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 امامیه فقه و ایران حقوقی نظام در بیمه عقد تطبیقی مطالعه

 1یشهزاد اكرام

 

 

 چکیده

 و حيرو آرامش ایجاد جهت در مختلفي هایمکانیسم و ابزارها از كه گسترده صنعتي عنوان به بیمه

 عمل موفق تواندنمي هرگز آن به وابسته قوانین گرفتن نظر رد بدون صنعت این باشدمي اهمیت حائز رواني

 را هانآ و، شده آن به هاشركت و مردم اعتماد جهت در عاملي خود، بیمه قوانین دیگر عبارت به، نماید

 امنیت و فاهر جهت به كه نیز اسالمي قوانین دیگر سوی از. نمایدمي بیمه صنعت در گذاری سرمایه به ترغیب

 ایگونه هب دارد بیمه با مشترک وجوه دارای ابعاد و زوایا از بسیاری در، شده وضع مسلمین جسمي و روحي

 اتفاق به قریب در فقها از بسیاری كه شد خواهیم آن متوجه هبه، ضمان عقد، فقهي قواعد مطالعه با كه

 آن اقسام زا برخي با كه، فقهي قواعد از برخي وجود چند هر باشندمي موافق آن اقسام و بیمه با موضوعات

 به بیمه وقيحق قوانین تنظیم در موثر عناصر از را فقهي قوانین توانمي مجموعه در ولي، ورزندمي مخالفت

 را المياس فقه و ایران حقوقي نظام در بیمه عقد موضوع تحلیلي توصیفي روش به حاضر تحقیق. آورد شمار

 بیمه از ادهاستف به قانونگذار اصرار و اساسي قانون 44 اصل وجود زیرا. است داده قرار بررسي و بحث مورد

 تأسي با اتفاقاً كه قوانیني وضع با، بیمه صنعت مبحث خصوص در قانونگذار كه گردیده موجب، آن فواید و

 كه است آن انگربی خود این كه. بردارد حوزه این در مطمئن و اساسي هایيگام، باشدمي اسالمي فقه قوانین از

 .است قائل آن از حاصله قراردادهای و بیمه صنعت برای ایویژه اعتبار ایران حقوقي منظا
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 مقدمه

 توسعه و يمترق كشورهای در. بگیرد نادیده را بیمه صنعت فواید تا یافت توانمي را كسي كمتر امروزه

 اقسام از کيی انتخاب بدون یا و بیمه هایشركت از یکي حضور بدون،  اقتصادی هاییتفعال تمامي در، یافته

 ابعاد تمامي كه دانیافته توسعه و گسترش ایگونه به بیمه قراردادهای. پذیرفت نخواهد انجام ایمعامله، بیمه

 و قرارداد ردمو عمر بیمه در نیز آدمي حیات حتي كه ایگونه به اندگرفته بر در را انسان زندگي زوایای و

 .گیردمي قرار طرفین بین مذاكره

 جذب با تا آورند فراهم را هایيمکانیسم، نیز توسعه حال در كشورهای تا گردیده موجب عامل این

 سوی زا. بردارند اساسي هایيگام نیز صنعت هایبخش سایر شکوفایي به نسبت، بیمه صنعت در هاسرمایه

 را قوانیني نیز حوزه این در، اسالمي فقه قوانین از تأسي جهت به ایران اسالمي وریجمه نظام قوانین دیگر

 در سالميا قواعد و اصول از پیروی و، كشور در بیمه صنعت دیرینه سابقه گذشته آن از، است نموده تنظیم

 آسوده دهش ضعو قوانین اجرایي ضمانت و هاحمایت از بیمه عقد طرفین تا گردیده موجب بیمه قوانین تنظیم

 از رخيب ضعیف عملکرد و كشور سطح در بیمه قوانین حوزه در ها ناآگاهي برخي جهت به اما. باشند خاطر

 به سبتن مردم اعتماد اینکه اول بیفتد وقوع به مهم اتفاق دو تاكنون كه گردیده موجب، بیمه هایشركت

 امعهج سطح در كسي كمتر اینکه دوم و دگرد كمرنگ خاطر آرامش ایجاد عاملین عنوان به بیمه هایشركت

 تا ردیدهگ موجب خود موضوع این كه. باشند داشته آگاهي بیمه قوانین تنظیم در فقهي قوانین اثرگذاری به

 همین به. باشد كمتر كشورها سایر به نسبت آن دیرینه سابقه به توجه با كشور سطح در بیمه فعالیت دامنه

 فقه و حقوقي نظام در را بیمه عقد جایگاه خصوص در بررسي با كه است آن دنبال به تحقیق این منظور

 از فادهاست به مردم گرایش افزایش موجبات، تحقیق از حاصل نتایج، دهد قرار بررسي و بحث مورد اسالمي

 عوض گردد مي پرداخت گذار بیمه به معین مبلغي عنوان به آنچه و مسئله بیان. آورد فراهم را هابیمه اقسام

 يم محسوب ارزشمند صاحبنظران نظر از و است آن اجرای به متعهد او كه است امنیتي و آرامش ایجاد

 عاقله دیه یزن و جریره ضمان با مشتبه را آن فقها از دیگر گروهي بیمه عند مشروعیت در (1384، بابائي)گردد

 دانند. مي

 

  بیمه قرارداد انعقاد

 برای صحت است ممکن، قراردادها صحت عمومي شرایط بر هعالو لذا. است معین عقود جمله از بیمه

 انعقاد اهلیت مورد در خاصي شرایط، بیمه قرارداد انعقاد در و. باشد داشته وجود نیز خاصي شرایط عقد
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 تنها و كندنمي كفایت استیفا و تمتع عمومي اهلیت تنها بیمه قرارداد انعقاد برای واقع در. دارد وجود قرارداد

 تحت مبحثي در بیمه عقد در سمت و انعقاد اهلیت. دارند خود نفع به را بیمه قرارداد انعقاد حق ادافر برخي

 پي در بیمه عقد كه است این باشدمي مشخص كه آنچه ولي. گیرد مي قرار بررسي مورد ایبیمه نفع عنوان

 سیر پي در نوعا توافق این تحصیل كه آنجا از. شودمي منعقد قبول و ایجاب و عقد طرفین توافق حصول

. شودمي انعقاد زمان تعیین در پیچیدگي موجب، یابد نمي تحقق مجلس یک در و گیردمي صورت مراحلي

 شود موكول امری تحقق یا بعد به و باشد آن انعقاد زمان از غیر است ممکن قرارداد شروع زمان همچنین

 .كندمي طلب را يحقوق خاص بررسي كه است حساسیتي دارای امور این از هریک

 

  بیمه عقد انعقاد در سمت

 موضوع یسکر تحقق صورت در، بیمه قرارداد انعقاد با و برده سود ایبیمه تامین از تواندنمي كسي هر 

 بیمه پوشش از و یرندگ قرار بیمه قرارداد نفع ذی توانندمي افرادی تنها. كند دریافت گر بیمه از را مبالغي بیمه

 حادثه كه شدبا آن در شخص نفع كه است آن ایبیمه نفع از منظور. باشند ایبیمه نفع اراید كه ببرند بهره

 باره این در بیمه قانون 2 ماده. شود او متوجه ضرری حادثه تحقق صورت در و نیابد تحقق بیمه موضوع

  :داردمي مقرر چنین

 وقيحق مسئولیت نوع هر یا يمال حق هر یا منفعت یا عین از اعم باشد مال است ممکن بیمه موضوع

 برای یمهب است ممکن همچنین و باشد نفع ذی دهدمي بیمه آنچه بقای به نسبت گذار بیمه اینکه بر مشروط

 و گروبندی یبرا ای وسبه تواندنمي بیمه و، گرددمي متضرر گذار بیمه آن وقوع از كه باشد خطری یا حادثه

 كه معقولي عنف و، بیمه موضوع ریسک با مستقیم ارتباط داشتن بدون افراد كه نحوی به، گیرد قرار بندی شرط

 برای هامهبی شده تردیگران مال یا جان روی بر شودها ميآن متوجه نظر مورد حادثه و خطر تحقق عدم از

 بدون الذ و كندمي وارد ضرر ایبیمه نفع ذی به وقوع صورت در كه است حوادبي از ناشي خسارات تامین

 .(1389، شیباني)بود خواهد منتفي آن از انتفاع و بیمه عقد زیانبار حادثه با ارتباط و ضرر وجود

 خودداری و اندحادثه وقوع از ناشي زیان معرض در كه افرادی برای تامین ایجاد در بیمه فلسفه رعایت

 در بلکه قرارداد نعقادا هنگام رد تنها نه ایبیمه نفع كه نمایدمي ایجاب اندایبیمه نفع فاقد كه افرادی استفاده

 از را نفع این متعاقباً ولي داشته ایبیمه نفع عقد هنگام در شخصي چنانچه. باشد الزم نیز حادثه وقوع هنگام

 .داشت نخواهد بیمه از استفاده برای دلیلي، داده دست

 عمومي قواعد طابقم است ممکن نمایندگي شود منعقد كدر بیمه نماینده وسیله به تواندمي بیمه عقد

 در. بود خواهد مجری مدني قانون در مقرر قواعد موارد این در و باشد غیر مال فضولي اداره یا و وكالت
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 و حقوق و شده محسوب اصیل برای قرارداد مدني قانون مطابق شود منعقد نمایندگي به قرارداد كه صورتي

 : داردمي مقرر باره این در بیمه ونقان 5ماده . بود خواهد اصیل متوجه عقد از ناشي تکالیف

 نفع یذ شخص یا مال صاحب نمایندگي قانوني عناوین از یکي به یا باشد اصیل است ممکن گذار بیمه 

 سمت قرارداد طرف كه مواردی در. باشد داشته مال صاحب طرف از را آن حفظ مسئولیت با داشته را

 بیمه عقد از يناش تکالیف و حقوق و شده قید نامه بیمه در امر این، كند اعالم گر بیمه به را خود نمایندگي

نظر  به نماید مخفي گربیمه از را خود نمایندگي سمت قرارداد طرف چنانچه ولي. بود خواهد اصیل متوجه

 باره این در بیمه قانون 6 ماده بود خواهد بیمه حق پرداخت به متعهد خودش و شده منعقد او خود راه به داد

 :تهداش مقرر

ه ك باشد شده تصریح نامه بیمه در آنکه مگر اوست خود به متعلق بیمه دهدمي بیمه حق كسي هر 

 . است دیگری به مربوط

 نای در ولي شود منعقد است ایبیمه نفع فاقد كه شخصي توسط بیمه قرارداد است ممکن همچنین 

 این رد. است بیمه موضوع ریسک مورد در ایبیمه نفع دارای كه باشد شخصي باید بیمه عقد نفع ذی صورت

 بود واهدخ بیمه حق پرداخت متعهد گذار بیمه شودمي نامیده دیگری حساب برای بیمه اصطالحاً كه، موارد

 داشته ار نامهبیمه در شده تعیین تامین و مبلغ دریافت حق، بیمه موضوع ریسک وقوع صورت در آنکه بدون

 (.1385برادران، )شد خواهد پرداخت ایبیمه نفع ذی به گر بیمه تعهدات صورت این در. باشد

ون چ ندارد بیمه وجودی فلسفه با منافاتي و است اصحیح معتبر قرارداد، دیگری حساب برای بیمه

 ها تعهدات درای تنگذار فاقد نفع بیمهای است و بیمهبرد كه دارای نفع بیمهشخصي از تامین بیمه سود مي

 این رزشد. مثال باگر داشته باگیرد. بدون آنکه حقي بر مبالغ پرداختي توسط بیمههده ميگر را بر عمقابل بیمه

 یا انبار دیو متص شده سپرده نقل و حمل متصدی یا انبار نزد كه است كاالهایي برای اموال بیمه اخذ، بیمه

 اعطای انگیزه هب. تواندمي عمل این. نمایدمي اخذ بیمه كاال مالکین نفع به مزبور كاالهای برای نقل و حمل

 وسیعي فسیرت ایبیمه نفع از. باشد دیگر عاطفي یا مالي انگیزه هر یا مشتری جلب و ترمناسب تجاری خدمت

 بولق ایبیمه نفع عنوان به، بیمه موضوع ریسک تحقق عدم در نفعي هرگونه وجود كه نحوی به است شده

 یا عین رب عیني حق هر وجود اموال مورد در واقع در. است گرفته قرار بیمه قرارداد انعقاد مجوز و شده

 با عاطفي هعلق وجود و خانواده یک به تعلق، اشخاص بیمه مورد در. رودمي شمار به ایبیمه نفع، ما مفعت

 شمرده ششپو قابل ایبیمه نفع، هابدهي پرداخت برای بدهکار بودن سالمت نو زند در نفع حتي یا و مالي

 .(138۰، عبدی)شودمي
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 مجاز رهن یا و وثیقه حق دارای طلبکار قانون 7 ماده در، مال نفع ذی و مالک بر عالوه نمونه عنوان به 

 .بیمه بدهد ستا رهن یا وثیقه او نزد كه را مالي تواندمي طلبکار نماید اخذ بیمه مال برای كه شده شناخته

 

 بیمه عقد انعقاد نحوه و زمان

 عقد بهای و بیمه موضوع مورد در عقد طرفین توافق محض به لذا و تاس رضایي عقدی بیمه عقد

 آن قتحق برای مراحلي و گیردنمي صورت مجلس یک در توافق این موارد بسیاری در ولي. یابدمي تحقق

 ریسک مورد در الزم اطالعات بایستمي است بیمه پوشش تحصیل دنبال به كه شخصي ابتدا در. شودمي طي

 و نموده د مطالعهبای گربیمه كه است بیمه پیشنهاد موضوع امر این برساند: گربیمه اطالع به را بیمه موضوع و

 (.1384 ،بابایي)نماید تعیین را آن بیمه نرخ و دهد قرار مناسب مقوله در آمار اساس بر

 

 بیمه پیشنهاد

 اد بهپیشنه عمل در نمایدمي را اعالمي ریسک پوشش تقاضای آن در آینده گذاربیمه كه است سندی 

 یا دالالن، نمایندگان واسطه به و شده تهیه پیش از گربیمه توسط كه است ایپرسشنامه فرم كردن پر وسیله

 اطالعات یهكل كه دهدمي امکان گربیمه به پرسشنامه این. گیردمي قرار مشتری اختیار در بیمه شركت خود

 بدین دهد رقرا بیمه قرارداد مبنای و كند آوری جمع شود هداد مشتری وسیله به باید كه را خود نیاز مورد

 این. كند اخذ رگذابیمه از را الزم اطالعات همه و نماید كامل دقت پرسشنامه این تهیه در باید گربیمه نحو

 طابقم شودمشتری نمي یا گربیمه برای تعهدی موجب لذا و است مشتری طرف از ایجاب حکم در پیشنهاد

 پس را ودخ پیشنهاد :تواندمي مشتری، نگرفته قرار گربیمه قبول مورد ایجاب این كه مادام يعموم قواعد

داد بازی ای در قرارعمده اهمیت اطالعات شود منعقد شده داده اطالعات اساس بر داد قرار چنانچه. گیرد

گذار یمهببا سوء نیت كرده و به عنوان بازی اعالم ریسک موضوع پوشش بیمه، مبنایي برای احراز حسن نیت 

 قرار خواهد گرفت.

 

 اسالم در بیمه پیشینه

 احساس و مشاركت روحیه ایجاد، زده مصیبت و دیده ستم به كمک، یاری هم و تعاون تامین اگر

 و خوارگي غم و موسسات روحیه تقویت، اجتماع افراد دوش بر زیان و خسارت تقسیم و توزیع، جمعي

 كه را افراد بر اراده و مالي هایزیان بیمه كه معنا بدین، بدانیم بیمه اهداف از را محاسبه قابل ضررهای جبران

 خسارت توزیع طریق از فرد یک بر وارده هایخسارت. سازدمي ترسبک، گیرندمي قرار مخاطرات معرض در
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 سازدمي فراهم اقتصادی هایفعالیت برای را فکری و رواني امنیت زمینه، دهد مي كاهش گذارانبیمه سایر بر

 هایسرمایه از طریق، اندشده زندگي در فقر و ساماني نابه دچار، حوادث و سوانح اثر در كه كساني به و

 فرهنگ در، بیمه ایاندیشه مباني كه گفت توانمي، شودمي كمک، هستند سهیم آن در گذارانبیمه كه ایبیمه

 .(1388، مولفان وهگر)است برخوردار مطلوبي و ارزشمند جایگاه از دیني

 به وابسته كه ایهبیم نظام نه است عام طور به ایبیمه نظام اینجا در، بیمه مباني از بحث كه نماند ناگفته

 ماهیت به بوطمر، اسالم در بیمه مباني از بحث اصوال. است هاآن دست در ابزاری و داری سرمایه هایكمپاني

 یاری را یگریکد، كارهای نیک در كه دهدمي دستور مسلمانان به زنی قرآن دیگر سوی از. است گریبیمه نظام

 بركتش و رخی كه،  صدقه و انفاق، وقف مانند، المنفعه عام كارهای در و كنند مساعي تشریک هم با و دهند

 .نمایند پشتیباني و معاضدت را یکدیگر رسدمي مردم همه به

 فرادا همه برای خداوند را آن از برخورداری هك است هاانسان حقوق از حقي، نسبي رفاه و تامین

 از و گرفته قرار هتوج مورد، اسالم مالي مقررات در، نیازمندان و افتادگان نیاز رفع، رو این از. است قرارداده

 ایثار و قنفا درباره مسلمانان به دیني هایتوصیه و هاترغیب و هاتشویق. است شده شمرده حکومت وظایف

 و تزكا و خمس پرداخت در اسالم وجوبي احکام اكید دستورات و بینوایان اطعام و مانیتی سرپرستي و

 رفاه راه رد و نیازمندان عمدتاً كه آن مصرف تعیین و عمومي اموال عنوان تحت، اموال از مهمي بخش تعیین

 .است قائل جامعه نسبي رفاه و تامین برای اسالم كه است اهمیتي جهت به، باشدمي جامعه عمومي

 همان به و گرفته زكات مانند را المالبیت به مربوط اموال و حقوق كه است واجب اسالمي حاكم بر

 و بردگان نكرد آزاد راه در و ماندگان راه در و بدهکاران و فقیران كه آن مصارف برای خداوند كه ترتیبي

 حس یتتقو و احیا، توحیدی انادی تعالیم در اجتماعي اصول از .كند خرج است خیر و عمومي مصارف كلیه

 .است عنویم و انساني اصول پایه بر هاانسان بین تقارب و همکاری روحیه ایجاد و هاانسان در خیرخواهي

 

  اسالم در تاریخی هاینمونه

 شکالتم رفع برای تالش و ستمدیدگان و نیازمندان به كمک و تعاون كه دهدمي نشان تاریخي بررسي 

 :دشومي اشاره آن نمونه چند به اینجا در كه دارد اسالمي فرهنگ در طوالني يتاریخ سابقه هاآن

 

 الفضول حلف 

 با آن از رسالت از پس و فرمود شركت آن در رسالت از پیش اسالم پیامبر كه بود پیماني الفضول حلف

از  دفاع رد قریش مردان جوان همکاری و تعاون از روشني نمونه پیمان این. كردمي یاد عظمت و شکوه
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 درباره اسالم، پیامبر گرفتندمي قرار فضیلت با هایانسان حمایت چتر زیر كه بود ناآشنا و غریب ستمدیدگان

 : فرمود الفضول حلف

 اجابت ومش دعوت آن مانند به هم اسالم در اگر كه یافتم حضور پیماني در جدعان بن عبداهلل سرای در

 .است نیفزوده نآ بر چیزی استحکام جز اسالم و كنممي

 داخ رسول سخن از روشني به، هاخسارت جبران و ستمدیدگان از حمایت در هایيپیمان چنین ارزش

 .است مشهود

حقیقت است كه  نای نشانگر. اندنموده ابراز باشکوه هایپیمان گونه این درباره اسالم پیامبر كه را سخني

 مین آرامشم باشد و مفهوم حمایتي و امنیت شغلي و تااسالم از هر نوع پیماني كه در جهت حمایت از مظلو

 (.1384كند)آیتي، خاطر را داشته باشد استقبال و از آن حمایت مي

 

 مدینه معاهده

 به ورود زآغا در، اسالم سیاسي نظام ایجاد در اسالمي حاكم عنوان به اكرم پیامبر كه اقدامي نخستین

 و مسلمانان نبی دیگری و انصار مسلمان طوایف بین یکي كه بود دقراردا و معاهده دو بستن، داد انجام مدینه

 نام آن از کتوبم اساسي قانون اولین عنوان به و نمودند منعقد مسلمانان بین كه ایعهدنامه در. بود یهودیان

 قرار تاكید و توجه مورد اسالمي نوپای جامعه تحکیم جهت در معاهده آن در اموری شودمي برده

 بود عياجتما مشاركت و اجتماعي تکامل متضمن كه، نامهعهد آن فرازهای از یکي . در(1386،گرفت)احمدی

 بر و ارندواگذ خود حال به نباید است آمده در پا از قرض فشار اثر در كه را فردی هیچ مومنان است آمده

-مي نظر به. مایندن كمک او به بها خون و دیه پرداخت و اسیران آزادی فدیه در نیکوكاری و اساس عدالت

. نمود الحظهم فوق عملکرد و بیمه بین تشابهي وجوه به توانمي شده ذكر تاریخي هاینمونه به توجه با رسد

 رساني كمک راستای در(  اسالم صدر در نیازمندان به كمک و بیمه)عمل دو هر قصد و نیت دیگر عبارت به

 ایگونه هب اسالم صدر زمان در فرهنگي ساختار نوع هاینک جهت به اما است افراد به بحراني هایوضعیت در

 نای، نداشت وجود گردد دریافت ای هزینه آن جهت به كه قراردادی، عملي چنین انجام جهت كه بوده

 باشد.مي فوق پیمانهای با بیمه عقد افتراق نقطه تواندمي موضوع

 

 ویژگی های عقد بیمه

 در اییژهو اصول، بیمه خاص طبیعت دلیل به، قراردادهاست ليك قواعد تابع كه این بر عالوه، بیمه عقد

 : از عبارتند اصول این. معروفند ایبیمه اصول به كه باشندمي الرعایه الزم بیمه مورد
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 بیمه عقد بودن رضایی

 كه است عقدی تشریفاتي عقد. شودمي مطرح عیني و تشریفاتي صف دو و عقد بودن رضایي وصف

-نمي بار به ميالتزا و ندارد حقوقي نفوذ گرنه و باشد خاص هایواژه با یا تشریفات با اههمر باید آن تراضي

 قانون 22 ادهم مقرره مانند)است عقد رسیدن ثبت به یا و بودن كتبي به نیاز تشریفات این بارز نمونه. آورد

(  شناخت دخواه مالک.. .. كه را كسي فقط دولت: ......  داردمي مقرر كه 131۰ مصوب اسناد و امالک ثبت

 انونق 59 ماده)وقف مانند، است تملیک یا تعهد موضوع تسلیم به منوط آن وقوع كه است عقدی عیني عقد

 مطابق دنيم قانون 798 ماده) هبه و(مدني قانون 772 ماده)رهن و(  مدني قانون 364 ماده)صرف بیع و( مدني

 صرف هب كه است عقدی رضایي عقد مقابل در...(  تهبم قبض و قبول با مگر شودنمي واقع هبه ماده این

 شود.مي ایجاد قراردادی روابط دیگر تشریفات به نیاز بدون و طرفین توافق و قبول و ایجاب

 عقد ودنب عیني یا و تشریفاتي، رضایي ماهیت مورد در جدی نظر اختالف و تردیدها بیمه عقد مورد در

 آن رتاثی و عقد بودن كتبي لزوم نقش از بحث عقد بودن ریفاتيتش مقابل در رضایي خصوص در است مطرح

 و هبیم حق عیني پرداخت نقش به راجع عمده بحث نیز بودن عیني مورد در. است مطرح قرارداد صحت بر

 .(1384،  بابایي)است مطرح جد طور به ایبیمه محافل در پرداخت این بر عقد اعتبار بودن موكول

 

  حسن اصل و بیمه

قرارداد  مفاد از آگاهي و توجه، عقد انعقاد هنگام، قرارداد طرف كه است این عقدی هر در كلي قاعده

 هر رد. دهد جلوه واقع خالف بر چیزی و كند اغفال را او كه نیست جایز دیگر طرف برای و باشد داشته

 با خود هداتتع انجام در، هریک و باشد دوستانه و معقول آنان بین روابط كه دارند عالقه طرفین ایمعامله

 یتن حسن فاقد گرچه كسي هر با و ندارد دخالتي معامله اساس در نیت حسن این. كند اقدام نیت حسن

 تغییر كه یيجا تا است توجه مورد بسیار بیمه قرداد طرفین شخصیت، بیمه در اما كرد معامله توانمي، باشد

 .سازدمي متزلزل را معامله اساس آنان ناحیه از نیت سوء بروز و طرفین شخصیت در

 برای، مشروع غیر راه از ورود و آن رعایت عدم و است نیت حسن، بیمه قرارداد اصلي ركن، رو این از

 همه از كتباً را او باید گر بیمه هایپرسش پاسخ در گذار بیمه و. آوردمي بار به مشکالتي بیمه هایشركت

سازد. چنانچه بیمه گذار هنگام انعقاد قرارداد از اظهار مطلب مهمي دارد آگاه  اطالع خطر مورد در كه كیفیاتي

گر از آن آگاه نبوده، خودداری كند یا آن را برخالف كه از آن اطالع داشته یا بایستي اطالع داشته باشد و بیمه
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خواهد  اثرشود و قرارداد بیمه را باطل و بيواقع اظهار كند، بیان خالف واقع و غش در گفتار محسوب مي

 (.1383نمود) كاتوزیان،

 كه را بیمه موضوع خصوصیات و شرایط تمام باید آن شدن قطعي و بیمه عقد انعقاد از قبل گذار بیمه

 گربیمه به ددهمي رخ نیز بیمه موضوع بر كه هایيدگرگوني و تغییرات و برساند گر بیمه اطالع به داندمي

 .باشد وشنر و مکشوف بیمه مورد به مربوط واقعیات و حقایق همه باید قرارداد انعقاد از قبل نماید اعالم

-ذكر مي ااینج در نیت حسن اصل بیشتر چه هر درک در هاآن اهمیت دلیل به، بیمه قانون 13 و 12 ماده

 .شوند

 مطالب و یدبنما كاذب اظهارات عمدا یا كند خودداری مطالبي اظهار از عمدا گذار بیمه هرگاه: 12 ماده

 اگر بیمه نظر در آن اهمیت از یا داده تغییر را خطر موضوع كه باشد طوری كاذبه اظهارات یا نشده اظهار

 .باشد نداشته حادثه وقوع در تاثیری مذكور مراتب اگر حتي بود خواهد باطل بیمه عقد بکاهد

 عمد روی زا واقع خالف اظهارات یا مطالبي اظهار از خودداری اگر: داردمي اشعاره چنین نیز 13 ماده

 وقوع از لقب واقع خالف اظهار یا نشده اظهار مطالب هرگاه صورت این در. شودنمي باطل بیمه عقد، نباشد

، داشته فتدریا او رضایت صورت در گذار بیمه از را بیمه حق اضافه یا دارد حق گر بیمه شود معلوم حادثه

 .كند فسخ را بیمه قرارداد یا كند ابقا را قرارداد

 عمد)عدم یرو از واقع خالف اظهار صورت در را بیمه عقد صراحتا آن در كه، بیمه قانون 12 ماده همفاد

 بیمه راردادق انعقاد در نیت حسن اصل اعتبار كه است نظر این تایید در، دانسته باطل( نیت حسن اصل اجرای

 گریمهب و گذاربیمه رایب جانبه دو طور به نیت حسن اصل اجرای .(139۰، خوشبخت)آن اجرای در نه است

-بیمه اختیار رد را بیمه مورد به مربوط اطالعات همه موظفند او نمایندگان و گربیمه. است شده گرفته نظر در

 .برساند رگبیمه اطالع به را بیمه مورد با مرتبط مطالب همه دارد وظیفه نیز گذاربیمه و بگذارند گذار

 در و بیمه راردادق عقد هنگام در كه است موظف گذاربیمه: گذاربیمه با رابطه در نیت حسن اصل - الف

 و ستيدر كمال با، است خطر تشدید در موثر كه، دارد بیمه مورد خصوص در كه اطالعاتي همه، آن جریان

-مي پوشش هك را خطری اهمیت بتواند اطالعات این از گیریبهره با گربیمه كه طوری به، كند اظهار صداقت

 شونديم بیمه كه اجناسي مواد نوع و مشخصات باید گذار بیمه سوزی آتش بیمه در مثال، دهد یصتشخ، دهد

 .بگذارد گربیمه اختیار در را غیره و حریق اطفای وسایل و ساختمان نوع و

 كه چه آن هر( نامه بیمه)بیمه سند در است موظف گربیمه: گربیمه با رابطه در نیت حسن اصل - ب

را كه به  مواردی و كند ذكر وضوح به، كمي لحاظ از چه و كیفي لحاظ از چه، است او عهداتت دهنده نشان
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 به، كند قید نامه بیمه در، باشد موثر خسارت پرداخت در تواندنحوی از انحا در صورت بروز حادثه مي

 دو شخصیتباشد.  مشخص و معین گذاربیمه برای جهت هر از گربیمه مسئولیت حدود و تعهدات كه طوری

 بین روابط فضای سازد و پذیرامکان را متقابل اعتماد كه باشد ایگونه به باید یکدیگر با هاآن رفتار و طرف

 .(1381، جباری)گردد میسر آن از تامین حصول كه باشد ایگونه به طرفین

 

 تشریفاتی نه، رضایی عقدی بیمه

 : داشته مقرر بیمه قانون 2 ماده گرددمي منعقد كتبي نامه بیمه با اصوال بیمه قرارداد

 .بود خواهد نامهبیمه به موسوم مزبور سند و باشد كتبي سند موجب به باید آن شرایط و بیمه عقد

 قراردادی مهبی آیا دیگر تعبیر به شودمي محسوب ضروری امری قرارداد بودن كتبي، عقد اعتبار برای آیا

 برای قبول و ایجاب و طرفین توافق صرف یا است كتبي سند تهیه به موكول آن اعتبار كه است تشریفاتي

 عقد شرایط و قراردادی رابطه اثبات برای تنها قانون در مذكور كتبي سند و كندمي كفایت بیمه عقد انعقاد

 ؟ است

 است ولي تبيك سند موجب به آن انعقاد، بیمه عقد اعتبار شرط كه آیدمي بر چنین قانون 2 ماده ظاهر از

 مطالعه و. ددهمي قرار رضایي عقود عداد در را بیمه و رساندمي اثبات به را فوق ظاهر خالف متعدی دالیل

 ایران یمهب قانون الهام منشا و شوندمي محسوب بیمه مهد كه كشورهایي در كه دهدمي نشان تطبیقي حقوقي

 حتي شرایط و اصل سر بر نطرفی توافق و قبول و ایجاب صرف به و است رضایي عقدی بیمه عقد اندبوده

 وسیله اتنه كتبي سند كشورها این در. است آور تعهد طرفین برای و شده منعقد قرارداد، شفاهي صورت به

 رسد ثباتا به نیز دیگری نحو به امور این چنانچه و است شده توافق شرایط و ایبیمه روابط وجود اثبات

 .(1384، بابایي)گرددمي تلقي معتبر قرارداد

 اعتبار بر كتریند و هادادگاه، ایران بیمه قانون 2 ماده مشابه قانوني ماده وجود رغمعلي فرانسه حقوق رد

 بیمه قانون 8 ادهم واقع در دارند نظر اتفاق بیمه عقد اعتبار برای قرارداد بودن كتبي لزوم عدم و شفاهي توافق

 :داشتمي مقرر است شده اقتباس نآ از ایران بیمه قانون مختلف موارد كه، فرانسه 193۰ سال

 به یا سیدهر ثبت به تواندمي قرارداد این شودمي منعقد واضح حروف با و كتبي صورت به بیمه قرارداد

 باشد. عادی سند صورت
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 عقالیی نفع پایه بر عقدی بیمه

 بیمه برای ایدب بیمه عقد. باشد داشته وجود آن در عقالیي ایبیمه نفع كه است معتبر زماني بیمه قرارداد

بدون اثبات نفع . دگردمي باطل بیمه و رفته بین از بیمه اساسي ركن واال باشد داشته ایبیمه نفع و فایده گذار

نون رت و نفوذ قاگر را به ادای تعهداتش ملزم سازد و از قدتواند بیمهای عقالیي، هیچ بیمه گذاری نميبیمه

 در مورد ادعایش برخوردار گردد.

 اشدعي نداشته بگذار در معامله بین نفعي دارد و اگر نفگر باید مطمئن شود كه بیمهاین اصل، بیمهبنابر

 شودنمي تضررم مال آن خرابي از و ندارد حقي بیمه موضوع در كه كسي رو این از. كند بیمه را او تواندنمي

 متضرر الم آن شدن خراب از و دهبو نفعذی مال بقای در نحوی به كه كساني. است نادرست او بیمه معامله

 و حریق دمانن حوادثي بروز علت به كه خطر رفع برای توانندمي، مرتهن و مستاجر،  مالک مانند شوندمي

، بیمه قرارداد دانعقا با شودمي آنان برای مسئولیت یا خسارت موجب و كندمي تهدید را هاآن كه زلزله و سیل

 .(1377، كریمي)آورند دست به را خود نظر مورد تامین

 از وا یعني باشد شده بیمه مصلحت به خطر نشدن واقع كه است این ایبیمه نفع یا مصلحت از مقصود

 . بگیرد خسارت تنها شد واقع اگر و نشود واقع خطر كه كند سعي و شود متضرر خطر وقوع

 تا بیمه تاس كرده ذكر ایبیمه نفع شرط را بیمه قراردادهای در عمده شروط و اصول از یکي قانونگذار

 نکند خطر جادای به اقدام دارد بیمه مورد كاالی سالمتي یا شده بیمه زندگي در كه، مادی نفع دلیل به گذار

 جهتيب و دارد اهمیت حادثه و خطر از بیمه مورد حفظ به گذار بیمه كه است جهت آن از شرط این اهمیت

 . (138۰، عبدی)ندهد رقرا ریسک و خطر معرض در را شده بیمه مورد

 از ات شود خسارت دچار تا رودنمي خطر استقبال به كند عمر بیمه را خود شخص اگر اشخاص بیمه در

 صلحتم شده بیمه است ممکن اشخاص سایر زندگي در عمر بیمه مورد در. كند دریافت را بیمه حق راه این

 تا ودش دیگری وفات سبب كه كند كاری به اقدام است ممکن، رو این از. نبیند دیگری زندگي در را خود

 از لوگیریج برای كند فوت شده بیمه كه بیندمي این در را خود مصلحت، عبارتي به كند دریافت را بیمه حق

 دایجا عمدا شخصي چه چنان كه است شده بیني پیش قانون در دیگری به رساندن ضرر از، دیعم اقدام

 نای. ندارد خسارت پرداخت تعهد موردی چنین در بیمه شركت دشو دیگری فوت سبب و كند زیان و ضرر

 و اشخاص هایبیمه در قتل به اقدام یا خودكشي جهت محرک، افراد از بعضي در كه شودمي موجب شرط

 .(1387، صالحي محمود)گردد منتفي اشیاء بیمه در سوزی آتش و خسارت ایجاد
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 عینی نه و رضایی است عقدی بیمه

 بیمه انونق یک ماده بر تکیه با نویسندگان معمول دارد وجود ما كشور در كه اندكي ایبیمه ادبیات در

-بیمه توسط هبیم حق عملي و عیني پرداخت مقابل در گربیمه تعهد بیمه عقد در كه اندكرده نظر اظهار چنین

 ایجاد دیتعه گرهبیم برای و نیست كامل بیمه عقد نگرفته صورت عمال پرداخت این كه مادامي و است گذار

 :داردمي مقرر كه بیمه قانون یک ماده مطابق واقع در شودنمي

 از و وجوهي یا وجه پرداخت ازاء در كندمي تعهد طرف یک آن موجب به كه است عقدی بیمه: 1 ماده

ایي، دازد)باببر او را جبران نموده یا وجه معیني بپر وارده خسارت حادثه بروز با وقوع صورت در دیگر طرف

1387.) 

 آنچه و بیمه قح پردازدمي گربیمه به گذاربیمه كه را وجهي، گذار بیمه را تعهد طرف، گربیمه را متعهد

 .نامند بیمه موضوع شودمي بیمه كه را

 ردادهقرا گذاربیمه جانب از بیمه حق پرداخت مقابل در بیمه موضوع خسارت پوشش به گربیمه تعهد

 ایجاد رگ بیمه تعهد و نشده كامل و مستقر بیمه عقد است نگرفته صورت پرداخت ینا كه مادامي لذا و شده

 بر تکیه از بیش نآ به قائلین و دارد تکیه ماده عبارت ظاهر بر بیمه قانون یک ماده از مذكور تفسیر و شودنمي

 تعهدات و بیمه عقد ماهیت كه آنجا از ولي اندنداده توضیحي خود نظر حقوقي مباني مورد در، ظاهر این

 را بیمه خاص احکام تواننمي منطقا قانون در كلمه یک بر تکیه با صرفا و است بسیاری آثار منشا طرفین

 این به تکیه با تا شود تبین ایران حقوق در قراردادها عمومي قواعد به توجه با نظر این مباني باید كرد استنتاج

 توجه اب اساس همین بر. كرد استخراج را بیمه عقد حقوقي متفاوت احکام بتوان حقوقي كلي اصول و مباني

 مدني ایقرارداده كلي قواعد بر اول قدم در و است ایران حقوق در معین عقود از یکي بیمه عقد آنکه به

 بر ار آن حقوقي ماهیت باید است ویژه احکام منشاء خود خاص هایویژگي به باتوجه سپس و دارد تکیه

 .نمود تبیین قراردادها قحقو كلي قواعد اساس

 ینيع عقدی آنکه برای و دارد استنثایي جنبه عیني عقد، است عقد بودن رضایي ایران حقوق در اصل

 عقد حققت عناصر از یکي عنوان به پرداخت یا تسلیم لزوم یا بودن عیني به قانون كه است الزم شود تلقي

 را ایبیمه دتعه ایجاد و بیمه عقد تحقق، بیمه قانون یک ماده اساس بر كه كساني اعتقاد. باشد كرده تصریح

 قانطبا بیمه عقد نمودن تلقي عیني با، دانندمي گذار بیمه توسط بیمه حق عملي پرداخت به منوط

 .(1383، )كاتوزیاندارد
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 تصریحي ارآث این به بیمه قانون در كه بود خواهد توجهي قابل آثار منشاء بیمه عقد بودن عیني پذیرش

 این جمله از. دش خواهد بار بیمه عقد بر آثار این،  قراردادها حقوق اصول و مباني به توجه با ولي است دهنش

 هیچ لذا و. ستا نیافته تحقق بیمه عقد اساساً، نشده پرداخت گذاربیمه توسط بیمه حق كه مادامي، آنکه آثار

 به رگذا بیمه برای و بیمه موضوع ثهحاد از ناشي خسارت جبران و پوشش به گر بیمه برای تعهدی گونه

 عهداتت تحقق بر توافق و حکم این مخالف شرط امکان در این بر عالوه. شودنمي ایجاد بیمه حق پرداخت

 نچهچنا واقع در. داشت خواهد وجود جدی تردید، بیمه حق عیني پرداخت از قبل گذاربیمه و گربیمه

 از مرا این شود لحاظ بیمه عقد آمدن وجود به و تشکیل كانار از یکي گذاربیمه توسط بیمه حق پرداخت

 .بود خواهد بیمه عقد مقتضیات

ر گر داز دیگر دالیل عدم پذیرش ماهیت عیني عقد بیمه در حقوق ایران پیش بیني حق فسخ بیمه

ای بیمه هگذار است. در واقع در برخي قراردادقراردادهای بیمه به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه

-مي گریمهب ننماید عمل بیمه حق پرداخت تعهد به قرارداد مطابق گذاربیمه چنانچه كه شده بیني پیش چنین

 و دانعقا بر فرع عقد در فسخ حق امکان مشخصا. كند فسخ بیمه حق پرداخت عدم علت به را عقد تواند

 حق پرداخت بدون عقد اساسا كه است آن مستلزم عقد بیمه كردن تلقي عیني كه حالي در. است عقد صحت

 عدم علت هب گربیمه فسخ حق بیني پیش بارز نمونه. باشد مورد بي فسخ حق لذا و نشده منعقد و كامل بیمه

 اشاره صاشخا حوادث بیمه قانون 17 ماده به توانمي، عمومي شرایط در گذاربیمه توسط بیمه حق پرداخت

 (.1384، بابایي)نمود

 

  غرامت اصل ای خسارت جبران اصل

 و صورت ره به توانندمي هاآن. گرددمي معین هاآن توافق با طرفین تعهدات حدود، معامالت سایر در

 واقعي قیمت از ترمك به كه را ایخانه توافق با توانندمي مثال كنند ارفاق یکدیگر به بخواهند كه مقداری هر به

 و بخرد، ازارب عرف قیمت از بیش قیمتي با را كاالیي باشد حاضر، نیاز دلیل به مشتری یا و كنند معامله آن

 است کالاش بي نیز قانوني نظر از، نباشد سفهي هاآن معامله كه صورتي در. شد نخواهد آنان معترض كسي

 برای بیمه و اشدب این جز به نباید بیمه قرارداد حاصل و است گذاربیمه به دادن تامین، هدف چون بیمه در اما

 بیمه مهم لاصو از یکي عنوان به غرامت اصل، رو این از، باشد داشته استرباحي جنبه تواندنمي گذاربیمه

 .است شده شمرده

 از پیش كه دهدمي قرار سطحي در، حادثه وقوع از پس را گذاربیمه مالي وضعیت، حداكثر، بیمه شركت

 ایجاد مرز از و كند پرداخت شده بیمه بر وارده خسارت از بیش وجهي نباید گربیمه. است بوده حادثه وقوع
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 بیمه مورد در حریقي، منفعت جلب برای كسي كه است دلیل بدان غرامت اصل اهمیت. بگذارد فراتر پا تامین

 به بخواهد راه این از تا نزند صخره و سنگ و درخت به را خود شده بیمه اتومبیل یا و. نکند ایجاد شده

 برای كه شخص دهدنمي اجازه سلیمي عقل هیچ،  بیمه در اصل این اعتبار به هتوج با. برسد ای بیمه سرمایه

 نشده ایجاد خطر و حادثه كه گیردمي قرار وضعیتي در شرایط بهترین در گذار بیمه زیرا كند خطر ایجاد خود

  .(139۰، بود)خوشبخت

مسئولیت  نایرا بیمه قانون 19 ماده اساس بر،  رو این از. دارد خاصي اهمیت بیمه قوانین در اصل این

 بالفاصله و مانده باقي قیمت با، حادثه از قبل بالفاصله مال قیمت تفاوت پرداخت از است عبارت گربیمه

 یزن خسارت مسئوالن راهنمای بلکه است بیمه عقد صحت تضمین عامل تنها نه، اصل این، حادثه از پس

 در. سازدمي متمایز یکدیگر از را دو این و است بیمه با بندیشرط و قمار فاصل حد غرامت اصل هست

حفظ  قتحقی در بیمه كار یابدمي راه بیمه در بندی شرط و قمار مفهوم، غرامت اصل گرفتن نادیده صورت

ن)روژه، آدهد نه بیش از های آن را كاهش ميدارایي بیمه گذار، در برابر خطراطي است كه بیمه، خسارت

1373.) 

 

 بیمه عقدی الزم

 باشند تهنداش را آن فسخ حق معامله طرفین از یک هیچ كه است آن الزم عقد، مدني قانون تعریف ابربن

 را آن اهندبخو كه وقتي هر بتوانند طرفین از هریک كه است آن جایز عقد و( 185 ماده)معینه موارد در مگر

 ندارند را آن فسخ حق عقد طرفین از یک هیچ كه معني این به است الزم عقدی بیمه .(186 ماده)كنند فسخ

 خود دلخواه به دتوانننمي طرفین و نمایدمي عقد مفاد اجرای به ملزم را طرفین بیمه عقد. معین موارد در مگر

-پیش سخف حق قرارداد در یا شناخته فسخ حق طرفین برای قانون كه مواردی در مگر كنند منحل را قرارداد

 از يناش تکالیف و حقوق و شودنمي منحل گذار بیمه حجر یا تفو به بیمه عقد همچنین. است شده بیني

-مي صورت محجور قانوني نماینده توسط حجر مورد در و شودمي منتقل ورثه به مرگ مورد در عقد

 .(1386، ایزدپناه)گیرد

 یگذار سرمایه جنبه عمر بیمه كه آنجا از رسدمي نظر به عقود دیگر بر استثنایي عمر بیمه قرارداد ولي

 پرداخت از گذار بیمه چنانچه دهند ادامه خود گذاری سرمایه و اندازپس به كه نیستند مکلف افراد و دارد

 ملزم بیمه حق پرداخت به را گذاربیمه تواندنمي گر بیمه نماید امتناع اوست قراردادی تعهد كه، عمر بیمه حق

 حق پرداخت از و كند متوقف را عمر بیمه اردد حق همواره گذاربیمه عمر بیمه طبیعت مطابق واقع در. كند

 توقف حق و است قراردادی تعهدات انجام به است مکلف همواره گربیمه دیگر سوی از ولي. كند امتناع بیمه
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 گربیمه به نسبت عمر بیمه رسدمي نظر به باره این در لذا. ندارد را قراردادی تعهدات انجام از امتناع و عقد

 به نسبت تواندمي عقد كه شده تصریح نیز مدني قانون در. شودمي محسوب جایز گذاریمهب به نسبت و الزم

 قانون در مذكور معین عقود بین در آن بارز اینمونه و. باشد الزم دیگر طرف به نسبت و جایز طرف یک

 (.1383،كاتوزیان)است كفالت عقد و رهن عقد مدني

 

 بیمه عقد بودن معاوضی

 در ود آن از هریک كه است مورد دو دارای كه است عقدی، پیداست آن نام از كه همانطور معوض عقد

 یگرید و مال یکي یا و تعهد دو هر یا مال دو هر است ممکن مورد دو این. دارد قرار دیگر مورد عوض

،  شهیدی)ندارد عوض و دارد مورد یک كه است عقدی مجاني یا معرض غیر عقد، برعکس. باشد تعهد

-يم گفته مالي به عوض دیگر عبارت به. نامند عوض را معامله مورد موضوع دو از هریک عوضم .(1377

 طرف زا كه آنچه و باشد عین غیر خواه باشد عین مال آن خواه شود مي داده كننده قبول طرف از كه شود

 .(1381، لنگرودی جعفری)دارد نام معوض شودمي داده كننده ایجاب

 كندمي فادها را بیمه بودن معاوضي دارد وجود آن درباره كه ناچیزی اختالفات وجود با بیمه عقد تعریف

و تضمین  ینتام خسارت جبران به تعهد، حادثه موقع به اعالم و(  بیمه حق)وجه پرداخت ازاء در آن در یعني

ل در هر حا سازددر برابر خطرات را به همراه خواهد داشت با این وصف عقد بیمه از عقود رایگان ممتاز مي

 وجود عوض مقتضای ذات عقد بیمه است.

 در را مهبی سرمایه كه شودمي متعهد گربیمه ثالث نفع به عمر بیمه در كه شود ایراد است ممکن اما

 وارد یمهب سرمایه اما. دهدمي گذاربیمه را بیمه حق بنابراین. بپردازد نفع ذی به شده بیمه فوت صورت

 مهبی حق گذاربیمه صرفا كه است طرفي یک عقد بلکه نیست معوض عقد یک سپ. شودمي نفع ذی مالکیت

 عقد یک آن اقسام تمام در بیمه عقد گفت باید منفي جواب ضمن باید پاسخ در. پردازدمي گربیمه به را

 نفع به مرع بیمه در خاطر. بنابراین آرامش و امنیت تامین و بیمه حق از عبارتند آن عوضین كه است معوض

 گذاریمهب برای حقیقت در شودمي نفع ذی به بیمه سرمایه پرداخت به متعهد گر بیمه اینکه نیز ثالث شخص

 و سرع دچار كننده استفاده شده بیمه فوت از بعد كه آوردمي ارمغان به را خاطر امنیت و آرامش این

 .(1381،  شیخ ال)است معوض عقدی نیز عمر بیمه این بنابر شد نخواهد تنگدستي

 به را خود تعهد اجرای تواندمي گربیمه جمله از دارد همراه به مهمي آثار بیمه عقد بودن معاوضي

 گذار بیمه توسط خطر واقع خالف اعالم همچنین. سازد موكول بیمه حق پرداخت در گذار بیمه تعهد اجرای

 .شودمي جبران به گذار بیمه حق كاهش یا بیمه عقد بطالن باعث
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 جانشینی اصل

 هر برانج از بعد اصل این موجب به. باشدمي جانشیني أصل، بیمه قراردادهای بر حاكم اصول دیگر از

 منتقل رگ بیمه به باشد شده گذار بیمه متوجه حادثه آن علت به است ممکن كه قانوني حقوق تمام، خسارت

 اصل نطقيم نتیجه قاعده این اصل در است نکرده تعریف صراحت به اصل این از ایران بیمه قانون .گرددمي

-بیمه بودن جانشیني اصل اگر زیرا شود گذاربیمه برای منفعت كسب سیله و نباید بیمه كه باشدمي غرامت

 او از و نمایند مراجعه حادثه وقوع مسئول به توانستندمي گربیمه از خسارت دریافت بر عالوه گذاران

 .بنمایند غرامت پرداخت تقاضای

 و الامو هایبیمه مورد در آن كاربرد صرفا و شودنمي اعمال اشخاص هایبیمه مورد در جانشیني اصل

 گذارمهبی، عمر بیمه مانند اشخاص هایبیمه در كه است این از عبارت موضوع این علت باشد مي مسئولیت

 این در و نمایديم گذاریسرمایه نوعي به اقدام مربوطه بیمه حق پرداخت و گربیمه با بیمه قرارداد انعقاد با

 قانون اساس بر خسارت ورود عامل به تواندمي او كند تهدید را او جان و جسم خسارتي اگر صورت

 مورد در جانشیني اصل خاطر همین به بیمه قرارداد اساس بر بیمه شركت به و نماید مراجعه مدني مسئولیت

 به مبلغي رگبیمه كه است بیمه قراردادهای از دسته آن به مربوط اصل این. شودنمي جاری اشخاص هایبیمه

 زیان انشینج او علت همین به و نمایدمي پرداخت گذار بیمه از نمایندگي به و دیده زیان به خسارت عنوان

گذار ه بیمهگر باز طرف بیمه خسارت جبران عنوان به كه پولي اشخاص بیمه در اما. شودمي گذاربیمه دیده

در  عهد شده بودگر در عمل به قراردادی كه در آن متشود ارتباطي به وقوع حادثه ندارد بلکه بیمهمي پرداخت

 مایتح هاآن از بودند كرده ای كه از قبل پرداختصورت وقوع حادثه برای اشخصاص در مقابل حق بیمه

-نمي جاری خاصاش بیمه در جانشیني اصل خاطر همین به نماید جبران را هاآن خسارات و نماید

 .(1377، كریمي)شود

 

  مجانی غیر است عقدی بیمه

 ودخ منفعت كسب دنبال به طرفین از یک هر و ندارد وجود عقد هایطرف بین لطف نیت بیمه عقد در

 حق عنوان حتت كندمي دریافت گربیمه از كه تضمیني ازای مابه بابت مبلغي باید همواره گذار بیمه. هستند

 واندتمي بودن رایگان و لطف نیت ولي نیست بالعوض و مجاني عقدی گاه هیچ بیمه. یدنما پرداخت بیمه

 اشخاص مهبی نفع ذی آن در كه عمر بیمه. باشد داشته وجود بیمه از نفع ذی ثالث اشخاص و گذاربیمه بین

 .(1384،بابایي)است ایبیمه نفع ذی به گذاربیمه لطف و عنایت رابطه بارز نمونه اندثالث
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  نسبیت اصل

 مبلغ با زدید و سوزی آتش بیمه، بازرگاني هایبیمه مانند، زیان و ضرر از بیمه در ایبیمه مبلغ ماهیت

 و گرددمي پرداخت توافق مورد طبق، بیمه سرمایه، عمر بیمه در. است متفاوت، اشخاص های بیمه در بیمه

 ایجاد عمر یهابیمه در هدف. گیردنمي قرار رعم بیمه در ایبیمه مبلغ محاسبه مبنای، ضرر و زیان مالحظه

 پیری و سختي ایام در درآمدها كه است زندگي سخت و ناتواني روزهای برای ایسرمایه و مالي پشتوانه

 .دارد انداز پس جنبه عمر بیمه، رو این از. یابندمي كاهش

 جنبه صرفا و شودمي تعیین رتخسا پایه بر ایبیمه مبلغ اشیاء و اموال بیمه در، ضرر از بیمه در اما

 و. ندارد وجود عمر بیمه در گذاربیمه برای استرباحي و انتفاعي جنبه و دارد خسارت و زیان از جلوگیری

 و زیان حد از شبی دارد بستگي طرفین توافق به كه حال عین در هابیمه نوع این در ای بیمه مبلغ مقدار تعیین

 حاظل ،خسارت پرداخت برای سقف و حد دو، اموال بیمه مانند، ضرر از بیمه در، شودنمي پرداخت ضرر

 (.1384، بادیني)شودمي

 جبران جنبه صرفاً بیمه چون كه معنا بدین شودنمي پرداخت ضرر و زیان میزان بر مازاد كه آن اول

 باشد سوزی آتش بیمه مورد ایخانه اگر مثال عنوان به. شودمي جبران خسارت میزان همان به دارد خسارت

 هزار پنجاه و صد، شده بیمه خانه این بر چنانچه باشد شده تعیین پولي واحد هزار صد آن خسارت سقف و

 نهایي سقف زیرا كندنمي پرداخت را پولي واحد صدهزار از بیش بیمه شركت شود وارد خسارت پولي واحد

 خسارت مثال یعني افتد اتفاق یهقض عکس اگر حال. است بوده پولي واحد صدهزار ایبیمه مبلغ پرداخت

 خسارت جبران وارده خسارت میزان فقط شركت، باشد پولي واحد صدهزار از تركم، شده بیمه خانه بر وارده

خسارت به نسبت میزان زیان و نسبت سقف مبلغ توافق شده  .پردازد نمي را شده توافق مبلغ سقف و كندمي

 بیمه در بنیادی اندیشه یک بر مبتني اصل این. شودنمي اختپرد شود و خارج از این دو حدپرداخت مي

 پیدا سرمایه سازیذخیره و اندوزی ثروت جنبه شودمي بیمه خسارت از ایمني كه اموال هایبیمه در كه است

 به اقدام عمد روی از افراد كه این دیگر و. ننماید دریافت چیزی خسارت مبلغ از بیش شده بیمه و نکند

 عمدی غیر و اتفاقي سوزی آتش كه كنند وانمود چنین و نزنند آتش را خود خانه مثال نکنند تخسار ایجاد

 دریافت شده تعیین میزان سقف تا را خسارت مازاد بر ضرر میزان دریافت بر عالوه راه این از تا. است بوده

میزان  از بیش ضعیتيو و صورت هیچ در گربیمه سوی از پرداختي مبلغ چون غرامت اصل به توجه با .كنند

 و حادثه از قبل او وضعیت و بردنمي ایفایده زیرا كندنمي اقدام خسارت ایجاد به عمداً كسي، نیست زیان

 و است عامه مصلحت بر مبتني، غرامت اصل اندیشه و. بود خواهد یکسان حداكثر، مالي نظر از، حادثه از بعد
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 درست و بوده عمومي مصالح برخالف، دارد امینت جنبه بیمه در، خسارت میزان مازاد بر توافق

 (.1386 ،ایزدپناه)نیست

 

 بیمه عقود در مشترک عناصر

 رداختپ ازای در كندمي تعهد گربیمه آن موجب به كه است عقدی بیمه گردید ذكر قبال كه همانگونه

 نماید تخسار برانج بیمه نفع ذی از، بیمه عقد موضوع حادثه بروز صورت در، گذاربیمه طرف از بیمه حق

 .بپردازد او به معیني وجه یا

 :است اساسي عنصر سه دارای بیمه عقد كه شودمي مشخص تعریف این از

 تمامي در عنصر سه این. آن از ناشي تعهدات و حادثه وقوع و بیمه حق، بیمه موضوع ریسک

 است. مطرح بیمه قراردادهای

 

  بیمه موضوع ریسک

 قح ،ریسک)بیمه عقد اساسي عنصر سه بین در: رودمي شمار به لیدیك مفهومي ریسک بیمه حقوق در

-بیمه وششپ و بیمه حق محاسبه چون دارد بقیه از تركننده تعین و اساسي نقشي ریسک حادثه( وقوع و بیمه

 در یسکر كه آنجا از شودمي تعیین بیمه موضوع ریسک اساس بر(  گربیمه و گذاربیمه تعهدات موضوع)ای

، بیمه توجه مورد ریسک است گوناگوني هایجنبه و مفهوم دارای است موثر و حاضر بیمه هایلوهج تمامي

 .است حادثه یک وقوع احتمال مفهوم به

 تشآ. بود خواهد خسارت ایراد منشا كه احتمالي و اتفاقي است ایواقعه ریسک مفهوم این مطابق

 مرع بیمه در حق ایجاد موجب كه مرگ و مدني مسئولیت موجب حوادث و تصادفات، طبیعي بالیای، سوزی

 وجهت ریسک كه است آن بیانگر بودن اتفاقي جنبه. روندمي شمار به ریسک مشخص مصادیق از شد خواهد

 .(1386 ،ایزدپناه)دارد آینده در حوادث وقوع به

 

 بیمه عقد موضوع عنوان به ریسک مشخصات

 بیمه حقوقي قواعد بر بنا، طرفي از لذا است ارب خسارت حادثه تحقق ریسک یا خطر بیمه عقد موضوع

 به وعمشر و واقعي امری تعهدات حقوق عمومي قواعد مطابق دیگر طرف از و باشد اتفاقي امری بایستمي

 .آیدمي شمار
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 یسکر بودن واقعي جنبه. شودمي استنتاج حوادث وقوع از اطمینان عدم از ریسک بودن اتفاقي جنبه

 ضوعمو مال كه شود مشخص چنانچه لذا. باشد داشته وقوع امکان بیمه موضوع فاقات كه است معني بدین

 است یافته تحقق هبیم موضوع اتفاق یا شده تلف حادثه اثر بر بیمه قرارداد انعقاد از قبل یا نداشته وجود بیمه

 :دارديم ررمق ماده این است نموده اشاره نکته این به بیمه قانون 18 ماده بود خواهد باطل بیمه عقد

 قرار ستا بوده شده واقع قرارداد عقد از قبل آمده عمل به بیمه آن برای كه خطری شود معلوم هرگاه

 مبلغ از عشر باشد گرفته گذاربیمه از وجهي گربیمه اگر صورت این در. بود خواهد اثربي و باطل بیمه داد

 .دارد مسترد رگذا بیمه به باید را بقیه و كسر مخارج عنوان به را مزبور

 سنهح اخالق و عمومي نظم با نیز گربیمه توسط ریسک تامین و باشد مشروع باید عقد موضوع ریسک

 ابلیتق شود افراد متوجه نامشروع هایفعالیت از است ممکن كه خساراتي نحو بدین. باشد نداشته تعارض

 حتت تواننمي شوندمي محسوب جرم قانون مطابق كه را اعمالي اساس همین بر داشت نخواهد را بیمه

 مجرمانه عمالا از دفاع یا شده تعیین نقدی هایمجازات پرداخت به متعهد را گر بیمه و داد قرار بیمه پوشش

 خسارات و داشت نخواهد را بیمه پوشش قابلیت جزایي مسئولیت تنها، عمدی غیر جرایم مورد در ولي. نمود

 گربیمه اتتعهد، امر این بارز نمونه. گیرد قرار مسئولیت بیمه شپوش تحت تواندمي عمد غیر جرم از ناشي

، ندگيران تصادفات از ناشي عمد غیر جاني خساراتي مورد در، واقع در. است دیات و ثالث شخص بیمه در

 هایدادگاه معموال و اندنقدی جزای به تبدیل قابل مواردی در كه. است شده تعیین كیفری مجازات: طرفي از

 به ،مجازات تخفیف موجبات لحاظ با قانون در شده تعیین حبس مجازات جای به كه دارند تمایل ایران

 به راجع ضمان موجب غیرعمدی جاني خسارت ایراد، دیگر طرف از. دهند حکم نقدی جزای پرداخت

 يالم مجازات تامین، بیمه موضوع مشروعیت و عمومي نظم مالحظات به توجه با. است نیز جاني خسارات

 از ناشي راتخسا جبران حکم در نظر این از كه، دیه پرداخت ولي. گیرد قرار بیمه قرارداد موضوع تواندنمي

 .گیردمي قرار بیمه پوشش مورد است جرم

 طالعاتيا و اعالم بوسیله عمدتا امر این و شود مشخص و تعیین دقیقي نحو به باید بیمه موضوع ریسک

 هر ولي كنديم بازی قرارداد در اساسي نقش اعالم این. گرددمي عملي دهدمي قرار اختیار در گذار بیمه كه

 عماد از خطرات برخي یا شود محدود بیمه موضوع ریسک دامنه و نگیرد قرار بیمه مورد است ممکن ریسکي

 .(1384 ،بابایي)نشود خارج بیمه موضوع هایریسک
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 بیمه موضوع ریسک

دادهای بیمه ریسک  قرار است برخوردار خاصي حساسیت و پیچیدگي از بیمه موضوع ریسک تعیین

لیت گیرد، از لحاظي همچون حادثه پوشش داده شده، فعاموضوع بیمه، از لحاظ مختلف مدنظر قرار مي

در  پوشش داده شده) به خصوص در مورد بیمه های مسئولیت( و خسارت موضوع پوشش و همچنین

یسک ربدین نحو در تعیین  ت و مرتبط در این پوشش مي دهد.مواردی بیمه نامه واحد، ریسک های متفاو

 اجاستخر را آن كامل موضوع توان های موضوع بیمه باید دقت خاصي مبذول شود و به عنوان بیمه نمي

 .نمود

 بیمه به آن پي در كه شود مي محسوب گذار بیمه تعهدات ترین عمده از بیمه موضوع های ریسک اعالم

 مي اهمفر را بیمه حق برآورد امکان و دهد مي را تضمین موضوع های ریسک مورد در نظر اظهار اجازه گر

 از کهری قراردادها عمومي قواعد مطابق، عقود دیگر در چون است بیمه قرارداد مخصوص تعهد این آورد

 ردیگ بمطال گفتن از و اوست خود منافع جهت در كه شود اطالعاتي و مطالب معترض تنها تواند مي طرفین

 طرف برای اشتباهي عقد موضوع كیفیت و مشخصات از كافي طالع عدم اثر در چنانچه و كند خودداری

 و كیفیت در كه شودمي عقد بطالن موجب و است موثر صورتي در تنها اشتباه این شود ایجاد دیگر

 ( 1383،  كاتوزیان) باشد معامله موضوع اصلي مشخصات

 اساس و دهكر اطمینان گذار بیمه اعالنات به گر بیمه آن در كه نیت حسن بر مبتني است عقدی بیمه اما

 است مستمر قدیع بیمه كه آنجا از، دیگر طرف از. نهد مي بنا آن بر را بیمه قرارداد اجرای و بیمه نرخ تعیین

 بیمه نقانو دلیل همین به. یابد افزایش باالخص و كرده تغییر حادثه تحقق ریسک است ممکن عقد طول در

 قرار گر بیمه اراختی در صادقانه را قرارداد انعقاد هنگام در موجود های ریسک تنها نه كه كرده مکلف را گذار

. كند اعالم رگ بیمه به شود مي ایجاد بیمه موضوع ریسک مورد در بیمه عقد حین در كه را تغییراتي بلکه دهد

 (.1386، معزی)دارد مي قررم نیز را حقوقي اجراهای ضمانت وظایف این اجرای عدم برای و

 

  بیمه قرارداد انعقاد هنگام در گذار بیمه توسط ریسک اعالم

اجازه  گر بیمه به تا دهد پاسخ شده مطرح گر بیمه توسط كه سواالتي به كامل دقت با باید گذار بیمه 

اعالم . كند وارد صحیح آن بر حاكم احوال و اوضاع به توجه با گیرد مي عهده بر كه را ریسکي پوشش دهد

 بر. گیرد مي صورت شده تهیه گر بیمه توسط پیش از كه ای پرسشنامه به بیمه مشنری پاسخ با اصوال ریسک

 گر بیمه برای بیمه حق و ریسک میزان برآوردن در كه مشخصي و دقیق سواالت طرح وظیفه اساس همین
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 اطالعات و مطالب ابراز به تعهدی ونهگ هیچ گذار بیمه لذا. است شده گذاشته وی عهده بر است الزم و مفید

 نحو به بیمه موضوع ریسک اعالم تکلیف به سواالت به پاسخ با و ندارد آمده پرسشنامه در آنچه بر اضافه

 (.1384، بابایي) نماید مي عمل كامل

 

 بیمه عقد اجرای طول در ریسک تشدید اعالم

 دامهاشده  معین شرایط مطابق عقد مدت انتهای تا بایست مي قرارداد عقد تشکیل از پس االصول على

رفین نداشته ط روابط و تعهدات بر تاثیری عقد مدت طول در قرارداد بر حاكم احوال و اوضاع تغییرات و یابد

ریسک  نمیزا در موثر تغییرات بیمه قانون تصریح به و است متفاوت موضوع بیمه عقد مورد باشد. ولي در

 .(1383، كاتوزیان)بود خواهد بیمه عقد در احکامي و ثارآ موجب، بیمه موضوع حادثه وقوع

اعالم  گر بیمه به شده بیمه موضوع خطر تشدید موجب كه را تغییراتي شده مکلف گذاردر این باره بیمه

 نماید.

 :دارد مي مقرر باره این در بیمه قانون 11 ماده

کي از ینعقد شده است تشدید كند مناسبات آن بیمه م به كه را خطری خود عمل نتیجه در بیمه هرگاه

ود بود بیمه وضعیت مزبور قبل از قرارداد موج اگر كه دهد تغییر طوری به را بیمه موضوع وضعیت یا كیفیات

آن مستحضر  از بالفاصله را گر بیمه باید گشت نمي قرارداد در مذكور شرایط با قرارداد گر حاضر برای انتقاد

 در را مراتب دبای الیه مشار نباشد گذار بیمه عمل نتیجه در بیمه موضوع عیتوض تغییر یا خطر شدید كند. اگر

 ...كند اعالم گر بیمه به رسما خود اطالع تاریخ از روز ده ظرف

بیمه  موضوع خسارت تامین گر بیمه كه است آن بیمه موضوع به ناظر خطرات تشدید توجیه لزوم اعالم

شرایط  تغییر با. است داده قرار پوشش تحت معین مدت برای و پذیرفته عقد در شده را تحت شرایط اعالم

 رمف صورت در و شده مطلع جدید شرایط از گر بیمه كه نماید مي ایجاب بیمه پوشش از خطرات استفاده

 (1351، صفایي)نماید سازگار آن با را قرارداد

 

 ریسک تشدید مفهور

 تغییر طوری بیمه موضوع وضعیت یا كیفیات كه نموده اطالق مواردی به را قانون گذار تشدید ریسک

در  مذكور شرایط با قرارداد انعقاد برای حاضر گر بیمه بود موجود قرارداد از قبل كه اگر وضعیت مزبور كند

 اینجا در تغییراتي. است بیمه در شده تعیین بیمه حق نرخ تا عماد مذكور شرایط از قرارداد نمي گشت. منظور

شمار  به عقد شرایط و بیمه نرخ تعیین عامل و گرفته قرار توجه مورد گر بیمه اتمحاسب كه در مدنظراست
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در  گر بیمه كه سواالتي گرفته شکل گذار بیمه اعالنات اساس بر بیمه قرارداد كه مي روند. لذا در مواردی

اوضاع و  تعیین مالک كرده تعیین را بیمه نرخ و شرایط مربوطه اطالعات اخذ با و پرسشنامه اولیه طرح نموده

تغییری در  شده داده اطالعات مورد در چنانچه. شود رسانده گر بیمه اطالع به باید احوالي است كه تغییر آنها

كند و در خارج از  اعالم گذار بیمه به 16 ماده مطابق را تغییرات باید گذار بیمه شود ایجاد عقد ماجرای طول

حادثه داشته  تحقق در توجهي قابل نقش عمال كه چند هر، دندار اعالم را تعهدی موارد مذكور هیچ گونه

 (1387، بابایي)است

 

 مهلت اعالم تشدید خطر

به  چنانچه موجبات تشدید خطر توسط خود بیمه گذار ایجاد شده وی مکلف است مراتب را بالفاصله

 ک فوریتاست و مالآمده به معنای هر چه سریع تر  16اطالع بیمه گر برساند. كلمه بالفاصله كه در ماده 

 .است عرفي رفتار

 

 بیمه قوانین در بیمه حق 

 حق بررسي. شود پرداخت گذار بیمه توسط باید و است ای بیمه پوشش و خدمات ازای به بیمه حق

حادثه  حققت فراواني به توجه با بیمه حق میزان محاسبه تکنیکي دید از: است اهمیت حائز نظر دو از بیمه

 .گیرد مي صورت پرداخت قابل خسارت و بیمه موضوع

 ینهم رود مي شمار به گر بیمه تعهدات علت و عوض بیمه حق و است معوض عقد بیمه كه آنجایي از

 بیمه تعهد شود منتفي علتي به گر بیمه تعهدات چنانچه جمله از است بیمه عقد در احکامي ایجاد منشاء امر

 مدت نسبت به باشد پرداخته را بیمه حق تمامي هچنانچ و رفت خواهد بین از بیمه حق پرداخت به گذار

 تلف یمهب موضوع مال كه است موردی در امر این بارز مصداق. شود عودت او به باید بیمه حق مانده باقي

 كه است انيمب گرداندن باز به مکلف گر بیمه( عقد انفساخ) بیمه عقد شدن منتفي علت به حالت این در. شود

 حادثه تعل به بیمه موضوع چنانچه البته. است نموده دریافت عقد مانده باقي دتم برای بیمه پوشش برای

 موجبي باشد شده ایجاد خسارت جبران به گر بیمه تعهد آن وقوع با و داشته قرار بیمه پوشش تحت كه ای

 (1384، بابایي)ندارد وجود بیمه حق عودت برای
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 بیمه حق پرداخت نحوه و شرایط

 دارد ودوج بیمه انواع همه در تکلیف این. است بیمه عقد مطابق بیمه حق رداختپ به مکلف گذار بیمه

 عمر یمهب در تکلیف این استثنای تنها. بخواهد را تعهد اجرای تواند مي گر بیمه پرداخت عدم صورت در و

 حق اختردپ ادامه از گذار بیمه كه صورتي در دارد گذاری سرمایه طبیعت بیشتر عمر بیمه كه آنجا از. است

 هر در تواند يم گذار بیمه عبارتي به. نماید پرداخت به تکلیف را او تواند نمي گر بیمه نماید استنکاف بیمه

 قوعو صورت در نیز گر بیمه تعهد صورت این در. بخشد پایان را خود گذاری سرمایه بخواهد كه زماني

 پرداخت فتوق زمان تا كه مبالغ مورد در ولي شود مي منتفي شده تعیین مبلغ پرداخت به ببه موضوع حادثه

 بتبا وجوهي پرداخت به مکلف شرایطي در گر بیمه و شود مي عمل قراردادی شرایط مطابق گرفته صورت

 . شد خواهد گرفته صورت گذاری سرمایه

 شود منعقد دیگری منافع حفظ برای است ممکن بیمه است گذار بیمه شخص بیمه حق پرداخت متعهد

 مي منعقد كیلو یا نماینده توسط بیمه كه مواردی این تمامي در. شود تعیین ثالثي شخص بیمه از نفر ذی یا و

 ورتص در. است نماینده و وكیل عهده بر تکلیفي اصول مطابق و است اصیل و موكل شخص گذار بیمه شود

ابایي، هد بود)ببیمه خوا حق اقساط مانده باقي پرداخت به مکلف الیه منتقل ثالث شخص به بیمه انتقال

1384) 
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 نتیجه

و  زمان گذشت با است بوده( ص) پیامبر قبول مورد و پسندیده امری همنوع به كمک اسالم صدر از

 و به مساعدت انجام با، اعمال برخي در، زندگي گذران جهت به افراد، تجاری مبادالت و، جوامع گسترش

 و یزی شدهر پایه جوامع در بیمه هایستون كه ردیدگ موجب امر این، نمودندمي دریافت نیز وجوهي، نوعهم

 سارتتحمل خ و ضرر از جلوگیری جهت به نیز بازرگانان و تجار میان این در. بگیرد خود به رسمي شکل

 تابه، مایندن: هزینه مسیر این در را خویش تجارت سود از مبلغي گردیدند حاضر، مترقبه غیر حوادث از ناشي

 داشتنن در صورت، دادوستدها از برخي كه است گردیده نافذ چنان عظیم صنعتي انعنو به بیمه كه امروز

 توانست، یایيپو به توجه با نیز امامیه فقه دیگر سوی از. گرددنمي انجام متعاهدین سوی از، بیمه پشتوانه

 با همگام نیز افقه و، داده قرار قبول مورد را بیمه عقد، حوزه این در روایات و احادیث به توجه با را خود

 این البته كه ندنمود مخالفت آن با فقها از دیگر برخي كه چند هر، نگریستند آن به مثبتي نگاه با، حقوقدانان

 فقه ایتحم صنعت این و داده قرار الشعاع تحت را بیمه موافق فقهای اكثریت رای، نتوانست هرگز مخالفت

 .است گردیده مسلمین امور از بسیاری گشای گره تاكنون و گرفته خود به نیز را امامیه

 لحاظ بدین. بود نخواهد پذیر امکان حقوقي قوانین و قواعد گرفتن نظر در بدون، بیمه صنعت گسترش

 یمتعدد مباحث آن روی بر و انتخاب بیمه صنعت در ماهوی و شکلي هایویژگي عنوان به عناصر برخي

 كه نجایيآ از و، گیرد قرار توجه مورد بیمه عقد طرف دو منافع كه بود جهت بدان الشت این گردید انجام

 قوانین هب نسبت كمتری اطالع و آگاهي از جامعه آحاد و است برخوردار زیادی های پیچیدگي از بیمه صنعت

، بیمه نعتص یهاویژگي حوزه در قوانیني وضع با تا گردید آن بر سعي لذا برخوردارند حوزه این در حقوقي

 مانند ستا منطبق قواعدی و اصول بر نیز اسالمي فقه در بیمه. گردد انجام مناسبي اقدامات راستا این در

 بهره آن از مهبی قراردادهای در توانمي كه فقهي قواعد جمله از. معوض بودن قاعده، غرر قاعده، ضمان قاعده

 عامل اندتومي، واجرا مفهوم در گستردگي به توجه اب قاعده این در مجموعه كه است ضمان قاعده بحث برد

 توانمي هشد انجام مطالعات به توجه با مجموعه در باشد كشور در بیمه از صنعت استفاده راستای در مهمي

 شکوفا ات نمود كمک بیمه صنعت به توانمي فقهي قواعد سایر از استفاده با كه یافت دست نتیجه این به

ر، چون قاعده غراهمیت این است كه در فقه اسالمي برخي فقها با استناد به قواعدی هم ائزح نکته البته. گردد

ه م چون قاعددانند اما قریب به اتفاق فقها در بکارگیری قواعدی هبرخي از قراردادهای بیمه را صحیح نمي

 .معتقد مي باشندذاری بیمه در زندگي اجتماعي افراد ضمان و قاعده معوض بودن به اثرگ
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 ، تهران، انتشارات شركت سهامي انتشارقواعد عمومی قراردادها، 1383كاتوزیان، ناصر، -

 ، تهران، دانشکده امور اقتصادیبیمه اموال و مسئولیت، 1377كریمي، آیت، -

 ، تهران، انتشارات بیمه مركزی ایرانحقوق بیمه، 1387محمود صالحي، جان علي، -

 ، تهران، انتشارات، آوند اندیشهشخص ثالث حقوق بیمه، 1386معزی، جعفر، -

 


