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 ملخص

نظراً لسكوت المشرع األردني عن اإلشارة إلى مسألة شرط سقوط الحق بالضمان وعدم تنظيمه تشريعياً ،فقد درجت شركات 

تتمثل  الخطورة ، التامين إلى إيراده في صلب وثيقة التامين ، حيث يترتب على إعمال شرط السقوط نتيجة على درجة من

عدم حصول المؤمن له على مبلغ التامين رغم تحقق الخطر المؤمن ضده دون المساس بصحة وسربان عقد التامين بحد 

 ذاته.

( من القانون المدني 249من هنا جاء التدخل التشريعي بفرض رقابة على شرط السقوط المدرج في وثيقة التأمين في المادة )

خالل فرض مجموعة من القيود الشكلية والموضوعية يجب توافرها لصحة شرط السقوط بالضمان وبصورة غير مباشرة من 

.والسؤال الذي تسعى هذه الدراسة الإلجابة عليه يتمثل في : بيان مدى كفاية هذه القيود في توفير الحماية الالزمة للمؤمن له 

 جهة المؤمن له عند إيراد هذا الشرط بوثيقة التامين .، وضمان عدم تعسف المؤمن له الطرف القوي في عقد التامين بموا

 

Abstract 

Due to the silence of the Jordanian legislator to refer to the issue of the requirement of the fall 

of the right to security and not regulated by legislation, the insurance companies have been 

included in the main insurance document, where the implementation of the requirement of 

fall due to a degree of seriousness, is the insured does not receive the amount of insurance 

despite the realization of the risk Hence the legislative intervention to impose control on the 

condition of falling listed in the document of insurance in Article 942 of the Civil Code and 

indirectly, by imposing a set of formal and objective restrictions must be met to correct the 

condition of falling With warranty. 

The question that this study seeks to answer is: To show the adequacy of these restrictions in 

providing the necessary protection for the insured, and to ensure that the insured party does 

not abuse the strong party in the insurance contract against the insured when this condition is 

stated in the insurance policy. 
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 المقدمة

النعدام نص في القانون المدني األردني ينظم شرط سقوط حق المؤمن له بالحصول على الضمان رغم تحقق الخطر 

شرط  لتامينالمؤمن منه ، مع عدم المساس يعقد التأمين بذاته وسريانه ، فقد درجت شركات التامين على تضمين وثيقة ا

 السقوط صراحة ، يُعد إدراجه جائز و مسموح به ، وقـد أحاطه المشـرع بعــدة ضوابـط وقيود نظـراً آلثـــاره وقسوتـه .

ويُعد هذا الشرط باطالً إذا لم تتوفـر فيه القيود التي وضعها المشرع جميعها لصحة االتفـاق علـى سقوط حـق 

 المؤمـن له بالضمان. 

السقوط جزاًء ينصاع إليه المؤمن إلخالله  بالتزاماته التي تظهر عند وقوع الخطر، و قد تدخل المشرع كما ويُعتبر 

( من القانون المدني األردني بطالن شرط السقوط في حالتين 294األردني لمنع إساءة استعمال هذا الجزاء فقرر في المادة )

بــاراٍت موضوعية ؛ بهـدف الحد من نطـاق الحرية الممنوحـة لشركـة : األولى ترجع العتبارات شكلية ، والثانية تعود العت

التأميـن من إدراج قيود السقوط من جهـة، ولمنع تعسف شركة الـتأمين، وهي تتمسك بالسقـوط في مواجهة المؤمـن لـه من 

 .جهـة أخـرى

ؤمن ف في عقد التامين وهو المفهل هذه الرقابة بشقيها الشكلي والموضوعي كافية لتوقير الحماية للطرف الضعي

 له، خاصة ان المشرع االردني لم ينظم شرط سقوط الحق بالضمان تشريعياً 

وعليه ولإلجابة على اإلشكاليات القانونية التي يثيرها موضوع الدراسة  ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين على النحو 

حة شرط سقوط الحق بالضمان  ، ونقسم هذا المبحث إلى مطلبين التالي : نعرض في المبحث األول القيود الشكلية لص

،نخصص األول منه لدراسة : أن يتم االتفاق على السقوط  بشكل واضح وصريح في وثيقة التأمين ،  أما المطلب الثاني : 

وضوعية  لصحة ود المفنتحدث عن كون قيد السقوط بارز بشكل واضح في وثيقة التأمين. أما المبحث الثاني نتناول فيه  القي

شرط سقوط الحق بالضمان ،ونقسمه إلى مطلبين ، نعرض في األول إلى: سقوط الحق في الضمان لمخالفة القوانين و 

األنظمة . أما المطلب الثاني: فنتكلم فيه سقوط الحق في الضمان للتأخر في اإلخطار عن تحقق الخطر أو التأخر في تقديم 

 المستندات.
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 األولالمبحث 

 القيود الشكلية لصحة شرط سقوط الحق بالضمان

قد حددها القانـون بما يفيد إجازتهـا لها في بعض الحـاالت ،  فغاية المشرع وفلسفته من إقراراها إذا كانت قيود إعمال السقوط  

على مدى إلزامها ووضعه لهذه القيود هو حماية مصلحة المؤمن له ومنع تعسف المؤمن ، ولذا تتوقف صحة هذه القيود 

 . (1)وإعمالها من قبل أطرافها

لهذا يجب أن تكون قيود السقوط  لضمان بعض المخاطر محددةً بصورة ال تقبل فيها التأويل،  لذا جاء المشرع األردني 

بمجموعة من القيود الشكلية الواجب توافرها في االتفاق على شرط السقوط بين المؤمن والمؤمن له
(9)

نطاِق تطبيقِه ، للحد من 

 وبل أبعد من ذلك من خالل تدخل المشرع  إلبطال بعض حاالت  السقوط.

والقيود الشكلية الالزم توافرها لصحة شرط سقوط حق المؤمن بالضمان تتمثل في : أن يتم االتفاق على السقوط  بشكل واضح 

لباً وسنخصص لكل منهما مط،  وثيقة التأمينقيد السقوط بارز بشكل واضح في وان يكون ،   وصريح في وثيقة التأمين

 مستقالً.

 المطلب األول

 أن يتم االتفاق على شرط السقوط  بشكل واضح في وثيقة التأمين

 

يجب أن تتضمن وثيقة التأمين شرط السقوط ، وذلك ألنه ال يفترض وال بد من وجوده من نص قانوني يفرضه أو نص في 

 العقد، ونظراً لخلو القانون المدني األردني من اإلشارة لشرط السقوط  ، فال يبقى إال أن تنظمه وثيقة التامين . 

السقوط بالضمان فغنه أشار بصورة غير مباشرة  له من جانبين : األول  وبالرغم من خلو التشريع األردني من اإلشارة لشرط

اشتراطه لصحة هذا الشرط أن يكون واضحاً ومطبوعاً في وثيقة التامين  -إيقاع جزاء البطالن على هذا الشرط والثاني :  -

( مـدنـي أردنـي ، 294لثة من المـادة )بما يميزه عن غيره من الشروط المدرجة في وثيقة التامين ، وسنداً في هذا الفقرة الثا

كـل شـرط مـطبـوع لـم يـبرز بشكـل  -3والتي جـاء فيـها : " يقـع باطـالً مـا يـرد فـي وثـيقة التـأميـن مـن الشـروط التـاليـة:...

حـــــــــق الـمؤمـــــــــــــن لـه" ظـاهر، إذا كـان متعـلقاً بحـــال مـن األحــــوال التـي تـؤدي إلى بطــــالن العقــــد أو سقـوط 

(3). 

                                                           

 .199ص ، الطبعة الثالثة. القانون والقضاء المقارنينأحكام التأمين دراسة في ( . 9111شرف الدين، احمد )(  1

 حماية المؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان في التشريع األردنيالشطناوي ، نبيل فرحان و النعيمــــــــي ، جمــال ، 2) 

 .221، ص2١91، 65( ع 22دراسة مقارنة ، مجلة الشريعة القانونية، )
 1/8/1291بتاريخ  9142، منشور في الجرريدة الرسمية رقم 1291( لسنة 43م)القانون المدني األردني رق( 3
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و إذا نـظرنا لجـزاء السـقـوط فهـو شـرط ال يصـح فيـه االفـتـراض ؛ و ذلـك ألنـه مـن الـواجـب أن يكـون مكتـوبـاً، ويجـب 

أن يكـون ظـاهـراً حتـى يتـم اعتمـاده ، لـذا فمـن بـاب أولـى ال يطبـق جـزاء السقـوط إذا لـم يكـن مكـتوبا ، و السـبـب فـي 

؛ وذلك لعـدم ورود النص عـليه ، لـذا تـطـبق عـليه (4)ـوط جـزاء استـثـنـائـي خـارج عن القواعد العامة ذلـك أن جــزاء السق

 .(1)، و عليه فشرط السقوط استثناء واالستثناء ال يقاس عليه(2)الـقواعـد الناظمة للمسؤولية الـعـقـدـية

زاء، وذلك ألنه إن كان غامضاً وجب تفسيره ، وبما أن كما يلزم أن يكون جزاء السقوط صريحاً في الداللة على هذا الج

و يترتب على ذلك حمل معنى الشرط  -المؤمن له – (8)، فإن الشك يفسر لصالح المذعن(9)عقـد التأميـن من عقـود اإلذعـان

 .(2)على غير معنى السقوط، ألن السقوط في هذه الحالة يكون في غير صالح المؤمن له

ون الشرط قاطعاً في الداللة على نية المؤمن في حرمان المؤمن له من الحق في الضمان، فليس من و بالتالي يجب أن يك

الكافي استخالصه من مجرد إخالل المؤمن له بأي من االلتزامات االتفاقية أو الجوهرية، عدا عن وجوب وضوح مالمح 

 .(10)الجزاء المترتب على اإلخالل بهذا االلتزام

                                                           
له ) دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  الحماية القانونية للمؤمن( . 9002ن ) ـد حسـت  ، أسيـ( الذنيبا4

 .308جامعة عين شمس ، القاهرة،ص 
 ( أنظر كل من القرارات اآلتية :2

(، ص 1، العدد )1281، منشور في مجلة نقابة المحامين األردنيين لسنة 1281لسنة  419تمييز حقوق رقم  -

318. 

 .91١١(، ص 4، العدد) 911١، منشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 911١لسنة  1١تمييز حقوق رقم  -
 (، 9)، العدد 9122، منشور في مجلة نقابة المحامين األردنيين لسنة 9125لسنة  245تميز حقوق رقم  -

 .  25ص        
 .9١ص  (، دار الفكر العربي.9(. سقوط الحق في الضمان، )ط919١سرور، محمد شكري ) (   1
،  مجلة  619/19، وتمييز حقوق رقم 219، ص  2١١9، مجلة نقابة المحامين لسنة 215/11( تمييز حقوق رقم  2

، وتمييز حقوق 2/9١/2١١9، تاريخ 9492/2١١9وكذلك تمييز حقوق رقم  2526، ص  9119نقابة المحامين لسنة 
 ، منشورات مركز عدالة.19/2/2١١2، تاريخ 9599/2١١2رقم 

رت محكمة التمييز في احد أحكامها بأنه" ال يرد القول بأن عقد التأمين اإللزامي هو من عقود اإلذعان ألنه ( وفي هذا قر 9
مفروض بموجب قانون السير الذي يهدف إلى ضمان أضرار الغير وليس التأمين عن األضرار الالحقة بالسيارة ذاتها. 

 ، منشورات مركز عدالة.196/99تمييز حقوق رقم 
المصــــــــري القــــــــانونين (. األحكــــــــام العامــــــــة لعقــــــــد التــــــــأمين، دراســــــــة مقارنــــــــة بــــــــين 911١محمــــــــد حســــــــام )لطفــــــــي، (  9

 ..221ص  2والفرنسي، القاهرة، بدون ناشر، ط

 .691، ص 9114) د ط( القاهرة : دار النهضة العربية ، دراسة مقارنة  لتأمين،(. ا9114( إبراهيم ، جالل محمد ،)  9١
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، و في حال وجود وثيقتين (11)هو المرجع في الفصل في الخالف الذي يقع حول داللة شرط السقوط كما أن قاضي الموضوع

إحداهما مع المؤمن و األخرى بحوزة المؤمن له ، فعند حدوث خـالف حـول بنـود الوثـيقتـين فإنـه يـتم اعتمـاد الوثـيقة التـي 

 .(19)العقد، و هو أيضاً من يطلب من المؤمن له التوقيع عليه بحـوزة المـؤمن لـه ؛ وذلك ألن المؤمن هو من يعد نماذج

أما بالنسبة لموضوع اإلحالة ؛ وهو أن تتم إحالة بعض الشروط إلى الئحة الشركة و تعليماتها و اعتبارها جزء ال يتجزأ من 

وع ط السقوط و ذلك بالرجالعقد الموقع بين الطرفين، و ال يمكن اعتماد اإلحالة إلى الئحة وتعليمات الشركة في صحة شر

( مدني أردني، و التي تتطلب لصحة شرط السقوط بشكل بارز وظاهر في الوثيقة ، و هذا البروز غير متحقق 294إلى نص )

 .(13)في هذا الفرض

ال يمكن إعمال السقوط كجزاء إال إذا نص عليه بشكل واضح وصريح في عقد التأمين، ألننا بصدد جزاء كما أنه 

فيه خروج على القواعد العامة ، ومن ثم فهو ال يفترض، وفي حالة عـدم النـص عليه فـي وثيقة التأمين يجب تطبيق استثنائي 

 . (14)القواعد العامة الخاصة المسؤولية العقدية التي تخول المؤمن له بالتعويض عن الضرر الناتج عن اإلخالل بااللتزام

حق المؤمن له في مبلغ التعويض جزاء على عدم إخطار الشركة  ومتى كانت بنود وثيقة التأمين لم ترتب سقوط

المؤمنة بالحادث في الميعاد المحدد في الوثيقة، كما لم يرد بالتقنين المدني نص يقرر الجزاء على إخالل المؤمن له باألخطار، 

تدعي أن ثمة ضرر قد لحق بها وإذا ال يكون سقوط الحق إال باالتفاق أو بنص قانوني وكانت الطاعنة )شركة التأمين( لم 

بسبب التأخير في إخطارها بالحادث في الميعاد المنصوص عليه في الوثيقة مما يترتب عليه إنقاص مبلغ التعويض بقدر ما 

عسى أن يكون قد لحقها من ضرر طبقاً للقواعد العامة، فان الحكم المطعون فيه ال يكون قـد خـالـف القـانـون إذا لـم يتـرتـب 

راً فـي المـدة المـحددة لـه بـالوثيـقة، وانتهى إلـى القضـاء بإلزامها مبـلغ التعويض"  ويبدو لنا من هذا القرار هو ما يتفق أثـ

 ( من القانون المدني المصري.920/3مع نص المادة )

لم  -فة خاصةوبص -أما إذا كانت صورة الوثيقة المسلمة للمؤمن لهُ غير مطابقة لألصل الذي تحتفظ به الشركة، 

 يرد بها ما ورد في األصل من شرط السقوط ، 

                                                           
 .92(  سرور، مرجع سابق ، ص  99
 .691(  إبراهيم ، المرجع سابق ، ص  92
 .691؛ إبراهيم، مرجع سابق ، ص 94(  سرور، مرجع سابق، ص  91
ويسلم القضاء الفرنسي _ بدوره_ بضرورة توافر هذا القيد حتى يمكن إعمال هذا الجزاء، وقد رفضت المحاكم الفرنسية، ( 94

ضي بسقوط الحق في الضمان، مع ثبوت مخالفة المؤمن لُه اللتزامه، مادام أن الوثيقة لم تضع في الكثير من الدعاوي أن تق
 السقوط جزاء لهذه المخالفة.
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، وذلك ألن الشركة (12)فهنا ال يمكن االحتجاج على المؤمن لهُ  بشرط سقوط لم يرد ذكره في الصورة التي تحت يده

ي الئحة السقوط فهي التي أعدت نموذج الوثائق. ومن ناحية أخرى لو كان األمر يتعلق بجمعية تأمين تبادليه، وقد ورد شرط 

الجمعية ولم يرد في الوثيقة المسلمة للمؤمن له وإن أحالت هذه األخيرة إلى أحكام تلك الالئحة صراحة. فإذا كان هناك اختالف 

بين محتوى أصل الوثيقة وصورها، فإنها هي التي يجب أن تتحمل تبيعه هذا االختالف بحسبانها هي المسئولة عنهُ ، هذا إلى 

حول شرط السقوط الذي يتهدده، فإذا كان قد ذكر الشرط  -بوضوح-د حرص على أن يحاط المؤمن له علماً أن المشرع ق

بالفعل في صورة الوثيقة المسلمة للمؤمن له ،  دون أن يبرز بشكل ظاهر يجعله غير قابل لالحتجاج به عليه، فمن باب أولى 

 لو لم يرد له ذكر بالمرة في هذه الصورة.

أن شرط السقوط حتى يمكن االحتجاج به على المؤمن لهُ، يجب أن يذكر في الوثيقة ذاتهـا، فال يكفي ومن هنا يتبين 

ولـو أحـالت إليها الوثيقـة صراحـة.ولهذا  فشروط الوثيقة التي تقرر البطالن ال تكون صحيحة إال إذا كانت مذكورة بشكل 

 ى إدراجها في الوثيقة ذاتها .بارز، مما يستخلص منه أن صحة هذه الشروط تكون موقوفة عل

ويخلص مما تقدم، أنه ما لم يكن هناك شرط خاص يجعل السقوط جزءا لمخالفة المؤمن له اللتزامِه ، فإن هذه 

المخالفة ، في ضوء القواعد العامة للمسؤولية ال تجد جزاء إال في الحكم عليه بتعويض المؤمن عما عسى أن يكون قد لحق 

ذه المخالفة ، وبقدر ذلك الضرر الذي يتعين عليه أن يثبته ، كما أنه بالنظر إلى أن االتفاق الناص به من ضرر من جراء ه

على السقوط هو أحد شروط إعمال هذا الجزاء الذي يتمسك به المؤمن ، فان هذا األخير، وفقاً للقواعد العامة، هو الذي يتحمل 

 عبء إثبات توافر هذا القيد الشكلي.

ع األردني بقيد كون شرط السقوط واضح في وثيقة التامين بل أضاق قيدا وضابطا أخر يتمثل بكون الشرط لم يكتفي المشر

 بارز في وثيقة التامين لينبه المؤمن له لخطورته، وهو ما سنعرض له في المطلب الثاني .

 المطلب الثاني : 

 أن يكون قيد السقوط بارز بشكل واضح في وثيقة التأمين

خطورة البالغة التي يتسم بها شرط السقوط في مجال عقد التأمين، خاصة إذا راعينا إمكان تطبيقه بصرف ونظراً إلى ال

النظر عن حسن نية المؤمن من عدمها ، أو عدم وقوع ضرر للمؤمن من جراء مخالفة طالب التأمين لما فرض عليه في 

 العقد من التزامات.

                                                           

( . الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الجزء السابع، منشورات الحلبي 2١١١(السنهوري، عبد الرزاق )96)

 .9425ص.الحقوقية، بيروت، لبنان
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يصبح من المفهوم أن تحيط بشروط السقوط من القيود الشكلية ما يضمن لفت انتباه المؤمن له إلى خطورة الجزاء الذي سينزل 

 به إذا لم ينفذ بعض االلتزامات التي يراها المؤمن هامة بالنسبة له. 

حة ، ويتحقق ذلك متى كان ظاهر ، أي أن يظهر بصورة و واضو يقصد  بأن يكون "واضحاً وصريحاً "هو أن يأتي بشكل 

موقعا عليه من المؤمن له ، أو جاء بلون الحبر يختلف عن لون الحبر الذي طبع فيه العقد ، أو أن يكتب بحروف أكثر ظهورا 

و أكبر حجًما ، أو وضع أسفله خط للفت النظر إليه
 (11)

 بِه ،، و عليه إذا لم يبرز بشكل ظاهر ، فعندئذ بطل الشرط وال يعتد 

 د البطالن إلى الشكل ، ذلك أن المشرع يشترط لالعتداد بهذا الشرط المطبوع أن يكون بارًزا .و يعو

( مااااان القاااااانون المااااادني األردناااااي 3الفقااااارة )   294/3وجااااااء الااااانص علاااااى هاااااذا الشااااارط صاااااراحة فاااااي الماااااادة ) 

التاااااي  والتاااااي جااااااء فيهاااااا : " كااااال شااااارط مطباااااوع لااااام يبااااارز بشاااااكل ظااااااهر اذا كاااااان متعلقااااااً بحالاااااة مااااان االحاااااوال

   له . تؤدي الى بطالن العقد او سقوط حق المؤمن

لاااااذلك يجاااااب أن يكاااااون شااااارط الساااااقوط مبااااارزاً بطريقاااااة متميااااازة باااااين الشاااااروط المطبوعاااااة فاااااي الوثيقاااااة بغياااااة 

لفااااات انتبااااااه الماااااؤمن لاااااه إلاااااى أهميتاااااه وخطورتاااااه . ويتحقاااااق هاااااذا بكتابتاااااه بحاااااروف أكبااااار حجمااااااً أو بحاااااروف 

ناااااه ال مختلفاااااة الشاااااكل أو اللاااااون عااااان بااااااقي الحاااااروف المساااااتخدمة فاااااي كتاباااااة الوثيقاااااة. وال باااااد مااااان التنوياااااه أ

يكفااااي إبااااراز شاااارط السااااقوط بشااااكل ظاااااهر، باااال ال بااااد أن يباااارز أيضاااااً الااااذي تقاااارر السااااقوط جاااازاء لااااه بشااااكل 

ظااااااهر، فاااااإذا ورد هاااااذا االلتااااازام ضااااامن الشاااااروط العاماااااة المطبوعاااااة ال يعمااااال بشااااارط الساااااقوط حتاااااى ولاااااو كاااااان 

هذا الشرط قد ورد بشكل ظاهر وبارز
(19)

. 

معاااااين فاااااإن معياااااار تحقاااااق الباااااروز يكاااااون فاااااي  و لااااام يقياااااد المشااااارع األردناااااي صااااافة الباااااروز بشاااااكل

ماااادى لفاااات نظاااار المااااؤمن لااااه إزاء هااااذا الشاااارط، و إن القااااول الفصاااال فااااي أي خااااالف علااااى بااااروز الشاااارط ماااان 

   (18)عدمه يعود إلى قاضي الموضوع استناداً إلى سلطته التقديرية 

 

                                                           

أبـــــــو عرابـــــــي،    .146؛، ص911١، ص2؛ الســـــــنهوري، الوســـــــيط،  261انظـــــــر كـــــــل مـــــــن جـــــــالل إبـــــــراهيم ، ص 95)

 .، دار وائل للنشر9(. أحكام التأمين، ط2١99غازي خالد )

 

 .99١الشطناوي و النعيمــــــــي، مرجع سابق ، ص  92)
، دار النهضة التأمين أحكام عقد(.، 9001؛  زهرة ،محمد المرسي )21 -82، مرجع سابق، ص  (   سرور18

 .931، ص 1العربية،ط
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ط، و ذلاااااك و نظاااااراً ألهمياااااة شااااارط الساااااقوط و مااااادى خطورتاااااه علاااااى الماااااؤمن لاااااه اشاااااترط المشااااارع هاااااذا الشااااار

ألن الماااااؤمن لاااااه ال يبااااادي عاااااادة اهتماماااااا بالغاااااا بشاااااروط العقاااااد، لاااااذا وجاااااب تنبيهاااااه مااااان خاااااالل جعااااال الشااااارط 

باااااارزاً بشاااااكل ملفااااات لقراءتاااااه، و باااااذا يكاااااون الماااااؤمن لاااااه علاااااى علااااام حقيقاااااي و فعلاااااي ألهمياااااة هاااااذا الشااااارط و 

 .(12)تميزه عن غيره من الشروط

( ماااااادني 294الفقاااااارة الثالثااااااة ماااااان المااااااادة )و إبااااااراز الشاااااارط المطبااااااوع جاااااااء ساااااانده القااااااانوني فااااااي 

أردناااااي ، ووفاااااق جاناااااب مااااان الفقاااااه فاااااإن الشااااارط المكتاااااوب بخاااااط الياااااد ال يساااااري علياااااه هاااااذا الشااااارط و السااااابب 

فااااي ذلااااك أن كتابااااة الشاااارط بخااااط اليااااد يشااااكل بحااااد ذاتااااه قرينااااه علااااى لفاااات نظاااار المااااؤمن لااااه إلااااى شاااارط السااااقوط 

 .(90)و أهميته مما يغني عن شرط البروز في الطباعة

وهاااااذا ماااااا تاااااواترت علياااااه أحكاااااام محكماااااة التميياااااز األردنياااااة فاااااي العدياااااد مااااان أحكامهاااااا ، فقاااااد قضااااات 

" إذا تضاااااامن عقااااااد التااااااأمين شاااااارطاً مطبوعاااااااً وبخااااااط بااااااارز أن شااااااركة التااااااأمين ملزمااااااة بموجااااااب العقااااااد  بأنااااااه

بااااااالتعويض عاااااان الوفاااااااة أو اإلصااااااابات الجساااااادية التااااااي تصاااااايب الغياااااار وأنااااااه ال يعتباااااار سااااااائق المركبااااااة ماااااان 

، وقاااااد ورد هاااااذا الشااااارط قاااااد فاااااي عقاااااد التاااااأمين مطبوعااااااً وبخاااااط باااااارز فاااااي رأس الصااااافحة مااااان العقاااااد، الغيااااار

كمااااااا أن هااااااذا الشاااااارط ال يخااااااالف القااااااانون أو النظااااااام أو اآلداب العامااااااة، وبمااااااا أن العقااااااد شااااااريعة المتعاقاااااادين 

 .(91)"فإنه واجب المراعاة

 

الساااااقوط المااااادرج فاااااي وثيقاااااة أضااااااف المشااااارع األردناااااي إلاااااى جاناااااب القياااااود الشاااااكلية لصاااااحة شااااارط 

التاااااامين قياااااوداً موضاااااوعية يجاااااب توافرهاااااا لصاااااحته ، والغاياااااة هاااااي حماياااااة الماااااؤمن لاااااه نظاااااراً لقساااااوة جااااازاء 

الساااااقوط المتمثااااال فاااااي عااااادم حصاااااول الماااااؤمن لاااااه علاااااى مبلاااااغ التاااااأمين رغااااام تحقاااااق الخطااااار الماااااؤمن مناااااه دون  

مااااان هاااااذه الدراساااااة القياااااود أن يماااااس ذلاااااك صاااااحة وساااااريان عقاااااد التاااااأمن ، وعلياااااه سنخصاااااص المبحاااااث الثااااااني 

 الموضوعية الواجب توافرها لصحة شرط السقوط .

 

                                                           
؛ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، مرجع 182، مرجع سابق، ص المبادئ العامة للتأمين( حسام الدين األهواني، 12

 .319سابق، ص 

 

ة، القاهر ، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي،األحكام العامة لعقد التأمين(. 1220لطفي، محمد حسام )( 90

،  931، ص 1ط ، دار النهضة العربية،أحكام عقد التأمين(. 9001زهرة ،محمد المرسي ) .992، ص  9بدون ناشر، ط

 .319حمد شرف الدين، أحكام التأمين، مرجع سابق ، ص 

 

 .www.adaleh.comم،99/2/2١١4، فصل 2004/265، في القضية رقم، مركز عدالةمنشورات  29)
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 المبحث الثاني 

 لصحة شرط سقوط الحق بالضمان  القيود الموضوعية

يجب أن يكون قيد سقوط الحق بالضمان محدًدا بصورة ال يقبل فيها التأويل، وهذا القيد مرتبط بجزاء والتزام ويقع على عاتق 

، بمجموعة من القيود  ( 99) بد أن يتضمنهما بند تعاقدي ملزم لطرفيه  ولهذا أورد كل من المشرع األردنيالمؤمن لهُ، وال 

الموضوعية الواجب توافرها في االتفاق على شرط السقوط بين المؤمن والمؤمن له
(93)

 . 

الشروط التي حظرها  ومن الضروري أن أال يكون شرط السقوط مخالفاً للنظام العام أو اآلداب وأال يكون من بين

 ومنعها المشرع.

و في ظل مبدأ سلطان اإلرادة  ال يكون هناك من شك في أن السقوط يمكن أن يجعل محالً لتعسف بالغ من جانب 

لحماية المؤمن له إال باللجوء إلى القواعد العامة للبحث عما يصلح سنداً  -في مثل هذه األحوال –المؤمنين وليس من سبيل 

ن نفرض مشروعية السقوط نفسها على الباحثين في مجال التأمين ، ليجعلوا إلبطال هذه القيود ، ومن هنا يكون من المفهوم أ

 منها قيداً موضوعياً لصحة اشتراط هذا الجزاء يضاف إلى القيود الشكلية سابقة الدراسة.

 هذا ويكون شرط السقوط مخالفاً لآلداب العامة بال خالف إذا تعارض مع واجب أخالقي. فعلى سبيل المثال وأياً ما كان

الرأي في مدى مشروعية الشرط الذي يحظر على المؤمن له االعتراف بمسؤوليته ، فإن شرط السقوط لهذا السبب ال يمكن 

أن يطبق على المؤمن له الذي يسارع في التأمين من المسؤولية إلى إنقاذ المصاب بمقولة ان مثل هذه المساعدة إنما تحمل 

دث ألن الشرط في هذه الحالة إنما يحول بين المؤمن له والقيام بهذا الواجب معنى االعتراف الضمني بمسؤوليته عن الحا

االخالقي، ومن أجل الحد من نطاق تطبيق شرط السقوط و لغرض إبطال بعض حاالت قيود شرط السقوط فقد فرض 

مخالفة ضمان لسقوط الحق في ال -المشرع األردني قيدين موضوعيين لصحة شرط السقوط بالحصول على الضمان ، األول 

سقوط الحق في الضمان للتأخر في اإلخطار عن تحقق الخطر أو التأخر في تقديم المستندات.  -القوانين و األنظمة.والثاني 

 وسنخصص لكل واحد منهما مطلباً مستقالً.

 

 

 

 

                                                           
 .( من القانون المدني االردني 124( المادة ) 22

 .221الشطناوي ،  النعيمــــــــي، مرجع سابق ، ص21) 
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 المطلب األول

 سقوط الحق في الضمان لمخالفة القوانين و األنظمة.

، في إطار هذين الدورين ذلك النظام بآثاره المعروفة أمراً (92)فيصبح (94)واقياً وآخر رادعاً للسقوط في مجال التأمين دوراً 

مبرراً ما دام أن حماية المصالح المشروعة لتعاون المؤمن لهم تقتضي بالنظر إلى خطورة اآلثار التي تترتب على مخالفة 

رادعاً  حازماً وسريعاً و من جانب آخر يكون السقوط  االلتزام المستوجب للسقوط ، عن قصد أو حتى لمجرد اإلهمال جزاءً 

لمن سمحت له نفسه بغش ذلك التعاون كما تغدو خطورة آثاره من ناحية أخرى وقاية من ذلك الغش قبل وقوعه أو  ،(26)

ات شركحائلة دون إهمال المؤمن لهم ، فإذا خرج السقوط عن ذلك اإلطار لن تصبح له وظيفة إال أن يكون شركاً تنصبه ال

   لعمالئها بغية تحصيل أقساط دون مقابل وهو أمر غير مشروع فضالً عن مخالفته لنظام التأمين من أساسه وللغرض منه

( من القانون المدني اعتبار قيد مخالفة القوانين من قبيل القيود التعسفية 294/1لقد قرر المشرع األردني في المادة )

أن تنطوي المخالفة على جناية أو جنحه قصديه، ومع ذلك فان هذا االستثناء يوحى بأن  والباطلة ، واوجب ألعمال هذا القيد

، و هذا القيد مفروغ منه ألنه يعد (99)قيد السقوط في هذه الحالة صحيح، رغم أن القانون ال يعفي التأمين من األخطاء العمدية

 بتداًء.أعماالً للقواعد العامة التي ال تجيز التأمين على هذه األفعال ا

، "وعليه فإن سرعة سائق السيارة ال تعتبر من الجرائم القصديةوتطبيقاً لذلك جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية: 

وهذا باعتبار أنها ال تشكل جنحة قصدية؛ وذلك في الجرائم القصدية توجد . (98)وال تحرم المدعي من المطالبة بالتعويض" 

ب القانون في هذه الجرائم توفر القصد لدى الجاني، أما الجرائم غير القصدية فهي تلك الجرائم إرادة تحقيق النتيجة، حيث يتطل

 التي ال يتطلب القانون فيها توفر القصد الجنائي. بل يكفي توفر الخطأ أو اإلهمال في سلوك الجاني. 

ه الشركات عقوبة على مخالفة ولعل أبرز فروض اشتراط هذا الجزاء خارج اإلطار سابق اإلشارة إليه، أن تجعل من

المؤمن له للقوانين أو اللوائح بوجه عام ، متسترة تحت ما قد يبدو للوهلة األولى من أنها ال تقصد به سوى حث عمالئها على 

احترام القوانين واللوائح، في حين أنها ال تقصد به في الواقع سوى إفراغ الوثيقة من كل مضمون
(92)

. وبصفه خاصة في 

التأمين، كالتأمين من حوادث السيارات، ما دام أن الخطر في مثل هذا الفرض إنما يعزى وقوعه في األعم  بعض صور

( من القانون المدني األردني من بطالن ما يرد 294/1األغلب إلى مخالفة قوانين و لوائح المرور،  و جاء وفقا لذلك المادة )

                                                           
 .9421( السنهوري، مرجع سابق، 24

 .9421، نفسهمرجع ال( السنهوري، 26

 .9421( السنهوري، مرجع سابق، 91
 .939 الشطناوي، مرجع سابق ، ص )22
 .6/99/2١١1تاريخ  22١9/2١١1تمييز حقوق رقم (  29

 .961لطفي، مرجع سابق. ص 21)
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سقوط حتى المؤمن له في الضمان لمخالفة القوانين أو اللوائح ، إال إذا كانت في وثيقة التأمين من الشروط العامة التي تقضى ب

هذه المخالفة تنطوي على جناية أو جنحة عمديه
(30)

. 

غير أن إدخال المسألة في مجال نطاق التأمين وليس في مجال نظرية السقوط كان يستوجب التساؤل بحق عما اذا 

وائح في حالة عدم وجود شرط بالسقوط في الوثيقة تعتبر خطأ جسيماً ال يغطيه التأمين كانت مخالفة المؤمن له  للقوانين أو الل

 . (31)وذلك ألن صفة الخطأ الجسيم إنما تتعلق بذات هذه المخالفة

ونتفق مع الرأي الذي يذهب الى عدم صحة هذه  اإلجابة، بأن من الدقة إعطاء إجابة موحدة او عامة على مثل هذا 

القانون أو الالئحة كخطأ  يمكن ان يكون في بعض الفروض عمدياً وفي بعضها اآلخر جسيماً وفي بعض  التساؤل فمخالفة

"إن مخالفة مرسوم ما ال تكفي بذاتها إلعمال السقوط وإنما ينبغي بحث  Babinek(39)ثالث مجرد خطأ يسير أو كما عبر 

 طبيعة هذه المخالفة وجسامها.

تنص فيها صراحة على السقوط جزاء لمخالفة المؤمن لهم  للقوانين او اللوائح ، و في الحاالت التي كانت الوثائق 

حتى ولو كانت الالئحة محل المخالفة قد عفا عليها الزمناو كانت المخالفة قد ارتكبت إزاء قانون او الئحة الحقين في الصدور 

أن يكون القانون أو الالئحة محل المخالفة معداً على إبرام الوثيقة الناصة على السقوط ال يشترط لذلك في نظر البعض إال 

 للحيلولة دون اإلصابات أو الحوادث.

والتفسير السائد إلبطال هذا الشرط والذي غالباً ما تنص عليه وثائق التأمين على المركبات ، بأنه يؤدي في الواقع إلى إفراغ 

من التأمين دون أن يكون ذلك معزواً إلى مخالفة صاحب  العقد من كل مضمونه ، مادام أنه يندر وقوع كارثة في هذا النوع

 وثيقة التأمين ألحكام التأمين أو لوائح المرور 

مادام أن عمومية اشتراط السقوط على هذا النحو سوف تخرج من مجال التأمين حتى مجرد األخطاء اليسيرة والتي يكون 

عن طريق تابعيهم ، وأن أجازة هذا مثل هذا الشرط من شروط  أكثر المؤمن لهم حرصاً ؛ عرضةً الرتكابها إما بأنفسهم أو

السقوط سوف تحول في الواقع بين المؤمن له وأن يعرف بالضبط مدى الضمان الذي ينتظره من الوثيقة ، كما أنها تتعارض 

درجت علية  والهدف من التأمين الذي يجب أن يكون تشجيع النشاط اإلنساني حتى بتغطية أخطاء المؤمن له ، وهذا ما

 التشريعات المعاصرة.

في الشرط المحظور نوعاً من عدم التأمين ، أو استبعاد الخطر أولى منه شرطاً من شروط  (33)ويرى جانب من الفقه

 السقوط ، فالمؤمـن له ال يتحصل على عــوض التـأميـن رغم وقوع الكارثة ،

                                                           

 .964لطفي، المرجع نفسه. ص1١)

 .9١9(  سرور ، مرجع سابق ، ص  19
 9١9( مشار اليه في سرور ، المرجع نفسه ، ص  12
  103( المشار اليه في سرور ، مرجع سابق، ص     33            
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وقع  يفليس ذلك ألن حقه في الضمان قد سقط لمخالفته اللوائح ، وإنما ألنه ليس في الواقع مؤمن له بالنظر إلى الخطر الذ 

 من جراء هذه المخالفة لم يكن يدخل في أي وقت في أطار األخطار التي قبل المؤمن تغطيته .

ولهذا يمكن القول بأن الخطر الذي تحقق لم يكن ضمن األخطار التي قبل المؤمن تغطيتها وحده قد يكون أقرب إلى 

ي ارتكب خطأ عقدي في تنفيذ التزامه المحدد المصادرة ، فالسقوط جزاء يعاقب به المؤمن صاحب وثيقة التأمين ، الذ

بالوثيقة ، في حين عدم التأمين أو استبعاد بعض المخاطر من نطاق ما يقبل أن يتحمله عن المؤمن له من أخطاء ال يمكن 

 نأن يرى فيه وصف الجزاء ، وهذا إلى أن السبب المنشئ للسقوط بحسبانِه فقد للحق ، يتحقق بعد وقوع الكارثة ، في حي

أنه في مجال عدم التأمين يستبعد المؤمن مقدماً من نطاق التأمين بعض األخطار ، أو يشترط في الخطر حتى يقبل تغطيته 

إذا تمت فيه أوصافاً أو شروطاً معينة ، ولهذا يمكن القول بأنه يتحلل فعالً في شرط عدم تأمين وليس في شرط السقوط ؛ 

في الواقع تحقق الخطر . وهذا إلى أن عدم تغطية الخطر الناشئ عن مخالفة القوانين  فمخالفة القوانين واألنظمة إنما تسبق

واألنظمة ال يأخذ في الواقع وصف الجزاء ، ألن مثل هذا الوصف يستتبع القول بأن المؤمن قد فرض على المؤمن له 

 .(34)التزاماً عقدياً بمراعاة القوانين واألنظمة وهو قول غير مبرر

يتضح لنا أن المشرع األردني قد خلط في شرط السقوط لمخالفة القوانين واألنظمة من حيث تحديد طبيعته  خالصة القول،

( مدني أردني ، إنما هو شرط استبعاد وليس شرط سقوط الحق، ويقع 294/1القانونية، وأن الشرط الوارد في المادة )

البطالن في هذه الحالة ال يلحق إال الشرط العام الناجم عن باطالً ألنه يتضمن استثناء غير محدد لخطر من دائرة الضمان و

مخالفة القوانين بصفة عامة أو حتى مخالفة قانون معين بصفة عامة، أما إذا حدد الشرط الفعل المستبعد تحديداً دقيقاً، فإن 

 هذا الشرط يكون صحيحا ويعمل به.

الموضوعية لصحة شرط السقوط تتمثل سقوط الحق في والقيد األخير الذي بموجبه فرض المشرع رقابة على القيود 

 المطلب الثانيالضمان للتأخر في اإلخطار عن تحقق الخطر أو التأخر في تقديم المستندات. وهو ما سنعرض له في 

 

 المطلب الثاني

 سقوط الحق في الضمان للتأخر في اإلخطار عن تحقق الخطر أو التأخر في تقديم المستندات

بار جهة معينة عن حادثة وقعت ويقع ذلك على المؤمن له بالدرجة األولى،  وفي هذا  يتطلب المشرع اإلخطار هو إخ

األردني إخطار" الجهات المطلوب" إخبارها ، و وجاء النص المصري على ذلك بإخطار" السلطات" عن تحقق الكارثة ، 

 و من المسلم به بأن يستــند لبــــند اتفــــاقي في العـــقد، فهــو ال يفـــترض بــل ال بـد مـن النــص عليــه)35(.

                                                           
 .9١4، ص السابقرجع م( سرور ، ال 14
 . 626ص ، إبراهيم، جالل محمد،  992( سرور ، مرجع سابق ، ص 16



 
 

14 
 

ويقصد بالسلطات هنا" جميع األشخاص الذين بمقتضى وظائفهم الرسمية يهمهم معرفة كوارث معينة يجب عليهم في  

بعض األحيان التدخل أو أداء دور معين)36(" .أما الجهات المطلوب إخطارها التي أوردها المشرع األردني ، فتشمل 

السلطات باإلضافة إلى المؤمن ، إذا ما اشترط ذلك في عقد التأمين ، ذلك أن مصطلح الجهات المطلوب أخبارها جاء مطلقاً 

للحد الذي يشمل مفهوم المؤمن كذلك ، في حين ال يدخل ضمن اصطالح السلطات مفهوم المؤمن ، وبالتالي فاشتراط 

للمؤمن ليس محل حظر قانوني حتى لو توافر لديه العذر المقبول ، إال  السقوط في حال تأخر المؤمن له في إعالن الحادث

 إذا بلغ هذا العذر حد السبب القانوني الذي يقطع سريان المدة .)37(

ويشترك مع المؤمن له في  هذا اإلخطار طائفة من األشخاص عن تحقق الكارثة ، وينسحب ذلك على نائبه وإذا انتقل 

ه العام بعد وفاته ، أو خلفه الخاص ، وحيث أن هذه القاعدة ليست من النظام العام فيمكن االتفاق الشيء المؤمن عليه إلى خلف

في عقد التأمين على تحديد الشخص الملزم باإلخطار . ومن المتفق عليه فقهاً وقضاًء أنه يقع صحيحاً اإلخطار من كل ذي 

لحة ظاهرة في المبادرة إلى اإلخطار توقياً لتمسك المؤمن مصلحة ،كما لو صدر من المستفيد من عقد التأمين ، إذ له مص

بسقوط الحق في التأمين الذي يحتج به على المؤمن له ذاته أو المستفيد)38( فيقع صحيحاً. ويكون اإلخطار صحيحاً أيضاً لو 

ى مقر شركة المؤمن صدر من المتضرر في التأمين من المسؤولية كتمهيد الستعمال الدعوى المباشرة ، ويـوجه اإلخطار ال

 أو إلى فروعها الذي أبرم عقد التأمين فيها ، أو حتى إلى وكيل المؤمن المفوض في تلقي هذا اإلخطار.

وفي حالة تعدد المؤمنين يلتزم المؤمن له أو المستفيد بتبليغ كل منهم بذلك  ولهذا ال يعتبر المؤمن له موفياً بالتزامه 

 باإلخطار إال إذا قام بأخطار المؤمن أو من يمثله قانوناً والذي يعد الدائن في هذا االلتزام)39(.

لطرفي عقد التأمين االتفاق على ما تتضمنه وسيلة التبليغ ، فيجب أن يتضمن اإلخطار كافة المعلومات والبيانات المتعلقة 

بأسماء الشهود ،  بالخطر الذي وقع ، كوقت وقوع الخطر ومكانه وأسبابه والظروف التي أحاطت به ، وتقديم كشف

 والنتائج التي ترتبت على وقوعه ، باإلضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت مثل هذه البيانات. 

                                                           
 .91١، مرجع سابق ، ص دروس في التأمينمحمود جمال الدين، زكي ،  (  15
) دراســـــة مقارنـــــة( ، رســـــالة دكتـــــوراه غيـــــر  الحمايةةةةةة القانونيةةةةةة ل مةةةةةؤمن لةةةةةه( . 2١١1الـــــذنيبات، أســـــيد حســـــن ) (   12

 .196 ص،  نشورة ، جامعة عين شمس ، القاهرةم

 
 .112؛ أبو عرابي ، مرجع سابق ، ص 614، مرجع سابق ، ص  ( أنظر كل من : جالل محمد إبراهيم 19
 .111( أبو عرابي، المرجع السابق ، ص  11
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وال يشترط في اإلبالغ أو اإلخطار أن يتضمن كافة المعلومات التفصيلية للحادث ، بل يكفي أن يكون موجزاً متضمناً 

المؤمن من القيام بالتحقيقات التي تهمه ، ولكن ينبغي في جميع األحوال أن يكون العناصر األساسية للخطر والتي تمكن 

 المؤمن له دقيقاً وصادقاً  وواضحاً فيما يقدمه من بيانات مطابقة للواقع)40( . 

 وكثيراً ما تتضمن وثيقة التأمين النص على ضرورة اإلخطار ببيانات أخرى خاصة إلى جانب هذه البيانات العامة ، كأن

ينص في تأمين الحريق على أن يقدم له مع اإلخطار قائمة مفصلة ، عن األشياء التي هلكت وتلك التي امكن انقاذها مع 

 تقدير قيمتها.

ومن ناحية أخرى فليس لإلخطار شكل معين ، فيجوز أن يكون بالبريد أو برسالة عادية ، أو بالهاتف ، وبالتالي ال مشكلة 

اإلثبات ، حيث يقع على عاتق المؤمن له عبء اإلثبات.  بكيفية اإلخطار بل بكيفية  

المؤمن بوقوع الحادث بأن يخطر بوقوعه أيضاً بعض السلطات (41)فضالً عن التزامه بإخطار -قد يكون المؤمن له ملتزماً 

يغدو إخطار  وقد تشترطه وثيقة التأمين ، نفسها حين( 49)الرسمية المختصة . هذا االلتزام قد يجد مصدره في نص القانون

بعض السلطات وعلى الفور بوقوع الحادث المؤمن منه أمراً بالغ األهمية بالنسبة للمؤمن كما هو الحال على سبيل المثال 

 في التأمين من السرقة ووجوب إخطار الشرطة والنيابة العامة بوقوع الحادث.

إلااى القواعااد العامااة حيااث  -بداهااة–لرجااوع فااإذا وردت الوثيقااة خلااوا ماان جاازاء ياانظم اإلخااالل بهااذا االلتاازام تعااين ا

يتعااين علااى المااؤمن أن يثباات مااا لحقااه ماان ضاارر ناااجم عاان هااذا اإلخااالل ، ماان ناحيااة إخااالالً خاطئاااً ليكااون لااه الحااق 

 في الحصول على تعويض مساو لهذا الضرر.

تطبياااق غيااار أن الوثاااائق قاااد تشاااترط صاااراحة الساااقوط جااازاء لإلخاااالل بهاااذا االلتااازام ولماااا كاااان مااان شاااان ال

التلقااائي لمثاال هااذا الجاازاء دون اعتااداد بحساان نيااة الماااؤمن لااه  أو تقاادير عااذره فااي اإلخااالل بااااللتزام أن يحيااق الظلااام 

الباااالغ باااالمؤمن لاااه خاصاااة إذا كاااان الماااؤمن لااام يلحقاااه مااان جاااراء هاااذا اإلخاااالل ضااارراً جااادياً، كاااان مااان المفهاااوم أن 

 حدود معينة.يتدخل المشرع في هذا النطاق ليحظر شرط السقوط في 

                                                           
،) المسةةؤوليةةةةةةةة عةةةةةةةن حةةةةةةةوادا السةةةةةةةةياراي والتةةأميةةةةةةن ا  بةةةةةار  من ةةةةةا(.  2١١1( منصـــــور ،  محمـــــد حســـــين ، ) 4١

 .292الجامعة الجديدة للنشر،  ص  دار، د ط( ، اإلسكندرية 
 

يعنـــــي إعـــــالم شـــــركة التـــــأمين بتحقـــــق الخطـــــر المـــــؤمن منـــــه ، ومـــــا أحـــــاط بـــــه مـــــن ظـــــروف جوهريـــــة ،   خطةةةةةار  ( ا 49
كتـــــاريخ وقوعـــــه ، ومكانـــــه ، وأســـــبابه ومـــــا نـــــتع عـــــن ذلـــــك مـــــن  ثـــــار .... نظـــــر أبـــــو عرابـــــي ، مرجـــــع ســـــابق ، ص 

112. 
ـــــي فرنســـــا بشـــــأن حـــــواد  42 ـــــيم ( كمـــــا هـــــو الحـــــال ف ـــــى حـــــاكم اإلقل ـــــ  يجـــــب إبـــــالق الحـــــاد  إل  49خـــــالل  العمـــــل حي

 ساعة من وقوعه. 
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( مااان القاااانون المااادني األردناااي: " يقاااع بااااطالً كااال ماااا يااارد فاااي وثيقاااة 294فقاااد جااااء فاااي الفقااارة الثانياااة مااان الماااادة ) 

التاااامين مااان الشاااروط التالياااة :" الشااارط الاااذي يقضاااي بساااقوط حاااق الماااؤمن لاااه بسااابب تاااأخره فاااي إعاااالن الحاااادث 

مساااتندات إذا تباااين أن التاااأخير كاااان لعاااذر مقباااول" مااان الماااؤمن مناااه إلاااى الجهاااات المطلاااوب إخبارهاااا أو فاااي تقاااديم ال

خاااالل اساااتقراء الااانص الساااابق يتباااين أن المشااارع األردناااي أبطااال قياااود الساااقوط التاااي تحتاااوي التعساااف مااان جاناااب 

 شركة التأمين ، لكونه يعد تعسفاً في هذه الحالة.

، الخطرررر ولااام ياااورد المشااارع األردناااي فاااي القاااانون المااادني،  نصااااً يباااين المااادة التاااي يجاااب فيهاااا اإلخطاااار عااان تحقاااق 

حياااث جااااء القاااانون المااادني خاليااااً مااان ناااص يحااادد المااادة، فاااي حاااين أشاااار نظاااام التاااأمين اإللزاماااي إلاااى المااادة دون 

موضاااوع ،  تخضاااع للسااالطة التقديرياااة  تحديااادها، حياااث جااااء الااانص علاااى أن تكاااون معقولاااة والمااادة المعقولاااة مساااألة

لقاضااااي الموضااااوع مااااع أن العاااارف التااااأميني فااااي األردن حااااددها بماااادة أساااابوع وهااااو مااااا تتضاااامنه وثااااائق التااااأمين 

 اإللزامي على المركبات .

وياارى الباحااث هنااا وجااوب تاادخل المشاارع األردنااي لتحديااد الحااد األدنااى لهااذه المهلااة باانص آماار ال تجااوز مخالفتااه إال 

 .(43)من له لصالح المؤ

و اساتخدم المشارع األردني و المصاري عند تصاديه لهذا الفرض صياغة تقضي ببطالن الشرط الذي يؤدي إلى سقوط حق 

المؤمن له بسااااابب تأخره في إعالن الحادث المؤمن منه إلى السااااالطات غير أنه علق هذا البطالن على شااااارط أن يتبين من 

هذه الصياغة أن تلقي بعبء اإلثبات على عاتق المؤمن له، فهو الذي يتمسك الشروط أن التأخر كان لعذر مقبول. ومن شأن 

بالبطالن، و البطالن هنا مشروط بقيام عذر مقبول أدى به إلى التأخـاااـااار فـاااي اإلخطار و هذا العذر هو الذي يتعين عليه أن 

 يثبته.

يبدو لنا وعلى الرغم من صااياغة النص ان هذا أما بشااأن مسااؤولية المؤمن له تجاه المؤمن بساابب إخالله بإلزامه باإلخطار ف

ال ينفي من جانب آخر إمكانية تمساك المؤمن بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضارر الذي سببه التأخر في اإلخطار إذا ما 

نص للحقه ضرر من جراء ذلك، حسب القواعد العامة في المسؤولية المدنية، مما يعني أننا يجب أن نتمسك بالتفسير الضيق 

( من القانون المدني األردني، لكونه نص اساااتثنائي يتحدد حكمه في نطاق بطالن شااارط الساااقوط فقط دون أن 294المادة )

يمنع من إعمال قواعد المسااااااؤولية المدنية، و التي ال تميز فيما إذا كان اإلخالل بااللتزام مبررا بعذر مقبول أو غير مقبول، 

 فع المسؤولية المترتبة عن الضرر الناجم عنه إال بإثبات السبب األجنبي.فاإلخالل هو خطأ عقدي، ال يمكن د

و إذا امتنع المؤمن لاه عن اإلخطاار بوقوع الخطر، خالل المادة المحاددة أو المعقولاة ، فاأناه يصاااااابح مخالً باأحاد التزاماته  

ن قد أصااااابته جراء هذا اإلخالل ، الناشاااائة عن العقد ، ويمكن للمؤمن مطالبة المؤمن له بالتعويض عن األضاااارار التي تكو

                                                           
( من القانون المدني ، والتي حددت المدة بما يزيد على ثالثة أيام وال 226( وهذا ما فعله المشرع الليبي في المادة)  41

 .116يجوز االتفاق على مدة تقل عن ذلك في ذلك ، غازي أبو عرابي، مرجع سابق ، ص 
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وذلك بالرجوع إلى قواعد المسؤولية العقدية ، وقد تبادر شركة التـااأمـاايـاان بـااخـااصـاام قـاايمـااة ما يجبر تلك األضرار من مبلغ 

 التأمين المستحق لصالح المؤمن له ، وعلى المؤمن أن يثبت بأن ضرراً ما أصابه نتيجة لهذا اإلخالل.

ألردنية على أن شرط إبالغ شركة التأمين ، ال يرتب القانون على مخالفته إعفاء الشركة من التزاماتها تؤكد محكمة التمييز ا

 . (42)، ما دام أن شركة التأمين لم تثبت أنه قد لحقها ضرر نتيجة التأخير بإبالغها بوقوع الحادث( 44)بدفع قيمة التأمين

ه ، أو ــض إذا لحاااـق باااه ضاااـرراً ماااـن جاااراء إخاااالل الماااؤمن لاااولهـاااـذا يقتصااار حاااق المـــاااـؤمن المطـالباااـة بالـتعويــااا

 المؤمن عليه ، أو المستفيد .

تاارتبط هااذه القاعاادة بساابب التااأخير هاال كااان يعااود لعااذر مقبااول وبحسااب المشاارع األردنااي، فااي هااذه الحالااة يقااع هااذا 

ة مااااا يساااامى باااااإلخالل الشاااارط باطاااال، وذلااااك ألن العقااااد ملاااازم للجااااانبين، فلاااايس هنالااااك فااااي إطااااار المسااااؤولية العقدياااا

المبااارر فماااادام أن المتعاقاااد قبااال االلتااازام بشااايء أو باااأمر معاااين، فيجاااب علياااه أن يؤدياااه ، وإال كاااان مخاااالً بالتزاماتاااه 

ه ــااـالعقديااة ، وعلااى نحااو يوجااب توقيااع الجاازاء الااذي تمليااه القواعااد العامااة للمسؤوليـااـة العقديااة، وهااو إلاازام المااؤمن ل

ذي لحقااه ، بساابب عاادم اإلبااالغ أو التااأخير فااي اإلبااالغ، وال يهاام بعااد ذلااك أن يبحااث بتعااويض المااؤمن عاان الضاارر الاا

القاضااي فااي الماادى الااذي يعتباار فيااه هااذا اإلخااالل مبااررا ً أم ال ، إال بالقاادر الااذي يكااون فيااه هااذا اإلخااالل راجعاااً إلااى 

 .(41)"فرضها العقدظرف طارئ أو قوة قاهرة وال يجوز في غير هذه األحوال تبرير اإلخالل بالتزامات ي

 

 وفيما يتعلق في التأخر في تقديم المستندات 

( ،إلاااى بطاااالن الشااارط الاااذي يقضاااي بساااقوط حاااق 49( مااان القاااانون المااادني األردناااي)294أشاااارت الماااادة )

( ماان قااانون التااأمين الفرنسااي التااي تقضااي باابطالن شاارط 942المااؤمن لااه ... وهااذا الاانص مااأخوذ باادوره عاان المااادة )

تاااأخر الماااؤمن لاااه فاااي تقاااديم المساااتندات دون إخاااالل بحاااق الماااؤمن فاااي المطالباااة باااالتعويض بنسااابة الساااقوط لمجااارد 

 الضرر الذي لحقه من جراء هذا التأخر.

                                                           
 .112( أبو عرابي ، مرجع سابق ، ص 44

 
، األعداد السابع والثامن والتاسع ، ص  2١١1، مجلة نقابة المحامين لسنة  1921/2١١2( تمييز حقوق رقم  46

9215. 
 9ة دكتــــوراه ، ط، رسـال الةنظةريةة اة عةامةة ل ةتأمةيةن مةن المسةةةةةةؤولةية المةدنيةة( ، 2١١5(  النـعيـمات، مـوسـى جـمـال)45)       

 .221- 222،عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص. 

 .( من القانون المدني المصري26١والمادة ) ( 42
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ونحن نعرض لهذا الشااارط من حيث مبررات االلتزام بتقديم المساااتندات ونطاق هذا االلتزام لننهي إلى بيان الحدود التي يقع 

 ازي لمخالفة هذا االلتزام وأثر بطالن شرط السقوط.فيها باطالً شرط السقوط المج

بديهي أنه ليس باإلمكان أن نحدد على ساابيل الحصاار المسااتندات التي يمكن القول بأنها مما يهم المؤمن أن تصاال إليه أو 

يختلف  نماأن يحيط بها عملها فهذه المسااااااتندات تختلف بطبيعة الحال من فرع آلخر كما إن تحديدها حتى في الفرع الواحد إ

 من فرض آلخر.

غير أنه يمكن في تقديرنا وضع معيار لتحديد هذه المستندات، فهي في فرع التأمين من المسؤولية كل ما يمكن المؤمن من 

وفي الفروع األخرى كل ما يمـااكن المـااؤمن مـاان تـااحديد قـاايمـااة ( 48)حسن إدارة دعوى المسؤولية المرفوعة على المؤمن له

تي يلـتزم بـدفـعـها وأسـبـاب اـلكـارثـة الـتـي وقعت . وهكذا ففي تأمين المسؤولية على سبيل المثال يدخل الـاتعـاويـاضـات الـ

في مدلول المسااتندات الواجب تقديمها للمؤمن مثل الدعاوى وأوراق التكليف  بالحضااور واإلنذارات واإلعالنات ومحاضاار 

لشااهود الخ باإلضااافة لما تم ذكره سااابقاً ، وفي التأمين من الحريق ، معاينة الحادث ومحاضاار األمن العام المتضاامنة أقوال ا

أدخلت محكمة االسااتئناف المختلطة في مفهوم المسااتندات كل األوراق والدفاتر التي تثبت وجود األشااياء عند وقوع الحريق 

 .(42)وقيمة هذه األشياء

( السالفة الذكر قد أدمج االلتزام بتقديم المستندات 294ويلفت النظر في هذا الشاأن أن كال من المشرع األردني في المادة )

مع التزام المؤمن له بإعالن الحادث المؤمن منه ولما كانت النصوص في خصوص االلتزام األخير تتكلم عن إعالن الحادث 

قصد لمشرع يالمؤمن منه إلى السالطات فقد بات من الضاروري التسااؤل بخصاوص االلتزام بتقديم المستندات عما إذا كان ا

 المستندات التي تقدم إلى السلطات أم تلك التي تقدم إلى المؤمن أم كليهما معاً.

( أردني قد توحي  294الذي يسـالم  بـاـاأن الـاـاطـاريـاـاقــة الـتــي صيـغـــت بـهــــا المـادة )( 20)ونتفـاق مـاع الرأي

صد ، إال أننا نعتقد بأنه لم يكن يقصد هذه النتيجة ، وإنما قباالعتقاد بأن المشارع قد قصاد المستندات التي تقدم إلى السلطات  

المسااتندات التي تقدم للمؤمن فقط ، ألنه مع التسااليم بأهمية أخطار الساالطات بوقوع الحادث من وجهة نظر الشااركة نفسااها ، 

تلزم المؤمن لهم في الوثائق إال أن هذه األخيرة يكفيها إخطار هذه السلطات بأي طريق ،  ومن ثم فإنها ال تجد من مبرر ألن 

 بأن يشفعوا هذا اإلخطار بالمستندات الالزمة  ، 

                                                           
( ويضيف البعض إليها كل ما يمكن المؤمن من أن يقدر ما إذا كان من المالئم أن يتصالح مع المضرور ام ينتظر 49

 التعويض القضائي راجع:
DE MONTETY (J): la direction par lassureur du process en responsabilite these Toulouse 1959 p.6. 

 (.21١ص  4١4رقم  95/1/9122( انظر استئناف مختلط  مصري  ) لسنة 41
 .991( النعيمات، مرجع سابق، ص 20
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وهكذا فإن المساتندات التي تقصاد الشركة إلزام المؤمن له بتقديمها هي ما يهم الشركة نفسها أن تحيط بها علماً أو أن توضع 

ذه المساااتندات فإن قساااوة الجزاء في هذا تحت يدها ولما كانت الشاااركات قد تفرض الساااقوط جزاء لمجرد التأخر في تقديم ه

 الفرض هي التي حدت بالمشرع في كل من األردن ومصر إلى التدخل لحظر هذا  الشرط.

ولهذا نجـااد أن شركات التأمين لم تكتفي بالقواعد العامة المقررة لهذا الجزاء ، بل ضمنت في عقودها جزاء آخر ، 

ه باإلخطار، وهو سقوط حقه في مبلغ الضمان دون النظر إلى حجم الضـااارر أو موحداً يوقع على المؤمن له إذا أخل بالتزام

 . (21)عدمـه ، ودون النـظر أيضا إلى حسـن أو سـوء نية المؤمن له

ال يقتصااار فاااي الواقاااع علاااى مجااارد تساااليم الماااؤمن ماااا يصاااله  -فاااي هاااذا الصااادد –غيااار أن التااازام  الماااؤمن لاااه 

صااار وإنماااا تساااتخدم فاااي هاااذا المعناااى تعبيااار تقاااديم المساااتندات وهاااو مااان مساااتندات فالنصاااوص فاااي كااال مااان األردن وم

تعبيااار ال يتااارادف ونقااال او تساااليم المساااتندات ، ولاااذلك يسااالم الشاااراح الفرنسااايون باااأن التااازام الماااؤمن لاااه  يمتاااد ليشااامل 

فضااالً عاان ذلااك البحااث ماان جانبااه عاان المسااتندات الضاارورية للمااؤمن وتجميعهااا وتسااليمها للشااركة بمعنااى أنااه يجااب 

 .(29)ال يقتصر على موقف سلبي وإنما يتعين أن يتخذ موقفاً إيجابياً حيال الوفاء بهذا االلتزامأ

فاااي التاااأمين مااان اإلصاااابات التقاااارير الطبياااة وفاااي التاااأمين مااان الحرياااق  -علاااى سااابيل المثاااال–فيقااادم للماااؤمن 

ن المساااؤولية كااال ماااا يفياااد بياااان تفصااايلي عااان األشاااياء التاااي تعرضااات للحرياااق وتقااادير تقريباااي لقيمهاااا وفاااي التاااأمين مااا

 في إثبات عدم مسؤولية المستأمن عن الحادث الذي وقع او التخفيف من هذه المسؤولية وهكذا.

وفهاام نطاااق التاازام المااؤمن لااه علااى هااذا النحااو، هااو الواقااع أماار مباارر مااا دام ان المااؤمن لااه يجااب فااي جميااع 

نفياااذه اللتزاماتاااه غيااار ان هاااذا التوساااع يجاااب أن مراحااال عالقتاااه بالشاااركة ، ان يااادلل علاااى حسااان نياااة مااان جانباااه فاااي ت

يقابلاااه فاااي تقاااديرنا تشااادد فاااي اساااتخالص اإلخاااالل باااه متماااثالً فاااي التاااأخر تقاااديم هاااذه المساااتندات ، وبعباااارة أخااارى إذ 

كااان يسااهل اسااتخالص اإلخااالل فااي جانااب المااؤمن لااه الااذي يتااأخر عاان تسااليم الشااركة مسااتندات وصاالت إليااه بالفعاال،  

قارناااة باااين تااااريخ تسااالمه لهاااا وتااااريخ إرساااالها للشاااركة فاااإن القاضاااي  يجاااب علاااى العكاااس أن وذلاااك عااان طرياااق الم

يااادخل فاااي حساااابه الوقااات الاااذي اقتضااااه البحاااث عااان هاااذه المساااتندات وتجميعهاااا واساااتكمالها ثااام إرساااالها للماااؤمن وذلاااك 

 في ضوء ظروف كل حالة على حدة.

حقاااق الخطااار ال يساااتند إلاااى عاااذر مقباااول أو مبااارر وإلعماااال شااارط الساااقوط يجاااب أن يكاااون التاااأخير باإلخطاااار عااان ت

مقباااول. وبالنساااابة لمساااألة تحديااااد المااادة المقبولااااة لتبريااار التااااأخير باإلخطاااار، فترجااااع إلاااى قناعااااة قاضاااي الموضااااوع 

ممااا تجاادر اإلشااارة إليااه فااي هااذا الصاادد، (.23)باعتبارهااا مسااألة موضااوع وتختلااف بحسااب كاال نااوع ماان أنااواع التااأمين

                                                           
 . 339( أبو عرابي، مرجع سابق ، ص 21
 .9129( السنهوري، مرجع سابق، ص 62

ع ـهوري، مرجـ، والسن599ص  رةـة، القاهــدراسة مقارنة، دار النهضة العربي التأمين (.9114، جالل محمد )إبراهيم(  61
 .9114سابق ، ص 



 
 

21 
 

التااأمين أو فااي القااانون علااى تحديااد الماادة ، فيجااب االلتاازام بهااذه الماادة والتااي تعتباار حااداً ادنااي أنااه إذا نااص فااي وثيقااة 

يجااب أن ال تقاال الماادة عنهااا، فااإذا لاام يحتاارم المااؤمن لااه هااذه الماادة ترتااب علااى ذلااك سااقوط حقااه فااي الضاامان، رغاام 

المدرجاااة فاااي وثيقاااة التاااأمين تحقاااق الخطااار الماااؤمن ضاااده. ويااارى جاناااب مااان الفقاااه، أن شااارط الساااقوط المااارتبط بالمااادة 

ال يعتاااد باااه ويقاااع بااااطالً ، ويجاااب فاااي هاااذه الحالاااة تطبياااق قواعاااد المساااؤولية العقدياااة، مااان الخطاااأ والضااارر والعالقاااة 

الساااببية، وبموجباااه تساااتطيع شاااركة التاااأمين الحصاااول علاااى التعاااويض نتيجاااة تاااأخر الماااؤمن لاااه عااان اإلخطاااار عااان 

 تحقق الخطر و تقديم المستندات. 

خالصااة القااول، انااه إذا كااان يجااوز االتفاااق علااى سااقوط حااق المااؤمن لااه فااي مبلااغ التااأمين، كجاازاء إلخاللااه بالتزامااه 

المتعلقاااة بوقاااوع الخطااار الماااؤمن مناااه، فاااان االتفااااق ال يكاااون صاااحيحاً إال بتاااوافر شاااروط صاااحته الساااالف ذكرهاااا. 

الماااؤمن. لهاااذا فاااإن الرقاباااة القانونياااة  وذلااك بقصاااد حماياااة مصااالحة الماااؤمن لاااه الضاااعيف فاااي عقااد التاااأمين مااان تعساااف

علاااى القياااود الشاااكلية و الموضاااوعية ، الاااالزم توافرهاااا لصاااحة شااارط الساااقوط المااادرج فاااي وثيقاااة التاااأمين توضاااح أن 

القياااود  التعسااافية و المرتبطاااة بشااارط الساااقوط هاااي شاااروط باطلاااة ، إذا تاااوافرت إحااادى الحااااالت المنصاااوص عليهاااا 

دني. وفااي هااذه الحالااة لاايس للمحكمااة أي صااالحية تقديريااة فااي الحكاام بااالبطالن أو ( ماان القااانون الماا294فااي المااادة )

، ماااع اإلشاااارة إلاااى إمكانياااة تطبياااق السااالطة التقديرياااة لقاضاااي (24)عدماااه، أو مناقشاااة هااال هاااذا الشااارط تعسااافي أوال

ناااه وتساااتعمل الموضااوع فيماااا يتعلاااق بالشااارط التعسااافي ، فاااإذا تباااين أن الشاارط لااايس تعسااافياً فالمحكماااة تقااارر عااادم بطال

المحكماااة صاااالحيتها فاااي تعاااديل القياااود التعسااافية أو حتاااى اإلعفااااء منهاااا، وكااال اتفااااق علاااى مخالفاااة ذلاااك يقاااع بااااطالً و 

 هو ما يمكن تسمية بالبطالن الجوازي .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، مؤتمر القضاء والقانون، منشورات وزارةمدى انطباق مبدأ ا ذعان ع ى عقود التأمين( ، 2١١1( حمزة حداد، )64)

 .99العدل، عمان، ، ص
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 الخاتمة

ومااان خاااالل بحثناااا لموضاااوع  ساااقوط حاااق الماااؤمن لاااه بالضااامان فاااي عقاااد التاااأمين توصااالت إلاااى النتاااائج و التوصااايات 

 :اآلتية

 أوال:النتائج :

و إزاء ـسكوت المشرع  تبين أن قيود السقوط  تثير كثير من اإلشكاليات، في ما يتعلق بنطاق تطبيقها وتحديد آثارها - 1

 األردني عن اإلشارة إلى جزاء السقوط فقد درجت شركات التأمين على تنظيمه في وثيقة التأمين.

أن المشرع األردني لم يترك شرط السقوط الذي تدرجه شركات التأمين، دون قيود وضوابط حيث حاول حماية المؤمن  -9

له من خالل منع استغالل المؤمن لمشروعية هذا الجزاء ، وقيد صحة االتفاق عليه بجملة من القيود والضوابط الشكلية 

لسقوط إلى ابعد حدود ، وعدم تطبيقه إال في حاالت استثنائية. ولكن والموضوعية ، بهدف التضييق من نطاق تطبيق شرط ا

 ذلك التنظيم لم يكن كافياً لتحقيق الحماية التي تضمن حقوق المؤمن له. 

يتعااااين أن يكااااون شاااارط السااااقوط  صااااريحاً فااااي وثيقااااة التااااأمين و أن يكااااون مطبوعاااااً وبااااارزاً بشااااكل ظاااااهر فااااي  - 3

 كون شرط السقوط تعسفياً.بوليصة التأمين ، كما يجب أن ال ي

لاام يتطاارق المشاارع األردنااي بشااكل مباشاار إلااى تحديااد الماادة التااي يجااب اإلبااالغ عاان تحقااق الخطاار خاللهااا خاصااةً  -4

 أن التأخر بالتبليغ أو تقديم المستندات أو عدم التبليغ الكلي يرتب جزاء السقوط.

 ثانياً: التوصيات:

 جزاء السقوط بالنسبة لحادث معين على إثر يجدر بالمشرع  األردني اإلشارة صراحة إلى (1

 .إخالل المؤمن له بالتزامه باإلخطار عن تحقق الخطر

إلعمال جزاء السقوط في مواجهة المؤمن له الذي أخل بالتزامه باإلعالن عن تحقق الخطر يجاب التميياز باين حسان  (9

لحالة األولاى ) حسان النياة ( ، وااعماال النية و سوء النية لدى المؤمن له ، حيث يفرض تعويض لشركة التأمين في ا

 شرط السقوط في الحالة الثانية ) سوء النية ( . 

( من القانون المدني األردني التي تقضي بإبطاال الشارط الاذي يقضاي 294إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة ) (3

، و ذلاك برفاع ى جناياة أو جنحاة قصاديه بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القاوانين إال إذا انطاوت المخالفاة علا

 ( .294هذه الفقرة من المادة )

 األردني تحديد المدة التي يجب خاللها إعالن الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها.يجدر بالمشرع  (4
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 قائمة المراجع:

 ، الطبعة الثالثة.والقضاء المقارنينأحكام التأمين دراسة في القانون ( . 1222ــ شرف الدين، احمد ) (1

حماية المؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان في (، 9013الشطناوي،، نبيل فرحان وجمــال النعيمــــــــي،)ــ  (2

 .21( ع 99، مجلة الشريعة القانونية، )التشريع األردني دراسة مقارنة

، رسالة دكتوراه  ) دراسة              مقارنة( ؤمن لهالحماية القانونية للم( . 9002ــ الذنيبات، أسيد حسن )  (3

 غير منشورة ، جامعة عين شمس ، القاهرة.   

، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، القاهرة، األحكام العامة لعقد التأمين(. 1220ــ لطفي، محمد حسام ) (4

 .9بدون ناشر، ط

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.دراسة مقارنة التأمين(. 1224ــــ إبراهيم، جالل محمد ) (2

 (، دار الفكر العربي.1، )طسقوط الحق في الضمان(. 1280ــــــــ سرور، محمد شكري )   (1

، المجلد الثاني، الجزء السابع، منشورات الوسيط في شرح القانون المدني( . 9000ـــــ السنهوري، عبد الرزاق )10 (9

 ان.الحلبي الحقوقية، بيروت، لبن

، المجلد الثاني، الجزء السابع، منشورات الحلبي الوسيط في شرح القانون المدني( . 9000ـــ السنهوري، عبد الرزاق ) (8

 الحقوقية، بيروت، لبنان.

 دار النهضة العربية القاهرة.المبادئ العامة للتأمين ،(. 1292ــــــــ االهواني، حسام الدين) (2

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.التأمين دراسة مقارنة(. 1224ــــــ إبراهيم، جالل محمد ) (10

 ، مطبعة االتحاد ، القاهرة. 1، ط التأمين في دروس(. 1282ـ زكي ، محمود جمال ) (11

(.  المســؤوليــة عــن حــوادث الســـيارات والتــأميـن اإلجباري منها،) د ط( ، 9003ــ منصور ،  محمد حسين ، ) (19

 امعة الجديدة للنشر.اإلسكندرية ، دار الج

(.  المســؤوليــة عــن حــوادث الســـيارات والتــأميـن اإلجباري منها،) د ط( ، 9003ـــ منصور ،  محمد حسين ، ) (13

 اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر.

والقانون، منشورات ، مؤتمر القضاء مدى انطباق مبدأ اإلذعان على عقود التأمين(. 9003حداد، حمزة )( ــــــــ  14

     وزارة العدل، عمان

 القوانين والمجالت

 .1291( لسنة 43القانون المدني األردني رقم ) - 

 وتعديالته. 9010( لسنة 19نظام التأمين اإللزامي رقم ) - 

 1248( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) -

 www.adaleh.comمنشورات مركز عدالة . -

 (. 2،  8،  9( االعداد ) 9003المحامين لسنة )مجلة نقابة  -
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 (.1( العدد )1281مجلة نقابة المحامين لسنة ) -

 ( .1( العدد )1299مجلة نقابة المحامين لسنة )  -

 ( .9( العدد )9001مجلة نقابة المحامين سنة )  -

 ( .1( العدد ) 1228مجلة نقابة المحامين لسنة )  -

 األجنبيةالمراجع 

 

1) - DE MONTETY (J): la direction par lassureur du process en responsabilite these 

Toulouse 1959 p.6. 

 

 

 


