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 (*)التأمني ضد األعمال اإلرهابية

  داؤداآلنسة إسراء صاحل                                                           
 نينوى/ شركة التأمني/ مشاور قانوني                                                               

  :ملخص

بیة ـــ دراسة قانونیة مقارنة ـــ  یعتبر نموذج             التأمین ضد األعمال اإلرھا
من عقود التامین الذي أصبح مھما في الوقت الحاضر ، بموجبھ یضمن المؤمن 

من خالل قیامھ بدفع قیمة "األعمال اإلرھابیة "اآلثار الناشئة عن نھوض خطر 
غي أن وینب. التامین أو مبلغ التعویض ،مقابل قیام المؤمن لھ بتسدید قسط التامین 

   ،نیة والقانونیة الالزمة النعقادهیتوافر بالعقد كغیره من عقود التامین الشروط الف
ویمتاز ھذا العقد بذات السمات والخصائص الذي یمتاز بھ عقد التامین عموما 
،االان ثمة خصائص تمیزه عن غیره وذلك لطبیعتھ ،باعتبار أن  األعمال 

  .اإلرھابیة  تعد محلھ

مین تختلف من أ البدنیة والمادیة المشمولة بالتحظ أن نطاق األضرارویال         
ود من أثار ما یترتب على عقد قانون دولة إلى دولة أخرى ،كما یترتب على العق

وق  أثاره فقد لجأت العدید من الدول إلى إنشاء صندةولجسام مین من التزامات،أالت
الیوجد تشریع ینظم أحكامھ على   فأنھ في العراق،تغطیة اضراراالعمال اإلرھابیة

  .ام المشرع ویتولى تنظیمھ بتشریعغرار غیره من الدول ،ویاحبذا یلقى اھتم
                          

   .٣/١١/٢٠١٠قبل للنشر في *** ١/٦/٢٠٠٩أستلم البحث  في) *(
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Abstract 
   Insurance against terrorism،  comparative legal 

study، is one of model insurances ، which it became very 
important  now ,in accordance  with  contract  insurer 
 bears  safety and  effects resulting from  terrorism as 
insurable risks   by  paying  value  of  insurance  or sum 
 compensation ، in opposite  of insured must be paid 
premium.  

So it should be  achieved technical conditions as well as 
legal conditions، in spite of it has same characteristics of 
other contracts,but it has special characteristics  according 
to its 'nature'' terrorism '' which is the subject of contract. 

In  addition ، it should be noted  that body  and 
 physical  damages   are different  legistation of one 
 country to another .  Iraq ،  there is no legistation in this 
respect ، so my hope to  find this insurance interest in Iraq 
legistation 

  
  

 :املقدمة 
یؤدي التأمین في الوقت الحاضر دورًا فعاًال في المجاالت االقتصادیة       
جتماعیة، أذ أن ھدف التأمین توفیر الحمایة للفرد والمجتمع على حد السواء واال

ضد األخطار التي یتعرض لھا فضًال عن زیادة حجم رؤوس األموال المستثمرة 
  وإذا كانت غایة التأمین . جعلھ رافدًا مھمًا في االقتصاد الوطني ألیة دولةیفیھ مما 
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المادیة التي تلحق بالمؤمن لھم، األمر ضمان التعویض عن الخسائر البدنیة أو 
الذي أدى إلى توسیع نطاق ضمان األخطار المشمولة بالتأمین من حیث نوعھا بعد 
ما كانت عددًا من األخطار مستثناة من الضمان كالتأمین ضد األعمال اإلرھابیة 

 .الذي یعد موضوع نطاق بحثنا
أصبحت ظاھرة أثرت بشكل أو ان األعمال اإلرھابیة لم تعد حالة محددة بل      

بأخر على المجتمع وكیانھ من خالل ما تخلفھ من آثار سلبیة تؤثر على واقع 
المجتمع اقتصادیًا واجتماعیًا، إذ أن ھذه األعمال قد تزایدت وتنوعت مصادرھا، 
األمر الذي أدى إلى تفاقم حدتھا، لذا عمدت مختلف دول العالم إلى مكافحة ھذه 

 ما أقرتھ من تشریعات وأنظمة وطنیة أو دولیة عن طریق الظاھرة من خالل
  .المعاھدات واالتفاقیات

ویعود أدراك المشرع الوطني في مكافحة ھذه الظاھرة إلى ما تخلفھ 
فراد والمجتمع فالبد من إیجاد رھابیة من أضرار وخسائر تلحق باألاألعمال اإل

ال تفي بالغرض بشكل كامل غطاء لھذه الخسائر، إذ ان قواعد المسؤولیة المدنیة 
فیما یخص التعویض عن ھذه الخسائر خاصة إذا كان مسبب الضرر مجھوًال 

فال بد من إیجاد وسیلة احتیاطیة لھا، وبعد التأمین إحدى ھذه . ویتعذر الوصول إلیھ
الوسائل الذي قد ال یكون المؤمن قادر على القیام بالتزاماتھ تجاه المؤمن لھم إذا 

 التي سبب ٢٠٠١ أیلول ١١خسائر جسیمة كما حدث في ھجمات كانت نسبة ال
اكبر خسارة لصناعة التأمین في العالم، ولھذا ال بد من توفیر غطاء حكومي من 

، ولقد نظمت العدید )١(خالل صندوق ضمان التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة
لمتحدة من الدول أحكام التأمین ضد األعمال اإلرھابیة كفرنسا والوالیات ا

االمیركیة، في حین ان المشرع العراقي لم ینظم أحكامھ على الرغم من تفشي 
ظاھرة األعمال اإلرھابیة وما تخلفھ من أضرار وخسائر بدنیة ومادیة ألحقت أذى 

وسیقتصر نطاقھ من . بالفرد والمجتمع وألھمیة ھذا الموضوع سنتناولھ بالبحث
  . ظر االعتبار األحكام العامة لعقد التأمینخالل ما جاء بالتشریع الفرنسي اخذین بن

  
                          

(1)http:\\www.al jazeera.net 
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آملین من المشرع العراقي ان یحذو حذو الغیر في تنظیم أحكام التأمین ضد 
  .األعمال اإلرھابیة بتشریع

  :وتقوم خطة البحث على الشكل اآلتي
  .ماھیـة التأمین ضد األعمال اإلرھابیة : المبحث األول

  .د األعمال اإلرھابیةالتعریف بالتأمین ض: المطلب األول  
  .المقصود بالتأمین ضد األعمال اإلرھابیة:الفرع األول
  .الشروط الفنیة للتأمین ضد األعمال اإلرھابیة: الفرع الثاني

  .خصائص التأمین ضد األعمال اإلرھابیة: المطلب الثاني
 .األعمال اإلرھابیة محل التأمین: المبحث الثاني
  .لمؤمن ضدهاإلرھاب الخطر ا: المطلب األول
  .نطاق األضرار المشمولة بالضمان: المطلب الثاني

  .ضمان األضرار البدنیة: الفرع األول
  .ضمان األضرار المادیة: الفرع الثاني
  .أثار التأمین ضد األعمال اإلرھابیة: المبحث الثالث
  .االلتزامات الناشئة عن التأمین ضد األعمال اإلرھابیة: المطلب األول

  . التزامات المؤمن:الفرع األول
  .التزامات المؤمن لھ: الفرع الثاني

  .أعمال الضمان: المطلب الثاني
  .الخاتمة

  
  المبحث األول

  ماھیة التأمین ضد األعمال اإلرھابیة
  

تتركز دراستنا في ھذا المبحث على بیان المقصود بالتامین ضد األعمال 
الشروط الفنیة الالزم ا، فضًال عن ھاإلرھابیة من خالل الخصائص التي یمتاز ب

توفرھا بصفة ان التامین عملیة فنیة تقوم على جملة من األسس التي تتجلى أھمیتھا 
  من خالل إن التامین یقوم على جانبین أولھا الجانب القانوني من خالل كونھ عقدًا 
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تناولھ في المبحث القادم، وثانیھما الجانب الفني نیستلزم توفر أركانھ وھذا ما س
 إلى یقل أھمیة عن الجانب القانوني وللغرض المنشود قسمنا ھذا المبحث الالذي 

 االرھابیة ، وثانیھا، خصائص مین ضد  االعمالمطلبین اولھا، التعریف بالتأ
  .مین ضد األعمال اإلرھابیةالتأ

  
  المطلب األول

  التعریف بالتامین ضد األعمال اإلرھابیة
ل اإلرھابیة، البد من تعریف لغرض تحدید المقصود بالتأمین ضداألعما

معنى اإلرھاب لغًة واصطالحًا، لنستخلص من ذلك تعریفًا جامعًا لھ، ثم بیان 
 إلى فرعین، الخصائص التي یتمتع بھا، ولتوضیح ذلك، فقد قسمنا ھذا المطلب

  .مین ضد اإلرھابن ضد اإلرھاب وثانیھا، خصائص التأمیأولھا، المقصود بالتأ
 
 

 
  الفرع األول

  مین ضد األعمال اإلرھابیةصود بالتأالمق
مین ضد األعمال اإلرھابیة، ینبغي ابتداًء بیان إلعطاء تعریف جامع للتأ

 واألمان بمعنى َنِمفالتأمین لغًة؛ من َأ. ثم اصطالحًامعنى التأمین واإلرھاب لغًة 
اتھ آمین، تأمینًا على حی: یقال تأمینًا على الشيء أي اتخذه امینا،قال. جعلھ في أمن

  مین من أمن ویالحظ ان التأ. )٢(مین من األمان أي الطمأنینة،أي أن التأ)١(أو مملكتھ
  

                          

، دار العلم للماليـين، بيـروت، لبنـان،    ٢جبران مسعود، معجم الرائد، معجم لغوي، ط ) ١(
  .٢٤٠، ص ١٩٦٧

بن منظور، لسان العـرب، دار صـادر،     أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم         اإلمام) ٢(
  .١٤١، ص ١، ج١٩٩٠، بيروت، لبنان، ١ط
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واألمانة وكلھا تأتي بمعنى واحد ھو نقیض الخوف والذعر وجاء في القران الكریم 
  .)١("أمنة نعاسًا: "في قولھ تعالى

عنى أما اإلرھاب لغًة، فھو من الرھبة، إذ ان مصدر كلمة إرھاب، ارھب بم
أعدوا لھم ما استطعتم : "ن الكریم في قولھ تعالىوقد ورد في القرآ. )٢(عأخاف، رّو

  .)٣(....."من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو اهللا وعدوكم
مین ضد اإلرھاب لغة توفیر األمن والطمأنینة لإلنسان سواًء أكان إذًا التأ

   .على حیاتھ أم على ممتلكاتھ من كل فعل یعد مروعًا
مین لمشرع العراقي ضمن أحكام عقد التأأما التامین اصطالحًا، فقد عرف ا

:  على انھ٩٨٣نصت المادة ، إذ ١٩٥١ لسنة ٤٠في القانون المدني العراقي رقم 
 من  المؤمن ان یؤدي إلى المؤمن لھ اوالى المستفید مبلغًامین، عقد یلتزم بھالتأ_ ١(

لي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده المال أو إیرادًا مرتبًا أو اي عوض ما
  ). وذلك في مقابل أقساط أوأیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن للمؤمن لھ

مین ن أن المشرع الفرنسي لم یعرف التأمین ضمن أحكام قانون التأفي حی
  . ١٩٨١  كانون الثاني٧ في ٥رقم 

قي المشار إلیھا  من القانون المدني العرا٩٨٣ومن خالل ما جاء في المادة 
مین عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن ان یؤدي للمؤمن أوأي مستفید ه، ان التأفي أعال

اشترط التامین لمصلحتھ، مبلغًا من المال أو إیرادًا أو مرتبًا أو أي عوض مالي في 
مین في ن ضده والمشار إلیھ في وثیقة التأحالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤم

  . فعة مالیة یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمنمقابل قسط أو د
أما اإلرھاب اصطالحًا فقد عرفھ المشرع العراقي في قانون مكافحة 

كل فعل أو : (، إذ نصت المادة الثالثة منھ على ان٢٠٠٥ لسنة ١٣اإلرھاب رقم 
  امتناع عن فعل صادر من فرد أو مجموعة أفراد یؤدي إلى إیقاع الرعب بین 

                          

  .١٥٤ سورة آل عمران، اآلية رقم )١(
  .١٠٩، ص ١٩٨٦اإلمام محمد بن أبي الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ) ٢(
  .٤٠سورة األنفال، اآلية رقم ) ٣(
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ا كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام العام أو تعریض سالمة الناس أو ترویعھم إذ
المجتمع وأمنھ للخطر أو إیذاء أشخاصأ وعرض حریتھم أو حیاتھم أو آمنھم 
للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو 

  ).راحتاللھا أو االستیالء علیھا أو تعریض الموارد الطبیعیة للخط
كما عرف المشرع الفرنسي اإلرھاب،إذ نصت المادة األولى من القانون 

اإلرھاب جریمة ترتكب لتنفیذ مشروع : ( على انھ١٩٨٦ سبتمبر ٩ في ١٠٢٠رقم 
إجرامي قد یكون فردي أو جماعي بھدف اإلخالل الجسیم باألمن العام مع إثارة 

  ).الرعب والترویع
العنف المتعمد : (یة اإلرھاب على انھ وزارة الخارجیة األمیرككما عّرفت

الذي تقوم بھ جماعات غیر حكومیة أو عمالء سریون بدوافع سیاسیة ضد أھداف 
  .)١()غیر مقاتلة ویھدف إلى التأثیر على جمھور الناس

ھو اإلقدام المدروس : (وكذلك عرفتھ وزارة الدفاع األمیركیة على انھ
أو التھدید إلجبار أو إكراه الحكومات أو للعنف أو التھدید باستخدام إشاعة الخوف 

  .)٢()المجتمعات على تحقیق أھداف سیاسیة أو ایدیولوجیة
كما البد من اإلشارة إلى أن اإلرھاب قد عرفتھ االتفاقیات الدولیة، منھا 

، التي أعطت تعریفًا لمفھوم اإلرھاب على )٣(االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب
 العنف أو التھدید أي كانت بواعثھ أو إغراضھ ویقع تنفیذًا كل فعل من أفعال: (انھ

 لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ویھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم 
بإیذائھم أو تعرض حیاتھم أوأمنھم للخطر أوإلحاق الضرر بالبیئة أوبأحد المرافق 

لیھا أو تعریض احد الموارد أواألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللھا أو االستیالء ع
  ).الطبیعیة للخطر

  

                          

(1)http:\\ar.jurispedia.org/index  . 
  .أعالهنفس المصدر ) ٢(
  .١٩٩٨ ابريل ٢٢االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، القاهرة، التي وقعت في ) ٣(
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، إذ جاء )١(كما عرفت اتفاقیة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرھاب
یًا ل من أفعال العنف أو التھدید بھ أاإلرھاب كل فع: (في المادة األولى على أن

 كانت بواعثھ أوأغراضھ، یقع تنفیذ لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ویھدف إلى
إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أوأمنھم 
أو حقوقھم للخطر أوإلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو 
احتاللھا أو االستیالء علیھا أو تعریض احد الموارد الوطنیة أو المرافق الدولیة 

السالمة اإلقلیمیة أو الوحدة السیاسیة أو سیادة الدول للخطر أو تھدید االستقرار أو 
 على ٣/ فقد عرفت االتفاقیة ذاتھا لجریمة اإلرھابیة في المادة األولى ). المستقلة

 جریمة أو شروع أو اشتراك فیھا ترتكب تنفیذًا ھي أّي: الجریمة اإلرھابیة: (أنھا
ھا أو ممتلكاتھا أو  من الدول او األطراف أو ضد رعایالغرض إرھابي في إّي

مصالحھا أو المرافق والرعایا األجانب المتواجدین على إقلیمھا مما یعاقب علیھا 
  ).القانون الداخلي

ف القضاء الفرنسي األعمال اإلرھابیة على أنھا تلك األعمال وكذا عّر
الفردیة، أو الجماعیة التي یفترض توفیر قدر أدنى من التنظیم بھدف بث الخوف أو 

  .)٢( أو الرھبة في نفوس اآلخرینالذعر
یالحظ مما تقدم ان التعریفات لمفھوم اإلرھاب التي لم تعط مدلوًال 
اصطالحیًا لمفھوم األعمال اإلرھابیة ومنھا التشریع العراقي الذي جاء تعریفھ 
لمفھوم اإلرھاب على ما یبدو نقًال حرفیًا لما تضمنتھ االتفاقیة العربیة لمكافحة 

  ، فضًال عن ذلك یالحظ أن ما أوردتھ التعریفات لإلرھاب ١٩٩٨ اإلرھاب لسنة
  

                          

اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي التي اقرها المؤتمر اإلسـالمي            )١(
  .١٩٩٨المنعقدة في بوركينافاسو، ) ٢٦(لوزراء الخارجية في الدورة 

(2)Cass.civ.Ire.ch .17 oct., 1995 
محمد سامي عبدالصادق، التأمين ضد أخطار الجريمة، دار النهضة العربية،          . نقالً عن د  
  .٦٤، ص ٢٠٠٦
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وطبقًا لھذه التعریفات، لكي یكون . جاءت على سبیل الحصر ال المثال
ھ الشخص أو مجموعة من األشخاص العمل إرھابیًا، أن یكون فعًال إجرامیًا یرتكب

 الضرر منظمة ما وان یؤدي ھذا الفعل اإلجرامي إحداث الضرر البدني أوأو
ومن ھنا فان الغایة . المادي الذي یلحق باألحوال والممتلكات لتحقیق غایة إرھابیة

من التأمین ضد األعمال اإلرھابیة ھو إصالح األضرار الناتجة عن جریمة 
  إذًا ما ھو التأمین ضد األعمال اإلرھابیة؟. األعمال اإلرھابیة

بیة عمومًا بأنھ عقد مما سبق یمكن أن یعرف التأمین ضد األعمال اإلرھا
عیًا أو معنویًا یلتزم المؤمن یبرم بین المؤمن والمؤمن لھ الذي قد یكون شخصًا طبی

داء مبلغ التأمین أو التعویض عن الضرر الذي لحق بالمؤمن لھ أو ورثتھ نتیجة بإ
  .لتعرضھ لعمل إرھابي یدخل في مفھوم قانون الدولة لمكافحة اإلرھاب

أن  ي تنظیم أحكام التأمین ضد األعمال اإلرھابیةنأمل من المشرع العراق
  :یعطي تعریفًا لھ، ونقترح النص اآلتي

التأمین ضد األعمال اإلرھابیة، عقد یلتزم المؤمن بموجبھ اداء مبلغ (
التأمین أو التعویض المشار إلیھ في وثیقة التأمین إلى المؤمن لھ المتضرر أو 

 عمًال إرھابي بموجب قانون مكافحة ورثتھ عما لحقھ من أضرار نتیجة ارتكاب
وعلیھ فان أي ضرر ناشيء من فعل إجرامي ال ) ٢٠٠٥ لسنة ١٣اإلرھاب رقم 

یدخل في مفھوم اإلرھاب الذي حددتھ القوانین الوطنیة الخاصة بمكافحة اإلرھاب 
  .ال یكون مشموًال بالتغطیة التأمینیة

  
 الفرع الثاني

  إلرھابیةالشروط الفنیة للتأمین ضد األعمال ا
إذا كان التأمین ضد األعمال اإلرھابیة یعد نوعًا من أنواع عقود التأمین، 
فانھ یخضع لذات الشروط الفنیة التي یخضع لھا عقد التأمین عمومًا، فھل تنسجم 
ھذه الشروط مع اإلرھاب كخطر یؤمن ضده باعتباره جریمة تخلف خسائر جسیمة 

  : ذلك وكما یليفي األرواح واألموال والممتلكات، لنرى
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  التعاون: أوًال
أن عقد التأمین یقوم أساسًا على التعاون من خالل تجمیع اكبر عدد ممكن 

 تجنب ما یترتب على تعرضون للخطر ذاتھ، ورغبة منھم فيمن األشخاص الذین ی
ثارة بصورة فردیة التي قد یعجز  نتائج ودفع ضرره بدًال من تحمل أوقوعھ من

في آثاره، فإذا ما ساھم المؤمن لھم في جمع المال عن الشخص لوحده عن تال
طریق قیامھم بتسدید اقساط التأمین، ولحق باحدھم ضرر نتیجة لتحقق الخطر 
المؤمن منھ، فان الجمیع یكونون قد ساھموا في تغطیة الخسائر الناشئة عن وقوع 

  .)١(الخطر المؤمن ضده
رھابیة یكون وسیلة لتوزیع وعلى ھذا األساس، فان التأمین ضد األعمال اإل

وتشتیت الخسائر الناشئة عن اإلرھاب التي تؤدي إلى إلحاق األذى ببعض المؤمن 
لھم، ألن غایة التأمین تحقیق التضامن والتكافل بین مجموعة من الناس یتعرضون 

  .إلى خطر واحد أو مجموعة أخطار تھددھم في سالمتھم وأمالكھم
  

  المقاصة بین األخطار: ثانیًا
تعّد المقاصة بین األخطار عملیة فنیة بحتھ، إذ غایتھا توفیر نوع من الحمایة      

والضمان للمؤمن وذلك من خالل تحویل مجموع مبالغ التأمین التي تستحق عند 
  .)٢(تحقق الخطر منھ، اذن ھو مجموع األقساط المستحصلة من المؤمن لھم

م كلما حقق التأمین اھدافھ   من لھوبناء على ما تقدم انھ كلما زاد عدد المؤ
مؤمن لھم توزیع عبء األخطار التي تلحق ببعض المؤمن لھم على حساب الب

ة ان تكون األخطار ذات طبیعة واحدة من حیث النوع جمیعًا، ولتحقیق المقاص
  ة بین األخطار في عقد التأمین ضد األعمال  والمدة، إذ یمكن ان تتحقق المقاص

                          

، دار النهضة العربية، ٧/٢عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج . د)١(
  .١٠٩١، ١٠٨٦، ص ص ١٩٦٤القاهرة، 

لعقد التأمين، دار الثقافة للطباعة والنـشر،       محمد حسام محمود لطفي، األحكام العامة       . د)٢(
  .٣٥، ص ١٩٨٨القاهرة، مصر، 
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تحدة من حیث النوع وھو اإلرھاب ومن حیث المدة وھي مدة اإلرھابیة، إذ انھا م
  .سریان عقد التأمین

  
  عوامل اإلحصاء: ثالثًا

یقصد بعوامل اإلحصاء، العملیات الحسابیة التي من خاللھا یمكن للمؤمن 
ان یتعرف على الحوادث المحتملة الوقوع خالل فترة زمنیة معینة، ویطلق علیھا 

ذلك لتحدید درجة حدة الخطر لیتمكن المؤمن من تحدید ایضًا بحساب االحتماالت و
  .)١(سعر التأمین ومن ثم تحدید القسط الذي ینبغي للمؤمن دفعھ

لذا فان المؤمن ال یمكن لھ ان یغطي خطر ما اال إذا تمكن من إجراء 
  .)٢(حسابات احتماالت وقوعھ، اي تحققھ في المستقبل باالستعانة بعلم االحصاء

ط الفنیة تعلب دورًا مھمًا في قبول الخطر بالتغطیة یالحظ ان الشرو
التأمینیة من عدمھ، خصوصًا إذا كان الخطر المراد التأمین ضده یعد جریمة 

لذا یالحظ ان المؤمن عادة ما یستعین . الخ... كاإلرھاب  أو السرقة أو خیانة االمانة
ضمان االجتماعي من بما تقدمھ وزارة الداخلیة أو وزارة العدل أو وزارة العمل وال

النشرات والتقاریر واإلحصائیات الجنائیة لیتمكن من خاللھا االطالع على معدالت 
الجریمة أو بمعنى اخر معرفة معدل حجم ظاھرة اجرامیة معینة لكي یقبل بالتغطیة 

  .)*(التأمینیة من عدمھا

                          

خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة، البيع والتأمين واإليجار، دار النهضة العربيـة،            . د)١(
  .٣٩٢، ص ١٩٧٩

(2 )Lambert .Faivre .Y., Dorit des assurances, eme ed, Dalloze, 
1998, p .39. 

ذا الصدد انه في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، انتشرت في العراق           نشير في ه  (*) 
ظاهرة سرقة السيارات إلى الحد الذي جعل المشرع العراقي يشدد في عقوبتهـا، وقـد               

 =أثرت هذه الظاهرة نوعا ما على تسويق وثائق التأمين على السيارات بسبب ما وضعته           
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ذكر، یالحظ مما تقدم ان فكرة التأمین تقوم على تلك الشروط الفنیة آنفة ال
وان المؤمن عند اختیاره للخطر أیًا كان لقبول تغطیتھ بالتأمین علیھ ان یراعي تلك 
الشروط، لذا فان المؤمن یسعى دائمًا إلى اختیاره الخطر الذي یعد منتشرًا ویھدد 

  .شریحة كبیرة من األشخاص لیتمكن من تطبیق عوامل اإلحصاء
یثة كخطر التلوث البیئي وعلیھ فان خطر اإلرھاب شأنھ شأن األخطار الحد

أو الخطر التقني أو القرصنة البحریة التي یعدھا المؤمن انھا ال تنسجم مع العناصر 
. علیھا الفنیة النھا لیست منتشرة نوعًا ما وبالتالي ال یمكن تطبیق عوامل اإلحصاء

ار لذلك لم تكن االعمال اإلرھابیة قابلة للتأمین علیھا سابقًا إذ انھا تعد من األخط
، بید ان عقب ھذه ٢٠٠١ سبتمبر ١١ل احداث المستثناة من التأمین نوعاما قب

رس فقد صادق الكونغ،ن لتنظیم احكامھ األحداث شرعت العدید من الدول القوانی
، وذلك ٢٠٠٢األمریكي القانون الفیدرالي للتأمین ضد خطر اإلرھاب لسنة 

رھابیة بعدما أصبح ظاھرة إلمكانیة تطبیق عوامل اإلحصاء على خطر األعمال اإل
إذ یالحظ ان حدة الخطر تزداد في منطقة سیاحیة أو منشأة نفطیة . عالمیة منتشرة

أو صناعیة في حین یالحظ انخفاض حدتھ في المناطق الریفیة وھذا ما یحقق 
الشروط الفنیة الالزمة لعملیة التأمین من خالل حصول المقاصة بین األخطار، ألن 

تأمین علیھ البد ان یكون موزعًا على اعتبار انھ ال یمكن ان قبول اي خطر بال
یصیب المؤمن لھم جمیعًا في وقت واحد، وانما یلحق الضرر بالبعض مما یجعل 

، وھذا )١(الخطر ینسجم مع فكرة توزیع االخطار وبالتالي باالمكان التأمین علیھ
  .األمر ینطبق على خطر االعمال االرھابیة
  
  
  

                                                               

ناءات إضـافية علـى وثيقـة التـأمين علـى      شركة التأمين الوطنية من شروط واستث     =
 .السيارات، فضالً عن أنها رفعت سعر التأمين عليها بسبب زيادة حدة الخطر

  .٤٦، ص ١٩٩٤جالل محمد ابراهيم، التأمين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، . د)١(
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  المطلب الثاني
  خصائص التأمین ضد األعمال اإلرھابیة

التأمین ضد األعمال اإلرھابیة عن عقود التأمین األخرى من  الیختلف عقد
حیث ما یتسم بھ من الخصائص العامة، اال ان لھذا النوع من التأمین لھ من 
الخصوصیة ما یجعلنا  نتناول خصائصھ في ھذا الفرع،إذ انھ یرد على جریمة، لذا 

  :ائصھ بشيء من االیجاز وعلى النحو اآلتيسنبحث في خص
  

  عقد تجاري. ١
ن االعمال االرھابیة عمًال تجاریًا شأنھ شأن بقیة أنواع یعد عقد التأمین ع

عقود التأمین، فالمؤمن عند إبرامھ لعقد التأمین یكون عن طریق قیام المؤمن لھ 
المؤمن یھدف من خالل بتسدید قسط محدد القیمة وھذا ما یعد عمًال تجاریًا، لذا فان 

ھذه العقود إلى تحقیق األرباح عن طریق استثمار وتوظیف رأسمالھ، فضًال عن 
ان المؤمن الذي یمارس ھذا العمل التجاري غالبًا ما یكون عبارة عن شركة 

  .)١(مساھمة عامة او خاصة
 لسنة ٣٠ثالث عشر من قانون التجارة العراقي رقم  / ٥لقد نصت المادة 

تعتبر األعمال التالیة تجاریة إذا كانت بقصد الربح ویفترض ھذا : (انھ على ١٩٨٤
  ).التأمین بكافة أنواعھ. ١٣: ... القصد ما لم یثبت العكس اوًال

:  من قانون التجارة الفرنسي إذ نصت على ان١٢ / ٦٣٢وجاء في المادة 
  ...).جمیع عقود التأمین... یعد عمًال تجاریًا بحسب موضوعھ(

 المشرع العراقي والمشرع الفرنسي قد أضفى الصفة التجاریة یالحظ ان
  ساس فان عقد التأمین ضد األعمال وعلى ھذا األ. على أعمال التأمین بكافة أنواعھ

  
  
  

                          

، ص ١٩٨٠-١٩٧٩نزيه محمد الصادق، عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة،      . د )١(
٢٠٢.  
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اإلرھابیة یعد عقدًا تجاریًا یخضع ألحكام قانون التجارة ولیس ألحكام القانون 
  .)١(المدني

  عقد تأمین اختیاري. ٢
األعمال اإلرھابیة عقدًا تأمینیًا اختیاریًا ال عقدًا تأمینیًا یعد التأمین ضد 

الزامیًا، حیث ان الشخص طبیعي أو معنوي لھ حریة التعاقد مع المؤمن وال یوجد 
صفة اإللزام بنص القانون للقیام بإبرام العقد، خالفًا لما علیھ مثًال في التأمین 

، )٢(دث السیارات في العراقاإللزامي من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوا
  .)٣(والتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامي في فرنسا

  عقد قصیر االجل. ٣
إذ ان العقد المستمر ذلك . من المعلوم ان عقد التأمین من العقود المستمرة

العقد الذي یشكل الزمن فیھ عنصرًا جوھریًا، إذ ان االلتزامات تنشأ منھ ال یتم 
  دة بل تنفذ خالل فترة سریان العقد الن الزمن لھ اثر كبیر في تنفیذھا دفعة واح

، لذا فان عقد التأمین ال تتحقق غایتھ )٤(تحدید الحقوق وااللتزامات ألطراف العقد
  .)٥(إال مع الزمن

  
                          

زهير عبـاس   . للمزيد من التفاصيل حول التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، د           )١(
  .١٩٩٥كريم، مبادئ القانون التجاري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

  لسنة٥٢قانون التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم          )٢(
  . المعدل١٩٨٠

  .١٩٧١ ديسمبر ، فرنسا،١١٢٥ – ٧١القانون رقم  )٣(
حسن علي الذنون، شرح القانون المدني، اصول االلتزام، مطبعة المعارف، بغـداد،             . د )٤(

  .٢٨، ص ١٩٧٠
حسام الدين كامل االهواني، المبادئ العامة للتأمين، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،             . د )٥(

  .١٠٧، ص ١٩٧٥



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٤٩
  

ان مدة العقد تختلف بالنسبة لعقود التأمین، إذ ان بعض عقود التأمین تكون 
 سواء أكانت لحال البقاء أم لحال الوفاة، بید ان طویلة المدة كالتأمین على الحیاة

التأمین ضد الحوادث الشخصیة أو التأمین على السیارات تعد من عقود التأمین 
قصیرة اآلجل إذ ان مدة التأمین فیھا عادة سنة واحدة قابلة للتجدید، وینطوي 

 ما تكون التأمین ضد اإلرھاب تحت طائلة عقود التأمین القصیرة المدة التي غالبًا
  .سنة واحدة قابلة للتجدید

  
  عقد تأمین من خطر ثابت. ٤

یقصد بالخطر الثابت، الخطر الذي تكون درجة احتمالھ ثابتة ال تتغیر طیلة 
مدة سریان عقد التأمین، وال یعني ثبات الخطر ان یكون الثبات نسبتھ ثابتة مطلقًا، 

 تكرار وقوع الخطر لدرجة ات یعنيیادة أو النقصان، فالثبإذ انھ ال یعني تقیدھا بالز
ن شخص ما تكاد تكون ثابتة من خالل مدة سریان العقد، ومثال على ذلك إذا اّم

خمس سنوات وكانت نسبة احتمال تغییر ) ٥(على سیارة ضد خطر السرقة لمدة 
فان ھذه النسبة ال تتغیر طیلة % ٥حدة الخطر أو تحقق السرقة في السنة األولى 

 وھذا ما یجعلھ یختلف عن الخطر )١(ة، الن الخطر یظل ثابتًا نسبیًاالسنوات التالی
المتغیر الذي یكون احتمال تحققھ طوال مدة العقد متغیرة زیادة أو نقصانًا، كالتأمین 

ر الموت في ایة المؤمن على حیاتھ یكون معرضًا لخطعلى الحیاة، إذ ان الشخص 
تكون متغیرة حسب مراحل الحیاة، لحظة من حیاتھ، اال ان احتمالیة وقوع الخطر 

فاحتمال وقوع الوفاة في مرحلة الشباب اقل من احتمالیة وقوع الوفاة في مرحلة 
یز بین یومن ھنا تبرز اھمیة التم. وتتزاید حدة الخطر مع مرور الزمن. الشیخوخة

  الخطر الثابت والخطر المتغیر في تحدید سعر التأمین ومن ثم بیان مقدار القسط 
  
  
  
  

                          

  .١٢٣١عبدالرزاق السنهوري، المصدر السابق، ص . د )١(
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الواجب سداده، فیكون القسط ثابتًا في التأمین ضد الخطر الثابت، ومتغیرًا زیادة أو 
  .)١(نقصان في التأمین ضد الخطر المتغیر

نستنتج مما تقدم ان التأمین ضد األعمال اإلرھابیة یعد تأمینًا ضد خطر 
حدة ثابت ال متغیر، ألن احتمالیة وقوع الخطر تكون ثابتة ال تتغیر، ھذا ما یجعل 

  .الخطر مستقرة
 المبحث الثاني

  األعمال اإلرھابیة محل التأمین
عقد التأمین ال یختلف عن سائر العقود األخرى من حیث أركانھ إذ البد من 
وجود الرضا والمحل والسبب، بید ان عقد التأمین یختلف عن غیره في بعض 

الذي ھو األحكام، ویعود ذلك إلى الطبیعة الخاصة وخاصة ما یتعلق بالمحل 
الخطر المؤمن ضده، لذلك سوف لن نتطرق في بحثنا عن االمور المشتركة بین 
عقد التأمین وسائر العقود األخرى، وسیقتصر نطاق البحث في المحل وفیما إذا 
كانت االعمال االرھابیة خطرًا قابًال للتأمین علیھ من عدمھ بعد ما اتضح لنا 

من الناحیة الفنیة، ولتوخي القصد المنشود بالبحث ان اإلرھاب یمكن التأمین علیھ 
فقد قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین أولھما،األعمال اإلرھابیة الخطر المؤمن ضدھا، 

  :وثانیھما، نطاق األضرار المشمولة بالضمان وعلى النحو اآلتي
  

  المطلب األول
  االعمال االرھابیة الخطر المؤمن ضدھا

رھابیة یمكن ان تكون الخطر المؤمن ن األعمال اإللكي نتمكن من معرفة أ
  .ضدھا البد من التعریف بالخطر التأمیني فضًال عن شروطھ

وتجدر اإلشارة إلى ان الخطر محل التزام كل من المؤمن والمؤمن لھ، إذ 
یتحقق الخطر ینھض التزام المؤمن باداء مبلغ التأمین أو تسدید التعویض، كما ان 

  .داء قسط التأمینزم بأمان المؤمن لھ من الخطر یلتلض
                          

عبدالرشيد مأمون، الوجيز في العقود المسماة، الكتاب األول، عقد التأمين، بدون سنة            . د )١(
  . وما يليها١٣٥طبع، ص 
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لقد سكت المشرع العراقي وكذلك المشرع الفرنسي عن تعریف الخطر، اال 
ان الفقھاء قد عرفوه على انھ الحادثة المحتملة الوقوع، فھو واقعة مستقبلیة غیر 

ى وقوعھا نھوض  محققة الوقوع أو غیر معروف حدوثھا من شأنھا ان یترتب عل
  .)١(التأمین أو التعویضداء مبلغ التزام المؤمن بأ

وعلیھ لكي یكون الخطر مشموًال بالتأمین، ینبغي ان یكون احتمالیًا، وغیر 
ارادي ومشروعًا، فھل تنطبق ھذه الشروط القانونیة على االعمال االرھابیة 

  بصفتھا الخطر المؤمن ضده؟
  :لإلجابة عن ھذا التساؤل البد من توضیح ھذه الشروط وعلى النحو اآلتي

  :ان یكون الخطر احتمالیًا: أوًال
ان یكون حادثًا غیر محقق الوقوع، وبأن یكون غیر مؤكد الوقوع اذ 

فضًال عن انھ غیر مستحیل الوقوع، . )٢(الیعرف منذ البدایة ما إذا كان سیقع ام ال
  .)٣(بمعنى ان ال تكون االستحالة مطلقة

 قد یقع أو ال یقع اال ولما كانت األعمال اإلرھابیة جریمة تعد خطرًا احتمالیًا
انھ غیر مستحیل الوقوع، حیث ان اي شخص الیستطیع ان یجزم یقینًا بعدم إمكانیة 

  .تعرضھ في المستقبل لخطر األعمال اإلرھابیة
  

  :ان یكون الخطر ال ارادیًا: ثانیًا
ان یكون حادثًا غیر متعلق بمحض إرادة المتعاقدین وخصوصًا المؤمن لھ، 

  الحتمال الذي یقوم علیھ الخطر التأمیني ویصبح تحقیق الخطر واال انتفى عنصر ا
                          

، ص  ١٩٨٤محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين، منشأة المعارف، االسـكندرية،           . د )١(
  : وكذلك١٠٢

M .Picard et Besson, Les Assurances terrestres, Tom cinquiement 
edition, 1980, p .34. 

  .١٢١٩عبدالرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص . د )٢(
  .١٣٨جالل محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص . د )٣(
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ھنا بمشیئة طرفي العقد، ویترتب على ذلك بطالن عقد التأمین، كما لو تعمد 
المؤمن لھ على تحقیق الخطر، ھنا یكون قد تدخلت ارادة المؤمن لھ التي تعد 

تعمد على عدم السبب الوحید لوقوع الخطر، والحال نفسھ ینطبق على المؤمن إذا 
. )١ (تحقق الخطر لكي یتھرب من دفع مبلغ التأمین وعندئذ یكون الخطر مستحیًال

وعلیھ الیجوز للشخص ان یؤمن ضد اثار الجرائم التي یرتكبھا مثًال، وكأن یحصل 
على تعویض من المؤمن بسبب مالحقھ من ضرر بدني أو مادي ناشئ عن فعل 

ساس ان یكون وقوع خطر االعمال االرھابیة إجرامي ارتكبة عمدًا، وعلى ھذا األ
بمحض الصدفة دون تدخل إرادة كل من المؤمن والمؤمن لھ،وإال انتفى عنصر 

  .االحتمال وبالتالي یبطل عقد التأمین، إذا كان منفذ العمل اإلرھابي المؤمن لھ مثًال
  

  :ان یكون الخطر مشروعًا: ثالثًا
إرادي وانما یشترط ان یكون ال یكفي ان یكون الخطر احتمالیًا وغیر 

 من القانون ١ / ٩٨٤مشروعًا وغیر مخالف للنظام العام والقانون، نصت المادة 
یجوز ان یكون محًال للتأمین كل : ( على ان١٩٥١ لسنة ٤٠المدني العراقي رقم 

  ...).شيء مشروع یعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معین
 ینایر ٧ في ٥التأمین الفرنسي رقم  من قانون ٦ / ١٢١ونصت المادة ل 

كل شخص لھ مصلحة في االحتفاظ بشيء یمكنھ التأمین علیھ، : ( على ان١٩٨١
وكل مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في عدم تحقق خطر یمكن ان تكون محًال 

  ).للتأمین
یالحظ من النصوص أعاله ان یكون الخطر محًال للتأمین مشروعًا، بمعنى 

  وعلى ھذا األساس الیجوز التأمین على المسؤولیة . للتأمین علیھان یكون قابًال 
  

                          

 – المقايـضة  –رمضان ابو السعود، المؤجر في شرح العقود المسماة، عقـد البيـع            . د )١(
ارنة في القانون المصري واللبناني، دار الجامعة للطباعـة والنـشر،           التأمين، دراسة مق  

  .٥٤٨، ص ١٩٩٤بيروت، 
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الجزائیة، أو التأمین على الغرامات، ألن الھدف منھا حمایة المصلحة العامة وردع 
  .)١(المخالف

یجب ان یكون ھناك مصلحة مشروعة من عدم تحقق الخطر . فضًال عن ذلك       
  .)٢(أي ذا قیمة مالیةالمؤمن منھ الذي یجب ان تكون اقتصادیة 

مما تقدم نستنتج انھ یمكن التأمین ضد االعمال االرھابیة من الناحیة 
القانونیة النسجام طبیعة االعمال االرھابیة مع عناصر وشروط الخطر التأمیني، 
فھو حادث احتمالي غیر محقق الوقوع، اال انھ غیر مستحیل وال یمكن ألحد ان 

  .یجزم بعدم وقوعھ
  

  ثانيالمطلب ال
  نطاق األضرار المشمولة بالضمان

یتولى المؤمن ضمان األضرار والخسائر الناشئة عن وقوع االعمال 
االرھابیة، وھذه األضرار فیھا ما تكون بدنیة تسبب إصابات لألشخاص، ومنھا ما 
تكون خسائر مادیة تلحق ضررًا باألموال والممتلكات، ولتوخي القصد المنشود 

ي فرعین أولھما، ضمان األضرار البدنیة، وثانیھما، ضمان سنتولى بالبحث ذلك ف
  :األضرار المادیة وكما یأتي

  
  الفرع األول

  ضمان األضرار البدنیة
لقد عالج المشرع الفرنسي تحدید مسؤولیة المؤمن من خالل ضمانھ 

   ١ / ١٢٦لألضرار الناشئة من وقوع خطر األعمال اإلرھابیة إذ نصت المادة ل 

                          

  .١٣٥نزيه محمد الصادق المهدي، المصدر السابق، ص . د)١(
برهام محمد عطااهللا،  .  ؛ وكذلك د   ١٥٢٣عبدالرزاق السنهوري، المصدر السابق، ص      . د)٢(

، ص  ١٩٨٤سسة الثقافة الجامعية، بيروت،     التأمين من الوجهة القانونية والتشريعية، مؤ     
٩١.  
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یستحق المتضرر : ( على ان١٩٨١ ینایر ٧ في ٥تأمین الفرنسي رقم من قانون ال
التعویض عما لحقھ من ضرر بدني ناشئًا عن الحوادث اإلرھابیة سواًء أكانت 
مرتكبة على إقلیم الدولة الفرنسیة أم خارجھا، على وفق الشروط التي حدتھا المادة 

  ). خطأ المتضرر، ویسقط حق المتضرر إذا ثبت)*(٣ / ٤٢٢ ، ل ١  / ٤٢٢ل 
نالحظ من النص اعاله انھ قد أعطى حقًا بالتعویض للشخص المتضرر من 

ب لھ اصابة بدنیة تؤثر بشكل أو باخر على قیامھ بأعمالھ حادث ارھابي سّب
الیومیة، إذ قد یترتب على الضرر البدني الذي لحق بھ عجزًا دائمیًا جزئیًا أو كلیًا، 

قت یترتب علیھ عدم القیام بالعمل لفترة قصیرة أو قد یترتب عن إصابتھ بعجز مؤ
. او وفاتھ، فضًال عن ذلك فقد یتحمل المتضرر نفقات العالج والمصاریف الطبیة

اذًا فالنص یوفر حمایة للشخص المتضرر او ورثتھ من خالل تمكینھ من الحصول 
  .تعویض المناسب من جھة ذات مالءه مالیة كافیةالعلى 

نص في أعاله ان التعویض للمواطن الفرنسي كما ان المالحظ من ال
المتضرر من حادث عمل إرھابي قد جاء مطلقًا، بمعنى اي فرنسي یتعرض 

 قد تعرض لھذا الحادث على اقلیم  ارھابي یستحق التعویض سواء أكانلحادث
نما مقیدًا الدولة الفرنسیة أم خارجھا، بید ان تعویض المتضرر ال یكون مطلقًا، وا

حكام عقد التأمین، بمعنى إذا كان المتضرر منفذ حادث د العامة ألحسب القواع
العمل اإلرھابي أو كان قد اشترك فیھ أو ثبت من خالل سلوكھ قد ساھم في وقوع 
خطر العمل اإلرھابي أو تفاقم حدتھ، كما لو ان شخصًا تواجد في منطقة تعد خطرة 

أو قد یكون تواجد جاء تحظر الشرطة أو الجھات األمنیة تواجد األشخاص فیھا 
بدافع الفضول إلى االقتراب من موقع تعرض لحادث العمل اإلرھابي ادى إلى 
وقوع حادث عمل إرھابي اخر كما ھو الحال في التفجیر المزدوج لسیارتین 
مفخختین، وعلى ھذا االساس قد یحرم المتضرر من التعویض كلیًا كما لو كان 

 في تنفیذ الحادث إرھابیأو قد ثبت ًارك أصلیأ و مشتالشخص المتضرر فاعًال
  .ارتباطھ بجماعة أو تنظیم یعتبره قانون الدولة إرھابي وغیر مشروع

                          

 ١٩٨١ يناير ٧ في ٥ من قانون التأمين الفرنسي رقم ٤٢٢سيتم التطرق ألحكام المادة ل (*) 
 .في المبحث القادم



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٥٥
  

وبالرغم من ان المشرع العراقي لم یتناول أحكام التأمین ضد األعمال 
اإلرھابیة، بتشریع مع انھ قد نظم أحكام مكافحة اإلرھاب، اال انھ ال یعني عدم 

العمال االرھابیة، إذ انھ یمكن تغطیة خطر اإلرھاب وما وجود التأمین ضد ا
یترتب علیھ من إصابة بدنیة تلحق باألشخاص أو الوفاة ضمن نطاق الدولة 
العراقیة من خالل ضمانھ في عقود التأمین الجماعي أو عقود التأمین من الحوادث 

ضرار الشخصیة الفردیة أو الجماعیة وذلك بإضافة بند یلزم المؤمن بضمان األ
البدنیة الناشئة عن خطر الحادث اإلرھابي في مقابل تسدید قسط إضافي على 
العقود أعاله ویعود السبب في ذلك بعدم وجود عقد أو وثیقة تأمین ضد األعمال 

العمال االرھابیة اإلرھابیة مستقلة، وھذا ماتقوم بھ شركة التأمین الوطنیة بتغطیة ا
اعي او التأمین من الحوادث الشخصیة الفردیة او وثائق التأمین الجمبالتأمین ضمن 

  .الجماعیة وغیرھا
نأمل من المشرع العراقي تنظیم أحكام التأمین ضد األعمال اإلرھابیة من 
خالل تشریع قانون بذلك لضمان األضرار البدنیة ونقترح بھذا الصدد النص 

 أو الوفاة بدنیةویض المتضرر عما لحقھ من أضرار یلتزم المؤمن بتع: (التالي
  ).الناشئة عن حادث عمل ارھابي ارتكب على اقلیم الدولة العراقیة

  
  الفرع الثاني

  ضمان األضرار المادیة
لم یشمل المشرع الفرنسي األضرار البدنیة بالتعویض الناشئة عن حادث 
العمل االرھابي فقط، بل شمل كذلك كل ما یلحق أموال وممتلكات األشخاص من 

 ینایر ٧ في ٥ من قانون التأمین الفرنسي رقم ١ / ١٢٦مادة ل إذ نصت ال. أضرار
یجب عدم استبعاد ضمان المؤمن في عقود التأمین على : (...  على ان١٩٨٠

األشیاء لألضرار الناشئة عن الحوادث اإلرھابیة أو غیرھا من مظاھر العنف أو 
فاق یخالف االعتداء التي ترتكب على أراضي الدولة الفرنسیة، والیعتد بأي ات

  ...).ذلك
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 المشرع الفرنسي قد الزم المؤمن یالحظ من النص الفرنسي المتقدم، ان
بشمول ضمان األضرار الناشئة عن الحوادث اإلرھابیة بالتعویض ضمن نطاق 
عقود التأمین على األشیاء وال یجوز استبعاد ضمان خطر األعمال اإلرھابیة منھا، 

  .وھذا النص یعد من النصوص القانونیة اآلمرة التي ال یجوز االتفاق على مخالفتھا
عل المشرع الفرنسي ذلك، الن األضرار الناشئة عن العمل وحسنًا ف

 ة المالیة للمؤمن لھ لما تسببھ مناالرھابي تلحق خسارة قد تكون جسیمة جدًا بالذم
تلف لممتلكاتھ أو ھالكھا كلیًا أو جزئیًا األمر الذي یتطلب ضمان ھذه األضرار من 

  .خالل شمول األعمال اإلرھابیة بالتأمین
ق فان نطاق التأمین ضد األعمال اإلرھابیة في عقود التأمین اما في العرا

 اإلرھابیة  قد شملت األعمالدًا حیث ان شركة التأمین الوطنیةعلى األشیاء ضیق ج
مین على السیارات  على الحوداث الشخصیة ووثائق التأمینبالضمان في وثائق التأ

ة بند بموجبھ تضمن التي تعطي خطر السرقة أو غیره مثًال وذلك عن طریق إضاف
شركة التأمین الوطنیة خطر األعمال اإلرھابیة مقابل قیام المؤمن لھ بتسدید قسط 

من قیمة القسط األصلي الواجب سداده في وثیقة التأمین % ٧٥إضافي یصل إلى 
إلى ان حدة خطر األعمال اإلرھابیة في : أوًالویعود السبب في . ضد السرقة

اآلن، االمر الذي یجعل وثائق % ٨٠أكثر من   إلىالعراق مرتفعة جدًا قد تصل
التأمین ضد األعمال اإلرھابیة غیر متداولة في سوق التأمین العراقیة إذا ما قورنت 

  قبول اعادة التأمینانیةأمكبغیرھا من اسواق التأمین العالمیة كما قد یؤدي إلى عدم 
ؤمن من عملھ في العراق  ان أعمال التأمین تعد عمًال تجاریًا یستھدف الم:وثانیا

الربح وتوظیف رأسمال االمر الذي قد یعرضھ لخسائر جسیمة في حالة شمول 
عقود التأمین على األشیاء بالضمان ضد خطر االعمال اإلرھابیة خصوصًا إذا 

من في العراق من إصدار علمنا انھ ال یوجد غطاء ودعم حكومي لتمكین المؤ
مین ضد األعمال اإلرھابیة في ، ان التأوثالثایة، مین ضد األعمال اإلرھابوثائق التأ

عقود التأمین على األشیاء یتطلب توفیر الكثیر من الشروط منھا توافر إجراءات 
تفاقم الخطر وھذا غیر متوفر  تحد من یر أمنیة مشددة ووجود معدات سالمةوتداب

  .في العراقومھیأٍ 
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 المبحث الثالث
بیةآثار التأمین ضد االعمال االرھا  

في ھذا المبحث نتناول اآلثار المترتبة على التأمین ضد األعمال اإلرھابیة 
من خالل بیان ما یترتب من التزامات لطرفي العقد، حیث ان التأمین ضد األعمال 
اإلرھابیة كغیره من عقود التأمین األخرى ینشأ التزامات وحقوق لطرفي العقد، 

ت دون الحقوق إذ ان التزامات الطرف وسیقتصر نطاق البحث على بیان االلتزاما
األول تعد حقوقًا للطرف اآلخر وذلك العتباره عقد معاوضة بأخذ كل طرف مقابًال 
لما یعطیھ لآلخر، فضًال عن اننا سنتولى بالبحث تسویة الضمان، ولتوخي القصد 

ن المنشود، فقد قسم ھذا المبحث إلى مطلبین، أولھما، االلتزامات الناشئة من التأمی
  :وثانیھما،أعمال الضمان، وعلى النحو اآلتي. ضد األعمال اإلرھابیة

  
  

  المطلب األول
  االلتزامات الناشئة عن التأمین ضد األعمال اإلرھابیة

یترتب على التأمین ضد األعمال اإلرھابیة التزامات على المؤمن والمؤمن 
التأمین كعقد وال لھ، وھذه ال تخرج بطبیعتھا عن االلتزامات العامة الناشئة عن 

بأس من البحث فیھا بشيء من اإلیجاز في فرعین،أولھما، التزامات المؤمن، 
  :وثانیھا، التزامات المؤمن لھ، وكما یأتي

  
  الفرع األول

  التزامات المؤمن
  

داء مبلغ التأمین أو مبلغ التعویض األھم والرئیسي اللتزامات یعد االلتزام بإ
رجوع على الغیر المسؤول عن حدوث الضرر الذي المؤمن فضًال عن االلتزام بال

  .سنتطرق الیھ بالبحث في المطلب القادم
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على ١٩٥١ لسنة ٤٠ من القانون المدني العراقي رقم ٩٨٩نصت المادة 
یلتزم المؤمن بتعویض الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده على ان : (ان

  .)١()الیجاوز ذلك قیمة التأمین
 المتقدم، ان مبلغ التأمین ھو المبلغ الذي بموجبھ یتم تحدید یالحظ من النص

المقدار الذي یلتزم المؤمن بتسدیده للمؤمن لھ، ویتم تحدید مبلغ التأمین في وثیقة 
التأمین من خالل تحدید قیمة الشيء المؤمن علیھ وعلى أساسھ یتم تحدید سعر 

  .التأمین، وبیان القسط الذي یلتزم المؤمن لھ بتسدیده
إذا كان وفاء المؤمن بااللتزام باداء مبلغ التأمین أو مبلغ التعویض نقدیًا، اال 
ان ھذا ال یمنع من ان یكون الوفاء بااللتزام غیر نقدي، اي عینیًا من خالل إصالح 
الشيء المؤمن علیھ أو استبدالھ بما یعادلھ من حیث النوع أو الكم حسب االتفاق 

ین، ویبقى الخیار للمؤمن بذلك حتى ولو كانت قیمة المنصوص علیھ في وثیقة التأم
  .)٢(االستبدال أو التصلیح تقل عن قیمة التعویض

وفي التأمین ضد األعمال اإلرھابیة، یلتزم المؤمن اما بإداء مبلغ التأمین 
المشار إلیھ في وثیقة التأمین بصفتھا الوفاء الذي یتضمن عقد التأمین أو الوفاء 

. ن خالل استبدال أو تصلیح الضرر لذي لحق بالمؤمن علیھبااللتزام العیني م
ویعود ذلك إلى ان عقد التأمین ضد األعمال اإلرھابیة قد یعد تأمینًا على األشخاص 

ن ّماري في العراق ان الشخص الذي قد أوالج. حسب طبیعة الشيء المؤمن علیھ
إلرھابیة على نفسھ بموجب وثیقة التأمین على الحیاة وشمل خطر األعمال ا

ن على نفسھ ضد الحوادث الشخصیة الفردیة ّمبالضمان وكذلك الحال إذا كان قد أ
  أو الجماعیة وضمن الوثیقة شمول خطر األعمال اإلرھابیة بالضمان یلتزم المؤمن 

  

                          

 ينـاير   ٧ في   ٥ من قانون التأمين الفرنسي رقم       ٥ / ١١٣تقابلها بنفس المعنى المادة ل       )١(
١٩٨١.  

، ص  ١٩٥٤، عقد التأمين المطبعة العالمية،      ٣عقود المسماة، ج  محمد كامل مرسي، ال   . د )٢(
١٨٦.  
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مین سواًء التأمین على الحیاة أو المشار الیھ كامًال في وثیقة التأبتسدید مبلغ التأمین 
  . ادث الشخصیة الفردیة أو الجماعیة إذ ادى الحادث إلى وفاتھالتأمین ضد الحو

بینما یلتزم المؤمن بتسدید مبلغ التعویض عما لحق المؤمن لھ من أضرار 
بدنیة دون ان تسبب لھ الوفاة بموجب وثیقة التأمین ضد الحوادث الشخصیة الفردیة 

 وذلك من خالل أو الجماعیة حتى ولو كان مبلغ التعویض اقل من مبلغ التأمین،
 على السیارات قد والحال ذلك إذا كان التأمین. )١(تطبیق مبدأ النسبیة في التعویض

فاذا كانت السیارة المؤمن .  خطر األعمال اإلرھابیة وكان ناقصًاضّمن الوثیقة
علیھا قد أتلفت بالكامل وعّدت خسارة علیھ سدد المؤمن مبلغ التأمین كامًال حسبما 

یقة التأمین، اما إذا عدت الخسارة جزئیة یطبق مبدأ النسبیة في مشار الیھ في وث
  .التعویض، وقد یتولى المؤمن تصلیح السیارة واستبدال األجزاء المتضرر فیھا

واستنادًا لألحكام العامة لعقد التأمین، فان التزام المؤمن یسقط بدفع مبلغ 
لمؤمن لھ عمدًا أو التأمین أو التعویض إذا كان العمل اإلرھابي قد وقع من ا

استخدام السیارة المؤمن علیھا في األعمال اإلرھابیة من خالل تفخیخھا أو تلغیمھا 
أو اي نشاط آخر یعلق بالعمل اإلرھابي أدى إلى إتالفھا وتعد ھذه مسألة وقائع 

  .یمكن إثباتھا بكافة الطرق القانونیة
  

  الفرع الثاني
  التزامات المؤمن لھ

 التزامات ناشئة عن عقد التأمین عمومًا، ویعد یترتب على المؤمن لھ
االلتزام بتسدید قسط التأمین، االلتزام األساسي الذي ینبغي للمؤمن لھ القیام بھ، بید 
ان ثمة التزامات اخرى یتوجب على المؤمن لھ القیام بھا، منھا ما تكون سابقة على 

   السابقة على وقوع وقوع الخطر، ومنھا ما تكون الحقة على وقوعھ، فااللتزامات

                          

ان يدفع المؤمن نسبة من قيمة الضرر التي تساوي قيمة التعـويض            : يقصد بمبدأ النسبية   )١(
إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر المؤمن ضده على ان يكـون               

  .٣٨٨ المصدر السابق، ص حسام محمود لطفي،: انظر. التأمين ناصاً



  
  
  
  
  
  
  
  لتأمین ضد األعمال اإلرھابیةا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٦٠
  

الخطر، كاإلدالء بالبیانات المتعلقة بالخطر، وااللتزام باتخاذ الحیطة والحذر، 
اما . فضًال عن تسدید قسط التأمین وأخیرًا اإلعالن عن وقوع الخطر المؤمن ضده

االلتزامات الالحقة على وقوع الخطر، كاألخطار بوقوع الخطر المؤمن ضده تفاقم 
تزامات تعد من االثار العامة لعقد التأمین، وحتى ال نخرج عن وھذه االل. حدتھ

نطاق موضوع البحث سیقتصر توضیح االلتزام باتخاذ الحیطة والحذر فضًال عن 
  :االلتزام بتسدید قسط التأمین، وكما یلي

  
  :االلتزام باتخاذ الحیطة والحذر: أوًال

عمال االرھابیة من یعد االلتزام باتخاذ الحیطة والحذر في التأمین ضد األ
االلتزامات المھمة التي ینبغي على المؤمن لھ القیام بھ في التأمین ضد األعمال 
اإلرھابیة، ھذا االلتزام یتعلق بسلوك وتصرف المؤمن لھ الشخصي، بمعنى اخر، 
على المؤمن لھ مثًال ان یلتزم بالتعلیمات التي تصدرھا دوائر ومدیریات وزارة 

جال المحافظة على النفس وسالمتھا كعدم تواجده في مناطق الداخلیة مثًال في م
خطرة تعد محظورة على األشخاص أو تواجده في منطقة تعرضت للتو لحادث 

ومدى إمكانیة التزام . إرھابي خوفًا من وقوع حادث اخر مزدوج في ذات المنطقة
إلثبات المؤمن لھ باتخاذ الحیطة والحذر مسألة وقائع یمكن إثباتھا بكافة طرق ا

  .القانونیة
 

  :االلتزام بتسدید قسط التأمین: ثانیًا
یعد االلتزام بتسدید قسط التأمین المالي الذي یؤدیھ المؤمن لھ لقاء قیام 

  .)١( ألتزاما اساسیاالمؤمن بالتزاماتھ
لم یعرف المشرع العراقي كذلك المشرع الفرنسي قسط التأمین، االان 

یلتزم المؤمن لھ بما : (العراقي نصت على ان من القانون المدني ١/ ٩٨٦المادة
  یالحظ من .) یدفع األقساط أو الدفعة المالیة األخرى في اآلجل المتفق علیھ. أ: یأتي

                          

، ص  ١٩٨٦، مطبعة سفيق، بغداد،     ٨، ط ١كاظم الشربتي، التأمين نظرية وتطبيق، ج     . د )١(
١٧٨.  
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النص ان المشرع العراقي قد الزم المؤمن لھ في تسدید قسط التأمین وال یجوز لھ 
فنیة یقوم التنصل عن ھذا االلتزام الي عذر ومسألة تحدید القسط تعد مسألة 

بتحدیدھا خبراء فنیون في التأمین لكي یوازي سعر التأمین للخطر المراد التأمین 
  .ضده

وان التأمین ضد األعمال اإلرھابیة في العراق تعد من األخطار التي تكون 
ولكي یلتزم . حدة الخطر فیھا مرتفعة قیاسًا لدول الجوار مثًال كما اشرنا سابقًا

وتجدر . مال اإلرھابیة، فان سعر التأمین یكون عالیًاالمؤمن بتغطیة خطر األع
اإلشارة إلى ان شركة التأمین الوطنیة في العراق تحدد قسط التأمین ضد األعمال 

  اإلرھابیة كقسط إضافي للمؤمن على حیاتھ أو ضد اإلصابات الشخصیة أو 
أمین ضد من القسط األصلي لوثیقة التأمین على الحیاة أو الت% ٧٥الجماعیة بنسبة 

  .)١(اإلصابات الشخصیة أو الجماعیة
  

  المطلب الثاني
  أعمال الضمان

ان غایة عقد التأمین توفیر الحمایة الالزمة للمتضررین من جمھور المؤمن 
وإذا . لھم عما لحق بھم من أضرار ناشئة عن الخطر أو األخطار المؤمنة ضدھا

فان توفیر الحمایة لھوالء كان ھذا االمر یعد طبیعیًا بالنسبة لعقود التأمین، 
المتضررین عما لحق بھم من أضرار ناشئة عن األعمال اإلرھابیة بموجب عقد 
التأمین قد ال تسعفھم، وربما قد یعجز المؤمن من القیام بالتزاماتھ بتسدید مبلغ 
التأمین أو التعویض، لذلك لجا المشرع الفرنسي في إتباع آلیة توفر الحمایة 

عمال اإلرھابیة من خالل إنشاء صندوق ضمان تعویض للمتضررین من األ
ضحایا األعمال اإلرھابیة لعدم قدرة نظام التأمین على تغطیة األضرار التي تلحق 

  .بالمتضررین
ان نظام صندوق الضمان الخاص بالتعویض لیس باألمر المستحدث في 

  مھ، ونذكر فرنسا أو العراق وغیرھا من الدول إذ نظمت التشریعات المقارنة ألحكا
                          

  .من البحث) ١٧(راجع الصفحة  )١(
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على سبیل المثال ال الحصر، في فرنسا صندوق الضمان عن حوادث السیارات 
، وكذلك صندوق الضمان الخاص ١٩٥١ دیسمبر ٣١الصادر بالقانون رقم 

بتعویض المصابین بمرض االیدز بسبب نقل الدم الملوث الصادر بالقانون رقم 
 بتغطیة ، وصندوق الضمان الخاص١٩٩١ دیسمبر ٣١ في ٩١ – ١٤٠٦

األضرار الجسدیة الناشئة عن حوادث السیارات المغربي بموجب الظھیر الملكي 
، وكذلك في العراق إذ تولى صندوق التعویض ١٩٥٥ فبرایر ٢٢الصادر في 

الخاص بتغطیة األضرار التي تسببھا السیارات العائدة لوزارة الدفاع بموجب 
 المعدل، إذ یمول ھذا الصندوق ١٩٨٦ لسنة ٤أحكام قانون التأمین اإللزامي رقم 

عقد بین ین الوطنیة إدارتھ، بموجب اتفاق یمن قبل وزارة الدفاع وتتولى شركة التأم
  .)١(الطرفین لتحدید آلیة التعویض وذلك قبل حل وزارة الدفاع بعد االحتالل

وللتعرف حول ھیكلیة صندوق ضمان تعویض المتضررین من األعمال 
ث تشكیلھ ومصادر تمویلھ وآلیة تسدید التعویضات فضًال اإلرھابیة الفرنسي من حی

عن حق الرجوع على مسبب العمل اإلرھابي سنتناول ھذه األمور بشيء من 
  :اإلیجاز وعلى النحو اآلتي

  
  :تشكیل صندوق ضمان تعویض المتضررین من األعمال اإلرھابیة وتمویلھ: أوًال
 ٥ رقم  لقانون التأمین الفرنسي من التنظیم الالئحي١ / ٤٢٢ –Rنصت المادة     
یتولى مجلس إدارة صندوق ضمان ضحایا األعمال :  على ان١٩٨١ ینایر ٧في 

اإلرھابیة، الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة بكل ما یتعلق بالصندوق من أعمال 
یحددھا القانون، ویتكون المجلس من قاٍض یختاره وزیر العدل من محكمة النقض 

ربع ممثلین عن وزارة االقتصاد ووزارة العدل ووزارة الفرنسیة وعضویة ا
الداخلیة ووزارة الضمان االجتماعي فضال عن ثالثة اعضاء یتم اختیارھم من 

  .یا اإلرھاب وخبیر في مجال التأميالشخصیات لعامة المھتمة بقضا
  

                          

 بموجب من قانون التعديل الثاني لقانون التأمين اإللزامي من المـسؤولية            ١١انظر المادة   )١(
  .١٩٨٠ لسنة ٥٢عن حوادث السيارات رقم 
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یالحظ من النص الفرنسي المتقدم في اعاله ان المشرع الفرنسي حاول ان 
 ادارة الصندوق من ذوي الخبرة وذات العالقة لتحقیق اكبر قدر من تكون تشكیلة

نأمل من المشرع العراقي عند تنظیم . الحمایة للمتضررین من االعمال االرھابیة
أحكام التأمین ضد األعمال اإلرھابیة ان یحذو حذو المشرع الفرنسي من خالل 

ابیة یدیره ذو انشاء صندوق لضمان التعویض للمتضررین من األعمال اإلرھ
یتمتع صندوق ضمان ضحایا األعمال . ١: (االختصاص، ونقترح النص اآلتي

تتكون ادارة صندوق ضمان ضحایا . ٢. اإلرھابیة بالشخصیة القانونیة المستقلة
األعمال اإلرھابیة من قاٍض یختاره وزیر العدل من محكمة التمییز االتحادیة رئیسًا 

الیة ووزارة الضمان والتقاعد االجتماعي وعضویة ستة اشخاص من وزارة الم
  ).واتحاد الغرف التجاریة واتحاد الصناعیین وخبیرًا في التأمین

اما فیما یخص موارد ومصادر تمویل الصندوق فقد عالج المشرع الفرنسي 
یمول صندوق التعویض : (...  ما یلي٤٢٢/ ھذا االمر، إذ جاء في المادة ل 

بیة بمبالغ نقدیة تستقطع من وثائق التأمین على لضمان ضحایا األعمال اإلرھا
 من الالئحة التنظیمیة لقانون التأمین ٤ / ٤٢٢ Rكما نصت المادة ...). االشیاء

یتولى الوزیر المختص تحدید ما : ( على ان١٩٨١ ینایر ٧ في ٥الفرنسي رقم 
یؤدیھ المؤمن لھ في عقود التأمین على االشیاء لمصلحة صندوق ضمان ضحایا 

  ...).ألعمال اإلرھابیةا
یالحظ من النصوص القانونیة في اعاله، ان المشرع الفرنسي قد حدد 
مصادر وموارد تمویل صندوق ضمان ضحایا األعمال اإلرھابیة من خالل الزام 

 لحساب الصندوق، لتامین على االشیاء بتسویة مبلغ نقديالمؤمن لھ في عقود ا
و ھبات وما تسھم بھ الحكومة من اموال فضًال عما تقدمھ الھیئات من تبرعات أ

  ،ال بأس ان یضمن المشرع العراقي عند تنظیم أحكام )*(لدعم مالیة ھذا الصندوق

                          

تجدر االشارة إلى ان الحكومة االمريكية قدمت دعم لقطاع شركات التأمين لتمكينها من              (*) 
ـ   غعمال االرهابية بعد اقرار الكون   قبول تغطية اال   مين ضـد  أرس االمريكـي قـانون الت

 =االرهاب، حيث وعدت الحكومة االمريكية بتعويض شركات التأمين مبلغ كحد اقـصى         



  
  
  
  
  
  
  
  لتأمین ضد األعمال اإلرھابیةا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٦٤
  

التأمین ضد األعمال اإلرھابیة نصًا یحدد مصادر تمویل الصندوق بما ینسجم 
یمول صندوق . ١: (والوضع في العراق، ویقترح لھذا الغرض النص اآلتي

 عقدیة من خزینة الدولة بموجب اتفاق یضحایا األعمال اإلرھابالتعویض لضمان 
یجوز لصندوق التعویض لضمان ضحایا األعمال . ٢. ین المؤمن ووزارة المالیةب

  ).اإلرھابیة قبول التبرعات والھبات من الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة
 

  :آلیة تسدید التعویضات: ثانیًا
الحصول على التعویض البد من وجود آلیة لكي یتمكن المتضررأو ورثتھ من     

وقد ضمن المشرع . معینة تنظم كیفیة اتخاذ االجراءات الالزمة التي تضمن حقھ
 من التنظیم ٦ / ٤٢٢ Rالفرنسي ھذه اآللیة من خالل ما نصت علیھ المادة 

یلتزم النائب : ( على ان١٩٨١ ینایر ٧ في ٥الالئحي لقانون التأمین الفرنسي رقم 
بمجرد وقوع العمل االرھابي ابالغ صندوق ضمان التعویض عن األعمال العام 

اإلرھابیة  بظروف الحادث  ومالبساتھ  مع بیان الكشف عن االضرار من بشریة 
أو مادیة  الناشئة  عنھ  فورًا  لتمكین الصندوق من  تسدید  التعویض المستحق، 

ورثتھم أو من ینوبھم أو والیتم تسدید اي تعویض اال بعد تقدیم طلب المتضررین 
  ....)قانونًا

 من التنظیم الالئحي لقانون التأمین الفرنسي ٧ / ٤٢٢ Rكما نصت المادة 
یخضع المتضرر للكشف الطبي للوقوف على جسامة : ( ینایر على ان٧ في ٥رقم 

  ...).االصابة البدنیة من خالل الفریق الطبي الذي یعینھ الصندوق
  

                                                               

 مـن سـبتمبر   ١١وقوع هجمات ارهابية مماثلة أل حـداث  مائة مليار دوالر في حال   =
 قد تسببت في اكبر ٢٠٠١ من سبتمبر ١١، ويعود السبب في ذلك إلى ان احداث      ٢٠٠١

خسارة لصناعة التأمين في العالم، وألن شركات التامين غير قادرة لوحدها على تغطيـة     
  :.نظراالضرار الناشئة عن االعمال االرهابية بهذه الجسامة، للمزيد 

Http//:www.aljazeera.net 
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ن یین المتقدمین، ان المشرع الفرنسي قد بّییالحظ من النصین الفرنس
االجراءات التي ینبغي اتخاذھا من المتضرر أو ورثتھ من جراء العمل االرھابي، 

  :ویمكن اجمال ھذه االجراءات بما یأتي
 ان یخطر النائب العام صندوق التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة فورا .١

 وزمانھ ومالبساتھ وعدد  محضر یبین كیفیة وقوع الحادث ومكانھبموجًب
 .الضحایا وجسامة االضرار المادیة

ان یقوم المتضررأوورثتھ أو من ینوبھم قانونًا بتقدیم طلب التعویض عما  .٢
 .لحقھ من ضرر نتیجة العمل االرھابي

یحال المتضرر بدنیًا إلى لجنة طبیة أو فریق طبي یعتمده صندوق ضمان  .٣
قوف على جسامة االصابة البدنیة التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة للو

 .لیتمكن من تقدیر التعویض بشكل عادل ومناسب
یخصم الصندوق من مبلغ التعویض مقدار المبالغ المالیة التي كان  .٤

  .)١(المضرور قد من الغیر
  :حلول صندوق ضمان التعویض لضحایا االعمال االرھابیة: ثالثًا

ن یحل المؤمن  أمین، ویقصد بھام علیھا التأویعد الحلول من المبادئ التي یق
محل المؤمن لھ في مطالبة الغیر بحقوق المؤمن لھ بعد قیام المؤمن بدفع مبلغ 

  .)٢(التأمین أومبلغ التعویض
لم یضمن المشرع العراقي نصًا یعطي الحق للمؤمن بالحلول محل المؤمن 

  بھذا الشأن عند لھ في الحقوق ضمن األحكام العامة لعقد التأمین، اال انھ اورد نصًا 
  
  

                          

(1 )Y .lambart – Faivre, Methodologie de l' inememnisation du 
domage corporel, R.F.D.C., 1992, p .5. 

نعمات محمد مختار، التأمين التجاري والتأمين االسال مي بين النظريـة والتطبيـق،             . د )٢(
  .١٤، ص ٢٠٠٥كتب الجامعي الحديث، االسكندرية، مصر، الم
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، ویمكن االخذ بھ ضمن التأمین ضد )١(تنظیمھ الحكام عقد التأمین ضد الحریق
إذا كان الضرر مادي، حیث یبدو ان المشرع العراقي عند  األعمال اإلرھابیة

تنظیمھ الحكام عقد التأمین ضد الحریق غایتھ اعطاء نموذج لعقود التأمین على 
دیة، كما ویمكن تالفي ھذه الثغرة من خالل اتفاق بین االشیاء أو ضد االضرار الما

المؤمن والمؤمن لھ یدرج ضمن بند في وثیقة التأمین یتضمن حلول األول محل 
  .الثاني في الحقوق تجاه الغیر المتسبب للضرر الناشيء عن العمل االرھابي

في حین ان المشرع الفرنسي قد ضمن نصًا ضمن أحكام قانون التأمین رقم 
للمؤمن : ( على ان١٢١ یعالج الحلول، اذ نصت المادة ل ١٩٨١ ینایر ٧ي  ف٥

الذي یدفع التعویض یحل في حدود ھذا التعویض في الحقوق ودعاوى المؤمن ضد 
  ).الغیر المتسبب بفعلھ احداث مسؤولیة المؤمن

 ٧ في ٥ من قانون التأمین الفرنسي رقم ١ / ٤٢٢قد نصت كذلك المادة ل 
یحل صندوق ضمان التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة : ( ان على١٩٨١ینایر 

  ).بما سدده من تعویض محل المتضرر تجاه مسبب االضرار التي لحقت بھ
 ال یختلف ما جاء من حكم فیما  انھیالحظ من النص الفرنسي المتقدم

  .یتعلق بالحلول الذي نص علیھ ضمن األحكام العامة لعقد التأمین
 عراقي لم یورد نصًا یعالج الحلول ضمن األحكاموحیث ان المشرع ال

من االفضل تضمین أحكام التأمین ضد العامة لعقد التأمین، كما سبق ایضاحھ، ف
  :األعمال اإلرھابیة نصًا بھذا الشأن ونقترح لذلك النص اآلتي

عویض لضحایا األعمال اإلرھابیة محل تان یحل صندوق ضمان ال(
  ).لى متسبب الضررالمتضررأو ورثتھ في الرجوع ع

  

                          

يحـل المـؤمن   : ( علـى ان ١٩٥١ لسنة ٤٠ من القانون المدني العراقي رقم ١٠٠١نصت المادة  )١(
قانوناً محل المستفيد بما دفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب في الضرر الـذي نجمـت           

مستفيد من كل التعويض أو بعضه إذا اصـبح         عنه مسؤولية المؤمن وتبرأ ذمة المؤمن من قبل ال        
  ).هذا الحلول متعذراً السبب راجع إلى المستفيد
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  الخاتمة
ملین االخذ بھا عند تنظیم المشرع إلى جملة من النتائج والتوصیات، آ توصلنا       

  :العراقي للتأمین ضد األعمال اإلرھابیة وعلى النحو اآلتي
  

  النتائج: أوًال
التأمین ضد األعمال اإلرھابیة، صورة من صور التأمین الذي یرد لتغطیة  .١

 .ة أو االخطار المادیة بحسب طبیعة الشيء المؤمن علیھاالخطار البدنی
یعد التأمین ضد األعمال اإلرھابیة من عقود التأمین االختیاریة ولیس  .٢

 .االلزامیة
یمتاز التأمین ضد األعمال اإلرھابیة بذات الخصائص التي یتمتع بھا عقد  .٣

 .التأمین عمومًا وعقد التأمین ضد الجریمة
مكان تطبیق  اإلرھابیة بالتأمین وذلك ألمالیمكن تغطیة خطر األع .٤

 .الشروط الفنیة التي یجب توفرھا في عقد التأمین
لم ینظم المشرع العراقي التأمین ضد األعمال اإلرھابیة بتشریع، غیر انھ  .٥

 حین ان في. اصبح مرغوبًا في العراق بعد االحتالل، ولكن بنطاق ضیق
 .لتشریع الفرنسيمت احكامھ ومنھا االتشریعات المقارنة قد نظ

یغطي التأمین ضد األعمال اإلرھابیة االضرار البدنیة والمادیة التي تلحق  .٦
المركبات في العراق، في حین ان المشرع الفرنسي قد شمل التغطیة 
التأمینیة لالضرار البدنیة التي یتعرض لھا الفرنسي سواء أكان من اقلیم 

مادیة التي تلحق باالموال الدولة الفرنسي أو خارجھ فضًال عن االضرار ال
 .والممتلكات

 اثار منھا ما یتعلق مین ضد األعمال اإلرھابیة جملةیترتب على التأ .٧
بااللتزامات التي تقع على عاتق المؤمن واالخرى ما یتعلق بااللتزامات 

 .التي تقع على عاتق المؤمن لھ
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د یعجز بالنظر لجسامة االضرار التي تلحقھا األعمال إلرھابیة التي ق .٨

المؤمنون عن الوفاء بالتزاماتھم تجاه المتضررین، فقد نظم المشرع 
الفرنسي أحكام صندوق ضمان التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة من 
حیث تشكیلة وآلیة تسدید التعویضات وحقھ في الحلول و الرجوع على 

 .متسبب الضرر
  
  التوصیات: ثانیًا
 التشریعات المقارنة ومنھا نأمل من المشرع العراقي ان یحذو حذو .١

التشریع الفرنسي في تنظیم أحكام عقد التأمین ضد األعمال اإلرھابیة 
بتشریع قانون خاص یتناول عقد التأمین من حیث اركانھ وشروطھ 

 واالثار المترتبة علیھ بما ینسجم مع التطور الحاصل في قطاع ھوانواع
لینھض بصناعة التأمین التأمین على الصعید العربي واالقلیمي والدولي 

في العراق بالشكل الذي یوازي حجم التأمین كرافد من روافد االقتصاد 
 .الوطني

 :نقترح عند تنظیم ھذا النوع من التأمین بتشریع النصوص االتیة .٢
التأمین ضد اإلرھاب، عقد یلتزم المؤمن بموجبھ اداء مبلغ التأمین أو . ١(

ن إلى المؤمن لھ المتضرر أو ورثتھ عما لحقھ التعویض المشار الیھ في وثیقة التأمی
 ١٣من أضرار نتیجة ارتكاب عمًال ارھابي بموجب قانون مكافحة االرھاب رقم 

  .٢٠٠٥لسنة 
یلتزم المؤمن بتعویض المضرور أو ورثتھ عما لحقھ من أضرار بدنیة أووفاتھ . ٢

  .الناشئة عن عمل ارھابي ارتكب على اقلیم الدولة العراقیة
شكل صندوق ضمان لتعویض ضحایا األعمال اإلرھابیة الذي یمول من ی. أ. ٣

  .خزینة الدولة بموجب اتفاق یعقد بین المؤمن ووزارة المالیة
یتمتع صندوق ضمان التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة بالشخصیة القانونیة . ب

یجوز لصندوق ضمان التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة قبول . ج.المستقلة
  .لتبرعات والھبات من الجھات الرسمیة والغیر رسمیةا
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تتكون ادارة صندوق ضمان التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة من قاض . د

یختاره وزیر العدل من محكمة التمییز االتحادیة رئیسًا وعضویة ستة اشخاص من 
 واتحاد وزارة المالیة ووزارة الضمان والتقاعد االجتماعي واتحاد الغرف التجاریة

  .الصناعیین وخبیرًا في التأمین
ان یحل صندوق ضمان التعویض لضحایا األعمال اإلرھابیة محل المضرور . ھـ

  ).أو ورثتھ بالرجوع إلى متسبب الضرر
  

  المصادر بعد القرآن الكریم 
  

  المصادر العربیة: أوًال
  الكتب اللغویة. أ

 ور، لسان العرب،االمام ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظ .١
 .١٩٩٠، ، بیروت، لبنان١ ط دار صادر،الجزء االول

جبران مسعود، معجم الرائد، معجم لغوي، الطبعة الثانیة، دار العلم  .٢
 .١٩٦٧للمالیین، بیروت، لبنان، 

 .االمام محمد بن ابي الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان .٣
  
  الكتب العربیة. ب
ن من الوجھة القانونیة والتشریعیة، مؤسسة برھام محمد عطااهللا، التأمی. د .١

 .١٩٨٢الثقافة الجامعیة، بیروت، 
جالل محمد ابراھیم، التأمین، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، . د .٢

١٩٩٤. 
حسام الدین كامل االھواني، المبادئ العامة للتأمین، دار النھضة . د .٣

 .١٩٧٥العربیة، القاھرة، 
انون المدني، أصول االلتزام، مطبعة حسن علي الذنون، شرح الق. د .٤

 .١٩٧٠المعارف، بغداد، 
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خمیس خضر، العقودالمدنیة الكبیرة، البیع والتأمین واالیجار، دار . د .٥

 .١٩٧٩النھضة العربیة، 
 –اة، عقد البیع مرمضان ابو السعود، الموجز في شرح العقود المس. د .٦

دار الري واللبناني،  التأمین، دراسة مقارنة في القانون المص–المقایضة 
 .١٩٩٤الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

زھیر عباس كریم، مبادئ القانون التجاري، دراسة مقارنة، دار الثقافة . د .٧
 .١٩٩٥للنشر والتوزیع، 

عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء . د .٨
 .١٩٦٤السابع، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

عبدالرشید مأمون، الوجیز في العقود المسماة، الكتاب األول، عقد . د .٩
 .التأمین، بدون سنة طبع

محمد حسام محمود لطفي، األحكام العامة لعقد التأمین، دار الثقافة .  د .١٠
 .١٩٨٨ القاھرة،  مصر، للطباعة والنشر،

محمد سامي عبدالصادق، التأمین ضد اخطار الجریمة، دار النھضة . د .١١
 .م٢٠٠٦یة، العرب

محمد شرعان، الخطر في عقد التأمین، منشأة المعارف، االسكندریة، . د .١٢
١٩٨٤. 

اة، عقد التأمین، الجزء الثالث، ممحمد كامل مرسي، العقود المس. د .١٣
 .١٩٥٤المطبعة العالمیة، 

نزیھ محمد الصادق، عقد التأمین، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د .١٤
١٩٨٠-١٩٧٩. 

ختار، التأمین التجاري والتأمین االسالمي بین النظریة نعمات محمد م. د .١٥
 .٢٠٠٥والتطبیق، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، مصر، 
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  االتفاقیات. ج

 نیسان/ ابریل٢٢لموقعة في ااالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب، القاھرة،  .١
١٩٩٨. 

 التي اقرھا اتفاقیة منظمة المؤتمر االسالمي لمكافحة اإلرھاب الدولي .٢
المنعقدة في بوركینا ) ٢٦(المؤتمر االسالمي لوزراء الخارجیة في الدورة 

 .١٩٩٨فاسو، 
  
  القوانین. د

 . المعدل١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .١
 .١٩٧١ دیسمبر ١١٢٥ – ٧١القانون الفرنسي رقم  .٢
 ١٩٨٠ لسنة ٥٢قانون التأمین االلزامي من  حوادث السیارات رقم  .٣

 .لمعدلا
 .١٩٨٠ ینایر ٧ في ٥قانون التأمین الفرنسي رقم  .٤
 .١٩٨٦ سبتمبر ٩ في ١٠٢٠القانون الفرنسي  .٥
 .٢٠٠٥ لسنة ١٣مكافحة اإلرھاب رقم قانون  .٦

  
  المصادر الفرنسیة. ھـ
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