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چکیده 

تحلیل حقوقی قرارداد بیمه عمر

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی *

*د انشجوی د کتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
siahbidisaeed@gmail.com :پست الکترونیک  

بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت 
حق بیمه، متعهد می ش��ود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن 
او در زم��ان معین، مبلغی به بیمه گذار یا ش��خص ثالثی که از طرف او 
تعیین می شود، بپردازد. با توجه به این که تحلیل حقوقی قرارداد بیمه 
عمر کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت، بررس��ی ماهیت و اوصاف این 
قرارداد امری ضروری و مفید است. بیمه های عمر به دو دسته بیمه های 
عمر انفرادی و گروهی تقسیم می شوند. قرارداد بیمه عمر خود یک عقد 
معین در عرض س��ایر بیمه ها نیس��ت بلکه خود عقد بیمه یک معین 
است و به تبع آن تمام اقسام بیمه نیز عقد معین محسوب می گردند. 
قرارداد بیمه عمر از جانب بیمه گذار جایز و از جانب بیمه گر الزم است. 
در این قرارداد بیمه گذار متعهد اس��ت تا زمانی که قرارداد بیمه عمر را 
فس��خ نکرده، حق بیمه را بپردازد و حقوق وی که از این قرارداد ناش��ی 
می ش��ود عبارت اند از س��رمایه مخفف، بازخرید بیمه نامه، دریافت وام از 
مح��ل بیمه نامه و امکان توثیق بیمه نامه عم��ر. در این قراردادها امکان 
عزل و تغییر ذینفع بیمه نامه وجود دارد و نیز این امکان فراهم است که 
شخص ثالث ذینفع پس از اطالع از انتخاب به عنوان ذینفع، این امر را رد 
کند که در این صورت اگر بیمه از نوع بیمه عمر به ش��رط حیات باشد، 
سرمایه بیمه به خود بیمه گذار اختصاص پیدا می کند؛ اما اگر بیمه از نوع 
بیمه عمر به شرط فوت باشد، ورثه بیمه گذار ذینفع محسوب می شوند.

واژگان کلیدی:
 بیمه عمر، اقسام، عقد معین، حقوق و تعهدات، ذینفع بیمه نامه
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مقدمه 
به طورکل��ی می توان به عنوان یک تقس��یم اولیه، بیمه ها را ب��ه دو دسته بیمه های 
اجتماعی و بازرگانی تقسیم نمود. بیمه های اجتماعی به سلسله خدماتی اطالق می شود 
که در راه ایجاد رفاه عمومی برای همگان یا طبقه معینی از جامعه، به انجام می رسد. در 
برخی موارد، منابع آن را دولت تأمین می کند، مانند: خدمات بهداشتی و درمانی برای 
معلوالن. بیمه های بازرگانی همان طور که از نام آن ها پیدا است عمدتاً با هدف کس��ب 
سود مادی به ارائه خدمات می پردازند و برخالف بیمه های اجتماعی که هدف اصلی از 
تأسیس آن ها، ارائه خدمات ضروری برای رفع یا کمتر نمودن مشکالت اجتماعی است، 
بیمه های بازرگانی با هدف اولیه کسب سود تشکیل می شوند هرچند که تبعاً در راستای 
افزایش رفاه اجتماعی نیز مثمر ثمر خواهند بود. بیمه های بازرگانی خود بنا بر نوع خطر 

موضوع به سه دسته بیمه های اموال، مسئولیت و اشخاص تقسیم می شوند.
 در بیم��ه ام��وال، موضوع تعهد بیمه گر، خطراتی است ک��ه اموال شخص را تهدید 
می نماید1 یا به عبارت دقیق تر، بیمه گذار، با پرداخت حق بیمه، اموال خاصی را در قبال 
خطرات مورد توافق بیمه می نماید. در این حالت در صورت تحقق خطر موضوع قرارداد، 

بیمه گر ملزم است مطابق قرارداد، خسارات وارده را جبران نماید.
در قرارداد بیمه مسئولیت، بیمه گذار، مسئولیت خود را بیمه می نماید، توضیح آن که 
مسئولیت، ممکن است بر اثر فعل یا ترک فعل خود شخص یا اشخاص وابسته به وی و یا 
حیوانات و اشیایی که متعلق به وی یا در تصرف او هستند، تحقق یابد. تحقق مسئولیت 
به معنای آن است که شخص مزبور ملزم به جبران خس��ارات وارده است. حال شخص 
چنانچه مسئولیت خود را بیمه نماید، بیمه گر ملزم به جبران این خسارات خواهد بود.

بیمه های اشخاص، خطراتی را تحت پوشش قرار می دهند که ضرر و زیان آن متوجه 
حیات آدمی است و خود به سه دسته بیمه درمانی، بیمه حوادث و بیمه عمر تقس��یم 

می شوند.
قرارداد بیمه عمر از جمله قراردادهایی است که تحلیل حقوقی آن کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است؛ لذا بررسی اقسام، ماهیت و اوصاف این قرارداد در صورتی که در مواقع 
لزوم با مطالعه تطبیقی نیز همراه باشد می تواند مفید به فایده باشد؛ لذا در این نوشتار 
به جنبه های مهم این قرارداد از دیدگاه حقوقی پرداخته می شود تا در شناخت بیشتر 
این نهاد و کارکردهای آن مفید واقع شود. در این راستا ابتدا تعریف بیمه عمر و اقسام 
آن مط��رح می شود سپس اوصاف مهم این نهاد مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها 
1 . صادقی مقدم، محمد حسن، شکوهیزاده، رضا، حقوق بیمه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ،1392، 

ص 75.
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نیز آثار این نهاد نسبت به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد.

1- تعریف قرارداد بیمه عمر و اقسام آن
در این قسمت ابتدا تعریف جامعی از قرارداد بیمه عمر بیان می گردد و سپس اقسام 

این قرارداد معرفی می گردد.
1-1- تعریف قرارداد بیمه عمر

»قرارداد بیمه عمر« متشکل از سه لفظ »قرارداد«، »بیمه« و »عمر« است. »قرارداد« 
در حقوق داخلی ما صرف نظر از برخی تقسیم بندی ها که توسط صاحب نظران ارائه شده 
اس��ت،2 الاقل در معنای عام خود به معنای همان »عق��د« است که مطابق ماده  183 
قان��ون مدنی تعریف  شده است: »عقد، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل 
یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد«. واژه »بیمه« بنا بر 
نظر برخی از واژه »بیم« گرفته شده است و با اضافه کردن پسوند »ه« به صورت »بیمه« 
درآمده است.3 لیکن شاید پذیرفتن آن،  قدری مش��کل باشد زیرا مستلزم این است که 
قبول نماییم با اضافه شدن پسوند »ه« به واژه »بیم« معنای لغوی آن نیز تغییر کرده 
است و از معنای »ترس« به معنای »اطمینان و تضمین« منتقل شده است لذا ظاهراً 
حق با کسانی است که ریشه این واژه را لفظ »بیما« می دانند، این واژه اردو - هندی به 
معنای »ضمانت« است.4 در خصوص معنای »عمر« نیز مناقشه ای وجود ندارد و این واژه 
به معنای حیات و زندگی است.5 ترکیب سه واژه فوق معنای تازه ای را افاده می نماید که 
ب��ا معنای تک تک واژگان در عین قرابت، متفاوت است. توضیح آن که »بیمه« موضوع 
قرارداد است و موضوع قرارداد بیمه، »عمر« یک یا چند شخص است. ماده 1 قانون بیمه 
مصوب 1316 در تعریف عقد بیمه، مقرر می نماید: »بیمه عقدی است که به موجب آن، 
 یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع 
یا بروز حادثه، خس��ارت وارده را جبراً نموده یا وجه معینی را بپردازد ...« مقنن در این 
ماده با عبارات »در صورت بروز حادثه« و »وجه معینی را بپردازد« و ایجاد تقابل میان 
عبارت اخیر و عبارت »خسارت وارده را جبران نموده« سعی کرده تعریف را به گونه ای 
بیان نماید که شامل »بیمه عمر« نیز بش��ود. از تتبع در مقررات قانونی به این نتیجه 
می رسی��م که مقنن، تابه حال تعریفی از بیمه عمر ارائه ننموده است لذا صاحب نظران، 

2 . شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چاپ هفتم،  1388، ص 39.
3 . لطفی، تقی، فزونی و کاستی )بحثی نو از حقوق مدنی سوییس(، مجله کانون وکال، شماره 128 و 129، 1353، ص. 29.

4 . معین، محمد، فرهنگ معین، ج اول، تهران، امیرکبیر، 1353، ص 663.
5. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج دوم، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410، ص 168.
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به تعریف این نهاد با توجه به عناصر تشکیل دهنده آن پرداخته اند.6  نقل و نقد تعاریف 
ارائه ش��ده از موضوع نوشتار حاضر خارج است لذا ب��ه ارائه تعریفی که دقیق تر از سایر 
تعاریف به نظر می رسد بس��نده می نماییم: »بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن 
بیمه گ��ر در مقابل دریافت حق بیمه، متعهد می شود ک��ه در صورت فوت بیمه شده یا 
زنده ماندن او درزمان معین، مبلغی به بیمه گذار یا شخص ثالثی که از طرف او تعیین 

می شود، بپردازد.7«
1-2- اقسام قرارداد بیمه عمر

بیمه های عمر از تعدد و تنوع زیادی برخوردارند لذا به منظور سهولت مطالعه، آن ها 
را به دو گروه عمده بیمه های عمر انفرادی و بیمه های عمر گروهی تقسیم می نمایند.

1-2-1- بیمه های عمر انفرادی
در ای��ن دس��ت بیمه ها، حیات یا فوت شخصی معینی تح��ت پوشش بیمه ای قرار 
می گی��رد. بیمه های عمر انفرادی با توجه به خطر موضوع عقد به سه دسته  بیمه عمر 

به شرط فوت، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط تقسیم می شوند8.
1-2-1-1- بیمه عمر به شرط فوت

در ای��ن ق��رارداد، بیمه گر متعهد می شود در قبال دریاف��ت حق بیمه ای معین، در 
ص��ورت ف��وت بیمه شده سرمایه معینی را به شخص ی��ا اشخاصی که بیمه گذار معین 
نموده است و نیز در صورت عدم تعیین ذینفع به وراث وی بپردازد. الزم به ذکر است 
که چنانچه، پوشش بیمه ای موضوع این قرارداد، محدود به  مدت معینی باشد، این بیمه 
را »بیمه عمر خطر فوت موقت«، یا »بیمه عمر زمانی9« می نامند. و درصورتی که برای 
پوشش بیمه ای مدتی معین نش��ود و ناظر به تمام عمر شخص بیمه شده باشد، آن را 

»بیمه تمام عمر10« می نامند.
1-2-1-2-بیمه عمر به شرط حیات

در ای��ن قرارداد، عکس حالت سابق، بیمه گ��ر متعهد می شود در قبال دریافت حق 
بیمه های معین، در صورت حیات بیمه شده در سررسید معین، مبالغی را حسب مورد 
به صورت یکجا یا مس��تمری به بیمه گذار یا ذینف��ع معین شده توسط وی بپردازد. قید 
6. کعبی نژاد، محمد حسین، اصول و ریاضیات بیمه عمر، تهران، نشر بهمن، چاپ اول، 1343، ص 4؛ در حقوق 

خارجی ر.ک
Bacon, David (1971), Principles and Practice of Life Insurance, Buckley Press, 7th 
ed, ,p. 1.

7. فرجادی، منوچهر، بیمه های عمر و بازنشستگی، تهران، انتشارات مدرسه عالی بیمه، چاپ اول، 1354، ص 2.
8. همان، صص 55-54.

9 . Term Insurance.
10 . Whole Life Insurance.
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»سررسید معین« در تعریف فوق می رساند که تقسیم بندی ذکرشده در مورد بیمه عمر 
به شرط فوت در اینجا صدق نخواهد کرد و در واقع بیمه تمام عمر به شرط حیات، فاقد 

معنا است.
1-2-1-3- بیمه عمر مختلط

در این قرارداد، خطر فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده، به صورت همزمان تحت 
پوش��ش می گیرد. بدین صورت که سرمایه بیمه به دو صورت قابل پرداخت خواهد بود: 
چنانچه بیمه شده، قبل از مدت معین شده در قرارداد فوت نماید، سرمایه موضوع قرارداد 
حس��ب مورد به ذینفع یا ورثه او پرداخت می شود و چنانچه تا پایان مدت معین شده 
زنده بماند نیز سرمایه مزبور حس��ب مورد به خود وی یا ذینفع معین شده توسط وی 

پرداخت می شود.11
1-2-2- بیمه های عمر گروهی

بیمه های عمر گاهی با اشکال گروهی و جمعی ظاهر می شوند. در این قس��م بیمه، 
سالمتی و حیات گروهی از افراد انسانی، از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی که قادر 
به فعالیت و عمل به نفع این گروه ها می باشد، موضوع بیمه قرار می گیرد در تعریف این 
قسم بیمه، می توان گفت: بیمه ای است که مجموعه ای از افراد دارای خصایص مشترک 
و شرای��ط فنی همانن��د را در مقابل یک یا چند خطر اصلی موضوع بیمه های اشخاص 

مانند فوت، ازکارافتادگی و حوادث، مورد تأمین قرار می دهد.
عملکرد کلی بیم��ه گروهی متکی بر قراردادی است ک��ه بین بیمه گر و بیمه گذار 
اصلی بس��ته می شود. به عنوان مثال قرارداد توسط مدیر بنگاه به سود اعضا یا طبقه ای 
از اعضای یک بنگاه با شرکت بیمه منعقد می شود لیکن اثر این قرارداد به خودی خود 
و بدون رضایت بیمه شدگان، شامل ایشان نمی شود بلکه هریک از اعضای گروهِ موضوع 
ق��رارداد، در صورت تمایل می توانند رضایت خود را برای الحاق به این رابطه قراردادی 
اعالم نمایند. الزم به ذکر است که الحاق به قرارداد به معنای قرارداد الحاقی نیست بلکه 
اثر الحاق، برخورداری شخص از مزایای قراردادی است که قباًل میان بیمه گر و بیمه گذار 
منعقد شده است لذا تعهد پرداخت حق بیمه، کماکان بر عهده بیمه گذار است و بیمه گر 

تنها حق رجوع به وی را دارد. 12
بیم��ه گروهی اصوالً اختیاری است، مانند: بیمه عمر وام گیرندگان یک بانک. لیکن 

مواردی نیز دیده شده است که مقرره ای، بیمه عمر گروهی را اجباری ساخته است. 13
11 . Bacon, David, op. cit, p.59.
12. Ibid, p.101-102.

13. ر.ک تصویب نامه شماره 5024/ ت/ 253 مورخ 1367/4/11 هیئت وزیران که به پیشنهاد سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور، بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت را اجباری ساخته است.
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2- اوصاف قرارداد بیمه عمر
ق��رارداد بیمه عمر، مانند سایر قراردادها دارای ویژگی هایی است که شناختن آن ها 
وجوه تمایز و اشتراک این قرارداد را با سایر قراردادها نش��ان می دهد. غرض ما در این 
نوشتار اطاله کالم درکلیات نیس��ت لیکن از آنجا که برخی نویس��ندگانی که در زمینه 
بیمه عمر به طرح مطالب پرداخته اند، برخی مباحث را به نحو ناصحیح و متشّتت مطرح 
نموده اند، در اینجا به مهم ترین ویژگی های بیمه عمر می پردازیم و تحلیل انتخابی خود 

را نیز مطرح می نماییم.
2-1- از حیث معین یا نامعین بودن

می دانیم که عقد معین عبارت است از عقدی که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار 
شرایط ویژه و آثار آن را معین نموده است. 14 برای اثبات معین بودن قرارداد بیمه عمر 
یا باید پذیرفت که این قرارداد در قالب یکی از عقود معین قانون مدنی قرار می گیرد یا 
اینکه بتوان معین بودن آن را از سایر مقررات مربوط، استنباط کرد. بحث نخست، یعنی 
یکسان پنداشتن قرارداد بیمه عمر با عقودی چون وصیت، صلح و مضاربه، مردود است 
و در اثب��ات بط��الن این نظریه ادله گوناگونی اقامه شده است. 15 لیکن در باب احتمال 
دوم، برخی چنین اظهارنظر کرده اند که قراردادهای بیمه عمر به هر قسمی که باشند، 
هیچ کدام از شرایط مذکور در تعریف عقود معین را ندارد تا در زمره آن ها محسوب شوند. 
سکوت قانون مدنی و اشاره ای به بیمه عمر در قانون بیمه بدون ذکر شرایط و ارکان آن، 
ای��ن نوع قراردادها را به هیچ وجه در قالب عقود معین وارد نمی سازد و هر عقیده ای در 
خصوص عقد معین دانستن این قراردادها »چنانچه توسط بیشتر حقوقدانان ارائه شده« 

فاقد تحلیل حقوقی و بدون توجه به ماهیت این نوع قراردادها است. 16 
قائلین به نظریه فوق، صورت مس��ئله را به غلط مطرح کرده اند، و به تبع آن نتیجه ای 
نادرست نیز استخراج نموده و دیگران را نیز به اشتباه متهم می نمایند. توضیح آن که در 
بحث معین یا نامعین بودن عقود، هیچ گاه سراغ اقسام یک عقد نمی رویم تا معین بودن 
همه اقس��ام را یک به یک اثبات نماییم. تالش برای اثبات عقد معین بودن بیمه عمر، با 
استفاده از مالک های داشتن نام معین در قانون و بیان شرایط و آثار خاص برای آن توسط 

14. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج اول، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هشتم، 1381، 
ص 1. 

15. عبادی بشیر، مقصود، آثار و اوصاف قرارداد بیمه عمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی، 1383، صص 49-41.

16. امامی، محمد، مصطفی السان، ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر، پژوهشنامه بیمه، شماره هفتاد و 
چهارم، 1383، ص 67.
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مقنن، مانند آن است که ما اجاره اتومبیل را که قس��می از اجاره است در نظر بگیریم و 
بگوییم که چون خصایص فوق در آن وجود ندارد، علی رغم آن که خوِد اجاره عقدی معین 
است، لیکن اجاره اتومبیل یک عقد غیر معین محسوب می شود؛ بر همین منوال است 
سنجی��دن هبه مال منقول و جعاله عام و... . بیان فوق، ضعف استدالل مذکور را نش��ان 
می دهد. طریق صحیح آن است که به اثبات معین بودن عقد اصلی یا عقد مادر بپردازیم و 
در صورت اثبات این امر، همه اقسام آن نیز، به تبع عقد مادر، عقد معین محسوب خواهند 
شد؛ همان گونه که تمام اقسام اجاره به تبع خود اجاره، معین محسوب می شوند. با توجه به 
آنچه گفته شد چنانچه خود عقد بیمه، عقدی معین محسوب گردد، اقسام آن نیز به تبع 
معین محسوب می شوند لذا صرف نظر از عقاید برخی نویسندگان که بیمه را عقدی نامعین 
می دانند17 امروز نباید تردیدی داشت که با توجه به اینکه عقد بیمه هم نام و هم شرایط 

و آثار خاص آن در قانون آمده است، عقد معین محسوب می شود. 18
2-2- از حیث لزوم یا جواز عقد

قانون مدنی، عقد الزم و جایز را تعریف نموده است. مطابق ماده 185 قانون مدنی 
»عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در 
م��وارد معینه« و مطابق ماده 186 »عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر 
وقت بخواهد آن را فسخ کند«. تعریف ماده 186 تمایز میان عقود جایز و الزم خیاری 
را به درستی نشان نمی دهد. این تعبیر می تواند متأثر از پیشینه فقهی این مسئله باشد 
زیرا جایز در فقه در دو معنا به کار رفته است؛ نخس��ت به معنای عقد قابل فس��خ، حال 
سبب فسخ هرچه باشد اعم از خیار و نیز اقتضای خود عقد، که مطابق این مفهوم، عقد 
الزم ب��ه معنای عقدی است که هیچ خیاری در آن نباشد. لیکن جایز اصطالحی، ناظر 
به جایی است که یک عقد ذاتاً و بدون خیار، قابل فسخ باشد. عقد جایز وقتی که بدون 
قرین��ه و مطلق به کار م��ی رود به همین معنی است و از این جهت است که می گویند 

خیار، مختص عقود الزم است. 19
باید دانس��ت ک��ه هنگامی که در لزوم ی��ا جواز عقدی تردید شود مش��هور فقها و 
حقوقدان��ان معتقدند که اصل ب��ر لزوم عقد است که هم در فقه ادله متعددی برای آن 
اقامه شده است20 و هم در حقوق کنونی مش��هور حقوقدانان از ماده 219 قانون مدنی 

17. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج پنجم، تهران، جنگل، چاپ اول، 1382، ص 14.
18. شهیدی، همان منبع، ص 79.

19. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، لزوم و جواز عقود و ایقاعات، تحوالت حقوق خصوصی، تهران، انتشارات دانشگاه 
تهران، چاپ سوم ، 1375، ص 42.

20. بجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیه، ج پنجم، قم، نشر الهادی، چاپ اول، 1407، ص. 
199؛ سبحانی، جعفر، دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط، قم: المرکز العالمی للدراسات اإلسالمیه، چاپ اول، 

1423، صص 15-14.
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همین مهم را استنباط می نمایند.21
در ب��اب ل��زوم و جواز قرارداد بیمه عمر و به طورکلی عق��د بیمه، نّصی وجود ندارد. 
لذا می توان به استناد اصل لزوم قراردادها، عقد بیمه و اقس��ام آن را عقدی الزم تلقی 
نم��ود. عالوه ب��ر اصل مذکور مواد 12 و 13 و 17 قانون بیمه که در موارد معینی، حق 
فس��خ مقرر نموده اند، خود مؤیدی بر لزوم عقد بیمه است. 22 نکته ای که در ارتباط با 
بیمه عمر وجود دارد این است که این قرارداد، ماهیتاً سرمایه گذاری محسوب می شود 
و برخ��الف اصل کلی اجباری ب��ودن پرداخت حق بیمه و اینکه بیمه گر همه وقت حق 
دارد حق بیمه هایی را که سررسید آن ها فرا رسیده است از بیمه گذار مطالبه کند، بیمه 
عمر از این قاعده مستثنی است. 23 این مهم در ماده L132-20 کد بیمه های فرانسه 
پیش بینی شده است و لذا بیمه گر هیچ گاه نمی تواند الزام بیمه گذار به پرداخت حق بیمه 
را از دادگ��اه بخواهد.24 وجود این قاعده در بیمه عمر موجب شده است که برخی، این 
قرارداد را استثنایی بر اصل لزوم عقد بیمه بدانند و بیمه عمر را جایز تلقی کنند. زیرا 
همان طور که گفتیم این قرارداد نوعی سرمایه گذاری و پس انداز برای آتیه است و نمی- 
توان کسی را به آن ملزم نمود. 25 برای تقویت این نظریه می توان گفت هیچ مالزمه ای 
میان لزوم یک عقد و اقس��ام آن وجود ندارد، همان گونه که خوِد هبه عقد جایز است، 
لیکن هبه اقارب که قس��می از اقسام هبه است، قابل رجوع نیست.26 در مقابل تحلیل 
ف��وق، می توان گفت حداکثر استفاده ای ک��ه از عدم لزوم ادامه سرمایه گذاری می توان 
نمود، جایز بودن عقد نسبت بیمه گذار است نه نسبت به هر دو طرف؛ البته ممکن است 
مراد قائلین به نظریه فوق نیز همین بوده باشد. این نتیجه ای است که برخی نویسندگان 
فعلی از وضعیت حقوقی قرارداد بیمه عمر استنباط نموده اند.27 به نظر می رسد نظریه 
فوق اگرچه درنتیجه صحیح است لیکن برخی در مقام تحلیل مبنای آن به خطا رفته اند. 

21. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، 
1380، ص 253 به بعد؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج اول، تهران: کتابفروشی اسالمیه، چاپ سوم، 1352، ص 
230؛ طاهری، حبیب اهلل، حقوق مدنی، ج دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم، چاپ دوم، 1418، ص 12.
22. آل شیخ، محمد، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی، پژوهشنامه بیمه، 

شماره شصت و ششم، 1388، ص 126.
23. مشایخی، همایون، مبانی و اصول حقوقی بیمه، تهران، موسسه عالی حسابداری، 1349، ص 273.

24. اوبر، ژان لوک، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، تهران، بیمه مرکزی، چاپ 
دوم، 1378، ص 40 به بعد.

25. محمود عرفانی، همان منبع، ص 15.
26. بهبهانی کرمانشاهی، آقا محمد علی بن وحید، مقامع الفضل، ج دوم، قم، مؤسسه عالمه مجدد وحید بهبهانی، چاپ 

اول، 1421، ص 499؛ بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج سوم، قم، دفتر معظم له، چاپ دوم، 1426، ص 410.
27. عبادی بشیر، پیشین، ص 53؛ امامی، السان، پیشین، ص 72.
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توضیح آنکه، برخی به تصور اینکه در حقوق غربی تقسیم بندی عقود به یک تعهدی و 
دو یا چند تعهدی همان تقسیم بندی موجود در حقوق ایران از حیث لزوم یک جانبه یا 
دوجانبه عقود است، معتقدند که چون در حقوق غربی، عقد بیمه یک قرارداد با تعهد 
یک جانب��ه است و بیمه گذار تعهدی به پرداخت حق بیمه ندارد28 پس این عقد از یک 
طرف جایز و از سوی دیگر الزم است.29 لیکن باید دانست عقد بیمه، عقد یک تعهدی 
محسوب نمی شود زیرا این گونه نیست که بیمه گذار متعهد به پرداخت حق بیمه نباشد 
بلکه وی نیز متعهد است، لیکن این تعهد، تعهدی است جایز. تحلیل فوق الذکر مبتنی 
بر این عقیده است که آنچه قابل انحالل است و متعهد به دلخواه می تواند از آن بگریزد، 
»التزام« محسوب نمی شود30 که خود استداللی سطحی است که وجود و لزوم تعهد را 
خلط کرده است. باید دانست، همان گونه که هیچ مالزمه ای میان امکان ایجاد تعهد و 
امکان انحالل آن وجود ندارد جهت عکس آن نیز صادق است که امکان انحالل تعهد نیز 
با وجود آن تعارضی ندارد.31 لذا ما درنتیجه با تحلیل فوق الذکر موافقیم لیکن استدالل 

نظریه مزبور را نمی پذیریم.

3- آثار قرارداد بیمه عمر
آثار عقد بیمه عمر را باید نسبت به دو گروه اشخاص، به طور مجزا بررسی نمود.32 
از یک سو این قرارداد، موِجد آثاری نسبت به طرفین عقد است و از سوی دیگر با توجه 
به آن که در برخی اقس��ام بیمه عمر، لزوماً ذینفع، شخصی غیر از بیمه گذار است و در 
برخی دیگر نیز ممکن است ذینفع، شخصی غیر از بیمه گذار باشد، الزم است آثار این 

عقد نسبت به ثالث که در واقع همان ذینفع است نیز مورد بررسی قرار گیرد.
3-1- آثار عقد نسبت به طرفین

بیمه گر و بیمه گذار، طرفین عقد بیمه عمر هستند که به موجب این عقد برای ایشان 
حق��وق و تعهداتی پدید می آید. غرض ما در ای��ن نوشتار بیان تمام و حقوق و تعهدات 
طرفین قرارداد نیست بلکه مختصراً به حقوق و تعهدات اساسی ایشان اشاره می نماییم. 

28 . Black, Kenneth (1988), Life Insurance, Practice Hall, 11th ed, p.119.
29. عبادی بشیر، همان منبع، ص 53.

30. مارتی و رینو، ج دوم )تعهدات(، ش 317 ؛ ریپروبوالنژه، ج دوم، ش 1175؛ پلنیول و ریپر، ج ششم به وسیله 
اسمن، ش دهم ؛ مازو، دروس حقوق مدنی، ج دوم )تعهدات(، ش 360 )نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: ایقاع، 

تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، 1387، ص 118(.
31. غروی نایینی، میرزا محمدحسین، منیهالطالب فی حاشیه المکاسب، ج دوم، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ 
اول، 1373، ص 123 »مجرد تعهد و التزام من احدهما لآلخر من غیر تعقبه بعقد و معاوضه اصال و هذا هو المراد من 

الشروط االبتدائیه و الشبهه فی عدم افادتها اللزوم«.
32. صادقی مقدم، شکوهی زاده، همان منبع، ص 193.
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3-1-1- حقوق و تعهدات بیمه گذار
مهمترین تعهد بیمه گذار در بیمه عمر پرداخت حق بیمه است و در مقابل حقوقی 
ب��رای وی نس��بت به بیمه نامه به وجود می آید. موضوع ای��ن بند بررسی این حقوق و 

تعهدات است.
3-1-1-1- تعهدات بیمه گذار

مهمترین و اساسی ترین تعهد بیمه گ��ذار پرداخت حق بیمه است. ماده یک قانون 
بیمه اشعار می دارد که بیمه گر در ازای پرداخت حق بیمه، جبران خسارت یا تأدیه وجه 
معی��ن را به عهده می گی��رد. برخالف سایر انواع بیمه، در بیمه عمر پرداخت حق بیمه 
از طرف بیمه گذار اجباری نیست. یعنی بیمه گذار می تواند هر وقت مایل باشد از ادامه 
پرداخت حق بیمه امتناع نماید. باید دانست که بدون مراعات این اصل، فلسفه بیمه عمر 
و نقش اقتصادی آن متزلزل می شود. اگر تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه، قطعی و 
غیرقابل رجوع باشد، بیمه گذار از انعقاد عقد بیمه عمر منصرف می شود، زیرا، قراردادهای 
بیمه عمر، معموالً بلندمدت هستند و میزان حق بیمه نیز زیاد است لذا اجبار بیمه گذار 
به پرداخت حق بیمه بدون توجه به وضعیت مالی و اقتصادی وی، بیمه عمر را از کارکرد 
خود به عنوان عامل پس ان��داز و سرمایه گذاری اختیاری دور می کند. از اختیاری بودن 
پرداخت حق بیمه در قراردادهای بیمه عمر این نتیجه گرفته می شود که در صورت عدم 
پرداخت آن بیمه گر برای اجبار بیمه گذار به پرداخت حق بیمه نمی تواند به دادگستری 
مراجع��ه کند این موضوع در ماده L132-20 کد بیمه های فرانس��ه بدین صورت مورد 
پیش بینی واقع شده است: »مؤسسه بیمه حق تعقیب برای اجبار بیمه گذار به پرداخت 
ح��ق بیمه را ندارد.33« از این امر نباید چنین نتیجه گرفته شود که تعهد بیمه گذار به 
پرداخ��ت حق بیمه، یک تعهد طبیعی اس��ت، زیرا، تعهد طبیعی هیچ ضمانت اجرایی 
ندارد و دارنده حق طبیعی به هیچ وجه برای الزام متعهد نمی تواند به دادگستری مراجعه 
کند، درحالی که بیمه گر می تواند ضمانت اجراهای دیگری غیر از مراجعه به دادگستری 
مثل فس��خ قرارداد را اعمال کند.34 قاع��ده اختیاری بودن پرداخت حق بیمه استثنای 
مهمی دارد و آن این است که اگر بیمه گذار در مقابل شخص ثالث ملزم به تهیه و تدارک 
بیمه نامه عمر به سود او شده باشد. دیگر پرداخت حق بیمه برای او اختیاری نیست و 
شخص ثالث ذینفع می تواند الزام او را از دادگستری جهت پرداخت حق بیمه بخواهد. 

نمونه چنین امری در بیمه عمر مانده بدهکار به سود طلبکار دیده می شود. 

33. Art. L 132-20: L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour 
exiger le paiement des primes. 

34. مشایخی، همان منبع، ص271.
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3-1-1-2- حقوق بیمه گذار
وقتی که قرارداد بیمه عمر دارای اندوخته ریاضی قابل توجهی شود، می گوییم بیمه نامه 
دارای ارزش است. اصوالً در قراردادهای بیمه عمر، بیمه گر جهت انجام تعهدات آتی خویش 
مجب��ور به جمع آوری ذخایری است که ذخیره ریاضی35 نام دارد. این ذخیره از دو بخش 
تش��کیل می شود: بخش اول مربوط به اضافه حق بیمه هایی است که طی سال های اول 
انعقاد عقد بیمه و تا اواسط اعتبار آن پرداخت شده و از اواسط قرارداد به بعد کمبود حق 
بیمه ه��ای پرداختی بیمه گذار را تحت پوشش قرار می ده��د. بخش دیگر ذخیره ریاضی 
مربوط به وجوهی است که بیمه گر برای تشکیل سرمایه ای که قرار است در صورت بروز 
حادثه یا رسیدن موعد معین پرداخت شود، جمع آوری می کند.36 تشکیل ذخیره ریاضی 
موجد حقوقی برای بیمه گذار است و وی می تواند نسبت به تخفیف سرمایه، بازخرید، وام از 
محل ذخیره ریاضی و وثیقه گذاشتن بیمه نامه اقدام کند. اما در رابطه با اجرای این حقوق 
دو نکته شایان توجه است: اول اینکه اجرا و اعمال این امتیازهای مالی که برای بیمه گذار 
شناخته شده، تأثیر متفاوتی روی قرارداد بیمه باقی می گذارد. در واقع از یک طرف، بازخرید 
یا کاهش سرمایه پیوندهای حقوق��ی الزام آور بیمه گر و بیمه گذار را تغییر می دهد، بدین 
معن��ی که بازخرید موجب پایان گرفتن روابط ق��راردادی آن ها می شود و کاهش سرمایه 
باع��ث تنزل ارزشی و اهمیت روابط قراردادشان می گردد. برعکس وام روی بیمه نامه و در 
وثیق��ه قراردادن آن موجب امکان ادامه آثار ق��رارداد بیمه می شود. دوم اینکه درحالی که 
بازخرید، تخفیف سرمایه و وام گرفتن از محل ذخیره ریاضی، ارتباط مس��تقیم با ذخیره 
ریاضی دارد به طوری که بدون ذخیره ریاضی چنین حقوقی برای بیمه گذار قابل تصور نیست 
ولی امکان به وثیقه گذاردن بیمه نامه مشروط و منوط به وجود ذخیره ریاضی نیست. البته 
هنگامی که قرارداد بیمه دارای اندوخته ریاضی باشد، وثیقه قراردادن آن تضمین بیشتری 
برای بس��تانکار فراهم می آورد اما حتی هنگامی که ق��رارداد بیمه دارای هیچ گونه ذخیره 
ریاضی نباشد، وثیق��ه قراردادن بیمه نامه عمر زمانی می تواند تضمینی برای وصول طلب 
بستانکاران در صورت فوت زودرس بدهکار باشد.37 اکنون این حقوق بیمه گذار را نسبت 

به بیمه نامه و ارزش آن یک به یک بررسی می کنیم:
3-1-1-2-1- سرمایه مخفف

قباًل گفته شد که پرداخت حق بیمه عمر اجباری نیست و بیمه گذار می تواند هر وقت 
35 . Mathematical reserve.

36. برای مطالعه در این زمینه ر.ک
Koller, Michael (2012), Stochastic Models in Life Insurance, Springer Science & 
Business Media, p.39.

37. اوبر، همان منبع، ص 50.
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ک��ه بخواهد از پرداخت حق بیمه خودداری کند و از ادامه قرارداد منصرف شود. این امر 
ممکن است علل مختلفی داشته باشد. ازجمله اینکه ممکن است بیمه گذار توانایی مالی 
خوی��ش را ازدس��ت  داده باشد و قادر به پرداخت حق بیمه نباشد و یا اینکه قرارداد بیمه 
ب��رای وی ارزش خ��ود را ازدست  داده باشد، مثاًل به این دلیل که ذینفعی که توسط وی 
تعیین شده، فوت کرده است. عدم پرداخت حق بیمه، موجب به هم خوردن تعادل بین 
تعهد بیمه گر در انقضای  قرارداد یا در صورت وقوع حادثه از یک طرف و تعهد بیمه گذار 
از طرف دیگر می شود و بنابراین بیمه گر نمی تواند به تعهد خود بدون دریافت منظم حق 
بیمه وفا کند. در چنین حالتی برای بیمه گر دو راه بیشتر وجود ندارد یا قرارداد را فسخ 
کند ویا تعهدات خود را متناسب با حق بیمه های دریافتی که اندوخته ریاضی را به وجود 
آورده اند تقلیل دهد. به عبارت دیگر بیمه گذار از حق خود نسبت به اندوخته ریاضی به دو 
نحو می تواند استفاده کند یا بیمه نامه را بازخرید نماید یا سرمایه آن را تقلیل دهد. کاهش 
سرمایه بیمه در بیمه عمر خودبه خود انجام می شود، یعنی وقتی بیمه گذار پرداخت حق 
بیمه را قطع می کند، می تواند تقاضای تخفیف سرمایه را بکند و بیمه گر اگر ذخیره ریاضی 
وجود داشته باشد مجبور به قبول آن است. اما اگر درخواست تخفیف سرمایه مطرح نشود 
ب��از ممکن است امتناع از پرداخت حق بیم��ه منجر به کاهش سرمایه بیمه شود. با این 
عم��ل، بیمه گر سرمایه قابل پرداخت را به می��زان کمتری کاهش می دهد. در بیمه، این 
سرمایه جدید را سرمایه مخفف می نامند. در حقیقت به جای اینکه اندوخته ریاضی بیمه 
به بیمه گذار مسترد شود، بیمه گر اندوخته ریاضی را حق بیمه واحد تلقی کرده و بر اساس 

آن مبلغ بیمه شده جدیدی محاسبه و تعیین می نماید. 
امکان استف��اده از سرمایه مخفف یک حق ممتاز و مخصوص بیمه گذار است38 که 
وجود آن منوط به وجود شرایطی است و در صورت اجتماع این شرایط است که بیمه گر 

نمی تواند این حق را نادیده بگیرد. 
3-1-1-2-2- بازخرید بیمه نامه

وقتی بیمه گذار پرداخت حق بیمه را قطع می کند تا میزان ذخیره ریاضی بیمه نامه اش 
در مقابل بیمه گر طلبکار محسوب می شود. در چنین وضعیتی اگر بیمه گذار به هر دلیل 
مایل ب��ه ادامه قرارداد نباشد می تواند از بیمه گر بخواهد که ذخیره ریاضی بیمه نامه او 
را است��رداد نمای��د. این عمل را در اصطالح بیمه، بازخری��د می گویند و یکی از حقوق 
اختصاص��ی بیمه گذار است39. در واقع بیمه گر ب��ا استرداد ذخیره ریاضی به بیمه گذار 

38. اوبر، همان منبع، ص 52.
39. همان، ص 57.
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تعهد مشروط و مؤجل خود را حال کرده و با فوری کردن سررسید، دین آینده خود را 
بازخرید می کند و به عبارت دیگر بازخرید، پرداخت قبلی و زودتر از موعد ذخیره ریاضی 
ب��ه شمار می رود. از نظر حقوقی این عم��ل گونه ای تبدیل تعهد است که بر اساس آن 
بیمه گر تعهد اولیه خود بری می شود و تعهد جدیدی را با مبلغی، متناسب حق بیمه های 

پرداخت شده بر عهده می گیرد.
3-1-1-2-3- وام از محل بیمه نامه

وقت��ی بیمه گذار نیاز به مبلغی پول پیدا می کند، بازخرید این امکان را به او می دهد 
که قسمتی از اندوخته ریاضی بیمه نامه خود را دریافت کند و نیاز مالی خویش را برطرف 
کن��د؛ ولی این عیب مهم را دارد که به طور قطع و برای همیش��ه ب��ه قرارداد بیمه عمر 
پایان می دهد. برای بیمه گر نیز بازخرید زیان بخش است زیرا از تعداد بیمه شدگان کاسته 
می شود و محاسبات آماری و فنی او نیازمند تغییر می شود. به این  علت، شرکت های بیمه 
امکان جدیدی را برای بیمه گذاران به وجود آوردند که هم برای بیمه گر مناسب و مساعد 
اس��ت و هم برای بیمه گذار. در این طریق به جای آن که بیمه نامه بازخرید شده و قرارداد 
خاتمه پذیرد، بیمه گر از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه، وامی را به بیمه گذار می دهد. وام 
از محل ذخیره ریاضی برای بیمه گذار این مزیت را دارد که بدون آن که لطمه ای به اعتبار 
و بن��ای بیمه نامه عم��ر وارد شود، نیازمندی مالی فوری خوی��ش را مرتفع می سازد و با 

بازپرداخت وام دریافتی در بیمه نامه و مبلغ بیمه شده تغییری حاصل نمی شود.
میزان وام دریافتی روی بیمه نامه رابطه نزدیکی باوجود اندوخته ریاضی قرارداد بیمه 
دارد. به بیان دقیق تر قلمرو اجرایی آن با مسئله بازخرید قابل تطبیق است. در بیمه نامه ها 
قید می شود که هر بیمه گذاری به شرط وجود ارزش بازخرید می تواند درخواست وام کند. 
از ای��ن شرط چنین نتیجه گرفت��ه می شود که برای دریافت وام مثل بازخرید، دو شرط 
ضروری است اول اینکه نوع بیمه عمر از انواعی باشد که برای آن ذخیره ریاضی تشکیل 
می شود. دوم اینکه حداقل زمان الزم جهت تش��کیل این ذخیره سپری شده باشد؛ اما 
نبای��د از آن  چنین نتیجه گرفته شود ک��ه وام روی بیمه نامه عمر نوعی بازخرید جزئی 

است؛ زیرا ویژگی های وام روی بیمه نامه غیر از ویژگی های بازخرید است:
اوالً: وقتی که تقاضای بازخرید از طرف بیمه گذار به بیمه گر داده می شود، اگر شرایط 
جم��ع باشد، قبول آن برای بیمه گر الزامی است ولی در مورد وام روی بیمه نامه چنین 
نیس��ت و حتی باوجود اجتماع شرایط قبول آن برای بیمه گر اختیاری است و می تواند 
چنی��ن تقاضایی را بنا به درخواست خود رد کند. از طرف دیگر میزان وام نیز کمتر از 

ارزش بازخرید و چیزی در حدود نود درصد آن است.
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ثانیاً: وام روی بیمه نامه دارای آثاری متفاوت از آثار بازخرید است؛ زیرا چنان که گفته 
شد بازخرید، موجب قطع روابط قراردادی بیمه گر و بیمه گذار است درحالی که در حالت 
دریافت وام از روی بیمه نامه، قرارداد آغازین تغییر و تبدیل پیدا نمی کند. این امر نشانگر 
آن است که بیمه گذار همچنان متعهد پرداخت حق بیمه ها به همان ترتیب مورد توافق 

پیشین است؛ بیمه گر نیز ملزم به انجام تعهدات آغازین قرارداد بیمه می باشد40.
3-1-1-2-4- توثیق بیمه نامه

این حِق بیمه گذار، در کشورهایی که رهن طلب را پذیرفته اند با هیچ مشکلی مواجه 
نیست و پذیرفتن آن در حقوق داخلی منوط به پذیرش رهن طلب است.

3-1-2- حقوق و تعهدات بیمه گر
در این قسمت مختصراً به طرح حقوق و تعهدات اصلی بیمه گر پرداخته می شود.

3-1-2-1- دریافت حق بیمه
پیش تر اشاره شد که اصلی ترین تعهد بیمه گذار، پرداخت حق بیمه است؛ لیکن باید 
دانست که این مهم از اقتضائات عقود معاوضی نیست. زیرا عوض در عقد بیمه، پرداخت 
مبلغ از سوی بیمه گر نیس��ت، بلکه اطمینان و آرام��ش خاطری است که از سوی وی 
ایجاد می شود و پرداخت مبلغ موضوع قرارداد از تعهدات تبعی و ثانویه بیمه گر است. این 
تحلیل ما را به این نتیجه می رساند که بیمه گر در ازای عوض، شایسته دریافت معّوض 
است لیکن همان گونه که پیش تر اشاره شد بیمه گذار ملزم به ادامه پرداخت حق بیمه ها 

نیست و اصوالً امکان الزام وی وجود ندارد.
3-1-2-2- پرداخت سرمایه بیمه

پیش تر اقسام بیمه عمر را بررسی نمودیم و دیدیم که بسته به خطر موضوع قرارداد 
در سه دسته بندی کلی قرار می گیرند؛ که عبارتند از: بیمه عمر به  شرط حیات، به  شرط 
فوت و مختلط. در تمامی اقسام بیمه عمر با تحقق خطر موضوع قرارداد، بیمه گر موظف 
است مبلغ مورد توافق را بپردازد. این مبلغ می بایست در هنگام انعقاد قرارداد مشخص 
ش��ده باشد و در واقع مطابق بند 7 ماده 3 قان��ون بیمه مصوبه 1316، این امر یکی از 
شرایط صحت عقد بیمه محسوب می شود؛ ماده 23 همان قانون نیز به صراحت همین 
موض��وع را بیان نموده است.41 لیکن تعهد بیمه گر، می تواند به صورت مطلق نباشد و با 
تواف��ق طرفین برخی موارد از شمول تعهدات بیمه گر خارج شود. معمول است که سه 

موضوع را به عنوان استثنائات تعهد بیمه گر مطرح می نمایند42:

40. اوبر، همان منبع، ص 55.
41. ماده 23: »در بیمه عمر... مبلغ پرداختی بعد از مرگ... باید به طور قطع در موقع عقد بیمه معین شود...«.

42. عبادی بشیر، همان منبع، ص 134 به بعد.
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2-1- خودکشی بیمه شده
اگرچ��ه این مص��داق، در قانون بیمه مورد اشاره قرار نگرفت��ه است لیکن می دانیم که 
طرفین قرارداد می توانند با توافق قرارداد را به نحو دلخواه خود تنظیم نمایند و استثنا نمودن 

تعهد بیمه گر در صورت خودکشی بیمه شده، با هیچیک از قواعد آمره در تعارض نیست.
2-2- خطر جنگ و شورش

م��اده 28 قانون بیمه مقرر می دارد: »بیمه گر مس��ئول خس��ارات ناشی از جنگ و 
ش��ورش نخواهد بود مگر آن که خ��الف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.« واضح است 
که لحن این ماده بیشتر ناظر به بیمه های خسارت است، لیکن استبعادی ندارد که از 
آن در بیمه ه��ای عمر استف��اده نیز شود به گونه ای که چنانچه بیمه شده به جنگ برود 
یا در شورش شرکت نماید و منجر به فوت وی شود، بیمه گر مسئولیتی نداشته باشد. 
هرچند که لحن ماده می رساند که در صورت سکوت طرفین در بیمه نامه، بیمه گر فاقد 
مسئولیت است؛ لیکن شرکت های بیمه، به این امر اکتفا نمی کنند و صریحاً مسئولیت 
مواردی از این دست را از خود سلب می نمایند. مبنای این مهم آن است که نحوه تعیین 
حق بیمه ها محاسباتی ناظر به وضعیت جس��مانی بیمه شده و مربوط به شرایط عادی 

زندگی است و شرایط استثنایی مانند جنگ این محاسبات را بر هم می زند.
2-3- به قتل رسیدن بیمه شده توسط ذینفع

اگرچه قتل بیمه شده، توسط ذینفع به عنوان یکی از استثنائات تعهد بیمه گر مطرح 
شده است، لیکن باید قائل به تفصیل شده و با تفکیک روابط، تحلیل صحیحی از موضوع 
ارائه نمود. درصورتی که این مهم به عنوان یکی از استثنائات تعهد بیمه گر، در بیمه نامه 
مورد تصریح قرار گیرد، مطابق اصل آزادی قراردادی با هیچ اشکالی مواجه نیست. لیکن 
چنانچ��ه این مهم در ق��رارداد نیاید، در صورت قتل بیمه شده توسط ذینفع، می توان با 
وح��دت مالک از م��اده 880 قانون مدنی43، ذینفع را از دریافت مبلغ موضوع بیمه نامه 
محروم دانس��ت؛ لیکن این مهم سبب برائت بیمه گر نمی شود؛ بلکه باید گفت در این 
حالت مانند جاییکه ذینفع معین نش��ده است ی��ا تعیین ذینفع فاقد آثار قانونی است، 

مطابق ماده 24 قانون بیمه، سرمایه بیمه نامه به وراث بیمه گذار می رسد.
3-2- آثار عقد نسبت به شخص ثالث

پیش��تر اشاره شد که ق��رارداد بیمه عمر از قراردادهایی است ک��ه آثار آن اصوالً به 
طرفی��ن قرارداد محدود نمی شود و در غالب موارد، آثار آن به اشخاص ثالث که ذینفع 
بیمه عمر نامیده می شوند، سرایت می نماید. مهم ترین اثر عقد بیمه برای ذینفع آن 
43. ماده 880: »قتل از موانع ارث است. بنابراین، کسی که مورق خود را عمداً بکشد از ارث ممنوع می شود، اعم از 

این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری«.
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است که در صورت تحقق حادثه موضوع عقد، سرمایه بیمه به وی تعلق می گیرد. بحث 
تعیی��ن و ع��زل ذینفع، فروعات و مباحث عمدهای را تح��ت پوشش قرار می دهد که 
طرح همه آنها در این مجال ضروری به نظر نمی رسد اما با توجه به آن که در ادامه این 
نوشتار، هنگام طرح مباحث مربوط به »بیمه عمر مانده بدهکار«، از برخی قواعد حاکم 
بر تعیین ذینفع در مطلق قرارداد بیمه عمر، فاصله گرفته می شود، الزم است در اینجا 
مختص��راً برخی مباحث پیرامون تعیین و عزل ذینفع در بیمه عمر به طور کلی مطرح 
شود که هنگام بیان خصایص بیمه عمر مانده بدهکار، انحراف قواعد این نهاد از قواعد 

حاکم بر بیمه های عمر به خوبی مشخص گردد.  
3-2-1- تعیین ذینفع

اطالق هر عقد اقتضا دارد که آثار حقوقی و التزامات و تعهدات ناشی از عقود، تنها در 
مورد طرفین عقد مؤثر باشد. از این اثر عقد به اصل نسبی بودن آثار عقد تعبیر می شود 
و منظ��ور آن است که اشخاص ثالثی که در انعقاد عقد شرکت نداشته اند، هیچ حق یا 
تعهدی بر اساس آن عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی بر استقالل و آزادی افراد در 

ایجاد روابط حقوقی است.
اصل نس��بی بودن آثار عقد بدون استثنا نمانده اس��ت؛ زیرا که تعهد به سود ثالث 
م��ورد قبول واقع شده است. چنان که مواد 196 و 231 قانون مدنی به صراحت این امر 
را پیش بین��ی ک��رده است. یکی دیگر از مصادیق تعهد به سود ثالث در بیمه عمر دیده 
می ش��ود؛ زیرا ذینفع ق��رارداد گاهی بیمه گذار یعنی عاقد قرارداد بیمه و گاهی شخص 
دیگری است. در فرض اخیر تعهد به سود ثالث به عنوان استثنای اصل نسبی بودن آثار 

قراردادها تحقق یافته است.
ذینفع شخصی است که بیمه گذار وی را تعیین می کند تا سرمایه یا مستمری مقرر 

در قرارداد را دریافت کند.
تعیی��ن شخص ثالث ذینفع از سرمایه بیمه، معم��والً در بیمه نامه صورت می گیرد. 
یعنی در بخش��ی که به درج مشخصات ذینفع اختصاص یافته است، مشخصات ذینفع 
درج می شود. اما این طریقه تعیین تنها راه تعیین ذینفع از سرمایه بیمه نیست بلکه این 
عمل ممکن است از طریق اسناد دیگری نظیر وصیت نامه و یا حتی یک سند عادی که 
به امضای بیمه گذار رسیده است، صورت گیرد. زیرا از لحاظ قانونی هیچ شکل خاصی 
برای تعیین ذینفع معین شده است. درصورتی که تعیین ذینفع بدون درج در بیمه نامه 
صورت گرفته باشد ضروری است که به اطالع بیمه گر برسد تا سند تعیین کننده ذینفع 

به بیمه نامه ملحق می شود.
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اگ��ر در قرارداد بیمه عمر، بیمه گذار خود بیمه شده باشد تعیین ذینفع فقط با نظر 
بیمه گذار صورت می گیرد؛ اما اگر بیمه گذار غیر از بیمه شده باشد، بیمه شده باید رضایت 
کتبی خ��ود را اعالم دارد وگرنه تعیین ذینفع اثری نخواهد داشت. این امر از ماده 23 
قان��ون بیمه استنباط می شود که مقرر داشته اس��ت: » ... بیمه عمر یا بیمه نقصان یا 
شکستن عضو شخص دیگری، درصورتی که آن شخص قباًل رضایت خود کتباً را نداده 

باشد باطل است ...«
درس��ت است که در این ماده رضایت بیمه شده در مرحله انعقاد قرارداد عقد شرط 
شده است ولی بیمه گذار نمی تواند با تغییرات بعدی برخالف میل و نظر بیمه شده عمل 
کند و بیمه نامه را به کسی منتقل کند که مورد موافقت بیمه شده نباشد. به این ترتیب 
بیمه گ��ذار نمی تواند بدون جلب رضایت بیمه شده، ذینفعی را تعیین کند یا او را تغییر 

دهد و رضایت اولیه بیمه شده برای تغییرات بعدی کافی نیست.44
3-2-2- قابلیت عزل ذینفع

پس  از اینکه بیمه گذار شخصی را به عنوان ذینفع سرمایه بیمه عمر معین کرد ممکن 
است در اثر عواملی از نظر پیش��ین خود منصرف شده و تمایل داشته باشد که ذینفع 
معین شده را عزل کند و به جای او شخص دیگری را قرار دهد یا اصاًل کسی را به طور 
مش��خصی به عنوان ذینفع تعیین نکند. حال این سؤال مطرح است که آیا بیمه گذار از 

چنین حقی برخوردار است که ذینفع تعیین شده را عزل کند؟
برخی معتقدن��د اگر تعیین ذینفع به صورت معوض صورت گرفته باشد یعنی مثاًل 
برای تضمین پرداخت یک دین باشد، بیمه گذار حق عزل ذینفع تعیین شده را نخواهد 
داش��ت45؛ اما درصورتی که تعیین به صورت غیر مع��وض و مجانی صورت گرفته باشد 
مس��ئله باید با تفصیل بیش��تر مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا دیدگاه ها در این خصوص 
متفاوت است. در حقوق فرانسه حق عزل ذینفع تابع اعالم قبولی او است. به این ترتیب 
که تا زمانی که وی قبولی خود را اعالم نکرده است، بیمه گذار می تواند وی را عزل کند. 
ولی به محض اینکه ذینفع قبولی خود را اعالم داشت، حق عزل بیمه گذار ساقط می شود 

و شرط به سود ثالث غیرقابل برگشت و حذف ناشدنی می شود.
ای��ن تفصیل در حقوق ایران، هیچ مبنای قانونی ندارد و با توجه به ماده 25 قانون 
بیم��ه که مقرر می دارد: »بیمه گذار حق دارد ذینف��ع در سند بیمه عمر خود را تغییر 
ده��د؛ مگ��ر آن که آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تس��لیم 
ک��رده باشد.« می توان مدعی شد که در حقوق ایران حتی قبولی شخص ثالث مانع از 

44. مشایخی، همان منبع، صص 376-375.
45. عبادی بشیر، همان منبع، ص 33.
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این نیس��ت که وی بتواند ذینفع را عزل کند؛ زی��را، ماده 25 قانون مذکور اطالق دارد 
به طوری که هم دوران قبل از قبولی را شامل می شود و هم دوران پس از قبولی را.

عزل ذینفع توسط بیمه گذار ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد. عزل صریح 
ناظ��ر به م��وردی است که بیمه گذار اراده و تمایل خود را نس��بت به عزل ثالث ذینفع 
اع��الم می کند. اما عزل ضمنی ناشی از عمل جداگانه و مس��تقل بیمه گذار است که با 
تمایل او به اختصاص سرمایه بیمه به ذینفع تعیین شده مغایرت و تضاد دارد. بنابراین 
درصورتی که بیمه گذار ذینفع جدیدی را معین کند و ذینفع پیش��ین را به طور صریح 
حذف نکرده باشد، ممکن است چنین تعبیر شود که او ذینفع اولی را عزل کرده است 
و نیز هنگامی که بیمه گ��ذار اقدام به بازخرید بیمه نامه می کند به طور ضمنی ذینفع را 

عزل می کند.
عزل به صورت نس��بی نیز ممکن است؛ یعنی بیمه گذار به جای اینکه ذینفع نخست 
را به ط��ور کام��ل از مزایای بیمه مح��روم کند فقط از قس��متی از آن محروم می کند؛ 
مثاًل بیمه گذار به جای حذف قطعی ذینفع شخص دیگری را نیز به عنوان ذینفع معین 
می کند و قرار می شود که هر دو از مزایای بیمه عمر بهره مند شوند. روشن است که حق 
ذینفع نخس��ت، به نصف کاهش پیدا می کند. همچنین درصورتی که بیمه نامه به علت 
قطع پرداخت حق بیمه ها به بیمه نامه با سرمایه مخفف تبدیل می شود یا درصورتی که 
بیمه گ��ذار روی بیمه نامه وام گرفته و اقس��اط آن را پس ن��داده باشد تا میزان سرمایه 

کاهش یافته، ذینفع به طور ضمنی و نسبی عزل شده محسوب می شود.
همچنین اگر قائل به صورت وثیقه قراردادن بیمه نامه به عنوان یک سند دارای ارزش 
باشیم این امر می تواند موجبات عزل ذینفع را فراهم کند؛ اما اگر بیمه گذار به موقع دین 
خود را پرداخت کند و بیمه نامه را از رهن خارج کند، مزایای بیمه نامه برای ذینفع حفظ 

خواهد شد.46
3-2-3- اثر رد یا عزل ذینفع

ممکن است شخص ثالث ذینفع پس از اطالع از انتخاب به عنوان ذینفع، این امر را 
رد کند و یا توسط بیمه گذار عزل شود. در این موارد اگر بیمه از نوع بیمه عمر به شرط 
حیات باشد، سرمایه بیمه به خود بیمه گذار اختصاص پیدا می کند؛ اما اگر بیمه از نوع 
بیمه عمر به شرط فوت باشد، تابع فرضی است که بیمه گذار شخصی را به عنوان ذینفع 
معی��ن نکرده اس��ت. در این صورت ممکن است گفته شود ک��ه سرمایه بیمه به ترکه 
بیمه گذار افزوده می شود، چنان که رویه حقوق فرانسه نیز چنین است؛ زیرا در هر تعهد 

46. اوبر، همان منبع، صص 64-63.
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به سود ثالث این شرط ضمنی وجود دارد که اگر شخص ثالث آن را رد کرد و یا به هر 
دلیل دیگر تعهد به سود ثالث قابل اجرا نبود، این تعهد به نفع مشروط له قابل اجرا است. 
در حقوق ایران این حکم حداقل در مورد بیمه عمر مورد پذیرش واقع نشده است؛ زیرا 
بر اساس ماده 24 قانون بیمه، اگر ذینفع خاص تعیین نشده باشد فرض بر آن است که 

وراث بیمه گذار به عنوان ذینفع معین شده اند. چنان که در این ماده می خوانیم: 
»در وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته 
شود مگر اینکه در مورد موقع عقد یا بعدازآن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در 
این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.«

بنابراین به غیراز موردی که شخص خاص به عنوان ذینفع معین شده باشد در بقیه 
م��وارد ورثه به عنوان ذینفع شناخته خواهد شد و نیز اگر تعیین شخص ثالث به عنوان 
ذینفع نامشروع شناخته شود، مثل عدم تعیین ذینفع است و لذا سرمایه بیمه به ورثه 

بیمه گذار می رسد. 
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نتیجه گیری
از پژوهش حاضر نتایجی به شرح زیر قابل استخراج است:

بیم��ه های عم��ر به دو دسته بیمه های عم��ر انفرادی و گروهی 
تقس��یم می شوند. بیمه های عمر انفرادی نیز دارای سه قس��م می- 
باشن��د که عبارتاند از بیم��ه عمر به شرط حیات، بیمه عمر به شرط 

فوت و بیمه عمر مختلط.
برخالف تصور برخی بیمه عمر خود یک عقد معین در عرض سایر 
بیمه ها نیست بلکه خود عقد بیمه یک معین است و به تبع آن تمام 
اقسام بیمه نیز عقد معین محسوب می گردند. همچنین قرارداد بیمه 
عم��ر علیرغم آن که نصی در خصوص لزوم و جواز آن وجود ندارد با 
توجه به اقتضای آن که سرمایه گذاری محس��وب می شود، از جانب 
بیم��ه گ��ذار جایز است؛ لیکن از جانب بیمه گر مش��مول اصل لزوم 

قراردادها است.
بیمه گ��ذار متعهد است تا زمانی که قرارداد بیمه عمر را فس��خ 
نک��رده، حق بیمه را بپ��ردازد و حقوق وی که از ای��ن قرارداد ناشی 
می شود عبارتند از سرمایه مخفف، بازخرید بیمه نامه، دریافت وام از 

محل بیمه نامه و امکان توثیق بیمه نامه عمر.
در جای��ی که دینفع بیمه عمر شخصی غی��ر از بیمه گذار باشد 
برخالف حقوق فرانس��ه، همواره بیمه گ��ذار می تواند ذینفع را عزل 
نموده و شخص دیگ��ری را جایگزین نماید. اگر شخص ثالث ذینفع 
پ��س از اطالع از انتخاب به عنوان ذینفع، این امر را رد کند اگر بیمه 
از نوع بیمه عمر به شرط حیات باشد، سرمایه بیمه به خود بیمه گذار 
اختص��اص پیدا می کند؛ اما اگر بیم��ه از نوع بیمه عمر به شرط فوت 

باشد، ورثه بیمه گذار ذینفع محسوب می شوند.
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