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Abstract 
Today, life and pension insurance are very 
effective and widely used in the economic and 
social fields. In this type of insurance, 
individuals are able to save money by continuing 
to pay for their children's education, dowry, 
housing construction, and so on. Life insurance, 
due to its special features, can to a large extent 
ensure the peace and comfort of the present and 
future family. In this way, the available statistics 
show that the number of life insurance contracts 
is increasing today. Shiite jurists have accepted 
the life insurance contract as a legitimate and 
independent contract due to the generality of the 
reasons for the validity of the contracts and 
following the general rules of the contracts and 
being free from jurisprudential obstacles and not 
confining the contracts in certain and 
conventional forms, although they believe the 
insurance contract Omar can be concluded by 
entering into certain contracts and legal 
institutions, such as peace, exchange, Mudaraba 
and commitment in favor of a third party, etc. In 
life insurance, if the insured dies during the 
insurance period or is alive at the end of the 
insurance period, the insurer pays the capital and 
the only necessary condition is the validity of the 
insurance policy, which will depend on the 
payment of the premium at the due dates. 
Therefore, this type of insurance, in addition to 
having the characteristics and element of 
security, covers the economic problems of the 
survivors and also has the element of savings and 
capital formation, which is a very valuable 
element. 
 Keywords: Life Insurance, Insurer, Insurer, 
Capital, Insurance Policy. 

  

    چکیده     
ـیار  مصادیق از مستمري و عمر هايبیمه امروزه  در پرکـاربرد  و اثرگـذار  بس

 بـا  قادرنـد  اشـخاص  هـا بیمـه  نوع این در هستند. اجتماعی و اقتصادي عرصه

 فـراهم  را اي سـرمایه ، ماهیانـه  مستمر هايپرداخت و هاهزینه در جوئیصرفه

... را  و مسـکن  سـاخت  فرزندان، جهیزیـه،  تحصیل هايهزینه تأمین که کنند
 توانـد  می خود خاص هاي ویژگی به توجه با زندگی و عمر کند. بیمه میسر

 خـانواده  خاطر آسودگی و آرامش آمدن به وجود متضمن زیادي حدود تا

 آن نشـان دهنـده   موجـود  آمارهـاي  رهگـذر  ایـن  اشـد. از ب آینده و حال در

اسـت.   نهـاده  افـزایش  بـه  رو عمـر  بیمـه  قراردادهـاي  تعداد که امروزه است
 صـحت  ادلـه  عمومـات  شـمول  دلیـل  بـه  را عمـر  بیمه شیعه، قرارداد فقهاي

 فقهـی و  موانـع  از بـودن  و مبـرا  قراردادهـا  عمـومی  قواعد از تبعیت و عقود

ـتن  محصـور  ـین  هـاي  قالـب  در عقـود  ندانس عقـدي   بـه عنـوان   معهـود،  و مع
 عمـر،  بیمـه  قـرارداد  معتقدنـد  ها آن که هرچند اند، پذیرفته و مستقل مشروع

ـین  در اندراج با تواند می  صـلح،  ماننـد  حقـوقی،  نهادهـاي  و برخی عقود مع

 بیمـه  و... منعقـد گـردد. در   ثالث شخص نفع به تعهد و مضاربه معوض، هبه

 پایـان  در یـا  و فوت شود بیمه مدت طول در یمه شدهب اگر زندگی، و عمر

 الزم شـرط  تنهـا  و پـردازد  مـی  را سـرمایه  گـر  بیمـه  باشد، زنده نامه زمان بیمه

ـیدهاي  در بیمـه  حق به پرداخت وابسته که است نامه بیمه اعتبار  مقـرر  سررس

 ایـن کـه داراي   بـر  عـالوه  نامـه  بیمـه  نـوع  ایـن  لحـاظ  بـود. بـدین   خواهـد 

 پوشـش  را هـا  بازمانـده  اقتصادي مشکالت بوده، تأمین رعنص و خصوصیت

 عنصـر  کـه  باشـد  مـی  نیـز  سرمایه تشکیل و انداز عنصر پس داراي و دهد می

 است. ارزشی با بسیار
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  مقدمه  
ترین  بیمه عمر از جمله تأسیسات حقوقی بسیار مفید و سودمند است، به طوري که یکی از عمده     

هاي وارده به  یانکند خطر ناشی از فوت یک شخص در اثر ز عواملی که همواره انسان را تهدید می
بستگان و نزدیکان و یا کسانی است که به نحوي با شخص متوفی ارتباط مادي و معنوي داشتند. به 

گونه  مرور زمان این موضوع مورد توجه قرار گرفت که تأسیس بیمه حتی قادر است برخی از این
ي ناشی از فوت یک ها را تحت پوشش قرار داده و بخشی از صدمات و لطمات مادي و یا معنو زیان

شخص و آثار این حادثه بر دیگران را نیز ترمیم نماید و بدین ترتیب ضرورت وجود نهادي حقوقی 
موسوم به بیمه عمر به وجود آمد. بررسی سیر تاریخی این نهاد، بیانگر این نکته است که بیمه عمر جزء 

یکن روند پیشرفت آن با وجود توسعه هائی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ل اولین بیمه
ند بوده که  تقریباً از قافله بیمه کشور دور مانده است. به همین دلیل مسائل و روزافزون انواع بیمه چنان کُ

هاي عمر، متأسفانه  مشکالت و آثار آن کمتر مورد توجه واقع شده و علیرغم توسعه روزافزون بیمه
 اي از ابهام قرار گرفته است.  مسائل و مشکالت ناشی از آن در پرده

 این نهایت در که شود می انداز پس گر بیمه توسط ها بیمه حق از زیادي بخش بیمه، این در   

 توانند می بیمه هاي شرکت. دهد می شکل را بیمه سرمایه نامه، بیمه مدت پایان در اندازها پس

 کالن سطح در اقتصادي توسعه تحقق به و داده انجام ها ذخیره این با را خوبی هاي گذاري سرمایه

 عقدي گردد، می منعقد طرفین اراده حاکمیت اعمال و توافق و رضایت با که بیمه عمر. کنند کمک
 آن مراعات به ملتزم و کرده منعقد خود بین اى ویژه شرایط با گذار بیمه و گر بیمه که است مستقل

اعتبار باشند، شرایط خاصی مورد نیاز است که باید قراردادهاي بیمه عمر داراي  که یناباشند. براي  می
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نامه به طور دقیق تعیین شوند که عبارتند از: تعیین خطر مورد بیمه، تعیین تاریخ شروع بیمه،  در سند بیمه
تعیین میزان حق بیمه و اقساط آن، تعیین میزان و نحوه پرداخت سرمایه بیمه و تعیین ذینفع. قرارداد بیمه 

شود، بلکه در غالب  قراردادهائی است که آثار آن اصوالً به طرفین قرارداد محدود نمیعمر از جمله 
ترین اثر عقد  نماید. مهم شوند سرایت می موارد، آثار آن به اشخاص ثالث که ذینفع بیمه عمر نامیده می

گیرد  بیمه براي ذینفع آن است که در صورت تحقق حادثه موضوع عقد، سرمایه بیمه به وي تعلق می
  ). 135، 1398(سیاه بیدي کرمانشاهی،

هاي  هاي عمر در اقتصاد خانواده نیز بسیار تأثیرگذار است. براي رویاروئی با فراز و نشیب نقش بیمه  
گذاري در بیمه عمر خانواده  توان با سرمایه ، میاقتصادي یا جبران مرگ سرپرست خانواده از نظر مالی

). همچنین بیمه عمر در 36، 1390جنوردي و سمیعی زفرقندي،(موسوي برا از تزلزل نجات داد 
هاي بیمه تخصصی و  هاي اقتصادي هر کشور تأثیر به سزائی دارد، بنابراین تأسیس شرکت فعالیت

 نوع یک زندگی و عمر هاي بیمه اصوالًنظارت بر منابع آن باعث گسترش این صنعت خواهد شد. 
 از لحاظ اقتصادي، نیازهاي جبران بر عالوه تأمین . اینکنند می ادایج گذار بیمه براي را تأمین و آرامش

 نوعی حقیقت در حیات، به شرط عمر بیمه قراردادهاي که جا آناز . است اهمیت حائز هم اجتماعی

 بنابراین گذار، بیمه و گر بیمه فیمابین منعقده قرارداد شرایط تابع و انداز هستند پس و گذاري سرمایه
 بیمه قراردادهاي در حالی که شوند، می مشکل بروز باعث نیز کمتر در عمل و ندارند يزیاد پیچیدگی

 که دارند حساسی بسیار قراردادها، نکات این خاص و ظرافت پیچیدگی لحاظ به فوت به شرط عمر

گیرند. بر این اساس در این مقاله آثار بیمه عمر را از  قرار بررسی مورد فقهی ـ حقوقی از لحاظ باید
  دهیم. منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می

  ـ مفهوم بیمه عمر و تاریخچه آن1
 که شود متعهد می بیمه، حق دریافت مقابل در گر بیمه آن، موجب به که است عمر، قراردادي بیمه   

 به ستمريم به شکل معین مدت در خواه و شده بیمه سرمایه شکل به واحد دفعتاً خواه را معینی مبلغ

 موعد بپردازد. شده بیمه وارث به یا و شود می گذار تعیین بیمه طرف از که ثالثی شخص یا گذار بیمه

  ). 86، 1379باشد (زنگنه، زمان معین در او حیات یا و شده بیمه فوت است ممکن گر بیمه تعهد ایفاي
ر کرده و در ازاي دریافت حق نامه و ضمائم پیوست آن را صاد اي است که بیمه گر شرکت بیمه بیمه   

نامه را در صورت تحقق خطر موضوع بیمه به عهده  نفع بیمه گذار، پرداخت منافع بیمه به ذي بیمه از بیمه
گر بر طبق ماده  فروشد. بیمه دارد. در واقع در ازاي دریافت وجهی به عنوان حق بیمه، تعهد خود را می
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، باید شرکت سهامی عام بوده و بالتبع 1350مه گري مصوب قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بی 1»31«
گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که در ازاي پرداخت حق بیمه،  شخصیت حقوقی داشته باشد. بیمه

گذار حقیقی و بیمه شده  نماید. بیمه قرارداد را منعقد و پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن را تعهد می
گذار شخص واحدي نباشد، رضایت کتبی  رتی که بیمه شده و بیمهممکن است یک نفر باشد. در صو

نامه ضروري است، مگر در مواردي که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته  بیمه شده به هنگام صدور بیمه
  باشد که در این صورت به رضایت کتبی ولی یا قیم قانونی وي استناد خواهد شد. 

یش جمعیت، توسعه اقتصادي و رشد مبادله تجاري شکل با گذشت زمان، افزااز لحاظ تاریخی،    
 بر این اساس، بیمه ها نیز داراي جنبه حقوقی شد و بر مبناي قراردادهاي مشخص قرار گرفت. بیمه

 رواج عمر بیمه که بود آن از پس و شد پذیرفته بازرگانی محافل در که است اي بیمه اولین دریائی،

 منعقد لندن بورس سلطنتی بیمه مؤسسه میالدي در 1583ژوئن  ماه رد عمر، بیمه قرارداد . اولینیافت

 از و بسیاري ثالث بود شخص عمر روي نفر دو شرط بندي صورت به عمر بیمه اوایل، گردید. در
 مرگ آرزوي انسان که نیست صحیح عمل این کردند می اظهار و خودداري آن پذیرش از مردم

 دریافت کند. چنین پولی است عزیز نظرش در که کسی مرگ مقابل در یا باشد داشته را شخصی

 آور نان مرگ از بعد مردم از بسیاري نتیجه در و کند پیدا توسعه عمر بیمه که بود آن مانع دیدگاهی

 سرپرست مرگ که نبودند مهم این تشخیص به قادر گرفتند. زیرا می قرار ناگواري وضع در خانواده

 تا عمر آورد. بیمه می وجود به خانواده افراد براي مالی مسائل روحی، صدمات از گذشته خانواده،

ندي به نوزدهم سده اوایل  و احتماالت علم از استفاده با دانشمندان سده این طول می رفت. در پیش کُ
 به عمر بیمه کردند. استوار علمی محکم پایه بر و خارج اولیه صورت از را عمر بیمه مالی، محاسبات

 داشتند. تنها فعالیت بیش و کم» ترین بی پرس«کلیسا  هاي و کشیش تعاونی وقصند در نو، شکل

 سال در و گرفت شکل میالدي 1359 سال در داشت فعالیت چشمگیري عمر بیمه زمینه در که شرکتی

 از زیادي تعداد سال، پنج از پس و دست آورد به بزرگی هاي موفقیت صندوق این میالدي 1875

آمدند  وجود به» نیوجرسی«و » نیویورك«ایاالت  سواحل رد عمر بیمه هاي شرکت
  ). 24، 1390زاده، (اسماعیل

 ورود با همزمان امر این واقع، شد. در اسالمی  فقه وارد قمري سیزدهم سده در بیمه بحث بار، اولین   

 خت،پردا موضوع این درباره گیري موضع به که فقیهی اولین و داد رخ اسالمی هاي سرزمین به بیمه

                                                      
ا با نام بوده و با رعایت این قانون و آن ه : عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت هاي سهامی عام ایرانی که کلیه سهام31ماده   -  1

  .انجام خواهد گرفت ثبت رسیده باشند طبق قانون تجارت به
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 1198-1252» (عابدین ابن« به معروف ،»دمشقی عابدین بن عبدالعزیز بن محمد «تسنن اهل عالم
است  کرده ذکر المستأمن، عنوان با نیز بابی رسائل، کتاب جهاد بحث در قمري) بود که وي

 تشکیل مکرمه مکه در قمري 1406 سال در اسالمی که فقه کنفرانس ). در397، 1380زاده، (جمالی

 بیمه انواع تحریم بر اسالمی، مختلف کشورهاي عامه فقیهان از کنندگان شرکت اتفاق به ، قریبشد

 که هرچند باشد، معتبر تواند می سنت اهل فقه چهارچوب در اجماع این و اند کرده اجماع غیرتعاونی

 کسی اولین ،شیعه علماي ). از40، 1392زاده، شکوهی مقدم و کند (صادقی نمی ایجاد تکلیفی بر شیعیان

 یزدي سید محمدکاظم«مرحوم  پرداخت، نظر اظها به آن درباره و کرد مطرح را بیمه بحث که

 ). سایر73، 1371است (عرفانی،» الوثقی العروه«ارزشمند  کتاب صاحب و شیعه نامدار فقیه ،»طباطبایی

 اختصاص بیمه باب در اظهارنظر به را بخشی خود، فقهی هاي کتاب در نیز اسالمی معاصر علماي

  ). 32،5ق،ج1421خمینی، اند (موسوي داده
 از برخی که است شده سبب مسئله همین. دارند بیمه عقد همچون کارکردي که هستند عقودي   

 اسالم از پیش به را بیمه سابقه جریره، ضمان همچون عقودي با بیمه عقد مقایسه با نویسندگان،

 عقد با عاقله ضمان یا جریره ضمان بین که هائی شباهت دوجو با که است حالی در . اینبازگردانند

مقدم و  یکسان دانست (صادقی توان نمی وجه به هیچ را امور این خورد، می چشم به بیمه
   .)42، 1392زاده، شکوهی

شمسی توسط نمایندگی یک شرکت آلمانی به نام ویکتوریا وارد ایران شد و  1314بیمه عمر در سال    
 1315 سال از ایران عمر بیمه سهامی امه آن شرکت را تاجري تبریزي خرید. شرکتن اولین بیمه

 فعالیت زمینه این در که بود اي مؤسسه تنها شرکت، این 1331 سال و تا کرد آغاز را عمر بیمه عملیات

 در ها شرکت تمامی که شد تأسیس خصوصی مختلط بیمه شرکت پنج بعد به 1331 سال داشت. از

 چشمگیري فعالیت عمر بیمه زمینه در که شرکتی تنها داشتند. فعالیت بیش و کم هم عمر بیمه زمینه

 هزار ده از بیش سال چهار به نزدیک مدتی دربود که  »آمریکا و ایران بیمه سهامی شرکت«داشت، 

 ملی 1358 تیرماه در ایران، بیمه استثناي به بیمه هاي شرکت اسالمی انقالب از نمود. بعد صادر نامه بیمه

 دادند. تشکیل را البرز و آسیا اسامی بیمه به شرکت بیمه دو و شدند ادغام هم در 1360 شهریور در و

 آسیا بیمه شرکت به ها آن ریاضی اندوخته با همراه شده، ملی هاي شرکت صادره هاي نامه تمامی بیمه

 بیمه گذاران بیمه هب نسبت را شده ملی بیمه هاي شرکت تعهدات که شد موظف شرکت این و منتقل

اسالمی  شوراي مجلس تصویب نیز با دانا سهامی بیمه شرکت که است ذکر بگیرد. شایان عهده بر عمر
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 به نیز 1376 سال از و شد فعال اشخاص بیمه بخش در خصوصی صورت به و تأسیس 1368 سال در

  ).24، 1361پیوست (مطهري، اي بیمه هاي زمینه همه در فعالیت با ها شرکت سایر جمع
  ـ آثار قرارداد بیمه عمر در فقه امامیه2
ها و قراردادها و  بیمه به صورت امروزي در زمان شارع مقدس وجود نداشته، اما پیمان که ینابا    

احکامی در دین اسالم وجود دارد که قابل مقایسه با بیمه بوده و نشانگر توجه اسالم به این مسئله 
  د از: باشد که این موارد عبارتن می
پیمان حلف الفضول: پیمانی بود که پیامبر پیش از بعثت در آن شرکت داشته و بعد از بعثت، از  -الف   

به مردي از بنی زبید در » عاص بن وائل«آن باشکوه و عظمت یاد کردند. این پیمان در ماجراي ستم 
انان قریش تصمیم مقابل خرید کاال و عدم پرداخت بهاي آن شکل گرفت و در آن چند تن از جو

، 1396گرفتند که در محدوده مکه از ستم دیدگان حمایت کنند و حق آنان را از ظالم بستانند (شهیدي،
پیامبر (ص) پس از بعثت از این پیمان باشکوه و عظمت یاد کردند، نشان دهنده این است  که ینا). 38

مفهوم حمایتی و امنیت شغلی و تأمین که اسالم از هر نوع پیمانی که در جهت حمایت از مظلوم باشد و 
توان گفت در واقع  کند. به عبارت دیگر می آرامش خاطر را داشته باشد، استقبال و از آن حمایت می

گرانی بودند که ریسک ندادن کاال یا نپرداختن بهاي آن را براي  پیامبر و جوانان قریش در حکم بیمه
  مجانی بر عهده گرفته بودند.  تجار (بیمه گذاران) در محدوده مکه به صورت

هاي زندگی که  نفقه: یعنی تأمین هزینه زندگی دیگري از خوراك، پوشاك، مسکن و سایر نیازمندي - ب  
عادتاً به آن نیازمند است در اسالم براي برخی موارد از واجبات شمرده شده است. مانند تأمین هزینه زن 

، 2ق،ج1408دست توسط فرزند و بالعکس (حلی،دائمی توسط شوهر و تأمین هزینه والدین تنگ
ملزم نمودن شخص به پرداخت نفقه از سوي شارع در واقع نشان دهنده  ).390، 1387)و(فیض،296و293

باشد.  بیمه عمر نیز ناشی از همین  توجه اسالم به مسئولیت داشتن فرد در مقابل خانواده و خویشان نزدیک می
باشد چرا که در اکثر قراردادهاي بیمه عمر، فرد زندگی  اده و نزدیکان میپذیري فرد نسبت به خانو مسئولیت

  ). 7، 1390نماید (زردرنگ کشکی، خود را به نفع خانواده و خویشان نزدیک بیمه می
بندد که ضامن جنایات و  ضمان جریره (عقد مواالت): زمانی شخصی با دیگري پیمان می -ج  

دیه را بپردازد و در مقابل از آن شخص، ارث ببرد. این عقد  جراحات خطائی او باشد و از طرف او
همچون سایر عقود، مبتنی بر ایجاب و قبول و اهلیت طرفین قرارداد است و عالوه بر این موارد 

عنه هنگام انعقاد عقد ضمان همچون زمان فوت باید هیچ وراث اقربایی نداشته باشد. البته زوج و  مضمون
تواند به صورت متقابل نیز منعقد گردد  برند. این عقد می هم اعالي خود را میزوجه با ضمان جریره س
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). ماهیت عقد ضمان جریره، خیلی نزدیک به 391ق، 1414)و(قزوینی،126ق، 1420(موسوي خمینی،
توان در این قرارداد ضامن را  باشد چرا که همچون بیمه مبتنی بر قرارداد است و می ماهیت عقد بیمه می

برد در  عنه می گذار و سهم ارثی که ضامن از مضمون عنه را در حکم بیمه گر، مضمون بیمهدر حکم 
گر  حکم حق بیمه، محسوب داشت و پرداخت دیه از سوي ضامن را همان انجام تعهدي دانست که بیمه

  باشد.  در صورت وقوع خطر مورد بیمه، ملزم به جبران آن می
به تبعیت از فقه امامیه، عاقله  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2»468«ضمان عاقله: مطابق ماده  -د  

عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدري و مادري یا پدري به ترتیب طبقات ارث است. همه 
باشند. نظام  توانند ارث ببرند، به صورت مساوي مکلف به پرداخت دیه می کسانی که در زمان فوت می

باشد که در مقابل  گري می اي نیست چرا که عاقله فرد، در حکم بیمه ظام بیمهشباهت به ن عاقله بی
باشد. البته با  دار جبران دیه قتل خطائی و برخی جراحات خطائی فرد می حق بیمه) عهدهدریافت ارث (

، 1361توان گفت نوعی بیمه شرعی است (مطهري، این تفاوت که عاقله مبتنی بر قرارداد نیست، بلکه می
  ).226ق، 1422)و(مکارم شیرازي،20

عالوه بر این، برخی از عقود معین در فقه و حقوق اسالمی همچون عقد صلح، مضاربه، جعاله، ضمان و هبه   
معوض، قابل مقایسه با قرارداد بیمه بوده، به طوري که برخی از فقها بر مشروعیت فقهی عقد بیمه، از طریق 

اند. قرارداد بیمه عمر به عنوان یک قرارداد صحیح و مستقل، تابع قواعد  انعقاد در قالب این عقود فتوي داده
عمومی قراردادها بوده و با هیچ مانع فقهی و حقوقی مواجه نیست. حکم به صحت و استقالل قرارداد بیمه 

تجاره «، »اوفوا بالعقود«عمر با عرضه این قرارداد بر عمومات و اطالقات ادله صحت عقود، مانند آیات شریفه 
و تطبیق این قرارداد با قواعد » الناس مسلطون علی اموالهم«، »المؤمنون عند شروطهم«و روایات » عن تراض

قانون مدنی به آن اشاره شده، صورت گرفته است. همچنین از طریق  3»190«عمومی قراردادها که در ماده 
توان بر مشروعیت عقد بیمه  به معوض، میدرج و انطباق قرارداد بیمه عمر با عقود معین مانند عقد صلح و ه

حکم داد چرا که امکان انعقاد این قرارداد در قالب عقد معین مشابه وجود دارد. با این حال با توجه به 
عمومات ادله صحت عقود، نیازي به انعقاد این قرارداد در قالب عقود معین مشابه وجود ندارد چرا که عقود 

                                                      
: عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدري و مادري یا پدري به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که 468ماده  -  2

  .به پرداخت دیه می باشنددر زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوي مکلف 
موضوع  - 3اهلیت موضوع.  - 2رضاي آن ها.  قصد طرفین و - 1: براي صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 190ماده  -  3

  معامله.  مشروعیت جهت - 4معین که مورد معامله باشد. 
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باشند و قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل تابع قواعد عمومی  هاي معین نمی محصور در قالب
  باشد.  قراردادها یوده و از موانع فقهی و حقوقی مبرا می

تعلیق در بیمه عمر نیز از نوع تعلیق در اثر قرارداد است که از نظر فقه و حقوق اسالمی امري پذیرفته   
اند (زردرنگ  بر استقالل قرارداد بیمه عمر داده باشد و فقهاي شیعه در این مورد حکم شده می
). البته اکثریت فقهاي اهل سنت، انعقاد قرارداد بیمه به صورت یک عقد مستقل را 85، 1390کشکی،

هاي معین و معهود و همچنین وارد دانستن برخی  نپذیرفته و معتقدند با توجه به انحصار عقود در قالب
، مخصوصاً بیمه عمر مانند شبهه ربا، تنها راه مشروعیت قراردادهاي ایرادات فقهی بر این قراردادها

باشد. براي نمونه تکافل خانواده که دلیلی براي بیمه عمر  ها در قالب عقود معین می اي، انعقاد آن بیمه
  گردد. شود در قالب عقودي مانند مضاربه، هبه و وکالت و یا ترکیبی از این عقود منعقد می محسوب می

  ثار قرارداد بیمه عمر در حقوق ایرانـ آ3
هاي اشخاص عبارت است از تأمین خطر فوت، نقص عضو، از  در حقوق ایران، موضوع بیمه  

هاي درمانی. این رشته از بیمه دربرگیرنده  کارافتادگی همیشگی، از کارافتادگی موقت و جبران هزینه
بیماري اشخاص است  هاي ث اشخاص و بیمههاي حواد هاي عمر، بیمه هاي گوناگونی مانند بیمه شاخه

هاي  ). بر این اساس بیمه عمر زیرمجموعه شاخه بیمه15، 1390(موسوي بجنوردي و سمیعی زفرقندي،
باشد و عقدي هم  گیرد که موضوع آن تحت پوشش قرار دادن فوت یا حیات انسان می اشخاص قرار می

گذار الزامی نیست لذا عقد از  مه از طرف بیمهجایز و هم الزم است، به طوري که چون پرداخت حق بی
گر ملزم است به تعهد قراردادي خود عمل  طرف وي جایز است ولی اگر حق بیمه پرداخت شود، بیمه

  نماید، لذا عقد از طرف او الزم است. 
روهی، هاي گ شوند. بیمه قراردادهاي بیمه عمر به دو گروه عمده قراردادهاي گروهی و انفرادي تقسیم می   

ها سالمتی و حیات گروهی افراد انسانی از طریق یک شخص طبیعی یا  هائی هستند که به موجب آن بیمه
هاي انفرادي،  گیرد. بیمه باشد، موضوع بیمه قرار می ها می حقوقی که قادر به فعالیت و عمل به نفع این گروه

گیرد و شامل بیمه  اي قرار می ها حیات و فوت یک شخص تحت پوشش بیمه هائی هستند که طی آن بیمه
  شود.  هاي عمر مختلط می عمر به شرط حیات، بیمه عمر به شرط فوت و بیمه

 تحت آن، خاطر به شده بیمه که خطري از ستعبارت ا عمر، بیمه قرارداد در معامله مورد موضوع  
 معین مدت در شده بیمه فوت خطر وفات، شرط به عمر بیمه قرارداد گیرد. درمی قرار ايبیمه پوشش

 بیمه خطر فوت مختلط، عمر بیمه در و معین مدت در شده، بیمه حیات حیات، شرط به عمر بیمه در و

 است. در معامله مورد موضوع زمان، هم طور به معین، مدت در او ماندن زنده احتمال نیز و شده
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 برابر حوادث در تأمین و امشآر به رسیدن قرارداد، انعقاد از اصلی هدف و انگیزه عمر، بیمه قرارداد

، 1392کشکی، فرد و زردرنگ آید (امین می حساب به مشروع کامالً اي انگیزه که است زندگی ناگوار
گردد در صورتی که داراي اثر حقوقی نباشد یا موانعی  هر قراردادي که در عالم اعتبار منعقد می). 160

اعتبار و حتی در مواردي که شخص با  هومی بیدر راه تحقق آثار حقوقی آن ایجاد شود، در واقع مف
اعتبار به حساب  ورزد، عملی غرري تلقی شده و بی علم به عدم امکان اجرا به انعقاد آن مبادرت می

هاي بیمه عمر همانند سایر قراردادها، ایجاد تعهد است و بدون تردید اگر  آید. اثر عمومی قرارداد می
جرا باشد، در واقع جنبه حقوقی ندارد و باید آن را تعهد اخالقی این تعهد بدون پشتوانه و ضمانت ا

آیند هر دو طرف  نامید. در قراردادهاي بیمه عمر از هر قسم که در ردیف عقود معوض به حساب می
باشند. هرچند اصل  گیرند و ملزم به ایفاي آن می گر تعهداتی را بر گردن می گذار و بیمه عقد یعنی بیمه
کند که آثار هر عقدي صرفاً نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام  ر قرارداد ایجاب مینسبی بودن آثا

ایشان جریان پیدا کند، ولی در قراردادهاي بیمه عمر در مواردي که شخص ثالث به عنوان ذینفع تعیین 
بلکه امر سازد  اي وارد نمی شود لیکن، به اعتبار قرارداد لطمه شود، در واقع از این اصل تخلف می می

  ).172، 1393آید (شهیدي زندي، اي نیز به حساب می شده  متعارف و پذیرفته
گذار است که با پرداخت اقساط حق بیمه، شرکت  در قرارداد بیمه عمر در صورت فوت، این بیمه   

ه نماید و این سرمایه را باید در ردیف اموال شخصی ب اي می گر را متعهد به پرداخت سرمایه بیمه بیمه
، 1316قانون بیمه مصوب  4»24«ماده مطابق  گردد. حساب آورد که به عنوان ذینفع در قرارداد معین می

در  که یناشود، مگر  وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می
ن صورت وجه بیمه متعلق به بیمه قید دیگري شده باشد که در ای موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند 

نامه  کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. در مواردي که ذینفع تعیین شده در بیمه
نامه تصریح  اشخاص متعددي بوده و غیر از وراث باشند، مسلم است که سرمایه بیمه به نسبتی که در بیمه

ل تساوي به نسبت مساوي بین استفاده نامه ساکت باشد به موجب اص شده و در صورتی که بیمه
گردد، خواه تمام استفاده کنندگان مرد یا زن یا تعدادي مرد و تعدادي زن باشند  کنندگان تقسیم می

  ). 60، 1393(شهیدي زندي،

                                                      
که در موقع عقد بیمه یا بعد  یناشود مگر  پرداخته می فی: وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متو24ماده   -  4

  .شده است شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده بیمه قید دیگري از آن در سند 
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در قرارداد بیمه عمر در صورت وفات، بر حسب نوع قرارداد با حادث شدن فوت بیمه شده در هر   
گذار، وارث بیمه شده  تواند بیمه نامه، ذینفع معین شده که می هلت مقرر در بیمهزمان و یا فوت وي در م

اي را دارد. با این وجود شرکت بیمه براي پرداخت سرمایه و به  و یا ثالث باشد، استحقاق سرمایه بیمه
آثار  نماید که ناتوانی در ارائه هرکدام داراي اصطالح براي عمل به تعهد خویش مدارکی را مطالبه می

گذار باید مواردي را اثبات کند که از آن جمله، اثبات فوت  و در مواردي بیمهحقوقی است. لذا ذینفع 
توان برشمرد. در بیمه عمر جمعی  ها را می بیمه شده، اثبات ذینفع بودن و اثبات پرداخت حق بیمه

که قابلیت تغییر را دارند  گذار اقدام به بیمه عده زیادي از افراد گر با تقاضاي بیمه (گروهی) بیمه
نماید، بلکه هریک از  گر نه تنها اقدام به معاینات پزشکی بیمه شدگان می نماید. در اکثر موارد، بیمه می

  باشند.  نیت می ایشان مکلف به تکمیل پرسشنامه مخصوص با دقت و حسن
وع است، بلکه خطر الوق گذار نیست، زیرا مرگ حتمی در بیمه عمر، موضوع بیمه، خطر مرگ بیمه  

باشد. خطري که موضوع عقد بیمه قرار  گذار است که نامعلوم می موضوع عقد، طول مدت عمر بیمه
اي باشد که در صورت بروز حادثه، موجب کاهش دارائی و یا زیان غیرمالی  گیرد باید به گونه می
داخل در قلمرو بیمه گذار گردد و به همین جهت قمار و شرط بندي که فاقد چنین وصفی است  بیمه
گذار پرداخت حق بیمه است و با پرداختن حق بیمه حقوق خاصی پیدا  شود. تعهد اصلی بیمه نمی
گذار از حق دریافت  ها حق دریافت سرمایه بیمه عمر است ولی گاه بیمه ترین آن کند که عمده می

خت سرمایه بیمه عمر خودکشی با شرایطی موجب محرومیت از پردا که چنانشود،  سرمایه محروم می
گذار در منافع  گر گاه تعهدات دیگري نیز دارد مثل شرط مشارکت بیمه است. عالوه بر این، بیمه

گذار یا وارث او اختصاص دارد ولی  هاي عمر مزایاي حاصل از قرارداد به بیمه شرکت بیمه. در بیمه
  شد. گذار این حقوق را به شخص ثالث واگذار کرده با ممکن است که بیمه

تواند هر وقت مایل  گذار می گذار اجباري نیست، یعنی بیمه در بیمه عمر پرداخت حق بیمه از طرف بیمه   
باشد از ادامه پرداخت حق بیمه امتناع نماید. در واقع بدون مراعات این اصل فلسفه بیمه عمر و نقش اقتصادي 

گذار از انعقاد  قطعی و غیرقابل رجوع باشد، بیمهگذار به پرداخت حق بیمه  شود. اگر تعهد بیمه آن متزلزل می
شود، زیرا قراردادهاي بیمه عمر معموالً بلندمدت هستند و میزان حق بیمه نیز زیاد  عقد بیمه عمر منصرف می

گذار به پرداخت حق بیمه بدون توجه به وضعیت مالی و اقتصادي وي، بیمه عمر را از  است و لذا اجبار بیمه
  کند.  گذاري اختیاري دور می عنوان عامل پس انداز و سرمایهکارکرد خود به 

شود که در صورت  از اختیاري بودن پرداخت حق بیمه در قراردادهاي بیمه عمر این نتیجه گرفته می   
تواند به دادگستري مراجعه  گذار به پرداخت حق بیمه نمی گر براي اجبار بیمه عدم پرداخت آن بیمه
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گذار در  ي بودن پرداخت حق بیمه استثناي مهمی دارد و آن این است که اگر بیمهنماید. قاعده اختیار
نامه عمر به سود او شده باشد، دیگر پرداخت حق بیمه  مقابل شخص ثالث ملزم به تهیه و تدارك بیمه
تواند الزام او را از دادگستري جهت پرداخت حق بیمه  براي او اختیاري نیست و شخص ثالث ذینفع می

شود. به عنوان مثال یک  به سود طلبکار دیده می» بیمه عمر مانده بدهکار«اهد. نمونه چنین امري در بخو
نامه عمري به سود مؤسسه وام دهنده تهیه  کند که بیمه مؤسسه وام دهنده از وام گیرنده درخواست می

پرداخت کند، این نماید تا اگر قبل از بازپرداخت اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه بقیه اقساط را 
هاي بیمه این نوع پوشش  معروف است. در ایران برخی شرکت» بیمه عمر مانده بدهکار«نامه به  بیمه
دهند. قاعده اختیاري بودن پرداخت حق بیمه که مختص به قراردادهاي بیمه عمر  اي را ارائه می بیمه

حوادث نیست که در آن تعهدات هاي اشخاص از جمله بیمه  بوده، قابل تعمیم و تسري به سایر بیمه
انداز  گر تابع طول عمر انسان نبوده، بلکه تابع خطرات بیمه شدنی بدون در نظر گرفتن جنبه پس بیمه

است. لذا وقتی که بیمه حوادث، به طور مکمل در قرارداد بیمه عمر آورده شود، بیمه حوادث نیز به 
نامه به صورت مجزاي از بیمه نامه  اگر این بیمهشود، حتی  اختیاري میعنوان بخشی از قرارداد اصلی 

  ). 118، 1383گذار داده شود (عبادي بشیر، عمر به بیمه
ها اصل  قرارداد بیمه عمر در همه انواع آن، از نوع قراردادهاي احتمالی تلقی شده است. زیرا در آن  

در بیمه  که چنانوم نیست. ها بر حسب مورد به طور قطع و یقین معل ن تعهد و حقوق طرفین و میزان آ
گذار در پرداخت حق بیمه نامعلوم است یا  گر معلوم و قطعی است ولی تعهد بیمه تمام عمر، تعهد بیمه

  پرداخت سرمایه در بیمه فوت موقت قطعی و مسلم نیست.
  نتیجه

نظر  از عقد یک انعقاد براي الزم شرایط کلیه و بوده قراردادها عمومی قواعد تابع عمر بیمه ـ قرارداد1
  دارد.  را اسالمی حقوق و فقه

 عنوان به تواند می نباشد مواجه حقوقی و عرفی شرعی، مانعی با که در صورتی عمر بیمه ـ قرارداد2

  شود.  واقع انعقاد مورد مستقل عقد یک
 ـ اختصاص مزایاي بیمه عمر به شخص ثالث و ورثه به این ترتیب است که پرداخت سرمایه مستقیماً از3

شود، لذا طلبکاران  گذار نمی شود و این سرمایه هیچ گاه وارد دارائی بیمه ها تعهد می گر به آن طرف بیمه
  گذار حقی بر آن نخواهند داشت.  بیمه

 فقدان از ناشی روحی تألمات که شده بیمه بازماندگان که است این فوت به شرط عمر بیمه ـ هدف4

باشند.  داشته تأمینی مالی لحاظ از حداقل و نشوند قتصاديا هاي آسیب کنند، دچار می تحمل را او
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 بیمه سرمایه تقسیم در تغییراتی یا گیرد صورت وراثت انحصار از پس این تأمین که باشد قرار اگر 

 عمر بیمه سرمایه مورد در ماند. لذا می ناکام خود اهداف اجراي در بیمه عمر بگیرد، صورت عمر

 از که باشد اموالی جزء باید ترکه زیرا شود، نمی محسوب ترکه جزء این سرمایه که توان گفت می

 اساساً نیست. چنین عمر در بیمه که باشد تصرف و دخل قابل حیات، فرض در گذار) طرف میت (بیمه

 و آرامش تأمین نتیجه در و خسارت پرداخت به تعهد دریافت مقابل در مال مبادله عمر، بیمه در مبادله
 ابهام بنابراین شود. می محسوب یا ذینفعانش گذار بیمه آتیه براي گذاري سرمایه نوع یک و است امنیت

 و تأمین تعهد، مقابل، در پردازد، می را اي اقساط بیمه وي زیرا ندارد، وجود گذار بیمه براي جهل و
  دارد.  اقتصادي ارزش و مالیت گذاري، و سرمایه تأمین این و آورد می دست به گذاري سرمایه

 گذار بیمه براي نامه بیمه صدور با گر بیمه نیازهاي اقتصادي، جبران بر عالوه عمر، هاي بیمه در ـ اصوال5ً

 بازماندگان آتیه تأمین باعث هم زندگی و عمر هاي دیگر، بیمه تعبیر کند. به می فراهم تأمین و آرامش

  کند. می را ایجاد سرمایه نوع یک هم و شود می شده، بیمه
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