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 النظرية قصور بين: فمسطين في تالسيارا لتأجير القانوني التنظيم

شكاالت التطبيق وا   

( تحميمية مقارنة دراسة ) 

 الملخص

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى القكاعد القانكنية الحامية لمنظـ االجتماعية كاالقتصادية، 

المحافظات الشمالية مف فمسطيف مف خبلؿ مناقشة كتحميؿ أحكاـ عقد تأجير السيارات في 

، الخاضع لرقابة كزارة النقؿ كالمكاصبلت، التي يقع عمييا، كسمطة إدارية (بيةالضفة الغر)

عامة إيجاد الحمكؿ العبلجية كالكقائية في تنفيذ القانكف كبسط نفكذىا، كترسيخ مفيـك رقابتيا 

الفعمية كالتحرر مف الرقابة الدفترية، تمؾ الرقابة التي تفرضيا عمى متمقي خدماتيا بتكفير 

الممفات، كاشتراطيا تكافر مسكغات التراخيص مف ناحية نظرية، دكف الرقابة  شركطيا في

العممية كالكقكؼ عمى حيثيات آلية التنفيذ كالتطبيؽ الفعمي لؤلنظمة كالتعميمات، فيتبيف 

الحاجة إلى أساس تنظيمي كقانكني أكبر فاعمية في تنظيـ مينة تأجير السيارات التي أفرزت 

 (.مستأجر السيارة)، كفئة المستيمكيف (مؤجر السيارة)فئة المحترفيف : فئتْيف مف المتعاقديف
 

فعقد تأجير السيارات مف العقكد التي تقدـ خدمة ييدؼ مؤجر السيارة بيا تحقيؽ الربح، بينما 

ييدؼ المستأجر إلى إشباع حاجاتو كرغباتو الفردية، لكف تبلشت أحكامو اليادفة إلى تبادلية 

، كلـ يقكل المستأجر عمى ممارسة حقو في التفاكض قبؿ إبراـ العقد، في االلتزامات الناشئة

حاطتو بكافة الجكانب القانكنية، كالمكاصفات الفنية  ظؿ تكافر العمـ اليقيني لمؤجر السيارة كا 
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الجكىرية البلزمة إلبراـ عقد تأجير السيارة؛ فأدل إلى اعتبار أحكاـ العقد مجحفة بحؽ 

إدراكو لمجكانب الفنية كالقانكنية التي يحيط المؤجر بيا عممان، فبل مستأجر السيارة؛ لعدـ 

تترتب عمى المؤجر التزامات عادلة تكفؿ االنتفاع مف السيارة المؤجرة كضماف العيكب الخفية 

بيا، بضماف السبلمة كتسميـ سيارة صالحة لبلستعماؿ، إضافة إلى عدـ إفياـ المستأجر 

لتأجير، كبالتالي خركج العقد مف إطار العقد شريعة المتعاقديف، بكافة الجكانب كاآلثار لعقد ا

كعدـ القدرة عمى تكظيؼ تصرفات عقدية لمجانبيف، تعمؿ عمى تنظيـ سكؽ تأجير السيارات 

 .كفؽ ما تطمبو مقتضيات مبادئ القانكف كمفاىيـ العدالة
 

براز أىـ النصكص القانكنية الكا جب إعماليا عمى أحكاـ فاتبعت الباحثة المنيج التحميمي، كا 

، كتسميط الضكء 2005لسنة  21عقد تأجير السيارات، ال سيما قانكف حماية المستيمؾ رقـ 

عماؿ ىذه النصكص القانكنية  عمى أىـ اإلشكاالت التطبيقية لعقد تأجير السيارات كا 

القريبة  كمناقشتيا، فارتأت الباحثة أحيانان المجكء إلى منيج المقارنة مع التشريعات العربية

  .كبعض التشريعات الغربية، ال سيما القانكف الفرنسي كالتكجيو األكركبي

كسمطت الباحثة الضكء عمى ما ينتيجو المؤجر؛ بكضع كمبيالة، أك تحمؿ المستأجر، بنص 

العقد، ألية مبالغ إضافية بذريعة تحمؿ التغطية التأمينية لؤلضرار، أك حماية السيارة المؤجرة 

لمادية التي تمحؽ بالسيارة أك ما تسببو مف أضرار جراء اشتراكيا بحادث، مف األضرار ا

فاختمفت الذرائع كتعددت؛ لتبرير فعؿ المؤجر في تكبيؿ المستأجر بالضمانات المالية التي قد 

 .تككف في أغمب األحياف ضمانات مبالغ بيا كغير محقة
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عقد تأجير السيارات حتى تكصمت إلى كاستتبعت الباحثة الدراسة في اإلشكاليات التي يثيرىا 

، 2005لسنة  20التأميف كغايتو، في ظؿ ما نص عميو قانكف التأميف الفمسطيني رقـ 

فتمخض عف الدراسة نتيجة ميمة تمثمت في إثراء أف شركات التأميف عمى حساب مؤجر 

عمى السيارة مف خبلؿ دفعو ألقساط التأميف، كما شرعو المشرع لمشركات مف حؽ الرجكع 

المتسبب بالضرر في حيف ال يجكز لممؤجر، رغـ اختبلؼ مصدر التعكيضات، كال يجكز 

المطالبة بتعكيض األضرار إال مف خبلؿ اختياره إحدل طريقتْيف دكف " المؤجر"لممؤمف لو 

تعكيض التأميف أك تعكيض المسؤكلية؛ خشية مف إثراء المؤمف لو ببل سبب، : الجمع بينيما

عمى الصفة التعكيضية لمتأميف، كفؽ رؤيتو " شركات التأميف"رة المؤمف كىذا أدل إلى سيط

تعكيضان كامبلن لؤلضرار " المؤجر"كسياستو التأمينية كدراساتو الفنية، فبل يعكض المؤمف لو 

التي تمحؽ بو، فيتجو األخير إلى تحميؿ المستأجر أعباء كضمانات مالية إضافية عمى أجرة 

أك سندات السحب، أك أية ( كالفيزا كارد مثبلن )كسائؿ االئتمانية إيجار السيارة باتباع اؿ

ضمانات أخرل، في ظؿ منع المؤمف لو مف الجمع في التعكيض كتعكيض المؤمف لممؤمف 

لو بما ىك أقؿ مف قيمة األضرار التي لحقت باألخير كبسيارتو، كبحث المؤمف عف أم مبرر 

 .لتأميفأك حجة  يتنصؿ  بيا مف التزاماتو في عقد ا
 

كىذا استدعى إلى دراسة تعكيض المسؤكلية المدنية عف حكادث السيارات لتتمخص النتيجة 

بكجكد أسباب كضكابط تبرئ حارس السيارة المؤجرة مف المسؤكلية؛ إما إبراء كميان أك إبراء 

جزئيان بحسب تدخؿ تمؾ األسباب في إحداث الضرر كمدل الضماف الكاجب بتكافر شركط 

 .ابتمؾ األسب




