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بررسی فقهی و حقوقی قرارداد بیمه مهریه در حقوق خانواده و مذاهب خمسه

در نظام حقوقی اسالم، مهریه بهعنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در

قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیهای از جانب مرد و نشانهای از صداقت او یاد شده است.

بیمة مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، قرارداد بیمه مهریه از

جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکالت خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب

شد تا مسأله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. بیمه مهریه یکی

از این راهکارهاست که می تواند مشکالت ناشی از عدم تادیه مهریه را بکاهد. در این قرارداد، در صورت

حیات زوج در پایان مدت بیمه نامه، تمام اصل سرمایه بیمه نامه به صورت کامل به زوجه پرداخت می شود.

بیم? مهریه، نوعی بیم? عمر مختلط است که بیمه حوادث نیز به آن ضمیمه شده است؛ زیرا قراردادی است

که مطابق آن بیمه گذار (زوج) می پذیرد در زمان حیات خود طی مدت معین، مبلغی به شرکت بیمه

بپردازد و در عوض بیمه گر تعهد می کند که در سررسید قرارداد، سرمایه بیمه را به زوج? بیمه گذار، به

عنوان ثالث ذی نفع بپردازد. قرارداد بیمه مهریه، همچون سایر قراردادها، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده

و سازگار با موازین فقهی و حقوقی نی باشد.مذاهب خمسه هم با تایید و مشروع دانستن مهر ، بیمه مهریه

را هم مشروع دانسته اند. هدف اصلی از نگارش این پایان نامه شناخت دیدگاه فقهی و حقوقی در مورد

قرارداد بیمه مهریه در حقوق خانواده و مقایسه با دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که به روش تحلیلی و

توصیفی مورد بررسی قرارگرفته شده است  .
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Jurisprudential and legal review of dowry insurance
contract in family law and five religions
In the Islamic legal system, dowry as one of the financial rights of marriage is one of the
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obligations and duties of the couple, and in the Holy Qur'an, it is referred to as "a gift from
a man" and a sign of his honesty. Dowry insurance is an institution that, while increasing
women's hope in receiving dowry, dowry insurance contract is one of the new contracts.
The special problems of paying the dowry and the existence of an insurance institution
caused the issue of dowry insurance to be raised as a guarantee solution for its payment.
Dowry insurance is one of these solutions that can reduce the problems caused by non-
payment of dowry. In this contract, if the spouse lives at the end of the insurance period,
the entire principal amount of the insurance policy will be paid in full to the wife.Dowry
insurance is a type of mixed life insurance to which accident insurance is attached; Because
it is a contract according to which the insurer (spouse) agrees to pay an amount to the
insurance company during a certain period of his life and in return the insurer undertakes to
pay the insurance capital to the insured spouse as a third party at the maturity of the
contract. Pay the beneficiary. The dowry insurance contract, like other contracts, is subject
to the general  rules  of  contracts  and is  compatible  with the jurisprudential  and legal
standards  of  the  reed.  The  main  purpose  of  writing  this  dissertation  is  to  know the
jurisprudential and legal view on the dowry insurance contract in family law and compare
it with the view of the five religions, which has been studied analytically and descriptively.
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