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 فصل اول
 

 مباني حقوقي بيمه:و تعريف حقوق بيمه
حقوق بيمه يكي از زير مجموعه هاي حقوق خصوصي است كه نقش و جايگاه طرفين قرارداد بيمه و حقوق و وظايف 

 ثالث ايجاد مي شود را مورد بررسي قرار مي دهد.براي اشخاص  هر يك از اتاق و همچنين حقوق و منافعي كه بعضاً

حقوق بيمه همزمان با پيدايش صور اوليه و ابتدايي بيمه مشكل گرفت و سپس با شروع عمليات بيمه اي به عنوان يك 

حرفه مستقل و توسعۀ آن در قرنهاي اخير و خصوصاً از اوايل قرن هجدهم ميالدي كه شركتهاي بيمه تأسيس و آن 

 اي بيمه گران فردي را گرفتند،حقوق بيمه به مفهوم واقعي آن پا گرفت.شركتهاي ج

موضوعات حقوق بيمه در بادي امر بر اساس عرف و عادت موجود بين تجار و استفاده از ساير مقررات و شبيه سازي 

 رار گرفت.آن با بيمه مورد بحث قرار گرفت و پس از آن لزوم وضع قوانين و مقررات خاص بيمه گري مورد توجه ق



ميالدي انجمن بيمه گران فلورانس تأسيس شد، در اين انجمن و شرايط عمومي وتعرفه حق  2551في المثل در سال 

 بيمه ها را براي بيمه هاي حمل و نقل تنظيم نمود و اعضاي انجمن نيز ملزم به اجراي آن شدند.

 ي بيمه وجود آمد.در قرن هفدهم ميالدي در برخي كشورهاي اروپايي مقررات مدوني برا

 

بيمه و قانون  قانون بيمه است. بدين معنا كه بسيارى از مواد قانون شايان توجه امرى بودن قواعد و ضوابطه ٔ  نكته

آنها ضمانت اجراء متناسب با عمل خالف دارد.  بايد رعايت كنند و تخلف ازگذاران مىگران و بيمهگرى را بيمهبيمه

كه عيب و قراردادهاى بيمه موجب بطالن و عدم اعتبار آن است. در حالى دليس در بستنچنانكه سوءِنيت و تقلب و ت

خورده به شخص فريب "بلكه بعضا شودكند. موجب بطالن نمىها ايجاد مىتدليس در ديگر معامله نقصى كه تقلب و

شده در قانون بيمه نشانگر بينى اجراء حقوقى پيش قانون مدنى(. اين ترتيب و ضمانت ۹۳۴ ٔ  دهد )مادهحق فسخ مى

 اى است اين خصلت موجبهاى بيمهوستدها و رابطهاصول اخالقى در داد نيت و رعايتحساسيت و اهميت حسن

 گران وبيمه گزاران نتوانند به سهولت از شرايط قراردادهاى بيمه سوءاستفاده كنند شود كه بيمهمى

اى است كه در كشورهاى جهان نظارت و كنترل بر ردادهاى بيمهها و قرامعامله دليل همين اهميت و حساسيتبه 

به “ گرىمركزى ايران و بيمه“ قانون تأسيس بيمه” 2۳5۱ اى دارد. در كشور ما در سالاى اهميت ويژهبيمه عمليات

هدايت منظور تنظيم و تعميم و به”گويد: نخست اين قانون مى ٔ  گذاشته شد. ماده اجراء ٔ  تصويب رسيد و به مرحله

منظور اعمال نظارت همچنين به شدگان و صاحبان حقوق آنها،گذاران و بيمهبيمه در ايران و حمايت از حقوق بيمه امر

صورت شركت سهامى تأسيس ايران طبق مقررات اين قانون به مركزى ٔ  اى به نام بيمهفعاليت، مؤسسه دولت بر اين

 .“گرددمى

 مباني حقوقي بيمه:
ز زير مجموعه هاي حقوق خصوصي است كه نقش و جايگاه طرفين قرارداد بيمه و حقوق و وظايف حقوق بيمه يكي ا

 براي اشخاص ثالث ايجاد مي شود را مورد بررسي قرار مي دهد. هر يك از اتاق و همچنين حقوق و منافعي كه بعضاً

ك شروع عمليات بيمه اي به عنوان يحقوق بيمه همزمان با پيدايش صور اوليه و ابتدايي بيمه مشكل گرفت و سپس با 

حرفه مستقل و توسعۀ آن در قرنهاي اخير و خصوصاً از اوايل قرن هجدهم ميالدي كه شركتهاي بيمه تأسيس و آن 

 شركتها جاي بيمه گران فردي را گرفتند،حقوق بيمه به مفهوم واقعي آن پا گرفت.

ود بين تجار و استفاده از ساير مقررات و شبيه سازي موضوعات حقوق بيمه در بادي امر بر اساس عرف و عادت موج

 آن با بيمه مورد بحث قرار گرفت و پس از آن لزوم وضع قوانين و مقررات خاص بيمه گري مورد توجه قرار گرفت.

ميالدي انجمن بيمه گران فلورانس تأسيس شد، در اين انجمن و شرايط عمومي وتعرفه حق  2551في المثل در سال 

 را براي بيمه هاي حمل و نقل تنظيم نمود و اعضاي انجمن نيز ملزم به اجراي آن شدند.بيمه ها 

 در قرن هفدهم ميالدي در برخي كشورهاي اروپايي مقررات مدوني براي بيمه وجود آمد.

 

 منابع حقوق بيمه:
به فكر ايجاد ضوابط و قواعد  همانند هر نهاد مدني ديگر، متعاقب ايجاد روابط بيمه اي، تجار و بازرگانان و بيمه گران

 افتادند. "بيمه"مربوط به 

در ابتدا صرفاً روابط قراردادي في ما بين طرفين حاكم بود و مفاد شرايط قرارداد تعيين كننده حقوق و وظايف و 

مقررات طرفين بود ليكن با گذشت زمان و توسعه امر بيمه صرف قرارداد في ما بين كفايت ننموده و طرفين جهت 



كتهاي عرف و رويه شر-مل و نقل اختالف ناچار به رجوع به منابع ديگر شدند،منابع حقوقي بيمه عبارتند از قانون بيمهح

تي در اختصار توضيحا به"ساير قوانين و مقررات و رويه قضايي كه ذيال -نظريه علماي حقوقي بيمه)دكترين(  -بيمه

 خصوص هر يك از آنها ارايه مي گردد:
 

 قانون -1

ماده به تصويب  ۳1در  2۳21ز منابع حقوقي بيمه و اساسي ترين آن قانون بيمه مي باشد كه در ايران در سال يكي ا

مجلس رسيد و در حال حاضر نيز همان قانون بدون تغيير جاري مي باشد، البته با عنايت به گذشت ساليان دراز و 

بيمه نمايان تر شده است، عالوه بر قانون بيمه قوانين روند تحوالت خصوصاً در سيستم اقتصادي لزوم تهيه قانون جامع 

 به آنها اشاره گرديده است. "ديگري در روابط با امر بيمه و بيمه گري وضع گرديده كه ذيال

 ها و مسائل مسئوليت مدنىها و ضابطهكننده و روشنگر برخى قاعده، كه بيان2۳۳۴مصوب  قانون مسئوليت مدنى -

را مورد توجه و تصريح قرار  اجبارى مسئوليت مدنى كارفرمايان ٔ  اى بيمهسيزدهم خود گونه ٔ  هدر ايران است، در ماد

  .دهدمى

دى  1۳در مقابل شخص ثالث، مصوب  موتورى زمينى ٔ  اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه ٔ  قانون بيمه -

  .چهارده ماده است ٔ  ، كه دربرگيرنده2۳۹۱ماه 

 موتورى زمينى در مقابل شخص ٔ  اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه ٔ  قانون بيمه اجرائى ٔ  نامهآئين -

هاى جديدى نامهآئين 2۳۹۲نامه در سال ماده است. به اين آئين 2۴، ٔ  ، كه دربرگيرنده2۳۹۱/21/1۲ثالث، مصوب 

 .است“ هاى بدنىخسارتصندوق تأمين ” امور مالى و منابع درآمد ٔ  اضافه شده كه در خصوص سازمان و اداره

  .2۳5۱ / ۳۱/۳گرى، مصوبمركزى ايران و بيمه ٔ  قانون تأسيس بيمه -

 )شوراى انقالب( . ۹/۹/2۳5۲مؤسسات بيمه، مصوب قانونى ملى شدن ٔ  اليحه -

  :دهدتأمين را مورد توجه و تصريح قرار مى قانون اساسى جمهورى اسالمى، كه در چند اصل زير بيمه و -

  .بهداشت و بيمه توجه و تأكيد دارد ٔ  صل سوم به ايجاد رفاه و رفع فقر و توسعها 21در بند 

  .توجه شده است“ سرپرستسالخورده و بى گان و زنانهخاص بيو ٔ  ايجاد بيمه”در بند چهارم اصل بيست و يكم به 

لت را مكلف به تهيه و اعالم كرده و دو “حقى همگانى”اصل بيست و نهم، برخوردارى از تأمين اجتماعى و بيمه را 

 ./ .هاى اجرائى آن كرده استتدارک زمينه

  15/۳/2۳11هاى بيمه، مصوبشركت امور ٔ  قانون اداره -

ايران مأمور  ٔ  شركت سهامى بيمه تصويب و 2۳51محصوالت كشاورزى: اين قانون، نخست در سال  ٔ  قانون بيمه -

به “ محصوالت كشاورزى ٔ  صندوق بيمه” ٔ  اى بيمه، ادارههشركت اندازى و سازماندهى آن شد  پس از ملى شدنراه

  .صورت سازمانى فعال و مفيد در خدمت كشاورزان استاكنون بههم بانك كشاورزى واگذار شد كه



هاى حق ها، تعرفهنامهشرايط عمومى بيمه اى مانندمسائل گوناگون بيمه ٔ  هاى شوراى عالى، كه دربرگيرندهمصوبه -

  .كار انداختن آنها و ... است.به هاى فنى ودارى اندوختهبيمه، ضوابط نگه

 عرف و رويه شرکتهاي بيمه -2

عرف و رويه تجار يكي از منابع مهم حقوق تجارت مي باشد و به همين روال عرف و رويه حاكم بر شركتهاي بيمه نيز 

ماده تنظيم گرديده و تبعاً  ۳1صرفاً در اشاره شد قانون بيمه  از منابع قابل توجه حقوق بيمه است، همانگونه كه فوقاً

در بسياري از موارد ساكت و ناقص و يا مبهم مي باشد، رويه و عملكرد شركتهاي بيمه در طوالني مدت توانستند 

بسياري از موارد نقص يا ابهام را برطرف نموده و بيمه گذاران شركتهاي بيمه نيز آنها را به عنوان عرف بيمه اي به 

 ه اند.رسميت شناخت

 

 

 

 نظريه علماي حقوقي و بيمه)دکترين( -3

حقوقدانان و متخصصان فن بيمه با بررسي و بحث و نگارش آرا و عقايد خود سهم به سزايي در تبيين امر بيمه و رفع 

نواقص قانون بيمه داشته اند، در حال حاضر نه تنها در شركتهاي بيمه بلكه حتي در مراجع قضايي  نظرات آنان پايۀ 

 م گيريهاي شركت هاي بيمه و قضات قرار مي گيرد.تصمي

 

 ساير قوانين: -4

در قانون بيمه اشاره اي به تعريف عقد يا تعريف فسخ و بطالن و يا خصوصيات حقوقي عقد بيمه و... نشده است و 

ز عه نمود و اقانون دريايي و .... مراج -قانون گمركي -قانون تجارت -الجرم بايد به ساير قوانين من جمله قانون مدني

 تعاريف و متون مربوطه جهت تكميل و تشريح قانون بيمه كمك گرفت.

 

 رويه قضايي -7
اي توسط آنان و همچنين اي و آراي صادره در حل وفصل اختالفات بيمهنحوه استدالل قضات در بررسي دعاوي بيمه

ه باشد كاز ديگر منابع حقوق بيمه مي باشد(آراي اصراري و  آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور )كه در حكم قانون مي

 اي بنمايد .تواند كمك شاياني در تفسير و تبيين مسائل بيمهمي

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 دوم فصل
 آن انواع و عقد تعريف- 1

 .است پرداخته آن انواع توضيح و عقد تعريف به 2۲۴ تا 2۲۳ مواد در ايران مدني قانون

 و نمايند امري بر تعهد ديگر نفر چند يا يك مقابل در نفر چند يا يك نكهاي از استتت عبارت عقد2۲۳ ماده مطابق

 . باشد آنها قبول دمور

 باشد مي حقوقي و حقيقي از اعم شخص 1 اراده يا نفر 1 حداقل وجود و حضتور  عقد ايجاد الزمه تعريف اين برابر

 .گردد مي عقد پيدايش موجب مقابل طرف قبول مقابل در آنها از يكي پيشنهاد گردد منعقد عقد آنها توافق با كه

 : است نموده توصيف شرح بدين را عقد انواع 2۲۴ تا 2۲۹د موا

 . معين موارد در مگر ندارد را آن فسخ حق طرفين از يك هيچ كه است عقدي :الزم عقد

 . نمايد فسخ را آن بتواند بخواهد زمان هر طرفين از يك هر كه عقدي :جائز عقد

 . باشد داشته وجود فسخ اختيار ثالث شخص براي يا آنها از يكي يا طرفين براي كه ستا آن :خياري عقد

 . نباشد ديگري امر به موقوف انشاء حسب به آن تاثير كه است عقدي :منجز عقد

  باشد ديگري امر به وابسته انشاء حسب به آن تاثير كه است عقدي :معلق عقد

 
. 

 بيمه عقد تعريف .

 عقود جزء بيمه عقد كه آنجا از و گرديده درج معينه عقود ضتتوابط و مشتتخصتتات و تعاريف يرانا مدني قانون در -

 مشتتمول جديد عقد يك عنوان به ولي نشتتده نوشتتته مدني قانون در آن مشتتخصتتات و ضتتوابط باشتتد، نمي معين

 صريح مخالف كه صورتي در اند نموده منعقد را آن كه كساني به نسبت خصتوصي  قراردادهاي مدني قانون 2۱ماده

 نباشد قانون

 آن بر (الزامات و معامالت و عقود) مدني قانون دوم قستتمت در مندرج حقوقي كلي اصتتول و باشتتد مي استتت نافذ

 . است حاكم

 عقد ضوابط و اصول و مشخصات و رسيده تصويب به 2۳21 سال در نيز بيمه قانون دانيم مي كه همانطوري ضمناً

 حسب بيمه داد قرار ،2۳21 سال مصتوب  بيمه قانون بر عالوه ترتيب بدين و استت  هنمود تعيين را آن وانواع بيمه

 . باشد مي نيز مدني قانون در مندرج كلي اصول تابع مورد

 مي تعهد طرف يك آن موجب به كه استتت عقدي بيمه دارد مي مقرر بيمه قانون اول ماده :بيمه عقد تعريف -

 جبران را او بر وارده خستتارت حادثه بروز يا وقوع صتتورت در ديگر فطر از وجوهي يا وجه پرداخت ازاء در كند

 پردازد مي گزاره بيم كه را وجهي و گزار بيمه را تعهد طرف و گر بيمه را متعهد .بپردازد معيني وجه يا نموده



 بدون ولي ميباشد صريح و روشن قانوني، تعريف نامنداين مي بيمه موضتوع  شتود  مي بيمه كه را آنچه و بيمه حق

 ايرادات از بعضتتي به اينجا در .باشتتد نمي ومانع جامع تعريفي تعريف، اين ديگر عبارت به و نيستتت ايراد و عيب

 : شود مي اشاره

 مانعي نيست زيرا:تعريف مذکور تعريف  -الف 

 

 . و عدم اشاره به محاسبات آماري است بوده بيمه پيدايش اصلي علت كه تعاون اصل به توجه عدم*

 انعقاد با گزار بيمه كه معني بدين گرديده مطرح گزارمه بي و گر هبيم بين حقوقي بطه را صتترفا تعريف اين در

 و كند مي واگذار گر بيمه عهده به كند مي هديدت را او كه احتمالي خستتارات جبران بيمه، حق پرداخت و قرارداد

 و وضعيت با و باشد نمي بيمه امر از كاملي و دقيق تعبير مفهوم اين .دارد مي نگه امان در خسارات اين از را خود

 حقيقت يعني آماري محاستتبات و آمار مفاهيم و اونتع اصتتل به آن بر عالوه .نيستتت منطبق بيمه اصتتلي ماهيت

 را وجوهي مختلف اشتتخاص و افراد با اي هبيم قراردادهاي انعقاد با گر بيمه .استتت نشتتده توجهي نيز بيمه علمي

 مي تعيين مختلف معيارهاي اساس بر و آماري محاسبات انجام از پس آن وحدود ميزان كه بيمه حق عنوان تحت

 محل از كه باشتتد نحوي به بايد دريافتي هاي هبيم حق و صتتادره هاي نامه بيمه تعداد .مينمايد آوري جمع شتتود

 نهايت در و ديهتا گر هبيم پرسنلي و اداري هاي هزينه – پرداخت گزاران بيمه احتمالي خستارات  حاصتله  وجوه

 است، بيمه امر علمي حقيقت و تعاون اصل مفهوم كه موارد اين .بماند باقي گرمه بي براي نيز معقولي ستود 

 تعريف در مفاهيم اين گنجانيدن كه حالي در استتت نگرفته قرار توجه مورد بيمه تعريف بيمه قانون – اول ماده در

 .باشد داشته گزاران بيمه و گران بيمه عمومي افكار در مثبتي بسيار اثر يتواند م بيمه عقد

 

 تعريف مذکور تعريف جامعي نيز نمي باشد زيرا :_ب 

 

 مسئوليت هاي بيمه و اشتخاص  هاي بيمه ؛ اشتياء  هاي بيمه :كلي رشتته  سته  به بيمه دانيم مي كه همانطوري *

 دربرنمي را مسئوليت بيمه و دباش مي اشخاص و اشياء هاي بيمه به مربوط صترفا  مرقوم تعريف .گردد مي تقستيم 

 .گيرد

 شامل نيز را باشد مي اشخاص هاي بيمه از بخشتي  كه حيات شترط  به عمر هاي بيمه رشتته  حتي تعريف اين *-

 مالحظه مي شود كه تعريف مذكور تعريفي مانع نيز نمي باشد.(.) شود نمي

 وجود به آن كلي مفهوم به اي حادثه ياتح شرط به عمر هاي بيمه در و شتده  اشتاره  حادثه به تعريف اين در زيرا

 .آيد نمي

 تعريف چنين را بيمه عقد بيمه، امر علمي حقيقت و تعاون اصتتل گرفتن نظر در با فرانستته حقوق استتتادان از يكي

 : كرده

  براي حقي خطر، تحقق صتتورت در (بيمه حق) مبلغي پرداخت ازاء در نفر يك آن موجب به كه استتت عملي بيمه

 سازماني يا بنگاه وسيله به غرامت اين .كند مي تحصيل ثالثي شخص نفع به يا و خود براي خستارت  جبران استت 

 شود مي پرداخت كند مي ترميم را آنها آماري قواعد طبق و بگيرد عهده به را خطرها مجموعه كه

 

 

 

 



. 

 بيمه عقد خصوصيات -2
 

 هستتتند گوناگوني تقستتيمات داراي مختلف اتخصتتوصتتي و اعتبارات و جهات به بنا عقود دانيم مي كه همانطوري

 به بيمه، امر ماهيت و طبيعت به توجه با اينك ...و معلق و منجز عقود ؛ جايز و الزم عقود به عقود تقستتيم مانند

 :شود مي اشاره مختلف جهات از بيمه عقد خصوصيات

 الزم تس ا عقدي بيمه عقد*-

 باشند نداشته را آن فستخ  حق معامله طرفين از هيچكدام كه استت  آن الزم عقد مدني قانون 2۲5 ماده موجب به

 قائم و متعاملين بين شتتده واقع قانون طبق بر كه عقودي ميدارد مقرر مدني قانون12۴ ماده و معينه موارد در مگر

ه اصل بر بر اساس اين ماد شود فسخ قانوني علت به يا و اقاله طرفين رضاي به اينكه مگر است االتباع الزم آنها مقام

 .الزم بودن عقود است مگر جايز بودن عقدي تصريح شود

 شده تصريح آن خالف اينكه مگر است الزم عقود همه كه است اين اصل ، اللزوم اصتاله  فقهي اصتل  برابر طرفي از

 .باشد مي الزم عقدي اصل اين از پيروي با است عقد يك نيز بيمه كه آنجائي از باشد

 خطرات مقابل در را خود بيمه، قرارداد انعقاد با گزار بيمه زيرا مينمايد ايجاد را عقد ملزو نيز بيمه امر ماهيت

 وجه قرارداد انعقاد با نيز گر بيمه ديگر طرف از .نرود بين از جهت بدون و بماند محفوظ قرارداد موضتتوع احتمالي

 دچار جهت بدون نبايد گر بيمه باتمحاس و معامالت اين و نموده منظور خود محاسبات در را( بيمه حق) دريافتي

 امر ماهيت شده ذكر مراتب شرح به .گيرد قرار اطمينان مورد تواند نمي تامين اساس صتورت  اين در شتود،  تزلزل

 بيمه عقد و ندارد وجود راه اين در مشتتكلي نيز قانوني لحاظ از كه شتتد گفته و نمايد مي ايجاب را عقد لزوم بيمه،

 .دگرد مي تلقي الزم عقدي

 و از نظر تعهدات بيمه گزار منجز است. معلق گر بيمهنظر تعهدات  از که است عقدي بيمه عقد*

 عبارت به باشد ديگري امر به موقوف انشاء حسب بر آن تاثير كه است آن معلق عقد مدني قانون  2۲۴ماده مطابق

 عقد بيمه، قانون اول ماده به ايتعن با .استتت ديگري امر تحقق به منوط آن تاثير كه استتت عقدي معلق عقد ديگر

 .باشد مي جهت دو از تعليق اين و باشد مي معلق گر، بيمه تعهدات جهت از بيمه

 حادثه وقوع جهت از -الف

 گر بيمه نيايد، پيش اي ه حادث قرارداد مدت طول در چنانچه و باشتتد يم حادثه وقوع به منوط گر بيمه تعهدات

 . ندارد تعهدي نيز

 گذار هبيم سوي از بيمه حق پرداخت -ب

 در بيمه حق كه بود خواهد متعهد گر بيمه صتورتي  در نيز حادثه وقوع صتورت  در بيمه، قانون اول ماده استاس  بر

 . باشد گرديده پرداخت مقرر موعد

 گزار بيمه تعهد با رابطه در و باشد مي معلق گر بيمه تعهد جهت از صترفا  بيمه عقد فوق شترح  به مينمايد اضتافه 

 گزار  هبيم بيمه، داد قرار انعقاد از پس ديگر عبارت به و باشتتد مي منجز عقد و ندارد وجود تعليقي گونه چهي

 . نمايد پرداخت را بيمه حق مقرره موعد در يا و بالفاصله است متعهد

 و دو تعهدي معوض است عقدي بيمه، عقد*

 مي پرداخت كه وجهي يا و كند مي ليمتستت كه مالي مقابل در طرفين از كدام هر كه استتت عقدي معوض عقد

 در فروشنده آن تحقق با كه بيع عقد مانند آورد بدستت  را عوضتي  متقابالً گيرد مي عهده به كه تعهدي يا و نمايد



 مي اختيار در را مبيع معامله، بهاي پرداخت قبال در نيز خريدار و كند مي تصاحب را آن بهاي مبيع تسليم مقابل

 .گيرد

 گزار بيمه كه معني بدين گيرند مي عهده به را تعهدي ديگر طرف مقابل در طرفين از كدام هر نيز بيمه عقد در

 كه اي يمهب حق مقابل در نيز گر بيمه و شتتود مي بيمه حق پرداخت به متعهد ميكند كستتب كه تاميني مقابل در

 .ميشود گزار بيمه احتمالي خسارت پرداخت به متعهد كند مي دريافت

 تعريف اين در زيرا نيستتت ايراد از خالي اول ماده در مندرج تعريف بيمه، عقد بودن معوض با رابطه در البته

 متعهد را گر بيمه فقط كه تعريف اين به عنايت با ...( و گر بيمه را متعهد ...نمايد مي تعهد طرف يك )....گفته

 حق با مقايسه قابل وجه هيچ به خسارت ميزان خسارت، بروز صتورت  در اينكه گرفتن نظر در همچنين و داند مي

 كه .استتت معوض غير عقد بيمه، عقد كه آيد مي پيش توهم اين ندارد، وجود تعادل دو اين بين و نميباشتتد بيمه

 بودن معوض غير قانون در بايد و ميباشند اصل بر استثناء معوض غير عقود اوالً زيرا نيست وارد اشتكال  و ايراد اين

 بكار لحاظ از اول ماده متن گرچه ثانياً .ندارد وجود تصتتريحي چنين بيمه عقد به راجع هك گردد تصتتريح عقدي

 را گر بيمه تعهد تحقق كه ماده متن كل به توجه با ولي ميباشتتد مواجه ايراد با حال بهر مورد اين در الفاظ بردن

 نمايديم بيمه حق پرداخت به كلفم را گزار بيمه كه بيمه قانون مواد ستتاير و دانستتته بيمه حق دريافت به موكول

 بيمه از كدام هر بيمه عقد در ديگر عبارت به و استتت متعهد گر بيمه مقابل در نيز گزار بيمه كه استتت مشتتخص

 بيمه تعهد مورد مبلغ حادثه وقوع صتتورت در گرچه ثالثاً .دارند عهده به تعهدي يكديگر مقابل در گر بيمه و گزار

 ده يا برابر چندين خسارت رقم است ممكن و نيست بيمه گزارحق هبيم توستط  اختيپرد مبلغ با مقايسته  قابل گر

 حقوقي كلي اصتتول در زيرا نيستتت بيمه عقد بودن معوض غير بر دليل نيز امر اين ولي باشتتد بيمه حق برابر ها

 .باشند معادل يا و برابر يكديگر با بايستي عوضين معوض، عقود در كه نشده شرط

 .معوض است عقدي بيمه و است مردود زمينه اين در اشكاالت و داتايرا ترتيب بدين

 بايد کتبي باشد بيمه*

 مدني، قانون 2۴۱ ماده در مندرج معامله صحت اساسي شرايط اجتماع لزوم بر عالوه كه است عقدي تشريفاتي عقد

 قانون دوم ماده .باشد قانوني رآثا داراي و يافته رسميت و اعتبار بتواند عقد آن تا باشتد  الزم نيز ديگري تشتريفات 

 خواهد نامه بيمه به موسوم مزبور سند و باشد كتبي سند موجب به بايد آن شترايط  و بيمه عقد: ميدارد مقرر بيمه

 عقد ايجاد براي عقد صحت اساسي شرايط بودن جمع و طرفين بين توافق حصول صرف ماده اين استاس  بر :  بود

 تا بگيرد خود به خارجي صتتورت – نامه بيمه – كتبي ستتند صتتورت به بايد فينطر توافق بلكه نيستتت، كافي بيمه

 البته برخي اعتقاد دارند كه كتبي بودن  دليل تشربفاتي نيست. .يابد تحقق بيمه عقد

 بايد نامه بيمه و گرديده درج بيمه قانون سوم ماده در گردد درج (نامه بيمه) بيمه سند در است الزم كه شترايطي 

 در رابطه اين در كه باشد نيز ديگري شرايط و مواد بر مشتتمل  تواند مي نامه بيمه البته .باشتد  شترايط  اين حاوي

 .شد خواهد داده الزمه توضيحات شود مي بحث بيمه قرارداد انعقاد به راجع كه بعدي فصل

 عهدي است عقدي بيمه عقد*

 به .شود مي ايجاد ديگر طرف نفع به تعهدي عقد، طرفين از يك هر توستط  آن موجب به كه استت  عهدي عقدي

 ايجاد يا تعهد ايجاد آن موضوع بلكه .شود نمي تمليك قرارداد طرف به مالي و شتيئي  عهدي، عقد در ديگر عبارت

 .باشد مي دين

 بيمه .گيرند مي عهده به را تعهدي يكديگر مقابل در طرفين از يك هر زيرا استتت عهدي عقد يك نيز بيمه عقد

 .شد خواهد احتمالي خسارت پرداخت به متعهد گر بيمه و بيمه حق پرداخت هب متعهد گزار
 



 است استوار نيت حسن اساس بر که است عقدي بيمه*

 بايد معامله هر طرفين كه معني بدين باشد داشته وجود قراردادها تمامي در بايستتي  كه استت  عاملي نيت حستن 

 هاي ويژ اهميت و مفهوم بيمه عقد در عامل اين .يندنما عمل صتتداقت و نيت حستتن كمال با يكديگر به نستتبت

 موقع در گزار بيمه .استتت استتتوار نيت حستتن استتاس بر اي معامله هر از بيشتتتر بيمه عقد ديگر عبارت به و دارد

 گونه هر و دارد اعالم را خطر و بيمه مورد مشتتخصتتات و وضتتعيت صتتداقت و دقت نهايت با بايد قرارداد انعقاد

 در كه را تعهدي ميزان و حقيقت و مفهوم بايد نيز رگ بيمه متقابالً .قراردهد گر هبيم اختيار در را الزمه اطالعات

 و شديد ميزاني به بيمه عقد در نيت حسن عامل .نمايد تشتريح  گزار بيمه براي گيرد مي عهده بر گزار بيمه مقابل

 عقد صحت شترايط  در اختالل ايجاد موجب گزار بيمه طرف از نيت حستن  رعايت عدم مواردي در كه استت  موثر

 .كند مي ايجاد فسخ حق گر بيمه براي ديگري درموارد و بيمه قانون 21و22 مواد نمايد يم باطل را عقد و شده
 

 عضويت صورتو به  الحاقي يا اضطراري است عقدي بيمه*

  گزار بيمه ديگر طرف و دهگردي تنظيم و گرتهيه بيمه طرف يك توسط قرارداد شرايط تمامي تقريبا كه معني بدين

 ميليونها يا و هزار صدها با كه گري بيمه زيرا باشد مي روشتن  امر اين علت البته .بپذيرد را شترايط  اين بايد الزاماً

 و تهيه اي جداگانه شرايط گزاران بيمه از كدام هر براي تواند نمي ميشود قرارداد طرف گزار بيمه عنوان به شخص

 چنين انجام در هم لزومي بلكه دهدينم را كاري چنين اجازه كار حجم تنها نه .برستتد توافق به آنها با و تنظيم

 و سنجيده را امر جوانب كليه گر بيمه كارشناسان و است تخصصي امر يك بيمه زيراعقد شود نمي احستاس  امري

 و طرف يك از گر بيمه ناحيه از نيت حستتن ارائه لزوم به عنايت با شتترايط اين و كنند يم تهيه را شتترايط متن

 منافع متضتتمن عموما كه يگرددم تنظيم نحوي به ديگر طرف بيشتتتراز گزاران بيمه جذب و تجاري جهات رعايت

 نمي حقوقي لحاظ از ولي باشد مي گر بيمه شرايط قبول به ناگزير گزار بيمه كه چند هر .ميباشتد  قرارداد طرفين

 شرايط چنانچه و نيستت  بيمه قرارداد انعقاد به ملزم گزار بيمه حال هر رد زيرا نمود، اعالم مضتطر  دقيقاً را او توان

 .شود منصرف بيمه قرارداد انعقاد از تواند مي باشد نداشته قبول را

 ها دولت نظارت و ها نامه بيمه عمومي شرايط تنظيم و تهيه در ها دولت دخالت به توجه با نمايد اضافه است الزم

 و اجرايي نامه آيين نوعي را ها نامه بيمه براي شده تعيين پيش از شترايط  بايد قاعدتاً بيمه، موستستات   فعاليت بر

 در بتواند احتماال كه لحاظ آن از بيمه عقد بودن اضطراري موضتوع  ترتيب بدين و نمود تلقي اجرايي دستتورالعمل 

 .شود مي منتفي كال نمايد ايجاد شبهه عقد صحت

 تدريجي آثار با است عقدي يا و مستمر است عقدي بيمه*

 متعهد ديگري مقابل در يك هر و ارتباط در يكديگر با قرارداد مدت طول در طرفين بيمه، قرارداد انعقاد از پس

 .باشد مي

 كه شود تصور ترتيب بدين و شود پرداخت قرارداد انعقاد ابتداي همان در و نقدي صورت به بيمه حق استت  ممكن

 صتترفا گزار بيمه تعهد كه شتتد خواهد مالحظه آتي مباحث در ولي ندارد گر بيمه مقابل در تعهدي ديگر گزار بيمه

 طول در تعهد اين و دارد عهده به بيمه مورد مال از مراقبت مانند ديگري مسئوليتهاي و نيست بيمه حق پرداخت

 مدت طول رد .است روشتن  و واقع امري نيز گر بيمه تعهد بودن مستتمر  و استت  باقي خود قوت به قرارداد مدت

 باشد مي خسارت جبران به متعهد گر بيمه آيد، پيش بيمه مورد خطرات از يكي يا و خطر كه زمان هر قرارداد
 

 بيمه عقد صحت اساسي شرايط-3



 نيز بيمه عقد مذكور شرايط تحقق بدون و باشد معامله صحت اساسي شرايط واجد عقود ساير مانند بايد بيمه عقد

 . آمد نخواهد وجود به

 : از عباتند معامالت صحت اساسي شرايط مدني قانون 2۴۱ ماده مطابق

  آنها رضاي و عقد طرفين قصد-

 طرفين اهليت-

 باشد معامله مورد كه معين موضوع -

 معامله جهت مشروعيت -

 .دهيم مي قرار بحث مورد مختصر طور به را الذكر فوق چهارگانه شرايط اينك

 آنها رضاي و طرفين قصد-الف  .

 قصد -2 رضا -1 :باشد مي عنصر دو از متشكل اول رطش

 سلسله يك معلول كار هر انجام .عمل يك انجام به اشتياق و تمايل از است عبارت رضا حقوقي اصطالح در :رضتا  -

 و منافع و ميدهد قرار تصتتور مورد را عملي انجام خود ذهن و فكر در شتتخص .استتت دروني و فكري هاي فعاليت

 انجام چنانچه خود، احتياج ميزان گرفتن نظر در با نهايت در و دهد مي قرار مقايسه و بررسي وردم را آن ضررهاي

 اين شتتود، مي مشتتتاق كار آن انجام به باطنا داده قرار تصتتديق مورد خود ذهن در و داده تشتتخيص الزم را عمل

 .نباشد اجبار – راهاك – اشتباه از ناشي كه بود خواهد موثر وقتي رضا .گويند مي رضا را اشتياق

 شخص رضا حصتول  از پس كه معني بدين .مينامند قصتد  را تصتور  مورد عمل انجام و ايجاد به تصتميم  :قصتد  -

 هر از عاري شرط اين و باشد داشته وجودط بايدشتر  اين نيز بيمه عقد در دهد انجام را عمل آن گيرد مي تصتميم 

 يكي عمدي عمل هر يا و متقلبانه عمليات گونه هر يا و خدعه و فريب اثر در چنانچه .باشد نيز  ايراد و عيب گونه

 و قصتتد بودن معيوب جهت به گردد، منعقد اشتتتباه اين وجود با بيمه عقد و شتتده دچاراشتتتباه ديگري طرفين، از

 بيمه چنانچه بيمه قانون21ماده مطابق نمونه عنوان به بود، خواهد باطل عقد باشد، مي اشتباه در كه طرفي يرضا

 .بود خواهد باطل بيمه عقد كند، عنوان واقع خالف مطالب عمدا يا و نمايد خودداري مطالبي اظهار از عمدا گزار

 بيمه نداشت، وجود خالفكاري اين چنانچه زيرا شتده  اشتتباه  دچار گر بيمه گزار، بيمه خالفكاري جهت به اينجا در

 .شد نمي شرايط آن با بيمه قرارداد انعقاد به حاضر گر

 طرفين اهليت .-ب

 قانون 122 ماده استتاس بر و باشتتند داشتتته اهليت معامله براي بايد متعاملين مدني قانون 12۱ ماده استتاس بر -

  باشند رشيد ، عاقل ، بالغ بايستي شوند محسوب اهل متعاملين اينكه براي .مدني

 اجرا مرحله به را حق آن و شده حق داراي ميتواند آن براساس شخص كه است صتالحيتي  اهليت :اهليت تعريف -

 .درآورد

 :است جنبه دو داراي اهليت

 حقوق از متمتع انسان هر مدني قانون  ۴5۱الي  ۴51مواد استاس  بر :حق شتدن  دارا اهليت يعني :تمتع اهليت -

 يا و شروع انسان شدن متولد زنده با اهليت اين .باشتد  مي تمتع اهليت داراي شتخصتي   هر يعني باشتد  مي مدني

 .نمود سلب انسان از توان نمي وجه هيچ به را حق اين .رود مي بين از او رگم

 اين احراز براي شخصي هر .نمايد اجرا و اعمال را خود حق بتواند آنكه براي شخص قابليت يعني :استيفاء اهليت -

 در ترتيب بدين .رشد – عقل – بلوغ :از عبارتند شرايط اين و باشتد  قانون در مقرر الزمه شترايط  واجد بايد اهليت

 .است الزامي عقد طرفين براي اهليت وجود نيز بيمه عقد در عقد صحت اساس شرايط بحث



 چنانچه و باشد حائز را (اهليت ) رشد +عقل +بلوغ فوق شرط سه بايستي باشد حقيقي شتخص  چنانچه گزار بيمه

 به كه شخصي يعني .بود خواهد اساسنامه در مندرج ضتوابط  تابع معامالت انجام صتالحيت  استت  حقوقي شتخص 

 .باشد داشته قانوني سمت بايد نمايد مي عقد انعقاد به مبادرت غيره و شركت حقوقي شخص از نمايندگي

 گر بيمه با رابطه در-

 گرديده منتفي حقيقي اشخاص توسط گري بيمه حرفه انجام پيش مدتها از شد گفته اول فصتل  در كه همانطوري

 وجود ارتباط اين در قانوني صريح متن قبال گرچه نيز ايران در .ميباشد شركتها خصتوص م گريمه بي به واشتتغال 

 بيمه سهامي شركت نيز بعداً و گرديده شتروع  خارجي شتركتهاي  توستط  گري بيمه امر به اشتتغال  معهذا نداشتته 

 .است گرديده مشغول گري بيمه امر به ايراني بيمه موسسه اولين عنوان به ايران

 اشتغال جهت شركتها صالحيت به راجع مقرراتي بيمه، قانون تصويب و ايران بيمه سهامي شتركت  يستاست  از بعد

 2۳5۱ مصتتوب ايران مركزي بيمه تاستتيس قانون ۳2 ماده موجب به نهايت در و گرديده تدوين گري بيمه امر به

 با و بوده نام با آنها ستتهام كليه كه ايراني عام ستتهامي شتتركتهاي وستتيله به ايران در بيمه عمليات گرديده مقرر

 شد خواهد انجام باشند رسيده ثبت به تجارت قانون طبق و قانون اين رعايت

 ( بيمه موضوع )باشد  معامله موردموضوع معين که –ج 

 عقد در .گيرد قرار انتقال يا تعهد موضوع بتواند كه باشتد  موردي داراي بايد معامله هر حقوقي، كلي اصتول  مطابق

 بررسي مورد قستمت  دو در بيمه عقد در معامله مورد .باشتد  مشتخص  و معين جهت اين از بايد موضتوع  نيز بيمه

 :گيرديم قرار

 شده بيمه شخص يا ماله بيم مورد – بيمه مشمول خطرات يا خطر

 خطر *.

 رناگوا و نامطلوب حادثه وقوع احتمال از استتت عبارت باشتتد مي بيمه تحقق اوليه ماده و اصتتلي عنصتتر كه خطر

 .باشد نداشته بستگي زارگ بيمه اراده به آن ايجاد كه اشخاص مال يا و جان به نسبت

 :باشد مي زير شرح به كردن بيمه قابل خطر خصوصيات تعريف، اين به عنايت با

 باشد الوقوع محتمل-

 كه باشتتد قطعي و مشتتخص چنانچه كه معني بدين باشتتد نمي كردن بيمه قابل قطعي و حتمي خطر ترتيب بدين

 به عمر بيمه مورد اين در .باشد مي باطل مالي چنين براي سوزي آتش نامه هبيم صتدور  گرفت، خواهد آتش مالي

 گرچه كه معني بدين .باشد مي فوت زمان نبودن مشخص و معلوم جهت به هم آن و باشد مي استثناء فوت شرط

 عمر نامه بيمه صدور نميباشد مشخص و معلوم خطر اين وقوع زمان كه آنجا از ولي استت  قطعي شتخص  هر فوت

 .است بالاشكال فوت شرط به

 كه امري به نستتبت نامه بيمه صتتدور متقابالً .باشتتد نمي كردن بيمه قابل استتت قطعي كه خطري كه همانطوري

 بيمه زمين به مريخ كره ساكنين هجوم مقابل در را خود شخصي فرضتاً  ندارد مورد استت  منتفي آن وقوع احتمال

 !!!نمايد

 باشد نشده واقع قبال خطر-

 چنانچه حال .باشد مي آتي الوقوع محتمل خطر از ناشتي  زيان و ضترر  مقابل در ماندن مصتون  براي قرارداد انعقاد

 خطري شود معلوم گاه هر بيمه، قانون 2۲ ماده مطابق .ميباشد منتفي بيمه موضوع ديگر باشد شتده  واقع خطري

 .باشد مي باطل بيمه قرارداد شده، واقع قرارداد عقد از قبل شده منعقد آن براي بيمه عقد كه

 نشود ايجاد او عوامل يا و گزار بيمه (عمد) اراده اثر در خطر-



 اعمال ترتيب بدين .نباشتتد گزار بيمه اراده با مرتبط آن تحقق كه باشتتد مي كردن بيمه قابل صتتورتي در خطر

 گر بيمه ميدارد مقرر بيمه قانون 2۹ ماده نميباشتتد هبيم عقد مشتتمول وي عوامل و گزار بيمه ارادي  و عمدي

 و رفته بكار تقصير كلمه ماده اين در گرچه بود نخواهد او نمايندگان يا گزار بيمه تقصير از ناشي .خسارت مستئول 

 بي گونه هر باشتتد قرار چنانچه ولي ميشتتود اطالق نيز احتياطي بي و انگاري ستتهل عمدي، غير اعمال به كلمه اين

 كه بيمه هدف طبيعت و ماهيت با امر اين بدانيم خارج نامه بيمه شمول از را گزاران بيمه انگاري سهل و ياطياحت

 خواهد منتفي موارد از بسياري به نسبت بيمه موضوعيت روش اين با و دارد منافات است خستارت  جبران و تامين

 مي اطالق نيز عمدي غير اعمال به تقصير كه دچن هر لذا و نبوده گذار قانون نظر مورد امري چنين مستلما  و شتد 

 نه و گيرد دربرمي را گذشتتت قابل غير و بزرگ خطاهاي بيمه امر در آن، مفهوم و معني به توجه با اما شتتود

 و گزار بيمه گذشت قابل غير و بزرگ هاي احتياطي بي و عمدي اعمال ترتيب، بدين .را عادي و معمولي خطاهاي

 .ندارد تعهدي آنها به نسبت گر بيمه اينكه يعني باشند مي بيمه قانون 2۹ ماده مشمول او عوامل

 عبارتند نمونه عنوان به باشتتند نامه بيمه مشتتمول توانند نمي كه او عوامل و گزار بيمه هاي احتياطي بي و خطاها

 :از

 .شود مرتكب مستي حال در گزار بيمه كه اعمالي -

 (نامه گواهي بدو رانندگي مانند) شود امانج الزم مجوز داشتن بدون كه اعمالي -

 .بيمه مورد نقليه وسيله با االشتعال سريع مواد حمل – سرعت مسابقه مانند متعارف غير اعمال -

 


