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In terms of the degree of freedom of the parties
to determine their terms and conditions, contracts
Abstract are divided into two types: negotiation and
supplementary. In the negotiation type, where
complete freedom is prevailing, terms and conditions which
are already agreed upon by the parties become binding on them
in the form of the provisions of the contract. However, in the
supplementary type, the parties are not in an equal position in
terms of determining the provisions of the contract. They are
sometimes provided as a standard form and the weaker party
is only free to either join or waive these conditions. Insurance
contracts are of this type. The question that arises is whether
there is freedom for the parties to determine the contractual
terms in these contracts. If the answer is yes, then in light of
the fact that the contract is supplementary, two issues shall be
pinpointed: the degree of this freedom and whether the parties
are in an equal position in terms of stipulating conditions such
as mitigating terms. Mitigating terms of liability are those
that, upon the agreement of the parties, reduce the degree of
responsibility or damage entailed by the contract. As a result, the
obliged party might pay a lesser amount following the realization
of the damage. The regulations governing insurance contracts,
as a supplementary type, were examined in this descriptiveanalytical study. Maintaining that the parties to the insurance
contract enjoy limited freedom in stipulating the terms of the
mitigation of liability and its other provisions, findings suggest
that the insuring party is in a superior position, and apparently
the insurance regulations need to be modified to protect the
insured (weaker party)
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قراردادهــا از حیــث میــزان آزادی طرفیــن عقــد در تعییــن
چکیده مفــاد و رشوط آنهــا بــه دو دســته مذاکــرهای و الحاقــی
تقســیم میشــوند .در قســم اول در کــال آزادی هــر آنچــه
کــه بــه توافــق مشــرک طرفیــن میرســد بهعنــوان مفــاد ق ـرارداد ب ـرای آنــان
الــزامآور اســت لیکــن در قــرارداد الحاقــی طرفیــن از حیــث تعییــن مفــاد
قـرارداد در وضعیــت برابــر قـرار ندارنــد و اصــوالً طــرف دیگــر کــه از قــدرت
برتــر یــا انحصــاری برخــوردار و بعض ـاً بهصــورت فــرم اســتاندارد در اختیــار
طــرف ضعیفتــر قـرار داده و او رصفـاً مختــار اســت بــه ایــن رشایــط ملحــق
یــا از آن رصفنظــر کنــد .عقــد بیمــه از ایــن نــوع عقــود میباشــد .ســؤالی کــه
مطــرح میشــود ایــن اســت کــه در ایــن قراردادهــا آیــا آزادی ب ـرای طرفیــن
در تعییــن رشوط قـراردادی وجــود دارد یــا خیــر؟ اگــر پاســخ مثبــت اســت بــا
وجــود الحاقــی بــودن عقــد ،مقــدار ایــن آزادی چقــدر اســت و آیــا از حیــث
گنجانــدن رشوطــی همچــون کاهنــده مســئولیت ،طرفیــن در موقعیــت برابــر
قـرار دارنــد یــا خیــر؟ مقصــود از رشوط کاهنــده مســئولیت رشوطــی اســت که
بــا توافــق طرفیــن میـزان مســئولیت یــا خســارت ناشــی از قـرارداد را کاهــش
داده و متعهــد میتوانــد بــا وجــود تحقــق خســارت ،میـزان کمــری را بپــردازد.
در ایــن مقالــه کــه بــا روش تحلیلــی و توصیفــی انجــام شــده اســت؛ بــا بررســی
مقــررات حاکــم بــر قراردادهــای بیمــه بهعنــوان یکــی از عقــود الحاقــی بــه
ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه طرفیــن قـرارداد بیمــه در تغییــر رشوط کاهــش
مســئولیت و ســایر مفــاد آن از آزادی محــدودی برخوردارنــد و بــه همیــن
مقــدار بیمهگــر در موقعیــت برتــر ق ـرار دارد و در نتیجــه ب ـرای حامیــت از
بیمهگــذار (طــرف ضعیــف) مقــررات بیمــه نیازمنــد اصــاح اســت.

واژگان کلیدی:

قرارداد بیمه ،قرارداد الحاقی ،معامالت اضطراری ،رشوط کاهش مسئولیت
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مقدمه

ق ـرارداد محصــول مشــرک توافــق طرفیــن آن اســت و بــر مبنــای اصــل حاکمیــت اراده
طرفیــن قـرارداد در تعییــن نــوع عقــد و مفــاد آن از آزادی برخــوردار هســتند .ایــن اصــل بــه
اصــل آزادی ق ـرارداد شــهرت دارد کــه در مــاده ( )10قانــون مدنــی ای ـران نیــز مــورد تأییــد
قـرار گرفتــه اســت .علیرغــم ایــن اصــل مهــم کــه از لــوازم آزادی انســان در زندگــی اجتامعــی
باألخــص روابــط حقوقــی اســت ،توســعه جوامــع و رضورتهــای اجتامعــی و اقتصــادی
در برخــی از عقــود ،محدودیتهــای خاصــی را ب ـرای طرفیــن و بخصــوص طــرف ضعیــف
ق ـرارداد در نظــر گرفتــه اســت و اجــازه منیدهــد طرفیــن بتواننــد مفــاد ق ـراردادی را کــه
یــک طــرف آن کــه عمدت ـاً شــخص حقوقــی بــا موقعیــت بــر تــر یــا انحصــاری اســت را بــا
توافــق و در قالــب رشوط تعییــن و تغییــر دهنــد .ایــن نــوع قراردادهــا بــه قـرارداد الحاقــی
معروفانــد .از جملــه ایــن قراردادهــا قـرارداد بیمــه اســت و دکرتیــن حقوقــی ،بیمــه را عقــد
الحاقــی میشــارد (شــهیدی :1377 ،ش  ،56کاتوزیــان ،1380،ج  :1ش )13؛ زیـرا قـرارداد قبـاً
توســط بیمهگــر تهیــه و چــاپ شــده اســت و بیمهگــذار بــه ق ـراردادی از پیــش تعیینشــده
بــدون آنکــه نقشــی در تعییــن مفــاد و رشوط آن داشــته باشــد بــدان میپیونــدد .گاهــی رصفاً
بایــد جــای خالــی فــرم ق ـرارداد را پــر منایــد .ایــن وضعیــت میتوانــد موجــب سوءاســتفاده
رشکتهــای بیمهگــر شــود و در جهــت تأمیــن حداکــر منافــع خــود و حداقــل منافــع
بیمهگــذار در ضمــن قــرارداد الحاقــی اقــدام کننــد .ســؤال مهمــی کــه در ایــن خصــوص
وجــود دارد ایــن اســت کــه :بــا وجــود الحاقــی بــودن عقــد بیمــه آیــا بیمهگــذار میتوانــد
بــا توافــق بیمهگــر می ـزان تعهــدات خــود را کاهــش داده و نیــز بیمهگــر میتوانــد ضمــن
قـرارداد میـزان مســئولیت خــود در پرداخــت خســارت را کاهــش دهــد و البتــه صــورت عکس
ایــن ســؤال هــم مطــرح اســت کــه آیــا امــکان افزایــش چنیــن تعهــدات و مســئولیتهایی
در عقــد بیمــه هســت کــه ایــن فــرض از موضــوع بحــث مــا خــارج اســت .البتــه در صــورت
اثبــات فــرض اول فــرض دوم هــم اثبــات میشــود .در ای ـران بیمــه مرکــزی وظیفــه نظــارت
بــر فعالیــت رشکتهــای بیمــه را دارد و مرجــع عمومــی بــرای تعییــن رشایــط عمومــی
قراردادهــای بیمــه اســت و بــر ایــن مبنــا آزادی رشکتهــای بیمــه در تعییــن رشایــط و مفــاد
عقــد بیمــه محدودتــر شــده و منیتواننــد بنــا بــر خواســت و مصالــح خــود رشایــط عمومــی
را تغییــر دهنــد و بــر بیمهگــذار تحمیــل مناینــد( .بابایــی )56 :1386 ،لیکــن ایــن متهیــدات
هرچنــد الزم اســت امــا کافــی بــه نظــر منیرســد زیـرا اوالً طرفیــن امــکان مذاکره در مــورد این
گونــه رشوط عمومــی را ندارنــد ثانیـاً مقــررات بیمــه رشوطــی را بهعنــوان رشوط اختصاصــی
پیشبینــی منــوده اســت .در صــورت بیمــه مســئولیت و خســارت در قبــال پرداخــت حــق
شروط کاهنده مسئولیت قراردادهای بیمه در حقوق اسالمی
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بیمــه از ســوی بیمهگــذار ،بیمهگــر مســئول پرداخــت متــام خســارات وارده اســت امــا آیــا
میتــوان بهموجــب رشط ،ایــن مســئولیت را کاســت و بیمهگــر بــه مقــدار توافــق ،زیــان
وارده را ج ـران و مابقــی خســارت را خــود بیمهگــذار ج ـران کنــد یــا مث ـاً بیمهگــذار بــا
بیمهگــر رشط کنــد کــه مبلــغ بیمــه کمــری را بپــردازد ولیکــن بیمهگــذار مکلــف بــه جـران
متــام خســارات وارده گــردد؟ پــس مقصــود از رشوط کاهنــده مســئولیت رشوطــی اســت کــه
بــر اســاس آن در صــورت وقــوع خســارت ،بیمهگــذار کمــر از میـزان خســارت وارده بپــردازد
و یــا بیمهگــذار مبلغــی کمــر از می ـزان اعالمشــده توســط بیمهگــر بپــردازد .بــا توجــه بــه
پیشبینــی رشوط اختصاصــی بهموجــب قانــون بیمــه ،طرفیــن میتواننــد در ضمــن ایــن
رشوط می ـزان تعهــدات و مســئولیت ناشــی از عقــد بیمــه را مــورد مذاکــره و توافــق ق ـرار
دهنــد .لیکــن آنچــه مهــم اســت تعییــن حــدود ایــن آزادی اســت .مفهــوم ایــن قبیــل رشوط
کاهنــده مســئولیت و تعهــد و آثــار آنهــا کمــر مــورد بررســی قـرار گرفتــه اســت .ارجــاع ایــن
رشوط بــه رشوط اختصاصــی بیمهنامــه بــا توجــه بــه آنچــه در خصــوص الحاقــی بــودن عقــد
بیمــه گفتــه شــد (عــدم برابــری وضعیــت و قــدرت طرفیــن –عــدم قــدرت چانهزنــی– تأمیــن
منافــع تهیهکننــده قـرارداد و رضورت بــه دســت آوردن موضــوع قـرارداد) قابــل انتقــاد اســت
و موجــب سوءاســتفاده بیمهگــر و رضر بیمهگــذار و زیاندیــده میشــود.
حــدود آزادی طــرف ضعیــف و حامیــت از او در قراردادهــای الحاقی یکــی از دغدغههای
اصلــی نظــام حقوقــی مــا اســت؛ زیـرا عــاوه بــر آنچــه ذکــر شــد طــرف ضعیــف عمدتـاً بــه
دلیــل اضط ـرار چــارهای بهجــز پذیــرش متامــی رشایــط تحمیلــی طــرف دیگــر را نــدارد و در
حقیقــت عقــد را از روی اضط ـرار انجــام میدهــد و ایــن اضط ـرار ،موجبــات سوءاســتفاده
بیمهگــر را در جهــت تحمیــل رشایــط موردنظــر خــود فراهــم میکنــد .مضافــاً اینکــه در
زمــان اجـرای مفــاد قـرارداد نیــز ،بــاز هــم ایــن رشکــت بیمــه اســت کــه خواســتههای خویــش
را بــر بیمهگــذار تحمیــل میکنــد .ایــن خصوصیــات عقــد الحاقــی بیمــه و رضورت اج ـرای
عدالــت در روابــط حقوقــی طرفیــن موجــب شــده صاحبنظــران و محاکــم قضایــی و
قانونگــذار ،در جهــت تعدیــل ایــن نــوع قراردادهــا راهکارهایــی بیندیشــند .تفســیر قـرارداد
بیمــه مبهــم بــه نفــع طــرف ضعیــف -واگــذاری تعییــن رشایــط عمومــی عقــد بیمــه بــه بیمــه
مرکــزی و رضورت دخالــت و نظــارت ایــن ســازمان بــر رشکتهــای بیمــه منون ـهای از ایــن
تالشهاســت .ایــن مقالــه بــا توجــه بهعنــوان موضــوع در ســه گفتــار ارائــه میشــود :در
گفتــار اول بــا توجــه بــه ماهیــت الحاقــی بــودن عقــد بیمــه بــه بررســی نقــش طرفیــن در
تعییــن مفــاد و رشایــط عقــد بیمــه پرداختــه میشــود .در گفتــار دوم بــا توجــه بــه وضعیــت
خاصــی کــه رضورت بیمــه را اقتضــا میکنــد بــه بحــث در خصــوص اضطـراری بــودن بیمــه
30

فصلنامه علمیمطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسالمی
دوره  :: 1شماره 1

و اثــر آن در قــرارداد و روابــط طرفیــن میپردازیــم و در گفتــار ســوم بــه بررســی رشوط
کاهنــده ق ـرارداد میپردازیــم.

 -1نقش طرفین در تعیین مفاد و رشایط قرارداد بیمه

ق ـرارداد امــری اعتبــاری اســت کــه بــا اراده و خواســت طرفیــن ایجــاد میشــود( .مــاده
 190و  191ق م) بـرای انعقــاد یــک عقــد ،بهعنــوان محصــول مشــرک اراده طرفیــن ،آزادی و
برابــری آنــان بهعنــوان یــک اصــل اســت و هیــچ یــک برتــری و امتیــازی بــر دیگــری ندارنــد.
اصــل حاکــم بــر قراردادهــا آزادی اســت و مقتضــای ایــن اصــل آزادی طرفیــن در انتخــاب
طــرف قـرارداد نــوع قـرارداد و تعییــن رشایــط و مفــاد آن اســت و اصــوالً هیــچ رشط و حقوق
و تعهــدی در ق ـرارداد بــدون موافقــت ایشــان محقــق منیشــود .مفــاد ایــن اصــل در مــاده
( )10و ( )191قانــون مدنــی ایـران نیــز لحــاظ شــده اســت .اصــل حاکمیــت اراده در قلمــرو
حقــوق قراردادهــای ایــران بــا وجــود فــراز و فرودهــای فــراوان ،تقریبــاً همچنــان ماننــد
گذشــته ،نقــش بنیادیــن در اصــل انعقــاد ق ـرارداد ،انتخــاب طــرف معاملــه ،تعییــن مفــاد و
رشوط ضمــن عقــد دارد .بــا وجــود ایــن ،جایــگاه ایــن اصــل در قراردادهــای بیمــه بهویــژه از
حیــث حــدود اختیــارات و آزادی طرفیــن در تعییــن رشایــط و مفــاد قـرارداد مزبــور ،چنــدان
معلــوم نیســت (امامــی.)1375 ،
یکــی از مهمتریــن پرس ـشهای قابــل طــرح دراینبــاره ایــن اســت کــه آیــا رشایــط و
مفــاد ق ـرارداد بیمــه از قبــل بــه صــورت کامــل تعییــن شــده و بیمهگــذار فقــط مجــاز بــه
قبــول متــام رشایــط بیمهنامــه یــا ان ـراف از قبــول آن اســت؛ یــا اینکــه امــکان مذاکــره و
تغییــر رشایــط میــان بیمهگــذار بــا بیمهگــر وجــود دارد .محتــوی ق ـرارداد بیمــه بهصــورت
یــک ق ـرارداد منونــه و اســتاندارد را رشوطــی تشــکیل میدهــد کــه بیمهگــذاران در تعییــن
حــدود و مفــاد آن نقــش چندانــی ندارنــد .رشوط بیمهنامههــا بــه دو دســته تقســیم
میشــوند :رشایــط عمومــی و رشایــط اختصاصــی .رشایــط عمومــی را نوعـاً بهصــورت چاپــی
در بیمهنامــه درج میکننــد و ناظــر بــه احــکام آمــره بیمــه اســت و طرفیــن مکلــف بــه
رعایــت آن هســتند( .دســتباز .)28 ،در مقابــل رشوط اختصاصــی یــا خصوصــی رشوطــی
اســت کــه طــی توافــق طرفیــن و در مــواردی خــاص توســط طرفیــن عقــد مــورد توافــق
قــرار میگیــرد .طرفیــن بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات رشایــط عمومــی میتواننــد بــه
منظــور تحدیــد یــا توســعه تعهــدات در مــورد آنهــا توافــق کننــد؛ و در صــورت تعــارض ایــن
رشوط بــا رشایــط عمومــی بــر اســاس عــرف بــر رشایــط عمومــی مقــدم اســت .همچنیــن در
بیمههــای گروهــی برخــاف بیمههــای انفــرادی بیمهگــذار میتوانــد پیشــنهاد تغییــر و
شروط کاهنده مسئولیت قراردادهای بیمه در حقوق اسالمی
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یــا رشوط جدیــدی را در ق ـرارداد بــه نفــع اعضــا بنامیــد .هامنطــور کــه مالحظــه میشــود
آزادی طرفیــن ق ـرارداد بخصــوص از جانــب بیمهگــذار در تعییــن و تغییــر رشوط ق ـراردادی
مطلــق نیســت بلکــه محــدود و مقیــد بــه رشایــط خاصــی اســت و بســیاری از مفــاد قـرارداد
بیمــه بخصــوص رشایــط عمومــی بـرای بیمهگــذار اســت .البتــه بــا وجــود الحاقــی بــودن عقد
بیمــه اختیــارات بیمهگ ـران نیــز در تعییــن مفــاد و رشوط ق ـرارداد ،تابــع محدودیتهــا و
ضوابــط معینــی اســت و پیشبینــی هــر رشطــی از ســوی بیمهگرهــا مجــاز نبــوده و بهطــور
کامــل از اصــل آزادی ق ـراردادی ،بــه ترتیبــی کــه در حقــوق قراردادهــای خصوصــی مرســوم
اســت ،تبعیــت منیکنــد (بابایــی.)1386 ،
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ارائــه مفــاد بیمهنامــه بهصــورت فــرم اســتاندارد و اصــوالً
غیرقابــل تغییــر توســط طرفیــن ناشــی از ایــن رضورت اســت کــه بیمهگــری کــه بــا صدهــا
ه ـزار و یــا میلیونهــا شــخص بهعنــوان بیمهگــذار طــرف ق ـرارداد میشــود منیتوانــد ب ـرای
هرکــدام از بیمهگــذاران رشایــط جداگانــهای تهیــه کنــد و بــا آنهــا بــه توافــق برســد .از
طرفــی دیگــر عقــد بیمــه یــک امــر تخصصــی اســت و کارشناســان بیمهگــر معمــوالً کلیــه
جوانــب امــر را ســنجیده و مــن رشایــط را تهیــه میکننــد و ایــن رشایــط بایــد بــا عنایــت
بــه لــزوم رعایــت حســن نیــت از ناحیــه بیمهگــر باشــد .بــا وجــود الحاقــی بــودن قـرارداد و
امــکان تحمیــل رشایــط یکطرفــه از جانــب بیمهگــر ،لــزوم رعایــت جهــات تجــاری و جــذب
بیمهگــذاران بیشــر ،بیمهگـران ســعی میکننــد قـرارداد بــه نحــوی تنظیــم گــردد کــه عمومـاً
متضمــن منافــع طرفیــن قـرارداد باشــد.

 -2اضطرار در زمان انعقاد قرارداد بیمه -الحاقی بودن

تقســیم قراردادهــا بــه قــرارداد الحاقــی و قــرارداد بــا گفتوگــوی آزاد ،در حقــوق
ایــران چنــدان مــورد توجــه نبــوده و حقوقدانهــا نیــز بهتفصیــل بــه رشایــط و آثــار آن
نپرداختهانــد .در آثــار برخــی از حقوقدانــان بحــث مختــری در خصــوص ایــن قراردادهــا
مشــاهده میشــود بهعنــوانمثــال دکــر کاتوزیــان در کتــاب قواعــد عمومــی قراردادهــا
ایــن مســئله را مطــرح کــرده و دربــارهی آن بحــث منــوده اســت .برخــی از حقوقدانــان هــم
عنوانهــای دیگــری را بــرای ایــن قراردادهــا برگزیدهانــد و بــه تعریــف آن پرداختهانــد.
بعضــی آن را «عقــود تحمیلــی» نامیدهانــد ،زیـرا رشوط و مفــاد آن برطــرف مقابــل تحمیــل
میشــود و او مجبــور بــه پذیــرش آن اســت؛ (شــهیدی)90 :1377 ،؛ و ع ـ ّدهای دیگــر ،آن را
«عقــود تصویبــی» خواندهانــد ،چــون شــخص یــا بایــد آن را تصویــب کنــد و یــا بهطورکلــی
رد منایــد( .جعفــری لنگــرودی.)546 :1372 ،
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امــروزه قراردادهــای الحاقــی نقــش مهمــی را در زندگــی جوامــع از جهــات مختلــف
ازجملــه حقوقــی و اقتصــادی ایفــا میکننــد .نقــش بیمههــا و تســهیالت بانکــی و اســتفاده
از خدمــات رشکتهــای آب و بــرق و ...بهعنــوان منونــهای از عقــود الحاقــی قابلاغــاض
نیســت و هــر روز بــر تعــداد و نــوع ایــن قراردادهــا افــزوده میشــود .رشــد روزافــزون علــم
و فنــاوری و افزایــش مخاطـرات گوناگــون مالــی و جانــی ناشــی از ایــن تحــوالت ،انعقــاد ایــن
نــوع قراردادهــا را بعضــاً بــرای افــراد اجتنابناپذیــر میمنایــد .منونــه بــارز ایــن رضورت
در قراردادهــای بیمــه حــوادث رانندگــی اســت کــه انکارناپذیــر اســت .افزایــش روز افــزون
تصادفــات رانندگــی و صدمــات ســنگین جانــی و مالــی بــه زیاندیــدگان و رضورت حامیــت
از زیاندیــده و ج ـران کامــل خســارت وارده بــه آنــان و ناتوانــی عاملیــن زیــان در ج ـران
خســارات وارده ،عقــد بیمــه حــوادث را رضورتــی اجتنابناپذیــر منــوده اســت .درنتیجــه
پذیــرش مفــاد قراردادهــای الحاقــی بخصــوص عقــد بیمــه کــه رشکتهــای بیمــه بــا اســتفاده
از نظــر متخصصیــن و حقوقدانــان بــا رعایــت منافــع بیمهگــر تنظیــم میگــردد بــه شــکل
یــک امــر رضوری و بلکــه اضطـراری در آمــده اســت .ســایر قراردادهــای الحاقــی مثل قـرارداد
اخــذ تســهیالت بانکــی وآب و بــرق و گاز و ...نقــش غیرقابــل انــکاری در رفــع مشــکالت افـراد
و افزایــش رفــاه و امنیــت و توســعه جوامــع دارد .بدیهــی اســت مــاک تشـ ِ
ـخیص رضوری از
غیــررضوری ،نظــر عــرف اســت و حتــی ممکــن اســت در زمانهــا و مکانهــای مختلــف،
متفــاوت باشــد .بیمــه حــوادث در زندگــی شــهری امــری عــادی و رضوری اســت ،ولــی در
برخــی روســتاها و بهخصــوص تــا چندیــن ســال قبــل ،ایــن مــوارد از رضوریــات زندگــی
محســوب منیشــد .اســتفاده از وســایل حملونقــل عمومــی ماننــد راهآهــن نیــز امــروزه از
مصادیــق رضورت اســتفاده از قراردادهــای الحاقــی میباشــد( .عــدوی)1994 ،
بــا وجــود رضورت وجــود و پذیــرش قراردادهــای الحاقــی هامنگونــه کــه قبـاً ذکــر شــد
موقعیــت طرفیــن برابــر نیســت .یــک طــرف بــا موقعیــت اقتصــادی برتــر و گاهــی انحصــاری
پیشــنهادکننده رشایــط و مفــاد آن اســت و طــرف دیگــر چــارهای جــز پذیــرش مفــاد پیشــنهاد
ارائهشــده را نــدارد .شــخصی کــه ب ـرای احــداث رس پناهــی نیــاز بــه وام دارد و راهــی جــز
اخــذ وام نــدارد و یــا کســی کــه رشط بهرهبــرداری درســت از وســیله نقلیـهاش و نیــز اطمینــان
از حامیــت بیمهگــر از حــوادث آتــی غیرقابلپیشبینــی چــارهای جــز الحــاق بــه قــرارداد
بیمــه و وام مزبــور را نــدارد .البتــه عــدم تــوازن اقتصــادی در معامــات امــری عــادی و
متعــارف اســت ،بهگون ـهای کــه در بســیاری از معامــات ،تســاوی و تــوازن اقتصــادی میــان
دو طــرف قـرارداد وجــود نــدارد و ایــن امــر از زمانهــای قدیــم نیــز ســابقه داشــته و خللــی
هــم در صحــت عقــود وارد منیکنــد .چــون تــوازن قــدرت اقتصــادی رشط صحــت قراردادهــا
شروط کاهنده مسئولیت قراردادهای بیمه در حقوق اسالمی
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نیســت و فقــط داشــن اراده آزاد ب ـرای طرفیــن ،رشط اســت( .کاتوزیــان .)1376 ،پــس هــر
نــوع عــدم تــوازن بیــن طرفیــن موجــب الحاقــی شــدن قـرارداد منیشــود .لیکــن در مــواردی
اختــاف اقتصــادی بســیار شــدید میــان طرفیــن وجــود دارد .در مــواردی برتــری و تف ـ ّوق
یــک طــرف ،بهواســطه انحصــار در تولیــد کاال و خدمــت بــه وجــود آمــده و تشــدید گردیــده
و همیــن انحصــار موجــب گردیــده کــه اختیــار تعییــن قیمــت و حــوه فــروش در ســلطه او
باشــد و تنهــا اراده او در شــکلگیری رشایــط و مفــاد قـرارداد مؤثــر باشــد .در مقابــل ،وقتــی
طــرف دیگــر بــه خاطــر نیــازی کــه بــه اســتفاده از آن کاال یــا خدمــت انحصــاری دارد مجبــور
بــه پذیــرش متــام رشایــط پیشــنهادی اســت ،قـرارداد از نــوع الحاقــی و بــه عبارتــی تحمیلــی
اســت.
در قراردادهــای بیمــه ،ایجــاب بهصــورت یــک فــرم چاپــی و منونــه عرضــه میشــود
کــه در آن متــام رشوط و مفــاد ق ـرارداد وجــود دارد و در تنظیــم آن دقــت زیــادی صــورت
گرفتــه و درعینحــال ،از پیچیدگــی زیــادی نیــز برخــوردار اســت کــه فهــم آن بـرای اشــخاص
عــادی مشــکل اســت .بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد در قراردادهــای الحاقــی نوعــی اضطـرار
در انعقــاد آنهــا از ســوی بیمهگــذار وجــود دارد و بایــد دیــد کــه اثــر ایــن اضطــرار در
قراردادهــای منعقــده چیســت .در مــواردی مفــاد قـرارداد بهقــدری تخصصــی و ریــز نوشــته
شــده کــه معمــوالً افـراد رغبــت بــه خوانــدن آن منیکننــد و حتــی مفــاد آن را بــه درســتی و
دقــت درک منیکننــد ولــی مجبــور بــه پذیــرش آن هســتند( .بابایــی )1386 ،ضمــن اینکــه
ایــن پیشــنهاد ،ب ـرای همــه مــردم بــه یــک شــکل و بــا رشوط یکســان ،ارائــه میشــود .بــا
عنایــت بــه مــوارد پیشگفتــه عقــد بیمــه دارای خصوصیــات عقــود الحاقــی اســت زیــرا
اوالً مفــاد آن اصــوالً توســط بیمهگــر یــا ســازمانهای بیمــه تهیــه و در اختیــار اف ـراد ق ـرار
میگیــرد و بیمهگــذار علیاالصــول نقشــی در تعییــن مفــاد آن نــدارد ،ثانی ـاً طرفیــن آن در
وضعیــت برابــر نیســتند ثالثـاً بیمهگــذار بــه دلیــل رضورت و نیــاز جهــت بهرهمنــدی از آثــار
عقــد ناگزیــر از پذیــرش مفــاد آن اســت.

 -1-2نقش طرفین و اضطرار در اجرای قرارداد

در ایـن قراردادهـا معمـوالً بیمهگـر اسـت کـه متامی رشایط قـرارداد را از پیش مشـخص و
بیمهگـذار را بـه پذیـرش همـه آن ناگزیـر میکند .این تـوازن ناهمگون تنها محـدود به هنگام
انعقـاد قـرارداد بیمـه نیسـت .قراردادهـای بیمـه نهتنهـا در زمـان انعقـاد ،تحمیلـی و الحاقی
هسـتند ،بلکـه در مسـیر و فراینـد اجـرا ،نیـز ،این رشکت بیمه اسـت که خواسـتههای خویش
را در ظاهـر توافـق بـه طـرف دیگر تحمیـل میکند.
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تحمیــل و اجبــار در هنــگام اج ـرای ق ـرارداد بیمــه از زمــان انعقــاد بیشــر اســت؛ زی ـرا
در زمــان انعقــاد ،بیمهگــذار بــا رشایــط دشــواری روبــهرو نیســت ،او آزاد اســت بــا هــر
رشکتــی کــه میخواهــد قـرارداد منعقــد کنــد بیآنکــه اجبــاری در کار باشــد امــا آنــگا ه کــه
بــه دیگــری یــا بــه خویــش زیــان وارد مـیآورد ،رشایطــش بــا لحظــه انعقــاد قـرارداد ،یکســان
نیســت .او در ایــن هنــگام ،از اضط ـرار و ناچــاری لربیــز اســت ،بهعــاوه ،هامننــد لحظــه
انعقــاد قـرارداد ،بــا چنــد گزینـ ه روبـهرو نیســت ،او هســت و یــک رشکــت بیمــه کــه دیگــر
چــارهای جــز از مراجعــه بــه او نــدارد .بیمهگــر نیــز خــود را بینیــاز از بیمهگــذار میبینــد،
او قــرارداد بیمــه را بســته و حــق بیمــهاش را دریافــت کــرده ،پــس در برابــر بیتابیهــا
و پیگیریهــای بیمهگــذار بــرای دریافــت غرامــت میتوانــد بیتفــاوت باشــد .در چنیــن
اوضــاع و احوالــی ،بیمهگــر از ناچــاری بیمهگــذار خویــش سوءاســتفاده کــرده و تــاش
میکنــد زمــان پرداخــت غرامــت را بــه تعویــق انــدازد یــا انــدازهی آن را کاهــش دهــد و
هنگامیکــه نوبــت پرداخــت نیــز میرســد ،تعهدنامـهای از او میگیــرد تــا دیگــر بیمهگــذار
نتوانــد بــه بیمهگــر مراجعــه کنــد.
نظــام حقوقــی منیتوانــد بــه ایــن بدعهــدی بیتفــاوت باشــد .ب ـرای همیــن ،بایــد از
ابزارهــای الزم بــرای حامیــت از بیمهگــذاران بهــره بــرد و اعتبــار رضایتنامههایــی کــه
بیمهگــذار بــه بیمهگــر خویــش داده را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.

 -2-2حکم اضطرار در قراردادهای بیمه

اصــل در معامــات اســتحکام و ثبــات اســت (مــواد  219و  224و  496ق م) و نبایــد
بهگونـهای عمــل کــرد کــه معامــات متزلــزل شــود لــذا قانــون مدنــی مــوارد موجــب اخــال
در صحــت ق ـرارداد و نیــز عوامــل فســخ ق ـرارداد را بهصــورت اســتثنا و بــا رعایــت رشایــط
خــاص اعــام منــوده اســت و در صــورت فقــدان رشایــط مذکــور عقــد صحیــح اســت بــر
همیــن اســاس ب هرصاحــت مــاده ( )206ایــن قانــون« ،اگــر كــى در نتیجــه اضط ـرار اقــدام
بــه معاملــه كنــد مكــره محســوب نشــده و معاملــه اضط ـرارى معتــر خواهــد بــود» .بــر
همیــن مبنــا حقوقدانــان و فقهــا معاملــه اضطـراری را نافــذ میداننــد (امامــی،194 :1363 ،
امــام خمینــی ،1365 ،ج  ،467 :1طباطبایــی یــزدی )121 :1378 ،زیـرا اضطـرار اکـراه نیســت
و کســی مضطــر را وادار بــه انجــام معاملــه ننمــوده اســت و خــود فــرد مضطــر تصمیــم بــه
انجــام معاملــه میگیــرد لــذا اراده او کامــل اســت هرچنــد وجــود یــک رضورت او را وادار
بــه انجــام معاملــه منــوده اســت .لیکــن اگــر از موقعیــت اضطـراری سوءاســتفاده شــود بایــد
آن را از اضطـرار معمــول متامیــز کــرد و سوءاســتفاده از اضطـرار را در حکــم اکـراه بدانیــم و
شروط کاهنده مسئولیت قراردادهای بیمه در حقوق اسالمی
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چنیــن قـراردادی را معتــر نشــاریم .بهویــژه آنکــه منطــق حقــوق نیــز آن را تأییــد میکنــد
(کاتوزیــان )1380 ،کــه در مبحــث بعــدی بــدان خواهیــم پرداخــت.
بنابرایــن در قـرارداد بیمــه نیــز تــا زمانــی کــه سوءاســتفاده از اضطـرار بیمهگــذار صــورت
نگرفتــه باشــد ،بایــد قـرارداد را صحیــح دانســت و بــا هــر انگیــزه و عــذری قراردادهــا نبایــد
دچــار تزلــزل شــود زیـرا مصلحــت اجتامعــی قـرارداد و امتنــان در حــق شــخص مضطــر اقتضا
میکنــد قـرارداد صحیــح و نافــذ باشــد .درواقــع ایــن نفــوذ و اعتبــار در راســتای حامیــت از
بیمهگــذار اســت تــا بتوانــد بــا انعقــاد قـرارداد بیمــه ســامت ،دارایــی و ...خــود را بیمــه کنــد
و از ورود خســارات و زیانهــای عظیــم بــر او پرهیــز شــود.

 -3-2سوءاستفاده از اضطرار

هامنطــور کــه بیــان شــد معاملــه اضط ـراری صحیــح و نافــذ اســت لیکــن در مــواردی
ممکــن اســت بیمهگــذار دچــار اضطـرار گــردد و بیمهگــر بــا علــم و اطــاع از ایــن وضعیــت
از او سوءاســتفاده کنــد و رشوط ناعادالنــه و گزافــی را بــر او تحمیــل کنــد .در مواردی شــخص
طــرف قـرارداد ،خــود وضعیــت اضطـراری را ایجــاد میکنــد مثـاً کدخــدای یــک روســتا بــه
کشــاورزی آب بـرای زراعــت ندهــد تــا بتوانــد زمیــن او را بــا بهــای اندکــی خریــداری کنــد .در
اینجــا نیــت پلیــد طــرف قـرارداد و سوءاســتفاده او مطــرح اســت کــه از نظــر حقوقــی بایــد
راهــکاری بـرای جلوگیــری از ایــن نــوع قراردادهــا و حامیــت از شــخص مضطــر اندیشــید .در
مقــررات قانــون مدنــی در ایــن خصــوص راهحلــی بــه دســت منیآیــد .برخــی از حقوقدانــان
حســب ظاهــر مــاده ( )206قانــون مدنــی ایــن نــوع قراردادهــا را صحیــح میداننــد (امامــی،
 )194 :1363در حقــوق برخــی کشــورها مثــل آملــان قــرارداد مبتنــی بــر سوءاســتفاده از
وضعیــت مظطــر را باطــل (مــاده  138ق م آملــان) و مــاده ( )21قانــون تعهــدات ســویس
قـرارداد را قابلفســخ میدانــد .در فرانســه متایــل بــه الحــاق ایــن نــوع قراردادهــا بــهاکـراه
اســت .در حقــوق عــراق و مــر قــرارداد ناشــی از سوءاســتفاده را قابلابطــال میداننــد
(عبــدی پــور .)98 :1376 ،در حقــوق ایـران بــا اســتناد بــه برخــی مقــررات مثــل خیــار غــن
و قاعــده الرضر و نیــز الحــاق ایــن نــوع قراردادهــا بــه قراردادهــای اکراهــی میتــوان گفــت
عقــد قابلفســخ باشــد زیــرا هرچنــد مضطــر مکــره نیســت ولــی دارای اراده ســامل بــرای
انعقــاد عقــد نیســت و بــا وجــود اختــاف اک ـراه و اضط ـرار در تحقــق اک ـراه و اضط ـرار از
نظــر عامــل ایجــاد تفاوتــی در تحقــق اک ـراه در اثــر عوامــل بیرونــی و درونــی و اوضــاعو
احــوال خارجــی موجــب اضط ـرار نیســت (کاتوزیــان )528 :1375 ،عــاوه بــر ایــن از اصــل
( )40قانــون اساســی و مــاده ( )132قــم و زمینــه تاریخــی وضــع قاعــده ال رضر اســتنباط
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میشــود کــه سوءاســتفاده از حــق مجــاز نیســت و موجــب ضامنــت اجراهــای خــاص
حقوقــی اســت .قابلیــت فســخ ق ـرارداد میتوانــد همســو بــا مقــررات قانــون مدنــی و در
راســتای حامیــت از زیاندیــده مضطــر ایــن هــدف را تأمیــن کنــد و مــوارد سوءاســتفاده از
اوضــاع اضطـراری طــرف قـرارداد را در حکــم اکـراه قـرار دهــد و اوحــق داشــته باشــد بعــد
از برطــرف شــدن رشایــط اضطـراری ،معاملــه را فســخ کنــد یــا بــا مراجعــه بــه دادگاه ،تعدیــل
غیرعادالنــه را درخواســت منایــد .بــه عبارتــی پــس رفــع حکــم صحــت از چنیــن معامالتــی،
خــاف امتنــان نیســت( .عبدیپــور .)106 :1376 ،هامنگونــه کــه یکــی از اســاتید حقــوق
گفتهانــد «در جایــی کــه بیمهگــر بــا ســوءنیت میخواهــد از رشایــط اضط ـراری پیشآمــده
یــا خــود پیــش آورده بهرهبــرداری نــاروا کنــد ،مصلحــت حفــظ نظــام قــراردادی و ثبــات
معامــات بــا مصلحــت مهمتــری ،یعنــی مصلحــت حفــظ عدالــت و جلوگیــری از تجــاوز
اشــخاص بــه یکدیگــر ،تعــارض پیــدا میکنــد و در ایــن مقابلـهی دو مصلحــت ،مصلحــت دوم
چــون مربــوط بــه نظــم عمومــی میشــود مقــدم اســت؛» (کاتوزیــان.)515 :1372 ،

 -3وضعیت اندراج رشوط کاهشدهنده مسئولیت بیمهگر

هرچنــد عقــد بیمــه عقــدی ترشیفاتــی اســت ،امــا عقــدی اســت کــه بــر اســاس اصــل
حاکمیــت اراده و توافــق طرفیــن اســتوار اســت .بــا توجــه بــه قـراردادی بــودن عقــد بیمــه،
رشکتهــای بیمهگــر اقــدام بــه درج رشوطــی تحــت عنــوان رشط عــدم مســؤولیت و رشط
تحدیــد مســؤولیت جهــت کاهــش تعهــدات خــود منودهانــد .متأســفانه قوانیــن و مقــررات
ایــران در ایــن زمینــه پراکنــده بــوده و همیــن امــر نیــز منجــر بــه ناکارآمــدی قوانیــن و
سوءاســتفادههای احتاملــی رشکتهــای بیمهگــر گردیــده اســت.
شــاید همیــن رویکــرد اســت کــه در «قانــون بیمــه اجبــاری خســارات واردشــده بــه
شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه» مؤثــر افتــاده و ســبب انشــای مــاده
( )11ایــن قانــون شــده اســت .بــر اســاس ایــن مــاده« ،درج هرگونــه رشط در بیمهنامــه کــه
بـرای بیمهگــذار یــا زیاندیــده مزایــای کمــر از مزایــای منــدرج در ایــن قانــون مقــرر کنــد ،یــا
درج رشط تعلیــق تعهــدات بیمهگــر در قـرارداد بــه هــر نحــوی ،باطــل و بالاثــر اســت .بطــان
رشط ســبب بطــان بیمهنامــه منیشــود .همچنیــن اخــذ هرگونــه رضایتنامــه از زیاندیــده
توســط بیمهگــر و صنــدوق مبنــی بــر رضایــت بــه پرداخــت خســارت کمــر از مزایــای منــدرج
در ایــن قانــون ممنــوع اســت و چنیــن رضایتنامـهای بالاثــر اســت».
رشط کاهـش مسـئولیت بـه دو دسـته «رشط عـدم مسـئولیت» و «رشط محدودکننـده
مسـئولیت» تقسـیم میشـود .قـراردادی کـه بیـن مسـئول و زیاندیـده احتاملـی آینـده
شروط کاهنده مسئولیت قراردادهای بیمه در حقوق اسالمی
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بسـته میشـود و بهموجـب آن مسـئول از پرداختن متـام خسـارت معـاف میگـردد را «رشط
عـدم مسـئولیت» مینامنـد (کاتوزیـان .)32،1385 ،نافـذ شـناخنت رشط عـدم مسـئولیت بـه
رسمایـهداران بـزرگ و بهویـژه آنهـا کـه انجـام خدمتـی را بهطور انحصـاری در اختیـار دارند،
ایـن امـکان را میدهـد کـه بـا آوردن آن در قراردادهـای الحاقـی در برابر همه مشتریان خود
در آینـده نسـبت بـه خسـاراتی کـه بـه بـار میآورنـد ،مصونیـت یابنـد .یکـی از ایـن حوزهها
حقـوق بیمـه اسـت .متأسـفانه قوانیـن بیمـه ایـران بـه بحـث درج رشط عـدم مسـئولیت در
قـرارداد بیمـه توجهـی ننمودهانـد و ازاینجهـت قوانیـن بیمهای ایـران قابل انتقاد میباشـند،
زیـرا بـاب سوءاسـتفاده رشکتهـای بیمـه را بـاز منودهانـد.

 -1-3مصادیق رشوط کاهش مسئولیت در قرارداد بیمه

 عمــد بیمهگــذار :خســارتهایی کــه از عمــد بیمهگــذار ناشــی میشــود ،ازچارچوبهــای ریســک تحــت پوشــش بیمهگــر خــارج اســت و بیمهگـران در هیــچ رشایطــی
اعــال عمــدی بیمهگــذاران را تحــت تعهــد خــود قــرار منیدهنــد.
 محــدوده مکانــی تعهــد بیمهگــر :یکــی دیگــر از رشوط عــدم مســؤولیت بیمهگــرمربــوط بــه محــدوده مکانــی ایــن تعهــد اســت .بیمهگــر در مــاده ( )۱۸آییننامــه
موردبررســی ب هرصاحــت عنــوان میکنــد کــه تعهــد بیمهگــر در ایــن بیمهنامــه رصفــاً
در قلمــرو جمهــوری اســامی ای ـران اعتبــار دارد و اعــال پزشــکی کــه در خــارج از قلمــرو
جمهــوری اســامی ایـران باشــد ،از تعهــدات بیمهگــر خــارج اســت .یــا مســئولیت بیمهگــر در
حــوادث کار کــه فقــط در محیــط کارگاه منــدرج در ق ـرارداد معتــر اســت.
 ق ـرار دادن ســقف تعهــد در ق ـرارداد بیمــه :در ق ـرارداد بیمــه بــه ســقف تعهــداتبیمهگــر نیــز بایــد توجــه منــود ،زیــرا بیمهگــر بــر اســاس عقــد بیمــه رصفــاً تــا ســقف
تعهــدات ذکرشــده در ق ـرارداد مســؤولیت خواهــد داشــت ،البتــه بایــد توجــه منــود کــه در
برخــی از مــوارد ســقف تعهــدات بیمهگــر نامحــدود میباشــد .در ایــن نــوع از بیمهنامههــا
متامــی خســارت بایــد توســط رشکــت بیمهگــر ج ـران شــود.
 قــرار دادن رشط فرانشــیز :در حقــوق ایــران ،رشوط فرانشــیز بــه رشوطــی اطــاقمیشــود کــه مطابــق آن بیمهگــر درصــد معینــی از خســارت وارده بــه بیمهگــذار یــا شــخص
ثالــث را کاهــش داده و باقــی مبلــغ را بــه ایشــان پرداخــت میمنایــد ،زیـرا رشکــت بیمهگــذار
در رشط فرانشــیز همــواره درصــد معینــی از خســارت را پرداخــت منیکنــد .بــرای مثــال
اگــر رشکــت بیمهگــذار فرانشــیز را  ٪۱۰اعــام منایــد ،ایــن رشط بدیــن معنــا میباشــد کــه
مســؤولیت رشکــت بیمهگــذار در پرداخــت خســارت بــه  ٪۹۰محــدود شــده اســت ،هرچنــد
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فرانشــیز را بایــد نوعــی رشط تحدیــد مســؤولیت تلقــی منــود .غالبـاً ایــن رشط بـرای مبالــغ
جزئــی درج میشــود .بـرای مثــال ممکــن اســت رشکتــی رشط منایــد کــه خســارات تــا مبلــغ
پانصــد هـزار ریــال را جـران نخواهــد منــود؛ امــا در برخــی از مــوارد ایــن رشط را بایــد نوعــی
رشط عــدم مســؤولیت دانســت ،زی ـرا در برخــی از مــوارد مشــاهده میگــردد کــه بیمهگــر
رشط میمنایــد کــه اگــر خســارت تــا مبلــغ معینــی باشــد ،رشکــت بیمهگــر تعهــدی بــه جـران
آن نخواهــد داشــت .در مــورد وضعیــت رشوط عــدم مســؤولیتی کــه ممکــن اســت درنتیجــه
رشط عــدم مســؤولیت قانونــی بــه وجــود آینــد ،تردیــدی وجــود نــدارد ،بلکــه تردیــد در مــورد
وضعیــت رشوط عــدم مســؤولیت در ق ـرارداد بیمــه ،در مــورد رشوطــی اســت کــه منشــأ
قـراردادی دارنــد.

 -2-3اثر و اعتبار اخذ رضایتنامه کتبی از بیمهگذار در قراردادهای بیمه

برخـی از بیمههـا متامـی خسـارتهای تعیینشـده در آرای محاکـم را بـه دالیـل مختلـف
حقوقـی منیپردازنـد کـه برخـی از ایـن دالیـل نیـز منطقـی و مسـتدل اسـت و برخـی به نظر
میرسـد شـایبه غیرقانونـی بـودن داشـته باشـد .یکـی از دالیل عـدم پرداخت کامل خسـارات
منـدرج در احـکام قضایـی از سـوی سـازمانهای بیمهگـر ،اسـتناد به اخـذ رضایـت و توافق با
خسـارتدیده بهصـورت محضری و تسویهحسـاب بـه اوسـت.
بـــیمه ازجملــه قراردادهایــی اســت کــه به دلیــل ســازوکار فنی خــود دارای اصــول خاصی
اســت کــه اختصــاص بــه عقــد بیمــه داشــته و آن را از ســایر عقــود جـــدا میکنــد و در صورت
عــدم تو ّجــه بــه آنهــا بیـــــمه مفهــوم و فلســفه وجــودی خــود را از دســت میدهــد .نکتــه
قابــل تو ّجــه ،خصلــت ال ـزامآور بــودن و امــری بــودن اصــول و قواعــد بیم ـهای میباشــد
کــه موجــب محدودیــت در میــدان عمــل بیمهگ ـران گردیــده بهطوریکــه منیتواننــد بــه
ســهولت از قراردادهــای بیمــه تفســیرهایی بــه نفــع خــود و بــه زیــان بیمهگــذاران منــوده و
ســبب از بیــن رفــن حقــوق مــردم شــوند .بهطورکلــی در کل ّیــه رشــتههای بیم ـهای اصــول
حســن نیــت و نفــع بیم ـهای حاکــم اســت ،حالآنکــه اصــل غرامــت فقــط در بیمههــای
امــوال و بیمــه درمــان جــاری میباشــد.
در قانـون سـال  94در خصـوص قانـون بیمـه شـخص ثالـث بـه اعلام رضایـت زیاندیـده
اشارهشـده و در مـاده ( )11ب هرصاحـت ،ایـن رضایت را ملغیاالثر دانسـته :درج هرگونه رشط
در بیمهنامـه کـه بـرای بیمهگـذار یـا زیاندیـده مزایای کمتر از مزایـای مندرج در ایـن قانون
مقـرر منایـد ،بـا درج رشط تعلیـق تعهـدات بیمهگـر در قـرارداد بـه هـر نحوی ،باطـل و باالتر
اسـت .بطلان رشط سـبب بطلان بیمهنامه منیشـود .همچنیـن اخـذ هرگونـه رضایتنامه از
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زیاندیـده توسـط بیمهگـر و صنـدوق مبنـی بر رضایـت به پرداخت خسـارت کمتر از مزایای
منـدرج در ایـن قانـون ممنـوع اسـت و چنیـن رضایتنامهای بالاثر اسـت.
بدیهـی اسـت طبق قوانیـن فوق ،اخذ هرگونـه رضایتنامه از زیان دیـدگان برای دریافت
خسـارت کمتر ،از سـوی رشکتهـای بیمهگـر ،فاقـد وجاهت قانونی اسـت و در صـورت اخذ
چنیـن رضایتنامـهای ،بـا اسـتناد بـه قوانیـن فـوق میتـوان آن را باطـل و رشکـت بیمهگـر را
موظـف بـه پرداخـت کلیه خسـارات کرد( .بنـد  4از بخش پ ماده  2آییننامه نحوه رسـیدگی
بـه قصـور و تخلفـات رشکتهـای بیمـه موضـوع مـاده  57قانـون بیمـه اجبـاری خسـارات
واردشـده به شـخص ثالـث )1398
در مـاده دیگـری نیـز آمـده کـه درج هرگونـه رشط در بیمهنامـه کـه بـرای بیمهگـذار یـا
زیاندیـده مزایـای کمتر از مزایـای منـدرج در ایـن قانـون مقـرر کنـد ،یـا درج رشط تعلیـق
تعهـدات بیمهگـر در قـرارداد بـه هـر نحـوی باطـل و بالاثـر اسـت( .مـاده  11قانـون بیمـه
اجبـاری شـخص ثالـث)

 -3-3اثر اندراج رشط عدم مسئولیت بیمهگر در قرارداد

نافـذ شـناخنت رشط عـدم مسـئولیت بـه رسمایـهداران بـزرگ و بهویـژه آنهـا کـه انجـام
خدمتـی را بهطـور انحصـاری در اختیـار دارنـد ،ایـن امـکان را میدهـد کـه بـا آوردن آن در
قراردادهـای الحاقـی در برابـر همـه مشتریان خـود در آینـده نسـبت بـه خسـاراتی کـه بـه
بـار میآورنـد ،مصونیـت یابنـد (کاتوزیـان )1380 ،یکـی از ایـن حوزههـا حقـوق بیمه اسـت.
متأسـفانه قوانیـن بیمـه ایـران بـه بحـث درج رشط عدم مسـئولیت در قـرارداد بیمـه توجهی
ننمودهانـد و ازاینجهـت قوانیـن بیمـهای ایـران قابل انتقاد میباشـند ،زیرا باب سوءاسـتفاده
رشکتهـای بیمـه را بـاز منودهانـد.
اگــر رشکــت بیمهگــر در نتیجــه توافــق بــا بیمهگــذار اقــدام بــه درج رشط عدم مســؤولیت
نســبت بــه تعهــد اصلــی منایــد ،چنیــن رشطــی را بایــد مصــداق رشط مبطــل دانســت ،چراکــه
مهمتریــن اثــر عقــد بیمــه تعهــد بیمهگــر در قبــال بیمهگــذار مبنــی بــر ج ـران خســارات
احتاملــی اســت .حــال اگــر بهوســیله رشطــی ایــن اثــر از عقــد بیمهگرفتــه شــود ،چنیــن
عقــدی مصــداق بنــد یــک مــاده ( )۲۳۳قانــون مدنــی بــوده و منجــر بــه بطــان قـرارداد بیمه
میگــردد ،زی ـرا چنیــن رشطــی تعهــد اصلــی رشکــت بیمــه را از بیــن میبــرد و در نتیجــه
ق ـرارداد بیمــه را بــدون عــوض میمنایــد .بــا ایــن توضیــح کــه عقــد بیمــه هرچنــد عقــدی
احتاملــی میباشــد ،امــا عقــدی مســامحهای نیســت ،بلکــه عقــدی معــوض اســت (آل شــیخ،
 ،)1381دارا بــودن عــوض نیــز در ذات عقــد معــوض قـرار دارد (صفایــی .)1378 ،حــال اگر در
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قـرارداد بیمــه رشطــی شــود کــه یکــی از عوضیــن قـرارداد را از بیــن بــرد ،چنیــن رشطــی ذات
قـرارداد بیمــه را دگرگــون منــوده و قـرارداد بیمــه را بــدون عــوض میمنایــد (شــهیدی.)1380 ،
بدیهــی اســت ق ـرارداد معوضــی کــه یکــی از عوضیــن در آن وجــود نداشــته باشــد را
منیتــوان صحیــح دانســت؛ بنابرایــن رشط عــدم مســؤولیت کــه توســط بیمهگــر در قـرارداد
بیمــه درج میشــود را نهتنهــا بایــد باطــل دانســت ،بلکــه بــه اســتناد مــاده ( )۲۳۳قانــون
مدنــی بایــد ایــن رشط را باطــل و مبطــل عقــد دانســت ،زیـرا موضــوع عقــد بیمــه ریســک
مــورد بیمــه اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه اعــام ریســک مــورد بیمــه ،یکــی از مهمترین
تعهــدات بیمهگــذار محســوب میشــود .در همیــن راســتا مــاده ( )۱۲قانــون بیمــه ضامنــت
اجـرای عــدم اعــام صحیــح ریســک مــورد بیمــه بهطــور عمــدی را بطــان عقــد بیمــه اعــام
منــوده اســت( .صالحــی )1372 ،بــا کمــی تأمــل میتــوان بــه قیــاس اولویــت بطــان قـرارداد
بیمـهای کــه در آن رشط گردیــده اســت ،بیمهگــر مســئول جـران خســارت نباشــد را اســتنتاج
منــود ،زی ـرا وقتــی عــدم اعــام صحیــح ریســک مــورد بیمــه موجــب بطــان ق ـرارداد بیمــه
میشــود ،بــه طریــق اولــی اســتثنای ایــن ریســک از بیمــه را نیــز بایــد موجــب بطــان
ق ـرارداد بیمــه دانســت .درنتیجــه رشطــی کــه ایــن مســؤولیت را ســاقط میمنایــد را بایــد
باطــل و مبطــل دانســت .عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه اینکــه قـرارداد بیمــه بــه دو دســته
کلــی اجبــاری و اختیــاری تقســیم میشــود ،بایــد بیــان منــود کــه در بیمهنامههــای اجبــاری،
بــا توجــه بــه اینکــه قواعــد ذکرشــده در ایــن بیمهنامــه آمــره هســتند ،بایــد بیــان منــود کــه
توافــق برخــاف ایــن قواعــد و پیشبینیشــده و درنتیجــه نامعتــر میباشــند ،درحالیکــه
در بیمهنامههــای اختیــاری ایــن دلیــل قابــل اســتناد نیســت.
اخیـرا ً قانونگـذار در برخـی از مـوارد ،همچـون مـاده ( )11قانـون بیمـه اجبـاری شـخص
ثالـث نسـبت بـه انـدراج رشوط عـدم مسـؤولیت موضعگیـری منـوده و چنیـن رشوطـی را
نامعتبر اعلام منوده اسـت .پیشـنهاد میشـود قانونگـذار اقداماتـی در حرکتی جامع نسـبت
بـه رشط عـدم مسـؤولیت تعییـن تکلیـف منایـد و از ارجـاع و واگـذاری ایـن رشوط بـه توافق
طرفیـن خـودداری منایـد ،زیـرا توافـق طرفیـن در ایـن زمینـه از رسـیدن بـه هدف حقـوق که
هامنـا عدالـت اجتامعـی اسـت ،قارص اسـت؛ بنابراین رضوری اسـت قانونگـذار در این زمینه
رصفـاً بـه کنترل قضایی اکتفا ننامید و بـا کنرتل تقنینی ،تصویب قوانین مناسـب در این زمینه
در دسـتور کار خـود قـرار دهد.

نتیجه گیری
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را پوشــش داده و متعهــد میشــوند ،درصورتیکــه مــال یــا منفعــت بیمهگــذار در معــرض
خطــر قــرار گیــرد ،خســارت وارده را پوشــش دهنــد .بهعبارتدیگــر در قــرارداد بیمــه،
رشکــت بیمــه در صــورت حصــول رشایــط عقــد بیمــه ،مکلــف بــه جـران خســارت وارده بــه
بیمهگــذار میگــردد .اگرچــه اصــل غرامــت یــا هــان اصــل جــران خســارت در قــرارداد
بیمــه یــک اصــل بنیادیــن اســت ،امــا همــواره لزوم ـاً جربانــی کامــل بــه عمــل منیآیــد .در
پــارهای از اقســام بیمهنامههــا ایــن وضــع دیــده میشــود کــه بیمهگــر مکلــف نیســت متــام
آنچــه بیمهگــذار بهعنــوان خســارت متحمــل شــده بپــردازد.
محتــوی ق ـرارداد بیمــه بهصــورت یــک ق ـرارداد منونــه و اســتاندارد را رشوطــی تشــکیل
میدهــد کــه بیمهگــذاران در تعییــن حــدود و مفــاد آن نقــش چندانــی ندارنــد .قراردادهــای
بیمــه نهتنهــا در زمــان انعقــاد ،تحمیلــی و الحاقــی هســتند ،بلکــه در مســیر و فراینــد اجـرا
نیــز ،ایــن رشکــت بیمــه اســت کــه خواســتههای خویــش را در ظاهــر توافــق بــه طــرف دیگــر
تحمیــل میکنــد.
هرچنــد در قانــون مدنــی ایـران ،نامــی از قـرارداد الحاقــی بــه میــان نیامــده و آن را از
ســایر قراردادهــا جــدا نکــرده اســت ،ا ّمــا درعینحــال معاملــه مضطــر را جــزء عقــود دانســته
و آن را صحیــح و نافــذ شــمرده اســت .مبنــای اصلــی صحــت معاملــه اضط ـراری ،مصالــح
اجتامعــی و اصــل ثبــات و اســتواری معامــات اســت .ازآنجاکــه بیمــه یــک قـرارداد الحاقــی
میباشــد حکــم قراردادهــای الحاقــی را کــه از مصادیــق معامــات اضط ـراری اســت بایــد
در دو فــرض مختلــف موردبررســی قـرار داد :اگــر در ایــن قراردادهــا رصفـاً اضطـرار محــض
در کار بــوده ولــی بیمهگــر از ایــن رشایــط اضط ـراری سوءاســتفادهای نکــرده اســت ،یعنــی
هرچنــد رشایــط بیمهگــذار بــرای انعقــاد قــرارداد رضوری و الزم بــوده اســت و مفــاد و
رشایــط قـرارداد را نیــز بیمهگــر ارائــه کــرده و بیمهگــذار هــم نســبت بــه پذیــرش آن اضطـرار
داشــته امــا درعینحــال رشوط غیرمنصفانــه و غیرعادالن ـهای در آن وجــود نــدارد ،در ایــن
صــورت ایــن قـرارداد صحیــح و نافــذ بــوده و مجــرد عــدم تــوازن اقتصــادی میــان طرفیــن یــا
وجــود اضطـرار نســبت بــه قـرارداد ،بــه صحــت و نفــوذ قـرارداد خللــی وارد منیکنــد ،زیـرا
مصلحــت ثبــات و پایــداری معامــات بــر ســایر مصالــح ترجیــح دارد؛ ازلحــاظ فقهــی نیــز
بــا توجــه بــه قاع ـ دهی ال رضر و نفــی حــرج و عمومــات وجــوب عدالــت و حرمــت ظلــم
و اجحــاف و روایــات مربــوط بــه نهــی از معامــات اضطـراری و همچنیــن ادلّـهی مربــوط
بــه لــزوم دخالــت حکومــت اســامی در اینگونــه مــوارد صحــت و نفــوذ ایــن قراردادهــا
موردتردیــد جــدی ق ـرار میگیــرد.
اگرچــه درج رشوط محدودکننــده مســئولیت ماننــد رشط فرانشــیز یــا تعییــن ســقف برای
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می ـزان مســئولیت امــری پذیرفتهشــده اســت امــا اگــر رشکــت بیمهگــر در نتیجــه توافــق
بــا بیمهگــذار اقــدام بــه درج رشط عــدم مســئولیت نســبت بــه تعهــد اصلــی منایــد ،چنیــن
رشطــی را بایــد مصــداق رشط مبطــل دانســت ،چراکــه مهمتریــن اثــر عقــد بیمــه تعهــد
بیمهگــر در قبــال بیمهگــذار مبنــی بــر ج ـران خســارات احتاملــی اســت و در صــورت درج
چنیــن رشطــی هــم رشط باطــل اســت و هــم موجــب بطــان عقــد میگــردد.

شروط کاهنده مسئولیت قراردادهای بیمه در حقوق اسالمی
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