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  مقدمة
تثور مسألة حلول المؤمن محل المؤمن لھ عندما یتحقق الخطر المؤمن منھ بفعل 

ومسؤولیة ھذا األخیر قد تكون تعاقدیة أو تقصیریة یترتب بمقتضاھا أنھ . الغیر
ھ من ضرر وفقًا لقواعد یحق لمؤمن لھ مطالبة الغیر المسؤول بتعویض ما أصاب

وبتحقق الخطر المؤمن منھ فإن المؤمن یكون ملزمًا بدفع . المسؤولیة المدنیة
مبلغ التأمین إلى المؤمن لھ، وال یستطیع التھرب من ھذا االلتزام بحجة أن 

  .)١(المؤمن لھ یملك الرجوع على الغیر المسؤول عن الحادث لمطالبتھ بالتعویض
من یتصل اتصاًال وثیقًا بمسألة الجمع بین مبلغ التأمین والحلول القانوني للمؤ

ومبلغ التعویض، فعندما یتحقق الخطر المؤمن منھ، بفعل الغیر أو بخطئھ، كما لو 
أن حریقًا شب في منزل مؤمن علیھ بفعل فاعل، أو أن أمواًال مؤمنًا علیھا ضد 

أ للمؤمن لھ حقان السرقة قد  تمت سرقتھا بفعل أجنبي، ففي مثل ھذه الحاالت ینش
في مبلغ التأمین الذي یلتزم بھ المؤمن، بمقتضى عقد : في التعویض، یتمثل األول

في مبلغ التعویض الذي یسأل عنھ الغیر المسؤول : التأمین المبرم بینھما، والثاني
أي . عن تحقق الخطر المؤمن منھ، بمقتضى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة

أحداھما ناشئة عن عقد التأمین في مواجھة المؤمن، : ك دعویینأن المؤمن لھ یمل
 سواء كانت عقدیة أو –واألخرى ناشئة عن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة 

  .)٢(تقصیریة
إال أن قیام المؤمن لھ بالجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض یتعارض مع مبدأ 

عد تطبیقًا للمبدأ العام المقرر في الصفة التعویضیة للتأمین من األضرار الذي ی
؛ ذلك )٣(المسؤولیة وھو التعویض الكامل للضرر الواقع فعًال دون زیادة أو نقصان

أن جواز جمع المؤمن لھ بین مبلغي التأمین والتعویض، یترتب علیھ حصولھ على 
تعویض عن الضرر ذاتھ مرتین، وھو ما یؤدي إلى إثرائھ على حساب الغیر، لذلك 

 الرأي على حرمان المؤمن لھ من الجمیع بین مبلغ التأمین ومبلغ استقر
التعویض، غالبًا سیختار المؤمن لھ الرجوع على المؤمن للحصول على مبلغ 
التأمین؛ نظرًا لقوة مركزه االقتصادي، وھذا المسلك من شأنھ أن یؤدي إلى إفالت 

ومن ھنا ظھرت . رالغیر المسؤول عن الضرر من نتائج مسؤولیتھ عن الفعل الضا
فكرة االعتراف للمؤمن بعد دفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ بالحق في الرجوع على 

                                                 
أحمد شرف الدین، األساس القانوني لرجوع الم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سؤول ع�ن الح�ادث،          .  د  )١(

، ١٩٨٠مجل��ة الحق��وق وال��شریعة، جامع��ة الكوی��ت، ال��سنة الرابع��ة، الع��دد الث��اني، ابری��ل       
 .٢٢١ص

وني للم��ؤمن، دراس��ة مقارن��ة ف��ي الق��انونین    أش��رف ج��ابر س��ید، م��شكالت الحل��ول الق��ان   .  د )٢(
عب��د الق��ادر العطی��ر،  . د. ٥، ص٢٠٠٧الم��صري والفرن��سي، الناش��ر دار النھ��ضة العربی��ة،   

 .٢٤٣، ص١٩٩٥التأمین البري في التشریع األردني، الناشر دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
رر وتعوی�ضھ وف�ق أحك�ام    عدنان إبراھیم السرحان، ال�ض .  انظر في تفصیل ھذا الموضوع، د    )٣(

الفعل الضار في القانون المدني األردني وق�انون المع�امالت المدنی�ة لدول�ة اإلم�ارات العربی�ة                   
المتح��دة، بح��ث من��شور ف��ي مجل��ة األم��ن والق��انون ال��صادرة ع��ن كلی��ة ش��رطة دب��ي، ال��سنة      

 . وما بعدھا١٣٤، ص١٩٩٨السادسة، العدد الثاني، یولیو 
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الغیر المسؤول عن الضرر لمطالبتھ بالتعویض المستحق للمؤمن لھ، ومن مزایا 
ھذا الحل الذي أخذت بھ معظم األنظمة التشریعیة في العالم أن المؤمن لھ ال یقوم 

ین والتعویض، وأن الغیر المسؤول ال یفلت من تحمل بالجمع بین مبلغي التأم
  .)١(نتائج مسؤولیتھ عن الفعل الضار

  :ولتوضیح ما سبق، نقسم ھذه الدراسة إلى أربعة مباحث
األساس القانوني لرجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن : المبحث األول

  .الضرر
  .مجال تطبیق أحكام الحلول القانوني للمؤمن: المبحث الثاني
  .شروط الحلول القانوني للمؤمن: المبحث الثالث
  .القیود الواردة على الحلول القانوني للمؤمن: المبحث الرابع

  

                                                 
 ٢٦٠، ص٢٠٠٨، احكام عقد التأمین، الناشر دار النھضة العربیة، محمد المرسي زھرة  .  د  )١(

عب�د العزی�ز المرس��ي حم�ود، م�دى ح��ق الم�ؤمن الب�ري ف��ي الرج�وع عل�ى الغی��ر         . د. ٢٦١ –
، ١٩٩٨الم��سئول ع��ن الح��ادث الم��ؤمن من��ھ، دراس��ة مقارن��ة، الناش��ر دار النھ��ضة العربی��ة،  

 . وما بعدھا٣ص
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  املبحث األول

  األساس القانوني لرجوع املؤمن على الغري املسؤول عن الضرر

اختلفت االتجاھات الفقھیھ والقضائیة حول تحدید األساس القانوني لرجوع المؤمن 
یر المسؤول عن تحقق الخطر المؤمن منھ في نطاق التأمین البري، فنجد على الغ

أن ھنالك من ذھب إلى تأسیس ھذا الرجوع على أساس المسؤولیة التقصیریة، 
واتجاه آخر ذھب إلى إسناده إلى القواعد العامة في الحلول القانوني، واتجاه ثالث 

 وأمام ھذا الوضع لم یكن ،)شرط الحلول(ذھب إلى إسناده إلى الحلول االتفاقي 
أمام المشرعین إال أن یبحثوا عن حل ھذه المسألة، وقد لجأوا إلى وضع حلوٍل 
قانونیة خاصة تنظم ھذه المسألة تكفل للمؤمن الرجوع على الغیر المسؤول عن 
تحقق الخطر المؤمن منھ، وذلك عن طریق نصوص قانونیة صحیحة أوردوھا في 

  :، وذلك على النحو اآلتي)١(القوانین المنظمة للتأمین
  :  الرجوع على أساس المسؤولية التقصيرية-أوالً

حاول الفقھ تأسیس ھذا الرجوع على الدعوى الشخصیة استنادًا إلى قواعد 
المسؤولیة التقصیریة، إذ یعتبر الغیر المسؤول عن تحقق الخطر قد سبب بفعلھ 

سؤول كان سببًا في دفع ضررًا للمؤمن، ذلك أن الفعل الضار الذي قام بھ الم
المؤمن مبلغ التأمین للمؤمن لھ؛ أي أنھ كان قد ألحق بالمؤمن ضررًا حاًال 
ومباشرًا، حیث جعلھ یدفع التعویض للمؤمن لھ، فھو بما قام بھ یكون قد عجل 
التزام المؤمن الذي كانت مصلحتھ في عدم دفع ھذا المبلغ لوال فعل الغیر في 

، ومن ثم یستطیع المؤمن أن یرفع دعوى مباشرة )٢(تحقیق الخطر المؤمن منھ
من القانون ) ١٣٨٢(للمطالبة بقیمة المبلغ الذي دفعھ للمؤمن لھ طبقًا للمادة 

، ولكن ھذا الرأي سرعان ما تم العدول عنھ لقیامھ على أساس )٣(المدني الفرنسي
من لھ، فإنھ قانوني غیر سلیم استنادًا إلى أن المؤمن وھو یدفع مبلغ التأمین للمؤ

ال یتعرض ألي ضرر، فالمبلغ الذي یدفعھ ھو مجرد تنفیذ اللتزام عقدي أخذه 
المؤمن على عاتقھ مقابل األقساط التي یؤدیھا لھ المؤمن لھ، أي أن سبب التزام 

                                                 
ل، رجوع المؤمن بما اداه من تعویض، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة     إبراھیم الدسوقي أبو اللی . د  )١(

 – أكتوبر –المحامي الصادرة عن جمعیة المحامین الكویتیة، السنة السادسة عشرة، اعداد 
 . وما بعدھا١٥، ص١٩٩٢ دیسمبر –نوفمبر 

 عل��ي أحم��د عل��ي ش��كورفو، ض��مان تع��ویض الم��ضرورین ف��ي ح��وادث الم��رور ف��ي الق��انون     )٢(
 . وما بعدھا٤١٨لة دكتوراه، جامعة عین شمس، بدون تاریخ، صالمقارن، رسا

كل إض�رار ب�الغیر   : "من القانون المدني األردني والتي تنص على أنھ   ) ٢٥٦(تقابلھا المادة     )٣(
م�ن ق�انون المع�امالت      ) ٢٨٢(تقابلھ�ا الم�ادة     ". یلزم فاعلھ ول�و غی�ر ممی�ز ب�ضمان ال�ضرر           

م��ن الق��انون الم��دني    ) ١٦٣(وانظ��ر الم��ادة   . ام��اً المدنی��ة اإلم��اراتي وھ��ي مطابق��ة لھ��ا تم    
 .المصري
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المؤمن ناشئ عن عقد التأمین ذاتھ ولیس عن فعل الغیر، فلوال قیام ذلك العقد لما 
  .)١(تأمین رغم وقوع الحادث التزم المؤمن بدفع مبلغ ال

  : الرجوع على أساس الحلول القانوني في القواعد العامة-ثانياً
حاول البعض اآلخر أن یؤسس رجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الحادث 

) ١٢٥١/٣(على القواعد العامة في الحلول القانوني المنصوص علیھا في المادة 
تي تقضي بحلول الموفي بالدین، إذا كانت لھ ، وال)٢(من القانون المدني الفرنسي 

مصلحة في الوفاء بھ، باعتباره ملزمًا بالدین مع المدین، كالمدین المتضامن، أو 
ملزمًا بالوفاء عنھ كالكفیل، وھو ما ال یتحقق في التأمین؛ ألن المؤمن عندما یدفع 

رتب في مبلغ التأمین للمؤمن لھ المضرور، فھو إنما یوفي دینھ الشخصي المت
ذمتھ للمؤمن لھ بموجب عقد التأمین ال دین غیره، وبذلك فال تتحقق الشروط 

أضف إلى  )٣(المطلوبة في الحلول القانوني وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني
ذلك أن الحلول القانوني یقتضي أن یكون مصدر التزام كل من الموفي والمدین 

ونوا مدینین متضامنین، أو یكون أحدھما مدینًا متحدًا أو سببھما مشتركًا، كأن یك
واآلخر كفیًال لھ في الدین نفسھ، وھو ما ال یتحقق في التأمین؛ إذ إن مصدر التزام 

  .)٤(المؤمن ھو عقد التأمین، في حین أن مسؤولیة الغیر ناشئة عن الفعل الضار 
مة في الحلول ولكل ما تقدم رفض القضاء استناد شركات التأمین إلى القواعد العا

القانوني كأساس لدعواھا في الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر المؤمن 
  .)٥(منھ 

                                                 
سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، الناشر دار النھضة العربی�ة،         .  د  )١(

محم��د عل��ي عرف��ھ، ال��دعاوى المباش��رة المترتب��ة عل��ى عق��د     . د.  وم��ا بع��دھا ٦، ص١٩٩٣
، ١٩٤٦ع��شرة، الع��دد الث��اني، یونی��ھ  الت��أمین، مجل��ة الق��انون واالقت��صاد، ال��سنة ال��سادسة  

، مجموع��ة ٢٠/١٢/١٩٦٢ ق جل��سة ٢١٨/٢٧انظ��ر نق��ض م��دني م��صري رق��م  . ٢١١ص
 .١١٦٦، ص١٨٥، رقم ١٣أحكام النقض، س 

     .من القانون المدني المصري) ٣٢٦/١( تقابلھا المادة  )٢(
من التأمین اإلجباري من سامي عبد اهللا الدریعي، مدى استفادة الغیر المأذون لھ بالقیادة         .  د  )٣(

دراس�ة تحلیلی�ة وتأص�یلیة للق�انون     (المسؤولیة المدنیة الناتجة ع�ن ح�وادث المركب�ات اآللی�ة        
، بح���ث من���شور ف���ي مجل���ة الحق���وق، جامع���ة الكوی���ت، ال���سنة الثالث���ة   )الك���ویتي والفرن���سي

 .١٢٥، ص٢٠٠٩والثالثون، العدد الثالث، سبتمبر 
دراسة في عقد التأمین "ة التعویضیة في تأمین األضرار      كامران حسن محمد الصباغ، الصف      )٤(

عل��ي أحم��د عل��ي ش��كورفو،   . ٢٩٠، ص١٩٨٣، رس��الة دكت��وراه، جامع��ة الق��اھرة،   "الب��ري
ض��مان تع��ویض الم��ضرورین ف��ي ح��وادث الم��رور ف��ي الق��انون المق��ارن، المرج��ع ال��سابق،      

 .٤٢٠ – ٤١٩ص
 ٢٨/٥/٢٠٠٧تی�ة أص�درت حكم�ًا بت�اریخ         حیث إن الدائرة المدنی�ة ف�ي محكم�ة التمیی�ز الكوی             )٥(

أعادت النظر في األساس الق�انوني لرج�وع الم�ؤمن عل�ى الم�سؤول ع�ن الح�ادث، حی�ث إنھ�ا                     
رف��ضت ف��ي ھ��ذا الحك��م تأس��یس ذل��ك الرج��وع وفق��ًا للقواع��د العام��ة ف��ي الحل��ول إث��ر الوف��اء      

  . من القانون المدني٣٩٦ و٣٩٤المنصوص علیھا في المادتین 
. ، حك�م غی�ر من�شور   ٢٨/٥/٢٠٠٧، م�دني جل�سة     ٥٩٢/٢٠٠٦ي رق�م الطع�ن       انظر تمیی�ز ك�ویت    

س��امي عب��د اهللا ال��دریعي، م��دى اس��تفادة الغی��ر الم��أذون ل��ھ بالقی��ادة م��ن  . م��شار إلی��ھ ل��دى، د
الت��أمین اإلجب��اري م��ن الم��سؤولیة المدنی��ة الناتج��ة ع��ن ح��وادث المركب��ات اآللی��ة، المرج��ع       

ن��ھ ینبغ�ي أن یؤس��س رج�وع الم��ؤمن عل��ى   وال��ذي ی�رى ب��دوره أ . ١٢٨ – ١٢٧ال�سابق، ص 
الغی��ر الم��سؤول ع��ن الح��ادث ف��ي ح��وادث المركب��ات االلی��ة عل��ى فك��رة االس��تبعاد الق��انوني         
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ونالحظ في ھذا الصدد، أنھ ال یمكن اعتماد ھذا األساس في القانون المدني 
األردني؛ ألنھ لم یأخذ أصًال بمبدأ عام یسمح لمن وفى بدین غیره بالرجوع على 

  .حلولالموفى عنھ بموجب قواعد ال
  

  : الرجوع على أساس شرط الحلول في وثیقة التأمین-ثالثًا
یمكن أن یقوم ھذا الرجوع على أساس الشرط الذي یدرجھ المؤمن في الوثیقة 

  ، لذلك فقد لجأت شركات التأمین إلى تضمین "بشرط الحلول"وھو المعروف 

                                                                                                                          
انظر المزی�د م�ن التف�صیل ح�ول ھ�ذا      . واالتفاقي من مظلة التأمین أو سقوط الحق في التأمین     

  . وما بعدھا١٢٨الرأي للمؤلف نفسھ، المرجع السابق، ص
ق بتأثر القضاء الك�ویتي ال�ذي أخ�ذ یؤس�س احكام�ھ الخاص�ة برج�وع الم�ؤمن عل�ى                     أما فیما یتعل  

الغیر المسؤول عن الحادث على تطبیق القواعد العامة في الحلول القانوني إثر الوف�اء، عل�ى    
تمیی�ز ك�ویتي،    : انظ�ر األحك�ام التالی�ة     . ھدي ما توصل إلیھ الق�ضاء الفرن�سي ف�ي ذل�ك الوق�ت             

، ١٨، مجل��ة الق��ضاء والق��انون، س  ٢٦/٣/١٩٩٠ جل��سة ، تج��اري٣٢٠/١٩٨٩طع��ن رق��م  
، تج������اري جل������سة  ٤٠٠/١٩٩٦تمیی������ز ك������ویتي طع������ن رق������م   . ١٩٩، ص١٩٩٦م������ایو 

، تج���اري جل���سة  ٧٦٨/٢٠٠٤وتمیی���ز ك���ویتي طع���ن رق���م    . ، غی���ر من���شور ١٩/٥/١٩٩٧
س�امي عب�د اهللا ال�دریعي، المرج�ع       . مشار إلى ھذه األحكام لدى د     . ، غیر منشور  ٢/٤/٢٠٠٥

  .١٢٦السابق، ص
إب�راھیم الدس�وقي أب�و اللی�ل،     .  وانظر حول موقف القضاء الكویتي من تطور الحلول القانوني، د       

  .٤٠ – ٣٤رجوع المؤمن بما أداه من تعویض، المرجع السابق، ص
 كما رفض القضاء المصري ذلك األساس لمنح المؤمن الحق ف�ي الرج�وع عل�ى الغی�ر الم�سؤول               

مة ف�ي الحل�ول الق�انوني إث�ر الوف�اء، فق�د ق�ضت محكم�ة           عن الحادث على تطبیق القواعد العا     
ال مح��ل لتأس��یس ح��ق ال��شركة المؤمن��ة ف��ي الرج��وع عل��ى الغی��ر      : "ال��نقض الم��صریة بأن��ھ 

الم��سؤول ع��ن الح��ادث عل��ى أس��اس الحل��ول؛ ذل��ك أن رج��وع الم��ؤمن عل��ى الم��دین ب��دعوى     
الم�دین، ال ب�دین   الحلول یقت�ضي أن یك�ون الم�ؤمن ق�د وف�ى ال�دائن بال�دین المترت�ب ف�ي ذم�ة                     

مترت��ب ف��ي ذمت��ھ ھ��و، مم��ا ال یتحق��ق بالن��سبة ل��شركة الت��أمین، إذ إن وفاءھ��ا بمبل��غ الت��أمین  
 ٢٠نق�ض م�دني   ". یستند إلى  االلتزام المترتب ف�ي ذمتھ�ا للم�ؤمن ل�ھ بموج�ب عق�د الت�أمین               

، ١٨٥، رق��م ١٣ ق، مجموع��ة احك��ام ال��نقض، ال��سنة  ٢٧، س٢١٨، طع��ن ١٩٦٢دی��سمبر 
  .١١٦٦ص

تطور شروط ومجال الحلول القانوني أمام القضاء الفرنسي، فقد كان م�ن أھ�م الح�االت الت�ي         أما  
عرض��ت عل��ى الق��ضاء الفرن��سي ودفعت��ھ اعتب��ارات العدال��ة إل��ى  تبن��ي تف��سیر موس��ع للحل��ول 

، یعت��د بوح��دة مح��ل ال��دین، ول��یس بوح��ده    ١٢٥١/٣الق��انوني المن��صوص علی��ھ ف��ي الم��ادة   
المؤمن في الت�أمین االئتم�اني عل�ى الم�دین الم�سؤول األص�لي        مصدره القانوني، حالة رجوع     

وقد طبقت محكم�ة ال�نقض الفرن�سیة ھ�ذا الحل�ول ف�ي حال�ة االلت�زام                  . عن الدین المؤمن علیھ   
الت�ضاممي، كم��ا ب��دأ ھ��ذا التوس��ع ف��ي تف�سیر مفھ��وم الحل��ول الق��انوني ف��ي مج��ال الم��سؤولیة   

  .المھنیة، وبالتحدید في مجال مسؤولیة البنك
  :اجع لمزید من التفصیل حول ذلك ر

 J.Mestre, La subrogation personnelle ,L.G.D.J.١٩٧٩.Preface 
Pierre kayser .p.١٨٢ ets.      

محمود عبد ال�رحمن محم�د، الحل�ول الشخ�صي، دراس�ة مقارن�ة ف�ي        .  وانظر في المعنى نفسھ، د 
 وم��ا بع��دھا ٨٩ ن��شر، صالق��انونین الم��صري والفرن��سي، دار النھ��ضة العربی��ة، ب��دون س��نة 

إبراھیم الدسوقي أبو اللی�ل، رج�وع الم�ؤمن بم�ا أداه م�ن تع�ویض، المرج�ع            . د: وراجع كذلك 
عبد العزیز المرسي حمود، مدى حق المؤمن البري ف�ي الرج�وع        . د. ٣٣ – ٢٧السابق، ص 

  .٢١ – ١٩على الغیر المسئول عن الحادث المؤمن بھ، المرجع السابق، ص



 - ٣٧٩٠ -

المؤمن لھ  یخولھا الحق في أن تحل محل )١(وثائقھا شرطًا ضمن الشروط العامة
في حقوقھ ودعاویھ قبل الغیر المسؤول، ولم یكن ھناك خالف حول صحة ھذا 

  .)٢(الشرط، إال أن الخالف ثار حول تكییفھ القانوني
، على أن ھذا الشرط ال یمكن )٤( وقضاء )٣( ومن المؤكد أن الرأي قد استقر فقھًا

اك شخصًا قام بوفاء دین اعتباره حلوًال اتفاقیًا؛ ألن الحلول االتفاقي یفترض أن ھن
غیره، في حین أن المؤمن مدین وھو یوفي دینھ الشخصي ولیس دین الغیر، ھذا 
من جانب، ومن جانب آخر یوجب القانون أن یتم سبق الوفاء على الحلول، أو 

عند إبرام ) شرط الحلول(على األقل تعاصره معھ، بینما یتم االتفاق على ھذا البند 
 وقوع الخطر المؤمن منھ، وبالتالي قبل أن یترتب دین عقد التأمین، أي قبل

  .)٥(المؤمن لھ في ذمة الغیر المسؤول ویوفي المؤمن بمبلغ التأمین للمؤمن لھ 

                                                 
م��ن وثیق��ة ت��أمین أخط��ار الحری��ق ال��صادرة ع��ن ش��ركة الیرم��وك للت��أمین   ) ١٣( انظ��ر البن��د  )١(

یلت�زم الم�ؤمن ل�ھ س�واء قب�ل أو بع�د             : الحلول ف�ي الحق�وق    : "وإعادة التأمین والتي جاء فیھا    
ح��صولھ عل��ى التع��ویض م��ن ال��شركة أن یق��وم أو ی��سمح أو ی��ساھم ف��ي القی��ام وعل��ى نفق��ة       

بھ الشركة؛ لتمكینھا من اس�تعمال الحق�وق ومباش�رة    الشركة بكل ما قد یكون ضروریًا أو تطل   
ال��دعاوى الت��ي تح��ل فیھ��ا مح��ل الم��ؤمن ل��ھ وم��ن الح��صول م��ن الغی��ر عل��ى إب��راء الذم��ة أو      

". التعوی��ضات الت��ي تك��ون لھ��ا الح��ق فیھ��ا بع��د التع��ویض للم��ؤمن ل��ھ بمقت��ضى ھ��ذه الوثیق��ة  
درة ع��ن ش��ركة الن��سر وانظ��ر أی��ضًا ف��ي البن��د نف��سھ ف��ي وثیق��ة ت��أمین أخط��ار الحری��ق ال��صا   

ووثیقة التأمین من الحریق الصادرة ع�ن ش�ركة األردن          . العربي للتأمین المساھمة المحدودة   
 .الدولیة للتأمین

سعید جبر، رجوع الم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن الح�ادث،             . د:  لمزید من التفاصیل انظر     )٢(
 .٢٠ – ١٩المرجع السابق، ص

وسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني،         عبد الرزاق السنھوري، ال   . د  )٣(
عق��د الت��أمین والمق��امرة والرھ��ان المرت��ب م��دى الحی��اة، تنق��یح المست��شار أحم��د م��دحت           

أحم��د ش�رف ال�دین، أحك�ام الت��أمین،    . د. ١٣٤٧ ص٢٠١٠المراغ�ي، الناش�ر دار ال�شروق،   
، ١٩٩١ضاة، الطبع�ة الثالث�ة،      دراسة في القانون والقضاء المق�ارنین، من�شورات ن�ادي الق�           

سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، المرج�ع ال�سابق،          . د. ٣٣٤ص
 .٢٠ص

ال مجال لتأسیس ح�ق ال�شركة ف�ي الرج�وع عل�ى      : "وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ     )٤(
الطع�ن  .". ...الغیر الذي تسبب بفعلھ في وقوع الخط�ر الم�ؤمن من�ھ عل�ى الحل�ول االتف�اقي،               

،ق��ضاء ال��نقض ف��ي   ١١٠١، ص٢٤، س١٩٧٣ ن��وفمبر ١٧ ق جل��سة ٣٨ س��نة ٧٦رق��م 
، المجل�د األول، القاع�دة      ١، ج ٢٠٠٤،  ٣المواد المدنیة، المست�شار عب�د الم�نعم دس�وقي، ط          

 .١١٣٢، ص٣٠١٢رقم 
إبراھیم الدس�وقي أب�و اللی�ل، الت�زام الم�ؤمن ب�التعویض وم�دى رجوع�ھ عل�ى الم�ؤمن ل�ھ                     . د  )٥(

أحم��د . د. ٢١، ص١٩٩٥الغی��ر الم��سئول ع��ن ال��ضرر، مطبوع��ات جامع��ة الكوی��ت،  وعل��ى 
  .٣٣٤شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص
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إلى تكییف شرط الحلول بأنھ  )٢(والقضاء ).١( لذلك ذھب الرأي الراجح في الفقھ
الخطر وعد بالحلول، أو حوالة حق احتمالي معلقة على شرط واقف ھو وقوع 

بمقتضاه یتنازل المؤمن لھ للمؤمن عن دعواه بالتعویض . المؤمن منھ بفعل الغیر
إال أنھ عند تكییف الشرط السابق باعتباره حوالة . ضد الغیر المسؤول عن الحادث

لذلك اتجھ البعض . )٣(حق ولیس حلوًال اتفاقیًا یترتب علیھ نتائج غایة في األھمیة
                                                 

 رس�الة دكت��وراه،  – دراس��ة ف�ي عق�د النق�ل الب�ري     –س�عد واص�ف، الت�أمین م�ن الم�سئولیة         )١(
خاص وفق�ًا ألحك�ام     مصطفى محمد الجمال، التأمین ال    . د. ٥٠٥، ص ١٩٥٨جامعة القاھرة،   

ال�سنھوري، الج�زء ال�سابع، المجل�د        . د. ٢٩٠القانون المدني المصري، الطبعة األولى، ص     
أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع ال�سابق،  . د. ١٣٤٧الثاني، المرجع السابق، ص  

  .٣٣٤ص
ازل م�ن   ویذھب البعض إلى  أن ھذا الشرط لیس على محمل الحلول أو الحوالة، بل عل�ى أن�ھ تن�            

جانب المؤمن لھ للمؤمن عنھ جمی�ع  حقوق�ھ ودعاوی�ھ قب�ل الغی�ر الم�سؤول، ف�ي ح�دود م�ا                
محم�د كام��ل  . د: راج��ع. یتحم�ل ب�ھ الم��ؤمن م�ن تع�ویض ب��سبب تحق�ق الخط��ر الم�ؤمن من�ھ       

، تنق��یح )عق��د الت��أمین( الج��زء الثال��ث – العق��ود الم��سماة –مرس��ي، ش��رح الق��انون الم��دني 
 والمست��شار معت��ز كام��ل مرس��ي، الناش��ر من��شأة المع��ارف     المست��شار محم��د عل��ي س��كیكر  

محم��د عل��ي عرف��ة، ال��دعاوى المباش��رة المترتب��ة عل��ى  . د. ٢٦٢، ص٢٠٠٥باإلس��كندریة، 
 . وما بعدھا٢١٦عقد التأمین، المرجع السابق، ص

ورغم ع�دم وج�ود حوال�ة    : "...  وقد قضت محكمة التمییز األردنیة في أحد أحكامھا إلى  أنھ         )٢(
في القانون المدني إال أنھ لیس ما یمنع م�ن وجودھ�ا عملی�ًا ف�ي التعام�ل باعتب�ار أنھ�ا                   الحق  

تن��ازل الم��ؤمن ل��ھ ل��صالح ش��ركة الت��أمین المؤمن��ة  .... عق��د مث��ل بقی��ة العق��ود غی��ر الم��سماة
لسیارتھ عن جمیع حقوقھ ضد الغیر بعد قبضھ مبل�غ الت�أمین یعتب�ر حوال�ة ح�ق س�واء أك�ان            

....". ن أو عق�د الت�أمین أو الم�سؤولیة التق�صیریة أو أي س�بب آخ�ر             مصدر ھذا الحق القانو   
 ٥٤٦/١٩٩٣، وانظر تمییز حق�وق رق�م   ١٤/٣/١٩٩٩ تاریخ  ٣٩/١٩٩٩تمییز حقوق رقم    

 .، منشورات مركز عدالة اإللكترونیة للمعلومات القانونیة٢٢/٨/١٩٩٣تاریخ 
إذا ك�ان  : "ب حكمھ�ا أن�ھ   وقد قضت محكمة النقض المصریة بصحة ھذا الشرط وقال�ت ف�ي أس�با             

 أقامت ھذه الدعوى طالبة إلزام المطعون علیھا     – وھي شركة التأمین     –الثابت أن الطاعنة    
 بم���ا دفعت���ھ ال���شركة الم���ستأنفة – بوص���فھا م���سئولة ع���ن ال���ضرر الم���ؤمن من���ھ –األول��ى  

ف�ي  واستندت في مطالبتھا إلى  شرط الحلول الوارد في وثیقة التأمین، وإذا كان ھذا الشرط            
حقیقتھ حوالة حق احتمالي مشروط بتحق�ق الخط�ر الم�ؤمن من�ھ فإن�ھ یك�ون خاض�عًا ألحك�ام                  
حوالة الحق في القانون المدني، وھي ال تستوجب النعق�اد الحوال�ة رض�اء الم�دین، ویترت�ب                
علیھا بالنسبة للحقوق الشخصیة انتقال الحق المحال بھ من المحیل إلى  المح�ال ل�ھ بمج�رد             

، ٨٥٩ ق، ص٣٨، س٢٨٨، طع���ن رق���م  ١٢/٥/١٩٧٤نق���ض م���دني  ...". ..انعق���اد العق���د 
وانظ��ر . ١١٣٢، ص٣٠١٣ق��ضاء ال��نقض ف��ي الم��واد المدنی��ة، المرج��ع ال��سابق، القاع��دة    

 .٧٤٩، مجموعة أحكام النقض، ص٢٥، س١٢٢، طعن رقم ٢٩/٤/١٩٧٤نقض مدني 
الك�ویتي م�ع المقارن�ة    خالد الھندیاني، أحكام التأمین ف�ي الق�انون       . جابر محجوب علي ود   .  د  )٣(

أحم��د ش��رف ال��دین، أحك��ام الت��أمین،     . د. ٣٦٤، ١٩٩٩بالق��انونین الم��صري والفرن��سي،   
مصطفى محمد الجمال، التأمین الخاص وفقًا ألحك�ام الق�انون          . د. ٣٣٥المرجع السابق، ص  

 –سعد واصف، ف�ي الت�أمین عل�ى األش�یاء        . د. ٢٩٠المدني المصري، المرجع السابق، ص    
 م��صر، الع��دد ال��سادس، ال��سنة    – عل��ى الغی��ر الم��سئول، مجل��ة المحام��اة     رج��وع الم��ؤمن 

 . وما بعدھا١١٦٩، ص١٩٦٠األربعون، 
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لوارد في وثائق التأمین یعتبر اتفاقًا ذا طبیعة خاصة، إلى القول بأن بند الحلول ا
  .)١(فھو یجمع بین آثار الحوالة وآثار الحلول االتفاقي في آن واحد

  : األساس القانوني للحلول في كل من مصر واألردن-رابعًا
وعلى ضوء ما ذكر سابقًا، فإن فكرة الحلول أصبحت أساسًا لرجوع المؤمن على 

لضرر من خالل تبنیھا بنصوص تشریعیة خاصة بعقد التأمین الغیر المسؤول عن ا
في الكثیر من قوانین الدول، وبالنسبة إلى الوضع في كل من مصر واألردن فإنھ 
لم یثر أي إشكال حول تحدید األساس القانوني للحلول، حیث إنھ من المستقر علیھ 

تم على أساس أن حلول المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول ی
من القانون ) ٩٢٦(النص التشریعي الذي یقر ھذا المبدأ، فقد جاء في نص المادة 

المدني األردني النص صراحة على ھذا المبدأ في نطاق التأمین من األضرار، حیث 
یجوز للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ بما دفعھ من ضمان عن : "نصت على أنھ 

ن لھ قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤم
عنھ مسؤولیة المؤمن ما لم یكن من أحدث الضرر غیر المتعمد من أصول وفروع 
المؤمن لھ، أو من أزواجھ وأصھاره، أو ممن یكونون لھ في معیشة واحدة، أو 

  ".)٢( شخصًا یكون المؤمن لھ مسؤوًال عن أفعالھ
) ١٢(ین اإللزامي للمركبات األردني رقم من نظام التأم) ب/١٦(كذلك تقضي المادة 

یجوز لشركة التأمین الرجوع على سائق المركبة المتسببة : "بأنھ) ٣( )٢٠١٠(لسنة 
  :بالحادث السترداد ما دفعتھ من تعویض إلى المتضرر في أي من الحالتین التالیتین

                                                 
س��عید جب��ر، . د. ٣٣٦ – ٣٣٥أحم��د ش��رف ال��دین، أحك��ام الت��أمین، المرج��ع ال��سابق، ص.  د )١(

. د.  وم�ا بع�دھا  ٢٣رجوع المؤمن عل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن الح�ادث، المرج�ع ال�سابق، ص              
ز المرسي حمود، مدى حق المؤمن البري ف�ي الرج�وع عل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن          عبد العزی 

 . وما بعدھا٢٤الحادث المؤمن منھ، المرجع السابق، ص
یح��ل الم��ؤمن : "م��ن الق��انون الم��دني الم��صري والت��ي ت��نص عل��ى أن��ھ ) ٧٧١(انظ��ر الم��ادة   )٢(

ن لھ قبل م�ن ت�سبب   قانونًا بما دفعھ من تعویض عن الحریق في الدعاوى التي تكون للمؤم       
بفعلھ في الضرر الذي نجمت عنھ مسئولیة المؤمن م�ا ل�م یك�ن م�ن أح�دث ال�ضرر قریب�ًا أو           
صھرًا للمؤمن لھ ممن یكونون معھ في معیشة واحدة، أو شخصًا یكون المؤمن لھ مسئوًال               

  ".عن أفعالھ
 ١٢١.L)ادة  والتي أصبحت اآلن الم– ١٩٣٠ یولیو ١٣من قانون ) ٣٦(  وانظر كذلك المادة 

الم�ؤمن ال�ذي دف�ع تع�ویض     : " والت�ي ت�نص عل�ى أن   – من تقنین التأمین الفرن�سي  (١٢ –
التأمین، یحل في حدود ھذا التعویض في حقوق ودعاوى المؤمن لھ ضد الغیر، الذي یكون          

 ".قد تسبب بفعلھ في قیام مسؤولیة المؤمن
 بت�����اریخ ٥٠٢٥م  م�����ن ع�����دد الجری�����دة الرس�����میة رق�����٢١٩٢المن�����شور عل�����ى ال�����صفحة   )٣(

م���ن ق���انون تنظ���یم أعم���ال  ) ١٠٨(والم���ادة ) ٩٩(ص���ادر بموج���ب الم���ادة  . ١٥/٤/٢٠١٠
 .١٩٩٩ لسنة ٣٣التأمین وتعدیالتھ رقم 
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 .)١(إذا ثبت أن الحادث كان متعمدًا من سائق المركبة المتسببة بالحادث  -١
إذا ك�ان ال��ضرر ناجم�ًا ع��ن ح�ادث س��ببتھ مركب�ة س��رقت أو اس��تعملت دون      -٢

 ".)٢(وجھ حق 
لسنة ) ١٢(من قانون التجارة البحریة األردني رقم ) ٣٦٤(كما نصت المادة 

إذا ألزم المؤمن بالدفع عن ھالك أو ضرر تقع : " وتعدیالتھ على أنھ ١٩٧٢
ن لھ الذي عوضھ وأن یرفع تبعتھما على شخص ثالث فلھ أن یمارس حقوق المؤم

  .)٣("دعاویھ
من القانون المدني ) ٩٤٨(أما في مجال التأمین على األشخاص، فقد نصت المادة 

 مبلغ التأمین – في التأمین على الحیاة –إذا دفع المؤمن : "األردني على أنھ 
فلیس لھ حق الحلول محل المؤمن لھ أو المستفید في حقوقھ قبل المتسبب في 

  .)٤( "المؤمن منھ أو المسؤول عنھالحادث 
إن مبدأ الحلول القانوني في القانونین األردني والمصري یجد : وعلیھ، یمكن القول

أساسھ في نصوص قانونیة خاصة، وبالتالي ال تثار مسألة البحث عن األساس 
القانوني لمبدأ الحلول طالما أن المشرع في القانونین قد نص علیھ وجعلھ حقًا 

ونالحظ أیضًا إنھ في نطاق التأمین البري . من شروط وضوابط معینةللمؤمن ض
فإنھ یتم حلول المؤمن محل المؤمن لھ في التأمین من األضرار استنادًا إلى الصفة 
التعویضیة التي تسود ھذا النوع من التأمین، في حین یتم حظر حلول المؤمن 

 الصفة التعویضیة في ھذا محل المؤمن لھ في التأمین على األشخاص نظرًا النعدام
  .النوع من التأمین

    ونجد أن اجتھادات محكمة التمییز األردنیة مستقرة على إعطاء المؤمن الحق 
في الحلول محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول عن تحقق الخطر 
المؤمن منھ، وذلك على أساس النصوص القانونیة التي تقرر ذلك الحلول، فقد 

                                                 
، تمیی�ز حق�وق   ٢٤/١/٢٠٢٢ ت�اریخ  ١٨٣/٢٠٠٢تمییز حقوق أردني رق�م  : انظر حول ذلك    )١(

ونیة للمعلومات   منشورات مركز عدالة اإللكتر    ١٦/١/١٩٨٥ تاریخ   ٧٨/١٩٨٥أردني رقم   
 .القانونیة

م�ن ق�انون الت�أمین اإلجب�اري ع�ن الم�سئولیة المدنی�ة        ) ١٧(انظر مقابل ھ�ذه الم�ادة، الم�ادة          )٢(
ل�سنة  ) ٧٢(الناشئة عن حوادث مركبات النقل السریع داخ�ل جمھوری�ة م�صر العربی�ة رق�م              

ة قی��ام ل��شركة الت��أمین إذا أدت مبل��غ الت��أمین ف��ي حال��     : "، والت��ي ت��نص عل��ى أن��ھ   ٢٠٠٧
المسئولیة المدنیة قبل غیر المؤمن لھ أو على غیر الم�سموح ل�ھ بقی�ادة المركب�ة أن ترج�ع               

 ".على المسئول عن األضرار السترداد ما تكون قد أدتھ من تعویض
 والت�ي ت�نص   ١٩٩٠ ل�سنة  ٨من قانون التجارة البحریة الم�صري رق�م       ) ٣٧١(انظر المادة     )٣(

ؤمن ل�ھ ف�ي جمی�ع حقوق�ھ الت�ي ن�شأت بمناس�بة األض�رار         یحل المؤمن مح�ل الم�   : "على أنھ 
 ".التي یشملھا التأمین في حدود التعویض الذي دفعھ

ف�ي الت�أمین عل�ى      : "من القانون المدني المصري والتي تنص عل�ى أن�ھ         ) ٧٦٥(انظر المادة     )٤(
تفید الحیاة ال یكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمین حق في الحلول محل المؤمن ل�ھ أو الم�س                

  ".في حقوقھ قبل من تسبب في الحادث المؤمن منھ أو قبل المسئول عن ھذا الحادث
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من ) ٩٢٦( طبقًا للمادة -تجیز دعوى الحلول القانوني: " أحد أحكامھا أنھجاء في
أن تحل محل المؤمن لھ مالك البضاعة ) شركة التأمین( للمؤمن -القانون المدني

شركة حداد للھندسة والمقاوالت بما دفعتھ من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي 
عنھ مسؤولیة المؤمن ما تكون للمؤمن لھ قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت 

لم یكن من أحدث الضرر غیر المتعمد من أصول وفروع المؤمن لھ، أو من 
أزواجھ وأصھاره، أو ممن یكونون لھ في معیشة واحدة، أو شخصًا یكون المؤمن 
لھ مسؤوًال عن أفعالھ، وعلیھ فإن المشرع قد أجاز للمؤمن أن یقوم بأداء 

 المؤمن لھ في الرجوع ومطالبة الشخص التعویض للمؤمن لھ على أن یحل محل
 ......."أو الجھة التي ترتب حق المؤمن في ذمتھا نتیجة تسببھا بأحداث الضرر

)١(.  
استقر االجتھاد على أن مؤسسة الموانئ مسؤولة : "كما جاء في حكم آخر لھا أنھ

 عن أي ضیاع أو تلف أو ھالك یحصل للبضاعة أثناء التفریغ أو التحمیل؛ ألن ھذه
األعمال من وظائفھا بحكم قانونھا الخاص، إال انھ ال یجعل من حق شركة النقل 

مخاصمة مؤسسة الموانئ ) بصفتھا ناقلة للبضاعة(البري العراقیة األردنیة 
للمطالبة بقیمة األضرار التي لحقت بالبضاعة لمجرد أنھا دفعت قیمة األضرار 

للحلول محل صاحب البضاعة، لصاحب البضاعة وال یعطیھا ذلك أي صفة قانونیة 
كما ھو الحال في شركات التأمین التي أجاز لھا القانون الحلول محل المؤمن لھ 

من القانون المدني، كما ال تنطبق على وقائع الدعوى ) ٩٢٦(وفقًا ألحكام المادة 
حوالة الحق، والتي یشترط لصحتھا رضا المحیل والمحال علیھ والمحال لھ وفقًا 

من القانون المدني، وال تنتصب خصمًا بالتالي لمؤسسة ) ٩٩٦(دة ألحكام الما
  .)٢( "الموانئ في المطالبة بقیمة األضرار التي لحقت بالبضاعة

إن دعوى شركة التأمین لحلولھا حلوًال قانونیًا محل : "وجاء في حكم آخر لھا
 وزارة التموین في مطالبة الممیز ضدھم بعد أن قامت بدفع التعویض لھا عن
األضرار التي لحقت بالبضاعة المؤمنة لدیھا، ال تستند إلى عقد النقل البحري؛ إذ 
إنھا لیست طرفًا فیھ، بل تستند إلى عقد التأمین المبرم بینھا وبین المؤمن لھ 

  .)٣( ....." من القانون المدني٩٢٦بمقتضى أحكام المادة 
  :م مدى تعلق الحلول القانوني للمؤمن بالنظام العا-خامساً

لقد أثیر تساؤل حول مدى جواز لجوء أطراف العقد إلى وسائل أخرى للرجوع، وإزاء 
ھذه المسألة فقد ظھر اتجاھان؛ یذھب االتجاه األول إلى عدم تعلق مباشرة الحلول 
القانوني بالنظام العام، حیث إن إرادة المشرع لم تذھب إلى أن وسیلة الحلول القانوني 

                                                 
، وانظر تمیی�ز حق�وق أردن�ي رق�م     ٢٨/٨/٢٠٠٦ تاریخ   ٦٢/٢٠٠٦ تمییز حقوق أردني رقم       )١(

 . منشورات مركز عدالة٦٧٥/١٩٩١، وكذلك تمییز حقوق أردني رقم ) ٤٢٩٠/٢٠٠٣(
 . منشورات مركز عدالة٣٠/١/١٩٩٦ تاریخ ١٠٢/١٩٩٦تمییز حقوق أردني رقم   )٢(
، وانظ��ر تمیی��ز حق��وق أردن��ي ٢٨/٩/١٩٩٢ ت��اریخ ٦٧٥/١٩٩٢تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م   )٣(

 . منشورات مركز عدالة٨٢٣/١٩٩٠رقم 
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لمسؤول، إذ یجوز أن یتفق المؤمن والمؤمن لھ على وجود ھي الوحیدة للرجوع على ا
أما االتجاه الثاني وھو الراجح فیذھب إلى أن الحلول القانوني ال یتعلق . حوالة بینھما

بذاتھ بالنظام العام، إال إذا قرر المؤمن الرجوع على المسؤول؛ ألن الحلول مجرد 
ولكن إذا قرر .  والنزول عنھرخصة وخیار للمؤمن یجوز لھ مباشرتھ كما یجوز تركھ

المؤمن الرجوع على المسؤول فلیس أمامھ سوى الحلول القانوني فھو الطریق الذي 
حدده لھ المشرع، وھذا األمر یعتبر من النظام العام، وأي اتفاق یخالف ذلك ُیَعدُّ 

  .)١(باطًال
ؤمنین إال أن االتجاه الحدیث لمحكمة النقض الفرنسیة یذھب إلى انھ بإمكان الم

اللجوء إلى وسائل عقدیة أخرى خالف الحلول القانوني، كاللجوء إلى الحلول 
االتفاقي، في حالة دفع المؤمن مبلغ التأمین إلى المؤمن لھ، وذلك في حكم صدر 

الحلول القانوني للمؤمن في مواجھة : "، فقضت بأن١٩٩٧ دیسمبر ٩لھا في 
 قانون التأمین، والذي ال یتمتع  من١٢١/١٢الغیر المسؤول والذي تنظمھ المادة 

  .)٢("بالصفة اآلمرة لیس من شأنھ استبعاد وجود حلول اتفاقي

                                                 
 دراس��ة مقارن��ة م��ع الق��انونین    –ج��الل محم��د إب��راھیم، الت��أمین وفق��ًا للق��انون الك��ویتي      . د  )١(

أش��رف . د. ٨٣٧ – ٨٣٥، ص١٩٨٩مطبوع��ات جامع��ة الكوی��ت،   –الم��صري والفرن��سي 
 . وما بعدھا٤٠جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص

(٢)  cass. civ ١er. ٩ decembre ١٩٩٧. RCA. hors – serie decembre 
٣٠٣ ,١٩٩٨. 

من، المرج��ع ال��سابق، أش��رف ج��ابر س��ید، م��شكالت الحل��ول الق��انوني للم��ؤ. م��شار إلی��ھ ل��دى د   
  .٤٨ – ٤٧ص
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  املبحث الثاني

  جمال تطبيق أحكام احللول القانوني للمؤمن

إذا تحقق الخطر المؤمن منھ بفعل الغیر، وسبب أضرارًا للمؤمن لھ، فإنھ استنادًا 
سؤول بالتعویض وفقًا للقواعد العامة في لذلك یمكن للمؤمن لھ أن یطالب الغیر الم

المسؤولیة المدنیة، سواء أكانت مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، كذلك یمكن أن 
  .یطالب المؤمن بأن یؤدي مبلغ التأمین بناء على عقد التأمین المبرم بینھما

إال أن قیام المؤمن لھ بالجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض یتعارض مع مبدأ 
فة التعویضیة في التأمین من األضرار، وتفریعًا عن مبدأ الصفة التعویضیة الص

إنھ یترتب على توافر الصفة التعویضیة عدم جواز جمع المؤمن لھ : یمكن القول
بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض في التأمین من األضرار، وذلك على العكس 

عدام مبدأ الصفة التعویضیة تمامًا من التأمین على األشخاص الذي یترتب على ان
  .فیھ جواز جمع المؤمن لھ بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض

إنھ كلما توافرت الصفة التعویضیة جاز الحلول وھذا ھو : وعلیھ، یمكن القول
الحال بالنسبة للتأمین من األضرار، وكلما انعدمت الصفة التعویضیة ُحظر الحلول 

  .على األشخاصوھذا ھو الحال بالنسبة للتأمین 
یتناول األول حلول المؤمن : ولتوضیح ذلك، یقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

محل المؤمن لھ في التأمین من األضرار، بینما یتناول الثاني حظر حلول المؤمن 
  .محل المؤمن لھ في التأمین على األشخاص

  اطب اول

  ول اؤن ل اؤن   ان ن ارار

 دراسة الحلول القانوني للمؤمن في التأمین من األضرار التعریف بمبدأ تقتضي
الخشیة من تعمد إحداث : الصفة التعویضیة الذي یستند إلى أساسین ھامین ھما

الخطر المؤمن منھ، والخشیة من المضاربة على مبلغ التأمین، أوًال، ونطاق ھذا 
نوني في التأمین من المسؤولیة، الحلول في القانون المصري ، ثانیًا، والحلول القا

  :ثالثًا، وذلك في فروع مستقلة كما یلي
  الفرع األول

  التعريف بمبدأ الصفة التعويضية واألساس الذي يقوم عليه
إن الصفة التعویضیة تعتبر قاعدة أساسیة في تأمین األضرار، ویقصد بھذه الصفة 

مالیة عند تحقق أن المؤمن یعوض المؤمن لھ عن الضرر الذي یلحق ذمتھ ال
الخطر المؤمن منھ، في حدود ھذا الضرر، بمعنى أنھ ال یحق للمؤمن لھ أن 
یتقاضى من مبلغ التأمین إال القدر الالزم لتعویض الضرر الناجم عن تحقق الخطر 
المؤمن منھ، وإذا كان الضرر الذي لحقھ أكبر من قیمة مبلغ التأمین، فال یتحملھ 

ع على الغیر المسؤول للحصول على التعویض المؤمن وإنما یحق لھ الرجو
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أما إذا كان مبلغ . التكمیلي؛ أي بما یكفي جبر الضرر الذي لم یغطھ مبلغ التأمین
التأمین كافیًا لتعویض كامل الضرر الذي لحق المؤمن لھ فال یجوز لھ بعد ذلك أن 

ن ؛ أي أن المؤمن لھ یحصل م)١(یرجع على الغیر الذي تسبب في إحداث الضرر
المؤمن عند وقوع الخطر المؤمن منھ على أقل القیمتین مبلغ التأمین أو مبلغ 

وھذا ما أكدت علیھ محكمة التمییز األردنیة، حیث جاء في أحد .)٢(التعویض 
تلزم شركة التأمین في حال ھالك السیارة المؤمنة بأقل القیمتین، : "أحكامھا انھ

 والھدف من ذلك إعادة .)٣("لحادثقیمة عقد التأمین، أو قیمة السیارة وقت ا
أي  أنھ .)٤(المؤمن لھ إلى المركز المالي نفسھ الذي كان علیھ عند تحقق الخطر 

یشترط حدوث ضرر للمؤمن لھ، حتى یقوم المؤمن بدفع مبلغ التأمین، ویكون 
مبلغ التأمین في ھذه الحالة على قدر الضرر الذي لحق المؤمن لھ، حتى ال یكون 

اء المؤمن لھ، أما إذا وقع الخطر ولم یحدث ضرر للمؤمن لھ فإنھ ال مصدرًا إلثر
وعلى ھذا فإن القاعدة التي تربط استحقاق التعویض . )٥( یستحق مبلغ التأمین

 ومقداره بالضرر ھي قاعدة متعلقة بالنظام العام، وال یجوز االتفاق على مخالفتھا

)٦.(  
من القانون المدني المصري ) ٧٥١(وقد نصت على ھذه الصفة التعویضیة المادة 

  ال یلتزم المؤمن في تعویض المؤمن لھ إال عن الضرر الناتج : ")٧(التي تقرر أنھ

                                                 
 دراس��ة ف��ي الق��انونین –أب��و زی��د عب��د الب��اقي م��صطفى، ال��صفة التعوی��ضیة ف��ي ت��أمین األض��رار   .  د )١(

 بحث منشور ف�ي مجل�ة المحام�اة الم�صریة، الع�ددان ال�سابع والث�امن، ال�سنة                 –المصري والفرنسي   
  .٨٣ ص– ١٩٧٩ أكتوبر –التاسعة والخمسون، سبتمبر 

كر أن ھناك رأیًا ینكر تأسیس مبدأ عدم الجمع ب�ین مبل�غ الت�أمین ومبل�غ التع�ویض عل�ى ال�صفة                  ھذا ویذ 
التعویضیة، ویذھب إلى  أن فكرة العدالة ال الصفة التعویضیة ھي التي تبرر عدم الجم�ع ب�ین مبلغ�ي      

ل�ضرر،  بزعم أن التأمین عمومًا، وحتى تأمین األضرار، ال یھدف إلى  تعویض ا     . التأمین والتعویض 
بل إلى  تجمیع األقساط، وأن مبلغ الت�أمین مقاب�ل األق�ساط المدفوع�ة ول�یس تعوی�ضًا لل�ضرر، إال أن         

ألن�ھ ال مح�ل للت�شكیك ف�ي أن مب�دأ ع�دم ج�واز جم�ع          . ذلك یصطدم مع صریح القانون وحقیقة الواقع      
 ال��صفة الم��ؤمن ل��ھ ب��ین مبلغ��ي الت��أمین والتع��ویض ف��ي ت��أمین األض��رار  یج��د أساس��ھ الحقیق��ي ف��ي    

  .التعویضیة التي تسود ھذا النوع من التأمین
أحمد شرف ال�دین، احك�ام الت�أمین، المرج�ع       . د:  انظر في عرض ھذا الرأي واالنتقادات التي تعرض لھا        

أش�رف ج�ابر س�ید، م�شكالت الحل�ول الق�انوني للم�ؤمن،            . د.  وما بعدھا  ٣٤٢، ص ٣٥٠السابق، بند   
 . وما بعدھا٦٦المرجع السابق، ص

فایز أحمد عبد الرحمن، الرجوع على الغیر المسئول عن الحادث في نطاق التأمین البري الخاص .  د )٢(
 .٥، ص٢٠٠٣الناشر دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، " دراسة مقارنة"

، مجل��ة نقاب��ة المح��امین األردنی��ین  ٨/١١/١٩٩٩ ت��اریخ ١٢٣٤/١٩٩٩تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م     )٣(
 .وانظر كذلك منشورات مركز عدالة. ٢٨٤، ص٢٠٠١لسنة 

 .٣٩  كامران حسن الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار، المرجع السابق، ص )٤(
، ١٥٤، ٢٧عبد الرشید م�أمون، ال�وجیز ف�ي العق�ود الم�سماة، الكت�اب الثال�ث، عق�د الت�أمین، ص             . د  )٥(

 .١٧٦ردني، المرجع السابق، صعبد القادر العطیر، التأمین البري في التشریع األ. د. ٢٨٩
عب�د الرش�ید م�أمون،      . د. ١٢٧٣السنھوري، الجزء السابع، المجلد الثاني، المرجع ال�سابق، ص        . د  )٦(

   .٢٩٠عقد التأمین، المرجع السابق، ص
 ١٩٣٠ یولی�و  ١٣م�ن ق�انون الت�أمین الفرن�سي ال�صادر ف�ي       ) ٢٨(وھو أیضًا ما نصت علیھ المادة      )٧(

:  والت�ي تق�رر أن�ھ   ١٩٧٦م�ن ق�انون الت�أمین الفرن�سي ل�سنة       ) ١-١٢١(ن الم�ادة    والتي أص�بحت اآل   
تأمین األشیاء ھو عقد تعویضي وال یصح أن یتج�اوز التع�ویض ال�ذي یح�صل علی�ھ الم�ستأمن م�ن              "

أب�و زی��د عب�د الب��اقي م��صطفى،   . انظ��ر د". الم�ؤمن قیم��ة ال�شيء الم��ؤمن علی�ھ وق��ت وق��وع الكارث�ة    
 .٨٣ین األضرار، المرجع السابق، صالصفة التعویضیة في تأم



 - ٣٧٩٨ -

  .)١("من وقوع الخطر المؤمن منھ، بشرط أال یجاوز ذلك قیمة التأمین
ال یجوز للمؤمن أن : "من القانون المدني األردني على) ٩٣١(كما نصت المادة 

 مبلغ التأمین المتفق علیھ كلھ أو بعضھ ما دام المتضرر لم یدفع لغیر المتضرر
  ".یعوض عن الضرر الذي أصابھ

ویترتب على الصفة التعویضیة للتأمین من األضرار أنھ ال یجوز للمؤمن لھ أن 
یجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض، وإال حصل على تعویض عن الضرر ذاتھ 

 لھ في حدود الضرر الذي یلحقھ دون أن مرتین؛ أي یقصد بذلك تعویض المؤمن
الخشیة من تعمد المؤمن لھ : ویرجع ذلك العتبارین رئیسیین، ھما )٢(یتجاوزه 

إحداث الخطر المؤمن منھ، والخشیة من قیام المؤمن لھ بالمضاربة والمقامرة 
، لذلك ال یجوز للمؤمن لھ أن یحصل على تعویض من المؤمن )٣(على مبلغ التأمین

 قیمة الضرر، إال أنھ یجوز أن یحصل على تعویض أقل من قیمة أكبر من
  .)٤(الضرر

ویترتب على ما تقدم أنھ لو تعددت عقود التأمین من خطر واحد، فال یجوز 
للمؤمن لھ الجمع بین مبالغ التأمین من العقود المختلفة، بل یقتصر تعویضھ على 

الجمع بین كل المبالغ أي أنھ ال یجوز للمؤمن لھ . مقدار الضرر الذي أصابھ
المستحقة عن التأمین على الشيء الواحد، إذا تجاوزت ھذه المبالغ قیمة 

  .)٥(الضرر
إذا تم التأمین على : "من القانون المدني األردني على) ٩٣٨(فقد نصت المادة 

شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزید في مجموعھا على قیمة الشيء 
لیھا كان كل مؤمن ملزمًا بدفع جزء یعادل النسبة بین أو المصلحة المؤمن ع

                                                 
 بالرغم من ورود ھذا النص ضمن األحكام العامة لعقد التأمین بما قد ی�وحي م�ن أن�ھ ینطب�ق                 )١(

عل��ى الت��أمین عموم��ًا س��واء عل��ى األض��رار أو عل��ى األش��خاص، إال أن الفق��ھ مجم��ع عل��ى أن 
وم�ا  . ن عل�ى األش�خاص    الصفة التعویضیة ال تطبق إال على التأمین م�ن األض�رار دون الت�أمی             

م�ن الق�انون الم�دني الم�صري ال�واردة ب�شأن الت�أمین عل�ى           ) ٧٥٤(یؤكد ذلك أن نص الم�ادة       
: من القانون المدني األردن�ي عل�ى أن�ھ   ) ٩٤١(الحیاة تقرر حكمًا مختلفًا، وكذلك تنص المادة     

ید المب�الغ  یلتزم المؤمن في التأمین على الحی�اة ب�أن ی�دفع إل�ى  الم�ؤمن ل�ھ أو إل�ى  الم�ستف               "
المتفق علیھا عند وقوع الحادث المؤمن منھ أو حلول األجل المنصوص علیھ في العق�د دون              

 ".حاجة إلثبات ما لحق المؤمن لھ أو المستفید من ضرر
عبد العزیز المرسي حمود، مدى حق المؤمن البري في الرجوع على الغیر المسئول ع�ن   . د  )٢(

    .٣٥، صالحادث المؤمن منھ، المرجع السابق
ف�ایز أحم��د عب��د ال��رحمن، الرج��وع عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن الح��ادث ف��ي نط��اق الت��أمین  . د   )٣(

السنھوري، الجزء السابع، المجلد الث�اني،  . د. ٧ – ٦البري الخاص، المرجع السابق، ص     
  .١٢٧٤ – ١٢٧٢المرجع السابق، ص

وانظ�ر تمیی�ز   .  وم�ا بع�دھا  ٢٩١عبد الرش�ید م�أمون، عق�د الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص      .  د  )٤(
 منشورات مرك�ز عدال�ة، وال�ذي ج�اء       ١٢/٤/١٩٨٧ تاریخ   ٣٢٨/١٩٨٧حقوق أردني رقم    

ال یجوز للمؤمن لھ أن یحصل على تعویض یزی�د عل�ى قیم�ة ال�ضرر الفعل�ي ول�و          : "فیھ أنھ 
 ....".لم یجاوز مبلغ التأمین

عب�د الق�ادر   . د. ١٢٧٤ ال�سابق، ص السنھوري، الجزء ال�سابع، المجل�د الث�اني، المرج�ع       . د   )٥(
  .١٧٧ – ١٧٦العطیر، التأمین البري في التشریع األردني، المرجع السابق، ص



 - ٣٧٩٩ -

المبلغ المؤمن علیھ وقیمة التأمینات مجتمعة دون أن یجاوز مجموع ما یدفع 
  .)١( "للمؤمن لھ قیمة ما أصابھ من الحریق

ویجب أن ال : "من القانون المدني األردني على) ٩٣٧/٢(كما نصت المادة 
 قیمة الشيء أو المصلحة المؤمن –المؤمنون  إذا تعدد –تتجاوز قیمة التأمین 

  ".علیھا
وقد استقرت اجتھادات محكمة التمییز األردنیة على عدم جواز الجمع بین مبلغ 

وبناء على ذلك فال : "... التأمین ومبلغ التعویض، فقد جاء في أحد أحكامھا أنھ
لمؤمن لدیھا یجوز للمدعین الذین استوفوا قیمة السیارة كاملة من شركة التأمین ا

سیارة المدعین أن یستوفوا قیمتھا ثانیة من صاحب السیارة التي یدعون أنھا 
أحدثت الضرر، وال من شركة التأمین المؤمنة لدیھا السیارة التي أحدثت صاحبتھا 

والعلة في ذلك أن للسیارة قیمة واحدة فإذا استوفاھا المؤمن لھ من شركة . الضرر
ذلك أن القانون قد حرص أن ال یستفید المؤمن لھ في التأمین انقضى حقھ، وحكمة 

حالة ھالك سیارتھ أكثر من قیمة سیارتھ لكي ال یكون ذلك باعثًا إلساءة استعمال 
، أما لو كانت قیمة التأمین ..ھذا الحق، فیستوفي المؤمن لھ قیمة سیارتھ مرتین

كة التي أقل من قیمة السیارة فیرجع بالفرق على المسؤول عن الضرر والشر
  .)٢( "أمنت السیارة التي أحدثتھ بسیارة المدعین

إن قیام الشركة المؤمنة بإصالح سیارة المدعیة : "كما وجاء في حكم آخر لھا
یعني أن المدعیة قد استوفت التعویض عن نقص قیمة سیارتھا عینًا، وأن الشركة 

قانون المدني مما  من ال٩٢٦المؤمنة قد حلت محلھا بالمطالبة عمًال بأحكام المادة 
  .).٣( "یمتنع معھ على المدعیة المطالبة بھ واستیفاؤه من المدعى علیھم مرة ثانیة

   ونجد أن المشرع األردني قد نص على حق المؤمن في الحلول محل المؤمن ل�ھ         
ضمن القواعد العامة لعقد التأمین، كي یسري حكمھ على جمیع أنواع الت�أمین م�ن             

واء أكان تأمینًا على األشیاء أو تأمینًا م�ن الم�سؤولیة،      األضرار دون تخصیص، س   
: من الق�انون الم�دني األردن�ي والت�ي ج�اء فیھ�ا      ) ٩٢٦(وذلك من خالل نص المادة  

یج��وز للم��ؤمن أن یح��ل مح��ل الم��ؤمن ل��ھ بم��ا دفع��ھ م��ن ض��مان ع��ن ض��رر ف��ي       "
الدعاوى التي تكون للمؤمن لھ قبل من تسبب بالضرر الذي نجم�ت عن�ھ م�سؤولیة      

لمؤمن ما لم یكن من أحدث الضرر غیر المتعمد من أصول وفروع المؤمن لھ، أو ا
م�ن أزواج�ھ وأص�ھاره، أو مم�ن یكون�ون ل�ھ ف�ي معی�شة واح�دة، أو شخ�صًا یك��ون           

  .)٤("المؤمن لھ مسؤوًال عن أفعالھ
                                                 

) ٣٥٢(م�ن ق��انون التج��ارة البحری�ة األردن��ي، والم��ادة   ) ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦: ( انظ�ر الم��واد  )١(
    .من قانون التجارة البحري المصري

 . منشورات مركز عدالة١٠/٧/١٩٨٦خ  تاری٤٥٥/١٩٨٦ تمییز حقوق أردني رقم  )٢(
    . منشورات مركز عدالة٩/٢/١٩٨٧ تاریخ ٨٢٧/١٩٨٦تمییز حقوق أردني رقم   )٣(
الم��ادة :  وم��ن الق��وانین الت��ي ن��صت عل��ى ھ��ذا الح��ق ض��من القواع��د العام��ة لعق��د الت��أمین          )٤(

) ٩٧٢(دة من ق�انون المع�امالت المدنی�ة لدول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة، والم�ا           ) ١٠٣٠(
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني
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أما المشرع المصري فقد نص على ھذا الحق ضمن النصوص التي تنظم عقد 
ضمن القواعد العامة لعقد التأمین البري، وذلك من التأمین من الحریق، ولیس 

یحل : "من القانون المدني المصري والتي جاء فیھا) ٧٧١(خالل نص المادة 
المؤمن قانونًا بما دفعھ من تعویض عن الحریق في الدعاوى التي تكون للمؤمن 
لھ قبل من تسبب بفعلھ في الضرر الذي نجمت عنھ مسئولیة المؤمن، ما لم یكن 

ن أحدث الضرر قریبًا أو صھرًا للمؤمن لھ، أو ممن یكونون معھ في معیشة م
  .)١("واحدة، أو شخصًا یكون المؤمن لھ مسئوًال عن أفعالھ

  الفرع الثاني
  نطاق الحلول القانوني في التأمين من األضرار في القانون المصري

 مصر إلى لقد أثار ورود النص الخاص بالحلول في مجال التأمین من الحریق في
تساؤل حول مدى إمكانیة تعمیم حكمھ على كافة أنواع التأمین من األضرار، أم 
قصره على مجال التأمین من الحریق ؟ وقد انقسم الفقھ في اإلجابة عن ھذا 

  :التساؤل إلى اتجاھین
  .قصر الحلول القانوني للمؤمن على التأمين من الحريق: االتجاه األول

من القانون المدني ) ٧٧١( إلى أن حكم نص المادة )٢(یذھب أصحاب ھذا االتجاه
المصري ھو حكم خاص بالتأمین من الحریق، وبالتالي ال یستفید منھ إال مؤمن 
الحریق، أما المؤمن في الصور األخرى من تأمین األضرار، فال یستطیع الحلول 

حلول محل المؤمن لھ إال بمقتضى اتفاق بینھما، أو أن یجري العرف على ھذا ال
كما في حالة التأمین البحري، وذلك النعدام األساس القانوني للحلول في غیر ھذه 

كما وأن المؤمن في غیر تأمین الحریق ال یستطیع الحلول وفقًا . )٣(الحاالت
للقواعد العامة للوفاء مع الحلول، وذلك ألنھا ال تنطبق على المؤمن عندما یدفع 

ألن المؤمن عندما یدفع مبلغ التأمین فإنما یوفي التأمین للمؤمن لھ أو المستفید؛ 
دینھ المستحق في ذمتھ بموجب عقد التأمین، وبذلك یكون الحلول قاصرًا على 
التأمین من الحریق، ولو شاء المشرع شمول ھذا الحلول لباقي أنواع التأمین 
األخرى من األضرار لنص على بسط ھذا الحكم على جمیع أنواع التأمین من 

أي أن ھذا النص . ار ولما قصره بنص خاص على التأمین من الحریقاألضر

                                                 
 ومن القوانین التي حصرت النص على ھذا الح�ق ض�من الن�صوص الت�ي ت�نظم عق�د الت�أمین              )١(

م��ن الق��انون ) ٧٣٧(م��ن الق��انون الم��دني العراق��ي، والم��ادة ) ١٠٠١(الم��ادة : م��ن الحری��ق
 .المدني السوري

ك��امران ح��سن ال��صباغ، . ٣٤٧لمرج�ع ال��سابق، ص أحم�د ش��رف ال��دین، أحك��ام الت��أمین، ا .  د )٢(
عب�د العزی�ز المرس�ي      . د. ٣١٣الصفة التعویضیة في تأمین األض�رار، المرج�ع ال�سابق، ص          

حمود، مدى حق المؤمن البري في الرجوع على الغیر الم�سئول ع�ن الح�ادث الم�ؤمن من�ھ،        
ف��ي ت��أمین أب��و زی��د عب��د الب��اقي م��صطفى، ال��صفة التعوی��ضیة  . د. ٣٧المرج��ع ال��سابق، ص

 .١٧٠األضرار، المرجع السابق، ص
ف��ایز أحم��د عب��د ال��رحمن، الرج��وع عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن الح��ادث ف��ي نط��اق الت��أمین    .  د )٣(

 .١٩البري الخاص، المرجع السابق، ص
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الخاص بالحلول ھو استثناء على القاعدة العامة، وبالتالي ال یجوز التوسع فیھ وال 
  .              القیاس علیھ

إن : "ولقد أیدت أحكام المحاكم في مصر ھذا االتجاه حیث جاء في أحد أحكامھا
 مدني على سبیل الحصر وحلول ٣٢٦وردت في المادة حاالت الحلول القانوني 

المؤمن محل المستأمن ال یدخل في حالة منھا، ولم یرد بالقانون نص یسمح 
بالقبول بھ، خاصة أن القانون المدني لم یورد الحلول إال في نوع معین من 
التأمین ھو التأمین ضد الحریق، ولو شاء االمشرع لبسط أثر الحلول على غیره 

  .)١("لحاالت، ولما كان في حاجة إلیراد مثل ھذا النص الخاصمن ا
تعميم الحلول القانوني للمؤمن على جميع أنـواع التـأمين مـن            : االتجاه الثاني 

  .األضرار
من القانون المدني ) ٧٧١( إلى تعمیم حكم المادة )٢(یذھب أصحاب ھذا االتجاه

قتصر على التأمین من المصري لیشمل جمیع أنواع التأمین من األضرار، وال ی
الحریق، وبالتالي یجوز للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر 
المسؤول عن الحادث في جمیع حاالت التأمین من األضرار، سواء التأمین على 

ویستند أنصار ھذا االتجاه إلى توافر الصفة . األشیاء أو التأمین من المسؤولیة
 التأمین من األضرار، األمر الذي ال یستقیم معھ قصر التعویضیة في جمیع أنواع

الحلول على نوع دون آخر من ھذا التأمین، حیث ال یجوز للمؤمن لھ الجمع بین 
مبلغ التأمین ومبلغ التعویض الذي قد یكون مستحقًا لھ في ذمة الغیر، ویحل 

كما أن ورود النص . )٣(المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع بھذا التعویض
الخاص ضمن النصوص المنظمة لعقد التأمین من الحریق لیس معناه اقتصار 
تطبیقھ على ھذا النوع من التأمین، دون غیره من صور التأمین من األضرار، 
وإنما قصد من تنظیمھ باعتباره أكثر أنواع التأمین على األشیاء شیوعًا أن تسري 

  .)٤( أحكامھ على التأمین من األضرار بكافة صوره

                                                 
. م�شار إلی�ھ ل�دى د   . ١٩٥٢ ل�سنة  ٤٤١ حكم لمحكمة اإلسكندریة التجاریة الجزئیة في القضیة رق�م         )١(

عقد التأمین البحري في عالقتھ بعد النقل "ن عوض في مقالھ المنشور تحت عنوان علي جمال الدی
وانظ��ر ف��ي . ٤٣، ص١٩٦٤ م��ارس –، ین��ایر ١، ع ٨، مجل��ة إدارة ق��ضایا الحكوم��ة، س"البح�ري 

مشار إلی�ھ   . ١٣٣٨، ص ٥٦٠، رقم   ٣٧، المحاماة س  ١٩٥٧ مایو   ٢٥روض الفرج   : نفس المعنى 
 ).٢( ھامش ٢٠٥الحلول الشخصي، المرجع السابق، صمحمود عبد الرحمن محمد، . لدى د

إب�راھیم  . د). ٢( ھ�امش  ١٣٤٣السنھوري، الجزء السابع، المجل�د الث�اني، المرج�ع ال�سابق، ص     .  د  )٢(
الدسوقي أبو اللیل، التزام المؤمن بالتعویض ومدى رجوعھ على المؤمن لھ وعل�ى الغی�ر الم�سئول     

س��عید جب��ر، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر      . د). ٤( ھ��امش ٢٤ع��ن ال��ضرر، المرج��ع ال��سابق، ص   
 .٤٢ – ٤٠المسئول عن الحادث، المرجع السابق، ص

 .٧٢ – ٧١أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص.  د )٣(
 أن – وھ�و ب�صدد األخ��ذ ع�ن ن��صوص الق�انون الفرن��سي     –وی�رى ال�بعض أن��ھ ك�ان األول��ى بالم�شرع الم��صري        )٤(

ع ھذا النص بین النصوص العامة في التأمین من األض�رار، ال أن یقتط�ع م�ن الن�صوص دون مب�رر بحج�ة                یض
ونالحظ أن المشرع األردني ك�ان أكث�ر توفیق�ًا حینم�ا أورد      . أن ھذه تفصیالت ینبغي تنظیمھا في قوانین خاصة       

ك�امران ح�سن   : راج�ع . ض�رار نصًا عامًا بموجبھ یحل المؤمن محل المؤمن لھ ف�ي جمی�ع عق�ود الت�أمین م�ن األ         
 .٣١٤الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار، المرجع السابق، ص
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یرد أصحاب ھذا االتجاه على حجة أصحاب االتجاه األول من حیث عدم مقدرة و
إن : مؤمن األضرار من الحلول وفقًا للقواعد العامة في الحلول إثر الوفاء بالقول

التزام المؤمن تجاه المؤمن لھ بصفتھ مضرورًا یعتبر من قبیل االلتزام 
غ التأمین للمؤمن لھ یكون قد ، ومن ھنا فإن المؤمن عندما یوفي بمبل)١(التضاممي

وفى بدین الغیر المسؤول عن الحادث، وبالتالي تبرأ ذمة المسؤول قبل المؤمن لھ 
في حدود ما وفى المؤمن للمؤمن لھ، وبالتالي یكون من حق المؤمن الحلول محل 
المؤمن لھ للرجوع على الغیر المسؤول عن الحادث في حدود ما وفى للمؤمن لھ 

)٢(.  
 ذلك أن وجود نص خاص بالحلول في التأمین من الحریق، ال یحول یضاف إلى

 من القانون ٣٢٦/١دون األخذ بالقواعد العامة في الحلول القانوني طبقًا للمادة 
المدني المصري، في غیر ذلك من صور تأمین األضرار، كما ھو الحال عندما نص 

في محل الدائن  مدني على حلول الكفیل المو٧٩٩المشرع المصري في المادة 
تجاه المدین، مع أن ھذا الحلول مجرد تطبیق للقواعد العامة في الحلول القانوني 

  .)٣( باعتبار أن الكفیل ملتزمًا بالوفاء بالدین عن المدین ٣٢٦/١الوارد بالمادة 
ضمن األحكام ) ٩٢٦(ونحن ھنا إذ نؤید موقف المشرع األردني من إیراد نص المادة 

عقد التأمین وبصورة یمكن القول معھا بعموم ھذا النص في التطبیق العامة المنظمة ل
، وھو بذلك یكون قد تجنب الخوض في )٤(على جمیع أنواع التأمین من األضرار 

الخالفات الفقھیة والقضائیة التي ثارت في بعض تشریعات الدول العربیة، ومنھا 
ن لھ في الرجوع على التشریع المصري الذي لم ینظم حق حلول المؤمن محل المؤم

الغیر المسؤول عن الضرر في النصوص الخاصة بالتأمین من المسؤولیة المدنیة، أو 

                                                 
إن الت�زام ش�ركة الت�أمین ب�التعویض ن�شأ      : " وفي ھذا المعنى تقول محكمة ال�نقض الم�صریة     )١(

م��ن العق��د، وإذا الت��زم ش��خص ب��التعویض عل��ى أس��اس الفع��ل ال��ضار ك��ان ك��ل م��ن ال��شركة        
تزمین بدین واحد لھ مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتاھما في ھ�ذا  والشخص اآلخر مل  

 ١٧/٢/١٩٦٢" ال��دین دون أن تت��ضامن، إذ إن االلت��زام الت��ضامني یقت��ضي وح��دة الم��صدر     
 ٢١/١١/١٩٦٧وانظ�ر أی�ضًا نق�ض م�دني ف�ي           . ٣٢٩ ص ١٧مجموعة أحكام النقض ال�سنة      

ب��د العزی�ز المرس��ي حم��ود،  ع. م��شار إل�ى ذل��ك ل�دى د  . ١٧١٧ ص١نف�س المجموع��ة ال�سنة   
الت�ضامم یق�وم إذا ك�ان المح�ل واح�دًا        : "كما ق�ضى ب�أن    ). ٣( ھامش   ٤١المرجع السابق، ص  

وتعددت مصادر االلتزام، كما ھ�و ال�شأن ف�ي ت�أمین الم�سئولیة م�ن ح�وادث ال�سیارات، حی�ث                 
در ، أم�ا م�ص    )الفع�ل ال�ضار   (یكون مصدر التزام المؤمن لھ بالتعویض ھو المسئولیة الشیئیة          

، الطعن رقم   ١١/١/١٩٨٣نقض مدني مصري    ". التزام المؤمن تجاه المضرور فھو القانون     
أحم��د ش��رف ال��دین، أحك��ام الت��أمین،   .  ق، غی��ر من��شور، م��شار إلی��ھ ل��دى د  ٤٤ ل��سنة ٥٢٩

 ).١( ھامش ٣٥٠المرجع السابق، ص
لمسئول ع�ن  عبد العزیز المرسي حمود، مدى حق المؤمن البري في الرجوع على الغیر ا . د  )٢(

 . وما بعدھا٣٩الحادث المؤمن منھ، المرجع السابق، ص
. د. ٤٢سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، المرجع ال�سابق، ص         . د  )٣(

 .٣٤٩أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص
دول��ة اإلم��ارات العربی��ة م��ن ق��انون المع��امالت المدنی��ة ل) ١٠٣٠: (قاب��ل ھ��ذا ال��نص الم��واد ی )٤(

م��ن الق��انون الم��دني ) ٨٠١/١(م��ن ق��انون الموجب��ات والعق��ود اللبن��اني،  ) ٩٧٢(المتح��دة، 
 .من قانون التأمین الفرنسي) ١٢١/١٢(الكویتي، 
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في القواعد العامة لعقد التأمین، واقتصر على تناولھ في النصوص الخاصة بالتأمین من 
وبالوقت نفسھ فإننا نؤید االتجاه الثاني الذي ذھب إلى تعمیم رجوع المؤمن  )١(الحریق 

كافة أنواع التأمین من األضرار؛ وذلك لما سبق أن رأیناه من أن مبدأ الصفة في 
التعویضیة یعتبر من المبادئ األساسیة التي تمیز بھا تأمین األضرار بجمیع أنواعھ، 
والتي بتطبیقھا ینشأ مبدأ الحلول الذي جاء حًال لمسألة منع جمع المؤمن لھ بین مبلغ 

 ال یفلت الغیر المسؤول من عاقبة خطئھ، فھو المدین التأمین ومبلغ التعویض، وحتى
النھائي بتعویض الضرر، وجب االعتراف للمؤمن بالحلول القانوني محل المؤمن لھ 
المضرور؛ ألنھا الوسیلة التي یتمكن بھا من نقل عبء التعویض إلى الغیر المسؤول 

)٢(.  
مبدأ الحلول في تأمین ولقد استقرت اجتھادات محكمة التمییز األردنیة على تطبیق 

من القانون المدني األردني، فقد جاء في أحد ) ٩٢٦(األضرار وفقًا لنص المادة 
 من القانون المدني أنھ یجوز ٩٢٦ من المقرر بمقتضى المادة -١: "أحكامھا أنھ

للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ بما دفعھ من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي 
تسبب في الضرر الذي نجمت عنھ مسؤولیة المؤمن، ما تكون للمؤمن لھ قبل من 

لم یكن من أحدث الضرر غیر المتعمد من أصول وفروع المؤمن لھ، أو من 
أزواجھ وأصھاره، أو ممن یكونون لھ في معیشة واحدة، أو شخصًا یكون المؤمن 

 أن مصدر الحق المطالب بھ في دعوى الحلول محل -٢. لھ مسؤوًال عن أفعالھ
لھ مصدره القانون المدني ولیس الفعل الضار وقواعد المسؤولیة المؤمن 

  .)٣( ......."التقصیریة
 من القانون المدني أنھ ٩٢٦یستفاد من المادة : "كما وجاء في حكم آخر لھا أنھ

 – شركة توزیع الكھرباء –یجوز للمدعیة شركة التأمین أن تحل محل المؤمن لھا 
عن الضرر الذي وقع من قبل مؤسسة في المطالبة بما دفعتھ من ضمان 

   .)٤(...."الموانئ
 من القانون المدني أن ٩٢٦یستفاد من المادة : "وجاء في حكم آخر لھا أیضًا أنھ

أن تحل محل المؤمن لھ ) شركة التأمین(دعوى الحلول القانوني تجیز للمؤمن 
ء التعویض ، وعلیھ فإن المشرع قد أجاز للمؤمن أن یقوم بأدا)....مالك البضاعة(

                                                 
س��میر حام��د عب��د العزی��ز الجم��ال، الت��أمین م��ن الم��سؤولیة المدنی��ة ع��ن مخ��اطر الطی��ران  .  د )١(

درھا أكادیمی��ة ش��رطة دب��ي ، ال��سنة الع��شرون، الع��دد    الم��دني، مجل��ة األم��ن والق��انون ت��ص  
م��ن الق��انون الم��دني  ) ٧٧١(الم��ادة : وم��ن تل��ك الق��وانین . ٣٢٦، ص ٢٠١٢األول، ین��ایر 

م��ن الق��انون  ) ٧٣٧(م��ن الق��انون الم��دني العراق��ي، والم��ادة   ) ١٠٠١(الم��صري، والم��ادة  
 ي المدني السور

أش��رف . د. ٢١١ المرج��ع ال��سابق، صمحم��ود عب��د ال��رحمن محم��د، الحل��ول الشخ��صي،  . د  )٢(
 .٧٣جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص

 من�شورات مرك��ز  ١٣/٦/٢٠١٠ت�اریخ  ) ھیئ�ة عام�ة   (٧٨/٢٠١٠ تمیی�ز حق�وق أردن�ي رق�م      )٣(
 .عدالة

 . منشورات مركز عدالة٢١/١٢/٢٠٠٧ تاریخ ١٦٦٧/٢٠٠٧ تمییز حقوق أردني رقم  )٤(
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للمؤمن لھ على أن یحل محل المؤمن لھ في الرجوع ومطالبة الشخص أو الجھة 
  .)١( ....."التي ترتب حق المؤمن في ذمتھا نتیجة تسببھا في أحداث الضرر

فإن من حق المدعیة، استنادًا لمبدأ الحلول : "..... كما وجاء في حكم آخر لھا انھ
علیھم لمطالبتھم بالتكافل والتضامن بمقدار القانوني إقامة الدعوى على المدعى 

ویعتبر . ما دفعتھ للشركة المؤمنة من تعویض عن األضرار التي لحقت بالبضاعة
 من القانون ٩٢٦مصدر دعوى الحلول القانوني المنصوص علیھا في المادة 

  .)٢( ....."المدني عقد التأمین
  الفرع الثالث

   المسؤوليةالحلول القانوني للمؤمن في التأمين من
فھو عقد بموجبھ یؤمن المؤمن لھ من األضرار التي  )٣(أما التأمین من المسؤولیة 

تلحق بھ من جراء رجوع الغیر علیھ بالمسؤولیة؛ وذلك ألن المسؤول ھو المؤمن 
لھ الذي یتعاقد مع المؤمن على أن یضمن ھذا األخیر مسؤولیتھ عند تحقق الخطر 

أي یقصد بھ تعویض ؛ )٤(ر علیھ بالتعویضالمؤمن منھ، وھو رجوع المضرو
األضرار التي تلحق الجانب اإلیجابي من الذمة المالیة للمؤمن لھ نتیجة دین 
التعویض الذي یلتزم بدفعھ للغیر المضرور، ألنھ في حالة تحقق الخطر المؤمن 

  .)٥( منھ، فإنھ سیعوض في حدود ما یطالب بھ من دین المسؤولیة
 رجوع المؤمن على الغیر المسؤول یمكن حدوثھا في التأمین وبالتالي، فإن مسألة

، وذلك في الحالة التي یشترك بھا المؤمن لھ وشخص آخر أو )٦(من المسؤولیة 
أكثر من الغیر في فعل ضار، عندئذ تنعقد مسؤولیتھم التضامنیة في إحداث ھذا 

 ففي. الضرر فیكونون مسؤولین عن تعویض المضرور عما لحق بھ من ضرر
ھذه الحالة إما أن یرجع المضرور على المؤمن لھ ویدفع لھ كامل التعویض وھذا 
األخیر بدوره یرجع على المؤمن بما دفعھ، ویحل المؤمن محلھ في الرجوع على 

                                                 
 . منشورات مركز عدالة٧/٧/٢٠٠٤ تاریخ ١٥٢/٢٠٠٤ حقوق أردني رقم  تمییز )١(
 . منشورات مركز عدالة٢٩/٥/٢٠٠٢ تاریخ ١٣٣٣/٢٠٠٢ تمییز حقوق أردني رقم  )٢(
عبد القدوس عبد الرزاق محمد ال�صدیق، الت�أمین م�ن الم�سئولیة             : انظر بالتفصیل حول ذلك     )٣(

ن���ة ب���ین ق���انون المع���امالت المدنی���ة لدول���ة دراس���ة مقار"وتطبیقات���ھ اإلجباری���ة المعاص���رة 
، رس��الة دكت��وراه، جامع��ة الق��اھرة،    "اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة وب��ین الق��انون الم��صري    

١٩٩٩.  
سمیر حام�د الجم�ال، الت�أمین م�ن الم�سؤولیة المدنی�ة ع�ن مخ�اطر الطی�ران الم�دني، المرج�ع             .  د

 . وما بعدھا٢٣٥السابق، ص 
 دراس�ة مقارن�ة ب�ین الق�انون الوض�عي والفق�ھ         –عق�د الت�أمین     محمد یوسف صالح الزعب�ي،        )٤(

 .١٩٣، ص١٩٨٢ رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، –اإلسالمي 
 عب��د الق��دوس عب��د ال��رزاق محم��د ال��صدیق، الت��أمین م��ن الم��سئولیة وتطبیقات��ھ اإلجباری��ة         )٥(

     .٤٦ – ٤٥المعاصرة، المرجع السابق، ص
حامی��ة لم��ى ال��سقاف، محاض��رة مطبوع��ة ألقی��ت ف��ي االتح��اد  عل��ى العك��س م��ن ذل��ك انظ��ر الم  )٦(

، حیث ترى عدم إمكانیة انطباق مبدأ   ٣، ص ١٢/٩/١٩٩٥األردني لشركات التأمین بتاریخ     
    .الحلول على ھذا النوع من التأمین على اإلطالق
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المسؤول اآلخر أو تجاه مؤمن ھذا المسؤول اآلخر لیطالب بنصیبھ في المسؤولیة 
  .)١(المشتركة

، وفي ھذه الحالة )٢( مباشرة على المؤمنكما أنھ یجوز للمضرور أن یرجع
إذا دفع المؤمن كامل التعویض للمضرور یمكنھ الرجوع على المسؤولین 
المشتركین مع المؤمن لھ في إحداث الضرر في حدود ما ھو مستحق في 

  .)٣(ذممھم للمضرور
وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك حالة في نطاق التأمین اإلجباري من المسؤولیة 

، یجوز فیھا للمؤمن الحلول محل المؤمن لھ في )٤( عن حوادث السیارات الناشئة
من نظام ) ب/١٦(الرجوع على الغیر المسؤول، وھو ما تضمنھ نص المادة 

:  والتي جاء فیھا٢٠١٠لسنة ) ١٢(التأمین اإللزامي للمركبات األردني رقم 
دث السترداد ما یجوز لشركة التأمین الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحا"

  :دفعتھ من تعویض إلى المتضرر في أي من الحالتین التالیتین
  .إذا ثبت أن الحادث كان متعمدًا من سائق المركبة المتسببة بالحادث -١

                                                 
 .٤٣سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، المرجع السابق، ص. د  )١(
ل��سنة ) ١٢(م��ن نظ�ام الت�أمین اإللزام�ي للمركب��ات األردن�ي رق�م      ) ب/١٣( انظ�ر ن�ص الم�ادة     )٢(

م�ن ھ�ذا النظ�ام، یح�ق للمت�ضرر         ) ١٠(مع مراع�اة أحك�ام الم�ادة        : " والتي جاء فیھا   ٢٠١٠
مطالب��ة ش��ركة الت��أمین مباش��رة ب��التعویض ع��ن األض��رار الت��ي لحق��ت ب��ھ وفق��ًا للتعلیم��ات        

 النظ��ام، وال ت��سري بحق��ھ ال��دفوع الت��ي یج��وز ل��شركة الت��أمین  ال��صادرة بموج��ب أحك��ام ھ��ذا
عل�ى  : "م�ن النظ�ام نف�سھ عل�ى أن�ھ     ) أ/١٤(كما نصت الم�ادة   ". التمسك بھا تجاه المؤمن لھ    

المتضرر مطالبة شركة التأمین رضائیًا ب�التعویض ع�ن األض�رار الت�ي لحق�ت ب�ھ، وتمكینھ�ا                   
  ".ضائیًامن الكشف على األموال المتضررة قبل مطالبتھا ق

م��ن ق��انون الت��أمین اإلجب��اري ع��ن الم��سؤولیة المدنی��ة الناش��ئة ع��ن ح��وادث ) ٨( ون�صت الم��ادة  
:  عل��ى أن٢٠٠٧ل��سنة ) ٧٢(مركب��ات النق��ل ال��سریع داخ��ل جمھوری��ة م��صر العربی��ة رق��م      

تؤدى شركة التأمین مبلغ التأمین المحدد عن الحوادث المشار إلیھ�ا ف�ي الم�ادة األول�ى م�ن              "
 إل��ى الم��ستحق أو ورثت��ھ، وذل��ك دون حاج��ة إل��ى اللج��وء إل��ى الق��ضاء ف��ي ھ��ذا    ھ��ذا الق��انون

فطبق�ًا للق�انون الجدی�د یح�ق للم�ضرور أن یطال�ب ش�ركة الت�أمین مباش�رة بمبل�غ                   " الخصوص
وإن ت�م اللج�وء إل�ى الق�ضاء ل�سبب أو      . فھو لھ ح�ق المطالب�ة مباش�رة   . التأمین المحدد قانوناً  

  .وى مباشرة ضد شركة التأمین أمام المحاكمآلخر ، فإن المضرور یكون لھ دع
حسام الدین كامل . د:  انظر تفصیًال حول الدعوى المباشرة للمضرور في مواجھة شركة التأمین      

األھ�واني، المب�ادئ العام��ة للت�أمین وش��رح ق�انون الت��أمین اإلجب�اري م��ن الم�سؤولیة المدنی��ة       
 . وما بعدھا٢٦٤، ص ٢٠٠٧لسنة ) ٧٢(الناشئة عن حوادث المركبات رقم 

ف��ایز أحم��د عب��د ال��رحمن، الرج��وع عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن الح��ادث ف��ي نط��اق الت��أمین    . د  )٣(
 .٥٩ – ٥٨البري الخاص، المرجع السابق، ص

مروان بن حسن محمد اس�ماعیل، الت�أمین م�ن الم�سئولیة عل�ى ح�وادث                . د: راجع حول ذلك    )٤(
 مقارن��ة بالنظ��ام الم��صري واإلنجلی��زي    دراس��ة (ال��سیارات ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة     

سعید سعد عبد السالم، حق�وق الم�ضرور ف�ي ق�انون           . د. ٢٠٠٧، الطبعة األولى،    )والفرنسي
، الناش��ر دار النھ��ضة العربی��ة، الطبع��ة   ٢٠٠٧ ل��سنة ٧٢الت��أمین االجب��اري لل��سیارات رق��م   

دث ال�سیارات،  فایز أحمد عبد ال�رحمن، الت�أمین م�ن الم�سئولیة ع�ن ح�وا           . د. ٢٠٠٨األولى،  
ل��ؤي ماج��د ذی��ب أب��و الھیج��اء، الت��أمین ض��د ح��وادث    . ٢٠٠٦الناش��ر دار النھ��ضة العربی��ة،  

 الناش���ر دار الثقاف���ة للن���شر والتوزی���ع،  – دراس���ة مقارن���ة ف���ي األردن وم���صر  –ال���سیارات 
ح��سام ال��دین كام��ل األھ��واني، المب��ادئ العام��ة للت��أمین وش��رح ق��انون الت��أمین          . د. ٢٠٠٥

، ٢٠٠٧ ل��سنة ٧٢م��سئولیة المدنی��ة الناش��ئة ع��ن ح��وادث المركب��ات رق��م      االجب��اري م��ن ال 
    .٣١١ – ٢٥٧وبوجھ خاص ص
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إذا كان الضرر ناجمًا عن ح�ادث س�ببتھ مركب�ة س�رقت أو اس�تعملت دون وج�ھ            -٢
 ".حق

الضرر قد وقع بفعل فبموجب ھذا النص یكون الخطر المؤمن منھ الذي نتج عنھ 
متعمد من قبل السائق أو وقع بفعل حادث سببتھ مركبة سرقت أو استعملت دون 
وجھ حق؛ حیث یلتزم المؤمن في ھاتین الحالتین بتعویض المضرور، ومن ثم 

لمطالبة السائق الذي تعمد ) مالك السیارة(یمكن للمؤمن الحلول محل المؤمن لھ 
ترتب على استعمالھا وقوع حادث، وذلك في إیقاع الحادث أو سرقة المركبة و

  .حدود ما دفعھ من تعویض للمضرور
من قانون التأمین اإلجباري عن المسؤولیة المدنیة الناشئة ) ١٧(كما نصت المادة 

لسنة ) ٧٢(عن حوادث مركبات النقل السریع داخل جمھوریة مصر العربیة رقم 
لتأمین في حالة قیام المسؤولیة لشركة التأمین إذا أدت مبلغ ا: " على أنھ ٢٠٠٧

المدنیة قبل غیر المؤمن لھ أو غیر المسموح لھ بقیادة المركبة أن ترجع على 
  .)١("المسؤول عن األضرار السترداد ما تكون قد أدتھ من تعویض

فھذا الرجوع تقرر بنص خاص، وقد افترض فیھ المشرع أن الغیر المسؤول لیس 
ؤمن بتعویض المضرور، ویحل المؤمن محل المؤمن مؤمنًا لھ، وبالتالي یلتزم الم

لھ في مطالبة المسؤول الذي ال یكون المؤمن لھ قد صرح لھ بقیادة المركبة عن 
وھناك فرض آخر لم . )٢(الضرر إذا ثبت أن المؤمن لھ لیس مسؤوًال عن الضرر

یعرض لھ النص، وذلك في حالة أن یبرم الغیر المسؤول تأمینًا على مسؤولیتھ، 
ندئذ یجوز لمؤمن المسؤول األول، الذي دفع التعویض إلى المضرور، أن ع

  .)٣(یمارس حقھ في الحلول تجاه مؤمن المسؤول الثاني السترداد ما دفعھ

                                                 
 أما في نطاق التأمین االجباري من المسئولیة المدنی�ة ع�ن تھ�دم المب�اني، فق�د ن�صت الم�ادة                    )١(

وی�صدر ق�رار   : " ..... ، عل�ى أن�ھ  ٢٠٠٨لسنة ) ١١٩(من قانون البناء المصري رقم   ) ٤٦(
بالقواعد المنظمة لھذا التأمین وشروطھ وقی�وده وأوض�اعھ   ... یر المختص بالتأمین من الوز 

ول�م ی�صدر    ...". واألحوال التي یكون فیھا للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن األض�رار             
 معم�وًال بھم�ا   ٣٥٢، ٣٥١بعد قرار الوزیر المختص، وما زال قرارا وزی�ر االس�تثمار رقم�ي        

 ل��سنة ٣٥١م��ن الق��رار ال��وزاري رق��م  ) ١٥(فإن��ھ وطبق��ًا للم��ادة  م��ن قب��ل ش��ركات الت��أمین،  
 بموج��ب -للم��ؤمن الح��ق "، یك��ون ٢٠٠٧ ل��سنة ٣٥٢م��ن الق��رار رق��م ) ١٢( والبن��د ٢٠٠٧

 مح�ل الم�ؤمن ل�ھ ف�ي كاف�ة حقوق�ھ       - بمقدار ما دفع م�ن تع�ویض   - في أن یحل   -وثیقة التأمین 
راج�ع ح�ول   ". لكل�ي أو الجزئ�ي للبن�اء   قبل الغیر المسئول عن الحادث الذي أدى إلى  التھ�دم ا  

جمال عبد الرحمن محم�د عل�ي، الت�زام الم�ؤمن بال�ضمان ف�ي الت�أمین اإلجب�اري م�ن                   . د: ذلك
الم��سئولیة المعماری��ة وم��دى حق��ھ ف��ي الرج��وع عل��ى الم��ؤمن ل��ھ والغی��ر الم��سئول، دراس��ة      

لت�أمین  وف�ي مج�ال ا  . ٢٧٦مقارنة بین القانونین الفرنسي والمصري، ب�دون س�نة ن�شر، ص          
س�میر كام�ل، الت�أمین اإلجب�اري م�ن الم�سئولیة المدنی�ة للمھندس�ین                . د: من المسؤولیة انظر  

محم��د ح��سین من��صور، الم��سئولیة المعماری��ة،   . د. ١٩٩٠والمق��اولین ع��ن ح��وادث البن��اء،  
 .٢٠٠٣الناشر دار الجامعة الجدیدة باإلسكندریة، 

لمسئولیة على حوادث السیارات، المرج�ع    مروان بن حسن محمد إسماعیل، التأمین من ا       .  د  )٢(
ل�ؤي ماج�د ذی�ب أب�و الھیج�اء، الت�أمین ض�د ح�وادث ال�سیارات، المرج�ع                    . ٨٩٥السابق، ص 
 .١٨٧السابق، ص

س�عید  . د. ٨٠أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرج�ع ال�سابق، ص       .  د  )٣(
 .٤٣جع السابق، صجبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، المر
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ب اطا  

  ظر ول اؤن ل اؤن   ان  اص

ین على نعرض فیما یأتي لمبدأ حظر حلول المؤمن محل المؤمن لھ في التأم
األشخاص، أوًال، واستثناء التأمین من اإلصابات من مبدأ حظر الحلول في التأمین 
على األشخاص في التشریع الفرنسي، ثانیًا، ووضع المسألة في كل من مصر 

  :واألردن، ثالثًا، وذلك حسب الفروع التالیة
  الفرع األول

  التعريف بمبدأ حظر الحلول في التأمين على األشخاص
ذا النوع من التأمین بسمة أساسیة ھي أنھ لیس ذا صفة تعویضیة؛ وعلة یتسم ھ

ذلك أن الحیاة لیست مقومة بمال معین، ذلك أن مبلغ التأمین ھو مبلغ جزافي وفقًا 
لالتفاق المبرم بین المؤمن والمؤمن لھ، غیر محدد بالنظر إلى حقیقة الضرر الذي 

و المستفید بمجرد وقوع الحادث تعرض لھ المؤمن لھ، بل یستحقھ ھذا األخیر أ
المؤمن منھ، دون أن یكون قد أصابھ ضرر یذكر، ودون اعتبار لمقدار ھذا الضرر 
في حالة حدوثھ؛ وذلك ألنھ ال یوجد أي صلة بین مبلغ التأمین المتفق علیھ وھذا 
الضرر، فالصلة توجد فقط بین مبلغ التأمین واألقساط التي دفعھا المؤمن لھ 

  .)١( یدور معھا ال مع الضرر ارتفاعًا وانخفاضًاللمؤمن وھو 
وقد أكد المشرع األردني على انعدام الصفة التعویضیة لتأمین األشخاص بنصھ في 

یلتزم المؤمن في : "مدني بصدد التأمین على الحیاة على أن) ٩٤١(المادة 
فق علیھا التأمین على الحیاة بأن یدفع إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید المبالغ المت

عند وقوع الحادث المؤمن منھ أو حلول األجل المنصوص علیھ في العقد دون 
  .)٢(" حاجة إلثبات ما لحق المؤمن لھ أو المستفید من ضرر

ویترتب على انعدام الصفة التعویضیة لتأمین األشخاص، جواز جمع المؤمن لھ 
لمستحق لھ في بین مبلغ التأمین الذي یحصل علیھ من المؤمن ومبلغ التعویض ا

                                                 
خالد الھندیاني، احكام التأمین ف�ي الق�انون الك�ویتي م�ع المقارن�ة          . جابر محجوب علي ود   .  د  )١(

عبد العزیز المرس�ي حم�ود، م�دى ح�ق        . د. ٣٩، ص ١٩٩٩بالقانونین المصري والفرنسي،    
المؤمن البري في الرجوع على الغیر المسئول عن الح�ادث الم�ؤمن من�ھ، المرج�ع ال�سابق،                

 . وما بعدھا٢٩ص
المب�الغ  : "م�دني حی�ث ت�نص عل�ى أن    ) ٧٥٤( ویقابل ھذا النص في القانون المصري المادة         )٢(

التي یلتزم المؤمن في الت�أمین عل�ى الحی�اة ب�دفعھا إل�ى  الم�ؤمن ل�ھ أو إل�ى  الم�ستفید عن�د              
وق��وع الح��ادث الم��ؤمن من��ھ أو حل��ول األج��ل المن��صوص علی��ھ ف��ي وثیق��ة الت��أمین ت��صبح      

ة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول األج�ل دون حاج�ة إل�ى  إثب�ات ض�رر أص�اب                     مستحق
م��ن ق��انون المع��امالت المدنی��ة لدول��ة ) ١٠٤٦(والم��ادة ". الم��ؤمن ل��ھ، أو اص��اب الم��ستفید

 .اإلمارات العربیة المتحدة مطابقة في الصیاغة للنص األردني أعاله
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دون أن یتعارض ذلك مع  .)١(ذمة الغیر المسؤول وفقًا لقواعد المسؤولیة المدنیة 
مبدأ التعویض الكامل للضرر، فھذا المبدأ یمنع أن یحصل المضرور على تعویض 

 وبمناسبة -یزید عن حقیقة الضرر الذي أصابھ، وال یمنع أن یحصل المضرور
د التأمین الذي احتاط المؤمن لھ أن یبرمھ  على مبالغ أخرى مصدرھا عق-الضرر

ولتحقیق ھذه النتیجة، ُمنع المؤمن في تأمین . )٢( ضمانًا لھ أو للمستفیدین
األشخاص من الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر؛ ألن إجازة الرجوع تعني 

مرة للمؤمن لھ المضرور ومرة للمؤمن : التزام المسؤول بدفع التعویض مرتین
  .)٣( یجوزوھذا ال 

ولقد ذھب المشرع األردني إلى النص على ھذا الحظ�ر ف�ي الت�أمین عل�ى الحی�اة                   
إذا دف��ع : "م��ن الق��انون الم��دني األردن��ي عل��ى أن��ھ   ) ٩٤٨(ص��راحة، فق��د ن��صت الم��ادة  

 مبلغ التأمین فلیس لھ حق الحلول مح�ل الم�ؤمن ل�ھ             – في التأمین على الحیاة      –المؤمن  
  .)٤( "لمتسبب في الحادث المؤمن منھ أو المسؤول عنھأو المستفید في حقوقھ قبل ا

في التأمین على : "من القانون المدني المصري على أنھ ) ٧٦٥(كما تنص المادة 
الحیاة ال یكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمین حق في الحلول محل المؤمن لھ أو 

سئول عن المستفید في حقوقھ قبل من تسبب في الحادث المؤمن منھ أو قبل الم
  ".الحادث

                                                 
 – ٣١ ع�ن الح�ادث، المرج�ع ال�سابق، ص    سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول  .  د  )١(

٣٢.    
عدنان إبراھیم السرحان، الضرر وتعویضھ وفق أحكام الفع�ل ال�ضار ف�ي الق�انون الم�دني             . د  )٢(

األردن��ي وق��انون المع��امالت المدنی��ة لدول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، المرج��ع ال��سابق،        
 .٢٠١ص

. ٢٢٤ – ٢٢٣امة للتأمین، المرجع ال�سابق، ص حسام الدین كامل األھواني، المبادئ الع     . د  )٣(
ف��ایز أحم��د عب��د ال��رحمن، الرج��وع عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن الح��ادث ف��ي نط��اق الت��أمین  . د

 .١٠البري الخاص، المرجع السابق، ص
من قانون المعامالت المدنی�ة لدول�ة   ) ١٠٥٣(المادة : ویقابل ھذا النص في القوانین العربیة      )٤(

م��ن ) ٩٩٨(لمتح��دة وھ��ي مطابق��ة ف��ي ال��صیاغة لل��نص أع��اله، والم��ادة  اإلم��ارات العربی��ة ا
أما القانون الك�ویتي    . من القانون المدني السوري   ) ٧٣١(القانون المدني العراقي، والمادة     

فلم یتعرض صراحة لحكم ھذا الرجوع في التأمین على األشخاص، ولم یفرد لھ نصًا خاص�ًا      
جابر محج�وب عل�ي   . إال أن د. عام أو غیر متعلق بھ  حتى یمكن وصفھ بأنھ متعلق بالنظام ال      

ی��ستفاد ھ��ذا المعن��ى ف��ي الق��انون الك��ویتي    : "خال��د الھن��دیاني یق��والن ف��ي ھ��ذا ال��صدد   . ود
 م�دني، ب�أن ھ�ذا ال�نص یمن�ع عل�ى الم�ؤمن الرج�وع         ٨٠١بمفھوم المخالفة من نص المادة    

لتعویضیة، ویكون م�ن ح�ق   فھذا النوع من التأمین تنتفي فیھ الصفة ا  . في تأمین األشخاص  
المؤمن لھ أن یجمع بین مبلغ التأمین وتعویض المسؤولیة، وھو ما أكدتھ صراحة المذكرة      

انظر مؤلفھما، أحكام التأمین في القانون الكویتي مع المقارنة      ". اإلیضاحیة للقانون المدني  
  .٣٦٥، ٤٠بالقانونین المصري والفرنسي، سبق ذكره ص

 دراس�ة مقارن�ة م�ع    –ل محمد إبراھیم، الت�أمین وفق�ًا للق�انون الك�ویتي            جال. د:  وراجع حول ذلك  
إب�راھیم الدس�وقي    . د.  وم�ا بع�دھا    ٨٨٣القانونین المصري والفرنسي، المرجع السابق، ص     

 . وما بعدھا٥٣أبو اللیل، رجوع المؤمن بما أداه من تعویض، المرجع السابق، ص
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من ھذین النصین یتضح لنا أن كال المشرعین األردني والمصري قد أوج�دا ھ�ذا      
النص ضمن النصوص الخاصة بعقد التأمین على الحیاة، وعلیھ یكون كال المشرعین ق�د       
منعا المؤمن من الحلول محل المؤمن لھ أو الم�ستفید ف�ي الرج�وع عل�ى الغی�ر الم�سؤول                   

  .ن منھ لمطالبتھ بما دفعھ للمؤمن لھ أو المستفیدعن تحقق الخطر المؤم
إلى سریان ھذا المنع على جمیع أنواع التأمین على األشخاص  )١(وقد اتجھ الفقھ

رغم ورود النص الذي یحظر ھذا الرجوع ضمن النصوص التي تنظم التأمین على 
 الحیاة كصورة من صور التأمین على األشخاص؛ وذلك ألن المشرع لم یعالج من
صور تأمین األشخاص إال تأمین الحیاة، وبالتالي فانھ قد اتخذه نموذجًا لصور 
تأمین األشخاص األخرى، باإلضافة إلى أن انعدام الصفة التعویضیة في جمیع 
صور التأمین على األشخاص یدفع لتعمیم ھذا النص على باقي صور تأمین 

  .حظر الحلولاألشخاص والذي یؤدي بدوره إلى إجازة الجمع وبالتالي 
ونحن ھنا إذ نؤید المشرعین األردني والمصري في إیراد مثل ھذا النص والذي 
یمنع بدوره وقوع أي اختالف أو نقاش حول جواز الحلول في التأمین على 
األشخاص من عدمھ، إال أننا وعلى الرغم من ذلك ندعو كال المشرعین إلى 

لتأمین على األشخاص یحظر ضرورة إیراد نص ضمن األحكام العامة في مجال ا
من خاللھ الحلول في جمیع أنواع التأمین على األشخاص، كما فعل المشرع 

  .)٢(الفرنسي 
مدني مصري ) ٧٦٥(مدني أردني و) ٩٤٨(وتجدر اإلشارة إلى أن نص المادتین 

اللتین حظرتا حلول المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول في 
ویترتب على ھذا الحظر أن المؤمن . خاص تتعلقان بالنظام العامالتأمین على األش

ال یحرم من الحلول القانوني فقط بل یحرم أیضًا من الحلول االتفاقي؛ إذ ال یجوز 
االتفاق سواء في وثیقة التأمین أو في الملحق، أو قبل وقوع الحادث المؤمن منھ 

. وع على الغیر المسؤولأو بعده، على أن یحل المؤمن محل المؤمن لھ في الرج
كما یترتب أیضًا على ھذا المنع عدم جواز الحلول على أساس حوالة الحق كونھا 
تضر بمصالح المؤمن لھ أكثر من الحلول، الذي یحفظ حقوقھ أكثر مما تحفظھا 

وإذا كان المشرع قد حظر الحلول فیتعین حظر الحوالة من باب . حوالة الحق
 المؤمن لھ عن دعواه قبل المسؤول للمؤمن، وذلك كما ال یجوز أن ینزل. أولى

ألن النزول عن الدعوى أبعد أثرًا من آثار الحلول، إذ بمقتضاه یستطیع المؤمن أن 
                                                 

، ٢٠٠٦الحی��اة، الناش��ر دار النھ��ضة العربی��ة،   ف��ایز أحم��د عب��د ال��رحمن، الت��أمین عل��ى    . د  )١(
س�عید  . د. ٣٤٠ – ٣٣٨أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع ال�سابق، ص       . د. ٢٢ص

. د. ٣٤ – ٣٣جبر، رجوع المؤمن على الغیر الم�سئول ع�ن الح�ادث، المرج�ع ال�سابق، ص        
سئول ع�ن  عبد العزیز المرسي حمود، مدى حق المؤمن الب�ري ف�ي الرج�وع عل�ى الغی�ر الم�              

    .٣٣ – ٣٢الحادث المؤمن منھ، المرجع السابق، ص
والت��ي ص��ارت الم��ادة    (١٩٣٠م��ن ق��انون الت��أمین الفرن��سي لع��ام    ) ٥٥( نالح��ظ أن الم��ادة   )٢(

، حظ��رت ھ��ذا الحل��ول حظ��رًا عام��ًا ف��ي جمی��ع أن��واع  ) م��ن تقن��ین الت��أمین الفرن��سي١٣١/٢ل
ن على األشخاص، ال یحل المؤمن الذي     في التأمی : "التأمین على األشخاص، فنصت على أنھ     

 ".دفع مبلغ التأمین محل المؤمن لھ أو المستفید قبل الغیر المسؤول عن الحادث
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یرجع على المسؤول قبل أن یوفي مبلغ التأمین للمؤمن لھ، في حین أنھ ال حلول 
. لتأمینإال بعد وفاء مبلغ التأمین على فرض جواز الحلول في ھذا النوع من ا

وھذا المنع في كل صوره، یتعلق بالنظام العام، وبالتالي ال یجوز مخالفتھ ضد 
  .)١(مصلحة المؤمن لھ أو المستفید 

ونالحظ أن المؤمن في التأمین على األشخاص قد حرم كلیة من مزیة الرجوع 
على الغیر المسؤول ألي سبب على اعتبار أن القاعدة التي تقرر ھذا المنع قاعدة 

رة متعلقة بالنظام العام، إال أنھ یستطیع أن یحرم المؤمن لھ أو المستفید من آم
مزیة الجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض، وذلك عن طریق االتفاق في وثیقة 

إذ بھذه الوسیلة لن یستطیع . التأمین على استبعاد المخاطر التي تقع بفعل الغیر
التأمین، وإن كان ھذا ال یمنعھ من المؤمن لھ أن یرجع على المؤمن بمبلغ 

  .)٢( الرجوع على الغیر المسؤول بمبلغ التعویض ولكنھ لن یجمع بینھما
ویترتب على انعدام الصفة التعویضیة في التأمین على األشخاص جواز الجمع بین 
مبالغ التأمین؛ وذلك إذا كان المؤمن لھ قد أمن بأكثر من وثیقة لدى عدة شركات تأمین، 

  كذلك الجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض الذي یستحقھ من مسبب الضررویجوز

قبض العامل : "، وھذا ما أكدتھ محكمة التمییز األردنیة في أحد أحكامھا من أن)٣(
المشمول بالضمان االجتماعي تعویضًا عن اإلصابة تنفیذًا لعقد تأمین بینھ وبین شركة 

مؤسسة الضمان االجتماعي بالضمان عن اإلصابة تأمین أخرى، ال یتعارض مع التزام 
نفسھا وال یعفي المؤسسة من ھذا الضمان ما دام أن قانون الضمان االجتماعي ال 
ینص على اإلعفاء وال یمنع الجمع بین التعویض الذي تلتزم بھ مؤسسة الضمان 

 "یناالجتماعي والتعویض الذي یتقاضاه العامل من أیة جھة أخرى بمقتضى عقد التأم
)٤(.  

ال وجھ العتبار راتب الضمان المخصص للمتضرر : "كما جاء في حكم آخر أنھ
من قبل مؤسسة الضمان االجتماعي جزءًا من التعویض المحكوم بھ للمتضرر 

                                                 
 - ١١٨٨السنھوري، الجزء ال�سابع، المجل�د الث�اني، عق�د الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص                . د  )١(

  . ٢٢٤ال�سابق، ص حسام الدین كامل األھواني، المبادئ العامة للت�أمین، المرج�ع       . د. ١١٨٩
ج��الل محم��د إب��راھیم، . د. ٣٣٩أحم��د ش��رف ال��دین، أحك��ام الت��أمین، المرج��ع ال��سابق، ص. د

س��عید جب��ر، رج��وع . د. ٨٨٦ – ٨٨٥الت��أمین وفق��ًا للق��انون الك��ویتي، المرج��ع ال��سابق، ص 
عب�د الق�ادر العطی�ر،      . د. ٣٤المؤمن على الغیر الم�سئول ع�ن الح�ادث، المرج�ع ال�سابق، ص             

محم���د یوس���ف ص���الح . ٢٤٢ب���ري ف���ي الت���شریع األردن���ي، المرج���ع ال���سابق، صالت���أمین ال
 .٩٠الزعبي، عقد التأمین، الرسالة السابقة، المرجع السابق، ص

انظر بالتفصیل لوسائل أخ�رى ی�ستطیع بواس�طتھا الم�ؤمن أن یح�رم الم�ؤمن ل�ھ م�ن الجم�ع                       )٢(
أمین وفق�ًا للق�انون الك�ویتي،       جالل محمد إبراھیم، الت�    . د: بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض    

 ).١٠( ھامش ٨٨٧، ص٥٥٣المرجع السابق، فقرة 
خالد الھندیاني، أحكام التأمین ف�ي الق�انون الك�ویتي م�ع المقارن�ة          . جابر محجوب علي ود   .  د  )٣(

ح�سام ال�دین كام�ل األھ�واني،      . د. ٣٩بالقانونین المصري والفرنسي، المرج�ع ال�سابق، ص       
 . ٢٢٣، المرجع السابق، صالمبادئ العامة للتأمین

، المنشور في مجلة نقابة المحامین  ٤/٢/١٩٨٦ تاریخ   ٥١/١٩٨٦تمییز حقوق أردني رقم       )٤(
   .وانظر منشورات مركز عدالة. ٣٢١، العدد الثالث، ص١٩٨٨لسنة 
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على شركة التأمین من جراء الحادث؛ ألن لكل منھما سببًا مختلفًا عن اآلخر، 
ن المخصص لھما من قبل وعلیھ فإن الحكم لھما بالتعویض مع راتب الضما

  .)١(" مؤسسة الضمان االجتماعي موافق للقانون
أن : "أم��ا ف��ي مج��ال الت��أمین عل��ى الحی��اة، فق��د ج��اء ف��ي أح��د أحكامھ��ا م��ا ن��صھ   

القانون المدني لم یجعل للمؤمن حقًا في الحلول محل الم�ؤمن ل�ھ ف�ي حال�ة الت�أمین عل�ى                    
نون المدني إذ نصت على أنھ إذا دفع  من القا٩٤٨الحیاة بصریح النص الوارد في المادة 

مبلغ التأمین فلیس لھ حق الحل�ول مح�ل الم�ؤمن ل�ھ أو           ) في التأمین على الحیاة   (المؤمن  
المستفید وفي ھذه الحالة فللمؤمن لھ أن ی�ستوفي ب�دل الت�أمین م�ن ش�ركة الت�أمین س�ندًا                   

ة لی�ست مقوم�ة   لعقد التأمین والتعویض عن الفعل الضار، وعلة الحك�م ف�ي ذل�ك أن الحی�ا            
  .)٢("بمال معین، فاستیفاء مبلغ التأمین والتعویض معًا ال یعد استیفاء للحق مرتین

  الفرع الثاني
استثناء التأمين من اإلصابات من مبدأ حظر الحلول في التأمين على األشخاص 

  في التشريع الفرنسي
شخاص یالحظ أن المشرع الفرنسي قد سمح في بعض الحاالت في التأمین على األ

، للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ في الرجوع )كتأمین المرض وتأمین اإلصابات(
على الغیر المسؤول متى كان أداء شركة التأمین یتصف بالصفة التعویضیة، 
السترداد المبالغ المدفوعة ذات الطابع التعویضي المنصوص علیھا في العقد، 

، المضافة )نون التأمین الفرنسي فقرة ثانیة من قا١٣١/٢ل (وذلك بموجب المادة 
 الصادر في تعدیل ٦٦٥/١٩٩٢ من القانون رقم ٢٣بمقتضى المادة 

٣(١٦/٧/١٩٩٢(.  

                                                 
، المن��شور ف��ي مجل��ة نقاب��ة  ٢٦/٥/١٩٩٠ ت��اریخ ١٢٦٧/١٩٨٩ تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م   )١(

 .وانظر منشورات مركز عدالة. ١٤٣٧، العدد الثامن، ص١٩٩١المحامین لسنة 
، المن��شور ف��ي مجل��ة نقاب��ة    ٧/١٠/١٩٨٦ ت��اریخ ٤٥٥/١٩٨٦ تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م     )٢(

     .وانظر منشورات مركز عدالة. ١٣٠٣، العدد السابع، ص١٩٨٨المحامین لسنة 
لق�انون الك�ویتي م�ع المقارن�ة     خالد الھندیاني، أحكام التأمین ف�ي ا     . جابر محجوب علي ود   .  د  )٣(

  ).١( ھامش ٣٦٥بالقانونین المصري والفرنسي، المرجع السابق، ص
  : وراجع في التعلیق على ھذا التعدیل

 A Favre – Rochex, La subrogation de l'assureur de personnes, 
Gaz. Pal. ١٩٩٣, doctr. ١٤٥; H Margeat, La subrogation en 
assurance de personnes a caractere indemnitaire, RGAT ١٩٩٣, 
no ٢٥٤ ,٢. 
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 یمكن اعتبارھما )٢( والتأمین من اإلصابات)١(ویبرر ذلك أن التأمین من المرض
من طبیعة مختلطة، إذ إنھما من جانب تأمین على األشخاص، وذلك بالنسبة إلى 

یسي في العقد، وھو دفع مبلغ جزافي إلى المؤمن لھ في حالة حدوث االلتزام الرئ
المرض أو اإلصابة بصرف النظر عما یترتب علیھا من أضرار، ولذلك فانھ 

، ومن ثم یجوز للمؤمن لھ )٣(بالنسبة لھذا الجانب یمتنع حلول المؤمن بشأنھ 
لغیر الجمع بین ھذا المبلغ وتعویض المسؤولیة الذي قد یستحق في ذمة ا

أما الجانب الثاني منھما فھو یعد تأمینًا من األضرار، وذلك بالنظر إلى . المسؤول
االلتزامات الثانویة في العقد، وھي رد مصاریف العالج واألدویة، التي یكون 
المؤمن لھ قد تكبدھا على إثر الحادث، ولھذا فإنھ بالنسبة لھذا الجانب ال یجوز 

الغ وبین تعویض المسؤولیة، في حین یحق للمؤمن لھ الجمع بین ھذه المب
للمؤمن الحلول محل المؤمن لھ المریض أو المصاب بمقدار ما دفعھ من ھذه 

  .)٤(المصاریف تجاه الغیر المسؤول 
 من القانون رقم ٢٣وعلیھ فقد أضاف المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 

  ١٣١/٢ .L( فقرة ثانیة إلى المادة ١٦/٧/١٩٩٢ الصادر في تعدیل ٦٦٥/١٩٩٢
، وأجاز بموجبھا لمؤمن اإلصابات أن یحل محل المؤمن لھ )من قانون التأمین

وتقضي ھذه الفقرة . المتعاقد معھ، أو خلفھ العام، في الرجوع على الغیر المسؤول
ومع ذلك، ففي العقود التي تتضمن تعویض األضرار الناشئة عن إصابة : "بأنھ

المتعاقد معھ أو خلفھ العام في حقوقھ ضد الشخص، یستطیع المؤمن أن یحل محل 

                                                 
 فالتأمین من المرض بموجبھ یقوم المؤمن لھ بتأمین نفسھ ضد العجز عن العمل الذي یكون     )١(

المرض سببًا فیھ، ویلتزم المؤمن بأن یدفع لھ مبلغًا معینًا دفعة واحدة أو على اقساط إذا م�ا    
 .فع لھ أیضًا مصروفات العالج واألدویة كلھا أو بعضھامرض في أثناء مدة التأمین، وید

أما التأمین من اإلص�ابات فھ�و عق�د بموجب�ھ یتعھ�د الم�ؤمن ف�ي مقاب�ل أق�ساط الت�أمین، ب�أن              )٢(
یدفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ إذا كان الحادث ل�م ی�ؤد إل�ى وفات�ھ، وق�د ی�دفع ھ�ذا المبل�غ إل�ى                  

وت المؤمن لھ، ویلتزم المؤمن أی�ضًا ب�دفع م�صروفات        المستفید المحدد في العقد في حالة م      
 .العالج واألدویة للمؤمن لھ كلھا أو بعضھا

  :انظر عندما یكون المبلغ لھ طابع جزافي وبالتالي یمتنع حلول المؤمن في ھذه الحالة  )٣(
Cass. ٢e civ. ١٧ avr ٢٠٠٨, Dalloz, ٢٠٠٨, no ٢٠. p.١٣٤٦, 
Assurance "atteinte à la personne": subrogation de l'assureur.                                                  

 من قانون التأمین في العقود التي تق�رر تع�ویض     ٢ فقرة   ١٣١/٢ال یجوز للمؤمن طبقًا للمادة       "
األضرار الناشئة عن اعتداء عل�ى ال�شخص أن یح�ل ف�ي حق�وق المتعاق�د أو خلف�ھ ض�د الغی�ر                

وق��د .  المق��ررة بالعق��د، والت��ي یك��ون لھ��ا ط��ابع تعوی��ضي  إال بالن��سبة ل��رد األداءاتالم��سؤول 
 المخ�صص للتعل�یم وال�ذي اختی�ر م�ن           أصابت محكمة االستئناف التي ق�ضت ب�أن مبل�غ ال�دخل           

بین ثالثة خیارات تعاقدیة معروضة، اس�تقالًال ع�ن ال�ضرر الالح�ق، وب�صفة خاص�ة اس�تقالًال               
 م�ن الح��صة الت�ي كان��ت مخص��صة بعنای�ة لم��صاریف رعای��ة    ع�ن مبل��غ م�وارد الم��ؤمن ل��ھ أو  

وتربیة الطفل، أیًا كان التكییف المقرر لھ�ذا األداء بواس�طة العق�د، كم�ا أن ال�دخل المخ�صص                  
 ".للتربیة لھ طابع جزافي، ومن ثم فإن الحلول یكون مستبعدًا

جالل محم�د  .  د).١( ھامش ٣٤٠أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص      .  د  )٤(
س��عید . د). ٤( ھ�امش  ٨٨٤إب�راھیم، الت�أمین وفق�ًا للق�انون الك��ویتي، المرج�ع ال�سابق، ص      

 .٤٦جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، المرجع السابق، ص
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الغیر المسؤول في استرداد المبالغ ذات الصفة التعویضیة المنصوص علیھا في 
  .)١( "العقد

تطبیقًا ألحكام : ")٢( وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا أنھ
ن األضرار  في عقود تأمی- من قانون التأمین یسمح ٢١١/٢٥ و١٣١/٢المادتین 

 للمؤمن أن یحل في حقوق المؤمن علیھ -الناتجة من اعتداء على الشخص
المتعاقد أو خلفھ، الذي یكون لھ حق قبل الغیر المسؤول لرد المبالغ المدفوعة ذات 

وھذا الرجوع الحلولي یجوز مباشرتھ في حدود المبلغ الذي تم . الطابع التعویضي
 ١٩٨٥ لسنة ٦٧٧ من قانون ٢٩المادة دفعھ ضد الغیر المسؤول المذكور في 

وینتج من ھذه األحكام القانونیة والتعاقدیة أن الدعوى ... ١٩٨٥ یولیو ٥فـي 
الوحیدة التي تكون للمؤمن الذي دفع مبلغًا لھ طابع التعویض بالنسبة لالعتداءات 
على األشخاص ھي دعوى حلولیة ضد الغیر المسؤول أو مؤمنة ولیست دعوى 

 ٢١١/٢٥والقول بغیر ذلك یقود إلى مخالفة أحكام المادة . فاء والردمباشرة بالو
من قانون التأمین ویسمح للمؤمن بأن یسترد كامل المبلغ المدفوع، بینما الدعوى 
الحلولیة التي تكون لھ ال یجوز رفعھا إال في حدود المبلغ الذي تم دفعھ ضد الغیر 

وى الرد للمؤمن تعد دعوى وقضت المحكمة من ناحیة بأن دع...... المسؤول
احتیاطیة، وأنھ ال یجوز رفعھا؛ ألن المؤمن یملك دعوى حلول بصفة رئیسیة ضد 
الغیر المسؤول، كما أن المبالغ المدفوعة لم تكن بدون سبب، ولكن على أساس 
األحكام والنصوص التعاقدیة ضد الغیر المسؤول مقابل دفع األقساط وقضى الحكم 

  ".ء بال سبب ال یجوز رفعھابحق بأن دعوى اإلثرا
 من ٢٩ومن ثم فإن األداءات الواردة بالمادة : ".... )٣(كما قضت في حكم آخر لھا

 یجب أن تحسب حالة بحالة بالنسبة ٥/٧/١٩٨٥ في ١٩٨٥ لسنة ٦٧٧قانون 
للتعویضات التي تجبر األضرار والتي تحملھا المؤمن، ویكون الرجوع في حدود 

  ".لى المؤمن لھمبلغ التعویض المدفوع إ
أما من حیث محل الرجوع، وھو المبالغ التي یرجع بھا المؤمن على الغیر 
المسؤول، وذلك السترداد ما قدمھ من أداءات ذات صفة تعویضیة تم النص علیھا 
في العقد، فھنا یثور تساؤل عن معیار الصفة التعویضیة في تلك المبالغ، فمتى تعد 

 فإن محكمة النقض الفرنسیة تبنت )٤(د كذلك ؟ذات صفة تعویضیة ؟ ومتى ال تع
معیارًا ما زالت تطبقھ في شأن التمییز بین المبالغ ذات الصفة التعویضیة، 

                                                 
 .٥٧أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص. د  )١(

(٢)  cass. ٢e civ. ٢٣ octobre ٢٠٠٨, Dalloz, ٢٠٠٨, no ٤١, p. ٢٨٦٨, 
"Assurance "accident corporel conducteur" et subrogation 
de l'assureur".                                                                                              

(٣) cass. ٢e civ. ٢٢ janvier ٢٠٠٩, Dalloz, ٢٠٠٩, no ٧, p. ٤٢٩, 
"Recours subrogatoire des tiers payeurs et accident du 
travail".  

  .٥٩أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص. د  )٤(
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أن األداءات التي تقدم عند وقوع : "والمبالغ التي لیست لھا ھذه الصفة، مؤداه
الحادث أو اإلصابة بالمرض تنفیذًا لعقد تأمین على األشخاص تكون لھا الصفة 
الجزافیة ولیس التعویضیة، طالما أنھا تحسب وفقًا لعناصر محددة في العقد سلفًا 

  .)١("بواسطة الطرفین ومستقلة عن الضرر الذي وقع
، بمناسبة )٢(  وقد طبقت محكمة النقض الفرنسیة، ھذا المعیار، في حكم ھام لھا

ذھبت إلى ، لضمان خطر العجز، ف)٤(، مـبرم كنظام احتیاط)٣(عقد تأمین جمـاعي
ترجیح الصفة الجزافیة لھذه المبالغ، ومن ثم قضت برفض دعوى المؤمن 

  .بالمطالبة بتلك المبالغ

                                                 
(١)   cass. ١e civ. ١٦ mars ١٩٩٥, Bull. civ. I, no ٢٠٥, RCA ١٩٩٥, 

comm.,no ٢٧٧.                                                                                   
ج��ابر محج��وب عل��ي، الجوان��ب القانونی��ة للت��أمین  . د: م��شار إلی��ھ وإل��ى أحك��ام أخ��رى أی��ضًا ل��دى 

وانظ�ر  ). ١( ھامش   ٥٣الجماعي، دراسة مقارنة، الناشر دار النھضة العربیة، بدون تاریخ، ص         
  :كذلك في نفس المعنى

 cass. ٢e civ, ١٧ avr ٢٠٠٨, Dalloz, ٢٠٠٨, no ٢٠, p. ١٣٤٦.    
ھذا الحكم الصادر عن الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة وال�ذي تم�ت اإلش�ارة إلی�ھ      

  .سابقًا
(٢)  Assemblee Pleniere de la Cour de cassation, arret du ١٩ 

decembre ٢٠٠٣, no ٦٧٠ .١٠ – ٠١ (http: 
www.courdecassation. Fr).                               

ع ال�سابق،   ـ�ـ أش�رف ج�ابر س�ید، م�شكالت الحل�ول الق�انوني للم�ؤمن، المرج              . د:  مشار إلی�ھ ل�دى    
  .٦ص

. د: انظر في تكییف عقد التأمین الجماعي، باعتباره تأمینًا مختلطًا والنت�ائج المترتب�ة علیھ�ا                 )٣(
 وم��ا ٤٦نونی��ة للت��أمین الجم��اعي، المرج��ع ال��سابق، ص  ج��ابر محج��وب عل��ي، الجوان��ب القا  

حیث یذھب إل�ى  أن�ھ ینبغ�ي التمیی�ز ف�ي ھ�ذا ال�شأن         .  وما بعدھا  ٥١بعدھا، وبوجھ خاص ص   
الح���االت الت���ي یمك���ن الف���صل فیھ���ا داخ���ل عق���د الت���أمین، ذي الطبیع���ة   : أوًال: "ب���ین ح���التین

ت ص�فة تعوی�ضیة، وھ�ذه تطب�ق     النوع األول، أداءات ذا: المختلطة، بین نوعین من األداءات  
، ھ�ذا التكیی�ف یطب�ق، غالب�ًا عل�ى األداءات            )تأمین األض�رار  (علیھا قواعد التأمین التعویضي     

والن�وع الث�اني،    ). كمصروفات العالج واألدوی�ة   (المتعلقة برد أي مصروفات تكبدھا المشترك       
ماعي عل�ى الحی�اة،   أداءات لیس لھا الصفة التعویضیة، كالمبالغ المشترطة في إطار تأمین ج         

ل�صالح الع��المین ف�ي م��شروع، أو الم��ستحقین ع�نھم عن��د وف��اتھم، أو المب�الغ الم��شترطة ف��ي     
وتخ��ضع ھ��ذه األداءات لقواع��د الت��أمین ذي   . ت��أمین اإلص��ابات عن��د ح��دوث العج��ز أو الوف��اة   

الح�االت الت�ي یتع�ذر فیھ�ا تجزئ��ة     : ثانی�ا ). أي ت�أمین األش�خاص كمب�دأ ع��ام   (ال�صفة الجزافی�ة   
لعقد، الذي یجم�ع ف�ي آن واح�د ب�ین ال�صفتین التعوی�ضیة والجزافی�ة، بحی�ث یتع�ین االختی�ار                ا

ب��ین التكییف��ین، وإخ��ضاع العق��د ف��ي جملت��ھ إم��ا لقواع��د الت��أمین ذي ال��صفة الجزافی��ة، وإم��ا     
ولع��ل ف��ي توج��ھ محكم��ة ال��نقض نح��و ع��دم إخ��ضاع  . لقواع��د الت��أمین ذي ال��صفة التعوی��ضیة

د الخاصة بالتأمین على الحیاة ما یشیر إلى احتمال میل القضاء نح�و   التأمین الجماعي للقواع  
  ".إخضاع العقد برمتھ لمبدأ الصفة التعویضیة الذي یھیمن على تأمین األضرار

وھ�و ن��وع م��ن أن��واع الت��أمین الجم��اعي، یق��وم عل��ى إب��رام عق��د ت��أمین بواس��طة م��شروع أو    )٤(
ز أو الوفاة بالن�سبة ل�بعض أو لك�ل فئ�ات     مجموعة من المشروعات، یضمن أساسًا خطر العج     

ویمثل ھذا النوع من التأمین نظام احتیاط یكمل للعاملین، وبشكل مناس�ب، نظ�م       . العاملین فیھ 
جابر محج�وب عل�ي، الجوان�ب القانونی�ة       . د: راجع حول ذلك  . التأمینات االجتماعیة المعروفة  

  . وما بعدھا٣٠للتأمین الجماعي، المرجع السابق، ص
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 فبرایر ٦وكان ذلك بمناسبة الطعن على حكم محكمة استئناف باریس الصادر  
، بواسطة رب العمل ١٩٨٣ مایو ٥، بشأن عقد تأمین جماعي، أبرم في ٢٠٠١

وھو (لى إثر وقوع حادث مرور بخطأ الغیر لمصلحة مجموعة من العمال، وع
، أصیب أحد المستفیدین من عقد )مبرم لعقد تأمین من مسؤولیتھ لدى مؤمن آخر

التأمین الجماعي بعجز كلي مؤقت، وبعد أن دفع إلیھ المؤمن مبلغ التأمین، رجع 
على مؤمن المسؤول السترداد المبالغ التي أداھا إلى المضرور، غیر أن دعواه 

ت بالرفض، وقد أیدت محكمة النقض الحكم المطعون فیھ، وقررت في ذلك قوبل
لما كانت طریقة احتساب المبالغ المدفوعة إلى المضرور وفقًا لعناصر : "أنھ

محددة سلفا، ال تعد في ذاتھا عائقًا دون اعتبار ھذه المبالغ ذات صفة تعویضیة، 
یات سائغة، أن عقد التأمین غیر أنھ یستفاد مما ساقھ الحكم المطعون فیھ من حیث

الجماعي المبرم كنظام احتیاط، ال یتضمن حكمًا خاصًا في حالة إصابة المؤمن لھ 
فضًال عن أن المبالغ المدفوعة من . بضرر ناشئ عن حادث من حوادث السیر

المؤمن ضمانًا لخطر العجز، سواء كان مؤقتًا كلیًا، أو مؤبدًا جزئیًا، تكون مستقلة 
. ابھا، عن تلك التي تدفع لتعویض الضرر، وفقًا للقواعد العامةفي طرق احتس
ال تكون ھذه المبالغ التي دفعت في إطار تأمین األشخاص ذات .... وبناء على ذلك

  .)١("صفة تعویضیة، ومن ثم یكون الطعن على الحكم غیر مقبول
  الفرع الثالث

  الوضع في كل من مصر واألردن
، فل�م ی�رد ن�ص لحك�م ھ�ذه الحال�ة، وق�د ورد حك�م                  أما بالنسبة للوضع في األردن    

إن : ")٢(وحید عن محكمة التمییز األردنیة بخصوص عقد التأمین الجماعي حیث جاء فیھ
المؤمن لھ حینما یبرم عقد التأمین الجماعي على الحیاة لمصلحة موظفیھ والعاملین لدیھ        

م�وظفین م�ن ح�االت وف�اة     إنما یرمي إلى أن یغطي المؤمن األخطار التي تلح�ق بھ�ؤالء ال      
وإصابات عمل، مثل العجز الكلي الدائم والجزئي الدائم، وبحدود ھذه التغطیة التأمینیة وما 
زاد من أضرار عن ذلك تلحق بالموظفین والعاملین تكون الشركة المؤمنة ھي المسؤولة 

ي وإلى ذلك ذھب المدعي في الئحة دعواه المعدلة، حی�ث ح�دد م�سؤولیتھا ف�               . بالتعویض
البن��د ال��سادس م��ن الئح��ة ال��دعوى بمطالبتھ��ا ب��دفع الفروق��ات ب��ین تقری��ر اللجن��ة الطبی��ة    
المعرفة بعقد التأمین وب�ین تقری�ر اللجن�ة الطبی�ة العلی�ا، وھ�ذا م�ا ورد بج�دول العج�وزات                 

والموقع علی�ھ م�ن ش�ركة البوت�اس العربی�ة وال�شركة الم�ؤمن           ) ٣(الخاص بالملحق رقم    
من المفھوم والمتفق (منھ ما یلي ) ١(؛ حیث جاء بالبند رقم )مینشركة العرب للتأ(لدیھا 

علیھ أن م�سؤولیة ال�شركة تنح�صر بن�سبة العج�ز الت�ي ی�تم اعتمادھ�ا م�ن اللجن�ة الطبی�ة                   
المعرفة في ھذا العقد أو حسب النسبة ال�واردة ف�ي الج�دول أیھم�ا اق�ل، ویتحم�ل المتعاق�د                   

عجز ناتجة عن قرارات أیة جھات رسمیة أو شركة البوتاس العربیة أیة فروقات بنسبة ال   

                                                 
أشرف جابر سید، مشكالت الحلول الق�انوني للم�ؤمن، المرج�ع ال�سابق،          . د:  راجع حول ذلك    )١(

 .٦٢ص
  . منشورات مركز عدالة٣١/٨/٢٠٠٣ تاریخ ٥٠٣/٢٠٠٣ تمییز حقوق أردني رقم  )٢(
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من ھنا نجد أنھ ال توجد رابطة تكافل وت�ضامن ب�ین الم�دعي علیھم�ا              ). لجان طبیة أخرى  
في ھذه الدعوى، حیث إن التكافل والتضامن من بین المدینین ال یكون إال باتفاق أو بنص 

ذا فإن ما توصلت إلیھ في القانون، وإنَّ ھذین األمرین غیر متوفرین في ھذه الدعوى؛ لھ
عن�دما حكم�ت الممی�زة ش�ركة الع�رب للت�أمین       -محكمة االستئناف بقرارھ�ا المطع�ون فی�ھ         

بالتكافل والتضامن مع المدعى علیھا الثانیة شركة البوتاس العربی�ة ب�المبلغ المحك�وم ب�ھ       
ض  مخالفة للقانون ولما جاء في وثیقة عقد التأمین والملحق المرفق بھ ویتعین نق�    -فیھ  

قرارھا الممیز من ھذه الناحی�ة، وذل�ك لتحدی�د م�سؤولیة ك�ل واح�دة م�ن الم�دعى علیھم�ا                  
  ".ومقدار المبالغ التي تتحملھا كل منھما

 رغم عدم وجود نص لحكم ھذه -)١(وبالنسبة للوضع في مصر، فیذھب الفقھ 
  إلى أن الطبیعة المختلطة لتأمین اإلصابات وتأمین المرض تقتضي التمییز-الحالة

األول وھي المبالغ المحددة سلفًا التي : بین نوعین من المبالغ التي یدفعھا المؤمن
یدفعھا للمؤمن لھ في حالة حدوث المرض أو اإلصابة، بغض النظر عما یترتب 
علیھا من أضرار، وھذه یمتنع حلول المؤمن بشأنھا، ومن ثم یجوز للمؤمن لھ 

أما .  یستحق في ذمة الغیر المسؤولالجمع بینھا وبین تعویض المسؤولیة الذي قد
النوع الثاني، فھو االلتزام بدفع مصاریف العالج واألدویة، وھذه المبالغ یحق 
للمؤمن الحلول محل المؤمن لھ بمقدار ما دفعھ من ھذه المصاریف تجاه الغیر 
المسؤول لردھا، ومن ثم ال یجوز للمؤمن لھ الجمع بین ھذه المبالغ وبین تعویض 

  .یةالمسؤول
ویالحظ بالنسبة لھذا النوع األخیر، أنھ قد یتزاحم كل من المؤمن والمؤمن لھ في 
الرجوع على الغیر المسؤول، حین ال تكفي أموالھ لسداد دینیھما معًا، ویتصور 

األولى حین یرجع المؤمن على الغیر المسؤول بدعوى الحلول : ذلك في حالتین
 دفعھا للمؤمن لھ، وفي الوقت نفسھ السترداد مصاریف العالج واألدویة التي

یرجع المؤمن لھ على الغیر المسؤول لیحصل منھ على باقي مصاریف العالج 
واألدویة التي تكفلھا ولم یشملھا التأمین، وفي ھذه الحالة یذھب الرأي الراجح في 

إلى تفضیل المؤمن لھ على المؤمن في استیفاء دینھ من الغیر المسؤول ) ٢( الفقھ

                                                 
جالل محم�د  . د). ١( ھامش ٣٤٠أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص      .  د  )١(

س��عید . د). ٤( ھ��امش ٨٨٤فق��ًا للق��انون الك��ویتي، المرج��ع ال��سابق، صإب��راھیم، الت��أمین و
أش�رف  . د. ٤٦جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الح�ادث، المرج�ع ال�سابق، ص             

ف�ایز أحم�د عب�د     . د. ٦٣جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرج�ع ال�سابق، ص          
  . وما بعدھا٢٠الرحمن، التأمین على الحیاة، المرجع السابق، ص

ج�الل محم�د إب�راھیم،      . د. ٣٦٢أحمد شرف ال�دین، أحك�ام الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص            .  د  )٢(
. د). ٤( ھ�امش  ٨٨٤ وما بع�دھا،  ٨٥٠التأمین وفقًا للقانون الكویتي، المرجع السابق، ص  

. د. ٦١سعید جبر، رجوع المؤمن على الغی�ر الم�سئول ع�ن الح�ادث، المرج�ع ال�سابق، ص                 
عزیز مرسي حمود، مدى ح�ق الم�ؤمن الب�ري ف�ي الرج�وع عل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن                   عبد ال 

س��عد واص��ف، الت��أمین م��ن الم��سئولیة،    . ٥٨الح��ادث الم��ؤمن من��ھ، المرج��ع ال��سابق، ص   
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رر استنادًا إلى القاعدة العامة في الحلول التي تقضي بأن الدائن ال یضار عن الض
بالوفاء الجزئي لحقھ، وبذلك فإنھ یقدم على من أوفاه في استیفاء ما بقي من 

من القانون المدني المصري، والتي ) ٣٣٠/١(حقھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 
وحل محلھ فیھ، فال یضار الدائن إذا أوفى الغیر للدائن جزءًا من حقھ : "جاء فیھا

بھذا الوفاء، ویكون في استیفاء ما بقي لھ من حق مقدمًا على من وفاه ما لم 
  .)١("یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك

أما الحالة الثانیة التي قد یقع فیھا التزاحم بین المؤمن والمؤمن لھ، حین یرجع 
لتعویض الجزافي، المؤمن لھ بالتعویض عن الضرر الذي استحق عنھ مبلغ ا

ویرجع المؤمن بدعوى الحلول السترداد مصروفات العالج واألدویة، ففي ھذه 
 یفضل المؤمن لھ استنادًا - ورغم اختالف صفة ما یرجع بھ كل منھما-الحالة 

  .)٢(لقاعدة عدم جواز أن یضار الدائن من الحلول 
) ٣٣٠/١(ة ونالحظ أنھ ال یوج�د ف�ي الت�شریع األردن�ي ن�ص مماث�ل ل�نص الم�اد              

مدني مصري، إذ لم ینص المشرع األردني على قاعدة أن الدائن ال یضار بالوفاء الجزئي 
لحقھ، وبالتالي فإن�ھ إزاء س�كوت العق�د ع�ن تنظ�یم ھ�ذه الم�سألة، ف�إن األص�ل أن ت�سري                   
القاعدة العام�ة ف�ي ت�ساوي ال�دائنین الع�ادیین ف�ي اقت�ضاء حق�وقھم م�ن خ�الل خ�ضوعھم                

، وم��ن ش��أن ذل��ك إجح��اف بحق��وق ).٣( أم��وال الم��سؤول ع��ن ال��ضررلق��سمة الغرم��اء ف��ي 
المؤمن لھ، لذلك وبما أن حق المؤمن في ھ�ذا الرج�وع مق�رر ف�ي ظ�ل الت�شریع األردن�ي                       
بنص عام یشمل جمیع أنواع التأمین من األضرار كما تقدم، نتمنى على المشرع األردني    

زئي لحقھ ضمن القواعد العامة، النص صراحة على مسألة أن الدائن ال یضار بالوفاء الج
وأیضًا نتمنى على المشرعین األردني والمصري أن یوردا نصًا خاصًا بعقد التأمین یقرر              
أن حق المؤمن لھ في التقدم على المؤمن عند رجوعھما على الغیر المسؤول عن الضرر 

)٤(.  

                                                                                                                          
خال��د الھن��دیاني، . د ج��ابر محج��وب عل��ي ود. ٤٩٦الرس��الة ال��سابقة، المرج��ع ال��سابق، ص

  .٣٧٦سابق، صأحكام التأمین في القانون الكویتي، المرجع ال
م��دني س��وري، الم���ادة   ) ٣٢٩(م��دني عراق��ي، الم��ادة    ) ٣٨٢(الم��ادة  : یقاب��ل ھ��ذا ال��نص      )١(

  .مدني فرنسي) ١٢٥٢(مدني كویتي، المادة ) ٣٩٧/١(مدني لیبي، المادة ) ٣١٧(
 )٤( ھامش٨٨٤جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للقانون الكویتي، المرجع السابق، ص. د  )٢(
من قانون الموجب�ات والعق�ود اللبن�اني، ب�أن االص�ل ھ�و ق�سمة          ) ٣١٦(ا ھو حكم المادة     وھذ  )٣(

 م��ع – الم��وفي –ف��ي حال��ة االیف��اء الجزئ��ي ی��شترك الب��دیل  : "الغرم��اء، فق��د ن��صت عل��ى أن��ھ 
ال��دائن ف��ي اس��تعمال الحق��وق المخت��صة بك��ل منھم��ا عل��ى ن��سبة م��ا یج��ب لك��ل واح��د، وی��وفي   

   ".نسبة حصة كل منھمادینھما من أموال المدیون على 
ق�ضى فی�ھ   ) ٢٢/٣م (یذكر في ھذا المقام ان القانون البلجیكي قد أورد نصًا خاص�ًا بالت�أمین             )٤(

ب��أن الم��ؤمن ل��ھ ال ی��ضار م��ن الوف��اء الجزئ��ي لحق��ھ ف��ي التع��ویض، وأی��ضًا ن��ص القانـ��ـون        
  .صراحة على ذلك) ٦٧/١م (األلمـاني 

    ).٤( ھامش ٣٦٢ التأمین، المرجع السابق، صأحمد شرف الدین، أحكام. د: أشار لذلك
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  املبحث الثالث

  شروط احللول القانوني للمؤمن

المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول عن تحقق یشترط لحلول المؤمن محل 
الخطر المؤمن منھ أن یكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ، وأن تكون 
ھناك دعوى مسؤولیة تخول المؤمن لھ حق الرجوع على الغیر المسؤول حتى 

 أما الشرط الثالث فھو أال یكون الغیر المسؤول. یمكن للمؤمن الحلول محلھ فیھا
عن الضرر من األشخاص الذین منع المشرع المؤمن من الحلول المؤمن لھ في 

مدني ) ٧٧١(مدني أردني و) ٩٢٦(الرجوع علیھم، وھم الذین حددتھم المادتین 
لذا سوف نتناول الشرطین األولین بشيء من التفصیل، مرجئین دراسة . مصري

قانوني للمؤمن في الشرط الثالث لحین دراسة القیود الواردة على الحلول ال
  .المبحث القادم؛ وذلك منعًا للتكرار

یتناول األول أن یكون : ولتوضیح ذلك، یقسم ھذا المبحث إلى مطلبین
المؤمن قد أدى التعویض للمؤمن لھ، بینما یتناول الثاني أن تكون ھناك دعوى 

  .مسؤولیة تخول المؤمن لھ حق الرجوع على الغیر المسؤول

  اطب اول

  ن اؤن د أدى اوض ؤن أن و

یشترط لكي یستفید المؤمن من حق الحلول محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر 
ویتفق ھذا مع حرفیة نص . المسؤول أن یكون قد دفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ

یجوز للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ : "المادتین أعاله، فقد جاء النص األردني
یحل : "، كما جاء في النص المصري أنھ......"ن ضمان عن الضرربما دفعھ م

كما أنھ یعتبر تطبیقًا للقواعد العامة في ....". المؤمن قانونًا بما دفعھ من تعویض
، وتطبیقًا لھذا الشرط، )١(الحلول والتي تقضي بأنھ ال حلول إال بعد، أو مع الوفاء

 حلول المؤمن محل المؤمن لھ ھو العبرة في: "قضت محكمة التمییز األردنیة بأن
تاریخ واقعة دفع المؤمن التعویض للمؤمن لھ ولیس لتاریخ اإلقرار بذلك عمًال 

                                                 
عق���د (محم���د كام���ل مرس���ي، ش���رح الق���انون الم���دني، الج���زء الثال���ث، العق���ود الم���سماة، .  د )١(

، تنق��یح المست��شار محم��د عل��ي س��كیكر والمست��شار معت��ز كام��ل المرس��ي، الناش��ر     )الت��أمین
ل��سابع، المجل��د  ال��سنھوري، الج��زء ا . د. ٢٦٢، ص٢٠٠٥من��شأة المع��ارف باإلس��كندریة،   

أحم�د ش�رف ال�دین، أحك�ام الت�أمین،         . د.  ١٣٤٨الثاني، عقد الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص        
  . ٣٥٥المرجع السابق، ص

إن : " وھذا ما أكد علیھ أیضًا أحد خب�راء الت�أمین اإلنجلی�ز ف�ي كتاب�ھ ق�انون الت�أمین إل�ى  الق�ول                
التع��ویض بمقت��ضى وثیق��ة   ح��ق الم��ؤمنین ف��ي الحل��ول ال یتحق��ق م��الم یكون��وا ق��د دفع��وا         

  :انظر". فمن الدفع الفعلي بموجب العقد التعویضي ینشأ حق الحلول... التأمین
Sidney Preston, The Law of  Insurance, ٢ nd . Edition. ١٩٦١. p. 

١٢٧.                
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إن : "وقضت في حكم آخر لھا بقولھا. )١ (...." من القانون المدني٩٢٦بالمادة 
دفع شركة التأمین للتعویض عن نقص البضاعة للمؤمن لھا یجعل لھا الحقًا أن 

 ...."أن تنتصب خصمًا للناقل، إذ لیس في ھذا التصرف إعادة تأمینتحل محلھا، و

 من القانون المدني ٩٢٦اشترطت المادة : "كما قضت في حكم آخر لھا أنھ. )٢(
األردني لشركة التأمین بالرجوع على مسبب الضرر بما دفعھ للمضرور من 

مع الوفاء، وأن تعویض أن یكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمین لھ؛ إذ ال حلول إال 
  .)٣ (........"یملك المؤمن لھ دعوى یرجع بھا على الغیر المتسبب في الضرر

ومع ذلك فإن محكمة النقض المصریة أجازت الحلول للمؤمن قبل دفع مبلغ 
إلى أن انتقال الحق قبل المسؤول عن ) ٤( التأمین، فقد ذھبت في أحد أحكامھا

 حوالة الحق لیس معلقًا على وفاء شركة الضرر إلى شركة التأمین استنادًا إلى
  .التأمین بالتعویض للمؤمن لھ

ویعتبر شرط الدفع من أھم شروط الحلول على اإلطالق؛ ألنھ یعد الواقعة المنشئة 
، )٥(للحلول، فال یقع الحلول بدونھ، وألنھ ھو الذي یضع أساس الحلول ومداه 

ا دفعھ للمؤمن لھ دون زیادة، فالمؤمن لن یرجع على الغیر المسؤول إال بمقدار م
فإذا دفع أكثر من قیمة ھذا الضرر فلیس لھ مطالبة الغیر المسؤول إال بمقدار 

وإذا دفع مبلغًا اقل من قیمة الضرر فال یجوز لھ الرجوع بأكثر مما دفع ، )٦(الضرر
  .)٧(بحیث یظل للمؤمن لھ الرجوع بالباقي من التعویض على الغیر المسؤول 

                                                 
 . منشورات مركز عدالة٥/٦/١٩٨٨ تاریخ ٣٢٥/١٩٨٨  تمییز حقوق أردني رقم  )١(
 من�شورات مرك�ز عدال�ة، وانظ�ر     ٥/٨/١٩٨٥ ت�اریخ  ١٢٥/١٩٨٥یز حقوق أردن�ي رق�م   تمی  )٢(

 من�شورات   ٢٣/١/١٩٨٥ ت�اریخ    ٣٨/١٩٨٥في المعن�ى نف�سھ ، تمیی�ز حق�وق أردن�ي رق�م               
  .مركز عدالة

وانظ�ر  .  منشورات مرك�ز عدال�ة  ٢٥/٣/٢٠٠٣ تاریخ ٤٢٩/٢٠٠٣ تمییز حقوق أردني رقم   )٣(
 من��شورات ٢٣/٩/١٩٩٩ ت��اریخ ٥٧٨/١٩٩٩ن��ي رق��م ف��ي نف��س المعن��ى تمیی��ز حق��وق أرد

  .مركز عدالة
. ٨٥٩ ص٢٥، س١٢/٥/١٩٧٤ ق جل�سة  ٣٨ ل�سنة  ٢٨٨نقض م�دني م�صري طع�ن رق�م        )٤(

 ق جل��سة ٢٥ ل��سنة ١٢٢وانظ��ر نق��ض م��دني م��صري طع��ن رق��م    . ال��سابق االش��ارة إلی��ھ 
  .السابق االشارة إلیھ. ٧٤٩، ص٢٩/٤/١٩٧٤

لم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سؤول ع�ن ال�ضرر، رس�الة ماج�ستیر،               عبد علي رضا جعفر، رجوع ا       )٥(
  .٢٨٠، ص١٩٨٢جامعة بغداد، 

 ١٥١٣/١٩٩٣، انظ��ر أحكامھ��ا رق��م )حق��وق(وھ��ذا م��ا ق��ضت ب��ھ محكم��ة التمیی��ز األردنی��ة    )٦(
  . منشورات مركز عدالة٢/٢/١٩٩٥ تاریخ ٥٧٩/١٩٩٤، ورقم ١٥/٥/١٩٩٤تاریخ 

، "دراس�ة مقارن�ة  "التأمین وفق آخر التعدیالت التشریعیة غازي خالد أبو عرابي، أحكام .  د   )٧(
   .٣٨١، ص٢٠١١ األردن، الطبعة األولى، –الناشر دار وائل للنشر، عمان 



 - ٣٨٢٠ -

قضت محكمة : ")١(لك قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا أنھ وتطبیقًا لذ
استئناف برفض طلب شركة التأمین على أساس أنھا لم تحل حلوًال صحیحًا في 

 من قانون التأمین یالحظ من ١٢١/١٢حقوق المؤمن لھ، وباالطالع على المادة 
ال في حدود ھذا النص أن رجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الضرر ال یتم إ

الضمان الملتزم بھ ھو نفسھ، والذي ال یلزم أن یكون مساویًا بالضرورة لحدود 
 التي طلبت الحلول في حقوق المؤمن Coveaوحیث إنھ بالنسبة لشركة . الضرر

 قد تم Delpeyratلھ، حكمت المحكمة بأن تسویة الحادث الحاصل لشركة 
لزم للمؤمن لھ بأن یقدم فواتیر بواسطة المؤمن، بالرغم من وجود شرط بالعقد م

البیع دون زیادة، ونظرًا لعدم احترام المؤمن لھ لبنود العقد وتقدیم الفاتورة 
التجاریة التي تظھر ثمن البضائع، ومن ثم كان على المؤمن أال یقوم بتسویة 

                                                 
(١)  cass. ٢e civ. ٢١ février ٢٠٠٨, Petites affiches, ٢٠٠٨, no ١٤٩, p. 

١٧ – ١٤, note Jean – Jacques Barbieri, "Paiement excessif 
par l'assureur et subrogation legale" 

فإن حكم الدائرة المدنیة الثانیة بمحكمة النقض ی�ورد تحدی�دًا قوی�ًا ف�ي موض�وع                 : ".....  التعلیق
وقد كان السؤال ھل یجوز    ..... الحلول القانوني للمؤمن الذي أوفى بأكثر مما كان ملزمًا بھ         

 ؟ أج�ازت محكم�ة ال�نقض الحل�ول     أن یتم الحلول على األقل بالن�سبة لج�زء فق�ط م�ن المب�الغ       
وق�د ك�ان موض�وع ال�شرط مح�ل الن�زاع تحدی�د مبل�غ التع�ویض الم�ستحق تطبیق�ًا             ... الجزئي

وفي جمیع األحوال لم یك�ن ھدف�ھ اس�تبعاد التع�ویض، وحت�ى ل�و ك�ان الم�ؤمن                    . لعقد التأمین 
ؤمن لھ ف�ي  یجب علیھ أال یدفع أكثر من قیمة الفاتورة دون زیادة، یظل ملتزمًا بتعویض الم       

ولھ�ذا أنك�رت محكم�ة    ... حدود ھذه القیمة، ول�ھ أن یتم�سك ب�الحلول ف�ي ح�دود ھ�ذه القیم�ة              
وھن��اك أث��ر فری��د اعترف��ت ب��ھ محكم���ة      . االس��تئناف األث��ر الن��سبي والق��وة الملزم��ة للعق��د      

االستئناف بالسماح للغیر عن العقد بأن یتمسك بتطبیق اشتراطات العقد للق�ول ب�أن الم�ؤمن       
بًا علیھ تعویض المؤمن لھ، بینما یسلم أطراف العق�د ب�أن غط�اء الت�أمین أص�بح       لم یكن واج  

لقد استندت محكم�ة االس�تئناف إل�ى  ع�دم وج�ود وثیق�ة مرتبط�ة ارتباط�ًا            . مسألة مسلمًا بھا  
مھمًا بالعالقات بین الشركة ومرسل البضائع تعطي الزیادة في القیم�ة لتنك�ر حل�ول الم�ؤمن               

 عابت على المؤمن تعویض المؤمن لھ في الوق�ت ال�ذي ل�م یق�دم     في حقوق المؤمن لھ، وقد 
وبالنسبة لكل ما ھو غریب على جزء الضرر غیر المع�وض   .... فیھ وثیقة حسابیة صحیحة   

بواسطة المؤمن أو غی�ر القاب�ل للتع�ویض بواس�طتھ، یح�تفظ الم�ؤمن ل�ھ بحقوق�ھ ودعاوی�ھ                     
ی�تالءم م�ع ت�زاحم دع�اوى الم�ؤمن      وینتج من ذلك أن الحلول یمكن أن   . ضد الغیر المسؤول  

وھو الوضع األكثر شیوعًا، وقد حدث ذلك في الق�ضیة،    . والمؤمن لھ في مواجھة المسؤول    
ألن المرسل كان طرفًا في القضیة، وق�د حكم�ت محكم�ة ال�نقض ب�أن الم�سؤول ع�ن ال�ضرر                   

اد تحم�ل  لیس المتعاقد وال المستفید من عقد التأمین على األشیاء؛ إذ لیس لھ صفة في انتق�          
الم�ؤمن لع�بء الح�ادث، ف�ضًال ع��ن ذل�ك، ف�إن الحل�ول االتف��اقي یظ�ل ج�ائزًا كم�ا أن الم��ؤمن           

وق�د ق�ضت محكم�ة ال�نقض     ...." یجوز لھ أن یطلب من المؤمن لھ أن یسلمھ إیصاًال حلولی�اً      
بمناس��بة ت��أمین عل��ى األش��یاء ب��أن الحل��ول الق��انوني للم��ؤمن ض��د الغی��ر الم��سؤول، المق��رر  

  :انظر.  من قانون التأمین، غیر اآلمرة ال یستبعد إمكان الحلول االتفاقي١٢١/١٢بالمادة 
Cass.civ. ١ re. ٩ decembre ١٩٩٧. pourvoi no ٠٠٣ . ١٩ – ٩٥. Resp. 

civ. et. assur. ١٩٩٨. comm. n١٠٧.                                                                     
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وإذا قضت المحكمة . الحادث، وال یجوز لھ التمسك بالحلول في حقوق المؤمن لھ
ث مدى التزام المؤمن بدفع جزء من التعویض الذي أوفى بھ على بذلك دون بح

األقل تكون المحكمة قد جردت حكمھا من األساس القانوني من ناحیة المادة 
  ".المذكورة أعاله

كما أن ھذا الشرط یمیز الحلول القانوني عن حوالة الحق، حیث یجوز للمحال لھ 
 المحال بھ قبل دفع العوض الذي في حوالة الحق الرجوع على المحال علیھ بالحق

یلتزم بھ للمحیل، أي قبل أن یفي المؤمن بمبلغ التأمین للمؤمن لھ؛ وذلك ألنھ 
بھذه الحوالة یستطیع المؤمن الرجوع على الغیر المسؤول بكامل التعویض 
المستحق للمؤمن لھ حتى وإن كان أكبر من مبلغ التأمین، وذلك على خالف 

یشترط فیھ حتى یقع أن یقوم المؤمن بدفع مبلغ التأمین الحلول القانوني الذي 
، ویترتب على ذلك اعتبار ھذا الشرط متعلقًا بالنظام العام، فال یجوز )١(للمؤمن لھ

وتطبیقًا . )٢(االتفاق بین المؤمن والمؤمن لھ على الحلول قبل الوفاء بمبلغ التأمین
یرجع على الغیر المسؤول قبل لذلك یعتبر باطًال االتفاق الذي یستطیع المؤمن أن 

، ویقع باطًال أیضًا االتفاق الذي وفقًا لھ یستطیع المؤمن )٣(أن یوفي مبلغ التأمین 
أن یرجع على الغیر المسؤول بأكثر مما دفع للمؤمن لھ؛ ألن المشرع أراد حمایة 

  .)٤(المؤمن لھ الطرف الضعیف في عقد التأمین 
فقًا لعقد تأمین صحیح وساري المفعول، فإذا     ویشترط في ھذا الدفع أن یكون و

كان عقد التأمین باطًال أو موقوفًا أو كان قد فسخ ألي سبب من األسباب فإن ھذا 
الدفع ال یؤدي لحلول المؤمن محل المؤمن لھ؛ وذلك ألن المؤمن في ھذه الحاالت 

وفي ھذا . )٥( ال یكون ملزمًا بدفع مبلغ التأمین، وإذا قام بالدفع یستطیع استرداده
قیام شركة : "السیاق، فقد أشارت محكمة التمییز األردنیة في أحد أحكامھا إلى أن

                                                 
 رضا جعف�ر، رج�وع الم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سؤول ع�ن ال�ضرر، المرج�ع ال�سابق،                عبد علي   )١(

  . ٢٨١ – ٢٨٠ص 
  :         وانظر كذلك

 cass. Civ ٢e . ٢١ fevrier ٢٠٠٨ , Petites affiches, ٢٠٠٨, op. cit, p. 
١٦. 

ی�ر  وقطعًا فإن الحلول القانوني على خالف حوالة الحق، حیث یحظر على الحال أن یحصل من الغ    
على مبلغ أكبر من ذلك الذي دفعھ بنفسھ إلى  الُمِحل، فضًال عن أن الحلول الق�انوني ال ی�رد         
أال عل��ى التع��ویض الم��دفوع طبق��ًا لقیم��ة الت��أمین، وھ��ذا الحل��ول ی��دخل ف��ي إط��ار االلت��زام          

  ....".التعاقدي بالضمان
نون الك��ویتي، المرج��ع خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��ا . ج��ابر محج��وب عل��ي ود.  د )٢(

 ٢٣/٩/١٩٩٩ ت��اریخ ٥٧٨/١٩٩٩وانظ��ر، تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م    . ٣٦٧ال��سابق، ص
  .منشورات مركز عدالة

وانظ��ر، تمیی��ز . ٢٦٤محم��د المرس��ي زھ��رة، أحك��ام عق��د الت��أمین، المرج��ع ال��سابق، ص   .  د )٣(
  . منشورات مركز عدالة٢٥/٢/١٩٨٥ تاریخ ١٠٢/١٩٨٥حقوق أردني رقم 

  .٨٣٦جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للقانون الكویتي، المرجع السابق، ص.  د )٤(
  .٣٥٦ – ٣٥٥أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص. د  )٥(
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التأمین بدفع قیمة النقص في البضاعة المؤمنة إلى المؤمن لھ بموجب عقد 
  .)١("اإلبراء والحلول یشكل قرینة على وجود عقد التأمین
 التأمین نقدًا، أو قام بالتعویض ویعتبر ھذا الشرط متحققًا إذا قام المؤمن بدفع مبلغ

العیني إذا كان محل التزامھ أداء عینیًا، عندما تكون وثیقة التأمین تسمح بذلك 
، فقد قضت )٢(كقیام المؤمن بإصالح األضرار التي لحقت بالشيء المؤمن علیھ

قیام الشركة المؤمنة بإصالح : "محكمة التمییز األردنیة في أحد أحكامھا بأن
دعیة یعني أن المدعیة قد استوفت التعویض عن نقص قیمة سیارتھا سیارة الم

كما أنھ ال یشترط أن یتم الوفاء بمبلغ التأمین للمؤمن لھ شخصیًا، . )٣( "عینًا
فشرط الدفع یعتبر متحققًا متى قام المؤمن بدفع المبلغ للمستفید أو لمن أبرم 

ول معھ على إصالح الضرر التأمین لحسابھ في التأمین لحساب الغیر، أو لمن تقا
حین یكون لھ رخصة في اإلصالح العیني للضرر ویختار ذلك، ففي مثل ھذه 
الحاالت یعتبر المؤمن قد دفع مبلغ التأمین، وبالتالي استوفى شرط الحلول 

  .)٤(القانوني
ویقع على عاتق المؤمن عبء إثبات ھذا الوفاء ومقداره؛ وذلك بأن یثبت أنھ دفع 

للمؤمن لھ، أو لحسابھ، أو قام بأداء التزامھ عینًا، تنفیذًا لوثیقة مبلغ التأمین 
التأمین، وغالبًا ما یتم ذلك بواسطة مخالصة یحصل علیھا من المؤمن لھ تفید دفع 

 .)٥(مبلغ التأمین، وإن عجز عن إثبات ھذا الوفاء فإن دعواه سیحكم بعدم قبولھا

عض أحكام القضاء الفرنسي في ھذا أما بالنسبة لوسیلة ھذا اإلثبات فقد تشددت ب
الشأن، فذھبت إلى أنھ یجب على المؤمن أن یقدم وثیقة التأمین التي تثبت وجود 

  .)٦(التزام بالضمان على عاتقھ
بأن كال ِمن طلب "وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا، 

 مبلغ التأمین على إثر التأمین ومذكرة التغطیة المؤقتة ال یكفیان إلثبات أن دفع
فطلب التأمین ال ینشئ : وقوع حادث سرقة مجوھرات، قد تم تنفیذًا اللتزام المؤمن

                                                 
من�شورات مرك�ز    ) ھیئ�ة عام�ة    (٢٠/٤/١٩٨٦ تاریخ   ٢٩٧/١٩٨٦ تمییز حقوق أردني رقم       )١(

  .عدالة
لھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون الك��ویتي، المرج��ع   خال��د ا. ج��ابر محج��وب عل��ي ود. د  )٢(

  .٣٨١غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص. د. ٣٦٨السابق، ص
 من�شورات مرك�ز عدال�ة، وانظ�ر     ٩/٢/١٩٨٧ ت�اریخ  ٨٢٧/١٩٨٦تمییز حقوق أردن�ي رق�م      )٣(

 منشوارت مركز ٢٦/٦/٢٠٠٥ تاریخ ٣٣٣٤/٢٠٠٤في نفس المعنى، تمییز حقوق أردني       
  .عدالة

إبراھیم الدس�وقي أب�و اللی�ل، الت�زام الم�ؤمن ب�التعویض وم�دى رجوع�ھ عل�ى الم�ؤمن ل�ھ                     . د  )٤(
جالل محمد إبراھیم، التأمین    . د. ٦٩وعلى الغیر المسئول عن الضرر، المرجع السابق، ص       

، م�دى ح�ق    عبد العزیز المرسي حم�ود    . د. ٨٣٩وفقًا للقانون الكویتي، المرجع السابق، ص     
  .٥١المؤمن البري، المرجع السابق، ص

. د. ٥١سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، المرجع ال�سابق، ص         . د  )٥(
  .٨٣٩جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للقانون الكویتي، المرجع السابق، ص

  .٩٣رجع السابق، صأشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، الم.  د  )٦(
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التزامًا على عاتقھ، كما أن مذكرة التغطیة المؤقتة لیست سوى وثیقة مؤقتة، ال 
  .)١( "تصلح كدلیل إثبات في مواجھة الغیر

یشترط : "حكم آخر بأنھوفي االتجاه ذاتھ، قضت محكمة النقض الفرنسیة في 
وجود عقد تأمین یتضمن التزام المؤمن بالضمان، حتى یستطیع مباشرة الحلول 
والرجوع على الغیر المسؤول، وكان ذلك بمناسبة عقد بیع بضائع، قامت الشركة 
البائعة بإرسالھا إلى الصین، عن طریق أحد وكالئھا، الذي كلف ناقًال بحریًا بإتمام 

ى وصول البضائع وتفریغھا في الحاویات تعرضت للتلف، فقام عملیة النقل، ولد
، بالرجوع على الوكیل )المؤمن لھ(المؤمن بدفع مبلغ التأمین إلى المرسل إلیھ 

بالعمولة استنادًا إلى تذكرة الشحن المثبت بھا تحریر شھادة تأمین، فقضت محكمة 
لغاء ھذا الحكم االستئناف بقبول دعوى المؤمن، غیر أن محكمة النقض قضت بإ

استنادًا إلى أنھ اكتفى بوجود شھادة تأمین، دون أن یكون ھناك عقد تأمین، وھو 
  .)٢( "الذي یثبت وحده وجود التزام بالضمان على عاتق المؤمن

 -  ألنھ لم یقدم وثیقة تأمین-وھناك من یعتقد، أن رفض دعوى الحلول للمؤمن
مشرع لم یقصد ذلك في المادة ینطوي على تفسیر ضیق لنصوص القانون؛ ألن ال

 من قانون التأمین الفرنسي التي تجیز رجوع المؤمن الذي دفع مبلغ ١٢١/١٢
كما أن ھذا التفسیر یتعارض مع مبدأین، أولھما، . التأمین على الغیر المسؤول

، وبالتالي من ).٤( ؛ ألن الكتابة الزمة فیھ إلثباتھ ال النعقاده)٣( رضائیة عقد التأمین
لمقبول عدم االعتراف بأیة قیمة قانونیة لشھادة التأمین التي لھا نفس قیمة غیر ا

وثانیھما، مبدأ حریة اإلثبات في المواد التجاریة؛ . وثیقة التأمین عند عدم وجودھا
إذ إنھ یجوز اإلثبات بكافة طرق اإلثبات بما فیھا البینة والقرائن في المسائل 

 من قانون ١١٠/٣ النقل، وفقًا للمادة ل التجاریة، كمخالصات السداد، وتذاكر
، وذلك لما تتمتع بھ المعامالت التجاریة في عقد التأمین من )٥(التأمین الفرنسي

طبیعة خاصة، األمر الذي كان محل تجاھل من أحكام القضاء سالفة الذكر، وھذا 
 یتطلب مرونة أكثر في إثبات قیام االلتزام بالضمان في ھذا العقد؛ ذلك أن عبء

                                                 
(١)  cass. civ ١ er. ٩ octobre ٢٠٠١, no ٩٣٩ - ٢١ – ٩٨, Lamyline. 

أش��رف ج��ابر س��ید، م��شكالت الحل��ول الق��انوني للم��ؤمن، المرج��ع ال��سابق،     .  م��شار إلی��ھ ل��دى د 
    .٩٣ص

(٢)  cass. com. ١٤ janvier ٢٠٠٤, BTL ٢٠٠٤, no ١٠٨ ,٣٠٢١. 
س��ید، م��شكالت الحل��ول الق��انوني للم��ؤمن، المرج��ع ال��سابق،   أش��رف ج��ابر .   م��شار إلی��ھ ل��دى د

  .٩٧ص
 ..٩٨أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص. د  )٣(
. د. ٩٩٢السنھوري، الجزء السابع، المجلد الث�اني، عق�د الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص            . د   )٤(

    .٧١لسابق، صأحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع ا
  .من قانون البینات األردني) ٢٨(من قانون اإلثبات المصري، و) ٦٠(انظر المادتین   )٥(
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إثبات الضمان أكثر تشددًا بالنسبة للمؤمن عن المؤمن لھ الذي یستطیع اإلثبات 
  .)١(بتلك الشھادة أو بغیرھا من وسائل اإلثبات التي تقوم مقامھا 

ویتضح مما تقدم أنھ یجب على المؤمن أن یثبت تمام الدفع، وغالبًا ما یتم ذلك 
، یقر فیھا باستالمھ )ھالمؤمن ل(بواسطة مخالصة یحصل علیھا من الموفى لھ 

لمبلغ التأمین، وتعد قرینة على قیام الضمان، ومثل ھذه المخالصة وإن كانت ال 
تؤثر في حق المؤمن من حیث نشوء حق الحلول؛ ألن المؤمن یحل محل المؤمن 
لھ بمجرد الوفاء قانونًا بدون الحاجة إلى مثل ھذه المخالصة، إال أن أھمیتھا تبدو 

 إثبات تاریخ الوفاء، وبالتالي تاریخ الحلول، وتبدو أھمیتھا من خالل دورھا في
أیضًا في تحدید مقدار المبلغ الذي تم دفعھ للمؤمن لھ والذي على أساسھ یكون 

، كما أن المؤمن قد )٢(للمؤمن المطالبة وتحدید األضرار التي تم التعویض عنھا 
 أو تم التحویل لحسابھ، یقدم إثباتًا یفید أن المؤمن لھ قد قبض شیكًا أو حوالة

  .)٣(فضًال عن أنھ یجوز اإلثبات بالبینة والقرائن في المسائل التجاریة 
یعتبر الناقل الجوي ھو المسؤول "وقد قضت محكمة التمییز األردنیة في حكم لھا، 

عن الضرر الذي ینشأ في حال تلف بضاعة مسجلة إذا كانت الواقعة التي سببت 
وحیث إن الثابت من األوراق أن الجھة التي . نقل الجويالضرر قد حدثت أثناء ال

استلمت اإلرسالیة لم تقم بتقدیم الشكوى إلى الناقل خالل المدد المحددة في المادة 
من اتفاقیة وارسو األمر الذي یعني أن اإلرسالیة ال یوجد فیھا أي تلف، ) ٢٦(

حل بدًال عنھ ما دام وقیام الطاعنة بدفع التعویض إلى المؤمن لھ ال یخولھا أن ت
أنھا لم تثبت خالل المدد المشار إلیھا أعاله أن تلفًا قد تعرضت لھ البضاعة 

  .)٤("المؤمن علیھا بوسائل إثبات یعتد بھا
حلول شركة التأمین محل المؤمن لھ ال یخولھا : "كما جاء في حكم آخر لھا من أن

 بالمؤمن لھ حسبما نصت المطالبة بما دفعتھ إال إذا كان ضمانًا لضرر لحق فعًال
من القانون المدني، وأن الحكم لشركة التأمین بما دفعت دون ) ٩٢٦(علیھ المادة 

  .)٥("أن تثبت أنھ ضمان لضرر لحق بالمؤمن لھ فعًال یكون سابقًا ألوانھ
ویثور تساؤل ھنا فیما إذا كان یحق للمؤمن الحلول في الحالة التي یكون فیھا 

 أساس لھ في عقد التأمین، أي أن المؤمن ال یكون ملزمًا دفعھ لمبلغ التأمین ال
                                                 

، وانظ�ر  ٩٩أشرف جابر سید، م�شكالت الحل�ول الق�انوني للم�ؤمن، المرج�ع ال�سابق، ص              .  د  )١(
  :كذلك

 cass. com. ١٤ janvier ٢٠٠٤, op. cit.   

   .٥في عقود التأمین، المرجع السابق، صلما السقاف، الحلول القانوني   )٢(
 وم�ا   ١٣٤٨السنھوري، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقد التأمین، المرجع السابق، ص         . د  )٣(

 – ٨٣٩جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للقانون الكویتي، المرج�ع ال�سابق، ص     . د. بعدھا
٨٤٠.  

  . منشورات مركز عدالة٢٣/٨/٢٠٠٩ تاریخ ٤٤٠/٢٠٠٩تمییز حقوق أردني رقم   )٤(
، وتمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م   ٢٠/٢/١٩٨٦ ت��اریخ ٧٦٧/١٩٨٥تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م    )٥(

  . منشورات مركز عدالة١٣/٢/١٩٨٥ تاریخ ٥٩٠/١٩٨٤
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بھذا الدفع، فھل یجوز للمؤمن الحلول محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر 
  .المسؤول بما دفعھ للمؤمن لھ في ھذه الحالة؟

 إلى أنھ ال یشترط أن یكون المؤمن ملزمًا بدفع مبلغ التأمین )١(ذھب رأي فقھي
ول محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول، وإنما حتى یتمكن من الحل

الشرط الالزم للحلول ھو مجرد جبر الضرر الذي أصاب المؤمن لھ، وذلك ألنھ 
یشترط شرطًا لم یتطلبھ القانون، فالمشرع منح المؤمن الحلول بما أداه للمؤمن لھ 

حلول في نطاق دون أن یتطلب أن یكون ملزمًا بھذا األداء، وأن النص الخاص بال
التأمین لیس تطبیقًا للقواعد العامة حتى تنزل علیھ حكمھا فھو نص خاص فیھ 
خروج علیھا، وباإلضافة إلى ما یحققھ ھذا القول من األمان الذي یھدف إلیھ عقد 
التأمین، حیث إن المؤمن لھ سیضمن حصولھ على مبلغ التأمین من مؤمنھ، كما 

  .)٢(ؤول بالحلول القانونيأن المؤمن سیؤمن رجوعھ على المس
 یذھب إلى أن المؤمن ال یجوز لھ الحلول محل المؤمن لھ )٣(إال أن اإلجماع الفقھي

في الرجوع على الغیر المسؤول بما دفعھ للمؤمن لھ إال إذا كان ملزمًا بھذا الدفع 
وفقًا لعقد التأمین؛ ألن ھذا العقد ھو من یحدد التزام المؤمن ویكون حلولھ مقیدًا 
بحدود ما التزم بھ بمقتضى بنود العقد، فال یستطیع المؤمن الرجوع على الغیر 
المسؤول عن الضرر، إال إذا دفع التعویض بموجب عقد تأمین صحیح ونافذ 
المفعول وملزم لھ، ولذا فإذا قام المؤمن بتعویض المؤمن لھ عما لحق بھ من 

 لو كان عقد التأمین باطًال، ضرر دون أن یكون مسؤوًال أو ملزمًا بذلك الدفع، كما
أو أن یتم الدفع من قبل المؤمن على سبیل المجاملة، أو لدوافع إنسانیة، ففي مثل 
ھذه الحاالت ال یملك المؤمن الحق في الحلول، ویكون لھ أن یسترد ما دفعھ من 

  .المؤمن لھ نفسھ بمقتضى قواعد رد غیر المستحق
: االتجاه السائد في الفقھ، فقضت بأنھوقد انحازت محكمة النقض الفرنسیة إلى 

 من قانون التأمین الفرنسي، أن شركة التأمین ال ١٢١/١٢یستفاد من المادة "
تحل قانونًا في حقوق ودعاوى المؤمن لھ في مواجھة الغیر المسؤول، إال عندما 
یكون التعویض الذي دفع واجبًا بمقتضى عقد مبرم مع المؤمن، وفي حدود 

  .)٤ ()"المؤمن لھ(أخذه ھذا األخیر على عاتقھ في مواجھة عمیلھ الضمان الذي ی

                                                 
  .٨٤٩جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للقانون الكویتي، المرجع السابق، ص.  د )١(
أش��رف ج��ابر س��ید، م��شكالت الحل��ول الق��انوني  . د:  وجھ��ت لھ��ذا ال��رأي انظ��ر ح��ول االنتق��ادات الت��ي )٢(

 .٨٧للمؤمن، المرجع السابق، ص
علي جمال الدین عوض، رجوع المؤمن على الغیر فاعل الضرر، مجلة المحاماة المصریة، العدد .  د )٣(

ع المؤمن إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، رجو. د. ٢٢٨، ص١٩٦٣الثالث، السنة الرابعة واألربعون، 
عبد العزی�ز المرس�ي حم�ود، م�دى ح�ق الم�ؤمن             . د. ٥٢بما أداه من تعویض، المرجع السابق، ص      

عبد علي رضا جعف�ر، رج�وع الم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سؤول ع�ن           . ٥٠البري، المرجع السابق، ص   
 .٢٨٦ – ٢٨٥الضرر، المرجع السابق، ص

 (٤)  cass. com. ٢٩ janvier ١٩٨٥, RGAT, ٢٤٦ ,١٩٨٥. 
  .٨٨أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص. ر إلیھ لدى د مشا
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وقد ذھبت أیضًا في ھذا الصدد إلى أن المبادرة التجاریة من المؤمن في دفع ما 
  .)١(ھو غیر ملزم بدفعھ تعد تضحیة حقیقیة منھ

كما وأن محكمة التمییز األردنیة مستقرة أیضًا على وجوب أن یكون المؤمن ملزمًا 
عھ لمبلغ التأمین للمؤمن لھ حتى یتمكن من الرجوع على الغیر المسؤول، في دف

إذا كان عقد التأمین باطًال أو غیر قانوني فإن : "فقد قضت في أحد أحكامھا أنھ
المؤمن ال یستطیع أن یمارس الحلول بعد أداء مبلغ التأمین للمؤمن لھ، بل علیھ 

 من قانون ٣٦٤أن المادة : "لھاكما قضت في حكم آخر . )٢("استرداده ممن قبضھ
التجارة البحریة ال تعطي شركة التأمین الحق في الحلول القانوني، ورفع الدعوى 

  .)٣("عن المؤمن لھ إال إذا كان علیھا التزام بموجب عقد التأمین اتجاه المؤمن لھ
ال یجوز المطالبة بالتعویض عن المخاطر  : "وكما قد قضت في حكم آخر لھا أنھ       

مضمونة في عقد التأمین وعلیھ فإن المطالبة ھن�ا تك�ون غی�ر م�ستندة إل�ى أس�اس          غیر ال 
  .)٤("قانوني كون المطالبة عن الضرر لیست من المخاطر المضمونة بعقد التأمین

وقد یترتب في التطبیق العملي أن یتعرض المؤمن الحتمال فقد حقھ في الحلول 
 الضرر؛ ألن اشتراط الدفع محل المؤمن لھ عند رجوعھ على الغیر المسؤول عن

المسبق لممارسة دعوى الرجوع قد یكون مزعجًا للمؤمن، وألن تسویة بعض 
التعویضات قد تتطلب فترة من الزمن قد تتجاوز فترة التقادم القصیرة التي تخضع 
لھا ھذه الدعوى، األمر الذي ال یفسح المجال أمام المؤمن إلتمام الدفع قبل 

م الدعوى قبل دفعھ للتعویض ردت دعواه من جھة فھو إن أقا. )٥(الرجوع
وھو إن أقامھا بعد . )٦(الخصومة باعتباره ال یملك الحق بالحلول محل المؤمن لھ

                                                 
 (١)  cass. civ ١er. ٢٣ mars ١٩٩٩, RGDA, ١٩٩٩, p. ٦١٨, note 

J.Kullmann.  
  . منشورات مركز عدالة١٠/٧/١٩٨٦ تاریخ ٤٥٥/١٩٨٦ تمییز حقوق أردني رقم  )٢(
من�شورات مرك�ز    ) ھیئ�ة عام�ة    (٣٠/١/١٩٨٦ تاریخ   ٧٨٠/١٩٨٥ تمییز حقوق أردني رقم       )٣(

  .عدالة
، وتمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م    ٨/٩/١٩٩٩ ت��اریخ  ١٣٣/١٩٩٩ تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م     )٤(

  . منشورات مركز عدالة٧/٤/١٩٩٤ تاریخ ١٣٨٩/١٩٩٣
 دراس�ة ف�ي   –عدنان إبراھیم س�رحان، رج�وع الم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن ال�ضرر              . د  )٥(

نونین الفرن���سي واإلم���اراتي، بح���ث من���شور ف���ي مجل���ة الحق���وق للبح���وث القانونی���ة      الق���ا
  .٢٢٠، جامعة اإلسكندریة، ص٢٠٠٢واالقتصادیة، العدد األول، 

إذا كانت المدعیة تؤس�س  : " وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز األردنیة في أحد أحكامھا بأنھ            )٦(
م��ن الق��انون الم��دني  ) ٩٢٦(ى الم��ادة دعواھ��ا عل��ى مب��دأ الحل��ول الق��انوني المق��رر بمقت��ض   

وكانت الدعوى بتاریخ إقامتھا سابقة لدفع التعویض للمضرور، فإنھ�ا ال تك�ون ص�احبة ح�ق       
في إقامة الدعوى بتاریخ إقامتھا؛ ألن حقھ�ا ف�ي الحل�ول الق�انوني ین�شأ ویتك�ون م�ن ت�اریخ                    

خ ، ت����اری٣٧٨/٢٠٠٢تمیی����ز حق����وق رق����م  ". دفعھ����ا التع����ویض للم����ضرور الم����ؤمن ل����ھ  
  .، منشورات مركز عدالة١٨/٢/٢٠٠٢
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ورغم صرامة ھذا . )١(دفعھ للتعویض قد یتعرض إلى رد دعواه بسبب التقادم
الشرط فإن ذلك لم یمنع القضاء من محاولة تیسیر دعوى المؤمن عند رجوعھ 

وقد دفع ذلك محكمة النقض الفرنسیة إلى . لغیر المسؤول عن الضررعلى ا
تعد مقبولة دعوى المؤمن التي یرفعھا قبل انقضاء مدة التقادم : "القضاء بأنھ

العشري ضد المسئولین عن األضرار التي یلتزم بضمانھا، رغم أنھ عند تقدیم 
ألنھ لم یدفع لھ  محل المؤمن لھ؛ (subroge)دعواه لم یتمتع بعد بصفة الحال 

الضمان بعد، ما دام أنھ قد دفع الضمان المستحق لألخیر قبل أن یبت القاضي في 
  .)٢(" الدعوى

ونالحظ أنھ ال مانع من قبول الدعوى والنظر فیھا حتى ولو لم یكن المؤمن قد دفع 
مبلغ التعویض للمؤمن لھ مستندًا في ذلك إلى ما یعرف بالمصلحة المحتملة التي 

 .)٣(من قانون أصول المحاكمات المدنیة األردني ) ٣/٢(یھا المادة نصت عل

فأجازت إقامة الدعوى على أساس المصلحة المحتملة إن كان ھناك ما یدعو إلى 
بشرط أن یتم دفع التعویض للمؤمن لھ . التخوف من إلحاق الضرر بذوي العالقة

 رسمھا القانوني فعًال بعد إقامة الدعوى وقبل حسمھا؛ ألن رفع الدعوى ودفع
فإن لم یقم المؤمن بدفع . سوف یقطع التقادم فیزول التخوف من سقوطھا بالتقادم

التعویض خالل المدة الممنوحة لھ وجب رد دعواه لعدم توجھ الخصومة بسبب 
  .انتفاء حقھ في الحلول محل المؤمن لھ

 تضمن أما في بریطانیا، فقد عولج موضوع المصلحة المحتملة بطریقة أخرى؛ إذ
شرط الحلول في وثائق التأمین إعطاء الحق للمؤمن أن یستعمل حقوق المؤمن لھ 
. تجاه الغیر المسؤول عن الضرر حتى قبل تسویة التعویض، وفي ذلك یقول د

بأن حق المؤمن في الرجوع بما للمؤمن لھ من حقوق وتعویضات ال : "دنیزل
یر أن ھذا الحكم قد ُعدل بنص غ. ینشأ إال بعد أن یكون المؤمن لھ قد تم تعویضھ

محدد في وثیقة التأمین مكن المؤمن من ممارسة حق الرجوع قبل التسویة 
                                                 

وعلیھ فإن ما ینبن�ي  : ".....  وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز األردنیة في أحد أحكامھا بأنھ           )١(
على ذلك كلھ أن دعوى المؤمن الذي حل محل الم�ؤمن ل�ھ تخ�ضع م�ن حی�ث تقادمھ�ا ل�ذات                   

ضرر، وتتق�ادم بانق�ضاء   دعوى المؤمن لھ الذي تم الحلول محلھ قبل الغیر المسؤول ع�ن ال�         
 من القانون المدني، وحیث إن  ٢٧٢ثالث سنوات، وھو التقادم المنصوص علیھ في المادة         

محكمة االستئناف توصلت إلى  ھذه النتیجة فیكون قرارھ�ا الممی�ز واقع�ًا ف�ي محل�ھ ومتفق�ًا                
) ھیئ��ة عام��ة (٢٦/٦/٢٠٠٥ ت��اریخ ٣٣٣٤/٢٠٠٤تمیی��ز حق��وق رق��م  ". وأحك��ام الق��انون

  .ات مركز عدالةمنشور
(٢)  cass. civ ١er. ١٨ juin ١٩٨٥, D, ١٩٨٦, IR,p.٩٩, obs. CI.J.Berr et 

H. Groutel: cass. civ ١er, ٢٩ mars ٢٠٠٠, Rdimm, ٢٠٠٠, p. 
٣٦٤, obs. G. Lesguay.  

م�ن ق�انون   ) ٦(م�ن ق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة الم�صري، و      ) ٣/٢: (تقاب�ل الم�واد    )٣(
وانظ�ر  . من قانون أص�ول المحاكم�ات المدنی�ة ال�سوري         ) ١٠(عات المدنیة العراقي، و   المراف

أحمد ھندي، أص�ول ق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة، دار           . د: حول المصلحة المحتملة  
  . وما بعدھا١٤٩ ، ص٢٠٠٦الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
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غیر أن القضاء اإلنجلیزي اشترط من أجل السیر في .)١("النھائیة للتعویض
الدعوى أن یقوم المؤمن بتسدید مبلغ التعویض للمؤمن لھ قبل تبلیغ المدعى علیھ 

بعریضة الدعوى وإال ترد الدعوى لعدم توجھ ) رالغیر المسؤول عن الضر(
 Page V.Scottish)فقد ُقضي في القضیة المعروفة بقضیة . الخصومة فیھا

Insurance Corporation)قیام المؤمن بدفع التعویض بعد إقامة : " بأن
الدعوى وأثناء المرافعة فیھا ال یجدیھ نفعًا إال إذا تم دفع التعویض قبل تبلیغ 

حیث إنھ یحمي حق المؤمن بقطع تقادم . )٢( "لیھ بعریضة الدعوىالمدعى ع
الدعوى من جھة، ویلزمھ في الوقت نفسھ بالقواعد القانونیة للحلول التي توجب 

  .علیھ دفع التعویض أوًال كشرط الكتساب حق الحلول

ب اطا  

   وعرق ا  نؤول ا ؤو وىك د ون ر أنا  

  ؤولا

أولھما ثبوت مسؤولیة محدث الضررعن التعویض : وھذا الشرط یتطلب أمرین
المستحق، وثانیھما أن یحافظ المؤمن لھ على جمیع حقوقھ تجاه الغیر المسؤول ، 

  .لكي یستطیع المؤمن الحلول محلھ فیھا
أما األمر األول فإنھ یشترط لكي یحل المؤمن محل المؤمن لھ أن یكون حدوث 

المؤمن منھ راجعًا إلى فعل شخص من الغیر، وأن تثبت مسؤولیة ذلك الخطر 
الشخص عن محل حصول ھذا الخطر وأن یكون الضرر الذي لحق بالمؤمن لھ 
راجعًا إلى تحقق الخطر المؤمن منھ، فالحلول القانوني یفترض أن یكون للمؤمن 

لھ فیھا، لھ حقوق لدى الغیر المسؤول حتى یمكن للمؤمن الحلول محل المؤمن 
ومطالبتھ بالتعویض الذي دفعھ لألخیر، فإذا لم تكن ھناك دعوى للمؤمن لھ تجاه 

 –الغیر المسؤول، فال یكون ھناك حلول للمؤمن محلھ، فحیث ال دعوى للمضرور 
؛ أي أن قیام مسؤولیة الغیر قبل )٣(  ال یكون ثمة رجوع للمؤمن–المؤمن لھ 

من، ویقتضي ھذا أن یدفع المؤمن التعویض المؤمن لھ شرط ال بد منھ لحلول المؤ

                                                 
(١)  W. A. Dinsdale, your legal Background, ١ st Edition, London, 

١٩٥٠, p. ٥٤.                                                                                                              
(٢)  M.Parkington, Insurance Law, p. ٧٨٢.    

 الم�ؤمن ل�ھ   إبراھیم الدس�وقي أب�و اللی�ل، الت�زام الم�ؤمن ب�التعویض وم�دى رجوع�ھ عل�ى                  . د  )٣(
عب��د العزی��ز . د.  وم��ا بع��دھا٦٣وعل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن ال��ضرر، المرج��ع ال��سابق، ص  

تمیی�ز  : وانظ�ر ك�ذلك  . ٤٧المرسي حم�ود، م�دى ح�ق الم�ؤمن الب�ري، المرج�ع ال�سابق، ص               
، وتمیی����ز حق����وق أردن����ي رق����م  ٢٩/٦/١٩٨٥ ت����اریخ ٦٢٦/١٩٨٤حق����وق أردن����ي رق����م  

    . عدالة منشورات مركز٤/١٠/١٩٨٠ تاریخ ٢٢٥/١٩٨٠
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إلى الشخص الذي لھ مطالبة المسؤول بالتعویض، فإذا لم یكن لھذا الشخص حق 
  .)١(في مطالبة المسؤول فال یكون بإمكان المؤمن مالحقتھ 

وال یھم بعد ذلك طبیعة ھذه الدعوى فقد تكون دعوى المؤمن لھ ضد الغیر 
 كما لو قام شخص بحرق منزل المؤمن لھ، المسؤول دعوى مسؤولیة تقصیریة،

وكذلك قد تكون ھذه المسؤولیة عقدیة، كما ھو الحال لو تلفت البضائع المؤمن 
علیھا في أثناء عملیة نقلھا فتقوم مسؤولیة الناقل العقدیة، ودعوى المؤجر 
المؤمن على منزلھ ضد الحریق على المستأجر، كما ال یھم األساس الذي تنبني 

ء أكانت تستند إلى خطأ ثابت أو مفترض، إنما المھم ھو أن یكون الغیر علیھ سوا
وال یھم أیضًا أن  .)٢(مسؤوًال عن تعویض المؤمن لھ عن الضرر ذاتھ المؤمن منھ

یكون دین المؤمن تجاه المؤمن لھ أو المستفید، ودین الغیر الذي یمارس ضده 
 مسؤوًال تقصیریًا واآلخر الرجوع من طبیعة واحدة أم مختلفة، فقد یكون أحدھما

كما قد تكون مسؤولیة أحدھما مدنیة في حین یسأل اآلخر بموجب . مسؤوًال عقدیًا
  .)٣(مبادئ المسؤولیة اإلداریة 

والغیر یمكن أیضًا أن یكون في القانون الفرنسي ضامنًا لمحدث الضرر أو واحدًا 
تمتعین بالحصانة من ممن یسأل المؤمن لھ عنھم مدنیًا، بشرط أن ال یكون من الم

  .، على التفصیل الذي سیأتي بیانھ)٤( الرجوع
ونجد أن محكمة التمییز األردنیة قد ذھبت في اجتھاداتھا حول ھذه المسألة إلى 
ضرورة وجود دعوى مسؤولیة تخول المؤمن لھ حق الرجوع على الغیر المسؤول 

: كامھا أنھفقد قضت في أحد أح. حتى یتمكن المؤمن من الحلول محلھ فیھا
 من القانون المدني لحق شركة التأمین بالرجوع على مسبب ٩٢٦تشترط المادة "

  :الضرر بما دفعتھ للمضرور من تعویض الشروط التالیة
  .أن یكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ، إذ ال حلول إال مع الوفاء -١
ؤول؛ أي أن یمل��ك الم��ؤمن ل��ھ دع��وى م��سؤولیة یرج��ع بھ��ا عل��ى الغی��ر الم��س      -٢

المتسبب في الضرر، فالحلول القانوني یفترض وج�ود ش�خص آخ�ر ملت�زم م�ع       
المؤمن بدفع التعویض للمؤمن لھ، وأن للمؤمن الحق في مطالبة ھذا الشخص 
اآلخر، وھو المتسبب بالحادث بالتعویض المستحق في ذمت�ھ، وھ�ذا الح�ق ھ�و      

 .الذي ینتقل بعد وفائھ بمبلغ التأمین

                                                 
 عبد علي رضا جعف�ر، رج�وع الم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سؤول ع�ن ال�ضرر، المرج�ع ال�سابق،                  )١(

     .٢٣٢ص
خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون الك��ویتي، المرج��ع   . ج��ابر محج��وب عل��ي ود. د  )٢(

 .٣٥٦أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص. د. ٣٦٨السابق، ص
عدنان ابرھیم سرحان، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الضرر، المرجع ال�سابق،          . د  )٣(

    .٢٢٠ص
(٤)  G.Viney, La responsabilite: Effets, L. G. D. J, ١٩٨٨, no ٤٣٢, p. 

٥٥٨.   
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لمتسبب بالحادث والمسؤول ع�ن ال�ضرر غی�ر المتعم�د م�ن             أال یكون الشخص ا    -٣
أصول وفروع المؤمن لھ، أو من أزواج�ھ وأص�ھاره، أو مم�ن یكون�ون ل�ھ ف�ي               

  .)١("معیشة واحدة، أو شخصًا یكون المؤمن لھ مسؤوًال عن أفعالھ
من حق شركة التأمین بالرجوع على مسبب : "كما قضت في حكم آخر لھا بأنھ

مضرور من تعویض استنادًا لحكم المادة المذكورة، وللمادة الضرر بما دفعتھ لل
من نظام التأمین اإللزامي على المركبات مقید بشروط ثالثة نصت علیھا ) ١١(

أن یملك المؤمن لھ دعوى مسؤولیة : الشرط الثاني: ...  مدني وھي٩٢٦المادة 
ني یفترض فالحلول القانو. یرجع بھا على الغیر المسؤول أي المتسبب في الضرر

وجود شخص آخر ملتزمًا مع المؤمن بدفع التعویض للمؤمن لھ وأن للمؤمن 
الحق في مطالبة ھذا الشخص اآلخر، وھو المتسبب بالحادث بالتعویض المستحق 
في ذمتھ، وھذا الحق ھو الذي ینتقل إلى المؤمن بعد وفائھ بمبلغ التأمین، فإن لم 

سؤول فقد المؤمن حقھ بالرجوع على ھذا یكن للمؤمن لھ ھذا الحق تجاه الغیر الم
وعلیھ وحیث إن الثابت في الئحة الدعوى ومن البینات المقدمة فیھا بأن .... الغیر

 ھو ابن المؤمن لھ مالك – المدعى علیھ عبد العزیز –المتسبب في الحادث 
 من – شركة التأمین المدعیة –السیارة علي لذلك فھو مشمول بمنع المؤمن 

 مدني، ویكون ھذا الطعن واردًا على الحكم ٩٢٦ھ عمًال بحكم المادة الرجوع علی
  .)٢(" الممیز ویستدعي نقضھ

كما ونجد أن محكمة التمییز األردنیة قد ذھبت إلى تأیید االتجاه الذي یعطي الحق 
، فقد )التقصیریة والعقدیة(للمؤمن في الحلول في كال نوعي المسؤولیة المدنیة 

) المستأجرة(أن حق شركة التأمین في مطالبة الممیزة : "قضت في أحد أحكامھا
 من القانون المدني التي أجازت لشركة التأمین ٩٢٦ناشئ من نص المادة 

الرجوع على محدث الضرر الذي لحق بالمؤمنة لدیھا، حالة بذلك حلوًال قانونیًا 
" ن لھامحل المؤمنة في الرجوع على الفاعل للمطالبة بالمبلغ الذي دفعتھ للمؤم

)٣(.  
أما األمر الثاني فإنھ یقع على عاتق المؤمن لھ التزام بالمحافظة على حقوقھ قبل 
الغیر المسؤول، وأن ال یقدم على أي تصرف من شأنھ أن یضیع علیھ، وبالتالي 

. فإن لم یلتزم بذلك یكون قد أسقط حقھ في التعویض. على المؤمن ھذه الحقوق
زل عن حقھ تجاه الغیر المسؤول قبل أن یقبض مبلغ مثال ذلك المؤمن لھ الذي یتنا

التأمین، أو یتصالح مع الغیر دون موافقة المؤمن، أو یترك حقھ یسقط بالتقادم 
في مثل ھذه الحاالت یسقط حق المؤمن لھ في . قبل أن یرجع على المؤمن

                                                 
 . منشورات مركز عدالة١٣/٥/٢٠٠٢ تاریخ ١٠٨٠/٢٠٠٢ تمییز حقوق أردني رقم  )١(
  . منشورات  مركز عدالة٢٣/٩/١٩٩٩ تاریخ ٥٧٨/١٩٩٩ني رقم تمییز حقوق أرد  )٢(
، وانظ��ر أی��ضًا تمیی��ز حق��وق   ١٦/٥/٢٠٠١ ت��اریخ ٥١٠/٢٠٠١تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م    )٣(

  . منشورات مركز عدالة٢٢/٣/١٩٨٢ تاریخ ٢٠٩/١٩٨٢أردني رقم 
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التعویض بالقدر الذي یؤدي فیھ فعلھ إلى حرمان المؤمن من الرجوع على ھذا 
  .)١(ؤول المس

 من قانون التأمین الفرنسي، في فقرتھا ١٢١/١٢وقد نصت على ذلك المادة 
 كلیًا أو -المؤمن یعفى من التزامھ تجاه المؤمن لھ: "الثانیة، حیث قضت بأن

  .)٢("  إذا لم یستطع مباشرة الحلول بفعل ھذا األخیر-جزئیًا
ي على ھذا الحل من القانون المدني الكویت) ٨٠١/٢(وقد نصت أیضًا المادة 

تبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن لھ من كل مبلغ التأمین أو بعضھ : "صراحة، من أنھ
  .)٣( "إذا أصبح حلولھ محلھ متعذرًا بسبب راجع إلى المؤمن لھ

وعلى الرغم من عدم وجود نص صریح بذلك في القانون المدني المصري 
انون التجارة البحریة یمكن والقانون المدني األردني، إال أن الحكم الوارد في ق

من قانون التجارة ) ٣٦٣(تطبیقھ بالقیاس في التأمین البري، حیث تقضي المادة 
على المؤمن لھ عند وقوع الخطر المؤمن منھ، أن یبذل : "البحریة المصري بأنھ

كل ما في استطاعتھ إلنقاذ األشیاء المؤمن علیھا، وعلیھ أن یتخذ جمیع 
ى حق المؤمن في الرجوع على الغیر المسؤول، ویكون اإلجراءات للمحافظة عل

المؤمن لھ مسؤوًال عن الضرر الذي یلحق المؤمن بسبب إھمال تنفیذ ھذه 
  ".االلتزامات

وعلیھ أن : "من قانون التجارة البحریة األردني على أنھ ) ٣٠٨/٢(وتنص المادة 
اقیة، وأن یشرف یلطف بقدر اإلمكان من تأثیر الخطر، وأن یتخذ كل التدابیر الو

على أعمال إنقاذ األشیاء المؤمنة، أو أن یجري ھذه األعمال، وأن یحفظ حق كل 
  ".ادعاء على المسؤولین من الغیر

یستفاد من النصوص السابقة أنھ یجب أن یلتزم المؤمن لھ بأن یتخذ جمیع 
اإلجراءات الالزمة للمحافظة على حق المؤمن بالرجوع على الغیر المسؤول عن 

ضرر، وفي حالة اإلخالل بھذا االلتزام من جانب المؤمن لھ فإنھ یترتب على ال
 من االلتزام بدفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ، - كلیًا أو جزئیًا-ذلك، إعفاء المؤمن

وقد نصت على ذلك صراحة، . وذلك بقدر ما تسبب فعلھ في جعل حلولھ متعذرًا
  .ي في فقرتھا الثانیة تأمین فرنس١٢١/١٢المادة 

                                                 
ویتي، المرج��ع خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون الك��  . ج��ابر محج��وب عل��ي ود.د   )١(

عب��د العزی��ز المرس��ي حم��ود، م��دى ح��ق الم��ؤمن الب��ري، المرج��ع         . د. ٣٦٩ال��سابق، ص
  .٤٧السابق، ص

:  م�ن ق�انون الت�أمین الفرن�سي عل�ى أن�ھ      ١٧٢/٢٣ وفي مجال الت�أمین البح�ري ت�نص الم�ادة        )٢(
یج��ب عل��ى الم��ؤمن ل��ھ أن یتخ��ذ جمی��ع االحتیاط��ات الالزم��ة للمحافظ��ة عل��ى حقوق��ھ ف��ي       "

ویكون مسؤوًال تجاه المؤمن عن الضرر الذي یقع نتیج�ة اإلخ�الل      .  الغیر المسؤول  مواجھة
أش��رف ج��ابر س��ید،   . انظ��ر د". بھ��ذا االلت��زام، وال��ذي یك��ون ناش��ئًا ع��ن خطئ��ھ أو إھمال��ھ     

   .١٠٨مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص
م��ن ) ٩٧٢/٢(دني العراق��ي، والم��ادة م��ن الق��انون الم��) ١٠٠١( وتقاب��ل ھ��ذه الم��ادة، الم��ادة  )٣(

      .قانون الموجبات والعقود اللبناني



 - ٣٨٣٢ -

  ورغم عدم وجود نص بذلك في القانون المصري فإنھ یؤخذ بذات الحل؛ ألن ھذا الحكم              
تفرضھ القواعد العامة، وقیاسًا على الحكم الذي ق�رره الم�شرع ب�شأن ب�راءة ذم�ة الكفی�ل         

، ل��ذلك )١( ) م��دني م��صري٧٨٤/١الم��ادة (بق��در م��ا أض��اعھ ال��دائن بخطئ��ھ م��ن ض��مانات 
 فإن ذمة المؤمن تبرأ كذلك تجاه المؤمن        )٢(ي الحلول الشخصي    وتطبیقًا للقواعد العامة ف   

ل��ھ بق��در م��ا أض��اعھ علی��ھ ھ��ذا األخی��ر م��ن إمكانی��ة الرج��وع ب��دعوى الحل��ول عل��ى الغی��ر  
ق�د ی�شجع الم�ؤمن ل�ھ عل�ى تح�ریض الغی�ر عل�ى إح�داث              "والقول بغیر ذلك     )٣(المسؤول  

  .)٤(" الخطر المؤمن منھ في مقابل أن یمنع رجوع المؤمن علیھ
  : عدم اشتراط إجراءات خاصة للحلول-

یتم الحلول بقوة القانون متى توافرت شروطھ السابقة، إذ یحل المؤمن محل 
المؤمن لھ في الدعاوى التي تكون لھذا األخیر قبل الغیر المسؤول، وینتصب 
خصمًا، دون الحاجة ألي إجراءات خاصة لمباشرة ھذا الحلول، فال حاجة الشتراط 

ول أن یعلنھ المؤمن إلى الغیر المسؤول، وال أن تكون المخالصة التي ھذا الحل
یحصل علیھا المؤمن من المؤمن لھ عند الوفاء بمبلغ التأمین ثابتة التاریخ حتى 

إال أن ذلك ال ینفي أنھ قد . یحتج بھا على دائني األخیر أو خلفاء الغیر المسؤول
ت لكي یكون حقھ في الحلول تقتضي مصلحة المؤمن وجوب اتخاذ بعض اإلجراءا

أكثر تأكیدًا، ومن تلك اإلجراءات أن یخطر الغیر المسؤول بحلولھ محل المؤمن لھ، 
حتى ال یوفي ھذا المسؤول للمؤمن لھ، فمثل ھذا الوفاء یبرأ ذمة المسؤول من أي 

ومن مصلحة المؤمن أیضًا أن یحصل على . مطالبة متى كان بحسن نیة منھ
ریخ من المؤمن لھ؛ وذلك حتى یحتج المؤمن بحقھ في الحلول مخالصة ثابتة التا

                                                 
من القانون الم�دني الفرن�سي، والت�ي أص�بحت اآلن تحم�ل      ) ٢٠٣٧(وھو مماثل لحكم المادة     )١(

  .، أما القانون المدني األردني فلم یرد نص مماثل لحكم ھذه الحالة)٢٣١٤(الرقم 
  :مات الدائن الناتجة عن حق الكفیل في الحلول     وراجع تفصیًال حول التزا

Franck Juredieu, Les obligations du créancier découlant du 
bénéfice de subrogation de la caution, Petites affiches, 
٢٠٠٨, no ١٣٥, p. ١٩ – ١٠.  

تیازات ال یمكن أن یتم تبرأ ذمة الكفیل، إذا كان الحلول في الحقوق والرھون العقاریة واالم  "... 
 ...".لصالح الكفیل نتیجة فعل الدائن

 راجع في مدى اعتبار التزام المؤمن ل�ھ بالمحافظ�ة عل�ى رج�وع الم�ؤمن، تطبیق�ًا لمب�دأ ع�ام             )٢(
  : في الحلول الشخصي

  . وما بعدھا٧٦١محمود عبد الرحمن محمد، الحلول الشخصي، المرجع السابق، ص.      د
  .١٣٥٤، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقد التأمین، المرجع السابق، صالسنھوري.  د )٣(
   .٣٥٧أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص.  د )٤(
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على المحال إلیھ الذي نقل إلیھ المؤمن لھ حقھ بالتعویض بمقتضى حوالة حق 
  .)١(ثابتة التاریخ 

من حق شركة التأمین أن تحل : "وتطبیقًا لذلك قضت محكمة التمییز األردنیة بأنھ
، بما دفعتھ من ضمان عمًال محل المؤمن لھ في مطالبة من تسبب في الضرر

  .)٢( "من القانون المدني وال یحتاج ھذا الحلول إلى إنابة) ٩٢٦(بالمادة 
  : حكم تخلف أحد الشرطين-

إذا تخلف أحد الشرطین المتقدمین فإنھ یتعذر على المؤمن الحلول محل المؤمن لھ 
، فإن المؤمن وإذا كان تخلف أحد الشرطین منسوبًا للمؤمن لھ. بموجب قواعد الحلول

 من مسؤولیتھ تجاھھ، كما لو قام المؤمن لھ بالتنازل عن حقھ في - كلیًا أو جزئیًا-یعفى
الرجوع على الغیر المسؤول أو تصالح معھ دون موافقة المؤمن، أو سقط مثل ھذا 

لذلك تنص أغلب وثائق التأمین على حظر تنازل المؤمن لھ عن حقھ أو . الحق بالتقادم
مسؤول دون موافقة المؤمن، بحیث إذا ما أخل المؤمن لھ بھذا الشرط تصالحھ مع ال

وفي ھذا . كان للمؤمن أن یرجع علیھ شخصیًا بما أصابھ من ضرر نتیجة ھذا اإلخالل
الفرض یستطیع المؤمن استرداد مبلغ الضمان الذي دفعھ للمؤمن لھ، وذلك بموجب 

  .)٣( ما دفع دون وجھ حقدعوى تجد أساسھا في عقد التأمین أو بدعوى استرداد
وحیث إنھ یتعین لتطبیق : "    وتطبیقًا لذلك قضت محكمة التمییز األردنیة بأنھ

من القانون المدني عدة شروط إذا انتفت أحداھا فال تملك شركة ) ٩٢٦(المادة 
  .)٤("التأمین أن تحل محل المؤمن لھ بما دفعتھ لھ

م یستطع الرجوع بموجب قواعد الحلول وأخیرًا تجدر اإلشارة إلى أن المؤمن، إذا ل
وبالتالي فإن المخالصة التي  .)٥(القانوني، فمن حقھ إثبات وجود حلول اتفاقي

یحصل علیھا المؤمن من المؤمن لھ تلعب دورًا مزدوجًا، فھي من ناحیة دلیل 
إلثبات دفع المؤمن مبلغ التأمین، وھو شرط للحلول القانوني، كما أنھا من ناحیة 

                                                 
خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون الك��ویتي، المرج��ع   . ج��ابر محج��وب عل��ي ود.  د )١(

. د. ٣٥٩لت��أمین، المرج��ع ال��سابق، ص أحم��د ش��رف ال��دین، أحك��ام ا . د. ٣٧٣ال��سابق، ص
 .٥٦سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث، المرجع السابق، ص

    . منشورات مركز عدالة٢٤٠/١٩٨١تمییز حقوق أردني رقم   )٢(
محم��د ح��سین من��صور، أحك��ام ق��انون الت��أمین، الناش��ر من��شأة المع��ارف باإلس��كندریة،          .  د )٣(

إب��راھیم س��رحان، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر الم��سؤول ع��ن ال��ضرر،    ع��دنان . د. ٢٦٢ص
غ��ازي خال��د أب��و عراب��ي، أحك��ام الت��أمین، المرج��ع ال��سابق،   . د. ٢٢١المرج��ع ال��سابق، ص

  .٣٨٣ص
  . منشورات مركز  عدالة٢٣/٨/٢٠٠٩ تاریخ ٤٤٠/٢٠٠٩ تمییز حقوق أردني رقم  )٤(

(٥)  H.Groutel, Subrogation legal et subrogation 
conventionnelle, Res. civ. Etass. ١٩٩٨ . chron. no ٥. cass. 
civ ١er, ٩ decembre ١٩٩٧, op. cit.       
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غیر أنھا ال تكفي لھذا الدور األخیر، . سمح بالتراضي على الحلول االتفاقيأخرى ت
  .)١(بل یجب أیضًا إثبات المعاصرة بین دفع مبلغ التأمین واالتفاق على الحلول

  املبحث الرابع

  القيود الواردة على احللول القانوني للمؤمن

 لھ في الرجوع متى توافرت شروط الحلول السابقة، فإن المؤمن یحل محل المؤمن
على الغیر المسؤول عن تحقق الخطر المؤمن منھ بقوة القانون، إال أن ھذا 
الحلول یمثل القاعدة العامة التي قد یرد علیھا بعض االستثناءات التي یمتنع فیھا 
إعمالھ، أي  أنھ قد تتوفر شروط الحلول لكن دون أن تترتب آثاره، وھذا ما یعرف 

ول المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر بالقیود التي ترد على حل
وھذه القیود إما أن تكون قیودًا  قانونیة، وذلك بتقیید حق المؤمن في . المسؤول

الرجوع على بعض األشخاص، وھم أقارب وأصھار المؤمن لھ، ومن یسأل ھذا 
الذي قد األخیر عن أفعالھم مدنیًا، أو قیودًا إرادیة، وذلك إعماًال إلرادة المؤمن، 

  .یتنازل عن حقھ في الحلول المقرر لھ قانونًا، أو كأثر لتصرف المؤمن لھ
یتناول األول القیود : ولتوضیح ذلك، یقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  .القانونیة، بینما یتناول الثاني القیود اإلرادیة

  اطب اول

وود اا  

مؤمن حقھ في الحلول محل بمعزل عن الشروط الواجب توفراھا لممارسة ال
المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول، فإن لھذا الحق نطاق محدد من حیث 

یجوز : "من القانون المدني األردني على أنھ ) ٩٢٦(فقد نصت المادة . األشخاص
ما لم یكن من أحدث الضرر غیر المتعمد من ... للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ

 أو من أزواجھ وأصھاره، أو ممن یكونون لھ في أصول وفروع المؤمن لھ،
  ".معیشة واحدة، أو شخصًا یكون المؤمن لھ مسؤوًال عن أفعالھ

من القانون المدني المصري، فقد نصت ) ٧٧١(كما جاء ھذا الحظر في المادة 
ما لم یكن من أحدث الضرر قریبًا أو صھرًا .... یحل المؤمن قانونًا: "على أنھ 

                                                 
(١)  cass, civ ١ er , ٢٣ mars ١٩٩٩, RGDA, ١٩٩٩, P. ٦١٨, note 

J.Kullmann 
ع��دنان إب��راھیم س��رحان، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر الم��سؤول ع��ن ال��ضرر،      . وانظ��ر ك��ذلك، د 

   .٢٢١جع السابق، صالمر
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ممن یكونون معھ في معیشة واحدة، أو شخصًا یكون المؤمن لھ للمؤمن لھ، أو 
  .)١("مسئوًال عن أفعالھ

یستخلص مما تقدم أن ھناك ثالث فئات من األشخاص المستفیدین من الحصانة 
ضد الرجوع علیھم من قبل المؤمن بدعوى الحلول، أي  أنھ إذا كان الغیر 

المادتین السابقتین، فإنھ المسؤول عن تحقق الخطر شخصًا ممن أشار إلیھ نص 
یمتنع على المؤمن الرجوع علیھ بدعوى الحلول ومطالبتھ بالتعویض، وھذه 

  : الفئات الثالث ھي
  .أقارب المؤمن له:  الفئة األولى-

أصول (مدني ) ٩٢٦(وقد حدد المشرع األردني ھؤالء األقارب في نص المادة 
د المشرع درجة القرابة ولم یحد). وفروع المؤمن لھ أو من أزواجھ وأصھاره

الواجب توافرھا في ھذه الفئة، بل اكتفى بعنصر بوجود قرابة أو مصاھرة بین 
المسؤول عن الضرر وبین المؤمن لھ حتى یمتنع على المؤمن الرجوع علیھ 
بدعوى الحلول، دون أن یشترط بذلك مشاركة المؤمن لھ في معیشة واحدة، وذلك 

وإن كان . ط المعیشة الواحدة مع المؤمن لھبخالف المشرع المصري الذي اشتر
المشرع األردني أحسن حاًال من غیره من التشریعات عندما لم یشترط في ھذه 
الفئة من األشخاص شرط اإلقامة المشتركة مع المؤمن لھ حتى یمتنع رجوع 
المؤمن علیھم؛ ألنھ من غیر المعقول أن یكون ھذا المنع شامًال جمیع أصول 

 المؤمن لھ، فكان األجدر بالمشرع األردني أن یحدد تلك القرابة وفروع وأصھار
  .)٢(بدرجة معینة یراعي فیھا الحكمة التي شرع المنع من أجلھا

في حین عبر المشرع المصري عن أفراد ھذه الفئة بكونھم من أقارب أو أصھار 
بة دون تحدید درجة ھذه القرا. المؤمن لھ بشرط أن یكونوا معھ في معیشة واحدة

إذ یستوي في ھذا الصدد أن تكون القرابة قریبة . أو تلك المصاھرة بدرجة معینة
أو بعیدة، مباشرة أو قرابة حواشي أو مصاھرة؛ أي  أنھ تكفي القرابة للمؤمن لھ 

                                                 
م�ن ق�انون   )  الفق�رة الثالث�ة  ١٢١/١٢(ولعل األصل الت�اریخي لھ�ذه الم�ادة یع�ود إل�ى  الم�ادة                )١(

استثناء من النصوص السابقة، لیس للم�ؤمن الح�ق       : "التأمین الفرنسي، حیث جاء فیھا أنھ     
ة قراب��ة ف��ي الرج��وع عل��ى أبن��اء الم��ؤمن ل��ھ، أو أص��ولھ، أو فروع��ھ، أو أص��ھاره ف��ي رابط�� 

مباشرة، أو تابعیھ، أو مستخدمیھ، أو عمالھ، أو خدمھ، وبشكل عام كل شخص یعیش عادة     
وھ��ذا ". ف��ي م��سكن الم��ؤمن ل��ھ، م��ا ل��م یك��ن ھن��اك س��وء نی��ة م��ن أح��د ھ��ؤالء األش��خاص       

من الق�انون الم�دني ال�سوري،       ) ٧٣٧(المادة  : االستثناء تبنتھ معظم القوانین العربیة، انظر     
من القانون المدني الكویتي، وتجدر اإلشارة إلى أن الم�شرع العراق�ي ل�م           ) ٨٠١/١(والمادة  

  ).١٠٠١(ینص على ھذا االستثناء في نص المادة 
أن ال�شخص ال یعتب�ر   : "وقد قضت محكم�ة التمیی�ز األردنی�ة ف�ي حك�م لھ�ا بھ�ذا ال�صدد إل�ى                      )٢(

قراب�ة مباش�رة أو قراب�ة    صھرًا آلخر، إال إذا كان متزوجًا من أحد أقاربھ سواء أكانت ھذه ال     
". غیر مباشرة، إن كون البائع والمشتري عدیلین ال یعن�ي أنھم�ا أص�ھاٌر لبع�ضھما ال�بعض                

 منشور في مجلة نقابة المح�امین ل�سنة         ١/١/١٩٧٧ تاریخ   ٣٤٤/١٩٧٧تمییز حقوق رقم    
  .١٦٦، ص)١(، العدد ١٩٧٨
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مھما بعدت المتناع رجوع المؤمن على المسؤول عن حدوث الضرر طالما توافر 
 المؤمن لھ في معیشة واحدة، في الشرط الذي تطلبھ المشرع، وھو إقامتھ مع

حین یجوز للمؤمن الرجوع على أقارب المؤمن لھ غیر المقیمین معھ مھما قربت 
وكذلك الحكم بالنسبة للمصاھرة؛ لذلك كان األجدر بالمشرع . درجة قرابتھم

دون استلزام لشرط اإلقامة ) الثانیة مثًال(المصري أن یكتفي بتحدید درجة القرابة 
  .)١( المؤمن لھالمشتركة مع

وحیث إن : "وتطبیقًا لذلك فقد قضت محكمة التمییز األردنیة في حكم لھا بأنھ
الثابت من الئحة الدعوى ومن البینات المقدمة فیھا أن المتسبب في الحادث 

؛ لذلك فھو )إبراھیم(ھو ابن المؤمن لھ مالك السیارة ) عارف(المدعى علیھ 
من الرجوع علیھ بحكم المادة ) المدعیةشركة التأمین (مشمول بمنع المؤمن 

 من القانون المدني ویكون ھذا الطعن واردًا على الحكم المطعون فیھ مما ٩٢٦
  .)٢("یستوجب نقضھ

  :األشخاص الذین یكونون مع المؤمن لھ في معیشة واحدة:  الفئة الثانیة-
حل أضاف المشرع األردني فئة على الفئات التي یمتنع على المؤمن الحلول م

المؤمن لھ في الرجوع علیھا على الرغم من تسببھا في أحداث الخطر المؤمن لھ، 
في حین لم ینص . وھم األشخاص الذین یكونون مع المؤمن لھ في معیشة واحدة

المشرع المصري على ھذه الفئة بشكل مستقل، وإنما أضاف شرط اإلقامة مع 
  .)٣(لرجوعالمؤمن لھ إلى صفة القرابة أو المصاھرة المتناع ا

 في صدد تحدید مفھوم المعیشة الواحدة، بأن المقصود )٤(وقد ذھب بعض الفقھاء
 من شرط )٥(بھا ھي اإلقامة مع المؤمن لھ فقط، في حین یقلل بعض الفقھاء

اإلقامة، ویرى أنھ یجب أن یكون شرط التكفل والرعایة معیار عدم رجوع المؤمن 
قامة سواء كانت مشتركة أو على المسؤول عن الضرر بغض النظر عن اإل

  .منفصلة

                                                 
إبراھیم . د. ٢٧٣ – ٢٧٢، صمحمد المرسي زھرة، أحكام عقد التأمین، المرجع السابق.  د  )١(

الدسوقي أبو اللیل، التزام المؤمن ب�التعویض وم�دى رجوع�ھ عل�ى الم�ؤمن ل�ھ وعل�ى الغی�ر          
عب�د العزی�ز المرس�ي حم�ود،     . د.  وم�ا بع�دھا  ٧٦المسئول عن الضرر، المرجع ال�سابق، ص    

  . وما بعدھا٧٤مدى حق المؤمن البري في الرجوع، المرجع السابق، ص
  . منشورات مركز عدالة١١/١/٢٠٠٧ تاریخ ٢٩٢٢/٢٠٠٦ أردني رقم تمییز حقوق   )٢(
 الق�انون األردن�ي،   – دراس�ة مقارن�ة     – أسید ح�سن ال�ذنیبات، الحمای�ة القانونی�ة للم�ؤمن ل�ھ                )٣(

  .٦١٦، ص٢٠٠٩القانون المصري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 
لمترتب�ة عل�ى دفع�ھ، الناش�ر دار     خلیل م�صطفى، تق�دیر مبل�غ التع�ویض وحق�وق الم�ؤمن ا      .  د  )٤(

محمد المرسي زھرة، أحك�ام     . د. ٢٥٩، ص ٢٠٠٠الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،      
عبد العزیز المرسي حم�ود، م�دى ح�ق الم�ؤمن         . د. ٢٧٢عقد التأمین، المرجع السابق، ص    

  .٧١البري في الرجوع، المرجع السابق، ص
ت�زام الم�ؤمن ب�التعویض وم�دى رجوع�ھ عل�ى الم�ؤمن ل�ھ              إبراھیم الدس�وقي أب�و اللی�ل، ال       . د  )٥(

  .٧٩وعلى الغیر المسئول عن الضرر، المرجع السابق، ص
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نالحظ أن المشرع األردني قد أخذ بمعیار اإلقامة مع المؤمن لھ كعنصر مستقل 
لذا . لمنع المؤمن من الحلول محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول

نعتقد أنھ أمام عدم وضوح عبارة النص، كون المشرع لم یحدد طبیعة اإلقامة التي 
رھا حتى یتقرر المنع، فمن الطبیعي أن تكون ھناك عالقة قویة بین یجب تواف

المؤمن لھ واألشخاص الذین یقیمون معھ، فیفترض أن المؤمن لھ یتكفل بإعانتھم 
 تعني وحدة السكن، والحكمة من – من خالل عبارة النص –ورعایتھم، فاإلقامة 

مؤمن بالرجوع، فكأنھ إذ لو سمح لل. النص تملي تكفل المؤمن لھ بمن یقیمون معھ
  .یرجع على المؤمن لھ فیسترد منھ بالیسار ما دفعھ إلیھ بالیمین

  .األشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤوالً عن أفعالهم:  الفئة الثالثة-
وتشمل ھذه الفئة األشخاص الذین یكون المؤمن لھ مسؤوًال قانونًا عن أفعالھم، 

. )٢( باعتباره متبوعًا یسأل عن أفعال تابعیھ، أو)١(باعتباره متولیًا للرقابة علیھم
وعلیھ متى كان المسؤول عن حدوث الخطر المؤمن منھ أحد أشخاص ھذه الفئة 
فإنھ یمتنع على المؤمن الحلول محل المؤمن لھ للرجوع علیھ بدعوى الحلول، وال 
یشترط ألشخاص ھذه الفئة مشاركة المؤمن لھ في معیشة واحدة؛ إذ یكفي أن 

لغیر الذي أحدث الضرر خاضعًا لرقابة المؤمن لھ أو تابعًا لھ، حتى یتحقق یكون ا
  .)٣(منع المؤمن من الرجوع علیھ

وعلى الرغم من ذلك، فقد ثار خالف في الفقھ حول مدى امتناع رجوع المؤمن 
إلى القول بأن منع رجوع  )٤(وقد ذھب الرأي الراجح . على تابعي المؤمن لھ
ؤمن لھ یكون مطلقًا في جمیع األفعال التي یقوم بھا التابع المؤمن على تابعي الم

                                                 
كاألبن��اء الق��صر أو حت��ى الب��الغین أو غی��ر األبن��اء مت��ى كان��ت ح��التھم العقلی��ة أو الج��سمیة          )١(

كم��ا . م��دني أردن��ي) أ/٢٨٨/١(م��دني م��صري و) ١٧٣(انظ��ر الم��ادتین . ت��ستوجب رق��ابتھم
 م�ن الق�انون   ٢٨٨یستفاد من أحكام المادة : "اء في حكم لمحكمة التمییز األردنیة من أنھ   ج

المدني أن من یقوم على تربیة القاصر یكون مسؤوًال عن الضرر ال�ذي یحدث�ھ للغی�ر بعمل�ھ          
 ت��اریخ ٢٥١٠/٢٠٠٨تمیی��ز حق��وق رق��م ...". غی��ر الم��شروع وملزم��ًا بتع��ویض الم��ضرور

 .دالة منشورات مركز ع٢٩/٤/٢٠٠٩
م�دني  ) ب/٢٨٨/١(م�دني م�صري و    ) ١٧٤(انظ�ر الم�ادتین     .  كالخدم والعمال والم�ستخدمین     )٢(

م�ن المق�رر بمقت�ضى الم�ادة        : "كما جاء في حك�م لمحكم�ة التمیی�ز األردنی�ة م�ن أن�ھ              . أردني
من القانون المدني أن المتبوع یكون مسؤوًال عن ال�ضرر ال�ذي یحدث�ھ تابع�ھ              ) ب/٢٨٨/١(

واقعًا منھ حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا، وأن مسؤولیة المتبوع ع�ن أعم�ال             بعملھ متى كان    
. ٢. عن��صر ال��سلطة الفعلی��ة . ١: تابع��ھ تتحق��ق إذا قام��ت بینھم��ا عالق��ة التبعی��ة بعن��صریھا  

عنصر الرقابة والتوجیھ بأن یك�ون للمتب�وع ال�سلطة ف�ي أن ی�صدر لتابع�ھ م�ن األوام�ر بم�ا                        
". عامًا، وأن تكون لھ الرقابة علیھ في تنفیذ ھذه األوام�ر یوجھھ بھا في عملھ ولو توجیھًا       

 . منشوارت مركز عدالة٣٠/٦/٢٠٠٨ تاریخ ١٢١٥/٢٠٠٨تمییز حقوق رقم 
  .٢٧٣محمد المرسي زھرة، أحكام عقد التأمین، المرجع السابق، ص. د  )٣(
یتي، المرج��ع ج��الل محم��د إب��راھیم، الت��أمین وفق��ًا للق��انون الك��و   . د: انظ��ر ح��ول ھ��ذا ال��رأي   )٤(

عبد العزی�ز المرس�ي حم�ود، م�دى ح�ق الم�ؤمن الب�ري ف�ي الرج�وع،             . د. ٨٦٩السابق، ص 
  .٧١المرجع السابق، ص
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سواء أكانت في أثناء تأدیة أعمال الوظیفة أو بسببھا لدى المسؤول عنھم أم ال، 
یرى عدم صحة األخذ بھذا الرأي،  )١(إال أن ھناك بعضًا من الفقھاء المصریین 

لفعل الضار من أحد ویشترط حتى یمتنع على المؤمن الرجوع على التابع أن یقع ا
تابعي المؤمن لھ في أثناء تأدیة أعمال الوظیفة أو بسببھا؛ وذلك ألن العبرة في 
الحظر ھي بأن یكون الفعل المسبب للضرر من األفعال التي یسأل عنھا المؤمن 

ویبدو لنا أن الرأي الثاني ھو المقبول؛ وذلك ألن ھذه األفعال الصادرة من . لھ
في أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببھا، والتي بسببھا أصبح ھؤالء األشخاص جاءت 

وبالتالي إذا انتفى ھذا الشرط فال . المؤمن لھ مسؤوًال عنھم ولیس ألي سبب آخر
یسأل المؤمن لھ عن أفعالھم، ومن ثم یحق للمؤمن الحلول محل المؤمن لھ 

  .والرجوع علیھم بدعوى الحلول
لحق في الرجوع، أن أشخاص الفئتین ونالحظ في شأن األشخاص المستثنین من ا

األولى والثالثة ال یمكن الرجوع علیھم سواء أكانوا یقیمون مع المؤمن لھ أو 
استقلوا في اإلقامة بسكن منفصل، ھذا في القانون األردني، أما القانون المصري 
فقد اشترط المشرع إلفادة أشخاص الفئة األولى، وھم أقارب وأصھار المؤمن لھ 

األخیر في معیشتھ، بینما لم یشترط توافر ھذا الشرط بالنسبة ألشخاص مشاركة 
أما أشخاص الفئة . الفئة الثالثة، وھم الذین یسأل المؤمن لھ مدنیًا عن أفعالھم

 من الرجوع علیھم ما داموا أنھم - أیًا كانت صفتھم-الثانیة فھم مستثنون 
 ذكرھم المشرع األردني، ، وھم الذین)٢( یتقاسمون مع المؤمن لھ معیشة واحدة

بینما لم ینص المشرع المصري على ھذه الفئة من األشخاص بشكل مستقل، وإنما 
ویؤخذ على مسلك المشرع . استلزم كما تقدم توافر صفة القرابة أو المصاھرة

المصري أنھ جعل األشخاص الذین یكون المؤمن لھ مسؤوًال عنھم في وضع 
لم یشترط بالنسبة لھم مشاركة المؤمن لھ في أفضل من األقارب واألصھار، حیث 

بینما ال تكفي القرابة وحدھا لمنع رجوع المؤمن على أقارب وأصھار . معیشتھ
وبالتالي فإن فرص رجوع . المؤمن لھ، بل یشترط مشاركة المؤمن لھ في معیشتھ

المؤمن على أقارب وأصھار المؤمن لھ ستكون أكبر من رجوعھ على من یسأل 
  .)٣(ر عن أفعالھم ھذا األخی

                                                 
خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون الك��ویتي، المرج��ع   . ج��ابر محج��وب عل��ي ود. د  )١(

 ٢٧٣، ص محمد المرسي زھرة، أحكام عقد التأمین، المرجع ال�سابق        . د. ٣٧١السابق، ص 
ج���الل محم���د إب���راھیم، الت���أمین وفق���ًا للق���انون الك���ویتي، المرج���ع ال���سابق،        . د. ٢٧٤ –

    .٨٧٠ص
ع��دنان إب��راھیم س��رحان، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن ال��ضرر، المرج��ع           . د  )٢(

   .٢١٦السابق، ص
تي، المرج��ع خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون الك��وی  . ج��ابر محج��وب عل��ي ود. د  )٣(

أش���رف ج���ابر س���ید، م���شكالت الحل���ول الق���انوني للم���ؤمن، المرج���ع  . د. ٣٧٢ال���سابق، ص
عب�د العزی�ز المرس�ي حم�ود، م�دى ح�ق الم�ؤمن الب�ري ف�ي الرج�وع،                  . د. ١٤٦السابق، ص 

    .٧٥المرجع السابق، ص
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ولعل الباعث على ھذا االستثناء یكمن في الصلة الوثیقة التي تربط المؤمن لھ 
بأقاربھ وأصھاره، بحیث یقوم مانع أدبي یحول دون الرجوع علیھم بدعوى 
المسؤولیة من قبل المؤمن لھ، والعلة نفسھا فیما یتعلق باألشخاص الذین یقیمون 

 نظرًا للعالقة -ؤمن لھ ضرر بفعل أحدھم، فإنھمع المؤمن لھ، فإذا لحق بالم
 لن یرجع علیھم بدعوى -الخاصة والقویة التي تربط ھؤالء األشخاص بالمؤمن لھ

المسؤولیة إذا ما لحقھ الضرر بفعل أي منھم، لذلك كان من باب أولى منع المؤمن 
ن أما العلة في منع رجوع المؤمن على ھؤالء األشخاص الذی. من الرجوع علیھم

یكون المؤمن لھ مسؤوًال عن أفعالھم فترجع إلى اعتبارات قانونیة، تكمن في أن 
الرجوع ھو في حقیقتھ رجوع على المؤمن لھ نفسھ وخصوصًا إذا ما كان ھؤالء 
األشخاص معسرین، وبذلك یأخذ المؤمن بالیسار ما أعطاه للمؤمن لھ بالیمین، 

ف إلى ذلك أنھ إذا كان الھدف أض. فتضیع على المؤمن لھ الفائدة من التأمین
الرئیسي من الحلول ھو منع المؤمن لھ من الجمع بین مبلغي التأمین والتعویض 
إعماًال لمبدأ الصفة التعویضیة في تأمین األضرار، ولما كان المؤمن لھ ال یرجع 
غالبًا على المسؤول عن الضرر، فإنھ لن یجمع بین مبلغي التأمین والتعویض، 

  .)١( علة الحلول تنتفي وال یكون ھناك مبرر لحلول المؤمن محلھوبالتالي فإن

                                                 
ب�و  إب�راھیم الدس�وقي أ    . د. ٣٥٨أحمد شرف الدین، أحك�ام الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص           .  د  )١(

س�عید جب�ر،   . د. ٥٨ – ٥٦اللیل، رجوع المؤمن بما أداه من تعویض، المرجع السابق، ص 
ج���ابر . د. ٧٢رج���وع الم���ؤمن عل���ى الغی���ر الم���سئول ع���ن الح���ادث، المرج���ع ال���سابق، ص 

خال��د الھن�دیاني، أحك�ام الت��أمین ف�ي الق�انون الك��ویتي، المرج�ع ال��سابق،      . محج�وب عل�ي ود  
  .٣٧٠ص

إن الت��أمین ی��شمل ع��ادة ك��ل خط��أ ی��صدر ع��ن : "ردنی��ة ف��ي ھ��ذا ال��صددوتق��ول محكم��ة التمیی��ز األ
أولئ��ك المق��ربین للم��ؤمن ل��ھ، وأن المن��ع م��ن الحل��ول یرج��ع إل��ى  أن المبل��غ المترت��ب عل��ى     
المؤمن أداؤه لیس لھ صفة التعویض ف�إن الم�ؤمن یتقاض�ى مقابل�ھ م�ن الم�ؤمن ل�ھ، وعل�ى                    

رجع بھ عل�ى الغی�ر لی�سوغ ل�ھ الحل�ول      حق في شيء ی) شركة التأمین(ھذا ال یكون للمؤمن   
محل الم�ؤمن ل�ھ بالمطالب�ة ب�ھ، فالق�انون افت�رض ب�أن م�ن یت�سبب بالح�ادث م�ن الم�ذكورین              
أع�اله فل�ن یرج��ع عل�یھم الم��ؤمن ل�ھ ب��التعویض لعالقت�ھ الخاص��ة بھ�م فم��ن ب�اب أول��ى أن ال        

ل�ھ، وب�ذلك   یسمح للمؤمن بالرجوع علیھم، ولو أجیز ذلك لكان في ھذا رجوع على الم�ؤمن            
یأخ�ذ الم�ؤمن بالی�سار م�ا أعط�اه ب�الیمین، فت�ضیع عل�ى الم�ؤمن ل�ھ منفع�ة الت�أمین، كم��ا أن             
القانون وبافتراض�ھ ع�دم رج�وع الم�ؤمن ل�ھ عل�ى المت�سبب بالح�ادث م�ن األش�خاص ال�وارد             
ذك��رھم یك��ون ق��د س��لب الم��ؤمن س��نده الق��انوني ب��الحلول مح��ل الم��ؤمن ل��ھ  ب��الرجوع عل��ى     

ھذا المنع متعلق بالنظام العام وال یجوز االتفاق عل�ى م�ا یخالف�ھ، ول�یس     المتسبب بالحادث و  
للمؤمن أن یشترط الرجوع على المؤمن لھ، أو أي من األشخاص المذكورین من أقربائھ أو  
أصھاره بدعوى الحلول، ولیس لھ أن یتفق مع المؤمن لھ على تحویل حق المؤمن لھ إلیھ،     

م�ن الق�انون الم�دني،      ) ٩٢٦(لك ب�اطًال لمخالفت�ھ الم�ادة        ویعتبر االتفاق الخطي على خالف ذ     
وعلیھ وحیث إن المتسبب في الحادث ھو ابن المؤمن ل�ھ مال�ك ال�سیارة فھ�و م�شمول بمن�ع               

م��دني، ویك��ون الحك��م  ) ٩٢٦(م��ن الرج��وع علی��ھ عم��ًال بالم��ادة    ) ش��ركة الت��أمین (الم��ؤمن 
 ت��اریخ ٥٧٨/١٩٩٩ق��م تمیی��ز حق��وق ر ". بخ��الف ذل��ك مخالف��ًا للق��انون م��ستوجب ال��نقض   

   . منشورات مركز عدالة٢٣/٩/١٩٩٩
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ویالحظ أنھ إذا كان المشرع قد منع المؤمن من الرجوع على المسؤول عن 
الضرر إذا كان واحدًا من أشخاص الفئات السابقة فال یمنع المؤمن لھ من الرجوع 

ھ، حتى ولو على الغیر المسؤول إذا كان من أحد ھؤالء األشخاص أو على مؤمن
قبض مبلغ التأمین من المؤمن؛ إذ إن مبدأ الصفة التعویضیة للتأمین من األضرار 
ال یحول دون ھذا الرجوع، ألن ھذا المبدأ یعمل بھ في العالقة بین المؤمن 
والمؤمن لھ حتى ال یحصل األخیر من األول مبلغًا أكبر مما لحقھ من ضرر، 

یر من أیة مسؤولیة، إذا منع المؤمن من والقول بغیر ذلك یؤدي إلى إفالت الغ
كما أنھ وفقًا . الرجوع علیھ، ولم نمنح المؤمن لھ ھذا الرجوع، وھو ما ال یجوز

لنظام الحلول، فالمؤمن یرجع على الغیر بدعوى المؤمن لھ، فإذا تعذر الرجوع 
على الغیر، فإنھ یحق للمؤمن لھ استعمال دعواه في الرجوع على الغیر 

  .)١(المسؤول
ویعتبر ھذا الحكم من النظام العام، فال یجوز االتفاق على ما یخالفھ بین المؤمن 

، وبناء على ذلك ال یجوز للمؤمن أن یشترط الرجوع على ھؤالء )٢(والمؤمن لھ 

                                                                                                                          
     

ج�ابر  . د. ١٣٥٢السنھوري، الجزء ال�سابع، المجل�د الث�اني، عق�د الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص            .  د  )١(
. ٣٧٣خالد الھندیاني، أحكام التأمین في القانون الك�ویتي، المرج�ع ال�سابق، ص     . محجوب علي ود  

س�عد واص�ف،    . ٢٧٥ – ٢٧٤عق�د الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص        محمد المرسي زھ�رة، أحك�ام       . د
وانظر في الرأي الفقھي الذي ی�ذھب إل�ى  ع�دم        . ٤٩٨التأمین من المسئولیة، المرجع السابق، ص     

. د: جواز رجوع المؤمن لھ عل�ى الم�سؤول ع�ن ال�ضرر بع�د ح�صولھ عل�ى التع�ویض م�ن الم�ؤمن              
عب�د عل�ي رض�ا    . ٨٧٤یتي، المرج�ع ال�سابق، ص  جالل محم�د إب�راھیم، الت�أمین وفق�ًا للق�انون الك�و           

  .٢٧٣جعفر، رجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الضرر، المرجع السابق، ص
وھذا القید المشار إلی�ھ، وأن ورد ف�ي   : "....  وقد قضت محكمة النقض المصریة في ھذا الصدد بأن      )٢(

النظام العام لالعتبارات الت�ي بن�ى   القانون بشأن الحلول القانوني في التأمین من الحریق، وھو من     
 عل�ى الحل�ول   – وبطری�ق القی�اس   –علیھا، فال یجوز االتفاق عل�ى م�ا یخالف�ھ، فإن�ھ ین�سحب ك�ذلك        

 على –االتفاقي لتساوي صورتي الحلول في علة ھذا الحكم، وإذا كان الحكم المطعون فیھ قد قضى 
 – وبن�اء عل�ى الحل�ول االتف�اقي     –ى  للشركة المطع�ون ض�دھا األول�   –أساس المسئولیة التقصیریة  

على مورث الطاعنین تابع البنك المؤمن لھ، بما كانت قد دفعتھ من تعویض إلى  ھذا البنك، مع أن  
 فإن��ھ یك��ون ق��د خ��الف أحك��ام – عل��ى م��ا س��لف بیان��ھ –عالق��ة تبعیت��ھ ل��ھ تح��ول دون ھ��ذا الرج��وع 

، الطعن�ان رق�م    ١١/١٢/١٩٩٧نقض م�دني م�صري جل�سة        ". القانون في أساس الرجوع وأحكامھ    
.  وم�ا بع�دھا  ١٤٣٠ ص٢٦٧ رق�م  ٤٨ ق، مجموع�ة أحك�ام ال�نقض س    ٦٠ لسنة   ٣٦٣٩،  ١٦٢٢
  .١٤١أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص. انظر د

من ل�ھ  كما أن القانون وبافتراضھ عدم رجوع المؤ     : " وتقول محكمة التمییز األردنیة في ھذا الصدد بأنھ       
على المتسبب بالحادث من األشخاص الوارد ذكرھم یكون قد سلب المؤمن سنده القانوني ب�الحلول     
محل المؤمن لھ بالرجوع على المتسبب بالحادث، وھذا المنع یتعلق بالنظام العام وال یجوز االتفاق 
 عل��ى م��ا یخالف��ھ، ول��یس للم��ؤمن أن ی��شترط الرج��وع عل��ى الم��ؤمن ل��ھ، أو أي م��ن األش��خاص           

المذكورین من أقربائھ أو أصھاره بدعوى الحلول، ولیس لھ أن یتفق مع الم�ؤمن ل�ھ عل�ى تحوی�ل               
م�ن  ) ٩٢٦(حق المؤمن لھ إلیھ، ویعتبر االتفاق الخطي على خالف ذلك باطًال ف�ي مخالفت�ھ للم�ادة             

 من��شورات مرك��ز ٢٣/٩/١٩٩٩ ت��اریخ ٥٧٨/١٩٩٩تمیی��ز حق��وق أردن��ي رق��م ". الق��انون الم��دني
     .عدالة
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بدعوى الحلول أو بمقتضى الحلول االتفاقي، كما ال یجوز للمؤمن لھ أن یحیل حقھ 
  .)١(في الرجوع علیھم إلى المؤمن 

 وضع قیدًا – بخالف المشرع المصري –تجدر اإلشارة إلى أن المشرع األردني و
على منع حلول المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع على الفئات سالفة الذكر، فقد 

من ) ٩٢٦(اشترط حتى یستفید ھؤالء األشخاص الذین تم استثناؤھم في المادة 
یھم بدعوى الحلول أن یكون القانون المدني األردني من منع المؤمن الرجوع عل

، ویبدو ذلك )٢(الخطر قد تحقق بخطئھم غیر العمدي أسوة بالمشرع الفرنسي 
ما لم یكن من أحدث الضرر : "... واضحًا من نص المادة السابقة والتي جاء فیھا

فإذا تحقق الخطر المؤمن منھ بخطأ عمدي من أي من ھؤالء ...". غیر المتعمد
ناؤھم فإن للمؤمن حق الرجوع علیھم شخصیًا، دون حقھ األشخاص الذین تم استث

بالرجوع على المؤمن لھ بصفتھ مسؤوًال مدنیًا عن فاعل الضرر، وذلك خوفًا من 
أن یسترد المؤمن ما سبق أن دفعھ للمؤمن لھ؛ ألنھ ینبغي أن ال یضار المؤمن لھ 

  .)٣(من ھذا الحلول
وحیث إنھ من : "... )٤( حكم لھا وتطبیقًا لذلك قضت محكمة التمییز األردنیة في

الثابت أن المدعى علیھ قد استعمل السیارة المؤمنة لدى المدعیة دون وجھ حق، 
 ٤١٦وقد أدین نتیجة ذلك بجرم استعمال أشیاء الغیر دون وجھ حق خالفًا للمادة 

 صلح جزاء عمان المكتسب ٩٣/٢٠٠١عقوبات بموجب الحكم الجزائي رقم 
مدني لكونھ ) ٢٨٨(دو غیر تابع بالمعنى المقصود بالمادة الدرجة القطعیة، فیغ

استعمل السیارة بدون ترخیص أو إذن من المتبوع مالك المعرض الذي یعمل فیھ 
 مدني لتوافر ٩٢٦المدعى علیھ حارسًا، وكان على المحكمة تطبیق حكم المادة 

للقانون شروط تطبیقھا في ھذه الدعوى، ولمَّا لم تفعل یكون قرارھا مخالفًا 
  ".ومستوجبًا للنقض من ھذه الناحیة

أما المشرع المصري فإنھ لم یورد ھذا القید الذي وضعھ المشرع األردني على 
من القانون المدني المصري ) ٧٧١(االستثناء، بما یثیر التساؤل في ظل خلو المادة 

ة عن حكم ھذه الحالة، ھل یملك المؤمن الرجوع على أي من المذكورین في الماد
السابقة إذا وقع الخطر المؤمن منھ بخطأ عمدي أم ال یملكھ لیظل ھذا الحق للمؤمن 

  .لھ؟

                                                 
إب��راھیم الدس��وقي أب��و اللی��ل، رج��وع الم��ؤمن بم��ا أداه م��ن تع��ویض، المرج��ع ال��سابق،        .  د )١(

  .٥٨ص
م�ن ق�انون الت�أمین الفرن�سي اش�ترط ت�وافر عن�صر س�وء         ) ١٢١/١٢(یالحظ أن نص المادة      )٢(

؛ أي أن�ھ یج�وز   "ما لم یكن ھناك سوء نیة من أحد ھؤالء األش�خاص "النیة، حیث جاء فیھا   
لرج�وع عل�یھم مت�ى تحق�ق الخط�ر م��ن الم�ؤمن من�ھ، وت�وافرت ل�دیھم نی�ة ارتك��اب           للم�ؤمن ا 

     .الخطأ عمدًا
. د. ٢٥٠عبد القادر العطی�ر، الت�أمین الب�ري ف�ي الت�شریع األردن�ي، المرج�ع ال�سابق، ص          .  د  )٣(

  .٨٧٧جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للقانون الكویتي، المرجع السابق، ص
  . منشورات مركز عدالة٢٤/٦/٢٠٠٨ تاریخ ٢٤٥١/٢٠٠٧ أردني رقم  تمییز حقوق )٤(
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 في ظل عدم وجود نص صریح بذلك، إلى منع المؤمن من )١(یذھب الرأي الغالب
الرجوع على أي من األشخاص المذكورین في المادة أعاله، حتى لو تحقق الخطر 

المؤمن استثناء مقرر بنص خاص، ومن ثم ال المؤمن منھ بخطئھم العمدي؛ ألن حلول 
یكون سائغًا الرجوع إلى القواعد العامة في ھذه الحالة لمنح المؤمن ھذا الحق، بل یظل 
حق الرجوع للمؤمن لھ لمطالبتھم بالتعویض بعد أن یحصل على مبلغ التأمین من 

  .)٢(المؤمن
من قانون ) الثالثة الفقرة ١٢١/١٢(ونالحظ أن المشرع الفرنسي ذكر في المادة 

التأمین سالفة الذكر، فئتین من األشخاص الذین یمتنع الرجوع علیھم بدعوى 
الحلول من قبل المؤمن، وتشمل الفئة األولى أبناء المؤمن لھ وأصولھ وفروعھ 
وأصھاره وتابعیھ، وھؤالء یمتنع على المؤمن الرجوع علیھم بدعوى الحلول، 

أما الفئة الثانیة فتشمل كل شخص ال یدخل .  لھولو لم یكونوا مقیمین مع المؤمن
ضمن الفئة األولى، یقیم مع المؤمن لھ بصفة معتادة، كصدیق لھ یشاطره في 
معیشة واحدة، وھؤالء یشترط لمنع المؤمن من الرجوع على أحدھم بدعوى 

  .الحلول أن یكون مقیمًا مع المؤمن لھ بصفة معتادة
وحیث : "... )٣(لفرنسیة في ھذا الصدد بأنھا) فیرساي(وقد قضت محكمة استئناف 

إن المسؤول عن الحادث لیس تابعًا للمؤمن لھ عند وقوع الوقائع، فإن المؤمن 
  ".یحل في حقوق المضرور، ویجوز لھ أن یرجع على المسؤول عن الحادث

 ف�ي معن�ى ال�سكن الواح�د أو المعی�شة            )٤(وقد توس�عت محكم�ة ال�نقض الفرن�سیة        
ولذلك قضى برفض : "درسة الثانویة بالنسبة لطلبة القسم الداخلي فیھاالواحدة لیشمل الم

                                                 
خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون الك��ویتي، المرج��ع   . ج��ابر محج��وب عل��ي ود.  د )١(

جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للق�انون الك�ویتي، المرج�ع         . د. ٣٧٣ – ٣٧٢السابق، ص 
ید، م���شكالت الحل���ول الق���انوني للم���ؤمن،  أش���رف ج���ابر س���. د. ٨٨٠ – ٨٧٩ال���سابق، ص

  .١٥٠ – ١٤٩المرجع السابق، ص
 راجع حول الرأي الذي یخول الم�ؤمن ح�ق الرج�وع عل�ى أي م�ن األش�خاص الم�ستثنین م�ن           )٢(

  .ممارسة ھذا الحق قبلھم، متى ثبت تعمده إحداث الضرر؛ أي كان سيء النیة
 ١٣٥٣الت���أمین، المرج���ع ال���سابق، ص ال���سنھوري، الج���زء ال���سابع، المجل���د الث���اني، عق���د   .  د

  .والذي یرى إمكان األخذ بھذا الحكم في مصر لعدم تعارضھ مع القواعد العامة). ٢(ھامش
  .٨١عبد العزیز المرسي حمود، مدى حق المؤمن البري في الرجوع، المرجع السابق، ص.  د

 (٣)  Cour d'appel de Versailles, ١re ch, ١٩ mai ٢٠٠٠, Dalloz, 
٢٠٠٠, no ٢٣, p. ١٦٧. "subrogation de l'assureur: qualification 
duprepose".                

 (٤)  cass. civ. ١re , ٢ juill ١٩٩١, Bull. civ . l, no ٢٢٤; RGAT, ١٩٩١, 
p.٥٨٧, note R Maurice.                                                                                 
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 في الرجوع على قاصرین یتلقیان تعلیمھما   – وھي المؤمن لھ     –دعوى مؤمن المدرسة    
  .)١("بمدرسة داخلیة، على أساس أنھما یقیمان إقامة معتادة بمسكن المؤمن لھ

ى مؤمن المسؤول، ویثور التساؤل حول مدى جواز رجوع مؤمن المضرور عل
وذلك في حالة كون المسؤول من األشخاص الذین یمتنع على المؤمن الرجوع 

  .علیھم بدعوى الحلول؟
، إلى أن المؤمن یمتنع علیھ )٢(ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في حكم قدیم نسبیًا

وتستند في ذلك إلى أن المؤمن ال یملك دعوى الرجوع . الرجوع على مؤمن مسؤول
ؤول، فإنھ بالتالي ال یملك الرجوع على مؤمن المسؤول، فالمشرع حظر على المس

الحلول في ھذه الحقوق سواء أكان ذلك في مواجھة الغیر المسؤول أو مؤمن 
  . )٣(مسؤولیتھ

إال أنھ یالحظ أن ھذه الحصانة ضد الرجوع ھي حصانة قانونیة ذات طابع شخصي 
خاص الوارد ذكرھم في نص محض، وعلیھ ال یمكن أن یستفید منھا غیر األش

مدني مصري، فلو كان المتسبب في ) ٧٧١(مدني أردني و) ٩٢٦(المادتین 
الضرر من ھؤالء األشخاص، وكان مؤمنًا من مسؤولیتھ تجاه الغیر، فإن مؤمن 

  .)٤(  یستطیع الرجوع على مؤمن المسؤول عن الضرر- وبعد تعویضھ-المضرور
ة عن موقفھا السابق، إذ جاء في حكم لھ�ا  ولھذا فقد عدلت محكمة النقض الفرنسی    

 م��ن ق��انون ١٢١/١٢ال تفی��د الح��صانة المق��ررة ب��الفقرة الثالث��ة م��ن الم��ادة   : "أن��ھ

                                                 
أش�رف ج�ابر س�ید، م�شكالت الحل�ول الق�انوني       . د: راجع انتقاد جانب م�ن الفق�ھ ھ�ذا االتج�اه           )١(

ع��دنان إب��راھیم س��رحان، رج��وع الم��ؤمن . د. ١٤٤ – ١٤٣للم��ؤمن، المرج��ع ال��سابق، ص
  .٢١٦على الغیر المسئول عن الضرر، المرجع السابق، ص

 (٢)  cass. civ. ٢٨ octobre ١٩٤٧, D, ١٩٤٨, note P.L. – P; JCP ١٩٤٨, 
II, ٤١٤٦, note Besson. 

  : وانظر في نفس المعنى
civ ,١ er . ٢٨ avril ١٩٧٠, RGAT, ٦٨ ,١٩٧١; JCP ١٦٤٢٠-١١-١٩٧٠, 

note R. L; civ ١er. ٦juin ١٩٩٠, Bull. no ١٩٠. 
انظر حول ال�رأي ال�ذي یحظ�ر عل�ى م�ؤمن الم�ضرور الرج�وع عل�ى م�ؤمن الم�سؤول أس�وة                       )٣(

ج�الل محم�د إب�راھیم، الت�أمین وفق�ًا للق�انون الك�ویتي، المرج�ع ال�سابق،                  . د: مسؤول ذاتھ بال
عب��د العزی��ز المرس��ي حم��ود، م��دى ح��ق الم��ؤمن الب��ري ف��ي الرج��وع، المرج��ع  . د. ٨٧٥ص

 .٧٧السابق، ص
ع��دنان إب��راھیم س��رحان، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن ال��ضرر، المرج��ع           .  د )٤(

  ٢١٧السابق، ص
ال�سنھوري،  . د: نظر حول االتجاه ال�ذي یجی�ز رج�وع م�ؤمن الم�ضرور عل�ى م�ؤمن الم�سؤول            ا

إب���راھیم . د. ١٣٥١الج���زء ال���سابع، المجل���د الث���اني، عق���د الت���أمین، المرج���ع ال���سابق، ص 
الدسوقي أبو اللیل، التزام المؤمن بالتعویض ومدى رجوع�ھ عل�ى الم�ؤمن ل�ھ وعل�ى الغی�ر                 

سعید جب�ر، رج�وع الم�ؤمن عل�ى     . د. ٨٥ – ٨٤ابق، صالمسئول عن الضرر، المرجع الس   
فایز أحم�د عب�د ال�رحمن، الرج�وع       . د. ٧٤الغیر المسئول عن الحادث، المرجع السابق، ص      

  .٤١على الغیر المسئول عن الحادث، المرجع السابق، ص
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التأمین إال األشخاص المذكورین ف�ي ال�نص، وال تمن�ع م�ن ممارس�ة الم�ؤمن ال�ذي            
ع��وض الم��ضرور م��ن الرج��وع ب��دعوى الحل��ول ض��د الم��ؤمن عل��ى م��سؤولیة أح��د   

  .)١(" ھؤالء األشخاص
وقد كان ھذا الحكم بمناسبة الطعن المقدم من شركة التأمین التبادلي العام ضد 

ث وضع رب العمل السكن تحت تصرف تابعیھ، نظیر شركة إیطالیا للتأمین، حی
المقابل المالي، وقد دمر السكن كلیة بحریق نتیجة خطأ أحد تابعي رب العمل، وتم 

، والتي رفعت دعوى )شركة إیطالیا للتأمین(تعویض األخیر بواسطة المؤمن 
 المؤمن على مسؤولیة –رجوع بطریق الحلول ضد شركة التأمین التبادلي العام 

 ١٢١/١٢ التي ادعت أن ھذا الرجوع غیر مقبول تطبیقًا ألحكام المادة –لعامل ا
 من قانون التأمین، بأن العامل تابع لرب العمل، إال أن محكمة االستئناف ٣فقرة 

حكمت بدعوى الحلول لصالح شركة إیطالیا للتأمین، على أساس أنھ وقت اندالع 
عمل؛ ألن السكن قد وضع تحت الحریق، لم یكن العامل خاضعًا لسلطة رب ال

  .تصرفھ نظیر المقابل المالي
ونحن نعتقد صحة االتجاه األخیر الذي یمنح مؤمن المضرور الرجوع بدعوى 
الحلول على مؤمن المسؤول بما دفعھ للمؤمن لھ المضرور؛ وذلك ألن علة حظر 
الحلول على ھؤالء األشخاص منتفیة في حالة رجوع مؤمن المضرور على مؤمن 

لمسؤول، إذ إنھ كلما انتفت الحكمة من الحظر جاز الحلول؛ وذلك ألن الحلول ھو ا
  .األصل بنص القانون والمنع ھو االستثناء على ھذا األصل

ب اطا  

رادود اا  

قد ال یتم إعمال الحلول بناء على إرادة المؤمن، كأن یتنازل عن حقھ في الحلول         
  . لتصرف المؤمن لھ، وھذا ما سنتناولھ في ھذا المطلبالمقرر لھ قانونًا، أو كأثر

  : تنازل المؤمن عن الحق في الحلول-أوًال
یجوز االتفاق بین المؤمن والمؤمن لھ على أن یتنازل األول عن حقھ في الحلول 
محل الثاني في الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر، إذ إنھ لیس وجوبیًا، إنما 

، وبالتالي فھو حر في استخدامھ متى توافرت )٢(مؤمنھو مجرد رخصة وخیار لل
وھذا ما یفھم من لفظ الجواز الوارد . شروطھ التي تطلبھا القانون أو التنازل عنھ

: من القانون المدني األردني، والتي استخدمت كلمة) ٩٢٦(في صدر نص المادة 
لنص غیر وقد یبدو ألول وھلة أن ا...". یجوز للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ"

متعلق بالنظام العام، وأن المؤمن حٌر في أن یرجع أو ال یرجع على الغیر 

                                                 
(١)  cass. civ ١er. ٨ decembre ١٩٩٣, Dalloz Sirey, ١٩٩٤, no ١٧, p. 

٢٣٥, note Bernard Beignier.                                                                            
إب��راھیم الدس��وقي أب��و اللی��ل، رج��وع الم��ؤمن بم��ا أداه م��ن تع��ویض، المرج��ع ال��سابق،        . د  )٢(

  .٧٦ص
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المسؤول، إال أن ممارستھ تتعلق بالنظام العام، بما یعني وجوب تقید المؤمن إذا 
 بالضوابط والقیود التي وضعھا النص )١(ما أراد الرجوع على الغیر المسؤول 

ط والقیود قد وضعت لحمایة المؤمن لھ الذي یعطیھ ھذا الحق؛ ألن ھذه الضواب
عند ممارسة المؤمن حقھ في الرجوع، ولذلك فھي من النظام العام المقرر 

وإن كل شرط في عقد . لمصلحة المؤمن لھ الطرف الضعیف في عقد التأمین
مدني أردني، ) ٩٢٦(التأمین یتضمن تعدیًال للضوابط والقیود الواردة في المادة 

 .)٢(ة المقررة للمؤمن لھ یكون باطًال لمخالفتھ للنظام العام ویتناقض مع الحمای

إن القول بأن الحلول المنصوص : "وتطبیقًا لذلك قضت محكمة التمییز األردنیة
من القانون المدني جوازي ھو قول ال یستند إلى أساس؛ ) ٩٢٦(علیھ في المادة 

ن ضمان للضرر، ألن القانون أجاز للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ بما دفعھ م
وخولھ أن یحصل علیھ ممن أحدث الضرر، وھذا یفید أن الخیار في استیفاء ھذا 
الحق ھو للمؤمن إن شاء أخذه وإن شاء تركھ، ولیس الخیار في ھذه المادة لمن 

  .)٣( "وقع علیھ الضرر أو للقضاء
رد في وھذا التنازل عن الحلول قد یكون عامًا، أي  أنھ یقع مسبقًا من خالل شرط ی

وثیقة التأمین، وغالبًا یشترط المؤمن زیادة قیمة قسط التأمین، وذلك مقابل ما 
كما قد یكون ھذا التنازل خاصًا . یفوتھ بسبب عدم الرجوع إلى الغیر المسؤول

بحادث معین، ویقع الحقًا على وقوع الخطر المؤمن منھ وقیام المؤمن بدفع مبلغ 
ن التنازل واضحًا وصریحًا؛ ألنھ ذو صفة ویشترط أن یكو. التأمین للمؤمن لھ

استثنائیة، لذلك یجب أن یفسر تفسیرًا ضیقًا، وأن یتم قصره على الحالة التي 
، وتطبیقًا لذلك ).٤( صدر بشأنھا، وبالتالي ال یستفید منھ إال األشخاص المعنیون

إذا تنازل المؤمن في وثیقة التأمین ضد الحریق عن حقھ في الحلول تجاه "
ستأجر ال یمتد أثره إلى المستأجر من الباطن أو من یشغل العقار بصورة فعلیة الم

  .)٥( "دون عقد إیجار

                                                 
رس��ي حم��ود، م��دى ح��ق الم��ؤمن الب��ري ف��ي الرج��وع، المرج��ع ال��سابق،    عب��د العزی��ز الم.  د )١(

إب��راھیم الدس��وقي أب��و اللی��ل، رج��وع الم��ؤمن بم��ا أداه م��ن تع��ویض، المرج��ع         . د. ٨٤ص
  .٧٧السابق، ص

م���صطفى الجم���ال، الت���أمین الخ���اص وفق���ًا ألحك���ام الق���انون الم���دني الم���صري، المرج���ع  . د   )٢(
 .٢٩٢ – ٢٩١السابق،  ص

 . منشورات مركز عدالة١٠/٧/١٩٨٦ تاریخ ٤٥٥/١٩٨٦قوق أردني رقم تمییز ح  )٣(
إب��راھیم الدس��وقي أب��و اللی��ل، رج��وع الم��ؤمن بم��ا أداه م��ن تع��ویض، المرج��ع ال��سابق،        .  د )٤(

عبد علي رضا جعفر، رج�وع الم�ؤمن عل�ى الغی�ر الم�سؤول ع�ن ال�ضرر، المرج�ع                     . ٧٦ص
    .٢١٥السابق، ص

(٥)  cass. Ass. Plen. ٢٨ mai ١٩٧٣, RGAT, ١٩٧٤, p.٣٩. 
س��عید جب��ر، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن الح��ادث، المرج��ع      . د:  م��شار إلی��ھ ل��دى 
  .٧٦السابق، ص
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وإذا تنازل المؤمن عن حقھ في الحلول، فإنھ یجوز للمؤمن لھ الرجوع على الغیر 
المسؤول؛ وذلك على اعتبار أنھ صاحب الحق في الرجوع أصًال، وألن دعواه ال 

وذلك ما لم یتم االتفاق على غیر ذلك أو . ؤمن محلھ فیھاتزال باقیة لم یحل الم
تتجھ نیة الطرفین إلى أن یشمل التأمین الخطر المؤمن منھ ومسؤولیة الغیر عن 
ھذا الخطر، عندئذ یكون المؤمن لھ قد تنازل ھو أیضًا عن حقھ في الرجوع على 

  .)١(الغیر المسؤول، ما دام قد تقاضى مبلغ التأمین من المؤمن 
یثور تساؤل حول ما إذا كان تنازل مؤمن المضرور عن الرجوع على الغیر و

  .المسؤول یمتد لیشمل مؤمن ھذا األخیر أم ال
إلى أن التنازل عن الحلول شخصي یقتصر أثره  )٢(ذھب االتجاه الغالب في الفقھ 

على العالقة مع الغیر المسؤول، وبالتالي ال یمتد لیشمل مؤمن مسؤولیتھ، ومن ثم 
 أن - ورغم أنھ تنازل عن حقھ في الرجوع على الغیر المسؤول-جوز للمؤمنی

  .یرجع على مؤمن ھذا المسؤول
إلى أن تنازل المؤمن عن الحلول في الرجوع على الغیر ) ٣( بینما ذھب رأي آخر

  .المسؤول معناه التنازل عن الرجوع على مؤمن مسؤولیة ھذا األخیر
نسي بھذا الرأي األخیر، فقد قضت محكمة وقد أخذت بعض أحكام القضاء الفر

إذا نزل المؤمن في العقد عن الرجوع على : "النقض الفرنسیة في حكم لھا بأنھ
  .)٤(" الغیر المسؤول فال یستطیع الرجوع على مؤمن مسؤولیتھ

إال أن محكمة النقض الفرنسیة عادت بعد ذلك، وقضت في أحكام مختلفة بأن تنازل 
رجوع على الغیر المسؤول ال یمتد لیشمل مؤمن ھذا المؤمن عن حقھ في ال

فقد قضت في أحد . المسؤول، حاسمة بذلك خالفًا فقھیًا بین مؤید ومعارض
شرط التنازل عن الرجوع على الشخص المسؤول عن الضرر : "أحكامھا بأن

 التنازل عن - ما لم یوجد اتفاق مخالف-والذي تضمنھ عقد التأمین، ال یعني
  .)٥( "ؤمن ھذا الشخصالرجوع على م

                                                 
إب�راھیم  .  د.١٣٥٥السنھوري، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقد التأمین، المرجع ال�سابق، ص        . د  )١(

  . ٧٧، المرجع السابق، صالدسوقي أبو اللیل، رجوع المؤمن بما أداه من تعویض
ج�الل  . د. ١٣٥٥السنھوري، الجزء السابع، المجلد الثاني، عق�د الت�أمین، المرج�ع ال�سابق، ص               .  د  )٢(

إب�راھیم الدس�وقي أب�و    . د. ٨٨١محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للق�انون الك�ویتي، المرج�ع ال�سابق، ص     
ل�ھ وعل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن ال�ضرر،       اللیل، التزام المؤمن بالتعویض ومدى رجوعھ على الم�ؤمن   

فایز أحم�د عب�د ال�رحمن، الرج�وع عل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن الح�ادث،            . د. ١٢٢المرجع السابق، ص  
     .٤٣ – ٤٢المرجع السابق، ص

    .٥٠٠ سعد واصف، التأمین من المسئولیة، المرجع السابق، ص )٣(
(٤)  cass. civ ١er. ٥ juillet ١٩٨٨, RCA ١٩٨٨, comm. ٥٢. 

  .١٥٩أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للمؤمن، المرجع السابق، ص. د:   مشار إلیھ لدى
(٥)  cass. civ ١er. ٣٠ mai ١٩٩٥, RGAT, ١٩٩٥, p. ٥٩٠, note F.Vincent.  

ي أشرف جابر سید، مشكالت الحل�ول الق�انون   . د: وانظر في ذات االتجاه األحكام التالیة المشار إلیھا لدى        
  .١٦٠للمؤمن، المرجع السابق، ص

cass.civ ١er. ٢٦ mai ١٩٩٣, RCA١٩٩٣, comm.. no ٥٢.      
cass civ ١er. ٢٠ juillet ١٩٨٨, RCA ١٩٨٨, comm. ٥١                                                                                          
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وتجدر اإلشارة إلى أنھ یجوز العدول عن التنازل عن الحلول باالتفاق بین المؤمن 
والمؤمن لھ، بحیث یسترد المؤمن حقھ في الرجوع على الغیر المسؤول، ما لم 
یكن ھذا التنازل صدر لمصلحة المستفید وقبلھ فأصبح حقھ مؤكدًا، عندھا یحق 

یتمسك بالتنازل عن الحلول، وذلك وفقًا لما تقضي بھ لھذا الغیر المسؤول أن 
  .)١(أحكام االشتراط لمصلحة الغیر

  : امتناع الحلول كأثر لتصرف المؤمن لھ-ثانیًا
أشرنا من قبل وعند الحدیث عن شروط الحلول إلى أنھ یشترط حتى یستطیع 

ناك المؤمن الحلول محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول، أن تكون ھ
دعوى مسؤولیة تخول المؤمن لھ حق الرجوع على الغیر المسؤول، حتى یحل 
المؤمن محل المؤمن لھ فیھا، وبالتالي فإنھ یقع على عاتق المؤمن لھ التزام 
بالمحافظة على حقوقھ قبل الغیر المسؤول، وأن ال یقدم على أي تصرف من شأنھ 

 الذي یتنازل عن -ن المؤمن لھأن یضیع علیھ، وبالتالي على المؤمن ھذا الحق؛ أل
حقھ تجاه الغیر المسؤول قبل أن یقبض مبلغ التأمین، أو یتصالح مع الغیر دون 

 یسقط -موافقة المؤمن، أو یترك حقھ یسقط بالتقادم قبل أن یرجع على المؤمن
حقھ  في التعویض بالقدر الذي یؤدي فیھ فعلھ إلى حرمان المؤمن من الرجوع 

 -كلیًا أو جزئیًا-مسؤول؛ أي  أنھ یترتب على ذلك إعفاء المؤمن على ھذا الغیر ال
من االلتزام بدفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ، وذلك بقدر ما تسبب بفعلھ في جعل 

  . حلولھ متعذرًا
  

                                                 
. ٧٧عل�ى الغی�ر الم�سئول ع�ن الح�ادث، المرج�ع ال�سابق، ص          سعید جبر، رجوع الم�ؤمن      . د  )١(

م�ن الق�انون الم�دني    ) ١٥٥/١(من الق�انون الم�دني األردن�ي و      ) ٢١٠(وانظر نص المادتین    
   .المصري
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  الخاتمـة
 م�ن بح�ث موض�وع ھ�ذه الدراس�ة، وال�ذي             - بتوفیق من اهللا   -بعد أن انتھینا  

، دراس�ة ف�ي   " لغیر المسؤول عن الضرررجوع المؤمن على ا" جاء تحت عنوان    
  :فقد توصلت إلى النتائج والتوصیات التالیة. القانون األردني والمقارن

  :النتائـــج : أوًال
إن مبدأ الحلول الق�انوني ف�ي الق�انونین األردن�ي والم�صري یج�د أساس�ھ ف�ي                 -١

نصوص قانونیة خاصة، وبالتالي ال تثار مسألة البحث عن األساس القانوني 
ب��دأ الحل��ول طالم��ا أن الم��شرع ف��ي الق��انونین ق��د ن��ص علی��ھ وجعل��ھ حق��ًا      لم

. للم��ؤمن ف��ي الرج��وع عل��ى الغی��ر الم��سؤول ض��من ش��روط وض��وابط معین��ة  
والحظن��ا ف��ي ھ��ذا ال��صدد، أن��ھ ال یمك��ن اعتم��اد األس��اس الق��انوني لرج��وع        
المؤمن على الغیر المسؤول عن الحادث وفقًا للقواعد العامة في الحلول إث�ر    

 ألنھ لم یأخذ أصًال بمبدأ عام یسمح لمن - في القانون المدني األردني    -فاءالو
 .وفى بدین غیره بالرجوع على الموفى عنھ بموجب قواعد الحلول

یذھب االتجاه الراجح إلى أن الحلول القانوني ال یتعلق بذاتھ بالنظام العام إال              -٢
مام��ھ س��وى إذا ق��رر الم��ؤمن الرج��وع عل��ى الغی��ر الم��سؤول، فحینئ��ذ ل��یس أ  

الحلول القانوني، إال أن االتجاه الحدیث لمحكمة النقض الفرنسیة ی�ذھب إل�ى            
أن���ھ بإمك���ان الم���ؤمنین اللج���وء إل���ى وس���ائل عقدی���ة أخ���رى خ���الف الحل���ول  
القانوني، كاللجوء إلى الح�ول االتف�اقي ف�ي حال�ة دف�ع الم�ؤمن مبل�غ الت�أمین                   

 .١٩٩٧ دیسمبر ٩إلى المؤمن لھ، وذلك في حكم 
 المشرع األردني قد نص على حق المؤمن في الحل�ول مح�ل الم�ؤمن            نجد أن  -٣

لھ ضمن القواعد العام�ة لعق�د ال�ـتأمین ك�ي ی�سري حكم�ھ عل�ى جمی�ع أن�واع                     
الت��أمین م��ن األض��رار دون تخ��صیص، س��واء أك��ان ت��أمین عل��ى األش��یاء أو     
تأمین م�ن الم�سؤولیة؛ وذل�ك بخ�الف الم�شرع الم�صري فق�د ن�ص عل�ى ھ�ذا            

ص الت��ي ت��نظم عق��د الت��أمین م��ن الحری��ق، ول��یس ض��من الح��ق ض��من الن��صو
القواعد العامة لعقد التأمین الب�ري، إال أن االتج�اه ال�راجح ال�ذي نؤی�ده ذھ�ب         
إلى تعمیم رجوع الم�ؤمن ف�ي جمی�ع أن�واع الت�أمین م�ن األض�رار، وذل�ك لم�ا           
س��بق أن رأین��اه م��ن أن مب��دأ ال��صفة التعوی��ضیة ُیع��دُّ م��ن المب��ادئ األساس��یة  

 .یز بھا تأمین األضرار بجمیع أنواعھالتي تم
أورد المشرع المصري تطبیقین للحلول القانوني في التأمین من الم�سؤولیة            -٤

، األول ف��ي نط��اق الت��أمین اإلجب��اري م��ن الم��سؤولیة الناش��ئة ع��ن ح��وادث      
ال��سیارات، والث��اني ف��ي نط��اق الت��أمین اإلجب��اري م��ن الم��سؤولیة ع��ن تھ��دم   

 فق��د أورد تطبیق��ًا واح��دًا انح��صر ف��ي نط��اق    المب��اني، أم��ا الم��شرع األردن��ي  
 .التأمین اإللزامي للمركبات فقط

یتضح لنا أن المشرعین األردني والمصري قد أوجدا النص الذي یحظ�ر م�ن               -٥
خالل��ھ الحل��ول الق��انوني للم��ؤمن ف��ي مج��ال الت��أمین عل��ى األش��خاص ض��من     
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ن ھ�ذا  النصوص الخاصة بعقد التأمین على الحیاة، وإن كان السائد ھو سریا         
المنع على جمیع أنواع التأمین على األشخاص؛ وذلك ألن المشرع ل�م یع�الج    
من صور تأمین األشخاص إال تأمین الحیاة، باإلض�افة إل�ى أن انع�دام ال�صفة           
التعویضیة في جمیع صور التأمین عل�ى األش�خاص ی�دفع لتعم�یم ھ�ذا ال�نص               

زة الجم��ع عل�ى ب��اقي ص��ور ت��أمین األش��خاص، وال�ذي ی��ؤدي ب��دوره إل��ى إج��ا  
 .وبالتالي حظر الحلول

ل��م ی��رد ن��ص ف��ي الق��انونین األردن��ي والم��صري ب��شأن اس��تثناء الت��أمین م��ن    -٦
المرض والتأمین من اإلصابات من مبدأ حظر حلول المؤمن في التأمین على 
األشخاص ؛ لما یتسم بھ ھذا التأمین م�ن طبیع�ة مختلط�ة تجم�ع ب�ین الط�ابع                   

 للم�ؤمن أن یح�ل مح�ل الم�ؤمن ل�ھ ف�ي           الجزافي والط�ابع التعوی�ضي، فیج�وز      
الرج���وع عل���ى الغی���ر الم���سؤول الس���ترداد المب���الغ المدفوع���ة ذات الط���ابع      
التعوی��ضي المن��صوص علیھ��ا ف��ي العق��د، وھ��و الح��ل ال��ذي یأخ��ذ ب��ھ الفق��ھ       

 .المصري، رغم عدم وجود نص لحكم ھذه الحالة
 ف��ي وفق��ًا لل��سائد فقھ��ًا وق��ضاء ال یج��وز للم��ؤمن الحل��ول مح��ل الم��ؤمن ل��ھ      -٧

الرج��وع عل��ى الغی��ر الم��سؤول بم��ا دفع��ھ للم��ؤمن ل��ھ إال إذا ك��ان ملزم��ًا بھ��ذا  
 .الدفع وفقًا لعقد التأمین

في حال�ة ع�دم الت�زام الم�ؤمن ل�ھ بالمحافظ�ة عل�ى ح�ق الم�ؤمن ف�ي الرج�وع                -٨
 من - كلیًا أو جزئیاً   -على الغیر المسؤول فإنھ یترتب على ذلك إعفاء المؤمن        

ین للمؤمن ل�ھ، وذل�ك بق�در م�ا ت�سبب فعل�ھ ف�ي جع�ل                  االلتزام بدفع مبلغ التأم   
وعل�ى  . ھ�ذا م�ا ھ�و من�صوص علی�ھ ف�ي فرن�سا             . حلول المؤمن محلھ متعذراً   

الرغم من عدم وجود نص صریح بذلك في القانونین األردني والمصري، إال          
أن الحكم الوارد في قانون التجارة البحریة یمكن تطبیقھ بالقیاس في التأمین 

فإن ھذا الحكم تفرضھ القواعد العامة، وذلك قیاسًا على الحكم      وكذلك  . البري
الذي قرره المشرع بشأن براءة ذم�ة الكفی�ل بق�در م�ا أض�اعھ ال�دائن بخطئ�ھ               

 ).    مدني مصري٧٨٤/١المادة (من ضمانات 
ظھر لنا أن الم�شرعین األردن�ي والم�صري اتفق�ا ف�ي ش�أن تحدی�د بع�ض               -٩

ل�ھ للرج�وع   ل�ول مح�ل الم�ؤمن       األشخاص ال�ذین یمتن�ع عل�ى الم�ؤمن الح         
عل���یھم ب���دعوى الحل���ول، ف���نص كالھم���ا عل���ى أن المن���ع ی���شمل أق���ارب   
وأصھار المؤمن ل�ھ، واألش�خاص ال�ذین یك�ون الم�ؤمن ل�ھ م�سؤوًال ع�ن              

بینما نجد أن المشرع األردني قد أض�اف فئ�ة عل�ى الفئ�ات الت�ي                 . أفعالھم
اص ال�ذین  یمتنع على المؤمن الرجوع علیھا بدعوى الحلول وھم األش�خ      

یكونون مع الم�ؤمن ل�ھ ف�ي معی�شة واح�دة، ف�ي ح�ین ل�م ی�نص الم�شرع                 
الم��صري عل��ى ھ��ذه الفئ��ة م��ن الفئ��ات المحظ��ور الرج��وع علیھ��ا ب��شكل      

 .مستقل، وإنما استلزم كما تقدم توافر صفة القرابة أو المصاھرة
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       ویؤخذ عل�ى م�سلك الم�شرع الم�صري أن�ھ جع�ل األش�خاص ال�ذین                 
مسؤوًال عن أفعالھم في وضع أفضل م�ن أقارب�ھ، حی�ث    یكون المؤمن لھ  

لم یشترط بالنسبة لھم م�شاركة الم�ؤمن ل�ھ ف�ي معی�شتھ، بینم�ا ال تكف�ي                   
القرابة وحدھا لمنع رجوع المؤمن على أقارب وأصھار المؤمن ل�ھ، ب�ل             

  .یشترط مشاركة المؤمن لھ في معیشتھ
مؤمن ل�ھ ف�ي   وضع المشرع األردني قیدًا على منع حلول المؤمن محل ال    -١٠

الرج��وع عل��ى الفئ��ات س��الفة ال��ذكر؛ فق��د اش��ترط حت��ى ی��ستفید ھ��ؤالء         
األشخاص الذین تم استثناؤھم من من�ع الم�ؤمن الرج�وع عل�یھم ب�دعوى           
الحلول أن یكون الخطر قد تحق�ق بخط�ئھم غی�ر العم�دي أس�وة بالم�شرع           
الفرنسي، وذلك بخالف المشرع المصري الذي لم یورد ھ�ذا القی�د ب�نص             

 ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود ن��ص ص��ریح - إال أن ال��رأي الغال��ب ی��ذھبص��ریح ،
 إل��ى من��ع الم��ؤمن م��ن الرج��وع عل��ى أي م��ن األش��خاص ال��ذین ت��م -ب��ذلك

اس��تثناؤھم، حت��ى ل��و تحق��ق الخط��ر الم��ؤمن من��ھ بخط��ئھم العم��دي؛ ألن    
 .حلول المؤمن استثناء مقرر بنص خاص

 إذا یالحظ أنھ إذا من�ع الم�ؤمن م�ن الرج�وع عل�ى الم�سؤول ع�ن ال�ضرر                   -١١
كان واحدًا من أشخاص الفئات السابقة فال یمنع المؤمن لھ م�ن الرج�وع     
على الغیر المسؤول إذا كان من أحد ھ�ؤالء األش�خاص أو عل�ى مؤمن�ھ،                
حتى ولو قبض مبلغ التأمین م�ن الم�ؤمن، والق�ول بغی�ر ذل�ك ی�ؤدي إل�ى                 
إفالت الغیر م�ن أی�ة م�سؤولیة إذا من�ع الم�ؤمن م�ن الرج�وع علی�ھ، ول�م               

كما أنھ لیس ھناك ما یمنع .ح المؤمن لھ ھذا الرجوع وھو ماال یجوزنمن
من رجوع م�ؤمن الم�ضرور عل�ى م�ؤمن الم�سؤول ع�ن ال�ضرر إذا ك�ان             
الم��سؤول م��ن األش��خاص ال��ذین یمتن��ع عل��ى الم��ؤمن الرج��وع عل��یھم         
ب��دعوى الحل��ول؛ وذل��ك ألن عل��ة حظ��ر الحل��ول عل��ى ھ��ؤالء األش��خاص     

 .ضرور على مؤمن المسؤولمنتفیة في حالة رجوع مؤمن الم
إذا تنازل المؤمن عن حقھ ف�ي الحل�ول، فإن�ھ یج�وز للم�ؤمن ل�ھ الرج�وع          -١٢

على الغیر المسؤول؛ ألن المؤمن لم یحل محلھ في ھذا الح�ق، وذل�ك م�ا                
لم یتم االتفاق على غیر ذلك، أو تتجھ نیة الطرفین إلى أن یشمل التأمین 

لخط��ر، عندئ��ذ یك��ون   الخط��ر الم��ؤمن من��ھ وم��سؤولیة الغی��ر ع��ن ھ��ذا ا     
المؤمن لھ قد تنازل ھو أیضًا عن حقھ في الرجوع على الغی�ر الم�سؤول       

 .ما دام قد تقاضى مبلغ التأمین من المؤمن
      وقد ذھب االتجاه الراجح إلى أن التنازل عن الحلول ذو طابع شخصي یقتصر          

م�سؤولیتھ،  أثره على العالقة مع الغی�ر الم�سؤول، وبالت�الي ال یمت�د لی�شمل م�ؤمن                 
 ورغ��م أن��ھ تن��ازل ع��ن حق��ھ ف��ي الرج��وع عل��ى الغی��ر         -وم��ن ث��م یج��وز للم��ؤمن   

 . أن یرجع على مؤمن ھذا المسؤول-المسؤول
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  :التوصیات : ثانیًا
نتمنى على المشرع األردني أن ی�نظم موض�وع الوف�اء م�ع الحل�ول ض�من            -١

القواعد العامة في باب الوفاء على شكل نظریة عام�ة یمك�ن تطبیقھ�ا ف�ي                
ل حالة یعرض فیھا قیام أحد بالوفاء بالدین عن غیره، بموجب نصوص        ك

قانونی��ة ص��ریحة ومح��ددة، وذل��ك أس��وة بالم��شرع الم��صري والت��شریعات  
 .العربیة األخرى التي نظمت ھذا الموضوع ضمن القواعد العامة

 المشرع األردني على اآلثار التي تترتب على الوفاء مع الحلول، أن ینص -٢
ل ھذه الدراسة تبین أن الم�شرع األردن�ي وعل�ى ال�رغم     حیث إنھ ومن خال 

م��ن أن��ھ ل��م یع��الج الوف��اء م��ع الحل��ول ض��من القواع��د العام��ة ف��ي الف��صل     
الخاص بالوفاء، فإن ذلك لم یمنعھ من األخذ ببعض تطبیقاتھ، فق�د ج�اءت           
نصوصھ الخاصة والمتعلقھ بالوفاء مع الحلول القانوني متناثرة وموزعة 

وح�سب الموض�وعات، فك�ان یج�ب أن یب�ین م�ا یترت�ب               في طی�ات الق�انون      
عل��ى ھ��ذا الحل��ول م��ن آث��ار تتجل��ى ف��ي حل��ول الم��وفي مح��ل ال��دائن ال��ذي    
اس��توفى حق��ھ بم��ا ل��ھ م��ن خ��صائص، وتواب��ع، وتأمین��ات، ودف��وع، وذل��ك  

 .بالقدر الذي دفعھ الموفي للدائن المستوفي
 ذم��ة أن ی��ورد الم��شرعان األردن��ي والم��صري ن��صًا خاص��ًا یق��ضي بب��راءة -٣

المؤمن قبل المؤمن لھ بقدر ما تسبب فعلھ في جعل حل�ول الم�ؤمن محل�ھ            
متع���ذرًا، وذل���ك أس���وة بالم���شرعین الفرن���سي والك���ویتي، ویك���ون ال���نص  

 :المقترح كما یلي
تبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن لھ من كل مبلغ التأمین أو بعضھ إذا أصبح               "

 ".حلولھ محلھ متعذرًا بسبب راجع إلى المؤمن لھ
ن ی��ورد الم��شرعان األردن��ي والم��صري ن��صًا ض��من األحك��ام العام��ة ف��ي   أ -٤

مجال التأمین على األش�خاص یحظ�ر م�ن خالل�ھ الحل�ول ف�ي جمی�ع أن�واع                  
 .التأمین على األشخاص، كما فعل المشرع الفرنسي

وك��ذلك ن��دعو ك��ال الم��شرعین إل��ى ض��رورة إی��راد ن��ص ی��سمح ف��ي بع��ض      
، أنھ یجوز   )ن المرض وتأمین اإلصابات   كتأمی(الحاالت في التأمین على األشخاص      

للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول السترداد المب�الغ   
المدفوعة ذات الطابع التعویضي المن�صوص علیھ�ا ف�ي العق�د، وھ�ي رد م�صاریف            
العالج واألدویة، التي قد یك�ون الم�ؤمن ل�ھ ق�د تكب�دھا عل�ى إث�ر الح�ادث، كم�ا فع�ل                

 .الفرنسيالمشرع 
أن یورد المشرعان األردني والمصري ن�صًا خاص�ًا بعق�د الت�أمین یق�رران                -٥

فیھ ح�ق الم�ؤمن ل�ھ ف�ي التق�دم عل�ى الم�ؤمن عن�د رجوعھم�ا عل�ى الغی�ر                       
 .المسؤول عن الضرر
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  قائمة المراجــع
  :الكتب القانونیة: أوًال

أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، دراسة في القانون والقضاء . د -١
 .١٩٩١ارنین، منشورات نادي القضاة بمصر، الطبعة الثالثة، المق

أحمد ھندي، أص�ول ق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة، دار الجامع�ة            . د -٢
 .٢٠٠٦الجدیدة باإلسكندریة، 

ج��ابر محج���وب عل���ي، الجوان���ب القانونی��ة للت���أمین الجم���اعي، دراس���ة   . د -٣
 .مقارنة، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر

خال��د الھن��دیاني، أحك��ام الت��أمین ف��ي الق��انون    . ر محج��وب عل��ي، د ج��اب. د -٤
 .١٩٩٩الكویتي مع المقارنة بالقانونین المصري والفرنسي، 

جالل محمد إبراھیم، التأمین وفقًا للقانون الكویتي، دراسة مقارنة مع . د -٥
 .١٩٨٩القانونین المصري والفرنسي، مطبوعات جامعة الكویت، 

ھواني، المبادئ العامة للتأمین وشرح قانون حسام الدین كامل األ. د -٦
التأمین اإلجباري من المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المركبات رقم 

 .٢٠٠٧ لسنة ٧٢
خلی��ل م��صطفى، تق��دیر مبل��غ التع��ویض وحق��وق الم��ؤمن المترتب��ة عل��ى . د -٧

دفع���ھ، دراس���ة ف���ي عق���د الت���أمین، دار الحام���د للن���شر والتوزی���ع، عم���ان،  
٢٠٠١. 

ید سعد عبد السالم، حق�وق الم�ضرور ف�ي ق�انون الت�أمین اإلجب�اري                سع. د -٨
 .٢٠٠٨، ١، دار النھضة العربیة، ط٢٠٠٧ لسنة ٧٢للسیارات رقم 

س���میر كام���ل، الت���أمین اإلجب���اري م���ن الم���سئولیة المدنی���ة للمھندس���ین  . د -٩
والمق��اولین ع��ن ح��وادث البن��اء، دراس��ة مقارن��ة ب��ین الق��انون الم��صري         

 .١٩٩٠، ١والقانون الفرنسي، ط
عب�دالرزاق أحم��د ال�سنھوري، الوس��یط ف��ي ش�رح الق��انون الم��دني،    . د-١٠

الجزء ال�سابع، المجل�د الث�اني، عق�د الت�أمین والمق�امرة والرھ�ان والمرت�ب          
م���دى الحی���اة، تنق���یح المست���شار أحم���د م���دحت المراغ���ي، دار ال���شروق ،  

٢٠١٠. 
ب الثالث، عقد عبدالرشید مأمون، الوجیز في العقود المسماة، الكتا. د-١١

  .التأمین، بدون سنة نشر
عبد الق�ادر ح�سین العطی�ر، الت�أمین الب�ري ف�ي الت�شریع األردن�ي،          .  د -١٢

  .١٩٩٥دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
غازي خالد أبو عرابي، أحك�ام الت�أمین وف�ق آخ�ر التع�دیالت الت�شریعیة                 . د-١٣

 .٢٠١١، ١، دار وائل للنشر، ط"دراسة مقارنة"
د عبد الرحمن، التأمین من المسئولیة ع�ن ح�وادث ال�سیارات،            فایز أحم . د-١٤

 .٢٠٠٦دار النھضة العربیة، 
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فایز أحم�د عب�د ال�رحمن، الت�أمین عل�ى الحی�اة، دار النھ�ضة العربی�ة،                 . د -١٥
٢٠٠٦. 

فایز أحمد عبد الرحمن، الرجوع على الغیر المسئول عن الح�ادث ف�ي      . د -١٦
ار النھ��ضة العربی��ة، ، د"دراس��ة مقارن��ة"نط��اق الت��أمین الب��ري الخ��اص 

 .٢٠٠٣الطبعة الثانیة، 
لؤي ماجد أبو الھیجاء، التأمین ضد حوادث السیارات، دراسة مقارنة ف�ي            -١٧

 .٢٠٠٥األردن ومصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
محم���د المرس���ي زھ���رة، أحك���ام عق���د الت���أمین، دار النھ���ضة العربی���ة،     . د-١٨

٢٠٠٨. 
ین، من����شأة المع����ارف محم����د ح����سین من����صور، أحك����ام ق����انون الت����أم  . د-١٩

 .باإلسكندریة، بدون سنة نشر
محم��د ح��سین من��صور، الم��سئولیة المعماری��ة، دار الجامع��ة الجدی��دة    . د -٢٠

 .٢٠٠٣باإلسكندریة، 
 العقود الم�سماة ، الج�زء   –محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني     . د -٢١

، تنق�یح المست�شار محم�د عل�ي س�كیكر والمست�شار             )عقد التأمین (الثالث  
 .٢٠٠٥امل مرسي، منشأة المعارف باإلسكندریة، معتز ك

مروان بن حسن محمد إسماعیل، الت�أمین م�ن الم�سئولیة عل�ى ح�وادث            . د-٢٢
دراسة مقارنة بالنظام المصري (السیارات في المملكة العربیة السعودیة 

 .٢٠٠٧، الطبعة األولى، )واإلنجلیزي والفرنسي
حك�ام الق�انون الم�دني      مصطفى محمد الجمال، التأمین الخ�اص وفق�ًا أل        . د -٢٣

 .المصري، الطبعة األولى، بدون سنة نشر
إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، التزام المؤمن ب�التعویض وم�دى رجوع�ھ           . د -٢٤

عل��ى الم��ؤمن ل��ھ وعل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن ال��ضرر، مطبوع��ات جامع��ة 
 .١٩٩٥الكویت، 

أشرف جابر سید، مشكالت الحلول القانوني للم�ؤمن، دراس�ة مقارن�ة            . د -٢٥
 .٢٠٠٧ي القانونین المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، ف

جمال عبد الرحمن محم�د عل�ي، الت�زام الم�ؤمن بال�ضمان ف�ي الت�أمین         . د -٢٦
اإلجباري من المسئولیة المعماریة ومدى حقھ في الرجوع على الم�ؤمن          
ل��ھ والغی��ر الم��سئول، ف��ي ض��وء التع��دیالت الت��شریعیة الجدی��دة، دراس��ة    

 .ون الفرنسي والمصري، بدون سنة نشرمقارنة بین القان
س��عید جب��ر، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر الم��سئول ع��ن الح��ادث، دار     . د -٢٧

 .١٩٩٣النھضة العربیة، 
عبد العزیز المرسي حمود، مدى حق المؤمن البري في الرجوع على     . د -٢٨

الغی�ر الم�سئول ع�ن الح�ادث الم�ؤمن من�ھ، دراس�ة مقارن�ة، دار النھ��ضة         
 .١٩٩٨العربیة، 
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م��ود عب��د ال��رحمن محم��د، الحل��ول الشخ��صي، دراس��ة مقارن��ة ف��ي   مح. د -٢٩
 .القانونین المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر

 
 :الرسائل العلمیة: ثانیًا

أس��ید ح��سن ال��ذنیبات، الحمای��ة القانونی��ة للم��ؤمن ل��ھ، دراس��ة مقارن��ة ب��ین       -١
ة ع�ین ش�مس،     القانون األردن�ي والق�انون الم�صري، رس�الة دكت�وراه، جامع�            

٢٠٠٩. 
 دراسة في عقد النقل البري ، رس�الة         –سعد واصف، التأمین من المسئولیة       -٢

 .١٩٥٨دكتوراه، جامعة القاھرة، 
عبد القدوس عبد الرزاق محمد ال�صدیق، الت�أمین م�ن الم�سئولیة وتطبیقات�ھ           -٣

دراس��ة مقارن��ة ب��ین ق��انون المع��امالت المدنی��ة لدول��ة  "اإلجباری��ة المعاص��رة 
، رس��الة دكت��وراه ، جامع��ة " لعربی��ة المتح��دة والق��انون الم��صري اإلم��ارات ا
 .١٩٩٩القاھرة، 

علي أحمد علي شكورفو ، ضمان تعویض الم�ضرورین ف�ي ح�وادث الم�رور         -٤
 .في القانون المقارن، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس، بدون تاریخ

 دراس�ة "كامران حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األض�رار           -٥
 .١٩٨٣، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، " في عقد التأمین البري

 دراس��ة مقارن��ة ب��ین الق��انون –محم��د یوس��ف ص��الح الزعب��ي، عق��د الت��أمین  -٦
 .١٩٨٢الوضعي والفقھ اإلسالمي، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 

عب��د عل��ي رض��ا جعف��ر، رج��وع الم��ؤمن عل��ى الغی��ر الم��سؤول ع��ن ال��ضرر،     -٧
 .١٩٨٢ جامعة بغداد، رسالة ماجستیر ،

  : العلمیة األبحاث: ثالثًا
إبراھیم الدسوقي أبو اللی�ل، رج�وع الم�ؤمن بم�ا أداه م�ن تع�ویض، مجل�ة                  . د -١

المح��امي ال��صادرة ع��ن جمعی��ة المح��امین الكویتی��ة، ال��سنة ال��سادسة ع��شر،   
 .١٩٩٢ دیسمبر ، – نوفمبر – أكتور –أعداد 

ضیة ف��ي ت��أمین األض��رار،  أب��و زی��د عب��د الب��اقي م��صطفى، ال��صفة التعوی��   . د -٢
دراس���ة ف���ي الق���انونین الم���صري والفرن���سي، مجل���ة المحام���اة الم���صریة،      
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