مطالبة المضرور، كون المستفيد من عقد 
التأمين هو المؤمن له، حيث أن شركة التأمين، تغطي مسؤوليته المدنية، بمعنى أنيا تعوضه عن 

ن منه، والذل يتمنل قيامه بدفع تعويض للمضرور لدبر الضرر الذل لحق به درا  ال،طر المؤم
 .1الضرر الحاصل لء،ير، والناتج عن الحادث الذل قامت مسؤولية األول بمناسبته

                                                 
 .يرادع في ذل  ما دا  في هذه الرسالة تحت عنوان الطبيعة القانونية لعقد التأمين اشلزامي 1
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لما إمتاز به التشريع الفلسطيني عن بقية القوانين المقارنة، إذ أنه وضع  ،بقي أن يشير الباحث
وهتين القاعدتين عويض متضررل حوادث الطرق، قاعدتين هامتين في مدال إلتزم شركة التأمين بت

 :هما

 :مسؤولية كل مركبة بتعويض ركابيا: القاعدإ األولى  (7

، في الحاالت التي تقع بيا حوادث طرق مشتركة بيا أكنر من قرر المشرع الفلسطيني
بة موضوع ونيقة التأمين اشلزامي، بحيث تعويض ركا  المرك، بإلزام شركة التأمين مركبة
ذا وقع حادث سير بين مركبتين أو أكنر، فإن تعويض ركا  كل مركبة عن االضرار أنه إ

الدسدية، يكون على عاتق شركة التأمين المؤمنة لدييا المركبة تأمينًا إلزاميًا، وبغض 
 .النظر عن المركبة التي تسب  سائقيا بحادث الطرق

تسرل " والتي نصت على أنه  من قانون التأمين الفلسطيني( 745/7)وهذا ما دا  في المادإ 
يكون كل سائق مركبة مسؤوال عن ... األحكام اآلتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكنر من مركبة

 ".اشضرار الدسمانية التي أصابت ركا  مركبته

بينما يحمل المشرع األردني سائق المركبة المسببة للحادث، مسؤولية التعويض عن كافة االضرار، 
ذا تسببت أك نر من مركبة بالحادث، فإن كل سائق يتحمل المسؤولية بقدر مساهمته في الحادث، وا 

وحيث أنه إذا تعدد  "وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية في أحدى قراراتيا والذل دا  فيه 
 .1"المسؤولون عن الفعل الضار ، كان كل منيم مسؤوال بنسبة نصيبه

لزام سائق ، بأن ،روج المشرع الفلسطيرى الباحث يني على القواعد العامة في تأمين المسؤولية وا 
له ما مركبة وشركة التأمين المؤمن لدييا بتعويض الركا  الذين كانوا بدا،ليا، وقت وقوع الحادث، 

يبرره، إذ أن المشرع بيذه الطريقة، ضمن للمصا  دية تعويض معلومة، يستطيع أن يتقاضى حقه 
بة مساهمة الم،طئ، لكن هذا األمر ال يمنع  المشرع من وضع منيا، دون ال،وض في تحديد نس

                                                 
1
  7775من مدلة نقابة المحامين لسنة  7767المنشور على الصفحة  774/7777قرار محكمة التمييز األردنيه رقم 
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قاعدإ مفادها أمكانية ردوع المؤمن له أو شركة التأمين على مسب  ال،طأ الذل أدى إلى حادث 
 .الطرق، بما دفعته من تعويض لركا  المركبة التي لم يرتك  سائقيا أل ،طأ من قبله

بتعويض شركة تأمين المركبة  1ركبة النقيلةمسؤولية شركة تأمين الم: القاعدإ النانية (7
 . 2ال،فيفة

، بحادث كما قرر المشرع الفلسطيني، في الحاالت التي تشتر  بيا مركبة نقيلة مع مركبة ،فيفة
طرق، أن تدفع شركة تأمين المركبة النقيلة لشركة تأمين المركبة ال،فيفة، نصف مبلغ التعويض 

 (.أل ركا  المركبة ال،فيفة) ال،فيفة تداه ركا  هذه المركبة التي تلتزم به شركة تأمين المركبة 

إذا وقع حادث " من قانون التأمين الفلسطيني والتي دا  فييا ( 746/7)وهذا ما نصت عليه المادإ 
طرق إشتركت فيه مركبة نقيلة أو أكنر مع مركبة ،فيفة أو أكنر، فيدفع مؤمنو المركبة النقيلة 

 ".،مسين بالمائة من التعويض عن األضرار الدسدية الناتدة عن الحادث لمؤمني المركبة ال،فيفة

المركبات ال،فيفة، نظرًا لما مؤمني ويرى الباحث، أن إرادإ المشرع في هذا الن ، إتديت للرفق ب
 .قد تتعرض له من ،سائر في حال اصطداميا بمركبة نقيلة

  :والغير( المؤمن )  التأمينالعالقة اين شركة  :المطلب الثانو

الغيووور المضووورور دووورا  حوووادث و  يوضوووا الباحوووث فوووي هوووذا المطلووو  العالقوووة موووا بوووين شوووركة التوووأمين
الطرق، مبينًا كيف أودد المشرع مكنة ليذا المضرور مون الردووع علوى شوركة التوأمين بشوكل مباشور 

يد موون علووى الوورغم موون كونووه لوويس طرفووًا فووي عقوود التووأمين المبوورم مووا بووين الشووركة والمووؤمن لووه المسووتف
، فورعينالعقد، وحاالت ردوع شركة التأمين على المؤمن لوه، وذلو  كلوه، بعود أن يقسوم المطلو  إلوى 

                                                 
كل مركبة يزيد وزنيا اشدمالي عن أربعة "  التأمين الفلسطيني المركبات النقيلة على أنيا عرفت المادإ االولى من قانون   1

 ."آالف كيلو درام ويستننى منيا كل مركبة تدارية مر،صة لنقل سبعة ركا  أو أكنر
عمومية أو تدارية  كل مركبة ،صوصية أو"  عرفت المادإ االولى من قانون  التأمين الفلسطيني المركبات النقيلة على أنيا  2

".ال يزيد وزنيا اشدمالي عن أربعة آالف كيلو درام
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في،صصوه  النوانيوي،ص  الفرع األول لردوع المضرور على شركة التأمين، فيما ي،ص  الفورع 
 .لردوع شركة التأمين على المؤمن له المستفيد من عقد التأمين

  :(الدعوى المااشرة )  التأمينعلج شركة  رجوع المضرور :لوالفرع األ 

أعطى المشرع الفلسطيني، في القواعد ال،اصة المنظمة للتأمين اشلزامي على المركبات اآللية، 
للمضرور، وعلى الرغم من كونه، ليس طرفًا في عقد التأمين اشلزامي المنعقد ما بين شركة التأمين 

وع مباشرإ، على شركة التأمين، للمطالبة بالتعويض عن والمؤمن له، المستفيد من العقد، حق الرد
األضرار الدسدية التي لحقت به، درا  حادث الطرق، وذل  بواسطة دعوى يرفعيا أمام القضا ، 

 .وهي الدعوى المباشرإ

من قانون التأمين الفلسطيني والتي نصت على أنه ( 737)والسند القانوني لما ذكر هو ن  المادإ 
قامة الدعوى للمطالبة عن األضرار الدسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به للمصا  حق إ" 

 ".درا  الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معًا أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط

وقد دان  المشرع الفلسطيني الصوا ، في هذا الن ، كونه سما للمضرور بمطالبة شركة التأمين 
لية المؤمن له عن حادث الطرق، األمر الذل يدافي األساس بالتعويض، دون إشتراط نبوت مسؤو 

والطبيعة القانونية لنظام التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية، وينص  المضرور بمنابة مستفيد 
وقوع حادث الطرق ال مطالبة المضرور للمؤمن  هو من عقد التأمين، ويدعل ال،طر المؤمن منه

 .1له بالتعويض

ن المشرع الفلسطيني في هذا الن ، يكون قد ناقض نفسه، حيث أنه قرر بالقواعد باشضافة إلى أ
من قانون التأمين، أن إلتزام شركة التأمين بالتعويض، ال ينتج أنره إال بقيام المتضرر  العامة

ال ينتج التزام " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 77)بمطالبة المستفيد، حيث نصت المادإ 
ن أنره في التأمين من المسئولية المدنية إال إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع المؤم

 ".الحادث الذل ندمت عنه هذه المسؤلية
                                                 

 .تهأنظر األساس القانوني للتأمين اشلزامي من المسؤولية وطبيع 1
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ويرى الباحث أن على المشرع الفلسطيني، إصدار تعديل تشريعي، يقضي بأن ي،اصم في الدعوى 
بات مسؤولية المؤمن له، أو شركة التأمين المباشرإ كل من المؤمن له وشركة التأمين معًا، لغاية إن

 .منفردإ، شريطة االستناد إلى الحكم الدزائي القطعي الذل يدين المؤمن له بوقوع حادث الطرق

من القانون المدني قد أعطى  2(757)، فيما إذا كان المشرع األردني في المادإ 1وقد إ،تلف الفقه
ة بالتعويض مباشرإ، بإست،دام الدعوى المباشرإ، للمضرور حق الردوع على شركة التأمين للمطالب

ويقف الباحث مع االتداه الفقيي الذل يرى أن الن  لم ي،ول المضرور اللدو  للدعوى أم ال، 
المباشرإ لمطالبة شركة التأمين بالتعويض، ويرى الباحث أن االتداه اال،ر حاول تحميل الن  ما 

قاعدإ الراس،ة والتي تقضي بأنه ال مدال لالدتياد في ال يحتمل وأن أدتياد هذا االتداه ،الف ال
 .مورد الن 

المؤكد أن المشرع األردني في مدال التأمين اشلزامي من المسؤولية المدنية النادمة عن  ومن
حوادث الطرق ،ول المضرور حق مطالبة شركة التأمين بواسطة الدعوى المباشرإ، حيث نصت 

من ( 76)مع مراعاإ أحكام المادإ " اشلزامي للمركبات على أنه من نظام التأمين (  /75)المادإ 
التي لحقت به  هذا النظام ، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرإ بالتعويض عن االضرار 

وفقا للتعليمات الصادرإ بمود  احكام هذا النظام وال تسرل بحقه الدفوع التي يدوز لشركة التأمين 
 ".ؤمن لهالتمس  بيا تداه الم 

، من قانون التأمين الفلسطيني( 737)ويرى الباحث أن هذا الن  محل إنتقاد منل ن  المادإ 
، لم يصدر عن (77/7676)من نظام التأمين اشلزامي رقم (  /75)وبسب  حدانة ن  المادإ 

محكمة التمييز األردنية، حتى اآلن أل قرار يشكل سابقة قضائية، في إمكانية أن ترفع دعوى 
مباشرإ على شركة تأمين من قبل المضرور، دون إ،تصام المؤمن له أو نبوت مسؤوليته بحكم 

بيد أن قضا  محكمة التمييز أالردنية مستقر حتى هذه . ، من عدم هذه اشمكانيةدزائي قطعي
                                                 

. مرجع ساق ذكره: و النعيمات، موسى دميل 73  . مرجع ساق ذكره: ،ليل، محمد مصطفى: أنظر ال،الف الفقيي  1
  577 

ال يدوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق " القانون المدني األردني على أنه  من( 757)نصت المادإ   2
". عليه كّله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذل أصابه
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اللحظة على أن مسؤولية شركة التأمين تداه المضرور مرتبطة ودودًا وعدمًا، مع مسؤولية المؤمن 
داه هذا المضرور، وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية في العديد من قراراتيا، ومنيا القرار له ت
وبما أن مسؤولية شركة التأمين المميز ضدها مرتبطة " ... والذل دا  فيه ( 7554/75)رقم 

لمذكورإ قد التي أمنت السيارإ لدييا، وبما أنه كما بينا لم ينبت أن ا..بنبوت مسؤولية صاحبة السيارإ
تسببت بالحادث الذل لحق الضرر بالمميز وعليه فيكون الحكم المميز في محله إذ قضى بفسخ 

 .1"الحكم البدائي ورد دعوى المدعي المميز مما يتعين معه رد ما دا  في أسبا  التمييز

وقد دا  القانون المدني المصرل، ،لوًا من ن  يتيا للمضرور رفع دعوى مباشرإ في موادية 
لم يأتذ بن  صريا يقر ( 67/7666)شركة التأمين، كما أن قانون التأمين اشدبارل المصرل رقم 

هذه الدعوى على ن  المادإ  2الدعوى المباشرإ وينظم أحكاميا، إنما يؤسس الفقه والقضا  المصرل
عدز إذا توفي المصا  أو " من قانون التأمين اشدبارل آنف الذكر، والتي نصت على أنه 3( 74)

ود  على الشركة المؤمنة أن تؤدل إلى .....عدزًا كليًا مستديمًا من درا  الحادث ،الل سنة
 ..".المضرور أو ورنته مبلغ التأمين المستحق

ت،ضع دعوى المضرور في موادية " من القانون نفسه، نصت على أنه ( 73)كما أن المادإ 
 ..".شركة التأمين للتقادم

،وول المضورور دورا  حوادث الطورق، الردووع  المشرع الفلسطيني واألردنيلكل ما تقدم، فإن كل من 
علووى شووركة التووأمين مباشوور، بالوودعوى المباشوورإ، وذلوو  بوون  صووريا، ال يشووترط فيووه الحصووول علووى 
حكوووم قطعوووي بمسوووؤولية الموووؤمن لوووه، فيموووا ،وووال التشوووريع المصووورل مووون نووو  صوووريا يووونظم الووودعوى 

تعوووديالت التشوووريعان الفلسوووطيني واألردنوووي، بحيوووث ُيلوووزم المباشووورإ، وعليوووه فوووإن الباحوووث يووورى ضووورورإ 
المضرور بإ،تصام المؤمن له مع شوركة التوأمين، أو الحصوول علوى حكوم قطعوي بمسوؤولية الموؤمن 

                                                 
دار : ولاالصدار األ. 7ط.التأمين والقضاء او قرارات محكمة التمييز ا ردنية: مشار إليه في مؤلف المومني،محمد أحمد 1

 766 .7667.النقافة للنشر والتوزيع
منشأإ .7ط.الدعوى المدنية المااشرة للمضرور ضد شركة التأمين -دعوى تعويض حوادث السيارات: المندي، محمد 2

 .475  . مردع سبق ذكره: و دسوقي، محمد إبراهيم 7775.االسكندرية.المعارف
 .الملغي بصدور القانون الحالي( 537/7733)أمين اشدبارل رقم من قانون الت( 3)تقابل هذه المادإ ، المادإ   3
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لوووه عووون التعوووويض، وذلووو  مووون أدووول إنبوووات مسوووؤولية الموووؤمن لوووه عووون حوووادث الطووورق، والتوووي ترتووو  
 .مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض

التشريع المصرل، بحيث يتم إيداد نصو  صوريحة تونظم الودعوى المباشورإ، مون أدول كذل  تعديل 
 .إال يبقى التشريع المصرل متأ،رًا عن التشريعات التأمينية المقارنة

  :علج المؤمن له( المؤمن )  التأمينحا ت رجوع شركة  :الثانوالفرع 

فائقة وت،وله حق  عناية  ،ولي المضرورت لما كانت التشريعات المقارنة في مدال التأمين اشلزامي،
مسؤولية هذه الشركة مطلقة والتزاماتيا مدردإ من  الردوع على شركة التأمين بشكل مباشر، وتدعل 

ع على التأمين حق الردو  ن هذه التشريعات تعطي لشركةإف ،التأمين الدفوع المستمدإ من عقد 
وذل  على أساس الحلول القانوني محل ، ضرورلتسترد ما دفعته للم ،1له في حاالت معينة المؤمن 

مقيدإ بقيدين أساسيين أوليما  هذه الحاالت  تكونوعليه ، 2ضرور الذل قامت الشركة بتعويضهمال
                                                 

يدوز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق  -أ" على أنه  األردني من نظام التأمين اشلزامي( 75)نصت المادإ   1
إذا كان سائق   :7-اليةالمتضرر ، في ال من الحاالت الت المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته من تعويض الى 

لفئة المركبة التي كان   المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على ر،صة قيادإ او على فئة ر،صة قيادإ
إذا كان سائق المركبة -7،الليا  يقودها أو كانت تل  الر،صة ملغاإ بصورإ دائمة أو معلقة لمدإ يمتنع على السائق القيادإ 

والمتوقع من الش،  العادل  بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادإ المركبة على النحو المألوف  المتسببة
الكحول في الدم وفقًا للتعليمات الصادرإ ليذه الغاية  بسب  وقوعه تحت تأنير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز

إذا وقع الحادث بسب  استعمال  5.-الم،دراو العقار الطبي وقوعه تحت تأنير  بمقتضى احكام التشريعات النافذإ او بسب 
إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدل الى زيادإ  4- المركبة في غير األغراض المر،صة الدليا وفق احكام التشريعات النافذإ

عام، شريطة ان تكون لفة للقانون أو النظام الأغراض م،ا ال،طر بسب  م،الفة احكام التشريعات النافذإ او اذا است،دمت في 
إذا وقع  3- وقوع الحادث وان تنطول على دنحة قصدية او دناية ، السب  المباشر في تل  الم،الفة، في دميع الحاالت

أمين يدوز لشركة الت - . الحادث بسب  استعمال المركبة في تعليم قيادإ المركبات ولم تكن المركبة مر،صة ليذه الغاية
-:7في أل من الحالتين التاليتين الردوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر 

 7اذا نبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث- إذا كان الضرر نادما عن حادث سببته مركبة سرقت
ز لشركة التأمين الردوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما يدو  -او استعملت دون وده حق ج

استعمال المركبة لنقل  :7-المتضررين من ركا  المركبة المتسببة بالحادث في أل من الحالتين التاليتين دفعته من تعويضالى 
نقل عدد من الركا  يتداوز الحد المسموح  -7 ذل  االش،ا  دون ان تكون مر،صة ومديزإ ليذه الغاية او مصرحًا ليا ب
شركة التأمين في الردوع على اساس نسبة عدد الركا   به وفق احكام التشريعات النافذإ ، وفي هذه الحالة ، يتم احتسا  حق 

 ".وع الحادثنقليم المركبة اننا  وقالركا  الذين كانت ت الذين تنقليم المركبة زيادإ عن الحد المسموح به الى عدد 
 766  . مرجع ساق ذكره: أبوالييدا ، لؤل مادد ذي  2
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ية المؤمن له بتعويض هذا هو قيام مسؤول ونانييما  ،شركة التأمين بتعويض المضرور مقيا
من نظام التأمين اشلزامي، حاالت ردوع ( 75)نظم المشرع األردني في المادإ  وقد، 1المضرور

أما المشرع المصرل، فقد ، للمتضرر  شركة التأمين على المؤمن له، بما تكون قد دفعته تعويضاً 
من قانون ( 75)نظمت المادإ ونيقة التأمين اشدبارل النموذدية، كما  أورد حاالت الردوع في

  .إحدى هذه الحاالتالتأمين اشدبارل 

الفلسطيني، لم يضمن قانون التأمين، نصوصًا صريحة، تمكن شركة التأمين من الردوع أما المشرع 
، بالنسبة بل ألقى الع   األكبر على صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق على المؤمن له،

 .لركا  المركبة، مع حرمان سائقيا من التعويض

 :نيا، وذل  على النحو التاليم ويعرض الباحث حاالت الردوع، مبينًا موقف القوانين المقارنة

عدم حصول سائق المركبة المتسببة بالحادث على ر،صة قيادإ، أو حصوله على ر،صة  -7
أو مسحوبة  ،أو كانت الر،صة ملغاإ ،2مركبة من ذات النوع له قيادإ تديز قيادإ ال

، أو إذا نبت أن الحادث كان متعمدا من سائق المركبة بمود  قرار الدية الم،تصة
إذن مالكيا أو المتصرف بيا، أو إذا وقع  ببة بالحادث، أو كانت المركبة تقاد بدون المتس

  .ألدليا المر،صة  الحادث بسب  إستعمال المركبة في غير اشغراض 

 

 

 

                                                 
 755  . مردع سبق ذكره: البياتي، نادية ياس 1
دار الحامد للنشر . االردن. 7ط. تقدير مالغ التعويض وحقوق المؤمن المترتاة علج داعه: ،ليل، مصطفى 2

 .535 . 7667.والتوزيع
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ففي كل هذه األحوال يقرر المشرع األردني، والمشرع المصرل، حق شركة التأمين بالردوع على 
، في قانون التأمين، حرمان السائق من 1قرر المشرع الفلسطينيالمؤمن له أو السائق، في حين ي
لقا  ع   تعويض الركا  المصابين، على صندوق ( 747)التعويض بمود  أحكام المادإ  وا 

مع تمكين الصندوق من الردوع  2(765)تعويض مصابي حوادث الطرق، بمود  أحكام المادإ 
 . 3(763)أحكام المادإ  بمود على المؤمن له أو السائق، 

إذا كان السائق حاصاًل على ر،صة قيادإ، وكانت هذه الر،صة منتيية الصالحية، فأن أما 
لم يحرم المشرع الفلسطيني ف سائق، التشريعات المقارنة أ،ذت مواقف م،تلفة من تعويض هذا ال

حيث نصت  ،نتيا  سريان ر،صة القيادإإالسائق من التعويض، إذا لم تمضي سنة على تاريخ 
من قاد  -3... ال يستحق المصا  تعويضًا في إحدإ الحاالت التالية " على أنه ( 747/3)مادإ ال

                                                 
 :ال يستحق المصا  تعويضًا في إحدى الحاالت اآلتية" الفلسطيني على أنه  من قانون التأمين( 747)نصت المادإ  1
من قاد  -5 عان بيا في ارتكا  دناية أو دنحةمن قاد المركبة أو است -7 من تسب  عمدا في وقوع حادث الطرق -7

ة دون إذن مالكيا أو من قاد المركب  -4حادث أو ،الف شروط ونيقة التأمينالمركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت ال
من قاد المركبة بدون ر،صة قيادإ، أو بر،صة قيادإ ال تديز له قيادإ  -3 ونا ومن كان يعلم أنيا تقاد كذل المتصرف بيا قان

ى قرار مركبة من ذات النوع أو قادها بر،صة انتيى سريانيا مدإ تزيد على سنة، أو ،الل فترإ حرمانه من القيادإ بنا  عل
 مال  المركبة أو المتصرف بيا الذل سما لش،  آ،ر بقيادتيا دون أن يكون للمركبة   -5 م،تصة قانونا صادر من دية

ن المصا  دا،ل تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين ال يغطي حادث الطرق الذل أصي  فيه أل منيما أننا  القيادإ سوا  كا
من هذه المادإ، إذا اصي  السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة ( 5)على الرغم مما ورد في الفقرإ  -6 المركبة أو ،ارديا

بإذن مالكيا أو المتصرف بيا، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان ليا تأمين ال يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن 
 .،رمن المعقول أن يعلم بذل ، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أل مصا  آ

فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصا  الذل "من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 765)نصت المادإ   2
إذا كان السائق   -: يستحق تعويضا بمود  أحكام هذا القانون وال يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض ألحد األسبا  اآلتية

إذا كان المؤمن تحت  -5يكن بحوزإ السائق تأمين بمود  أحكام هذا القانون إذا لم -7المتسب  في وقوع الحادث مديوال
استعمال المركبة لغرض ( أ:إذا كان بحوزإ السائق تأمين ولكنه ال يغطي الحادث موضوع المطالبة بسب   -4التصفية 

إذا ( ز له قيادإ ذات النوع جقيادإ السائق للمركبة بدون ر،صة قيادإ أو بر،صة ال تدي( م،الف لما هو محدد في ر،صتيا  
إذا وقع من المؤمن له غ  أو تدليس أو أ،فى وقائع ( لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه د

 .أية حالة أ،رى ال تغطي فييا الونيقة االلتزام بالتعويض بمود  احكام هذا القانون(دوهرية عند حصوله على ونيقة التأمين و
 " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 763/7)نصت المادإ  3
من ال يستحق تعويضا ( أ:يحق للصندوق الردوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسب  الحادث على أحد المذكورين أدناه  -7

ويستننى من ذل   من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث،( من هذا القانون  ( 747) بمود  أحكام المادإ 
من كان بحوزته تأمين ال يغطي الحادث ( من كان لديه تأمين سنول انتيى مفعوله ،الل نالنين يومًا قبل تاريخ الحادث ج

.مال  المركبة أو المتصرف بيا( د( 765)من المادإ ( 4)وفقًا للحاالت المذكورإ في الفقرإ 
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المركبة بدون ر،صة قيادإ، أو بر،صة قيادإ ال تديز له قيادإ مركبة من ذات النوع أو قادها 
ر بر،صة انتيى سريانيا مدإ تزيد على سنة، أو ،الل فترإ حرمانه من القيادإ بنا  على قرار صاد

 ".من دية م،تصة قانونا

إلى حالة إنتيا  ر،صة السائق، ويرى الباحث  الم يتطرق والمشرع المصرل، المشرع األردني، أما 
ليذه الحالة، يعني عدم مقدرإ شركة التأمين الردوع والمصرل، األردني  ينأن عدم تطرق المشرع

حالة )الباحث أن هذه الحالة ، لمطالبته بما تكون قد دفعته من تعويض، كما يرى 1على السائق
وأن كانت تشكل م،الفة لقوانين المرور، إال أنيا ال ( إنتيا  ر،صة القيادإ ال،اصة بسائق المركبة

تشكل سببًا لوقوع الحادث المؤمن منه، وبالتالي حتى لو نصت ونيقة التأمين على سقوط الحق 
بكونه شرطًا تعسفيًا، إستنادًا لحكم ن هذا الشرط يمكن الدفع إبالتعويض، في منل هذه الحالة، ف

 .من القانون المدني األردني( 774/3)المادإ 

 :ودود سائق المركبة أننا  وقوع الحادث بحالة سكر وتحت تأنير م،در  -7

لشركة التأمين حق الردوع من نظام التأمين اشلزامي،   (7/أ/75)في المادإ  أعطى المشرع األردني 
قدرته  ؤمن له بيذه الحالة إذا كان سائق المركبة بحالة سكر أدت إلى عدم الم على سائق المركبة 

الش،  العادل وكان تركيز الكحول  على التحكم بقيادإ المركبة على النحو المألوف والمتوقع من 
  .قانونا بدمه أكنر من النسبة المسموح بيا 

في ونيقة التأمين اشدبارل أما المشرع المصرل، فقد ن  على هذا السب  من أسبا  الردوع، 
للمؤمن أن يردع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من " النموذدية، والتي نصت على أنه 

إذا نبت أن قائد المركبة سوا  كان المؤمن له أو ش،  آ،ر ... مبلغ التأمين في الحاالت اآلتية
ب  تأنير تناول مشروبات كحولية سما له بقيادتيا أرتك  الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بس

 ".أو م،درات

                                                 
1
.535 . مرجع ساق ذكره: ،ليل، مصطفى
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أما المشرع الفلسطيني، فلم يتطرق إلى هذه الحالة تحديدًا، إال أنه إذا ودد في ونيقة التأمين ن  
يفرض على السائق عدم القيادإ أننا  ودوده تحت تأنير الكحول أو المواد الم،درإ، فإنه يحرم من 

من قانون التأمين، ويحال تعويض الركا  المصابين، ( 747/5)التعويض إستنادًا ألحكام المادإ 
من قانون التأمين، ( و/765/4)إلى صندوق تعويض  مصابي حوادث الطرق، سندًا ألحكام المادإ 

مع قدرإ الصندوق على الردوع على السائق للمطالبة بما دفعه من تعويض للركا ، سندًا ألحكام 
  .من قانون التأمين( ج/763)المادإ 

إذا إستعملت المركبة بطريقة تؤدل الى زيادإ ال،طر بسب  م،الفة أحكام التشريعات النافذإ أو  -4 
أغراض م،الفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تل  الم،الفة، في دميع  إذا است،دمت في 

وهذا ما ، وقوع الحادث وأن تنطول على دنحة قصدية أو دناية الحاالت، السب  المباشر في 
من نظام التأمين اشلزامي األردني، في حين لم يتطرق المشرع ( أ/75/4)نصت عليه المادإ 

المصرل، ليذه الحالة، أما المشرع الفلسطيني فإنه يحرم السائق وأل ش،  من التعويض، أن هو 
 .أست،دم المركبة أو إستعان بيا شرتكا  دنحة أو دناية

نقل عدد من الركا  يتداوز الحد المسموح به قانونًا، ففي حين سما المشرع االردني لشركة  -3
التأمين الردوع على المؤمن له، في هذه الحالة، بما يتناس  مع الزائد عن عدد الركا  المسموح 

 .قانونًا، فإن المشرع المصرل لم يتطرق إلى هذه الحالة

ر على شركة التأمين، وضع شرط في ونيقة التأمين، يقيد أما المشرع الفلسطيني، فأنه يحظ
إستعمال المركبة ال،صوصية، من حيث عدد الركا ، مما يعني عدم قدرإ شركة التأمين على 

من قانون ( 747/5)، وهذا ما يستفاد من ن  المادإ الردوع على المؤمن له، في منل هذه الحالة
 .التأمين الفلسطيني

بالتزامه باالدال  بالمعلومات والبيانات التي يكون من الميم لشركة التأمين إ،الل المؤمن له،  -5
( 75)معرفتيا، وقد ن  المشرع المصرل على هذه الحالة كسب  من أسبا  الردوع، في المادإ 
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، بينما لم يتطرق ليا، أل من المشرع األردني أو الفلسطيني، كسب  1من قانون التأمين اشدبارل
 ع، أو من أسبا  حرمان المؤمن له، من المن أسبا  الردو 

 

 

 

                                                 
يدوز لشركة التأمين أن تردع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد " من قانون التأمين اشدبارل على أنه( 75)ادإ تن  الم  1

أدته من تعويض إذ أنبت أن التأمين قد عقد بنا  على إدال  المؤمن له ببيانات كاذبة أو إ،فائه وقائع دوهرية تؤنر في حكم 
لى سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة أست،دمت في أغراض ال ي،وليا شركة التأمين على قبوليا تغطية ال،طر أو ع

 .التر،ي 
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 الفلل الثانو

 اإللزامو التأمينآثار 
بعد أن بيَّن الباحث، في الفصل األول من هذه الدراسة، مسؤولية شركات التأمين عن تعويض 
متضررل حوادث الطرق، فإنه ي،ص  هذا الفصل لدراسة آنار التأمين اشلزامي، ويقسم هذا 

، يوضا في المبحث األول، نظام الدفعات المستعدلة، أما المبحث الناني الفصل إلى مبحنين
 .النيائي في،صصه، لدراسة مقدار التعويض

 الداعات المستعجلة : لوالماحث األ 

أودد المشرع الفلسطيني في قانون التأمين، نظامًا عمليًا يكفل للمصا  في حادث الطرق، الحصول 
لتووي أنفقيووا بسووب  الحووادث، باشضووافة لمووا يكفووي لسوود متطلبووات علووى بوودل نفقووات العووالج الضوورورية ا

معيشته ومعيشة من يعيليم، وهذا النظام هو الدفعات المسوتعدلة، والتوي نظموت فوي عشور موواد مون 
 (.757-756)قانون التأمين الفلسطيني، هي المواد 

دوود هوذا النظوام، لم تن  أل من التشريعات المقارنة األ،رى، على منل هذا النظام، ويعود أصول و 
فوي التشووريع الفلسووطيني، لحقبووة حكووم اشحووتالل اشسوورائيلي لووالراضذ الفلسووطينية، عقوو  حوور  حزيووران 

، حتووى صوودور قووانون 2، والتووي ظلووت سووارية1، إذ أن األواموور العسووكرية االسوورائيلية7756فووي العووام 
 .3فعاتكانت تتيا للمصا  الحصول، على هذه الد( 76/7663)التأمين الفلسطيني رقم 

المستحق له، في  وتعتبر هذه الدفعات، حال قبضيا من قبل المصا ، دز  من التعويض اشدمالي 
( 755/5)الموادإ  حال نبوت مسؤولية المسوؤول بوالتعويض أموام المحكموة الم،تصوة، وهوذا موا أكدتوه 

                                                 
ن موو57 المنشووور فووي العوودد . 7765لسوونة ( 566رقووم ( )الضووفة الغربيووة)أموور بشووأن التعووويض علووى مصووابي حوووادث الطوورق  1

.  757علوووووووووووووووووووووووووووووى الصوووووووووووووووووووووووووووووفحة رقوووووووووووووووووووووووووووووم  56/5/7766واألوامووووووووووووووووووووووووووووور والتعيينوووووووووووووووووووووووووووووات بتووووووووووووووووووووووووووووواريخ  المناشوووووووووووووووووووووووووووووير
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=1976&MID=4883 

تلغى دميع األوامر واألحكام الصادرإ عن سلطات اشحتالل " من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ( 776/7)تن  المادإ  2
 ".بشأن التأمين

  7765لسنة  566من األمر العسكرل رقم ( 3)أنظر المادإ  3
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مسووتدعي لل تكووون دميووع المبووالغ المدفوعووة : "  موون قووانون التووأمين الفلسووطيني حيووث نصووت علووى أنووه 
  ". دز ا من إدمالي التعويض المستحق للمصا  حين نبوت المسؤولية 

اموا " وهذا ما تطبقه المحاكم الفلسطينية في أحكاميا، حيث دوا  فوي أحود أحكوام محكموة االسوتئناف 
شويكل فإننوا وحيوث أن مون النابوت  5566ب،صو  عودم ،صوم الودفعات المسوتعدلة والبوالغ قيمتيوا 

/ 75/3المسووووووتأنفه قوووووود دفعووووووت مبلووووووغ سووووووتة االف وسووووووتمائة شوووووويكل بتوووووواريخ  فووووووي أوراق الوووووودعوى أن
فانوووه  7/وذلووو  بمودووو  المبووورز م ع 7/76/7666ودفعوووة أ،ووورى بقيموووة ألفوووي شووويكل بتووواريخ 7666

شويكل دوزأ  5566من قانون التأمين تكوون هوذه الودفعات والبالغوة  5فقرإ  755وعماًل بأحكام المادإ 
  لوذا فاننوا نقورر قبوول هوذا البنود مون االسوتئناف، لوذل  ومون من إدمالي التعويض المسوتحق للمصوا

 7من قانون أصول المحاكمات المدنية والتدارية رقم  7فقرإ  755كل ما تقدم وعماًل باحكام المادإ 
نقورر قبوول االسوتئناف موضووعًا وتعووديل الحكوم المسوتأنف و،صوم الودفعات المسووتعدلة  7667لسونة 

 1.."التعويض المحكوم بهشيكل من قيمة  5566والبالغة 

أ،ووووذ ضوووومن الوووودفعات قوووود كووووذل  عوووورض المشوووورع الفلسووووطيني، للفوووورض الووووذل يكووووون المصووووا  فيووووه، 
، أو أنه تبين للمحكمة عدم أحقية طال  هذه الدفعات النيائيالمستعدلة ما يزيد عن مبلغ التعويض 

"   لسوطيني علوى أنوهمون قوانون التوأمين الف(  757) بالحصول على التعويض ابتداً ، فنصت الموادإ 
الدفعات المسوتعدلة المدفوعوة للمودعي عون المبلوغ المحكووم بوه فوي الودعوى األصولية،  إذا زاد مدموع 
المحكمووووة بوووورد الوووودعوى بحكووووم نيووووائي فإنووووه يحووووق للموووودعى عليووووه الووووذل دفووووع الوووودفعات  أو إذا قضووووت 

  ".على المدعي أو المسؤول عن الضرر أو الصندوق  المستعدلة الردوع 

، يقسوووم الباحوووث هوووذا المبحوووث إلوووى مطلبوووين، حيوووث ي،صووو  المطلووو  دراسوووة هوووذا المطلووو يل ولتسووي
األول لدراسووة طلوو  الوودفعات المسووتعدلة، فووي حووين يسوولط الضووو  فووي المطلوو  النوواني علووى ادوورا ات 

 .هذا الطل  لدى المحكمة الم،تصة

 

                                                 
 .77/77/7676بتاريخ  735/7676رقم  باالستئنافئناف القدس محكمة إست حكم 1
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 طلب الداعات المستعجلة  :لوالمطلب األ 

للمورض والعووز طيلوة  عرضوةسرته أفراد أبقا  المصا  و إعدم  ييدف نظام الدفعات المستعدلة، إلى
يكون ،الليا غير قادر على العمل، سيما وأن هذه الفترإ قد تطوول، هوذا باشضوافة فترإ العالج التي 

وهوذا مووا أكدتوه محكمووة  ،لموا تسوتغرقه ادوورا ات التقاضوي فووي دعووى التعويضووات األساسوية مون وقووت
أن دعوووووى المطالبووووة بالنفقووووات المسووووتعدلة قوووود شوووورعت " قوووورار ليووووا الوووونقض الفلسووووطينية، إذ دووووا  فووووي 

لتدنيوو  المصوووا  وعائلتووه إدووورا ات التقاضوووي الطويلووة وموووا يووندم عنيوووا مووون ... باألصوول للمصوووا  
 .1"تأ،ير يعود بالضرر الدسيم علييم وبالتالي فقد إكتسبت هذه الدعوى طبيعة ،اصة

نيول دوز  مون التعويضوات  يمكون المصوا  مونضمن نصو  قانون التأمين، ما ن المشرع إلذل  ف 
،طووواره مووون قبووول إمدووورد بن لوووم يووودفع المسوووؤول عووون التعوووويض إفووو ،المسوووتحقة لوووه علوووى شوووكل دفعوووات

 .ه بالدفعمالز د  المشرع ادرا ات قضائية سريعة شأو المصا  

إلووى المحكمووة الم،تصووة  أوور المسووتعدلة مووويقوودم المسووتدعي طلوو  الوودفع المسووتعدل إلووى قاضووي األ
 أوفوووي حالوووة اذا لوووم يووودفع المسوووؤول عووون التعوووويض الدفعوووة المسوووتعدلة للمصوووا   ،نظووور الووودعوىفوووي 

موون قووانون التووأمين والتووي نصووت ( 757)، وهووذا مووا نصووت عليووه المووادإ المضوورور رغووم ا،طوواره بووذل 
يقدم طل  الدفع المستعدل إلى قاضي األمور المستعدلة أو إلى المحكمة الم،تصوة " ... على أنه 
 ".دعوىفي نظر ال

إحتسووا  الوودفعات عوون عناصوور يقسووم الباحووث، هووذا المطلوو  إلووى فوورعين، يتحوودث فووي الفوورع األول 
،طوووار الملتوووزم قانونوووا بالووودفعات إبينموووا يسووولط الضوووو  فوووي الفووورع النووواني علوووى موضووووع المسوووتعدلة، 
 .المستعدلة
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 حتساب الداعات المستعجلة إعنالر  :لوالفرع األ 

التووأمين الفلسووطيني، العناصوور التووي توود،ل فووي إحتسووا   الوودفعات موون قووانون ( 756)حووددت المووادإ 
 :المستعدلة، وهذه العناصر هي

  :م إنفاقيا على العالج تالتي أنفقت على العالج والنفقات التي يتح الضرورية النفقات (  7

، بموا فييوا نفقوات مكونوه فوي المشوفى بسوب  الحوادث ،نفقيا المصا  على عالدوهأالتي المبالغ وهي 
يووتمكن موون  قوود يكووون إسووتنفذ قدرتووه الماليووة، وحتووى ،ه بوودفع النفقووات الطبيووةقياموون المصووا  حووين وا  

، كان البد من إلزام شركة التأمين أو المسؤول بوالتعويض، بودفع هوذه النفقوات بشوكل مواصلة عالده
 .1في المشفى ت المصا ماقإطبية ودميع نفقات الدوية االنمن  مستعدل، وتشمل هذه النفقات

النفقووات الضوورورية التووي أنفقيووا المصووا  ... علووى المسووؤول" علووى أنووه ( 756/7)وقوود نصووت المووادإ 
للعالج بسب  الحوادث بموا فييوا نفقوات مكونوه فوي المشوفى والنفقوات التوي يتحوتم إنفاقيوا علوى عالدوه 

 ".وتمريضه بسب  الحادث

  :ه المعالينأفراد أسرتومعيشة  ة المصا كفي لسد متطلبات معيشتشيرل ي مرت (  7

دفعووات شوويرية تكفووي لسوود " موون قووانون التووأمين الفلسووطيني، علووى أنووه ( 756/7)حيووث نصووت المووادإ 
متطلبووات معيشووته ومعيشووة أفووراد أسوورته المعووالين منووه ومتطلبووات العووالج والتمووريض الضوورورية التووي 

 ".يستود  إنفاقيا عليه بسب  الحادث

تيَّن على موضوع شومولية الدفعوة المسوتعدلة للعوالج، بالن  مر يالحظ هنا قيام المشرع الفلسطيني، 
، وكورر الون  فوي الفقورإ النانيوة مون ( 756)حيث ن  على ذلو  فوي الفقورإ االولوى مون الموادإ رقوم 

 .الذل يستود  معه تعديل تشريعي بحيث يلغى التكرارالمادإ ذاتيا، األمر 

                                                 
بودون مكووان . (دفعووة الويمن. )1122و لقضةاة اللةةلل الجةدد ساسةج التةةدريب األماارنة . مدلوس القضوا  االعلوى الفلسووطيني  1
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 ، حددتاالفلسطيني التأمينمن قانون ( 756)لى والنانية من المادإ و الفقرتان األ أن ،و،الصة القول
نفقيا المصا  أوهي عبارإ عن النفقات الضرورية التي  ،ماهية المبالغ التي تشمليا هذه الدفعات

على عالده بس  الحادث بما فييا نفقات مكونه بالمستشفى والنفقات التي يتحتم انفاقيا على 
متطلبات معيشته ومعيشة األفراد الذين  ودفعات شيرية تكفي لسد ،عالده وتمريضه بس  الحادث

 .1يعيليم باشضافة إلى متطلبات العالج والتمريض التي يستود  انفاقيا عليه بس  الحادث

نووووم دووووا ت الفقوووورإ النالنووووة، موووون المووووادإ نفسوووويا، لتضووووع ضووووابطًا ميمووووًا فووووي عمليووووة إحتسووووا  الدفعووووة 
لشووويور النالنوووة التوووي سوووبقت مراعووواإ د،ووول المصوووا  ،وووالل ا المسوووتعدلة، حيوووث أن المشووورع إشوووترط

عمل به، ، مع عدم اشلتفات، لما يزيد عن منلي معدل األدور، في الحقل اشقتصادل الذل يَ الحادث
 .2وذل  حس  النشرإ التي يصدرها دياز اشحصا  المركزل

كووذل  يحووق لورنووة الشوو،  المتوووفى فووي حووادث الطوورق، أن يحصوولوا علووى دفعووات مسووتعدلة، تكفووي 
العووالج التووي ُأنفقووت علووى المتوووفى منووذ لحظووة وقوووع  يشووة لُمعووالي المتوووفى وتكوواليفلسوود نفقووات المع

موون قووانون التووأمين سوووالفة ( 756)حووادث الطوورق حتووى وفاتووه، ويسووتدل علووى ذلووو  موون نوو  المووادإ 
كل شو،  لحقوه ضورر دسوماني نوادم " والتي عرفت المصا  على أنه (  7)الذكر، بداللة المادإ 

 ".ة الش،  المتوفىعن حادث طرق، ويشمل ورن

أمووا مصوواريف الوودفن والدنووازإ وبيووت العووزا ، فإنيووا ت،وورج موون عناصوور إحتسووا  الوودفعات المسووتعدلة، 
 .وفق ما أستقر عليه االدتياد القضائي الفلسطيني

بودل نفقوات دفون " طبقت المحاكم الفلسوطينية ذلو ، حيوث دوا  فوي قورار لمحكموة االسوتئناف أنوه وقد 
 .3.."من قانون التأمين 756من النفقات التي وردت في ن  المادإ ال تد،ل في ض...وعزا  

                                                 
دراسةةة "الةةداعات المسةةتعجلة اةةو قةةانون التةةأمين الفلسةةطينو وا نظمةةة واألوأمةةر العسةةكرية ا سةةرائيلية : حسووام. حطووا   1

 .post_05.html-http://hussamhattab.blogspot.com/2008/12/blog. "مقارنة
يراعى عند تحديد الدفعة الشيرية، د،ل المصا  ،الل " من قانون التأمين الفلسطيني، على أنه ( 756/5)مادإ نصت ال  2

النالنة أشير التي سبقت تاريخ الحادث، وال يؤ،ذ في االعتبار الد،ل الذل يزيد على منلي معدل األدور المذكور في المادإ 
(733".)

3
 .74/5/7677الصادر بتاريخ  37/7677رقم  باالستئنافمحكمة استئناق القدس  حكم

http://hussamhattab.blogspot.com/2008/12/blog-post_05.html
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علوى أن مصواريف الودفن صوراحة ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني دان  الصوا ، بعودم الون  
كونيووا منوول والدنووازإ وبيووت العووزا  موون الوودفعات المسووتعدلة، فووي حالووة وفوواإ المصووا  بحووادث الطوورق، 

الش،  المتوفى منذ لحظة وقوع حادث السير حتى وفاته، بمعنوى تكاليف العالج التي انفقت على 
ن الباحووث يوورى بضوورورإ إصوودار تعووديل تشووريعي إأنيووا تكوواليف ضوورورية ووادبووة الوودفع فووورًا، وعليووه فوو

 .دلة عين  صراحة على هذه التكاليف ضمن الدفعات المست

 . خطار الملتزم قانونا االداعات المستعجلة إ :الفرع الثانو

علوووى المسوووؤول عووون التعوووويض  " أنوووهالسوووالفة الوووذكر مووون هوووذا القوووانون (  756)الموووادإ  تصووولقووود ن 
هوذا القوانون أن يودفع للمصوا  دفعوة مسوتعدلة ،والل نالنوين يوموًا مون تواريخ إ،طواره  مابمود  أحكو

  ."بذل  من المستدعي المبالغ المستحقة للمصا  من نفقات ضرورية  ودفعات شيرية 

رع الفلسوطيني، قوود إشوترط قبول المطالبووة القضوائية بالودفعات المسووتعدلة، أن وبيوذا الون  يكووون المشو
لوم تتم المطالبة الودية، وذل  عن طريق إ،طوار المسوؤول بوالتعويض، بضورورإ دفوع هوذه الودفعات، و 

 أن يفضول أنوهال إشوفويا  أوبواسوطة البريود المسودل  أو يكوون عودلياً  نكأ،طار يحدد شكال معينا ل 
 ودرى العمول  من أدل تسييل وتسريع عملية اشنبات لدى المحكمة،وذل   مكتوبًا، اال،طار يكون 

 :على ان يشتمل اال،طار

 اسم المصا  (  7

 .اسم المسؤول بالتعويض وهو الموده له اال،طار (  7

  .(دفعات مستعدلة ) موضوع الطل  (  5

 .تاريخ الحادث (  4

 .رقم المركبة (  3

 . التأمينرقم بوليصة (  5
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 . 1وان يقوم المصا  بتحديد المبالغ المطال  بيا وطبيعتيا(  6

تواريخ تبلوغ المسوؤول  ويد  قبل رفع طل  الدفعات المستعدلة إلى القضا ، مرور نالنين يومًا على
، وال يقبووول طلووو  الووودفعات المسوووتعدلة، فوووي حوووال عووودم إ،طوووار المسوووؤول 2بوووالتعويض ليوووذا اش،طوووار

محكمووة بدايووة لوقوود دووا  فووي قوورار ، الطلوو  اشوورط أساسوويًا لقبووول هووذ بووالتعويض، كووون اش،طووار يعوود
إن المشرع و،رودًا منه عن القواعد العامة قد أداز للمصا  الطل  من قاضي األمور " نابلس أنه 

المستعدلة أو قاضي الموضوع الذل ينظر الدعوى األصلية الحكم له ببدل نفقات العالج الضرورية 
وتمريضووه وكووذل  بوودل دفعوات شوويرية تكفووي لسود متطلبووات معيشووته وعيشووة التوي أنفقيووا علووى عالدوه 

أسوورته المعووالين منووه شووريطة ذلوو  أن يكووون المسووتدعي قوود ودووه إ،طووارًا بتلوو  النفقووات والوودفعات إلووى 
المسووؤول بووالتعويض وعوودم قيووام األ،يوور بوودفع تلوو  النفقووات والوودفعات ،ووالل نالنووين يومووًا موون توواريخ 

والبينة المقدمة ال ندد ما يشير إلى أن المستدعي قوام "   في قرار آ،ر أنه ودا، 3.."تبلغه اش،طار
في أل وقت قبل الدو  للمطالبة بالتعويضات المستعدلة بتقديم إ،طار إلوى المسوتدعى ضودها لودفع 

المشار إلييا سيما وأن صراحة الن  الوارد فوي تلو  ( 756)الدفعات المذكورإ حسبما تتطل  المادإ 
أودبت إت،اذ هذا اشدرا  من قبل المصا  إذا كان يرغ  فوي المطالبوة بودفعات مسوتعدلة المادإ قد 

الموذكورإ  ( 756)وعليه وحيث أن المسوتدعي لوم يلتوزم بواشدرا ات المنصوو  علييوا فوي الموادإ ....
 .4.."مما يدعل من هذا الطل  سابقًا ألوانه، لذل  تقرر المحكمة الحكم بعدم قبول الطل  ورده

اال،طار إلى النصف مقارنة  الباحث أنه وعلى الرغم من كون المشرع الفلسطيني، ،فض مدإ ويرى
مدإ النالنين يومًا النتظار مع ما كان عليه الحال، إبان سريان االوامر العسكرية االسرائيلية، اال أن 

دإ مبالغ فييوا، قيام المسؤول عن التعويض بدفع الدفعات المستعدلة وديًا، قبل المطالبة القضائية، م
وتتنافى والطبيعة ال،اصوة للودفعات المسوتعدلة، كوون المصوا  يحتواج فوي الفورض الوذل يورفض فيوه 
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 .ستون يوماً 
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المسؤول عن التعوويض الودفع وديوًا، السوير بوادرا ات الطلو  لودى المحكموة الم،تصوة، وهوذا بحادوة 
ار إلى عدإ أيام ، ويقترح الباحث إصدار تعديل تشريعي، ُت،فض فيه مدإ اش،طإلى مزيٍد من الوقت
 .بدل من نالنين يوماً 

 .ووقف القرار وتعديلهجراءات طلب الداعات المستعجلة لدى المحكمة المختلة إ :المطلب الثانو

لتقوديم طلو  الودفعات  ،، طريقًا واضحةً (76/7663)رسم المشرع الفلسطيني، في قانون التأمين رقم 
قووديم هووذا الطلوو ، ولتسووييل دراسووة هووذا الموضوووع المسووتعدلة أمووام القضووا ، مبينووًا شووروط وادوورا ات ت

يقسوم الباحووث هووذا المطلو  إلووى فوورعين، حيوث ي،صوو  الفوورع األول شدورا ات وشووروط تقووديم طلوو  
الدفعات المستعدلة، فيما ي،ص  الفرع الناني لوقف الدفعات وتعديل القرار الصادر لدى المحكموة 

 .الم،تصة

   .الداعات المستعجلةطلب اجراءات وشروط تقديم  :لوالفرع األ 

سبق اششارإ إلى ودو  أن يسبق المطالبة القضائية في موضوع الدفعات المستعدلة، مطالبة وديوة 
شووركة التووأمين أو صووندوق تعووويض متضووررل ) تتمنوول فووي إ،طووار الديووة المسووؤولة عوون التعووويض 

ين يومووًا موون حسوو  مقتضووى الحووال، بووأن توودفع هووذه الوودفعات ،ووالل نالنوو( حوووادث الطوورق أو السووائق
 .تاريخ تبلغيا اش،طار

كمووا تبووين أن عوودم اشلتووزام بإ،طووار الديووة المسووؤولة عوون التعووويض، يووؤدل إلووى عوودم قوودرإ المصووا  
 الحصول على الدفعات المستعدلة عن طريق القضا  

وعليه، إذا لم تستد  الدية المسؤولة عن التعويض، ل ،طار ولم تقم بدفع الدفعات للمصا ، 
على أنه يحق للدية المسؤولة عن  ، يلدأ للقضا  للحصول على هذه الدفعات، فإن المصا

، وقد درى 1التعويض الطل  من المصا ، تدعيم مطالبته الودية بالمستندات المؤيدإ ليذه المطالبة
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العمل أن يرفق باش،طار، صورإ عن تقرير شرطة الحوادث، وفواتير العالج التي دفعيا المصا ، 
 .، ور،صة قيادإ السائق(التر،ي ) يصة التأمين ، ور،صة تسيير المركبة وصورإ عن بول

نقضا  مدإ النالنين يوموًا، دون أن ا  المستندات المذكورإ باش،طار، و م المصا  بإرفاق ياوفي حالة ق
، فووإن المصووا  يشوورع بإت،وواذ االدوورا ات القضووائية، والتووي تبوودأ تلتووزم الديووة المسووؤولة عوون التعووويض

يقدم على صوورإ مسوتقلة، إلوى قاضوي األموور المسوتعدلة، أو طلو  متفورع عون دعووى بطل  مدني، 
 .المطالبة األصلية، لدى المحكمة الم،تصة

إذا انقضت " من قانون التأمين الفلسطيني والتي تن  على أنه ( 757)وهذا ما نصت عليه المادإ 
ولم يدفع المسؤول عن التعويض مدإ النالنين يومًا المحددإ في المادإ السابقة من هذا القانون 

الدفعة المستعدلة فيدوز للمستدعي أن يقدم طل  الدفع المستعدل إلى قاضي األمور المستعدلة 
 ".أو إلى المحكمة الم،تصة في نظر الدعوى

  :الئحة الطل  المقدم الى المحكمة على ما يلي وتشمل

 .ور المستعدلة ماأل ا معنونة الى قاضيأني أو ،سم المحكمة المقدم ليا الطل إ  -7

  (.الدية المسؤولة عن التعويض) سم الدية المستدعى ضدها ا  سم المستدعي ووكيله و إ  -7

 .قيمة الدفعات المستعدلة  -5

 تاريخ بداية الدفعات المستعدلة ومدتيا -4

 .تفاصيل الحادث ومسؤولية المسؤول بالتعويض وذكر رقم ونيقة التأمين إن وددت -3

ذا كوان متوزوج فعليوه ، إذا كان أعوز  أو متوزوج( المستدعي) الحالة اشدتماعية للمصا   -5 وا 
 .أن يذكر تفاصيل أفراد عائلته الذين يعيليم

 .طبيعة ومقدار الدفعات التي يحتاديا للعالج والمعيشة -6
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الطلبووات ال،تاميووة، والتووي تتضوومن الطلوو  موون المحكمووة، أو القاضووي، الحكووم حسوو  الئحووة   -5
 .1بدفع هذه الدفعات التعويض،الطل  بإلزام الدية المسؤولة عن 

، منل تقرير الشرطة حول 2إرفاق ما يؤيد طلبه من مستندات( المصا ) كما يد  على المستدعي 
نقضووا  (المسووؤولة عوون التعووويض)الحووادث، ومووا ينبووت تلقووي الديووة المسووتدعى ضوودها  ، اال،طووار وا 

 .لمستندات المتعلقة بالحادثالمدإ المضروبة بالقانون، وفواتير العالج، التقارير الطبية، وكل ا

، يعوين القاضوي، 3وبعد أن يوتم إيوداع الئحوة الطلو ، لودى المحكموة الم،تصوة، ويوتم دفوع الرسوم عنوه
، ويراعووي أعطووا  الديووة المسووتدعى ضوودها ميلووة 4دلسووة ،ووالل سووبعة أيووام موون توواريخ تقووديم الطلوو 

 .حة دوابية،سمة عشر يومًا، من تاريخ تبلغيا بالئحة الطل ، لتقوم بإعداد الئ

مون قوانون التوأمين الفلسوطيني، مون حيوث ( 757)يرى الباحث أنوه ال يودود تنواقض فوي نو  الموادإ 
المدد المضروبة فييا، إال أن المشورع وقوع فوي ،طوأ صوياغي فقوط ، حيوث دورى العمول فوي المحواكم 

ألولوى الفلسطينية، أن يقوم القاضي ،والل أسوبوع واحود بإصودار قورار يون  علوى أن موعود الدلسوة ا
سوويكون فووي توواريخ معووين، وهووذا األ،يوور يدوو  أن يراعووى فيووه إعطووا  الديووة المسووتدعى ضوودها ميلووة 

موووون قووووانون أصووووول ( 53)،مسووووة عشوووور يومووووًا ويسووووتند الباحووووث فووووي رأيووووه هووووذا لمووووا دووووا  فووووي المووووادإ 
يعورض ملوف الودعوى علوى رئويس المحكموة أو " المحاكمات المدنية والتدارية والتي نصت على أنوه 

الم،ت  بعد إقامتيا لتعيين دلسة للنظور فييوا ويبلوغ موعود هوذه الدلسوة إلوى ال،صووم، موع القاضي 
 ".من هذا القانون( 57)مراعاإ أحكام المادإ 

                                                 
 (7/7667)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتدارية رقم ( 37)أنظر ن  المادإ  1
  (7/7667)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتدارية رقم ( 35)ر ن  المادإ أنظ 2

يقيد قلم المحكمة الئحة الدعوى يوم إيداعيا " من قانون أصول المحاكمات المدنية والتدارية على أنه ( 34)نصت المادإ  3
 ..".في سدل القضايا بعد دفع الرسم

تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد " اكمات المدنية والتدارية على أنه من قانون أصول المح( 33/7)نصت المادإ  4
 ".دفع الرسوم أو من تاريخ طل  تأديل دفع الرسوم
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يعوين القاضوي " مون قوانون التوأمين الفلسوطيني، والتوي دوا  فييوا ( 757)وهذا ما نصت عليه الموادإ 
ًا فووي ذلوو  إعطووا  المسووتدعي ضوودهم موودإ سووبوع موون توواريخ تقديمووه مراعيووأدلسووة لنظوور الطلوو  ،ووالل 

 ".،مسة عشر يوما لتقديم الئحة دوابية من تاريخ تبليغيم الئحة الطل 

، وفووي هووذا الوون ، ،وورج المشوورع عوون الوونيج المتبووع، فووي قووانون أصووول المحاكمووات المدنيووة والتداريووة
في أن ينظر الطلبات على سلطة القاضي التقديرية، (  764 )هذا القانون، ين  في المادإ  حيث أن 

بحضووور المسووتدعي فقووط، أو أن يقوورر تعيووين دلسووة ،ووالل موودإ، ال تتدوواوز أسووبوع لنظوور  المسووتعدلة 
 .المستدعى ضده بالحضور الطل ، وتبليغ 

تقوودم شوويادإ المصووا   ،1الطلوو ، وبعوود أن يكوورر أطووراف الوودعوى لوووائحيملنظوور  المحووددفووي اليوووم و 
حضوور للمحكموة لو دال  بشويادته ومناقشوته فييوا، وهوذا موا كبينة علوى الطلو ، بحيوث يدو  عليوه ال

يدووو  علوووى المسوووتدعي أن يحضووور أموووام " حيوووث نصوووت علوووى أنوووه ( 754/7)نصوووت عليوووه الموووادإ 
، وفووي هووذا الوون  أيضووًا يكووون المشوورع الفلسووطيني ،وورج عوون الوونيج "القاضووي لمناقشووته فووي إسووتدعائه

، حيووووث أن هووووذا األ،يوووور ال يشووووترط قيووووام المتبووووع فووووي قووووانون أصووووول المحاكمووووات المدنيووووة والتداريووووة
الووووى ( المسووووتدعي)ي بوووواشدال  بشوووويادته أمووووام المحكمووووة، والحكمووووة موووون حضووووور المصووووا  المسووووتدع

أموووا اذا كوووان وضوووع المصوووا  ، فوووي االسوووتدعا  المحكموووة لكوووي تطموووئن المحكموووة الوووى صوووحة موووا ورد 
لووو  بمودبوووه مووون شوووفول فوووي الدلسوووة يط الصوووحي سووويئ يدووووز لوكيلوووه ان يتقووودم باسوووتدعا  أو طلووو  

 .2المحكمة االنتقال إليه لمناقشته في طلبه

يسوتمع القاضووي إلووى بينووة أوليووة حووول المسووؤولية عون التعووويض، ليووتمكن موون تحديوود الديووة المسووؤولة 
ذا ما كانت هي الم،تصمة بالطل  أم ال  .عن التعويض، وا 

ضووي أن يسووتمع إلووى يدوو  علووى القا" والتووي نصووت علووى أنووه ( 756/7)وهووذا مووا قررتووه عليووه المووادإ 
 ".بينة أولية حول المسؤولية عن التعويض

                                                 
 (.7/7667)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتدارية رقم ( 776)أنظر المادإ  1
  773  .مرجع ساق ذكره. مدلس القضا  االعلى الفلسطيني  2
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وبعد أن يضع القاضي يده على كل بينات الدية المستدعية، ويسوتمع إلوى دفووع الديوة المسوتدعى  
 .ضدها، يصدر قراره في الطل 

إذا نبوووت للقاضوووي أن المسوووتدعي " والتوووي نصوووت علوووى أنوووه ( 756/5)وهوووذا موووا نصوووت عليوووه الموووادإ 
ًا بمودووو  أحكوووام هوووذا القوووانون، فيصووودر قوووراره فوووي ذات الدلسوووة إال إذا رأى ضووورورإ يسوووتحق تعويضووو

 ".للتأديل الستدعا  ش،  آ،ر لمناقشته، أو لتقديم أية بينة إضافية ب،صو  مسألة معينة

ذا كان الطل  منظورًا أمام قاضي األمور المستعدلة، فإن القرار الصادر بإدابة الطل ، يد  أن  وا 
 .،الله( دعوى المطالبة بالتعويضات) عينًا، ترفع الدعوى األصلية  يتضمن أداًل م

إذا " موون قووانون التووأمين الفلسووطيني، والتووي نصووت علووى أنووه ( 756/5)وهووذا مووا نصووت عليووه المووادإ 
قوورر القاضووي إدابوووة المسووتدعي لطلبوووه فعليووه أن يحووودد لووه أدووال لتقوووديم الئحووة دعوووواه األصوولية أموووام 

 ". المحكمة الم،تصة

ل هوووذا الووون  ،رودوووًا دديووودًا مووون قبووول المشووورع الفلسوووطيني، علوووى الووونيج المتبوووع فوووي الطلبوووات ويشوووك
المسوووتعدلة، المنصوووو  علييوووا فوووي قوووانون أصوووول المحاكموووات المدنيوووة والتداريوووة، حيوووث أن الموووادإ 

إذا أصودر قاضوي األموور المسوتعدلة قوراره فوي الطلو  " من القانون األ،يور تون  علوى أنوه ( 766)
دعوى األصووولية فيدوو  أن يتضووومن القوورار إلوووزام المسووتدعي بتقوووديم الئحووة دعوووواه ،وووالل قبوول إقاموووة الوو

ال اعتبر القرار الصادر في الطل  كأن لم يكن أل أنه وفي دميع الطلبات المستعدلة " نمانية أيام وا 
 .تكون المدإ القصوى لرفع الدعوى األصلية نمانية أيام فقط

ل مراعواإ المشوورع للظوروف ال،اصوة فووي مدوال التووأمين، ويورى الباحوث، أن هووذا ال،وروج يوأتي فووي ظو
حيث أن فترإ العالج قد تطوول، مموا يعنوي عودم مقودرإ المصوا  ،والل مودإ قصويرإ، مون تحديود قيموة 

 .التعويض الذل سيطال  به في الدعوى األصلية

وقابول  عبارإ على أن هذا القرار مشمول، بالنفاذ المعدل كما يد  أن يتضمن القرار بإدابة الطل ،
مون قوانون (  755/7) صودوره وهوذا موا نصوت عليوه الموادإ  لالستئناف، ،الل سبعة أيام مون تواريخ 
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الصووادر فووي طلوو  الوودفع المسووتعدل مشووموال بالنفوواذ المعدوول  يكووون القوورار " حيووث دووا  فييووا   التووأمين 
 ".تاريخ صدوره  وقاباًل لالستئناف ،الل سبعة أيام من 

إذ نصووت  وحوودده بووإننتي عشوور دفعووة، للوودفعات المسووتعدلة، معووين علووى سووقفكووذل  وضووع المشوورع 
ال يدوووز أن يزيوود مدموووع الوودفعات الشوويرية عوون اننتووي " موون قووانون التووأمين علووى أنووه ( 753)المووادإ 

 ".عشرإ دفعة من تاريخ القرار

ننتووي عشوور إرتوو  الووبطالن علووى مووا يزيوود عوون تي ،ننتووي عشوور دفعووةإعوون  ،عوودد الوودفعاتوفووي حووال زيووادإ 
ل دفعوة أو حيث تبدا  ،ن ذل  دائز قانونافإذا كان عدد الدفعات اقل من من اننتي عشر دفعة إا أمفعة د

يدووووز  أنوووهبعووود ان تنتيوووي الووودفعات ولوووم يتحقوووق اليووودف مووون العوووالج ف أنوووهال إ ،مووون تووواريخ صووودور القووورار
   .1ن يتقدم بطل  ا،ر يطال  بمودبه بدفعات شيريةأللمصا  

 .قرار اللادر او طلب الداعات المستعجلة ووقف الداعاتتعديل ال :الفرع الثانو

سما المشرع لطرفوي ال،صوومة، أن يتقودم : تعديل القرار الصادر في طل  الدفعات المستعدلة: أوالً 
مسوتدعي، أن أل منيما بطل  تعوديل القورار الصوادر، فوي طلو  الودفعات المسوتعدلة، حيوث يمكون لل

لم،صصووووة لمعيشووووته ومعيشووووة موووون يعوووويليم، وزيووووادإ الدفعووووة يتقوووودم بطلوووو  لزيووووادإ الدفعووووة الشوووويرية ا
الم،صصووة لنفقووات عالدووه، كووذل  يمكوون للمسووتدعى ضووده، أن يتقوودم بطلوو  لت،فوويض هووذه الدفعووة، 

 :شروط نالث، وهيلكن المشرع وضع لتقديم هذه الطلبات 

 .مرور ستة أشير على تاريخ صدور القرار بالطل  -7

 .صدار قرارًا دديدتغير الظروف بما يبرر تقديم الطل ، وا   -7

أو إلوووى المحكموووة التوووي  أن يقووودم طلووو  التعوووديل إلوووى القاضوووي الوووذل فصووول بالطلووو  السوووابق، -5
 .تنظر أماميا الدعوى األصلية، حس  مقتضى الحال
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ال يقبل طل   -7" من قانون التأمين الفلسطيني، والتي نصت ( 756)المادإ  أكدتهوهذا ما 
يل القرار السابق إال إذا مضت ستة أشير على تاريخ إضافي لدفع دفعات مستعدلة أو طل  لتعد

 .القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر إصدار قرار دديد

كوول طلوو  شصوودار قوورار بتعووديل القوورار السووابق يقوودم إلووى نفووس القاضووي الووذل فصوول فووي الطلوو   -7
 ".السابق أو إلى المحكمة المنظورإ أماميا الدعوى األصلية

بإدابووة صوودر قووراره إحووين  نوو  المشوورع، أن علووى القاضووي، :دفعات الشوويريةوقووف صوورف الوو: نانيوواً 
دعووى ) األصولية داع دعوواه يوإيلوزم المصوا  ب طل  المستدعي، ب،صو  الدفعات المستعدلة، أن

بتنفيوذ  لتزاموعلى المستدعي اش،الل أدل معين، ( المطالبة بالتعويضات النادمة عن حادث الطرق
 ،الموودإ وسووبق اششووارإ إلووى أن القووانون لووم يحوودد ،نحووو المسووؤول بووالتعويض إدعائووهكيوود دديووة أذلوو  لت

ذا لوووم يلتووزم المسووتدعي بتنفيوووذ قوورار المحكموووة إفوو ،ن يراعووي ظووروف المصوووا أفتركيووا للقاضووي علوووى 
،ووالل الموودإ المعينووة بووالقرار، يوقووف صوورف هووذه الوودفعات، المحكمووة الم،تصووة  ماأمووداع الئحتووه يووإب

لحالووة التووي يسوودل فييووا المسووتدعي دعووواه ،ووالل الموودإ الممنوحووة بووالقرار واألموور نفسووه ينطبووق علووى ا
الصادر في الطل ، إال أن هذه الدعوى تشتط  ألحد األسبا  الواردإ في قانون أصول المحاكمات 

 .1المدنية والتدارية

 ماأموونيائيووا غيوور قابوول للطعوون  ية،محكمووة االسووتئنافاليكووون قوورار  وأ،يوورًا، قوورر المشوورع الفلسووطيني أن
يكووون القوورار الصووادر موون  "نصووت علووى أنووه حيووث ( 755/7)المووادإ  أكدتووهمحكمووة الوونقض وهووذا مووا 

 ."المحكمة االستئنافية نيائيًا غير قابل للطعن 

وقوود أسووتقر اشدتيوواد القضووائي الفلسووطيني، علووى أن أحكووام المحوواكم اشسووتئنافية، غيوور قابلووة للطعوون 
 .2ستعدلةبطريق النقض، فيما يتعلق بالدفعات الم

                                                 
 (.7/7667)بفقرتييا االولى والنالنة، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتدارية رقم ( 53)أنظر المادإ  1
 :محكمة النقض الفلسطينيةلأنظر قرارات التالية  2

 20/4/2119اللادر اتاريخ  259/2112القرار رقم  -01/01/2112اللادر اتاريخ  90/2112القرار رقم  -
 02/3/2119اللادر اتاريخ  315/2112القرار رقم  -
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 مقدار تعويض متضرري حوادث الطرق: الماحث الثانو

ت،تلف التشريعات المقارنة، في مدوال تعوويض متضوررل حووادث الطورق، ا،تالفوا كبيورًا فيموا بينيوا، 
ففوووي حوووين يعووووض المشووورع الفلسوووطيني، بمودووو  التوووأمين اشلزاموووي مصوووابي حووووادث الطووورق، الوووذين 

رعين المصوووورل واألردنووووي بمودوووو  أحكووووام التووووأمين يتضووووررون دسووووديًا فقووووط، يعوووووض كوووول موووون المشوووو
اشلزامي، متضررل حوادث الطرق عن اشصوابات الدسودية، واألضورار الماديوة التوي تلحوق بواألموال 
المتضووررإ دوورا  حووادث الطوورق، وقوود سووبق تبيووان مسووؤولية شووركة التووأمين فووي تعووويض المتضووررين، 

 .ردنية والمصريةحس  القانون الفلسطيني، مقارنة بكل من القوانين اال

وفووي هووذا المبحووث يسوولط الباحووث الضووو ، علووى مقوودار التعووويض الووذل يتلقوواه المتضووررون موون دوورا  
حوووادث الطووورق، وذلووو  بعووود تقسووويم المبحوووث إلوووى مطلبوووين، بحيوووث ي،صووو  المطلووو  األول لدراسوووة 
  .التعويض عن الوفاإ، في حين ي،ص  المطل  الناني، لدراسة التعويض عن اشصابات الدسدية

 .التعويض عن الوااة الناجمة عن حادث الطرق: المطلب األول

لموووا كانوووت التشوووريعات المقارنوووة، ت،تلوووف فوووي مدوووال التعوووويض عووون الوفووواإ، فوووإن الباحوووث يقسوووم هوووذا 
المطل  إلى فرعين، بحيوث ي،صو  الفورع األول لمعرفوة موقوف المشورع الفلسوطيني مون الموضووع، 

 .كل من المشرع األردني والمصرل في حين ي،ص  الفرع الناني لمعرفة موقف

 .موقف المشرع الفلسطينو من التعويض عن الوااة الناجمة عن حادث الطرق: الفرع األول

آليووة تعووويض ورنووة الشوو،  الووذل يلقووى مصوورعه دوورا  ( 734)قوورر المشوورع الفلسووطيني، فووي المووادإ 
لمصوا  فوإن المبلوغ الوذل إذا أدى الحادث إلوى وفواإ ا" حادث طرق فنصت المادإ المذكورإ على أنه 

مون هوذا القوانون مطروحوًا ( 735)يدفع لورنته ،مسون بالمائة من الحد األقصى المذكور في الموادإ 
 ".منه حصة الورنة المعالين وفقًا لحدة حصر اشرث

وبيووذا الوون  يكووون المشوورع الفلسووطيني قوود قوورر أن التعووويض عوون االضوورار المعنويووة التووي يسووتحقيا 
 .الين هي مبلغ ،مسة اآلف دينار أردني مطروحًا منيا حصة الورنة المعالينالورنة غير المع
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لكوون موواذا عوون الورنووة المعووالينى وهوول يتقضووى هووؤال  الورنووة بوودل أضوورار معنويووة ومووا مصووير المبلووغ 
 ف دينار هل هو حق ليمىالذل سيطرح من ال،مسة اآل

ت، وقد وضع المشورع كول المشوتغلين لم يد  المشرع الفلسطيني في قانون التأمين عن هذه التساؤال
فووي مدووال التووأمين فووي حيوورإ موون أموورهم عنوودما لووم يوونظم موضوووع التعووويض عوون الوفوواإ دوورا  حووادث 

سووالفة الووذكر، وعلووى الوورغم موون ذلوو  فإنووه ال مدووال للقووول اال أن أرادإ ( 734)الطوورق سوووى بالمووادإ 
موون قبوول المحوواكم الفلسووطينية قبوول  المشوورع اتديووت ل بقووا  علووى نظووام االعالووة الووذل كووان معمووواًل بووه

سريان قوانون التوأمين الفلسوطيني، موع اششوارإ إلوى أن هوذا النظوام لوم يون  عليوه بواألوامر العسوكرية 
 .التي كانت مطبقة قبل سريان قانون التأمين الفلسطيني، انما يستند إلى ددول يلن 

،والف فوي االدتيواد القضوائي  ودوود إلوىوقبل ال،وض فوي تفاصويل نظوام اشعالوة البود مون اششوارإ 
حووول أحقيووة المعووالين فووي الدمووع مووا بووين بوودل اشعالووة ومبلووغ التعووويض عوون االضوورار المعنويووة، فقوود 
قررت محكمة النقض الفلسطينية في حكم ليا، دواز الدمع بين هوذين المبلغوين حيوث دوا  فوي أحود 

 فيوووو غيووور وارد ألن الموووادإ أموووا فيموووا يتعلوووق بالسوووب  ال،وووامس مووون أسوووبا  الطعووون األول " أحكاميوووا 
أدازت الدمع بين ما يسوتحقه المعوالين والورنوة مون  7663لسنة  76من قانون التأمين رقم ( 734)

 1".درا  وفاإ المصا  كتعويض عن الضرر المعنول الذل بحق بيم

بينما يستفاد من حكم آ،ر لمحكمة النقض أنه ال يدوز الدمع بين االعالة والتعويض عن االضرار 
 2.لمعنوية ويحكم للمدعي بما هو أفضل لها

ويرى الباحث، أن ودود غايتين متناقضتين ورا  كل نوع من نوعي التعويض، تدعليما غيور قوابلين 
للدموع، حيوث أن الغايوة مون التعوويض عون االضورار المعنويوة لورنوة المصوا  المتووفى هوو تعوويض 

لنوع الناني هو بدل اشعالة فوإن الغايوة منوه،  الورنة عن االلم الذل أصابيم درا  موت مورنيم، أما ا
 .تراض بقا  معلييم على قيد الحياإدبر ضرر الُمعالين على باف

                                                 
  5/7/7667الصادر بتاريخ  777/7667و  75/7667نقض مدني رقم  1
74/6/7667الصادر بتاريخ  755/7667و  757/7667نقض مدني رقم  2
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لووم يودوود المشوورع الفلسووطيني، نصووو  واضووحة فيمووا يتعلووق بعليووة حسووا  بوودل اشعالووة، وهووو األموور 
ن الفلسووطيني، نفسووه الووذل ينطبووق علووى األموور العسووكرل الووذل كووان مطبقووًا قبوول سووريان قووانون التووأمي

وكانووت المحوواكم الفلسووطينية، فووي ظوول األموور العسووكرل المووذكور تقوووم بحسووا  اشعالووة باالسووتناد إلووى 
، وفووي ظوول الوون  علووى اشعالووة فووي المووادإ (نظووام األيوودل) دوودول يلنوو ، حسوو  طريقووة تعوورف باسووم

لووم يكوون  موون قووانون التووأمين دون اششووارإ صووراحة إلووى آليووة الحسووا ، وحيووث أن هووذه اآلليووة( 734)
منصو  علييا أبان سريان األمر العسكرل، وحيث أنيا مستمدإ من ددول يلن ، فأنه يمكن القوول 

  .بتطبيقيا بعد سريان قانون التأمين الفلسطيني

وتقوم طريقة احتسا  االعالة حس  طريقة االيدل على فرض أن د،ل المتووفى كوان يصورف أننوا  
سه، وعلى ضو  ذل  يكون تقسيم الد،ل على عدد المعالين حياته على المعالين وعلى بيته وعلى نف

مضوافًا إلووييم حصووتين هموا حصووة البيووت وحصوة المتوووفى، علووى أن يرعوى عوودم األ،ووذ بموا يزيوود عوون 
فيووه وذلوو  تطبيقووًا لوون   توووفىمنلووي معوودل األدووور بالنسووبة للحقوول األقتصووادل الووذل كووان يعموول الم

كذل  وعند بد  الحسا  يرعى عدم إدرا  الرسوملة فوي  .من قانون التأمين الفلسطيني( 733)المادإ 
 1 .الفترإ الممتدإ ما بين تاريخ وفاإ المعيل وتاريخ إصدار الحكم

ذا كان المتوفى غير معيل، فإن ورنته ال يتقاضون والبالغ  إال مبلغ التعويض عن الضرر المعنول وا 
نية، إذ دوا  فوي أحودى قراراتيوا أنوه ، وهذا ما أكدته محكمة الونقض الفلسوطي،مسة اآلف دينار أردني

فووإن الموودعيين بصووفتيما األ  واألم للمرحومووة الطفلووة ال ينطبووق علييمووا وصووف المعووالين حتووى ... "
يقووال أنيمووا يسووتحقان بوودل فقوودان الوود،ل المسووتقبلي وبووأن القووول ب،ووالف ذلوو  فيووه تحميوول للنصووو  

مووون القوووانون  735وداللوووة الموووادإ  734القانونيوووة الباحنوووة فوووي تعوووويض الورنوووة طبقوووًا ألحكوووام الموووادإ 
 .2"المذكور مما تحتمل وهذا غير دائز قانوناً 

                                                 
77 . 7677. بدون مكان نشر. ارنامج تطوير مناهج التدريب القضائو. مدلس القضا  االعلى الفلسطيني 1

 3/3/7677الصادر بتاريخ  573/7676نقض مدني رقم  2
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ومقدار البدل يعود تقديره للمحكمة أو ) ودرت العادإ، أن يدفع بدل عن مصاريف الدفن والدنازإ 
نما ا  ويدفع شريطة المطالبة به وشريطة إنباته وال يوزع على التركة و ( وفق ما يقدم ليا من بينات 

 . 1نفق على الدفن والدنازإأدفع لمن انبت أنه ي

بدل نفقات " ..ويؤكد ذل  ما درى عليه العمل في المحاكم الفلسطينية، وقد دا  في إحدى أحكاميا 
ندد منل هذه المصاريف البد من تقديم البينة حوليا والتي يمكن المطالبة بيا من ...دفن وعزا 

هو من ضمن المصاريف والتفقات التي البد من انباتيا أن هذا البدل ... ،الل الدعوى االصلية
 2".بالبينة ال،طية

 .موقف المشرع األردنو من التعويض عن الوااة الناجمة عن حادث الطرق: الفرع الثانو

يعطي المشرع األردني، عند وفاإ ش،  ما في حادث طرق، لورنته مبلغًا مقطوعوًا، وهوذا موا أكدتوه 
( 76)موع مراعواإ أحكوام الموادإ " لتوأمين اشلزاموي، والتوي نصوت علوى أنوه من نظوام ا( 7/أ/7)المادإ 

 هوذا النظووام مون هووذا النظوام، تحوودد االموور المبينووة ادنواه بمقتضووى التعليموات الصووادرإ بمودو  احكووام 
المبوووالغ المقطوعوووة التوووي تلتوووزم شوووركة التوووأمين بووودفعيا للمتضووورر وذلووو  فوووي أل مووون الحووواالت التاليوووة 

 ".  االضرار المعنوية النادمة عن الوفاإ.. ....الوفاإ..

تنفيووذًا لوون  المووادإ  3(74/7676)وقوود أصوودر مدلووس إدارإ هيئووة التووأمين األردنيووة، التعليمووات رقووم 
الموذكورإ مون نظوام التوأمين اشلزامووي، وأودو  فييوا دفوع مبلوغ نالنووة آالف دينوار أردنوي لورنوة الميووت، 

 .حتى الدردة النانية كتعويض معنول، على أن توزع على الورنة

أمووا التعووويض عوون األضوورار الماديووة، بمودوو  التعليمووات المووذكورإ هووو سووبعة عشوور ألووف دينووار عوون 
 .4الش،  الواحد، توزع على الورنة، حس  حدة حصر اشرث

                                                 

 767  . مرجع ساق ذكره. مدلس القضا  االعلى الفلسطيني 1   

2
 .74/5/7677الصادر بتاريخ  37/7677ار محكمة استئناق القدس المنعقدإ برام اهلل رقم قر 

 .3675في الدريدإ الرسمية في العدد ونشرت  7/3/7676صدرت هذه التعليمات بتاريخ   3
4
.(74/7676)أ من تعليمات رقم /5المادإ 
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بمعنى أن المشورع توسوع فوي تعوويض أقوار  الميوت، فوي مدوال التعوويض المعنوول، وضويق النطواق 
 .في مدال التعويض المادل

 .موقف المشرع الملري من التعويض عن الوااة الناجمة عن حادث الطرق: الفرع الثالث

تعووويض مووادل وآ،وور  ىلووم يقسووم المشوورع المصوورل، تعووويض ورنووة المتوووفى دوورا  حووادث الطوورق، إلوو
 .معنول، إنما حدد هذا التعويض بمبلغ أربعين ألف دنيه

توؤدل شوركة التوأمين " ارل، والتي نصت علوى أنوه من قانون التأمين اشدب( 5)وهذا ما أكدته المادإ 
موون هووذا القووانون إلووى المسووتحق أو ( 7)مبلووغ التووأمين المحوودد عوون الحوووادث المشووار إلييووا فووي المووادإ 

ويكوووون مبلوووغ التوووأمين الوووذل تؤديوووه شوووركة التوووأمين قووودره أربعوووون ألوووف دنيوووه فوووي حووواالت ، ..ورنتوووه 
 ...".الوفاإ

ًا على توده المشرع المصرل، حيث أنه وقبل إصدار هذا القوانون، ويشكل هذا الن ، إنقالبًا تشريع
والووذل كووان يتوور  تقوودير التعووويض للمحكمووة، وموون نووم يلووزم  573/77331كووان يطبووق القووانون رقووم 

 .2شركة التأمين، بتحمل المبلغ المحكوم به

ل تحققوت مون قوانون التوأمين اشدبوارل، أنوه وفوي حوا( 74)وقد أضاف المشرع المصرل، فوي الموادإ 
وفوواإ المصووا  فووي حووادث السووير ،ووالل سوونة، موون توواريخ وقوووع الحووادث، وكووان سووب  الوفوواإ، حووادث 

 .دنيه مصرل( 46666)الطرق، فأن شركة التأمين ملزمة بإكمال التعويض ليصل إلى مبلغ 

لما تقدم، يورى الباحوث أن نفووذ شوركات التوأمين، بموا ليوا مون سولطة إقتصوادية، يظيور أنوره دليوًا فوي 
دووووال التعووووويض عوووون الوفوووواإ الناتدووووة عوووون حوووووادث الطوووورق، فووووي التشووووريعات المقارنووووة، إذ أن هووووذه م

التشريعات تقدر حياإ اشنسان بالمال، سوا  كبر مبلغ التعويض، أم صغر، وكان أولى علييا، دعل 

                                                 
 (.537/7733)من قانون التأمين اشدبارل المصرل رقم ( 5)أنظر المادإ  1
اشأن المسؤولية  22/2112شرح دعاوى التعويض عن حوادث مركاات النقل السريع والقانون رقم : مراد، عبد الفتاح  2

 .7665.بدون مكان نشر. بدون ناشر.7ط.اات النقل السريع و ئحته التنفيذيةعن حوادث مرك
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مبلغ التعويض، سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع، تراعي به ظروف كل حالة على حده، موع الون  
 .أدنى، أو ضوابط أكنر مرونة، يتم أ،ذها بالحسبان عند تقدير مبلغ التعويضعلى حد 

كما يالحظ الباحث، أن التشريع األردني، والتشريع المصرل، كانا أكنر وضوحًا مما هو الحال عليه 
فوووي التشوووريع الفلسوووطيني، الوووذل أحتووووى علوووى نصوووو  قاصووورإ، يصوووع  التعامووول معيوووا، وال تغطوووي 

وفاإ بكل دزئياته، ،اصة فيما يتعلق باشعالة، األمر الذل يسوما لشوركات موضوع التعويض عن ال
 .التأمين، المماطلة في دفع التعويض، ويعطييا هامشًا أكبر للتير  من إلتزاميا بدفع هذا المبلغ

 .التعويض عن اإللااات الجسدية الناجمة عن حادث الطرق: المطلب الثانو

فروع، بحيث ي،ص  الفرع األول لموقف المشرع الفلسوطيني يقسم الباحث هذا المطل ، الى نالث 
موون تعووويض عوون اشصووابات الدسوودية لمتضووررل حوووادث الطوورق، فووي حووين ي،صوو  الفوورع النوواني 
لموقف المشرع األردني من الموضووع نفسوه، فيموا ي،صو  الفورع النالوث لموقوف المشورع المصورل، 

 .ني، فيما يتعلق بالتعويض عن هذه الدزئية وذل  من أدل تبيان مدى اش،تالف في التنظيم القانو 

الناجمة عن حةادث اإللااات الجسدية من التعويض عن  الفلسطينوموقف المشرع : الفرع األول
 .الطرق

دعوول المشوورع الفلسووطيني، تعووويض متضووررل حوووادث الطوورق عوون االصووابات الدسوودية، موون شووقين، 
نوول الوذل يتكبدونوه دورا  وقووع الحوادث الشق األول وهو تعويض، هوؤال  الضوحايا عون الضورر المع

 وهو ما يعرف بإسم األلم والمعاناإ، والشق الناني وهو التعويض عن الضرر المادل الذل يلحق بيم 
، إعطوووا  المصوووا  فوووي حوووادث مووون قوووانون التوووأمين( 737)فوووي الموووادإ  وقووود قووورر المشووورع الفلسوووطيني

 :الطرق التعويضات المعنوية التالية

 .عدز دائم % 7 دينًا عن كل،مسون دينارًا أر   -7

كل ليلة يمكنيا المصا  في المستشفى أو أل مؤسسة عالديوة، بسوب  أربعون دينارًا أردينًا  -7
 .دث الطرقحا



 

 73 

سوتلزم ذلو  مكونوه فوي ،مسمائة دينار أردني،  -5 إذا أدرى المصا  عملية دراحية أو أكنر، وا 
إدرا  عملية دراحيوة، وأن وهذه الحالة تحمل في طياتيا شرطين أساسين، وهما . المستشفى

تسوووتلزم هوووذه العمليوووة المبيوووت فوووي المستشوووفى، فوووإن أدووورى المصوووا  عمليوووة دراحيوووة، بسوووب  
مون المستشوفى فوي اليووم نفسوه، فإنوه ال يسوتحق التعوويض وفوق  هحادث الطورق، وتوم ،رودو

 .هذا البند

 إذا لوووم يوووؤدل الحوووادث شحوووداث نسوووبة عدوووز لووودى المصوووا ، و لوووم،مسووومائة دينوووار أردنوووي   -4
 .1يضطر إلى البيات في المستشفى

،صوصوًا فيموا يتعلوق بالبنود ( 737)وقد أ،تلف اشدتيواد القضوائي الفلسوطيني، حوول تطبيوق الموادإ 
".. الرابع منيا، حيث طبق القضا  الن  بحرفيته، كما دا  في أحد أحكام محكمة إستئناف القدس 

مون تلو  الموادإ يسوتحق فقوط فوي حالوة عودم  فإن مبلغ ال،مسمائة دينار التوي وردت فوي الفقورإ الرابعوة
ودووود نسووبة عدووز وعوودم بيووات فووي المستشووفى وعوودم إدوورا  عمليووة دراحيووة، ففووي تلوو  الحالووة أعطووى 
المشووورع بمودووو  تلووو  الفقووورإ للمحكموووة السووولطة أن تحكوووم بمبلوووغ ال يتدووواوز ال،مسووومائة دينوووار كبووودل 

د مكنوووت لمووودإ يووووم واحووود فوووي تعوووويض معنوووول عووون الحوووادث، وحيوووث تدووود محكمتنوووا أن المسوووتأنفة قووو
المستشفى فإن ما ينطبق في هذه الحالة هو حكم الفقورإ النانيوة مون ذات الموادإ ولويس الفقورإ الرابعوة، 
وقد أصابت محكمة أول دردة في حكميا بيذا المبلغ بعود أن نبوت لودييا مون ،والل البينوات المقدموة 

 2...".تل  الحقيقة

                                                 
يكون التعويض عن األضرار المعنوية النادمة " من قانون التأمين الفلسطيني، والتي نصت على أنه ( 737)نصت المادإ  1

 :عن حادث الطرق على النحو اآلتي
 .دز الدائم،مسون دينارًا عن كل واحد بالمائة من نسبة الع -7 
 .أربعون دينارًا عن كل ليلة يمكنيا المصا  في المستشفى أو أية مؤسسة عالدية للعالج بسب  حادث الطرق -7
،مسمائة دينار عن العملية أو العمليات الدراحية التي أدريت للمصا  بسب  حادث الطرق واستلزمت مكونه في  -5

 .المشفى
من هذه المادإ يحق له تعويضا ال يزيد عن ،مسمائة دينار ( 7،7،5)لفقرات إذا لم يستحق المصا  تعويضا بمود  ا -4

 ".أردني أو ما يعادليا بالعملة المتداولة قانونا
 .76/5/7676الصادر بتاريخ  57/7677ستئناف رقم حكم محكمة إستئناف القدس في اال 2
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فووإن مووا توصوولت إليووه محكمووة الموضوووع علووى ضووو  ... يووافووي حووين دووا  فووي قوورار آ،وور للمحكمووة ذات
 47363هووذه البينوووات المقدموووة موون قبووول وكيووول المووودعي المسووتأنف ب،صوووو  التعويضوووات والبالغوووة 

شيكل واقع في محله وله أصل صائغ في أوراق الدعوى وهي بدل مبيوت بالمشوفى وفوق نو  الموادإ 
... شووويكل وقوووا إصووودار القووورار 554دينوووار وتسووواول  756دينوووار وتسووواول  x 46أيوووام  4 7ف 737

مووون % 73شوويكل بوودل األلوووم والمعانوواإ وهووي حسوو  موووا قدرتووه المحكمووة بنسووبة  7366وكووذل  مبلووغ 
 1..".المبلغ الكلي

" مادإ تدريبية ضمن برنامج تطوير مناهج التدري  القضوائي، للقاضوي محمود إحشوي   كما دا  في
يعنوي أنوه إذا مكوث المصوا  فوي المستشوفى  ونرى مراعاإ عدم تطبيق حرفيوة الون  ذلو  أن تطبيقوه

ليلوة واحودإ ولوم يت،لوف لديوه نسووبة عدوز ولوم تدور لوه عمليوة دراحيووة فوإن موا يسوتحقه عون بودل األلووم 
معوووًا دون ( 5و7و7)دينووار ورأينووا أن يووتم دموووع إسووتحقاق المصووا  عوون الفقوورات  46والمعانوواإ فقووط 

ى شووووريطة أن ال يتدوووواوز المدموووووع الحوووود معووووًا دون األولوووو( 4و5و7)الرابعووووة وكووووذل  تدمووووع الفقوووورات 
 2..".األعلى للتعويض عن األلم والمعاناإ المقررإ وفق هذا القانون بعشرإ االف دينار

مون قوانون ( 737)ويرى الباحث، أن مبالغ التعويض التي ن  علييا المشرع الفلسطيني في الموادإ 
هيووودإ وأن المشووورع راعوووى مصوووالا التوووأمين تشوووكل اسوووت،فافًا بمصوووابي حووووادث الطووورق، كونيوووا مبوووالغ ز 

، باشضووووافة إلووووى أن فووووي دمووووع التعووووويض شووووركات التووووأمين علووووى حسووووا  مصووووابي حوووووادث الطوووورق
المنصو  عليه في الفقرإ الرابعة مع أل تعويض يتقاضاه المصوا  إسوتنادًا للفقورات النالنوة األولوى 

ريع معودل، يزيود فيه تحميل للنصوو  أكنور مموا تحتمول، ومون هنوا يورى الباحوث ضورورإ إصودار تشو
من حدم التعوويض المعنوول فوي كول بنود مون بنوود هوذا التعوويض باشضوافة إلوى مراعواإ أن ال يكوون 
تعويض من ال يت،لف لديه عدز وال يبيت في المشفى وال يضوطر شدورا  عمليوة دراحيوة أكنور مون 
اإ تعوووويض المصوووا  الوووذل يبيوووت عووودإ أيوووام فوووي المشوووفى بسوووب  حوووادث الطووورق، ألن فوووي ذلووو  مدافووو

 .للمنطق وللعدالة

                                                 
 5/7/7677صادر بتاريخ ال 736/7676و  745/7676رقم  القدس في االستئناف استنئافحكم محكمة  1
.767-766  . مرجع ساق ذكره .برنامج تطوير مناهج التدري  القضائي . مدلس القضا  االعلى الفلسطيني 2
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وأ،يوورًا، دعوول المشوورع للتعووويض عوون األضوورار المعنويووة، النادمووة عوون اشصووابة فووي حوووادث الطوورق، 
سقف أعلى، بحيث إذا بلغت تعويضات أل مصا ، أكنر من هذا السقف، فإنه ال يعطوى أل مبلوغ 

 .أكبر

ال يدوز أن يزيود " لى أنه من قانون التأمين الفلسطيني والتي نصت ع( 735)وهذا ما أكدته المادإ 
مدمووع مبلوغ التعوويض عون األضورار المعنويوة عون عشورإ آالف دينوار أردنوي أو موا يعادليوا بالعملوة 

 ".المتداولة قانونا

أما الشق الناني من التعوويض عون اشصوابة الدسودية، فيوو التعوويض عون الضورر الموادل، ويشومل 
الوووود،ل ) فقوووودان المقوووودرإ علووووى الكسوووو  أل ، و (الوووود،ل السووووابق) عنصووووران همووووا فقوووودان الكسوووو  أل 

عنود " من قوانون التوأمين الفلسوطيني، والتوي نصوت علوى أنوه ( 733)، وهذا ما أكدته المادإ (الالحق
احتسا  التعويض عن فقدان الكس  وفقدان المقدرإ على الكس  ال يؤ،ذ في االعتبار الود،ل الوذل 

ذل ينتمووي إليووه المصووا  وفقووًا آل،وور نشوورإ يزيوود علووى منلووي معوودل األدووور فووي الحقوول االقتصووادل الوو
 ".يصدرها الدياز المركزل ل حصا  الفلسطيني

وفي حال لم يتم إنبات معودل د،ول المصوا  بالبينوة ال،طيوة أو الشوفوية فوإن هوذا الود،ل يؤ،وذ علوى 
 1.أساس معدل األدور في المرفق االقتصادل للمصا 

، قاعودإ واضوحة للتعوويض، (الود،ل السوابق)  وقد قرر المشرع الفلسوطيني، فوي مدوال فقودان الكسو 
حيث أنه يعطي المصا ، أدره اليومي في حدود سنتين فقوط، فوإذا زادت مودإ تعطيول المصوا  عون 

من ( 735)السنتين، فإنه ال يستحق أكنر من أدر سنتين، عن فقدان الكس ، وهذا ما أكدته المادإ 
أدى حووادث الطوورق إلووى عوودم قوودرإ المصووا   إذا" قووانون التووأمين الفلسووطيني والتووي نصووت علووى أنووه 

من أدره اليومي طيلة مدإ عدزه المؤقت على ( مائة بالمائة% )766على القيام بعمله فإنه يستحق 
، هوووذا ويدووو  أن يرعوووى القيووود الووووارد فوووي الموووادإ "أال تتدووواوز مووودإ العدوووز سووونتين مووون تووواريخ الحوووادث

 .من قانون التأمين( 733)

                                                 
 .76/7/7677الصادر بتاريخ  567/7677أنظر حكم محكمة إستئناف القدس في االسئتناف رقم  1
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قوودرإ علووى الكسوو ، فلووم يضووع المشوورع الفلسووطيني، قاعوودإ واضووحة، كتلوو  أمووا فووي إحتسووا  فقوودان الم
، عنود إحتسوا  فقودان 1، ولم ين  إال على ودو  حسوم مقابول الودفع الفوورلال،اصة بفقدان الكس 

عنود " مون قوانون التوأمين والتوي تون  علوى أنوه ( 736)المقدرإ علوى الكسو ، وهوذا موا تؤكوده الموادإ 
 ".لمقدرإ على الكس  المستقبلي يدرى ،صم مقابل الدفع الفورلحتسا  التعويض عن فقدان اإ

 7663لسونة  76وقد درى العمل في المحاكم الفلسطينية، بعد سريان قانون التأمين الفلسطيني رقم 
علووى اشبقووا  علووى طريقووة حسووا  فقوودان المقوودرإ علووى الكسوو  التووي كانووت تعموول بيووا المحوواكم أبووان 

لي، وذلوو  باالسووتناد علووى دوودول يلنوو  وهووذا مووا أكووده حكووم محكمووة سووريان األموور العسووكرل اشسوورائي
أما موضوع التعويض عن إصابات حوادث الطرق فقد دوا ت وفوق " استئناف القدس الذل دا  فيه 

بيووا لدبوور الضوورر الووذل أصووا  أل شوو،  دوورا  حوووادث الطوورق وحيووث أن المسووتقر  قوووانين ،اصووة
يلنو  فوإن أل قوول ،والف ذلو  ال يسوتقيم وصووحيا  عليوه فقيوًا وقضواً  أن توتم الرسوملة حسو  دوودول

 2".القانون

مووع مراعوواإ ) ويحسوو  مقوودار فقوودان المقوودرإ علووى الكسوو  موون نوواتج ضوور  الوود،ل الشوويرل للمصووا  
لودى المصوا  نتيدوة حوادث  هبنسوبة العدوز المت،لفو( مون قوانون التوأمين 733القيد الوارد فوي الموادإ 

 3.عام بعد رسملتيا وفق ددول يلن  56  لغاية سن الطرق مضروبة باالشير المتبقية للمصا

الووود،ل )  موووع مراعووواإ طووورح المووودإ التوووي يتقاضوووى فييوووا المصوووا  تعويضوووًا تحوووت بنووود فقووودان الكسووو 
عمور المصوا  عنود  ه إذا كوان، بحيث ال يدوز أن تحس  هذه المدإ مرتين، ومنال ذل  أنو( السابق

،  فإنه يستحق %76إ، وت،لف لديه عدز بنسبة وقوع الحادث نالنين عامًا، وتعطل لمدإ سنة واحد

                                                 
بيق األمر العسكرل قبل نفاذ القانون الحالي، وكانت يقابل هذا المصطلا، مصطلا الرسملة الذل كان شائعًا إبان تط 1

 .أما القانون الفلسطيني لم يحدد آلية إحتسابيا( ددول يلن ) الرسملة تحس  وفق ددول محاسبي 
 .76/5/7677الصادر بتاريخ  75/7677حكم محكمة إستئناف القدس في االستئناف رقم  2
 :الستئنافية التاليةأنظر أحكام محكمة إستئناف القدس في الدعوى ا 3

 .22/00/2101اللادر اتاريخ  014/2101
 21/0/2100اللادر اتاريخ  310/2101
 01/3/2100اللادر اتاريخ  22/2100

  29/02/2101اللادر اتاريخ  322/2101و  302/2101
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)  ، وعنوود حسووا  فقوودان المقوودرإ علووى الكسوو (الوود،ل السووابق) أدوور سوونة كاملووة بوودل فقوودان الكسوو 
مقوودار بوودل فقوودان المقوودرإ علووى  يحسوو يرعووى عوودم إحتسووا  سوونة التعطيوول، حيووث ( الوود،ل الالحووق

 :في هذه الحالة كاالتي الكس 

شوير ولموا توم تعويضوه عون مودإ  556السوتين نالنوون عاموًا وتسواول يبقى للمصا  حتى يبلغ سن  
المتبقية له حتى بلوغوه سون من االشير  ،شير( 77)هذه السنة نه يتم حسم إف ،التعطيل البالغة سنة

، ويصار لحسا  بودل فقودان المقودرإ علوى الكسو  علوى أسواس أن األشوير المتبقيوة للمصوا  الستين
شووويرًا، وبعووود أن ترسووومل، تضووور  بنسوووبة العدوووز و الووود،ل ( 545)لغايوووة الوصوووول لسووون سوووتين هوووي 

 1.الشيرل للمصا 

وقد درى العمل في المحاكم الفلسطينية، على إحتسا  فقدان المقدرإ على الكس ، حتوى لمون ينبوت 
للمحكموووة، أنوووه لوووم يكووون يعمووول وقوووت الحوووادث، وحووودث لوووه عدوووز دائوووم، وقووود قوووررت محكموووة الووونقض 

ولموووا نبوووت للمحكموووة ودوووود عدوووز دائوووم لووودى الطاعنوووة وأن نسوووبة العدوووز أنوووه " ......الفلسوووطينية أنوووه 
، فقد كان يتود  علييا وهي في سبيل إحتسا  التعويض المستحق للطاعنة %76الالحق بيا هي 

 .2"أن تحكم ليا ببدل فقدان المقدرإ على الكس  المستقبلي

إن مقودار فقودان المقودرإ فو 56وفي االحوال التي يكون فييا المصا  على رأس عمله وهو فوق سون 
لغايوات إحتسوا  التعوويض وهوو عاموًا  53على الكس  يحسو  علوى أسواس دعول عموره االفتراضوي 

فإن إدتيواد المحواكم و،اصوة محكموة الونقض قود " ..ما أكده حكم محكمة االستئناف والذل دا  فيه 
عملووه بوورغم  إسووتقر علووى أن للمحوواكم وفووي حوواالت معينووة وهووي حالووة إنبووات أن المصووا  علووى رأس

تداوزه سن الستين وتطبيقًا لمبادئ العدالوة أن تمود عموره اشفتراضوي لغايوات إحتسوا  التعوويض إلوى 
 3..".سن ال،امسة والستين

                                                 
 .74/7/7677الصادر بتاريخ  756/7667و  777/7667أنظر قرار محكمة إستئناف القدس باالستئناف رقم  1
 .74/7/7677الصادر بتاريخ  445/7676نقض مدني رقم   2
 .74/5/7677الصادر بتاريخ  755/7667حكم محكمة إستئناف القدس في االستئناف رقم  3
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وقووود أسوووتقر اشدتيووواد القضوووائي فوووي فلسوووطين، علوووى مووونا األطفوووال الوووذين يصوووابون بحووووادث الطووورق 
الكس  على أساس متوسط الد،ل العام  ويت،لف لدييم نسبة عدز تعويضًا على فقدان المقدرإ على 

 75تدرل الرسملة مرتيَّن، حيث ترسمل المرحلة األولوى وهوي مون سون بتاريخ وقوع حادث الطرق، و 
وتضوور  بنسووبة العدووز المضووروبه بمتوسووط الوود،ل العووام ( أ)حسوو  دوودول يلنوو  بنوود  56حتووى سوون 

صوا  وقوت الحوادث مرسوملة وعمور الم 75وقت وقوع الحادث نم يضر  الناتج بالفرق ما بوين سون 
 1(.ج)حس  ددول يلن  بند 

تدوودر اششووارإ إلووى أن عوودم بيووان المحكمووة فووي حكميووا كيفيووة إحتسووا  المبووالغ التووي تحكووم بيووا فووي 
حكميوا، يدعول هوذا الحكوم بواطاًل للقصوور فوي بيوان أسوبابه، وعليوه ال يمكون للمحكموة أن تفصول فوي 

ق دون أن توضوووووا طريقوووووة حسوووووابيا ليوووووذه دعووووووى التعويضوووووات المطالووووو  بيوووووا دووووورا  حوووووادث الطووووور 
 2.التعويضات

موقف المشرع األردنةو مةن التعةويض عةن اإللةااات الجسةدية الناجمةة عةن حةادث : الفرع الثانو
 .الطرق

( 7و7/أ/7)في حادث طرق، مبلغًا مقطوعًا، وهذا ما أكدته المادإ  للمصا يعطي المشرع األردني، 
مون هوذا النظوام، ( 76)موع مراعواإ أحكوام الموادإ " على أنوه من نظام التأمين اشلزامي، والتي نصت 

المبوالغ المقطوعوة  هوذا النظوام تحدد االمور المبينة ادناه بمقتضى التعليموات الصوادرإ بمودو  احكوام 
العدوز الكلوي الودائم، ... التي تلتزم شركة التأمين بدفعيا للمتضرر وذل  في أل مون الحواالت التاليوة

العدووز الكلووي الوودائم، ... األضوورار المعنويووة النادمووة عوون.... ائم، العدووز المؤقووتالعدووز الدزئووي الوود

                                                 
أحكام محكمة إستئناف  أيضاً  أنظرو  756  .  7667. نابلس .التأمين او السطين نشأته وتطايقاته: سليمان، أحمد1

 :ية التاليةالقدس في الدعوى االستئناف
  76/5/7677الصادر بتاريخ  75/7677

 77/77/7676الصادر بتاريخ  764/7676
 .77/77/7676الصادر بتاريخ  565/7676و 576/7676

 .753/7676و  756/7676أنظر قرار محكمة أستئناف القدس في االستئناف رقم  2
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حودود مسوؤولية شوركة التوأمين فوي تعوويض المتضورر عون  -7العدز الدزئي الدائم، العدز المؤقوت 
 ....".تفقات العالج الطبي

لووون  الموووادإ تنفيوووذًا ( 74/7676)وقووود أصووودر مدلوووس إدارإ هيئوووة التوووأمين األردنيوووة، التعليموووات رقوووم 
 :على شركة التأمين دفع المبالغ التالية المذكورإ من نظام التأمين اشلزامي، وأود  

دينووار ( 5666)دينووار أردنووي، باشضووافة ( 76666)توودفع للمصووا  بعدووز كلووي دائووم مبلووغ  -7
دينوار أردنوي كحود ( 6366)أردني بدل أضرار معنوية عن هذا العدز، باشضافة إلى مبلوغ 

 .العالجأقصى لمصاريف 

باشضافة لمبلغ ( مضروبة بنسبة العدز 76666)دائم مبلغ تدفع للمصا  بعدز دزئي  -7
دينار أردني كحد ( 6366)، باشضافة إلى مبلغ (دينار مضروبة بنسبة العدز 5666)

  .أقصى لمصاريف العالج

دينار أسبوعيًا لمدإ ( 766)مبلغ ( فقدان الكس ) تدفع للمصا  بعدز دزئي مؤقت   -5
دينار أردني كحد أقصى لمصاريف ( 6366)أسبوع، باشضافة إلى مبلغ ( 57)ها أقصا
  .العالج

موقف المشرع الملري من التعويض عن اإللااات الجسدية الناجمة عن حادث : الفرع الثالث
  .الطرق 

تشابيه ما دا  به المشرع المصرل، في مدال التعويض عن اشصابات الدسدية النادمة عن 
، مع التنظيم القانوني للموضوع، نفسه في األردن، إذ أن المشرع المصرل يحدد حادث الطرق

للمصا  دسديًا مبلغًا مقطوعًا، وذل  بحس  دسامة اشصابة، وآنارها، ويمكن تقسيم المبالغ 
 .للمصابين على النحو التالي المقطوعة التي يعطييا، القانون المصرل

 .ز كلي دائمدنيه مصرل، لكل مصا  بعد( 46666)مبلغ  -7

 .دنيه مصرل مضرو  بنسبة العدز، لكل مصا  بعدز دزئي دائم( 46666)مبلغ   -7
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  من قانون التأمين اشدبارل، أنه وفي حال تحقق( 74)وقد أضاف المشرع المصرل، في المادإ 
المصا  في حادث الطرق، عدز كلي دائم ،الل سنة، من تاريخ وقوع الحادث، وكان سب  

الطرق، فأن شركة التأمين ملزمة بإكمال التعويض ليصل إلى مبلغ  ث العدز الكلي، حاد
  .دنيه مصرل( 46666)

عضا  التي يعتبر فقدانيا في حادث الطرق كذل  تضمنت ونيقة التأمين اشلزامي النموذدية، األ
 .1وبقية أعضا  دسم اشنسان ونسبة العدز المتحققة حال فقدانيا، أو إصابتيا  عدزًا دائمًا،

يرى الباحث إن المشرع الفلسطيني، وكما هو الحال عليه في التعويض عن الوفاإ الناتدة  ا تقدم،لم
عن حادث الطرق، دا  بنصو  قاصرإ على اشحاطة بكافة دوان  الموضوع، إذ أنه وضع 
قاعدإ واضحة في مدال التعويض عن فقدان الكس  إال أنه إلتزم الصمت، في طريقة حسا  

وقد زاد األمر صعوبة، حين ( الرسملة) لى الكس ، وآلية حسم مقابل الدفع الفورل فقدان المقدرإ ع
 .ن  على إلغا  العمل بما دا  في األوامر العسكرية فيما يتعلق بالتأمين

، (التشريع األردني والتشريع المصرل) كل ذل  على ،الف، ما دا  في بقية التشريعات المقارنة 
لتعويض، إال أن الباحث يرى أن موقف المشرع المصرل، من حيث الذين نصا بوضوح على مبلغ ا

الن  على مقدار التعويض عن كل عضو من أعضا  اشنسان، محل إنتقاد، مفضاًل ربط 
 .التعويض بنسبة العدز، وتر  تقدير هذه النسبة لءطبا 

 

                                                 
 .ريع، والمرفقة في ونيقة التأمين اشلزامي النموذديةأنظر ددول التعويضات للحاالت التي يشمليا التأمين اشدبارل الس 1
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 :الخاتمة

عن  التأمينية شركات فييا موضوع مسؤول تناولقدم الباحث فيما سبق دراسة تحليلية مقارنة 
 اشلزامي التأمينقانون  ماضا فيه احكأو تعويض مصابي حوادث الطرق ومقدار التعويض والذل 
ستعانة من العديد من المصادر والمرادع من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث الطرق وذل  باش

وقانون المرور  7663لسنة  76الفلسطيني رقم  التأمينقانون  أمضا من احكأيالقانونية واالستعانة 
 . م والقانون المدني االردني والقانون المدني المصرل  7666لسنة  3الفلسطيني رقم 

المسؤولية المدنية وطبيعتيا القانونية ونطاق تطبيقيا من حيث  أساسضا في دراسته هذه أو ولقد 
لتزامو  ضروروعالقة شركة التأمين بكل من المؤمن له والغير المالموضوع واالش،ا   ات كل من ا 

 .المؤمن والمؤمن له وحاالت ردوع كل منيم على اال،ر 

ضا ماهية طل  الدفعات المستعدلة وشروط تقديميا وادرا اتيا لدى المحكمة الم،تصة أيضا أو و 
. ووقف الدفعات وتعديل القرار الصادر في الطل  وتنفيذه  ،ور المستعدلةملدى قاضي األ أو

 أوتعويض متضررل حوادث الطرق سوا  كان تعويض عن الضرر المعنول  مقدار باشضافة إلي
 .تعويض عن الضرر المادل 

( دبارلاش)اشلزامي التأمين،يرا فان تطور التشريع والقانون بدولة ما هو انعكاس لرقييا وتطورها و أو 
ية ن تطوره يكون له من الناحإ ،دز  من تل  التشريعات والقوانين ،ضد حوادث المركبات

 .االقتصادية واالدتماعية االنر الكبير ويؤدل الى تطور المدتمع 

وذلوو  علووى النحووو التوصوويات النتووائج و هووذه الدراسووة لمدموعووة موون  نيايووةوقوود توصوول الباحووث فووي 
 :التالي
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 :النتائج

ن  المشرع المصرل صراحة على إنطبواق مبودأ الصوفة التعويضوية علوى توأمين المسوؤولية،  -7
 .ن  صريا في كل من التشريعين الفلسطيني واألردنيبينما ال يودد 

يغطوووي التوووأمين األلزاموووي فوووي فلسوووطين األصوووابات الدسووودية فقوووط، بينموووا يغطوووي فوووي كووول مووون  -7
 .األردن مصر األضرار المادية أيضاً 

أودد المشورعان األردنوي والمصورل، ونيقوة توأمين إلزاموي نموذديوة، وأودو  كول منيموا علوى   -5
ونائقيوووا التأمينيوووة، علوووى هوووذا النمووووذج، بينموووا ال يودووود منووول هوووذا  شوووركات التوووأمين أن تنطبوووق

 .النموذج في فلسطين

تبطل القوانين المقارنة، موا قود تضوعه شوركات التوأمين مون شوروط تعسوفية فوي ونوائق التوأمين  -4
 .ال،اصة بيا

َحوورم المشوورع الفلسووطيني، سووائق المركبووة موون التعووويض فووي الحالووة التووي تكووون بيووا ر،صووته  -3
وموووورَّ علووووى إنتيائيووووا سوووونة كاملووووة، وأحووووال تعووووويض الركووووا  إلووووى صووووندوق تعووووويض منتييوووة، 

بينموووا ال يعتووود بإنتيوووا  ر،صوووة السوووائق ميموووا كانوووت المووودإ علوووى . متضوووررل حووووادث الطووورق
إنتيائيا في التشريع األردني، وتعتبر هذه الحالوة سوببًا مون أسوبا  ردووع شوركة التوأمين علوى 

 .المؤمن له في التشريع المصرل

ل ما يتعلق بالتأمين َدمعه المشرع الفلسطيني، في قانون واحد، تناقضت قواعده العامة أن ك -5
مووووع ال،اصووووة، ودووووا ت العامووووة منيووووا فووووي صووووالا الطوووورف الضووووعيف، بينمووووا دووووا ت القواعوووود 

 .ال،اصة، سيما فيما يتعلق بتأمين المركبات اآللية في صالا شركات التأمين

شووركات التووأمين، بقبووول تووأمين إلزامووي لسووائق مووا علووى ال يودوود بالقووانون الفلسووطيني، مووا يلووزم  -6
مركبته، وبذات الوقت لم يعطذ المشرع حاًل للفرض الذل ترفض به كل شركات التأمين، إبرام 
عقوووود تووووأمين إلزامووووي لشوووو،  مووووا، وذلوووو  علووووى الوووورغم موووون أنووووه دعوووول التووووأمين الووووذل يغطووووي 
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عوه المشورع الفلسوطيني م،الفوًا، لمووا اشصوابات الدسودية، تأمينوًا إلزاميوًا، ويوأتي الونيج الوذل إتب
 .سارت عليه القوانين المقارنة، من إلزام شركات التأمين بقبول التأمين اشلزامي

لووم يوونظم قووانون التووأمين الفلسووطيني، بنصووو  صووريحة، الحوواالت التووي يمكوون أن تردووع فييووا  -5
 .شركة التأمين على المؤمن له

لمصابين الوذل يعوانون مون عدوز دائوم بطريقوة دفع التعويض ل مقدارلم ينظم قانون التأمين،  -7
 .واضحة

لووم يوون  قووانون التووأمين، علووى طريقووة إحتسووا  بوودل اشعالووة، الووذل يسووتحقه المعووالون موون  -76
 .ورنة المتوفى درا  حادث الطرق

حمول قوانون التوأمين، صوندوق تعوويض مصوابي حووادث الطورق، المسوؤولية عون التعووويض  -77
 .بالغ في حاالت إعفا  شركة التأمين من التعويض في حاالت كنيرإ، لدردة أنه

 التوليات 

دبوووار شوووركة إ، صوووياغة نووو  واضوووا وصوووريا مفووواده الفلسوووطيني يوصوووي الباحوووث  المشووورع (7
، لكل ش،  يرغو  بالتعاقود معيوا، موع إيدواد نظوام اشلزامي التأمينعقد  مابر إعلى  التأمين

ازديوواد الحوووادث التووي يرتكبيووا  نقوواط مكووررل حوووادث الطوورق، بحيووث يووزداد القسووط طرديووًا مووع
وذل  أسوإ بالمشورع االردنوي الوذل لوم يتور  البوا  مفتوحوًا  الراغ  بالتعاقد مع شركة التأمين

ي أموووين الز أمعقووود تووو ماال ترغووو  فوووي ابووور  أو،تيوووار إذا كانوووت ترغووو  ش التوووأمينشوووركات  ماأمووو
 .مالش،  

يوة المقارنوة، بحيوث ال مينالتألغا  سقف التعويض في كل مون التشوريعات إب ،يوصي الباحث (7
 .يكون هنال  حد أعلى للتعويض، ودبر ضرر كل متضرر حادث طرق على حده

الفلسوطيني  التوأمينعوادإ النظور فوي تبويو  قوانون إالباحث على المشرع الفلسطيني  يوصي، (5
 .داد لوائا تنفيذية للقانونيإوترتي  مواده، والعمل على  7663لسنة  76رقم 
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لسوونة  76الفلسووطيني رقووم  التووأمينلمشوورع الفلسووطيني تعووديل قووانون الباحووث علووى ا يوصووي، (4
الموووؤمن لوووه فوووي الووودعوى المباشووورإ ضووود شوووركة  مابحيوووث يووون  علوووى ودوووو  ا،تصووو 7663
 .أن يكون لدى المضرور حكم قضائي قطعي يقرر مسؤولية المؤمن له أو التأمين

االضوورار الماديووة  اشلزامووي التووأمينعلووى المشوورع الفلسووطيني أن يشوومل فووي  ،الباحووثيوصووي  (3
 .التي تلحق ممتلكات الغير

عقووووود نووووودوات وور  عمووووول  التوووووأمينوالمشوووووغلين فوووووي مدوووووال القوووووانونيين  ، الباحوووووث يوصوووووي (5
 .الفلسطيني التأمينمت،صصة تناق  واقع وطموح قانون 

والمؤسسات الرسمية ذات العالقة،  التأمينوالمشغلين في مدال القانونيين ، الباحث  يوصي (6
 .يةالتأمينفي مدال التوعية  بدورهم قيامال

يوصوي الباحوث، بتعوديل التشوريع المصورل، بحيوث تمتود مظلوة الحمايوة التأمينيوة فيوه لتشومل  (5
 .سائق المركبة المتسببة بالحادث

يوصي الباحث، تعديل القوانين المقارنة، بحيث تلزم شركة التأمين بالمبادرإ بتعويض دميوع  (7
الحووق بووالردوع علووى المسووؤول بووالتعويض بمووا متضووررل حوووادث الطوورق، وموون نووم إعطائيووا 

 .تكون قد دفعته، وليس إعفا  شركة التأمين من التعويض إبتدا ً 

يوصووي الباحووث، البوواحنين القووانونيين الووذين يرغبووون بدراسووة موضوووع هووذه الرسووالة، دراسووة ( 76
ي أعودت بيوا المبادئ القانونية التي تصدر عن محكمة الدردة العليا، حيث أن الفترإ الزمنيوة التو

هووذه الدراسووة، تزامنووت مووع صوودور تشووريعات تأمينيووة دديوودإ، لووم تعوورض كوول دزئياتيووا بعوود علووى 
 .محاكم الدردة العليا، في بلدان القوانين محل المقارنة
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 الملادر والمراجع

 :الملادر:  ً أو 

موسووووعة التشوووريعات : أبوووو بكووور، محمووود .  7765لسووونة 45القوووانون المووودني األردنوووي رقوووم  -7
الودار العلميوة الدوليوة للنشور والتوزيوع ودار : لوىو الطبعوة األ.دنية واالدتيوادات القضوائية األر 

 7665.النقافة للنشر والتوزيع 

رمضووووووووان سوووووووونة  7،صوووووووودر بقصوووووووور القبوووووووة فووووووووي ( 757)القوووووووانون الموووووووودني المصوووووووورل رقوووووووم -7
 ( .7745يوليو سنة75)7556

إ الرسووووومية بتوووووواريخ المنشووووووور بالدريووووود 7663لسووووونة  76الفلسووووووطيني رقوووووم  التوووووأمينقوووووانون   -5
 57من العدد رقم  3على الصفحة   73/5/7665

المنشووور بالدريودإ الرسوومية  7667لسونة  7قوانون أصوول المحاكمووات المدنيوة والتداريووة رقوم  -4
 57من العدد  3على الصفحة  3/7/7667بتاريخ 

المنشووووووور بالدريوووووودإ الرسوووووومية بتوووووواريخ  7666لسوووووونة  3قووووووانون الموووووورور الفلسووووووطيني رقووووووم   -3
 55من العدد  3على الصفحة  77/5/7667

عن المسؤولية المدنية الناشوئة  دبارلاش التأمينبإصدار قانون  7666لسنة  67قانون رقم  -5
عن حوادث مركبات النقل السريع دا،ل دميوريوة مصور العربيوة المنشوور بالدريودإ الرسومية 

 .مكرر 77من العدد  7على الصفحة  77/3/7666بتاريخ 

عوون حوووادث السوويارات الصووادر  دبووارلاش التووأمين شووأنب 7665سوونة ل 7كتووا  دورل رقووم   -6
 .في دميورية مصر العربية  ماعن النائ  الع 74/7/7665بتاريخ 
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 دبوارلاش التوأمينبإصدار الالئحة التنفيذية لقانون  7666لسنة  776قرار وزير االستنمار رقم  -7
لسووريع دا،ووول دميوريووة مصوور العربيوووة عوون المسووؤولية المدنيووة الناشوووئة عوون حوووادث مركبوووات النقوول ا

 75/5/7666الصادر بتاريخ  7666لسنة  67الصادر بالقانون رقم 

عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات  دبارلاش التأمينالالئحة التنفيذية لقانون   -76
 .7666لسنة  67النقل السريع دا،ل دميورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 

 .7777لسنة  55االردني  رقم  التأمينقانون تنظيم أعمال   -77

 . 7676 مالع( 77)للمركبات االردني رقم  اشلزامي التأمين مانظ -77

 . 7667لعام ( 57)نظام التأمين اشلزامي للمركبات االردني رقم  -75

 :المراجع : ثانياً 

دار الكتابوووة للطباعوووة والنشووور  . 7ط.  عقةةةد التةةةأمين اةةةو القةةةانون الكةةةويتو: أبوووو زيووود، محمووود  -7
 . 7775الكويت . والتوزيع 

 .م7677. لىو الطبعة األ. دار وائل للنشر والتوزيع  .التأمين أماحك: بو عرابي، غازل ،الدأ -7

 . دار النقافة للنشر والتوزيع .  التأمين ضد حوادث السيارات: أبو الييدا ، لؤل مادد مذي   -5
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Abstract 

Researcher of this study dealt with the responsibility of insurance 

companies to compensate victims of road accidents, this topic is of great 

importance that the laws that the legislature in the comparison gave an aura 

of sacredness to the right of the injured road accident as a weak point in 

front of insurance companies.  

The researcher has divided the subject of study into two main as part of a 

comparative study between the Palestinian and insurance law insurance 

legislation in force in both Jordan and Egypt, which is stated in the 

doctrinal explanations of the relationship.  

The first chapter dealt with by the researcher over the responsibility of 

insurance companies to compensate the Victims of road accidents, after 

dividing it into two sections between the two main grounds and limits of 

responsibility and the scope and extent of insurance coverage and staff 

responsibility.  

Chapter II appropriated the researcher to address the issue of the effects of 

insurance compulsory and divided it into two sections, highlighted in the 

first research on the subject of payments emergency imposed by law on the 



 

 c 

insurance company for the benefit of the victim and that pending the 

decision in the case 

against the insurance company or that will be set against it, after the split of 

the two requirements, where between the first demand payment request 

urgent and urgent elements of calculation of payments and legally 

committed to notify the urgent payments, while the second requirement 

was allocated to the procedures for requesting emergency payments to the 

competent court, and the conditions of application, stop payments and 

modify the decision of the application and implementation.  

In the second section, the researcher explained, the amount of 

compensation the victims of road accidents, compensation, both moral and 

material compensation, indicating the roof of each type and the basis of 

their calculated and officer compensation in it.  

Then followed by a conclusion included the main conclusions and 

recommendations and suggestions reached by the researcher through this 

study.   


