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المصلحة التأمينية في القانون األردني
(دراسة مقارنة)

د .هيثم حامد امل�صاروة

�أ�ستاذ القانون املدين امل�شارك .كلية الأعمال برابغ .جامعة امللك عبد العزيز

امللخ�ص
امل�صلحة يف عقد الت�أمني هي الفائدة التي تعود على ال�شخ�ص (امل�ؤمن له) من عدم حتقق
اخلطر.
وهي بهذا املفهوم حتتل �أهمية بالغة جلهة درء �شبهة املقامرة والرهان عنه� ،إال �أنها بالرغم من
اهتمام ًا كبري ًا ،مما حدا بالفقه القانوين �إلى االجتهاد للبحث عن �أحكام
ذلك مل تنل من امل�شرع
ً
وحلول للم�سائل وامل�شكالت املتعلقة بها ،ال�سيما ب�ش�أن �ضرورة توافرها يف بع�ض العقود ووقتها
وطبيعتها ومو�ضعها يف العق ،حيث �أ�سفر االجتهاد يف هذا ال�صدد عن احتدام النقا�ش واجلدل
وكثري من الآراء واملواقف الفقهية املتباينة.
وقد حاولت هذه الدرا�سة �إلقاء ال�ضوء على اجلوانب املتعلقة بامل�صلحة الت�أميني ،حيث تو�صلت
�إلى نتيجة مفادها �ضرورة التدخل الت�شريعي حل�سم كثري من اخلالفات الفقهية النا�شئة حول
امل�صلحة الت�أمينية ،واقرتحت لذلك عددًا من الن�صو�ص.

الكلمات الدالة :امل�صلحة الت�أمينية ،القانون الأردين.
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The Insurance Interest
In the Jordanian Law
(a comparative study)
M.Haitham Hamed Al-Masarweh
Associate profossore in civil law. College of Business- Rabigh (COB)
King Abdulaziz University

Abstract
Interest of insurance: is the insured risk benefit issue to the non occurrence
of the insured risk.
The interest in the insurance contract has. grate importance, especially when
it is about avoiding gambling and wager from that contract. Though, legislator
didn’t pay it. great deal. This situation inspired the legal jurisprudence to
endeavor solutions to the interest matters or conflicts, particularly, the
necessity of it in some contracts (its time, nature, situation in the contract).
As. result, many jurisprudence arguments raised.
This study tried to focus in the different aspects of the insurance interest. As.
result, the researcher pointed out the importance of the legislator interference
to put an end to those arguments and suggested as well some articles to
organize this issue.

Keywords: Insurance Interest، Jordanian Law.
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مقدمة
ال يجوز لل�شخ�ص �أن يربم عقد الت�أمني على �شخ�ص �أو �شيء ال يعنيه ،فالأ�صل فيمن يقوم
بالت�أمني �أن يكون لديه م�صلحة من ذلك الت�أمني� ،أي فائدة تدخل يف اعتباره ،فال يقدم على �إبرام
العقد �إال �إذا كان يخ�شى وقوع اخلطر لذلك ال�شخ�ص �أو ال�شيء.
وامل�صلحة ت�ضطلع بدور بالغ الأهمية يف عقود الت�أمني املختلفة� ،إذ يجب الت�أكد من توافرها عند
كل من يرغب يف �إبرام عقد ت�أمني ،وقد يكون ذلك ي�س ًريا يف كثري من العقود� ،إذ ال يتجاوز الأمر
توجيه ال�س�ؤال التايل :هل لدى الراغب يف الت�أمني م�صلحة يف �إبرام العقد �أم ال؟
غري �أن الأمر لي�س بهذه الب�ساطة يف الكثري من الأحيان ،ذلك �أن عقود الت�أمني متباينة ومتنوعة،
والن�صو�ص القانونية املتعلقة ب�أنواعها املختلفة و�شروط كل منها رمبا ال ت�سعف يف كثري من الأحيان
لتبديد ال�شكوك التي قد تثار حول عدد من امل�سائل والتفا�صيل ،مما قد يجعل من الع�سري مالحظة
امل�صلحة والأحكام املتعلقة بها يف العديد من احلاالت ،فمثلاً قد يربم عقد الت�أمني ال على حياة
طالب الت�أمني �شخ�صيا ،بل على حياة �شخ�ص �آخر ،ول�صالح �شخ�ص ثالث ،كما لو مت الت�أمني على
حياة الزوج ومت تعيني الأبناء .من ولد منهم ومن مل يولد -م�ستفيدً ا من الت�أمني ،ففي مثل هذه
احلالة يثار الت�سا�ؤل عن ال�شخ�ص الواجب البحث عن امل�صلحة لديه ،والوقت الالزم توافرها فيه،
ومدى �إمكانية تطلبها لدى �شخ�ص �آخر؟ وعلى نحو مماثل ،هل يكفي الت�أكد من وجود م�صلحة
م�شروعة لدى ال�شخ�ص للقول ب�صحة عقد الت�أمني� ،أم انه يجب التحقق من عدم وجود �أ�سباب
�آخر .تخرج العقد من نطاق امل�شروعية؟ ولعل هذا ما يقودنا للبحث عن مو�ضع امل�صلحة بني �أركان
و�شروط عقد الت�أمني ،فهل هي �ضمن الرتا�ضي �أم املحل �أم ال�سبب؟ وهل ميكن اال�ستغناء عن
امل�صلحة بالركون �إلى تلك الأركان وال�شروط .كما يف باقي العقود؟
�سنحاول الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت وغريها ،مما قد تثريه امل�صلحة الت�أمينية ،وذلك من خالل
�إتباع املنهج التحليلي الو�صفي يف الدرا�سة ،مع اال�ستعانة مبا توافر من �أحكام الق�ضاء و�آراء الفقهاء
يف كل من الأردن وم�صر والبحرين.
وبنا ًء علي ،ف�إن درا�سة امل�صلحة الت�أمينية ميكن �أن تتم من خالل تق�سيم الدرا�سة �إلى املبحثني
الآتيني:
املبحث الأول :م�ضمون امل�صلحة الت�أمينية.
املبحث الثاين :موقف امل�شرع الأردين من امل�صلحة الت�أمينية.
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د .هيثم المصاروة

املبحث الأول
م�ضمون امل�صلحة الت�أمينية
يتطلب حتديد م�ضمون امل�صلحة يف عقود الت�أمني الوقوف على تعريف دقيق لها ،ف�ضلاً عن
حتديد نطاقها ووقت توافرها ،وما �إذا كان مطلوب توافرها يف عقود الت�أمني كافة� ،أم يف طائفة
منها دون الأخرى.
ومن جانب �آخر يتميز عقد الت�أمني بو�صفه �أحد �صور املعاو�ضات املالية ،وبالتايل فقد تتجلى
امل�صلحة فيه بو�صفها م�صلحة مادية ميكن تقوميها باملال ،ومع ذلك ،ف�إن ال�شك قد يثار حول �صحة
امل�صلحة وعقد الت�أمني برمته �إن مل تكن امل�صلحة فيه مادية ،كما يف م�صلحة ال�شخ�ص يف الت�أمني
على حياة قريب �أو �صديق له ،ذلك �أن العالقة بني ه�ؤالء الأ�شخا�ص رمبا ال تعتمد على اجلوانب
املادية.
وبنا ًء على ما �سب ،ف�إن درا�سة م�ضمون امل�صلحة يف عقود الت�أمني ميكن �أن تتم من خالل
التق�سيم الآتي:
املطلب الأول :مفهوم امل�صلحة الت�أمينية.
املطلب الثاين :طبيعة امل�صلحة الت�أمينية.
املطلب الأول
مفهوم امل�صلحة الت�أمينية
يق�صد بامل�صلحة الت�أمينية :الفائدة التي تعود على ال�شخ�ص من عدم حتقق اخلطر امل�ؤمن
منه(.)1
ومثال ذلك من يقوم بالت�أمني على م�صنع من احلريق� ،إذ يجب �أن تكون لدية م�صلحة يف عدم
احرتاق ذلك امل�صنع ،ك�أن يكون مال ًكا له� ،أو �صاحب حق عيني عليه كالدائن املرتهن� ،إما �إذا مل
 )1لقد �أورد الفقه القانوين تعريفات متعددة للم�صلحة يف عقد الت�أمني ،ولكن كث ًريا منها متقاربة� ،إذ ال تكاد الفروق تتجاوز حدود
ال�صياغة القانونية يف الكثري من احلاالت ،فقد عرفها الدكتور عبد الرزاق ال�سنهوري كالآتي« :املق�صود بامل�صلحة -هنا� -أن
يكون للم�ؤمن له �أو امل�ستفيد م�صلحة يف عدم وقوع اخلطر امل�ؤمن منه» .د.عبد الرازق ال�سنهوري ،الو�سيط يف �شرح القانون
املدين ،اجلزء ال�سابع ،املجلد الثاين (عقود الغرر) ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1964 ،ص.1153
يف حني عرفها الدكتور عبد النا�صر العطار كالآتي�« :أن يفيد امل�ؤمن له (�أو امل�ستفيد) من عدم وقوع اخلطر» .د.عبد النا�صر
توفيق العطار ،العقود امل�سماة (البيع ،الإيجار ،الت�أمني)� ،2001 ،ص.60
كما عرفها البع�ض ب�أنها« :فائدة جدية م�شروعة للم�ؤمن له من عدم حتقق اخلطر املراد الت�أمني منه» .د.حممد ح�سام حممود
لطفي ،الأحكام العامة لعقد الت�أمني ،الطبعة الثالثة ،القاهرة� ،2001 ،ص.175
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يكن للم�ؤمن له م�صلحة يف عدم وقوع احلريق ،كما لو كان غري مالك �أو �صاحب حق عيني علي ،ف�إن
عقد الت�أمني يقع باطلاً لتخلف امل�صلحة عنه.
وبعبارة �آخر ،ف�إنه غال ًبا ما يرتتب على حتقق اخلطر امل�ؤمن منه التحمل ببع�ض الأعباء املالية
التي ال يرغب امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد يف حتملها ،لذلك ،ف�إنه يقوم بالت�أمني منها ،لأن وقوعها لن يكون
يف م�صلحته من الناحية االقت�صادية ،الأمر الذي الحظ مثله امل�شرع امل�صري فن�ص �صراحة على
�ضرورة �أن تكون امل�صلحة حمل الت�أمني م�صلحة اقت�صادية ،فن�ص يف املادة ( )749من القانون
املدين على الآتي(:يكون حملاً للت�أمني كل م�صلحة اقت�صادية م�شروعة تعود على ال�شخ�ص من
عدم وقوع خطر معني)( .)2وكذلك امل�شرع البحرين ،حيث ن�صت املادة ( )690من القانون املدين
على ما ي�أتي):يقـع الت�أمني من الأ�ضرار باطلاً �إذا مل ي�ستند �إلى م�صلحة اقت�صادية م�شروعة)(.)3
وامل�صلحة على هذا النحو تعد رك ًنا يف الت�أمني ،وانتفائها لدى امل�ؤمن له يعني حتول العقد الذي
�ضرب من �ضروب املقامرة بح�سب ما يجمع فقهاء القانون( )4وخرباء الت�أمني( ،)5فما
يربمه �إلى ٍ
الفائدة التي يرمي امل�ؤمن له �إلى جنيها �إن كان ي�ستوي لديه حتقق اخلطر من عدمه؟ وب�صورة
�أو�ضح ما الفائدة التي يرجوها امل�ؤمن له من �إبرام عقد ت�أمني على حياة �شخ�ص �آخر ال يعنيه� ،أي
	)2ال مقابل لها يف القانون املدين الأردين .غري �أن امل�شرع الأردين خرج عن موقفه املذكور يف القواعد العامة من القانون املدين
عند تنظيمه عقد الت�أمني البحر ،حيث ن�ص يف املادة ( )313من قانون التجارة البحرية رقم ( )12ل�سنة  1972على ما ي�أتي:
«كل �شخ�ص �صاحب عالقة ميكنه �أن يعقد ت�أمين ًا لل�سفينة ولواحقها وال�سفينة التي تكون قيد الإن�شاء والقطع املعدة لهذه
ال�سفينة واملوجودة يف امل�صنع ونفقات التجهيز والأغذية و�أجور البحارة و�أجرة ال�سفينة واملبالغ املعقود عليها قر�ض بحري
والب�ضائع والنقود وال�سندات املالية املو�سوقة يف ال�سفينة والربح امل�أمول وبالإجمال كل الأ�شياء القابلة لثمن مايل واملعر�ضة
لأخطار املالحة».
من خالل الن�ص ال�سابق يالحظ ب�أن �إبرام عقد الت�أمني البحري يجوز من قبل كل �شخ�ص �صاحب عالقة� ،إذ يق�صد بذلك
ال�شخ�ص (�صاحب امل�صلحة) حتديدً ا .للمزيد من التف�صيل انظر :د.لطيف جرب كوماين ،القانون البحري ،الطبعة الثانية،
دار الثقافة ،عمان� ،1998 ،ص .258د.ح�سني يو�سف غنامي ،امل�صلحة يف الت�أمني البحري ،ر�سالة دكتوراة ،كلية احلقوق،
جامعة القاهرة� ،1979 ،ص .218عليا غ�سان ذنيبات ،امل�صلحة يف عقود الت�أمني ،ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إلى كلية الدرا�سات
العليا بجامعة م�ؤتة ،الكرك� ،2008 ،ص.15
	)3ال مقابل لها يف القانون املدين الأردين .ويالحظ �أن الن�ص الذي �أورده امل�شرع البحريني يختلف عما �أورده امل�شرع امل�صري،
�إذ ح�صر القانون املدين البحريني امل�صلحة االقت�صادية يف الت�أمني من الأ�ضرار فقط ،على خالف الن�ص امل�صري الذي جاء
عاما ،مما جعله مثار خالف فقهي كبري .للمزيد حول هذا اخلالف انظر :د.عبد الرزاق ال�سنهوري ،املرجع ال�سابق ،ج،7
�ص 1153وما بعدها.
 )4انظر على �سبيل املثال :د.حممد كامل مر�سي� ،شرح القانون املدين اجلديد (العقود امل�سماة)( ،اجلزء الثالث :عقد الت�أمني)،
املطبعة العاملية ،القاهرة� ،1952 ،ص .186د.جالل حممد �إبراهيم ،الت�أمني ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1994 ،ص.369
د.حممد ح�سن قا�سم ،القانون املدين (العقود امل�سماة:البيع-الت�أمني-الإيجار) ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت،2005 ،
�ص.591
 )5انظر على �سبيل املثال :د.عبد العزيز فهمي هيكل ،مبادئ يف الت�أمني ،الدار اجلامعية ،بريوت� ،1985 ،ص .38د� .سامي جنيب،
الت�أمني ،دار الت�أمينات ،القاهرة( ،دون �سنة ن�شر)� ،ص .163ريا�ض بط�شون ،الت�أمني و�إدارة اخلطر ،عمان� ،2000 ،ص.58
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ال يت�أثر مبوته �أو بقائه ح ًيا؟ بل �أكرث من ذلك� ،ألي�س من م�صلحته واحلالة هذه حتقق اخلطر لكي
يجني يف مقابل الأق�ساط الزهيدة التي دفعها مبلغ الت�أمني الذي يقدر ب�أ�ضعاف م�ضاعفة؟ وهل
ي�ستبعد واحلال هذه �أن يعمد �إلى حتقيق اخلطر؟
ي�ضاف �إلى ذلك �سبب �آخر يعزز من �أهمية ا�شرتاط امل�صلحة يف الت�أمني ،ويتمثل يف �أن حتقق
اخلطر بفعل امل�ؤمن له (العمدي) ي�شكل هدرا وتبديدا للمال ،وخ�سارة لالقت�صاد الوطني بوجه
فقد �أو خ�سارة �أي مال من �أموال امل�ؤمن له -كال�سيارة �أو الأثاث-
عام ،ذلك �أنه يرتتب على ِ
ا�ستبداله ب�آخر ،وهو ما قد يتطلب بذل �أموال طائلة ،كما قد تكون وجهة هذه الأموال �إلى خارج
البالد ،مما يعني �أنها تدفع بالعملة ال�صعبة.
لذلك كل ،ف�إن الفقه القانوين ُي�س ّلم ب�ضرورة توافر امل�صلحة يف الت�أمني ،وب�أن توافرها �أمر
متليه اعتبارات النظام العام( ،)6وهو ما عرب عنه جانب من الفقه بقاعدة مفادها( :ال ت�أمني بال
م�صلحة)(.)7
وبالرغم من ذلك فقد �أثري لدى جانب من الفقه �شك حول مدى �ضرورة امل�صلحة يف بع�ض �أنواع
الت�أمني ،فالفقه القانوين و�إن كان ي�سلم با�شرتاط توافر امل�صلحة لدى امل�ؤمن له يف الت�أمني من
الأ�ضرا ،ف�إنه منق�سم �إلى فريقني ب�ش�أن �ضرورتها يف الت�أمني على الأ�شخا�ص.
فقد ذهب فريق من الفقه �إلى �إنكار �ضرورة توافر امل�صلحة يف الت�أمني على الأ�شخا�ص ،وي�ستند
هذا الر�أي يف حجته �إلى �أنه لي�س من املت�صور �أن يقوم ال�شخ�ص ب�إيذاء نف�سه للح�صول على مبلغ
الت�أمني ،ومن ثم فال داعي للخو�ض يف مدى توافر امل�صلحة لديه من بقائه ح ًيا ،وي�شابه ذلك
� ً
أي�ضا الأمر بالن�سبة للت�أمني على حياة الغري ،فقد يخ�شى على حياة امل�ؤمن عليه من قيام طالب
الت�أمني بقتله طمعا يف احل�صول على مبلغ الت�أمني ،وقد ت�صدى امل�شرع ملثل هذا االحتمال ف�أوجب
على طالب الت�أمني احل�صول على موافقة امل�ؤمن عليه اخلطية لل�سماح ب�إبرام الت�أمني على حياته،
وبذلك ي�ستطيع امل�ؤمن على حياته تقدير مدى اخلطورة على حياته من �إبرام هذا العقد ،ومن ثم
فال داعي ال�شرتاط توافر امل�صلحة يف الت�أمني على الأ�شخا�ص ب�صورة عامة(.)8
ولعل الت�سا�ؤل املطروح -هنا -يتعلق مبدى �صحة عقد الت�أمني �إذا ما توافرت املوافقة اخلطية
امل�شار �إليها ،فهل يكفي للقول ب�صحة العقد توافر موافقة امل�ؤمن عليه اخلطية على �إبرام عقد
الت�أمني على حياته؟ ال نعتقد ذلك.
وهو ما كان رمبا الحظ مثله فريق �آخر من الفقه ،فا�شرتط �صراحة �ضرورة توافر امل�صلحة يف
 )6انظر :د.عبد املنعم البدراوي ،العقود امل�سماة (الإيجار والت�أمني) ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1986 ،ص.142
 )7انظر :د.حممد �سعد خليفة ود�.أحمد حممد هيكل ،العقود امل�سماة يف القانون املدين البحريني ،الطبعة الأولى ،من�شورات
جامعة البحرين� ،2006 ،ص.438
 )8انظر :د.عبد الرزاق ال�سنهوري ،املرجع ال�سابق ،ج� ،7ص.1153
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الت�أمني على الأ�شخا�ص ،فال فرق لدى �أ�صحاب هذا الر�أي بني الت�أمني من الأ�ضرار والت�أمني على
الأ�شخا�ص ب�ش�أن �ضرورة توافر امل�صلحة يف كل منها ،فانتفا�ؤها يورث العقد �شبهة املقامرة ،بل �إن
احلاجة �إليه �أدعى يف الت�أمني على الأ�شخا�ص ،لأن انعدامها قد يف�ضي �إلى �إزهاق روح �إن�سان ،لأنه
بوفاة امل�ؤمن عليه �سي�ستحق امل�ستفيد مبلغ الت�أمني ،ورمبا ال يكفي للحيلولة دون ذلك احل�صول على
املوافقة اخلطية من امل�ؤمن عليه ،فرمبا ال يدري ما يحاك له� ،أو لعل النفو�س تتغري مع الوقت وحتت
وط�أة احلاجة �إلى املال(.)9
ونعتقد ب�أنه يكفي للتدليل على �صحة الر�أي الأخري معرفة الوقائع والظروف التي بد�أ بعدها
امل�ؤمنون يالحظون �أهمية توافر امل�صلحة الت�أمينية ،فمع بداية ن�ش�أة الت�أمني كان يجوز لأي �شخ�ص
القيام ب�إبرام عقد ت�أمني على حياة �أي �شخ�ص �آخر ،كامل�شاهري والزعماء والقادة ،وهو ما لفت
االنتباه �إلى �أن ال�سماح ب�إبرام مثل هذه العقود ي�شكل خط ًرا على حياة امل�ؤمن لهم لأنه مدعاة
الرتكاب اجلرائم ،فما كان من امل�ؤمنني �إال �أن �أ�صبحوا ي�شرتطون توافر م�صلحة لدى كل من يتقدم
لإبرام عقد ت�أمني( ،)10مبعنى �أن يكون هناك عالقة خا�صة وحقيقية يقرها القانون بني طالب
الت�أمني وامل�ؤمن عليه ،بحيث ي�صعب معها على طالب الت�أمني الإقدام على افتعال اخلطر بقتل
امل�ؤمن عليه ،وهو ما �أ�صبح يعرب عنه الح ًقا ب�شروط امل�صلحة الت�أمينية� ،إذ ن�ستخل�ص من ذلك
�ضرورة توافر ال�شرطني الآتيني:
أان تكون امل�صلحة جدية ،ب�أن ال تكون مفتعلة �أو تافهة.
.
بان تكون امل�صلحة م�شروعة ،ب�أن ال تكون خمالفة للقانون والنظام العام والآداب.
.
�أما الوقت الذي يجب �أن تتوافر فيه امل�صلحة لدى امل�ؤمن له فهو طوال مدة العقد� ،أي من حلظة
�إبرامه وحتى حلظة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه ،فتوافر امل�صلحة يعد �شرط ابتداء وبقاء يف �شتى
�أنواع الت�أمني(.)11
وفحوى ذلك �أن عقد الت�أمني الذي يفتقد عن�صر امل�صلحة عند �إبرامه يقع باطلاً  ،وال ي�ؤدي
توافر امل�صلحة الح ًقا �إلى زوال البطالن عن هذا العقد ،فمثلاً لو �أبرم �شخ�ص عقد ت�أمني من
احلريق على منزل ميلكه �شخ�ص �آخر ،ثم �أ�صبح طالب الت�أمني مال ًكا لذلك املنزل .كما لو ا�شرتاه
�أو �أو�صى له ب ،ف�إن عقد الت�أمني الذي �سبق �أن �أبرمه يبقى باطلاً  ،فالعقد الباطل ال ينقلب �إلى
�صحيح لأنه والعدم �سوا ًء .كما هو مقرر يف القواعد العامة.
 )9انظر :د.حممد علي عرفة� ،شرح القانون املدين اجلديد ،مطبعة جامعة ف�ؤاد الأول ،القاهرة� ،1949،ص .64د.عبد الودود
يحيى ،املوجز يف عقد الت�أمني ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1986 ،ص .66د.حممد يو�سف الزعبي ،عقد الت�أمني ،ر�سالة
دكتوراة ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة� ،1982 ،ص.110
 )10انظر :د�.سامي جنيب ،املرجع ال�سابق� ،ص.159
 )11انظر :د.توفيق ح�سن فرج� ،أحكام الت�أمني ،الطبعة الثانية ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية ،الإ�سكندرية� ،1996 ،ص .169د.عبد
النا�صر توفيق العطار ،املرجع ال�سابق� ،ص .60د.حممد الزعبي ،املرجع ال�سابق� ،ص.117
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�صحيحا ب�أن كان عن�صر امل�صلحة متوافر ًا فيه حلظة انعقاد ،ف�إن
�أما �إذا �أبرم عقد الت�أمني
ً
�صحيحا ما بقيت امل�صلحة متوافرة يف ،ف�إن تخلفت عنه انق�ضى العقد من وقت
هذا العقد يبقى
ً
تخلفها( ،)12ومثال ذلك �أن يربم �شخ�ص عقد ت�أمني على حياة زوجته ،فتنف�ض ُعرى الزوجية بينهما
بالطالق �أو التفريق� ،إذ يرتتب على ذلك انق�ضاء عقد الت�أمني لتخلف امل�صلحة عنه ،ومن ث ،ف�إن
ملزما ب�أداء الق�سط � ً
أي�ضا.
ملزما بدفع مبلغ الت�أمني ،وباملقاب ،ف�إن امل�ؤمن له ال يعود ً
امل�ؤمن ال يعود ً
وا�ستنادًا �إلى ما �سب ،ف�إنه يجدر بامل�شرع الأردين الإف�صاح مبا�شرة ب�ضرورة توافر امل�صلحة يف
�سائر عقود الت�أمني ،ونقرتح لها الغر�ض تبني الن�ص الآتي(:يقـع الت�أمني باطلاً �إذا مل ي�ستند طوال
مدة نفاذه �إلى م�صلحة جدية م�شروعة).

 )12يذهب جانب من امل�شرعني .كامل�شرع الأمريكي والإجنليزي� -إلى خالف ما ت�أخذ به الت�شريعات الالتينية ،فال تتطلب توافر
امل�صلحة يف الت�أمني من الأ�ضرار �إال عند حتقق اخلطر ،يف حني ال ي�شرتط توافرها يف الت�أمني على الأ�شخا�ص �إال عند �إبرام
العقد ،فلو �أمن رجل على زوجته ثم ح�صل الطالق بينهما فال ي�ؤثر ذلك على عقد الت�أمني املربم �ساب ًقا .م�شار �إليه لدى :د.عبد
القادر العطري ،الت�أمني الربي يف الت�شريع ،الطبعة الأولى -الإ�صدار الرابع ،دار الثقافة ،عمان� ،2004 ،ص .202د.ح�سني
يو�سف غنامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.177
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املطلب الثاين
طبيعة امل�صلحة يف الت�أمني
ال بد من توافر امل�صلحة يف جميع �أنواع الت�أمني و�صوره� ،إال �أن ما يالحظ يف هذا ال�سياق هو
اختالف طبيعتها من نوع �إلى �آخر من �أنواع الت�أمني ،فهي و�إن كانت ذات طبيعة اقت�صادية يف
الت�أمني من الأ�ضرا ،ف�إنها قد تتخذ طبيعة خمتلفة يف الت�أمني على الأ�شخا�ص.
� اً
أول :طبيعة امل�صلحة يف الت�أمني من الأ�ضرار
تكون امل�صلحة الواجب توافرها لدى امل�ؤمن له يف الت�أمني من الأ�ضرار م�صلحة اقت�صادية� ،أي
«مادية» ميكن تقوميها بالنقود( ،)13وهي تتمثل عمل ًيا يف تاليف اخل�سارة املالية التي تلحق بامل�ؤمن له
عند وقوع اخلطر( ،)14كخ�سارة قيمة ال�شيء امل�ؤمن عليه يف الت�أمني على الأ�شياء ،وقيمة التعوي�ض
الذي يلتزم به امل�ؤمن له يف ت�أمني امل�س�ؤولية(.)15
ومع ذلك ،فقد �أثري جدل فقهي ب�ش�أن مدى جواز الت�أمني على غري الأ�ضرار املبا�شرة التي ت�صيب
امل�ؤمن له( ،)16وهو ما ي�سمى بالربح املنتظر(� ،)17أي الك�سب الذي كان امل�ؤمن له ي�أمل باحل�صول
عليه ومل يدركه ب�سبب حتقق اخلطر امل�ؤمن منه� ،إذ انق�سم الفقه ب�ش�أنه �إلى فريقني:
�أ� -أن�صار حظر الت�أمني على الربح املنتظر ،وي�ستند هذا الفريق يف حجته �إلى ال�صفة التعوي�ضية
التي يتميز بها الت�أمني من الأ�ضرار ،وفحوى ذلك �أنه ال يجوز تعوي�ض امل�ؤمن له �إال عما حلقه من
خ�سارة نتيجة فقده ال�شيء �أو هالكه كل ًيا �أو جزئيا� ،إما تعوي�ضه عما كان �سيك�سب فيت�ضمن �إثرا ًء
للم�ؤمن له وحتوي ًال يف الك�سب املحتمل �إلى حقيقة ويقني(.)18
ب� -أن�صار �إباحة الت�أمني على الربح املنتظر ،ويقيم هذا الفريق حجته على �أ�سا�س �أن الك�سب
الفائت تتوافر فيه م�صلحة اقت�صادية جدية للم�ؤمن له مثله كمثل �أي خ�سارة قد تلحق به ،ف�ضلاً
 )13انظر :د.عبد الودود يحيى ،املوجز ،املرجع ال�سابق� ،ص .64د.حممد ح�سن قا�سم ،املرجع ال�سابق� ،ص.592
 )14انظر :د.عبد النا�صر توفيق العطار ،املرجع ال�سابق� ،ص.60
 )15انظر :د.خمي�س خ�ضر ،العقود املدنية الكبرية (البيع والت�أمني والإيجار) ،الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
� ،1984ص .409د.حممد ح�سن قا�سم ،املرجع ال�سابق� ،ص.592
 )16انظر :د.حممد �سعد خليفة .د�.أحمد حممد هيكل ،املرجع ال�سابق� ،ص.438
 )17ت�سمى هذه ال�صورة من الت�أمني لدى جانب من الفقه بالت�أمني من الربح املنتظر .انظر :د.عبد الرزاق ال�سنهوري ،املرجع
ال�سابق ،ج� ،7ص .1526يف حني ت�سمى لدى جانب �آخر من الفقه بالت�أمني من الربح امل�ؤمل� ،أو الت�أمني من الك�سب الفائت.
انظر :د.عبد املنعم البدراوي ،املرجع ال�سابق� ،ص .144كما ي�سميها جانب �آخر بت�أمني الربح املتوقع .الب�شري زهرة ،الت�أمني
الربي ،دار بو�سالمة للطباعة والن�شر والتوزيع ،تون�س� ،1975 ،ص.137
 )18للمزيد من التف�صيل انظر :د.عبد املنعم البدراوي ،املرجع ال�سابق� ،ص .142د.عبد النا�صر توفيق العطار ،املرجع ال�سابق،
�ص .61د.ح�سام الدين كامل الأهواين ،،املبادئ العامة للت�أمني ،القاهرة� ،1995 ،ص.93
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عن �أن الك�سب الفائت يعد من عنا�صر التعوي�ض يف الت�شريعات املختلفة ،كالقانون الأردين(،)19
كما ي�ضاف �إلى ذلك �أن التعوي�ض عن الربح املنتظر ال يتم �إال وفق �شروط و�ضوابط معينة .لذلك،
ف�إن الق�ضاء يف كل من الأردن( )20وم�صر( )21بالإ�ضافة �إلى جمهور وا�سع من الفقه القانوين يرجح
الر�أي الأخري(.)22
�إذن فالتعوي�ض عن اخل�سارة الالحقة بامل�ؤمن له ال يقت�صر على القيمة التي خرجت من ذمته،
و�إمنا قد ي�شمل ما فاته من ك�سب � ً
أي�ضا ،ذلك �أن للم�ؤمن له م�صلحة اقت�صادية يف الت�أمني لي�س
فقط عما يلحقه فعال من �ضرر كقيمة الب�ضائع يف املتجر �أو الآالت يف امل�صنع -مثلاً  ،و�إمنا على
الربح املنتظر � ً
أي�ضا.
وبالرغم من ذلك ،فقد يقول قائل ب�أن ال�سماح بالتعوي�ض عن الربح املنتظر يف الت�أمني من
الأ�ضرار يف�ضي �إلى �إثارة النزاع بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له ،ال �سيما و�أن امل�ؤمن له �سيدعي دائ ًما �أنه
ربحا ذا قيمة مرتفعة وهو ما ي�ستوجب التعوي�ض على ح�ساب �شركة الت�أمني ،مع �أن احلقيقة
�سيحقق ً
قد تكذب ذلك.
لذلك نعتقد ب�أنه من اجلدير بالت�أييد تطلب جملة من ال�شروط ال�ستحقاق التعوي�ض عن الربح
املنتظر ،الأمر الذي ا�ستنبطه جانب من الفقه من ا�ستقراء العرف الت�أمني ،حيث �أ�شار �إلى ال�شروط
الواجب توافرها ال�ستحقاق مبلغ الت�أمني ،وذلك على النحو الآتي:
�1 .1أن يكون هذا الربح حمق ًقا ولي�س احتمال ًيا -كما ي�ست�شف من ت�سميته باملنتظر.
�2 .2أن يرد يف وثيقة الت�أمني �شرط �صريح ب�ش�أن ذلك الربح(.)23
�3 .3أن تو�ضع �أ�س�س وقواعد حمددة لتقدير الربح يف حال وقوع الكارثة(.)24
وعليه نقرتح على امل�شرع وقط ًعا لأوجه النزاع بني طريف عقد الت�أمني الن�ص �صراحة على جواز
التعوي�ض عن الربح املنتظر� ،إذ نقرتح تبني الن�ص الآتي(:يجب للتعوي�ض عن الربح املنتظر االتفاق
 )19انظر ب�صدد التعوي�ض عن الك�سب الفائت يف القانون الأردين املادة ( )266من القانون املدين الأردين ،واملادة ( )363من
القانون ذاته وتعليق املذكرات الإي�ضاحية على الن�ص الأخري .املذكرات الإي�ضاحية للقانون املدين الأردين ،املكتب الفني بنقابة
املحامني ،الطبعة الثالثة ،عمان ،1993 ،اجلزء الأول� ،ص.401
 )20انظر :متييز حقوق رقم ( )433/1985ل�سنة  ،1987مو�سوعة مداد القانونية:

jordanmohamoon.com/medad.

 )21انظر :حمكمة الإ�سكندرية االبتدائية يف  21دي�سمرب  ،1958من�شور يف جملة املحاماة ،العدد الثامن ،ال�سنة التا�سعة والثالثون،
رقم (� ،)341ص ،1074حيث جاء فيه ما ن�صه�...( :أن ال�ضرر يتحقق � ً
أي�ضا بفقدان الب�ضاعة �أو غرقها وبفوات ربحها.)...
 )22انظر على �سبيل املثال :د.عبد املنعم البدراوي ،املرجع ال�سابق� ،ص .142د.عبد النا�صر توفيق العطار ،املرجع ال�سابق� ،ص.61
د.ح�سام الدين كامل الأهواين ،املرجع ال�سابق� ،ص.93
 )23ق�ضت حمكمة التمييز الأردنية يف قرار لها ب�أن�( :شركة التامني ملزمة ب�أداء الربح الفائت للم�ؤمن له �صاحب الب�ضاعة املنقولة
�سندا لعقد التامني .)...متييز حقوق رقم ( )433/1985ل�سنة  ،1987م�شار �إليه �ساب ًقا.
 )24انظر :د.نبيلة ر�سالن� ،أحكام الت�أمني� ،1998 ،ص .124د.عبد النا�صر توفيق العطار ،املرجع ال�سابق� ،ص.61
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المصلحة التأمينية في القانون األردني

عليه �صراحة يف العقد وحتديد مقداره �أو كيفية احت�سابه).
ثان ًيا :طبيعة امل�صلحة يف الت�أمني على الأ�شخا�ص
وعلى نحو مماثل للت�أمني من الأ�ضرا ،ف�إن امل�صلحة يف الت�أمني على الأ�شخا�ص قد تكون م�صلحة
اقت�صادية ،كما يف م�صلحة الدائن يف الت�أمني على حياة مدينه(� )25إذا كان الدائن يعتمد يف ا�ستيفاء
دينه على ما يك�سبه املدين من عمله ،وكذا الأمر بالن�سبة مل�صلحة �صاحب العمل الذي يقوم بالت�أمني
على حياة بع�ض عماله ممن يتوقف جناح من�ش�أته وا�ستمرارها على بقائهم على قيد احلياة(.)26
غري �أن امل�صلحة يف الت�أمني على الأ�شخا�ص رمبا ال تكون م�صلحة اقت�صادية ،بل م�صلحة �أدبية
«معنوية» ،كما يف م�صلحة الأ�شخا�ص الذين تربطهم رابطة القرابة من الدرجة الأولى �أو الثانية،
ومثال ذلك م�صلحة ال�شخ�ص يف الت�أمني على حياة زوجته �أو �أمه �أو ابن ،حيث ي�صعب ت�صور وجود
منفعة مالية تعود عليه من بقائهم �أحياء يف �أحوال كثرية ،بل قد يت�صور العك�س ،فقد يرتتب على
وفاة �أحدهم احل�صول على منافع مالية بو�صف امل�ؤمن له وري ًثا لأحدهم ،لذلك فال منا�ص من
الإقرار ب�أن امل�صلحة من الت�أمني -هنا -تكون م�صلحة �أدبية ال اقت�صادية.
ونعتقد ب�أن القول بتوافر امل�صلحة الأدبية بني الأقارب ال ي�صلح �إذا ما ترك على �إطالقه ،فلي�س
كل الأقارب لهم م�صلحة حقيقية وجدية يف حياة �أقاربهم ،بل �أن ذلك ي�صدق عادة يف الدرجات
الأقرب دون الأبعد ،لذلك ذهب جانب من الفقه �إلى �ضرورة فر�ض نطاق حمدد لل�سماح بالت�أمني
بني الأقارب ،بحث ال يتجاوز حدود الدرجتني الأولى والثانية( ،)27وهو ما نقرتح تبني الن�ص التايل
لأجله( :يقع الت�أمني باطلاً �إذا كانت امل�صلحة التي ي�ستند �إليها طالب الت�أمني غري مادية ،على �أن
 )25انظر :د.عبد الرزاق ال�سنهوري ،املرجع ال�سابق ،ج ،7هام�ش �ص .1439د.عبد اهلل مربوك النجار ،الوجيز يف عقد الت�أمني،
الطبعة الثانية ،القاهرة� ،1997 ،ص.70
 )26هناك تطبيقات كثرية .بح�سب ما ي�شري الفقه -للم�صلحة االقت�صادية يف الت�أمني على احلياة ،والالفت لالنتباه �أن بع�ضها يعد
من �صور اال�ستعمال التجاري للت�أمني على احلياة ،ومنها مثلاً  ،م�صلحة دار ن�شر يف الت�أمني على حياة �أحد امل�ؤلفني ممن مت
التعاقد معهم على �إ�صدار م�ؤلف ما ،وم�صلحة املنتج امل�سرحي �أو ال�سينمائي يف حياة الكاتب �أو املخرج �أو �أحد املمثلني الذين
يقومون بدور مهم يف امل�سرحية �أو امل�سل�سل �أو الفيلم ،وم�صلحة ال�شركاء يف الت�أمني على حياة �أحدهم مببلغ يعادل ح�صته
حتى يت�سنى لهم �شراء تلك احل�صة واحليلولة دون دخول �أجنبي بينهم .وم�صلحة النادي الريا�ضي يف الت�أمني على حياة
�أحد الالعبني لديه ،وم�صلحة �إحدى اجلمعيات اخلريية يف الت�أمني على حياة �أ�شخا�ص حمددين ممن يقوم بتقدمي تربعات
حل�سابها.
للمزيد من التف�صيل انظر :د.عبد الودود يحيى ،الت�أمني على احلياة ،الطبعة الأولى ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة،1964 ،
�ص .50،97د�.أحمد �شرف الدين� ،أحكام الت�أمني ،الطبعة الأولى ،من�شورات نادي الق�ضاة ،القاهرة� ،1991 ،ص.190
 )27انظر :د.عبد الودود يحيى ،الت�أمني على احلياة ،املرجع ال�سابق� ،ص� .95إما الأ�سا�س الذي مت بناء عليه اختيار الدرجة الثانية
من القرابة دون غريها لل�سماح ب�إبرام الأزواج والأقارب عقود الت�أمني على حياة بع�ضهم البع�ض ،في�ستند �إلى القيا�س على
حاالت التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي يف القانون املدين امل�صري .املادة ( .)222انظر :د.حممد يو�سف الزعبي ،املرجع ال�سابق،
�ص .131د.حممد �سعد خليفة .د�.أحمد حممد هيكل ،املرجع ال�سابق� ،ص.439
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ي�ستثنى من ذلك الأزواج �أو الأقارب حتى الدرجة الثانية).
فر�ض �آخر قد تختلط امل�صلحة االقت�صادية بامل�صلحة الأدبية يف بع�ض عقود الت�أمني على
ويف ٍ
احلياة ،كما يف م�صلحة بع�ض الأ�شخا�ص يف الت�أمني على حياة �آخرين تربطهم بهم �صلة زوجية
�أو قرابة �إذا كانوا يتلقون منهم منافع مالية م�ستمرة ،ومثال ذلك م�صلحة الزوجة يف بقاء زوجها
الذي ينفق عليها� ،أو م�صلحة الأبناء �أو الأخوة يف بقاء �أبيهم �أو �أخيهم الذي يتولى الإنفاق عليهم.
ومع ذلك فرمبا ال يكفي لدرء املخاطر الناجمة عن �إبرام عقد الت�أمني على حياة الغري ا�شرتاط
توافر امل�صلحة لدى طالب الت�أمني ،ذلك �أنه يرتتب على وفاة امل�ؤمن على حياته يف مثل هذه
الفرو�ض ا�ستحقاق مبلغ الت�أمني ،فيكون من غري امل�ستبعد القيام بقتل امل�ؤمن عليه بغية احل�صول
على مبلغ الت�أمني ،لذلك فقد تنبه امل�شرع الأردين ملثل هذه اخلطورة و�أوجد للحيلولة دون وقوع ذلك
�ضمانتني �إ�ضافيتني هما:
1 .1ا�شرتط امل�شرع لنفاذ عقد الت�أمني على حياة الغري �أن يتم احل�صول على موافقته اخلطية
قبل �إبرام العقد ،فقد جاء يف املادة ( )942من القانون املدين الأردين ما ي�أتي( :ي�شرتط لنفاذ
عقد الت�أمني على حياة الغري موافقته خطي ًا قبل �إبرام العقد ،ف�إذا مل تتوافر فيه الأهلية فال ينفذ
عقده �إال مبوافقة من ميثله قانو ًنا)(.)28
�2 .2أبر�أ امل�شرع امل�ؤمن من التزامه بدفع مبلغ الت�أمني �إذا ات�ضح ب�أن �سبب وفاة امل�ؤمن عليه
كان بفعل متعمد من ِقبل طالب الت�أمني �أو امل�ستفي ،حيث ن�صت املادة ( )944من القانون املدين
الأردين على الآتي .1( :يرب�أ امل�ؤمن من التزاماته �إذا مت الت�أمني ل�صالح �شخ�ص �آخر وت�سبب امل�ؤمن
له يف وفاته �أو وقعت الوفاة بتحري�ض منه ،.2.ف�إذا كان الت�أمني ل�صالح �شخ�ص غري امل�ؤمن له
وت�سبب هذا ال�شخ�ص يف وفاة امل�ؤمن له �أو وقعت الوفاة بتحري�ض من ،ف�إنه يحرم من مبلغ الت�أمني،
و�إذا كان ما وقع جمرد �شروع يف �إحداث الوفاة كان للم�ؤمن له احلق يف �أن ي�ستبدل بامل�ستفيد
�شخ�ص ًا �آخر)(.)29
�إذن فامل�شرع الأردين �أوجد من الو�سائل ما يكفي ملواجهة خطورة ت�أمني ال�شخ�ص على حياة غريه
يف الت�أمني من الوفاة ،وهذا ما يقودنا �إلى القول ب�أن تط ُلب امل�صلحة يف الت�أمني على الأ�شخا�ص ال
يهدف �إلى حماية حياة امل�ؤمن عليه بقدر ما يهدف �إلى درء �شبهة املقامرة عن عقد الت�أمني و�إبعاده
عن نطاق امل�ضاربات غري امل�شروعة ،فاخلطورة على حياة امل�ؤمن عليه من قيام الغري باالعتداء
 )28تقابل :املادة ( )1/755من القانون املدين امل�صري .املادة ( )725من القانون املدين البحريني.
ً
للمزيد من التف�صيل حول امل�صلحة يف الت�أمني على حياة الغري انظر :د.جابر حمجوب علي ،مدى اعتبار امل�صلحة ركنا يف
الت�أمني على حياة الغري حلال الوفاة ،جملة احلقوق ،من�شورات كلية احلقوق بجامعة الكويت العدد الثالث ،ال�سنة ال�ساد�سة
والع�شرون� ،2002 ،ص 157وما بعدها.
 )29تقابل املادة ( )757من القانون املدين امل�صري .املادة ( )727من القانون املدين البحريني.
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عليها ال تت�صور �إال يف �أنوع معينة من الت�أمني على الأ�شخا�ص ،وهي حتديدً ا تلك املتعلقة بالت�أمني
على احلياة حلالة الوفاة� ،إما يف غري هذه احلال ،ف�إن حياة امل�ؤمن عليه ال تكون مهددة بخطر من
امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد ،لأنه ال يرتتب على وفاة امل�ؤمن عليه ا�ستحقاق مبلغ الت�أمني ،عالوة على �أن
اخلطر يف بع�ض ت�أمينات الأ�شخا�ص يعد منا�سبة �سعيدة ال عالقة لها بالوفاة ،كالزواج� ،أو الوالدة،
�أو بقاء امل�ؤمن عليه على قيد احلياة يف الت�أمني على احلياة حلالة البقاء ،من ذلك نخل�ص �إلى �أن
توافر امل�صلحة الت�أمينية الزم يف عقود الت�أمني كافة بال ا�ستثناء.
ولكن قد يت�ساءل البع�ض عن م�صلحة ال�شخ�ص نف�سه يف الت�أمني على حياته� ،أهي م�صلحة
اقت�صادية �أم �أدبية؟ بل �أن الت�سا�ؤل قد يطال امل�صلحة من حيث وجودها ،فهل لل�شخ�ص م�صلحة
يف الت�أمني على حياته()30؟ وما هي املنفعة التي تعود عليه من �إبرام هذا العقد �إذا كان ثمرته جتنى
بعد وفاته؟
()31
لعل الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ترتبط بقيمة احلياة بالن�سبة لل�شخ�ص نف�سه  ،فلي�س �أعز
على الإن�سان من حياته ،وحب البقاء غريزة لديه ،ي�ستبعد معها �أن يقامر بحياته من �أجل احل�صول
على مبلغ ت�أمني ومهما عال مقداره ،ال �سيما و�أنه �شخ�ص ًيا لن ي�ستفيد منه ،فمن �سي�ستفيد منه هم
�أ�شخا�ص �آخرون ،ومن ثم ن�ستطيع القول ب�أن للإن�سان م�صلحة م�ؤكدة يف بقائه حيا� ،إما �إن ثبت
عدم اكرتاثه ب�أمر حياته �أو موته وحتقق ذلك بانتحاره ،كان ذلك مدعاة المتناع امل�ؤمن عن دفع
مبلغ الت�أمني(.)32
وبالرغم من ذلك ،ف�إن جانب ًا من الفقه( )33يرى �أن من يجب البحث عن توافر امل�صلحة لديه
لي�س هو امل�ؤمن له فقط ،فقد يكون من ال�ضروري البحث عنها لدى امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفيد � ً
أي�ضا،
وذلك بغر�ض احليلولة دون وقوع اخلطر بفعل �أحدهما� ،أي قيام امل�ؤمن عليه بقتل نف�سه� ،أو قيام
امل�ستفيد بقتل امل�ؤمن عليه.
ومع ذلك ،نعتقد ب�صعوبة الت�سليم مبا يذهب �إليه الر�أي ال�سابق ،وذلك للأ�سباب الآتية:
 )30يذهب �إيدون برت�سون (� )Edwin W. Pattersonإلى �أن امل�صلحة يف الت�أمني يجب �أال تثار �إذا كان عقد الت�أمني يربم من
امل�ؤمن على حياته ،ذلك �أن ال�شخ�ص ال ُيقا�سي بوفاته �أية خ�سارة� ،أو على الأقل ال يبقى حيا حتى ي�ستحق التعوي�ض عن هذه
اخل�سارة .م�شار �إليه لدى د.عبد الودود يحيى ،الت�أمني على احلياة ،املرجع ال�سابق ،هام�ش �ص.94
 )31ي�شري جانب من الفقه �إلى �أن القول بتوافر امل�صلحة لدى ال�شخ�ص الذي ي�ؤمن على حياته �إمنا يكون باال�ستناد �إلى ما يقره
اً
معقول �أن يكون للم�ؤمن
العق ،حيث يقول(:تتوافر امل�صلحة يف حالة ت�أمني ال�شخ�ص على نف�سه دون حاجة ال�شرتاطها ،فلي�س
له م�صلحة يف حتقيق اخلطر) .د.حممد �سعد خليفة .د�.أحمد حممد هيكل ،املرجع ال�سابق� ،ص .441فيما مل ي َر جانب �آخر �أن
امل�صلحة تثري �صعوبات �إال يف حالة الت�أمني على حياة الغري .د.حممد يو�سف الزعبي ،املرجع ال�سابق� ،ص.126
 )32انظر :املادة ( )943من القانون املدين الأردين .املادة ( )756من القانون املدين امل�صري .املادة ( )726من القانون املدين
البحريني.
 )33انظر :د�.أحمد �شرف الدين� ،أحكام الت�أمني ،املرجع ال�سابق� ،ص .190انظر عك�س ذلك :د.حممد يو�سف الزعبي ،املرجع
ال�سابق� ،ص.128
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� -1إن امل�ؤمن عليه وامل�ستفيد لي�سا من �أطراف عقد الت�أمني ،فمن يبحث عن امل�صلحة لديه يف عقود
الت�أمني املختلفة هو امل�ؤمن له بو�صفه �أحد طريف العقد.
� -2إن الهدف من ا�شرتاط امل�صلحة يتمثل بالدرجة الأولى يف احليلولة دون حتول عقد الت�أمني
�إلى مقامرة يحرمها امل�شرع وتخالف مقت�ضيات النظام العام ،ولي�س احليلولة دون وقوع اخلطر
بفعل امل�ؤمن عليه �أو بفعل امل�ستفيد ،بدليل �أن امل�شرع نف�سه �أوجد تدابري عدة ملنع حتقق الوفاة بفعل
امل�ؤمن عليه �أو امل�ستفيد ،فقد َ
تط َلب موافقة امل�ؤمن علية اخلطية على �إبرام عقد الت�أمني بغر�ض
تنبيهه �إلى احتمال تعر�ضه للقتل من امل�ستفيد يف �سبيل احل�صول على مبلغ الت�أمني ،ف�ضلاً عن
�إعطاء �شركة الت�أمني احلق يف االمتناع عن دفع مبلغ الت�أمني �إن حتققت الوفاة بفعل امل�ؤمن عليه
�أو امل�ستفيد.
� -3إن ا�شرتط توافر امل�صلحة لدى غري امل�ؤمن له قد يثري �صعوبات عدة ،غري مق�صورة على عدم
معرفة ال�شخ�ص بكونه م�ستفيدً ا من عقد ت�أمني �أبرم مل�صلحته �إال عقب ا�ستحقاقه مبلغ الت�أمني،
�شخ�صا اعتبار ًيا كجمعية خريية مل ي�سبق للم�ؤمن له �أن
بل �إنها قد تت�صل باحتمال كون امل�ستفيد
ً
تربع لها ،فهل �سنبحث يف مثل هذه احلاالت عن مدى توافر امل�صلحة لدى ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف
حني �أن بع�ض هذه ال�صعوبات قد يتعلق بحالة تعدد امل�ستفيدين �إن توافرت امل�صلحة لدى بع�ضهم
دون البع�ض الآخر� ،أو لدى قلة منهم دون الأكرثية� ،أو لدى من هو قا�صر منهم �أو من مل يوجد بعد
كاجلنني؟
لذلك نقرتح على امل�شرع وقط ًعا لأوجه ال�شك التي قد تثار يف هذا املقام الن�ص مبا�شرة على �أن
ال�شخ�ص الذي يحب �أن تتوافر لديه امل�صلحة هو طالب الت�أمني ال غريه� ،إذ ميكن �إ�ضافة عبارة
�إلى عجز الن�ص الذي �سبق طرحه �آن ًفا بحيث ي�صبح على النحو الآتي(:يقـع الت�أمني باطلاً �إذا مل
ي�ستند طوال مدة نفاذه �إلى م�صلحة جدية م�شروعة لدى طالب الت�أمني).
وجدير بالذكر -هنا� -أن كث ًريا ،مما �سبق طرحه من تفا�صيل وت�سا�ؤالت ي�صدق ب�ش�أن نوع واحد
من �أنواع الت�أمني على الأ�شخا�ص ،وهو حتديدً ا الت�أمني على احلياة حلالة الوفاة فقط� ،إما �إذا كان
الت�أمني على احلياة حلالة البقاء ،فال �شك يف �أن م�صلحة امل�ؤمن له فيه ظاهرة وجلية� ،إذ ُيرجح
�أن تكون هذه امل�صلحة ذات طبيعة اقت�صادية ،لإنه� .أي امل�ؤمن له� -سيح�صل على مبلغ الت�أمني يف
وقت قد تكون فيه احلاجة �إليه ملحة ،فقد قدر امل�ؤمن له عند �إبرامه لعقد الت�أمني �أنه �إذا بلغ من
العمر �س ًنا معينة �سيكون بحاجة �إلى بع�ض الأموال ملواجهة �أعباء احلياة ومتطلباتها� ،إما الحتمال
مر�ضه� ،أو عجزه عن العمل ،و�إما لغريها من الأ�سباب ،لذلك ،ف�إن امل�صلحة تعد متوافرة يف مثل
هذه احلالة � ً
أي�ضا.
وما قيل ب�صدد الت�أمني حلال البقاء ينطبق على باقي �أنواع الت�أمني على الأ�شخا�ص ،كت�أمني
الزواج �أو الوالدة ،فعلى الرغم من كون هذه املنا�سبات �سعيدة� ،إال �أنه يرتتب على حتققها التحمل
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ببع�ض الأعباء املالية التي يكون من م�صلحة امل�ؤمن له عدم حتملها ،فتكون م�صلحة امل�ؤمن له
هنا -م�صلحة اقت�صادية بال ريب.املبحث الثاين
موقف امل�شرع الأردين من امل�صلحة الت�أمينية
لقد �أ�شار امل�شرع الأردين لدى تعريفه للت�أمني(� )34إلى عنا�صر ثالثة من عنا�صر الت�أمني التي
ي�شري �إليها الفقه عادة ،وهذه العنا�صر هي :اخلطر ،مبلغ الت�أمني ،الق�سط ،يف حني �أنه مل يتطرق
�إلى عن�صر امل�صلحة ،ال من قريب وال من بعيد ،مما قد يوحي ب�أن امل�صلحة ال تعد من عنا�صر
الت�أمني.
وقد ترتب على عدم ذكر امل�شرع الأردين لعن�صر امل�صلحة وعدم �إيراد ن�صو�ص خا�صة به �أن
اجتهد جانب من �شراح القانون الأردين لبيان مدى �ضرورته واملو�ضع الذي ترد فيه بني �شروط
العقد� ،أي هل ترد �ضمن حمل العقد �أم يف �سببه؟ وهذا ما نتطرق �إليه من خالل املطلبني الآتيني.
املطلب الأول
امل�صلحة الت�أمينية �أحد عنا�صر املحل يف عقد الت�أمني
ملا كان توافر امل�صلحة يف عقد الت�أمني �ضرورة ال غنى عنها لدرء �شبهة املقامرة والرهان عن هذا
العقد ،ونظ ًرا النعدام الن�صو�ص القانونية اخلا�صة با�شرتاط وتنظيم �أحكام امل�صلحة الت�أمينية،
فقد حاول فريق من �شراح القانون الأردين تلم�س ا�شرتط توافر امل�صلحة يف الت�أمني من خالل
الرجوع �إلى القواعد العامة يف القانون املدين ،وحتديدً ا �إلى النظرية العامة للعق ،حيث اعترب �أن

 )34تن�ص املادة ( )920من القانون املدين الأردين على تعريف عقد الت�أمي ،حيث عرفته كما ي�أتي(:الت�أمني عقد يلتزم به امل�ؤمن
�أن ي�ؤدي �إلى امل�ؤمن له �أو �إلى امل�ستفيد الذي ا�شرتط الت�أمني ل�صاحله مبل ًغ ًا من املال �أو �إيراد ًا مرتب ًا �أو �أي عو�ض مايل �آخر يف
حالة وقوع احلادث امل�ؤمن �ضده �أو حتقق اخلطر املبني يف العقد ،وذلك مقابل مبلغ حمدد �أو �أق�ساط دورية ي�ؤديها امل�ؤمن له
للم�ؤمن) .تقابل :املادة ( )747من القانون املدين امل�صري .املادة ( )686من القانون املدين البحريني.
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امل�صلحة تعد �أحد عنا�صر املحل يف عقد الت�أمني(� ،)35إما �سندهم يف ذلك فريتكز �إلى ما تق�ضي به
املادة ( )166من القانون املدين الأردين( ،)36والتي تن�ص على ما ي�أتي:
( .1ال ي�صح العقد �إذا مل تكن فيه منفعة م�شروعة لعاقديه.
 .2ويفرت�ض يف العقود وجود هذه املنفعة امل�شروعة ما مل يقم الدليل على غري ذلك).
وقد يعزز من وجهة النظر هذه �إن امل�شرع الأردين نف�سه ي�شري يف موا�ضع عدة �إلى �أن عقد الت�أمني
قد يرد على م�صلحة ،كما يف ن�ص املادة ( )1/937من القانون املدين التي جاء فيها(:يجب على
من ي�ؤمن على �شيء �أو م�صلحة لدى �أكرث من م�ؤمن �أن يخطر ك ًال منهم بالت�أمينات الأخرى)...
(.)37
فالن�ص الأخري يقرر �صراحة �أن الت�أمني قد يرد على �شيء �أو م�صلحة ،وهو ما قد يفهم منه �أن
امل�صلحة تدخل يف مفهوم املحل يف عقد الت�أمني.
وما ينبغي الإ�شارة �إليه -هنا -هو �أن ما يقول به �أ�صحاب الر�أي ال�سابق ال يعد �أم ًرا جديدً ا على
�صعيد الفقه القانوين ،وال�سيما امل�صري منه� ،إذ يذهب جانب غري قليل منه �إلى القول ب�أن امل�صلحة

 )35يقول د.عبد القادر العطري ما ن�صه« :هناك عنا�صر متعددة ملحل عقد الت�أمني وحمل االلتزامات النا�شئة عنه وهذه العنا�صر
هي اخلطر ،والق�سط ،وقيمة الت�أمني ،وامل�صلحة» .د.عبد القادر العطري ،املرجع ال�سابق� ،ص ،139انظر كذلك يف املرجع
نف�سه� :ص.186
فيما يقول البع�ض�(:إن امل�صلحة ت�شكل يف نظرنا ركن املحل يف عقد الت�أمني ،فال بد من وجودها يف كل �أنواع الت�أمني.)...
وي�ضيف يف مو�ضع �آخر ما ن�صه(:وعلي ،ف�إن حمل عقد الت�أمني م�صلحة امل�ؤمن له يف عدم حتقق اخلطر .....فاخلطر وم�صلحة
امل�ؤمن له يف عدم حتققه هو حمل عقد الت�أمني وركنه الأ�سا�س .)....خالد ر�شيد القيام ،عقد الت�أمني يف القانون املدين الأردين
(النظرية العامة للت�أمني وعقد الت�أمني) ،الطبعة الأولى ،مكتبة ابن خلدون ،م�ؤتة� ،1999 ،ص� ،77ص .182انظر كذلك �ص.87
انظر كذلك :عليا غ�سان ذنيبات ،املرجع ال�سابق� ،ص.118
 )36يقول البع�ض ما ن�صه(:وقد خال الت�شريع املدين الأردين من ن�ص �صريح على امل�صلحة يف الت�أمني �إال �أنه ميكن �إيجاد الأ�سا�س
القانوين لها فيما جاءت به املادة  166مدين �أردين .)...د.عبد القادر العطري ،املرجع ال�سابق� ،ص ،187انظر � ً
أي�ضا� :ص.198
انظر كذلك :خالد ر�شيد القيام ،املرجع ال�سابق� ،ص.116
 )37انظر كذلك املادة ( )2/937من القانون املدين الأردين والتي ن�صت على �أنه):يجب �أال تتجاوز قيمة الت�أمني� .إذا تعدد
امل�ؤمنون .قيمة ال�شيء �أو امل�صلحة امل�ؤمن عليها) .وكذلك املادة ( )938من القانون نف�سه والتي ن�صت على الآت��ي�(:إذا مت
الت�أمني على �شيء �أو م�صلحة لدى �أكرث من م�ؤمن مببالغ تزيد يف جمموعها على قيمة ال�شيء �أو امل�صلحة امل�ؤمن عليها كان كل
ملزما بدفع جزء يعادل الن�سبة بني املبلغ امل�ؤمن عليه وقيمة الت�أمينات جمتمعة دون �أن يجاوز جمموع ما يدفع للم�ؤمن
م�ؤمن ً
له قيمة ما �أ�صابه من احلريق).
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تعد �أحد عنا�صر املحل يف عقد الت�أمني(� ،)38إذ ي�ستند يف ذلك �إلى ما تن�ص عليه املادة ( )749من
القانون املدين امل�صري والتي �صرحت على نحو �أو�ضح ب�أن حمل الت�أمني هو امل�صلحة� ،إذ جاء فيها
الآتي(:يكون حملاً للت�أمني كل م�صلحة اقت�صادية م�شروعة تعود على ال�شخ�ص من عدم وقوع خطر
معني)(.)39
املطلب الثاين
امل�صلحة الت�أمينية تدخل يف م�ضمون ال�سبب يف عقد الت�أمني
�إن �أول ما يلفت النظر يف ر�أي من يقول ب�أن امل�صلحة تعد �أحد عنا�صر املحل يف عقد الت�أمني هو
ا�ستناده �إلى ن�ص املادة ( )166من القانون املدين والتي ال تتعلق ب�شرط املحل �أ�سا�س ًا ،بل ب�شرط
ال�سبب يف النظرية العامة للعقد( ،)40وفحوى ذلك �أننا �إذا كنا ن�سلمً .
فر�ضا -ب�أن امل�صلحة يف
الت�أمني تعد �أحد عنا�صر املحل ،فال يعود من املقبول بعد ذلك تربير ا�شرتاط امل�شرع لهذا العن�صر
باالرتكاز �إلى �سبب العقد ،لأن يف ذلك خلط ًا غري ي�سري بني �شروط انعقاد هذا العقد.
كما ال نعتقد ب�صحة اعتبار امل�صلحة حملاً لعقد الت�أمني ا�ستنادًا لقول امل�شرع ب�أن الت�أمني يرد
على �شيء �أو م�صلحة كما يف ن�ص املادة ( ،)1/937ذلك �أن كث ًريا ،مما ترد عليه عقود الت�أمني ال
ميكن اعتباره �شي ًئا ،كما يف حياة الإن�سان و�صحته� ،أو حتى م�س�ؤوليته يف مواجهة الغري ،فلي�س كل ما
يتم ت�أمينه من اخلطر يعد �شي ًئا ،لذلك ا�ستخدم امل�شرع م�صطلح (امل�صلحة) على الرغم من �أنه مل
يق�صد اعتبارها حملاً لعقود الت�أمني كافة ،بدليل �أنه ا�ستخدمه �إلى جانب م�صطلح (ال�شيء)(.)41
 )38يرى جانب من ال�شراح والفقه العربي وامل�صري �أن امل�صلحة ت�شكل املحل يف عقد الت�أمني .انظر :د.برهام حممد عطا اهلل،
الت�أمني من الوجهة القانونية والت�شريعية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،ص .84الب�شري زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص .79يف
حني يرى جانب �آخر -على اختالف بينه� -أن امل�صلحة تعد واحدة من عنا�صره �إلى جانب عنا�صر �آخر .كمثل اخلطر والق�سط
ومبلغ الت�أمني واملدة .انظر :د.ع�صام �أنور �سليم ،عقد الت�أمني يف القانونني امل�صري واللبناين ،الدار اجلامعية ،بريوت،1997 ،
�ص .24د.حممد ح�سني من�صور ،مبادئ قانون الت�أمني ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،الإ�سكندرية� ،ص .91د�.أحمد عبد التواب
حممد بهجت ،درو�س يف املبادئ العامة لعقد الت�أمني الربي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1995 ،ص .240د.عبد النا�صر
توفيق العطار ،املرجع ال�سابق� ،ص .39د.حممد ح�سام حممود لطفي ،املرجع ال�سابق� ،ص.142
	)39ال مقابل لها يف القانون املدين الأردين والبحريني.
 )40انظر :د.عبد القادر الفار ،م�صادر االلتزام ،الطبعة الأول��ى ،دار الثقافة ،عمان� ،1998 ،ص .93د.حممد �شريف �أحمد،
م�صادر االلتزام يف القانون املدين ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة ،عمان� ،1999 ،ص.104
وي�شري جانب من الفقه �إلى �أن التفرقة بني حمل العقد و�سببه قد تدق يف بع�ض الأحيان ،مما يثري بع�ض ال�صعوبات .للمزيد من
التف�صيل حول الفروق بني حمل العقد و�سببه انظر :د�.أنور �سلطان ،م�صادر االلتزام يف القانون املدين الأردين ،الطبعة الأولى،
من�شورات اجلامعة الأردنية ،عمان� ،1988 ،ص� ،115ص.130
 )41جدير بالذكر �أن ن�ص املادة ( )937واملادة ( )938من القانون املدين الأردين مل ي�أت �ضمن الأحكام العامة لعقد الت�أمني ،و�إمنا
�ضمن الأحكام اخلا�صة ببع�ض العقود ،وحتديدً ا يف الأحكام اخلا�صة بالت�أمني من احلريق.
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لذلك كله نعتقد ب�أنه من الأجدر اعتبار امل�صلحة داخلة �ضمن مفهوم ال�سبب يف العقد ولي�س
خ�صو�صا و�أن الغاية من ا�شرتاطها تتمثل يف فكرة حماربة امل�ضاربة واملقامرة يف عقد
املحل،
ً
الت�أمني ،ومثل هذه النتيجة ميكن حت�صيل مثلها باالرتكاز �إلى �شرط ال�سبب يف العقد.
ومع ذلك قد يذهب البع�ض �إلى عدم �إمكانية اال�ستناد يف تربير عن�صر امل�صلحة يف الت�أمني �إلى
ن�ص املادة ( )166من القانون املدين ،حتى ولو حاولنا تخريج امل�صلحة بو�صفها �سبب العقد(،)42
�أي حتى ولو �آخر.ناها من �شرط املحل واعتربناها �ضمن �شرط ال�سبب( ،)43ف�سبب العقد .بح�سبما
تق�ضي القواعد العامة -هو الباعث الدافع �إلى التعاقد� ،أي الغر�ض غري املبا�شر من وراء التعاقد،
ومن �أبرز �سماته �أنه يعد �أم ًرا ذات ًيا يختلف من متعاقد لآخر يف كل نوع من �أنواع العقود( ،)44وال�سبب
على هذا النحو موجود يف عقد الت�أمني �إلى جانب عن�صر امل�صلحة ،فيجب النظر �إلى الباعث
الدافع يف عقد الت�أمني للت�أكد من م�شروعيته ،حتى و�إن توافر فيه عن�صر امل�صلحة ،فمن ي�ؤمن
على حياة �إحدى املوظفات اللواتي يتوقف جناح املن�ش�أة عليهن ،تتوافر لديه امل�صلحة يف الت�أمني
بال �شك ،ولكن هذا العقد قد يعد باطلاً بالنظر �إلى الباعث الدافع فيه ،كما لو كان هذا الباعث
يت�صل ب�إقامة عالقات غري م�شروعة ،مبعنى �أن امل�صلحة قد تكون م�شروعة على الرغم من عدم
م�شروعية ال�سبب يف العقد(.)45
 )42هناك ر�أي يف الفقه العربي يذهب �إلى اعتبار امل�صلحة يف الت�أمني �سبب االلتزام و�سبب العقد .انظر :د.م�صطفى حممد
اجلمال ،الت�أمني اخلا�ص ،الطبعة الأولى ،الفتح للطباعة والن�شر ،الإ�سكندرية� ،2001 ،ص.131
� )43أثري جدل فقهي حول مدى اعتبار امل�صلحة حملاً لعقد الت�أمني �أو �سب ًبا له� ،إذ ي�شري جانب من الفقه �إلى �أن املحل يف عقد
الت�أمني يعد م�صلحة امل�ؤمن له يف �أال يتحقق خطر ما .انظر :الب�شري زهرة ،املرجع ال�سابق� ،ص.79
	�إال �أن جانب ًا �آخر ارت�أى جعلها حملاً و�سب ًبا للعقد يف �آن واحد� ،إذ يقول الدكتور برهام عطا اهلل« :ونحن نعتقد �أن حماولة و�ضع
فكرة امل�صلحة يف مكانها ال�صحيح ال بد �أن ت�أخذ يف اعتبارها �أن امل�صلحة ت�ؤدي دورها مرة على م�ستوى �سبب العقد ومرة �آخر.
على م�ستوى حمل العقد» .د.برهام عطا اهلل ،املرجع ال�سابق� ،ص.85
 )44انظر :د�.أجمد حممد من�صور ،النظرية العامة لاللتزامات (م�صادر االلتزام) ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة ،عمان،2006 ،
�ص.136
 )45هناك تطبيقات خمتلفة لفكرة وجود ال�سبب غري امل�شروع �إلى جانب توافر امل�صلحة الت�أمينية ،وقد يكون ذلك من خالل ما
يعرف بعمليات غ�سيل الأموال يف �أن�شطة و�أعمال الت�أمني� ،إذ يق�صد بهذه العمليات :حتويل �أي �أموال مت�أتية من عمل غري
م�شروع �أو ا�ستبدالها �أو ا�ستخدامها �أو توظيفها ب�أي و�سيلة كانت جلعلها �أمواال م�شروعة ،وذلك دون حتديد امل�صدر احلقيقي
لتلك الأموال �أو مالكها� ،أو يف حال �إعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك .انظر :املادة ( )52من قانون تنظيم �أعمال الت�أمني
الأردين رقم ( )33ل�سنة .1999
ً
ومثال ذلك �أن يربم �شخ�ص عقد ت�أمني على حياته ،فيدفع ق�سطا موحدا �إلى �شركة الت�أمني ،ليتم عقب ذلك بفرتة (ت�صفية
وثيقة الت�أمني)� ،أي �إنهاء عقد الت�أمني واحل�صول على املبلغ املخ�ص�ص يف حاالت �إنهاء العقد� ،إذ يالحظ يف مثل هذا العقد �أن
الباعث على �إبرامه غري م�شروع ،بالرغم من �أن ا�ستق�صاء عن�صر امل�صلحة فيه يف�ضي �إلى القول بتوافره.
للتو�سع يف هذا املو�ضوع انظر :حممد عبد اهلل الر�شدان ،جرائم غ�سيل الأموال ،الطبعة الأولى ،دار قنديل ،عمان،2007 ،
�ص.136
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لذلك نعتقد ب�أنه من الأدق اعتبار امل�صلحة يف الت�أمني �إحدى �صور �أو تطبيقات الباعث الدافع
على التعاقد ،فالباعث الدافع على التعاقد رمبا ال يكون واحدًا لدى امل�ؤمن له بل متعددًا -كما هو
معروف يف القواعد العامة� ،إذ يعتد يف مثل هذه احلالة بالرئي�سي منها وي�ضرب �صفحا عما �سواه،
اً
ووقوعا وخطور ًة على عقد الت�أمني،
احتمال
ولكن ملا كانت �شبهة امل�ضاربة واملقامرة تعد الأكرث
ً
فقد ان�صب اهتمام الفقه على تخلي�ص هذا العقد من هذه ال�شبهة �أكرث من �سواها ،وبالتايل مت
باال�ستناد �إلى ذلك -ت�شكيل فكرة قوامها �ضرورة توافر عن�صر امل�صلحة يف الت�أمني ،والذي �أ�صبحالزما يف �شتى �أنواع الت�أمني ،مما حدا بجانب منهم �إلى
توافره لدى جمهور وا�سع من الفقه �أم ًرا ً
اً
ات�صال ب�شرط ال�سبب ،بدليل �أن التم�سك بفكرة
�إحلاقه ب�شرط املحل يف العقد ،مع �أنه �أليق و�أكرث
�سبب العقد تكفي لدرء �شبهة املقامرة عنه وحتريره منها ،لي�س من جانب امل�ؤمن له كما يجري عليه
البحث يف عن�صر امل�صلحة ،بل ومن جانب امل�ؤمن � ً
أي�ضا.
قد ي�ستنتج البع�ض من ذلك �أال �ضرورة لعن�صر امل�صلحة نهائيا مادام �أن ال�سبب يف العقد
�شرط لالنعقاد ال يقوم للعقد قائمة دون توافره ،ولكن مثل هذا الت�صور رمبا ال يكون دقي ًقا � ً
أي�ضا،
فامل�صلحة بو�صفها عن�ص ًرا راب ًعا يف الت�أمني ت�شكل �أهمية بالغة يف بع�ض احلاالت ،ال �سيما تلك
التي يتعدد فيها الباعث الدافع للت�أمني ،والتي يعتد فيها بالباعث الرئي�س دون غريه ،فقد يوجد
لدى امل�ؤمن له حلظة �إبرامه لعقد الت�أمني بواعث عدة قد يكون من بينها ما يتخلله �شبهة املقامرة،
�صحيحا لأن الباعث الرئي�س للعقد �أمر �آخر غري املقامرة ،لذلك
وبالرغم من ذلك قد يعد العقد
ً
فال منا�ص من تطلب عن�صر امل�صلحة �إلى جانب �شرط ال�سبب ،فا�شرتاطهما معا يف عقد الت�أمني
يتيح لنا التحقق من �صحة الباعث الدافع للتعاقد ،يف الوقت الذي ال نغفل فيه عن خلوه من �شبهة
املقامرة ،حتى و�إن كان لدى امل�ؤمن له بواعث عدة.
وقد يعزز من وجهة النظر هذه النظر �إلى الرتا�ضي يف عقد الت�أمني� ،إذ يتم التوافق على عنا�صر
عدة لي�س من بينها امل�صلحة ،فالعنا�صر التي يرتا�ضى عليها الطرفان هي اخلطر والق�سط ومبلغ
الت�أمني� ،إما امل�صلحة فيفرت�ض �أنها متوافرة لدى امل�ؤمن له وم�شروعة غري خمالفة للنظام العام
متاما كما يف افرتا�ض توافر الباعث الدافع وم�شروعيته لدى املتعاقدين ،وهذا ما ي�ؤكد
والآدابً ،
()46
بدوره �أنها تعد �إحدى تطبيقات ال�سبب .
 )46يرى جانب من الفقه �أن امل�صلحة جت�سد ال�سبب بعينه يف عقد الت�أمني ،ويف ذلك يقول الدكتور م�صطفى اجلمال بهذا
اخل�صو�ص( :نخل�ص من ذلك كله �إلى �أمرين هامني :الأمر الأول هو �أن امل�صلحة املراد حمايتها بالت�أمني متثل �سبب التزام
امل�ؤمن له �أو غر�ضه املو�ضوعي املبا�شر ،كما متثل يف الوقت ذاته �سبب العقد �أو غر�ضه ال�شخ�صي غري املبا�شر ،على نحو يتحد
معه ال�سب ًبان �أو الغر�ضان يف جمال الت�أمني ،وهذا ما يف�سر لنا تركيز الفقه على درا�سة امل�صلحة يف الت�أمني ،وتغليب درا�ستها
على �سبب االلتزام و�سبب العقد) .د.م�صطفى اجلمال ،الت�أمني اخلا�ص ،املرجع ال�سابق� ،ص 131وما بعدها.
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و�إذا كان الباعث الدافع للتعاقد يف الت�أمني يتداخل مع عن�صر امل�صلحة على نحو ما تقد ،ف�إن
الأمر يبدو �أكرث جال ًء �إذا ما تعلق ب�سبب االلتزام� ،أي ال�سبب املبا�شر للتعاقد� ،إذ ال يثار ب�ش�أنه
م�شكالت �أو �صعوبات ،فبح�سب ما تق�ضي النظرية العامة لاللتزام يعد �سبب التزام كل طرف يف
العقد �سب ًبا لاللتزام الآخر ،و�إذا ما مت تطبيق ذلك ب�ش�أن الت�أمي ،ف�إن �سبب التزام امل�ؤمن له بدفع
الق�سط هو احل�صول على مبلغ الت�أمني �إن حتقق اخلطر ،وباملقاب ،ف�إن �سبب التزام امل�ؤمن ب�أداء
مبلغ الت�أمني عند حتقق اخلطر هو احل�صول على ق�سط الت�أمني( ،)47فال جديد يف هذا ال�ش�أن.
نخل�ص من ذلك �إلى الت�أكيد على �ضرورة قيام امل�شرع بالن�ص على ا�شرتاط امل�صلحة يف عقد
الت�أمني ،فالقواعد العامة من القانون املدين ال تغني عنها ،كما �أنها ال تغني عن �ضرورة توافر
ال�سبب وبح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف القواعد العامة.

 )47يالحظ ب�أن �سبب االلتزام يف عقد الت�أمني يختلف عن �سبب االلتزام يف عقود املعاو�ضة امل�ألوفة من حيث �إن كلاً البدلني يف
عقود املعاو�ضة حمكوم بالبدل الآخر يف �أمر تقديره وا�ستحقاقه� ،إما يف عقد الت�أمي ،ف�إن قيمة الت�أمني يحكمها عن�صر �آخر
خارج عن املعاو�ضة بينهما ،هذا العن�صر هو عن�صر اخلطر ،ذلك �أن ا�ستحقاق قيمة الت�أمني يتوقف على حتقق اخلطر ،كما
�أن مقدار هذه القيمة قد يتحدد بالنظر �إلى مقدار ال�ضرر املرتتب على اخلطر ،وذلك يف الت�أمني من الأ�ضرار حتديدً ا .انظر:
د.م�صطفى اجلمال ،الت�أمني اخلا�ص ،املرجع ال�سابق� ،ص.132
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اخلامتة
لقد تك�شفت الدرا�سة يف مو�ضوع امل�صلحة الت�أمينية عن جملة من النتائج والتو�صيات التي يجدر
عر�ض �أهمها.
النتائج
.1
.2
.3
.4

بالرغم من �أن امل�شرع الأردين مل يتطرق للم�صلحة يف عقد الت�أمني� ،إال �أنه يتوجب توافرها يف
عقود الت�أمني كافة ا�ستنادًا �إلى اعتبارات تتعلق بالنظام العام� ،إذ تتجلى احلكمة من ذلك يف
تطهري العقد من �شبهة املقامرة والرهان.
يكون طالب الت�أمني دون غريه ال�شخ�ص املعني بتوافر امل�صلحة لديه وطوال مدة العقد.
يجب �أن تت�صف امل�صلحة بالطبيعة املادية دائ ًما� ،إذ ال ي�ستثنى من ذلك �سوى عقود الت�أمني
على احلياة التي يربمها الأقارب والأزواج فيما بينهم� ،إذ قد تكون امل�صلحة �أدبية ا�ستثنا ًء.
تعد امل�صلحة الت�أمينية اقرب �إلى �شرط ال�سبب يف العقد منها �إلى املحل ،كما �أن توافرها ال
يغني عن توافر ال�سبب ،يف الوقت الذي ال يغني توافر ال�سبب عن امل�صلحة ،فلكل دور و�أهمية
متميزة عن الآخر.
 -التو�صيات

يجدر بامل�شرع الأردين �إيراد تنظيم �شامل لأحكام امل�صلحة الت�أمينية ،وميكن يف �سبيل حتقيق
هذا الغر�ض تبني ما �سبق التو�صل �إليه من ن�صو�ص مقرتحة يف هذه الدرا�سة ،وهذه الن�صو�ص هي
على النحو الآتي:
 .5يقـع الت�أمني باطلاً �إذا مل ي�ستند طوال مدة نفاذه �إلى م�صلحة جدية م�شروعة لدى طالب
الت�أمني.
 .6يجب للتعوي�ض عن الربح املنتظر االتفاق عليه �صراحة يف العقد وحتديد مقداره �أو كيفية
احت�سابه.
 .7يقع الت�أمني باطلاً �إذا كانت امل�صلحة التي ي�ستند �إليها طالب الت�أمني غري مادية ،على �أن
ي�ستثنى من ذلك الأزواج �أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.
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قائمة املراجع
املراجع القانونية:
1 .1د�.أحمد �شرف الدين� ،أحكام الت�أمني ،الطبعة الأولى ،من�شورات نادي الق�ضاة ،القاهرة،
.1991
2 .2د�.أحمد عبد التواب حممد بهجت ،درو�س يف املبادئ العامة لعقد الت�أمني الربي ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة.1995 ،
3 .3الب�شري زهرة ،الت�أمني الربي ،دار بو�سالمة للطباعة والن�شر والتوزيع ،تون�س.1975 ،
4 .4د�.أجمد حممد من�صور ،النظرية العامة لاللتزامات (م�صادر االلتزام) ،الطبعة الأولى ،دار
الثقافة ،عمان.2006 ،
5 .5د�.أنور �سلطان ،م�صادر االلتزام يف القانون املدين الأردين ،الطبعة الأولى ،من�شورات اجلامعة
الأردنية ،عمان.1988 ،
6 .6د.برهام حممد عطا اهلل ،الت�أمني من الوجهة القانونية والت�شريعية ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة.
7 .7د.توفيق ح�سن فرج� ،أحكام الت�أمني ،الطبعة الثانية ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية ،الإ�سكندرية،
.1996
8 .8د.جابر حمجوب علي ،مدى اعتبار امل�صلحة رك ًنا يف الت�أمني على حياة الغري حلال الوفاة،
جملة احلقوق ،من�شورات كلية احلقوق بجامعة الكويت العدد الثالث ،ال�سنة ال�ساد�سة
والع�شرون.2002 ،
9 .9د.جالل حممد �إبراهيم ،الت�أمني ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.1994 ،
1010د .ح�سام الدين كامل الأهواين ،املبادئ العامة للت�أمني ،القاهرة.1995 ،
1111د.ح�سني يو�سف غنامي ،امل�صلحة يف الت�أمني البحري ،ر�سالة دكتوراة ،كلية احلقوق ،جامعة
القاهرة.1979 ،
1212خالد ر�شيد القيام ،عقد الت�أمني يف القانون املدين الأردين (النظرية العامة للت�أمني وعقد
الت�أمني) ،الطبعة الأولى ،مكتبة ابن خلدون ،م�ؤتة.1999 ،
1313د.خمي�س خ�ضر ،العقود املدنية الكبرية (البيع والت�أمني والإيجار) ،الطبعة الثانية ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة.1984 ،
1414د.عبد الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،اجلزء ال�سابع ،املجلد الثاين
(عقود الغرر) ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.1964 ،
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1515د.عبد القادر الفار ،م�صادر االلتزام ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة ،عمان.1998 ،
1616د.عبد القادر العطري ،الت�أمني الربي يف الت�شريع ،الطبعة الأولى -الإ�صدار الرابع ،دار
الثقافة ،عمان.2004 ،
1717د.عبد املنعم البدراوي ،العقود امل�سماة (الإيجار والت�أمني) ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
.1986
1818د.عبد النا�صر توفيق العطار ،العقود امل�سماة (البيع ،الإيجار ،الت�أمني).2001 ،
1919د.عبد الودود يحيى ،الت�أمني على احلياة ،الطبعة الأولى ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة،
.1964
2020د.عبد الودود يحيى ،املوجز يف عقد الت�أمني ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.1986 ،
2121د.ع�صام �أنور �سليم ،عقد الت�أمني يف القانونيني امل�صري واللبناين ،الدار اجلامعية ،بريوت،
.1997
2222عليا غ�سان ذنيبات ،امل�صلحة يف عقود الت�أمني ،ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إلى كلية الدرا�سات
العليا بجامعة م�ؤتة ،الكرك.2008 ،
2323د.لطيف جرب كوماين ،القانون البحري ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة ،عمان.1998 ،
2424د.حممد ح�سام حممود لطفي ،الأحكام العامة لعقد الت�أمني ،الطبعة الثالثة ،القاهرة.2001 ،
2525د.حممد ح�سن قا�سم ،القانون املدين (العقود امل�سماة:البيع-الت�أمني-الإيجار) ،من�شورات
احللبي احلقوقية ،بريوت.2005 ،
2626د.حممد ح�سني من�صور ،مبادئ قانون الت�أمني ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،الإ�سكندرية،
(دون �سنة ن�شر).
2727د.حممد �سعد خليفة ود�.أحمد حممد هيكل ،العقود امل�سماة يف القانون املدين البحريني،
الطبعة الأولى ،من�شورات جامعة البحرين.2006 ،
2828د.حممد �شريف �أحمد ،م�صادر االلتزام يف القانون املدين ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة،
عمان.1999 ،
2929حممد عبد اهلل الر�شدان ،جرائم غ�سيل الأموال ،الطبعة الأولى ،دار قنديل ،عمان.2007 ،
3030د.حممد علي عرفة� ،شرح القانون املدين اجلديد ،مطبعة جامعة ف�ؤاد الأول ،القاهرة.1949 ،
3131د.حممد كامل مر�سي� ،شرح القانون املدين اجلديد (العقود امل�سماة)( ،اجلزء الثالث :عقد
الت�أمني) ،املطبعة العاملية ،القاهرة.1952 ،
3232د .حممد يو�سف الزعبي ،عقد الت�أمني ،ر�سالة دكتوراة ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة.1982 ،
3333د.م�صطفى حممد اجلمال ،الت�أمني اخلا�ص ،الطبعة الأولى ،الفتح للطباعة والن�شر،
الإ�سكندرية.2001 ،

د .هيثم المصاروة

مجلة الـحقوق
المجلــــــــد ( ) 11
العــــــــــدد ( ) 1

املراجع املتخ�ص�صة يف علم الت�أمني:
 .1د� .سامي جنيب ،الت�أمني ،دار الت�أمينات ،القاهرة( ،دون �سنة ن�شر).
 .2ريا�ض بط�شون ،الت�أمني و�إدارة اخلطر ،عمان.2000 ،
 .3د.عبد العزيز فهمي هيكل ،مبادئ يف الت�أمني ،الدار اجلامعية ،بريوت.1985 ،
القوانني واملذكرات الإي�ضاحية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

القانون املدين الأردين رقم ( )43ل�سنة .1976
القانون املدين امل�صري رقم ( )131ل�سنة .1948
القانون املدين البحريني رقم ( )19ل�سنة . 2001
قانون تنظيم �أعمال الت�أمني الأردين رقم ( )33ل�سنة .1999
قانون التجارة البحرية رقم ( )12ل�سنة .1972
املذكرات الإي�ضاحية للقانون املدين الأردين ،املكتب الفني بنقابة املحامني ،الطبعة الثالثة،
عمان.1993 ،
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