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  : 983 املادة وفق التامني العراقي املدني القانون عرف
  وإ له المؤمن إلى يؤدي أن بمقتضاه المؤمن يلتزم به عقد

 عوض أي أو مرتبا   أو أيرادا   أو المال من مبلغا   المستفيد

 في وذلك ضدة المؤمن الحادث وقوع حالة في أخر مالي

  إلى له المؤمن يؤديها أخرى مالية دفعه اية او أقساط مقابل

 . المؤمن





يتحقق التراضي باتفاق إرادة طرفي العقد والتعبير عنه باإليجاب والقبول 

 .القانونية  باالهليةمع شرط تمتع طرفي العقد 

هو محل التامين مثل خطر الحريق او (الخطر ) منهم من يرى ان 

هو محل ( الشيء المؤمن عليه )الحادث او السرقة واخرون يعتبرون ان 

 التامينيةالتامين مثل السيارة او  جسم االنسان  ومنهم من يرى المصلحة 

 . هو محل التامين

من خالل . الذي يدفع بالفرد او المنظمة الى طلب التامين ( الرغبة )هو الباعث 

ويجب ان يكون السبب . يتضرر ماليا بتحققه  يجعلةتعرض مصالحه الى خطر معين 
 مشروعا وغير مخالف للنظام العام والقانون 





 

 Insurable interestمبدا المصلحة التامينية   -1

                Indemnityمبدا التعويض  -2

             Contributionمبدا المشاركة   -3

                   Subrogationحق الحلول  -4

 Utmost Good Faithمبدا حسن النية المطلقة   -5

 Proximate cause السبب المباشر     -6



 على التامين اجراء في التامين لطالب القانوني الحق هو التامينية المصلحة

  هذا بتضرر خسارة يتكبد تجعلة مشروعة عالقة واياه تربطه الذي المحل
   . التامين عقد في المحل ركن يمثل وهو . المحل

   : احلياة على التامني عدا التامني أنواع كافة يف التامينية املصلحة قيام شروط ومن
 . عليها التامين لغرض مسؤولية او مصلحة او حق او أموال وجود -1

   . للتامين محل تجعلها معينة الخطار المسؤولية او المصلحة او األموال هذه تعرض -2

 . بتضررها ماليا يتضرر تجعله المحال وهذه له المؤمن بين عالقة وجود -3

   . قانونا بها معترف العالقه هذه -4

احلياة على التامني يف التامينية املصلحة قيام شروط ومن :   
 .وبالعكس أوالدها او زوجها حياة على التامينية المصلحة للزوجه -1

 .القرض مبلغ حدود في المقترض حياة في مصلحة له المقرض -2

 . بينهم المالية المصلحة حدود في االخر حياة على احدهم يؤمن ان للشركاء -3



 مىت يفرتض وجود املصلحة التامينية ؟ : س



 

 
 ؟ (الرهان)بني التامني واملقامرة هل يوجد اختالف  : س 

 

 

 :نعم يوجد اختالف جوهري بين التامين والمقامرة من خالل: ج

يتوخى المؤمن له للحصول على ضمان المواله ومصالحه إزاء االخطار  -1  
اما المقامرة , وهو ال يحقق ربحا او كسبا بل تعويضا عن الخسائر التي يتكبدها 

 فيسعى الى كسب السهل بدون جهود 

ال تجمع المقامر والمقامرين مصلحة مشتركة بل العكس فسعية للربح يقترن  -2
اما التامين فيقوم على أساس التضامن بين ,  بالضرورة الى تكبد االخرين خسارة 

 .المؤمن لهم 

اما في , الحادث المؤمن علية غير مرغوب تحققه سواء للمؤمن او المؤمن له  -3
المقامرة فان جميع المقامرين برغبون في تحقيق الربح على حساب بعضهم 

 .االخر

يتختلف عقد التامين عن عقد الرهان والمقامرة من الناحية الشرعية حيث يقر  -4
المادة )بينما يبطل كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان , القانون شرعية عقد التامين 

 .من القانون المدني (975

 .ولكن هذا ال ينطبق على عقد المقامرة, عقد التامين الزم التنفيذ بحكم القانون  -5


