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  چكيده
يم آن، از موضوعات بسيار مهم و ي ناشي از قرارداد و تسههاموضوعات مربوط به مسئوليت  

به خود اختصاص زيادي را در زمان مذاكرات قراردادي   مدتست كه عمدتاًهاحياتي قرارداد
 بايستي مسئوليت ناشي از افعال و اقوال خود را  هر فردي، حقوقيةاساس اصل اوليبر. دنده يم

 نفت و گاز كه ةز حوويژه دهاي صنعتي بهي موجود در قرارداها پيچيدگياماپذيرا باشد، 
و به جهت است اين مرز عبور كرده د از نده   ميهاي بسيار گراني را به خود اختصاص  پروژه
ي را به طرف دهاي قراردا  حقوقي، مسئوليتةر از قواعد اولينظبودن طرفين صرف اي حرفه
تخصيص اين سطوح از . ندنكمنتقل مي) اي هاي بيمه  شركتدتاًمع( شخص ثالتي يا مقابل

 پذيرش مسئوليت و بيمه از آن ياد ،هاي قراردادي كه تحت عنوان شرط جبران خسارتمسئوليت
هاي پروژه   هزينهةروي بييي هستند كه به جهت جلوگيري از افزايش هاواقع مكانيزمشود، در   مي

ماندن روند اجرايي پروژه  چنين جلوگيري از متوقفاي مضاعف، هم  بيمههاي  شدر خريد پوش
ل مدي بهتر در قبوآصيص ريسك به طرفي كه كار تخحقوقي و -ختالفات قرارداديبه دليل ا

 اصلي در اين خصوص سؤالواقع در. نددارهاي بسياري   مزيتو مديريت ريسك است،
كنش اين دو عامل در  هم تعامل و بر. استپذيرش مسئوليت ي تعامل اين دو عامل در وواكا

 بحث و بررسيتنيده  هم  پيوسته و به اين دو مفهوم به صورتد تا عمًالشو  ميسببيكديگر 
 موضوع رها مفاد اين دوبعضي از كشوها در  رويه  است به موجب برخيچند ممكنند هرشو

 .مستقل از يكديگر در نظر گرفته شود
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  مقدمه .1
موضوع مسئوليت در قرارداد خصوص  درجوهر مشترك مفاهيم مربوط به سه بحث اصلي

ي ها شركت، شرط پذيرش مسئوليت و جبران خسارت و انتقال آن بهيمسئوليت قرارداد(
هايت اين مسئوليت را پذيرا ن با توجه به اينكه چه كسي دراما. استخود مسئوليت ) اي بيمه

 قرارداد را متوجه طرفين يا  مسئوليت ناشي از موضوعد كهشو مي استفاده  هايي باشد، شيوه
 جوهر  اين سه مفهوم در عين حال كه،به عبارت بهتر. دنك گر مي بيمهشخص ثالثي به نام 

  .دشون  آن به سه مقام تقسيم ميةحيث فرد پذيرند  ازنددارمشتركي 
ر موضوع مسئوليت قراردادي اين است كه هر فرد بايستي مسئوليت اصل اولي د ،بنابراين

 و خسارت ناشي از آن را كه به طرف ديگر قرارداد يا اشخاص باشدتعهدات خود را پذيرا 
 ي حقوقي مختلف داراي قواعد وهامالبته همين موضوع در نظا. دنكد جبران شو  ثالث وارد مي

واقع از اين اصل اولي كه مطابق طبيعت در .استزم بحث مستقلي ه خود مستلشرايطي است ك
 كه برابر مينك ها ياد مي ريسك در قراردادة تخصيص اوليمنزلة ما بهاستمفهوم مسئوليت 

  . شود ميتجزيه و تحليل موازين و مقررات قانون حاكم بر قرارداد 
گونگي تعيين فرد پذيراي مسئوليت در قرارداد اين است كه طرفين قرارداد مقام دوم در چ

حال ممكن است اين انتقال . ندنكبه طرف ديگر منتقل  مسئوليت ناشي از تعهدات خود را
اين موضوع كه از آن تحت عنوان شرط . اق بيفتدباشد يا اينكه به صورت متقابل اتفطرفه  يك

ريسك ناميده  ةثانويتخصيص  در اين مقاله ،شود  ياد مي1ئوليتپذيرش مس/جبران خسارت
  .  شود مي

 ناظر به انتقال مسئوليت طرفين قرارداد به فردي خارج از قرارداد و شخص يا مقام سوم
اي  ي بيمههاتي به شركتهاي صنع اغلب در قرارداداين انتقال مسئوليت. استنهاد ثالثي 
ي ناشي از تعهدات خود را به هااين مرحله طرفين قرارداد مسئوليت واقع دردر .گيرد صورت مي

د كه برابر شرايط و مفاد مورد توافق با شركت كنن  منتقل ميگر شخص ثالثي به نام شركت بيمه
 در اين مقاله ، مسئوليتتخصيصاين مرحله از  .دكن گر خسارات وارده را جبران مي  بيمه،بيمه

 ةاجازهرم تخصيص ريسك اين بيمه است كه در . شود ريسك ناميده مي ةثالثيتخصيص 
طور قراردادي مسئول جبران خسارات نبوده است ه تخصيص ريسك را به طرف ديگر كه ب

در مقايسه با ريت آن كردن آن ريسك و مدي بيمهريسك در  ةپذيرند ،به عبارت ديگر. دهد مي
  .  از كارآمدي بيشتري برخوردار است اين ريسك متوجه آن شده كه مستقيماًطرفي

                                                            
تحليلي بر شرط پذيرش « ةمقال). 1395(پور اسنجان عادل و ديگران   ابراهيم .ك.بيشتر در اين خصوص ر ةمطالعبراي  .1

 ،)دانشگاه تربيت مدرس( طبيقيهاي حقوق ت پژوهش ةمجل، »)كاوي قراردادهاي نفت و گازمورد( جبران خسارت/مسئوليت
   .26- 1 ،3 ةشمار، 20 ةدور
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 شرط جبران تأثير ويژه بهر يكديگر را دثير اين عوامل در اين مقاله سعي بر آن است تا تأ
خصوص شرط جبران  تا روشن شود كه آيا مفاد مندرج در،كنيم بررسي خسارت و بيمه را

 متناظر با قرارداد را ةنام مفاد بيمه ةمحدودتواند   پايه ميخسارت و پذيرش مسئوليت در قرارداد
شمولي آن  ةداير دارد و ممكن است   يا اينكه قرارداد بيمه خود كاركرد مستقليدنكمحدود 
 شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت خصوصوط مندرج در قرارداد درتر از شر گسترده
 تعهدات ةد كه در زمرهاي متناظر با موضوع قراردا نامه اد بيمهاالصول مف علي توضيح آنكه .باشد

رد  در برخي موارد كاركاما است،نوعي پشتيبان شروط جبران خسارت  ، بهاستپيمانكار 
  .ه استشد تأييد شناسايي و نظر از قرارداد پايه مستقل قرارداد بيمه صرف

  
هاي   خريد پوشش  ةخسارت بر كاهش هزين   جبران  /نقش شرط پذيرش مسئوليت    .2

  اي بيمه
 بدون وجود  كهكردهاي اصلي شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت اين استريكي از كا

 بود كه در موارد زيادي مختلف خواهندي هاقرارداد مجبور به خريد پوشش طرفين شرطاين 
رفتن موجب باالين امر ا. پوشاني خواهند داشت اي با يكديگر هم هاي بيمه اين پوشش

صورت  به هاي گزافي د كه حق بيمهشخواهد  سببو  شود ميهاي طرفين قرارداد  هزينه
 دشو هاي پروژه مي بردن هزينهنتيجه موجب بااله دركد شوگران پرداخت  مضاعف به بيمه

)Dezhi Peng, David, 1993: 124(.   
  

  جبران خسارت/تقويت شرط پذيرش مسئوليت براي  ي بيمههانقش پوشش .3
ها بايستي بر ان خسارت در قراردادجبر/د گفت كه مفاد شرط پذيرش مسئوليتبه طور كلي باي

دن و كر بيمه ،مديريت برايترين موضع را  و قوي يك از طرفين قرارداد بهترين كداممبناي اينكه 
مهم   ريسك شاخص و كه اگراي گونه  به؛ شود، تنظيمي قراردادي داردهاپذيرش ريسك

را دارد پذيرفته تر آن   موفق و ين قرارداد كه قابليت مديريت بهتر يكي از طرفةوسيل قراردادي به
  تعهدات وي قرار گيردةزمر در جبران خسارت/مسئوليت مفاد شرط پذيرش ةوسيل شود و به
 اشراف كامل نداشتن ، كافيةتجربنبود خواهد بود كه  اي و برنده تيز چاقوي ةمثاب اين امر به

ماهيت برعكس اگر .  و از بين خواهد برددشكاف ميف قرارداد به محيط حاكم بر كار را طر
باشد پذيرش آن از سوي يكي از طرفين در قالب شرط نوعي باشد كه قابل كنترل ن به ريسك

طرف ديگر را  دست اًكه صرف چاقويي خواهد بود ةمثاب جبران خسارت به/پذيرش مسئوليت
  .)Ernest E, Smith & Co, 2010: 172( كند ي ميزخم
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پيوستن وقوع بهچنين ارزيابي ميزان احتمال  هم،شدن نيستند بيمهكه چه موضوعاتي قابل اين
واقع از شرط  در.)Ibid( اين موارد از اهميت بسزايي در تخصيص ريسك برخوردار است

تواند به  كه يكي از طرفين مي كرد تخصيص آن ريسكي استفاده جبران خسارت بايستي براي
  .دنكل منهايت تح يا درتري آن را مديريت، بيمهمؤثر طرز

كشي و برخي مثل خود برخي شبيه ؛هميشه شروط جبران خسارت به صورت برابر نيستند
توان جبران آن براي طرف مقابل  اندكشيخود كه شبيه هاييريسك .كنند   مين عمل مسك

و در اثر اين عمل ممكن  ندارندشدن  بيمه يت كه قابل هستندييهامثل ريسك  ويستمقدور ن
 برخي از طرفين يناوجود البته با . )Ibid( طرف مقابل در حالت ورشكستگي قرار گيرداست 

گيرند يا احتمال   در نظر نمييا آن را كامالً  را بپذيرند، زيراهاييريسكممكن است چنين 
در طرف مقابل شروط جبران خسارت كه . كنند وقوع آن را خيلي دور از واقعيت تصور مي

 زيرا پوشش آن حداقل براي د،نشو  مي واقعمؤثرراحتي  بهكنند  ن عمل مي يك مسكةمثاب به
ي طرف مقابل را پوشش هانياطمينا بي وجود اين مكانيزم، و استخطر  كميكي از طرفين 

كه ممكن است پيمانكار از يك تكنولوژي ل خوب براي تبيين بهتر موضوع اينيك مثا .دهد   مي
دمات خود استفاده كند و كارفرما  يكي از خمنزلةداراي حق اختراع يا از يك عالمت تجاري به

مجاز به استفاده از اين تكنولوژي يا عالمت تجاري اين نگراني را داشته باشد كه شايد پيمانكار 
 عامل بالفصل نقض مالكيت فكري در اولين گام و از باب مسئوليت مدني منزلةنباشد و وي به

هاي كارفرما را پوشش  ه در اين صورت پيمانكار با اين شرط نگرانيك مسئول شناخته شود
موضوعات خصوص در.  در برابر ادعاهاي اشخاص ثالث مصون نگه دارد رادهد كه او مي

د ممكن است كه اين تعهد رامو اما در برخي ،جانبه است  يكمالكيت فكري اين شرط تقريباً
د و آن در صورتي است كه براي مثال كارفرما مجوز يك جانبه صورت گيربه صورت دو

 در اين فرض هر . و از پيمانكار بخواهد كه آن را استفاده كندتأييدتكنولوژي به ثبت رسيده را 
 كه در شود   مي شرط هاشوند و هم به نفع آن ميمتعهد به جبران خسارت يك از طرفين هم 
  .كند طرف ديگر آن را جبران ،تارصورت وقوع خس

فوت  ، صدمات به افرادخصوصرش مسئوليت دري شرط جبران خسارت و پذمعموالً
ند ك هايي كه متعهد اين شروط ابتياع مي نامه  بيمهةوسيل رده به اموال بهاشخاص و خسارات وا

ترين  ترين و ايمن شايعواقع بيمه در. )Charles W. Sartain, et al., 2013: 12( شود پشتيباني مي
 به آن از پذيرش و عمل به تعهدات از سوي تواند با اتكا   اين شرط مينفع ذياست كه روشي 

يت البته ممكن است مفاد شرط جبران خسارت و پذيرش مسئول .متعهد مطمئن باشد
خصوص بارز در ةنمون. پذيري ندارند نيز جاري باشد بيمهخصوص موضوعاتي كه قابليت در

تدريج در حال  بههايي است كه  مورد اخير ادعاها و خساراتي است كه مربوط به آلودگي
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طعي و اتفاقي ي مقهاگي براي آلود با اين توضيح كه فرد متعهد ممكن است صرفاً،نداگسترش
هايي كه به مرور زمان و به صورت  د و نه براي آلودگياي تدارك ديده باش پوشش بيمه

 خسارت و پذيرش مسئوليتبران جمفاد شروط  ،اينوجود با   .ندا تدريجي در حال گسترش

خواه موضوع مورد شرط د، نت باشاشوند كه شامل تمامي ادعاها و خسار  درج مياي گونهبه
  .خير داشته باشد يا شدن قابليت بيمه
 آن در نفع ذيمتعهد آن، پوشش حمايتي براي  از سويپذيرش شرط مزبور   با،بنابراين

 يا همچون اي براي آن مقدور نبوده كه خريد پوشش بيمهشود  ايجاد ميبرابر حوادث نامطلوبي 
ريسك واقع فرد متعهد خود را در معرض  در.استبر   بسيار هزينه ناشي از آلودگيخسارات

 مذاكرات قراردادي براي درج چنين شروطي در قراردادها دهد و طبيعتاً غير قابل بيمه قرار مي
گاز در بخش  از جمله قراردادهاي باالدستي صنعت نفت و  هاي صنعتيدويژه در قراردا به
شدن از چنين شرطي در صورتي  منتفع ، بنابراين. بسيار سخت و پيچيده خواهد بود1ساحلفرا

و قادر به ايفاي تعهدات مربوط به خود در اين  باشدمالي ضعيف  ةبنيكه متعهد آن از لحاظ 
تهي  ميانيك پيروزي پوچ و  )Ernest E, Smith & Co, Op. Cit, 706( خصوص نباشد به تعبيري

  .است
 ةدايرشمولي شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت از  ةدايربودن  گستردهبا توجه به 
 يا بسيار  موضوعاتيبودن برخ بيمه از غير قابل اي كه اين امر خود هاي بيمه شمولي پوشش

 ؛شود ميناشي ماندن آن  باقياي  نتيجه بدون پوشش بيمه حوادث و دربرخي ةبيمبودن حق البا
 به صورت هااي را در قرارداد هاي بيمه اكثر قراردادها الزامات قراردادي شرط مزبور و پوشش

ي جبران هار اين خصوص شرط شايد بهترين نمونه د.ندنك مستقل و جدا از يكديگر درج مي
تجاري و مسائل مشابه در قراردادها م ئعال ،نقض حق اختراعخصوص خسارتي است كه در

  .شود ميدرج 
بودن تعهدات ناشي از شرط جبران  و به جهت نامحدودشدهذكر به مراتب توجهبا 

 و نندگزي مي جانب احتياط را بر طرفين قرارداد،اي ندارد  به پوشش بيمهخسارتي كه اتكا
 ،كنند ميمحدود اي  هاي بيمه  به سقف پوششخصوص اين شرط را تعهدات خود درةمحدود

 ايسازي تعهدات تا سقف پوشش بيمه  محدودخصوصدر   چنين عمليفتنپذيرنهرچند 
مند نيست از  از اعتبار قابل قبولي از حيث قدرت تجاري بهرهويژه زماني كه فرد متعهد   به

 مفاد پوشش  اينكهبه است در متن قرارداد يادآوريشايان . ارزش عملي كمتري برخوردار است  
 اصلي اين است سؤالد و شو حدي بايد باشد، تصريح نمي  هاي موضوع قرارداد تا چه نامه بيمه
 دنليت داشته باشها پوششي بيشتر از شرط جبران خسارت و پذيرش مسئو نامه  اگر مفاد بيمهكه

                                                            
1  . Offshore 
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 اضافي  اصلي ياةشد  بيمهمنزلة بهنام وي له شرط جبران خسارت كه متعهد(اي   بيمهنفع ذيآيا 
به مفاد مندي وي  د؟ يا اينكه نهايت بهرهآن را دارتوان استناد به مفاد ) شود نامه ذكر مي در بيمه

استقالل مفاد  ةنظرين به دو توا در اين خصوص مي. خواهد بودمحدود شرط جبران خسارت 
نامه را تابع شرط جبران خسارت   در صورتي كه مفاد بيمه،بودن آن نظر داد تبعينامه و  بيمه

را نامه  بيمهخسارت را محدود به آن دانست و در صورتي كه مفاد جبران  ةمحدود، بايد بدانيم
 ميزان جبران خصوصرا درمفاد اين قراردادي در نظر گرفت بايستي  ةپايمستقل از شرط 

 شمولي شرط ة داير هرچند عمالً.)7 ةشمار به .ك.ر(حاكم دانست  گر بيمه از سويخسارت 
مين أت و معيار استاي  تر از تعهدات و پوشش بيمه ت وسيعبران خسارت و پذيرش مسئوليج

 مثال منزلة  مربوطه بهةالمللي در حوز  پيمانكار رعايت استانداردهاي بين از سوياي پوشش بيمه
  1.استز  نفت و گاة در حوزشده  استفادهاي  و پوشش بيمههافرمت

  
 و   جبـران خـسارت    گر بـه دليـل اجـراي مفـاد شـرط           بيمهاسقاط حق جانشيني     .4

  پذيرش مسئوليت
، دكن ميشده را جبران  بيمهگر خسارات وارده به فرد  به طور طبيعي و عادي زماني كه بيمه

 و اين حق را خواهد 2گذارد  جاي پاي او مياصطالح پا د و بهشو مي شده بيمهمقام فرد  قائم
د كه از اين حق نك خود را از فرد مقصر حادثه مطالبه ةكرد ي پرداختهاتداشت تا خسار

است ر پايه و اساس اين حق جانشيني بر اين مطلب استوا. شود ياد مي 3 حق جانشينيمنزلة به
گر جلوگيري   فرد بيمهاز سوي خسارت ة و دوبارواقع با اين عمل از جبران مضاعفكه در

 سراغ فرد مقصر اً، مجددگر  و او نتواند عالوه بر جبران خسارات وارده به خود از بيمهدوش
را گر اين اجازه  اين حق جانشيني به بيمه .دنكبه  از وي مطالو خسارات خود را مجدداً برود
 اين موضوع در مقام اعمال شرط جبران اماود را كاهش دهد، دهد كه تا خسارات خ مي

 زيرا زماني كه چنين ، قابليت استفاده نخواهد داشت،خسارتي كه تقصير در آن شرط نيست
اي  دن به تعهد خود پوشش بيمهكر عمل منظور بهد و فرد متعهد شو ي درج ميدشرطي در قراردا

                                                            
دارد  ميگونه مقرر  اي پيمانكار اين  تعهدات بيمهخصوص ميادين نفتي درةتوسع براي قرارداد بيع متقابل 12 ة مثال مادبراي .1
 :كه

12. LIABILITY AND INSURANCE 
12.1. Contractor shall, in coordination with N.I.O.C. and its prior written approval, maintain 
insurance coverage with insurers in all types and amounts required for the performance of the 
Contract during the Development Operations. 
12.4 Contractor shall provide insurance coverage for the third party liability in an amount 
appropriate to the risk and consistent with good international petroleum industry practice. 
Also Contractor shall maintain insurance in the joint name of the Parties with respect to 
damage to wells, clusters, equipment, facilities, fixtures and installations. 
2. Stands in the shoes. 
3. Right of Subrogation. 
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جانشيني   حق گر د كه بيمهنك  خود چنين شرط ميةنام ند در بيمهك اري ميمناسب براي آن خريد
آن مقصري كه (له شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت خصوص تقصير متعهدخود را در

 Matthew Skinner (دنك اسقاط )به نفع او شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت برقرار است

& Justin Coss, 2006: 6( . پس از جبران گر بيمه خواهد شد كه سبباسقاط چنين حقي 
 در قرارداد خود با كهمطالبه كند  از فرد مقصري  راها ن آنباشدشده قادر  خسارت در برابر بيمه

 ,James W. Bryan(  قرار گرفته استسارت و پذيرش مسئوليت شرط جبران خنفع ذي شده بيمه

 تهيهي هاگونه شرط شود كه در بيمه  ممكن است در قرارداد اصلي اين،چنينهم. )5 :2010 

كه در قرارداد تحت كند مراجعه افرادي به نداشته باشد حق گر  بيمهپيمانكار،  از سويشده 
   1.اند شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت پيمانكار قرار گرفته

  
راي مفـاد شـرط جبـران       جـ ر ا د آن   تـأثير  و   گـر   بيمه حق جانشيني    نشدن  طقاس .5

 خسارت و پذيرش مسئوليت   

 گر بيمهو  استشده در حقوق بيمه   يكي از اصول پذيرفتهمنزلة ي بهمقام قائم شدگونه كه ذكر  آن
هاي مربوطه را از  ، هزينه استهكردن خساراتي كه جبران برابر مفاد آن مستحق است به ميزا

كلف شده م در اين حالت بيمه. كند دعوي ة و براي اين امر اقامشخص علت حادثه مطالبه
 تا وي بتواند از مدارك موجود در جريان ردگر گذا اختيار بيمهاست تمامي اطالعات الزم را در 

 نفت و ةهاي حفاري در حوز از جمله قراردادي   در قراردادهاي صنعتي.دنكدادرسي استفاده 
با    يك تعهد و شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت2مل پروژه از سوي عاگاز معموالً

به درج شرط اسقاط حق  ن حفاري وجود دارد كه عمالًابرابر پيمانكار  زيادي درةگستر
خطر   تمامةنام ها مثل بيمه نامه بيمهدر برخي . خواهد بودمنتج  ها ن در برابر آگر بيمهمقامي  قائم

 كه در اثر 4دشو  مي نامه درج  شرط صريح بيمهمنزلة ، اين موضوع به3هاي دريايي ساخت سازه

                                                            
 LOGIC) Standard contracts for the UK offshore oil and ةسسؤم قراردادهاي استاندارد 23 ةماد منزلة به. 1

gas industry(  كهدارد  مي گونه مقرر اي پيمانكار اين بيمهخصوص تعهدات  درهاي دريايي سازهبراي ساخت:  
All insurances required under this Clause 23 shall be endorsed to provide that underwriters 
waive any rights of recourse, including in particular subrogation rights against the 
COMPANY, CO-VENTURERS and its and their respective AFFILIATES in relation to the 
CONTRACT to the extent of the liabilities assumed by the CONTRACTOR under the 
CONTRACT. 
2. Operator. 
3. Well Car 2001 Insurance Policy. 
4. waiver of Subrogation 
Underwriters agree to waive rights of subrogation against any Principal Assured(s) and/or 
Other Assured(s). 

و در برابر شود  مي اسقاط شدگان بيمهشدگان اصلي و ديگر  بيمه در برابر مقامي صرفاً است، حق قائم يادآوريالبته شايان 
قراردادي هاي  طرفاسامي گذار  بيمهنامه عالوه بر  در اين بيمهاست كه الزم به توضيح ( اشخاص ديگر به قوت خود باقي است
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 ةزمرگذار كه خود نيز در  هاي قراردادي بيمه  در برابر طرفگر صرفاً مقامي بيمه آن حق قائم
مقامي   اسقاط حق قائمها نامه بيمه در برخي  اما.رود مي د، از بين ناصلي قرار دار شدگان بيمه
گر در برابر هر عامل موجب حادثه اعم  مقامي بيمه قائم گر به اين صورت نبوده و اصل بر  بيمه

  مربوط به پوششةنام توان به بيمه  مي، مثالبراي. استطرف قراردادي و اشخاص ثالث 

مقامي بايستي به   موضوع اسقاط قائم نامه در اين بيمه. اشاره كردي ناشي از كنترل چاه هاريسك
گر در  مقامي بيمه  در اين صورت حق قائم.نامه برسد به توافق طرفين بيمهتر  پيشنحو كتبي 

كه مفاد   در صورتياماد، شو شده تلقي مي   اسقاطنامه موضوع بيمه  درگيربرابر تمامي پيمانكاران
ني نرسيده باشد و يخصوص اسقاط حق جانشنامه در  به توافق طرفين بيمهتر پيشاين موضوع 

 متعهد گذار بيمهبا توجه به مفاد شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت در قرارداد اصلي كه 
طرف ل از فعل و ترك فع   جبران خسارات و پذيرش مسئوليت ناشيخصوصبه مفاد آن در

در اين ، استگر  از سوي بيمه) مقامي قائم( حقي   وي خواهان اسقاط چنين و عمالًبوده مقابل
خالف   توضيح آنكه بر1.خصوص جبران خسارت نخواهد داشتگر مسئوليتي در صورت بيمه

ه در آن به  ك)well Car 2001 Insurance Policy( هاي دريايي خطر ساخت سازه  تمامةنام آنكه بيمه
 شدگان بيمه اعم از( شدگان بيمهگر در برابر تمامي  ورت مفروض اسقاط حق جانشيني بيمهص

 چنين گر اساساً و بيمهاست نامه بوده   يكي از شروط بيمهمنزلة به) دگانش يا ساير بيمهاصلي 
ها  نامه شد، اين موضوع در برخي بيمه ل نميئ قاحقي را با توجه به مفاد چنين شرطي براي خود

و بايستي در صورت لزوم مورد توافق طرفين قرار گيرد و با توجه است به اين صورت نبوده 
ود شرط جبران خسارت به صورت متقابل و گسترده وجپايه،  در قراردادهاي اصلي به اينكه

مقامي  حال در صورتي كه اسقاط حق قائم. معنا خواهد بود گر بي مقامي بيمه  حق قائمدارد عمالً
مقامي در  م در صورتي كه اسقاط حق قائامات،  مورد توافق قرار گرفته باشد بحثي نيسگر بيمه

                                                                                                                                            
اصلي  ةشد بيمه منزلة است حسب مورد به برقرار ها ناساس قرارداد پايه به نفع آ بركه شرط پذيرش مسئوليت و جبران خسارت

 ).دشو مي درج شدگان بيمهيا ساير 
1. Subrogation 

 …. A. It is agreed that the Underwriters may make claim upon and institute legal 
proceedings against any parties believed responsible for loss, damage or expense 
reimbursed hereunder in the name of the Assured, and the Assured shall provide 
Underwriters their full cooperation in pursuing such claim or legal proceedings. 

  B. Permission is expressly granted to the Assured to waive Underwriters’ rights of 
subrogation against any individual, firm or corporation who or which is under contract or 
otherwise performing work for the Assured or for whom or which the Assured is 
performing work or rendering services, provided always such waiver is executed in 
writing prior to any occurrence giving rise to claims for reimbursement hereunder. 

Except as specifically provided or permitted by this Policy, the Assured shall not waive, 
release or diminish rights of recovery or subrogation with respect to any claim, which, upon 
payment thereof by Underwriters, would otherwise belong or accrue to Underwriters, and 
insofar as and to the extent that any action by the Assured waives, releases or diminishes the 
rights of recovery or subrogation in respect of such claim, Underwriters shall have no liability 
under this Policy. 
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جبران  اضافي شرط نشده باشد، با توجه به مفاد شرط شدگان بيمهبرابر پيمانكاران دست دوم و 
  .مسئوليتي نداردگر   بيمهد گفتبايد، شوگر حفظ   اينكه حقوق بيمهيبراخسارت 
 نداشتن مسئوليت حكم به وري است كهاشاره به اين نكته ضر باالخصوص مطلب در
گر تصريح شده  شده و بيمه مابين بيمه فيگر در صورتي صائب خواهد بود كه چنين توافقي  بيمه
نامه وجود نداشته باشد، بايستي  چنين توافق صريحي در بيمه  اگرصورت غير اين در ،باشد

گر با لحاظ مفاد پذيرش مسئوليت و جبران خسارت در  مقامي بيمه د كه آيا قائمكرمشخص 
نان براي وي محفوظ  يا اينكه اين حق همچدشو مي شده تلقي  برابر فرد علت حادثه ساقط

د كه وجود چنين حقي شومقامي تبيين   بايستي ماهيت حق قائمسؤالبراي پاسخ به اين  است؟
كه منبع اين  صورتي در .)260: 1394 قهي،  و كرميلو عباس(به موجب چه منبعي ايجاد شده است؟ 

 ةبا توجه به اينكه اين موضوع در زمرحق قانون باشد آيا اين قانون تكميلي است يا امري؟ 
  كردتوان توافق   مي و چون برخالف آن ، بايستي قائل به قابليت اسقاط آن شداستحقوق 
 دارد كه  قانون بيمه در اين خصوص مقرر مي30 ةماد.  قواعد تكميلي خواهد بودة در زمرلزوماً

كند در مقابل اشخاصي كه    مي را قبول يا پرداخت گر در حدودي كه خسارات وارده بيمه«
 حق ،بنابراين .».... خواهد بودگذار بيمهمقام  مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم

گذار قابل اسقاط  گر و بيمه  كه در صورت توافق بيمهاست  قواعد تكميلي ومقامي جز قائم
صورتي كه چنين حقي اسقاط نشده باشد، آيا مفاد تعهدات قراردادي حال در . خواهد بود

گر در  حق بيمه  بر اين نظرند كهبرخي تواند موجب زوال اين حق شود؟   ميموضوع بيمه 
صورتي كه چنين  در اما ،)62: 1389ايزانلو، ( شود بايد حفظ  گذار در حادثه بودن بيمه صورت سهيم
گذار در قرارداد اصلي باشد،  همان طرف قراردادي بيمهو تنها علت حادثه د شونامري محقق 

به مفاد شرط جبران  هنگام رجوع به وي  اما،دكنديده را جبران  گر بايد خسارت زيان بيمه
 گفت كهع بايستي در تحليل اين موضو .دخواهد بومحدود خسارت و پذيرش مسئوليت 

گذار  شود كه بيمه مقام آن حقوقي مي گر قائم يد اين امر است، زيرا بيمهؤمقامي نيز م مفهوم قائم
 از علت گذار بيمه از سوياز آن برخوردار است و در صورتي كه حق مطالبه ضرر و زيان 

خواهد محدود گذار  به همان حقوق بيمه   خصوصگر نيز در اين حادث وجود ندارد، حق بيمه
به البته در اين خصوص بايستي . دشو مي شده تلقي  مقامي وي زايل  حق قائمبود و طبيعتاً

گر در زمان انعقاد عقد بيمه از مفاد شرط جبران خسارت  بيمهتفكيك به وضعيت علم و جهل 
 به توان گر از مفاد اين شرط مي بيمه در صورت علم ،راينبناب. بودقائل و پذيرش مسئوليت 

 در صورت جهل وي به مفاد اين اماشد، قائل نشيني  اسقاط حق جاخصوصرضايت وي در
گر به  البته ممكن است ثالث در برابر بيمه. شدقائل براي وي را ابقاي چنين حقي شرط بايستي 
 جديدي مسئلة كه در اين صورت كندران خسارت و پذيرش مسئوليت استناد مفاد شرط جب
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 است گذار بيمهشده به  گر قادر به استرداد خسارات پرداخت شود و آن اينكه آيا بيمه حادث مي
 دارد كه مقرر مي قانون بيمه را 30 ةمادتوان مفاد ذيل  گر مي  خير؟ آيا در صورت جهل بيمهيا
شناخته گر مسئول  بيمه اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل گذار بيمهاگر «

شد؟ يا اينكه بايستي برابر قائل به استرداد وجوه پرداختي د و از اين رهگذر كراستناد  »شود   مي
گذار از   تخلفات بيمهة چنين شرطي را در زمرنكردن رساني طالع ا1 قانون بيمه12 ةمفاد ماد

ت آن كاسته است، قلمداد يمخودداري از اظهار مطالبي كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اه
  .دكر
  
   فرد متعهدةنام بيمهدر خسارت  شرط جبران له متعهدگرفتننفع قرار ذي .6

 ي باالدستي صنعت نفت وهاويژه قرارداد بهمفاد قراردادهاي صنعتي اساس به صورت منطقي بر
مابين   منعقده فيةنام  اضافي در بيمهةشد  بيمهمنزلة  شرط جبران خسارت بايستي بهنفع ذيگاز 

 ة خود اقامشدگان بيمهتواند بر عليه   نميگر بيمه كه از آنجا  ودوش  گر معرفي متعهد و بيمه
 مستلزم درج شرط اسقاط شده  بيمهمنزلة  بهگذار بيمهكردن طرف قراردادي   اضافهكنددعوي 

 توجه درخورمهم  ةنكت. است گذار بيمهگر در برابر طرف قراردادي  حق جانشيني فرد بيمه
نامه به  شدن وي از مفاد بيمه  منتفع است كهرفتن فرد مزبور اينگنفع قرار خصوص ذيدر

 شرط خصوصگذار در قرارداد مربوطه در به ميزان تعهدات فرد بيمه  و  صورت مطلق نبوده
له نامه براي متعهد درج چنين شرطي در بيمه .استمحدود جبران خسارت و پذيرش مسئوليت 

د تا با توسل به چنين كن  خسارت اين مزيت را به همراه دارد كه وي را قادر ميشرط جبران
 گذار بيمهكه از  تا اينكندگر مطالبه  شرطي به طور مستقيم خسارات وارده به خود را از بيمه

  .تقاضاي چنين عملي را داشته باشد
  

 مسئوليت و  رات بيمه نسبت به مفاد شرط پذيرشبودن مفاد مقر مستقل ةنظري .7
    در قرارداد پايهجبران خسارت

ن ا كارفرمايان و پيمانكار،هاي صنعتي براي كاركنان همتعددي ممكن است در پروژ هايخطر
 شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت تنها راه مديريت ،از همين رو .وجود داشته باشد

گونه كه ذكر شد در كنار اين روش طرفين قرارداد از   و همانيست نهاي اين فعاليتهاريسك
 پيمانكار ضمن تعهد به شرط پذيرش مسئوليت و جبران ،بنابراين. شوند نهاد بيمه منتفع مي

 نزلةم  و كارفرما را نيز بهاي الزم را تهيه هاي بيمه پذيرد كه پوشش هد را ميخسارت اين تع

                                                            
نشده يا  اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً عمداًگذار بيمههرگاه  -12 ةماد .1

  .گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود ن در نظر بيمهاظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آ
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گر  به بيمهخواهد داشت ارفرما حق در چنين حالتي ك .دنكنامه ذكر  در بيمه 1 اضافيةشد بيمه
د اين است كه شو  مطرح ميخصوصي كه در اين سؤال .داشته باشدمراجعة مستقيم پيمانكار 

 با  وجود داشته باشد، آيا اين ابهام صرفا2ًنامه  پوشش بيمهةدود ميزان و محبارةاگر ابهامي در
 ة گسترخصوصد يا در پرتو مفاد قرارداد درشونامه بايستي تفسير  توجه به مفاد و متن بيمه

به اي  هاي بيمه  سقف پوشش، ديگر؟ به عبارت استشرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت
 يا  كه در قرارداد تصريح شدهاستمحدود يرش مسئوليت و جبران خسارت مفاد شرط پذ
 موضوعيت داشته و محل اعتبار خصوص ميزان پوشش خسارت مستقالًنامه در اينكه متن بيمه

 گونه پذيرفته شده است كه مفاد مريكا اينازاس گكشورها همچون ايالت تاست؟ در برخي 
 است شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت خصوصاز مفاد قرارداد درنامه مستقل  بيمه

)Gerald f. Slattery, Jr, 2014: 100-148( . ه است كه شدييد أت نيز 3مهم ةپرونداين موضوع در دو
  .شود در ذيل مطرح ميهااين پرونده يكي از ةخالص
  

  ATOFINAشركت  ةپروند. 1. 7
كه پيمانكار  كند پااليشگاه قراردادي را با پيمانكار خدماتي منعقد ميدر اين پرونده صاحب 

رد غير از موابه ( جبران خسارت و پذيرش مسئوليت در برابر صاحب پااليشگاه .1 متعهد به
 منزلة اي الزم و قراردادن نام مالك پااليشگاه به هاي بيمه  پوششة تهي.2و ) تقصير سنگين

 و ن پيمانكار فوتايكي از مستخدماي   حادثهدر. شده، بود ي تهيههانامه  اضافي در بيمهةشد بيمه
 پيمانكار ة اولية رسيدگي بيمطي .دنك و صاحب پااليشگاه شكايت ميانكار  پيمث وي عليهراو

د كه صاحب شگر پيمانكار پرداخت  ون دالر پوشش داشت از سوي بيمهييلكه تا سقف يك م
 ثانوي پيمانكار كه تا نه ميليون پوشش تكميلي داشت را ةپااليشگاه تقاضاي تسري پوشش بيم

 وي مردود واقع شد و وي خود به مصالحه با وراث متوفي اقدام ةه اين خواستد ككرتقاضا 
داد كه در   پيمانكار را در اين خصوص طرف دعوي قرارگر، د و در دعوي ديگري بيمهكر

اين . نظر، دادگاه صاحب پااليشگاه را مستحق دريافت خسارت از بيمه دانست تجديدةمرحل
 مدعي اين امر شد كه گر بيمهدر اين مرحله . شد پيگيري اًدزاس مجدگپرونده در دادگاه عالي ت

 و استمحدود به مفاد تعهد جبران خسارت و پذيرش مسئوليت قرارداد پايه نامه  پوشش بيمه
 يست،تعهد ننفع   تقصير سنگين ذي ناظرهاين در حالي است كه مفاد اين شرط در قرارداد پاي

خصوص تقصير سنگين قابل ، دراست موجود كه ناظر به اين قرارداد پايه ةنام بنابراين بيمه

                                                            
1. Additional Insured. 
2. Scope of Coverage. 
3. Evanston Ins. Co. v. Atofina Petrochemicals, Inc. (ATOFINA), 256 S.W.3d 660, 664 n.5 
(Tex. 2008). And Travelers Lloyds Ins. Co. v. Pac. Emp’rs Ins. Co., 602 F.3d 677 (5th Cir. 
2010). 
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زاس مردود اعالم شد؛ با اين گاين ادعا به نحو قاطعي از سوي دادگاه عالي ت .اعمال نيست
 پيمانكار را دارد گر بيمه به  مستقيمةنامه حق مراجع توضيح كه صاحب پااليشگاه برابر مفاد بيمه

  و مفاد آن در پرتو قرارداد پايهاست يك قرارداد مستقل مطرح منزلة  خود بهةو مفاد قرارداد بيم
   1.شد نخواهد تفسير
  

  2بيمة اوليه در برابر بيمة ثانويه. 8
شدة اضافي  منزلة بيمه ينكه بهنفع شرط جبران خسارت عالوه بر ا ممكن است شخص ذي

اي مقتضي و الزم را  هاي بيمه  گيرد، خود نيز مستقالً پوشش نامة طرف قرارداد خود قرار مي بيمه
گر براي مواردي كه تحت پوشش  در اين فرض طبيعتاً چنين شخصي از بيمه. خريداري كند

زماني    بنابراين،. شرط جبران خسارت قرار گرفته است تقاضاي جبران خسارت نخواهد كرد
مندي درخصوص  شده از سوي متعهد و متعهدله قابل استفاده و بهره ة تهيهنام كه هر دو بيمه

شود  نامة اوليه ناميده مي نامة فرد متعهد كه بيمه يك خسارت مشخصي است، بايستي بيمه
ويژه در قراردادهاي خدماتي كه كارفرما خود نيز  اين موضوع ممكن است به. استفاده شود

نامة فرد متعهد  ها ندارد حادث شود، بنابراين منطقاً بيمه تاحدي گريزي از پذيرش برخي ريسك
كه مفاد شرط جبران خسارت معين كرده است به خسارات وارده پوشش  اي  بايستي تا اندازه
كن است دامنة شمولي تعهدات مندرج در تر توضيح داده شد مم گونه كه پيش دهد، اما همان

اي آن محدود نباشد و مواردي نيز خارج از پوشش   ذيل شرط جبران خسارت به پوشش بيمه
اين نكته . اي باقي بماند كه بايستي براساس مفاد شرط جبران خسارت پوشش داده شود  بيمه

بايستي هيچ خسارتي را نامة فرد متعهدله شرط جبران خسارت ن نيز درخور توجه است كه بيمه
درخصوص خسارات وارده مشمول شرط جبران خسارت پرداخت كند، مگر در مواردي كه 

و   تمامي خسارات وارده ناتوان يا اينكه فرد متعهد توانمندي دهي نامة فرد متعهد در پوشش بيمه
 اين موارد نشده را نداشته باشد كه در التفاوت خسارات تدارك براي جبران مابه اعتبار كافي 

اما اين امر بدان . مانده اقدام خواهد كرد نامة فرد متعهدله نسبت به جبران خسارت باقي بيمه
معنا نيست كه مسئوليت طرف مقابل در اين خصوص از بين رفته است يا از مسئوليت مربوطه 

طه معاف خواهد بود، بلكه اين مسئوليت به قوت خود باقي است و بايستي از ساير طرق مربو
  .  گر استيفا شود مقامي بيمه از جمله اقامة دعوي با استناد به قائم

                                                            
1. Id. at 664 n.5 (citing Getty Oil Co. V. Ins. Co. of N. Am., 845 S.W.2d 794, 804 (Tex. 
1992)).” Where an additional insured provision is separate from and additional to an 
indemnity provision, the scope of the insurance requirement is not limited by the indemnity 
clause”. 
2. Primary VS. Secondary Insurance. 
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گر حق جانشيني خود را در برابر طرف   بنابراين، در اين فرض بر خالف مورد قبل كه بيمه
باقي له در برابر متعهد به قوت خود  گر متعهد  كرد، حق جانشيني بيمه قراردادي وي اسقاط مي

البته ممكن است  .دنك دعوي ةم و پس از جبران خسارت، وي حق دارد عليه فرد متعهد اقااست
 جانشيني صرفاً در موردي قابل استناد است كه فردي ةاين اشكال در ذهن ايجاد شود كه قاعد

يافته دخيل نبوده است و   وقوعةخصوص حادثمقصر حادثه باشد و در اين فرض فرد متعهد در
دارد كه به داليلي نتوانسته به تعهد قراردادي ت  جبران خسارت و پذيرش مسئوليبراي صرفاً
  از خسارت وارده بدون جبران باقي مانده است و و برخيكند آن به صورت كامل عمل مفاد
اين قسمت از است اي تهيه كرده بود توانسته   ثانويهة بيموجه به اينكه شرط مزبور با تنفع ذي
به اين موضوع توان  حال چگونه مي .دنكگر خود جبران  ا از طريق بيمهنشده ر سارت جبرانخ

نشده حق  خصوص خسارت جبران شرط جبران خسارت درنفع ذي گر بيمهشد كه قائل 
شده   دعوي، خسارات جبرانة از طريق اقامتواند و مياست جانشيني عليه متعهد را دارا شده 

  .دنكگر خود را از وي مطالبه  بيمه ةوسيل به
بر مفاد اين  بنا. دكرمفهوم حق جانشيني روشن  بايستي از طريق تبيين  راسؤالپاسخ به اين 
 بلكه ،دكرمحدود بودن فرد موجد حادثه به مقصر نبايستي گر را صرفاً مقامي بيمه اصل حق قائم

 به مفاد  يا با ابتنا از لحاظ قانونيگر بيمهفرد   به هر آنچهمورد جانشيني بايد به صورت مطلق
را   آنةله حق مطالب فرد متعهد بنابراين هر آنچهگيرد، آيد، تعلق   به وجود مي تعهدات قراردادي

به  ت،ده اس كرجبران  خودگر  بيمهاز سويرا  و خسارات ناشي از آناز طرف مقابل خود دارد 
 شرط نفع ذيمقامي از  قائمگر ثانويه به   بيمه،ت ديگربه عبار .خواهد شدمنتقل گر وي  بيمه

  .ه متعهد شرط مزبور را خواهد داشتدعوي علي ةاقامجبران خسارت و پذيرش مسئوليت حق 
  گانه سهبودن عوامل  گسسته يا  وابسته ردعوامل بيروني ثير أت. 9  
 مورد بحث با يكديگر، ةگان ، روابط عوامل سهشدبحث و بررسي  قبلي مباحثگونه كه در  آن

 كاركردهاي اصلي و آثار مترتب بر دو بحث شرط جبران شقوقد تا در برخي ش سبب
يي بر ها ايجاد محدوديتسبب و گيرد قرار تأثيرگر تحت  خسارت و انتقال مسئوليت به بيمه

ر دروابط داخلي سه عامل مورد بحث ثير أتجداي از  .دشو بر طرفين ها ناعمال كامل احكام آ
 دشون واقع مؤثرر چگونگي كاركرد اين سه امر د نيز يكديگر ممكن است، ساير عوامل ديگر

  .پردازيم ه به اين موارد ميكه در ادام
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  ي ملي نفتها و شركتهانقش دولت. 1. 9
 جغرافيايي خود ةست كه در محدودها  حاكميت دولتةيا داخل در محدودي دنرژاكثر ذخاير ان

 يارداري از اين منابع، در يد اختبر  و چگونگي اكتشاف، توسعه و بهرهبر اين منابع تسلط دارند
ها مالكيت خصوصي بر اين منابع را به رسميت  تعداد اندكي از حاكميت .استحاكميت 

يك  ةوسيل به از مردم،  ها، مالكيت بر اين منابع را به نمايندگي شناخته و اكثريت حاكميت
  . ندنك مي هاي ملي نفت اعمال  وابسته به خود مثل شركت ةنمايند
، جهت اعمال حق مالكيت ها بر منابع نفت و گاز اختن حق حاكميت دولتنش رسميت  به
هاي ملي نفت به   اين شركت  كههاي ملي نفت در بستر زمان شد گيري شركت شكل سبب

 كشورهاي ومريكا جزا ةدر اين بين اياالت متحد .ها بودند صورت كامل تحت مالكيت دولت
، از تأسيس شد محسوب مي نفت ةكنندكشور توليد منزلة ت بود كه در عين حال كه بهدر اقلي

 احساسات تحت تأثير ي ملي نفتهاسيس شركتأت. دكريك شركت ملي نفت خودداري 
 خود بر صدد تثبيت حاكميت كه با توسل به اين امر درمردان بود و دولت  مردمةگرايان ملي

ي ملي هاروند ايجاد شركت .)Ernest E & co, Smithm, op, cit, 41( يايي بودندف جغرايهامرزهاي
يا از طريق  )مانند ايران و مكزيك( هاي خارجي سازي اموال شركت نفت به دو شكل ملي

 .دشمحقق )  عربي و عربستان سعوديةمانند امارات متحد(ازي سلب امتياز در قراردادهاي امتي
هاي در اختيار دولت   به صورت شركتهانظر از مكانيزم ايجاد، اين شركت در هر صورت صرف

ي هاها داراي اليه  كه اين شركت و در برخي كشورها چند شركت ملي نفت وجود داردندبود
 و در قرار دارند شركت ملي نفت ةمجموع كه همگي زيراند مجموعه زيريهايا شركتمختلف 

 سببها  سازي اين شركت خصوصي. ندنك هاي پااليش و پتروشيمي نيز فعاليت مي تمامي حوزه
هاي ملي   در شركت، موضوعي كهدشسازي روابط  ساده و 1هايهتأييدخذ أرفتن سيستم  بين از

د تا كنترل كامل آن بر تمامي مراحل پروژه ش سبب و استنفت همچنان به قوت خود باقي 
 شركت ملي نفت و دولت از سوي ها  مسئوليتبه پذيرش برخي تاًروباقي بماند كه اين امر ضر

گرايي،  مليه دليل مالحظات سياسي، خدمت ب  استفاده از قراردادهاي. دشو ميمنجر  ميزبان
عيار شركت ملي  تمامي مقتضي كه متعاقب خود كنترل هامقررات قانوني و ساير محدوديت

 به شركت ملي نفت هاتحميل برخي مسئوليت سبب همراه دارد، يا دولت ميزبان رانفت 
 از طريق شرط پذيرش مسئوليت و هاليت دولتكه اين امر به افزايش پذيرش مسئو خواهد بود

  .انجاميد جبران خسارت به نحو متقابل
  

                                                            
1. Approval Procedure. 
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  1الملي نفتي بيني هانقش شركت. 2. 9

 والًم، معيي نفتالملل بينهاي ملي نفت با يك شركت  مابين شركت فيدر قراردادهاي منعقده 
توجه شركت را م ژهپروهاي موجود در  ارد تا تمامي مسئوليتدولت ميزبان سعي بر آن د

قابليت تحقق اين امر در قراردادهاي مشاركت و امتيازي بيشتر از قراردادهاي . دنكي الملل بين
لزوم   شركت ملي نفت وةجانب همه اشاره شد، كنترل كهگونه  خدمت خواهد بود، زيرا همان

هايي نيز متوجه شركت ملي نفت نيز  د مسئوليتشو  ميسببهاي متعدد از وي  يهتأييدخذ أ
ها  ي امتيازي، دولتهاليات اجرايي قرارداد در عمهارنگ دولت توجه به نقش كم  با،بنابراين. دشو

مديريتي و  ،رتي مقابل با توجه به نقش پررنگ نظاةدر نقط .شوند ريسك كمتري را متحمل مي
پذيرش ي ملي نفت گريزي از هاي پيمانكاري باالدستي شركتهاكنترلي دولت در قرارداد

  . ندارندها مسئوليتبرخي
  

  اي  بيمهي هاشركت. 3. 9
هاي صنعتي از جمله  مسئوليت در پروژهترين اركان پذيرش   مهممنزلةاي به هاي بيمه شركت

. ي قراردادي به عهده دارندها ريسك و پذيرش مسئوليتتخصيصدر ، نقش مهمي نفت و گاز
 و ت ايجاد ثبات و امنيسبب ها نهاد بيمه با طيف وسيع پوششي در اين پروژهناپذير  انكارتأثير

 نبود. )Mohamed Stevens, 2012: 12( دشو بيشتر مي همراه امنيت شدن فضاي موجب فراهم
ي از الملل بيني هاشركتد شو  ميسبب ها كشورامنيت و ثبات اجتماعي در برخي

از  هاي سياسي  ريسكخصوصدراي  ي بيمه هاپوشش. ندنكگذاري در اين مناطق امتناع  سرمايه
حت پوشش قرار در برخي موارد ت 2)خارجي(گذاري  سرمايه تضمين ة آژانس چندجانبسوي
چون ها هم  برخي از پوشش نيزاي هاي بيمه  شركتاز سويشده  هاي ارائه  پوششاماد، نگير مي

 .دنده سيسات فراساحلي را تحت پوشش قرار ميأيستي به تخسارات ناشي از حمالت ترور
اي، نقش  ي بيمه ها  شركتاز سويي سياسي هاشده براي ريسك هئاراهاي  نظر از پوشش صرف

تري است كه نقش  هاي قراردادي موضوع مهم تخصيص مسئوليتي بيمه در هاشركتپررنگ 
از  ها نهاي موجود در قرارداد پس از پذيرش آ  مسئوليتتخصيص .دنك مي  را بارزتر  اين نهاد
  . شود اي منتقل مي ي بيمهها طرفين به شركتسوي

 از طريقي نفت و گاز هاي قراردادها تمامي ريسكامروزه تقريباًشايان ذكر اينكه   ةنكت
بسيار زياد  هاي مزبور نامه  استثنائات بيمهةري دااما، 3شوند مي   دهاي پوشش دا بيمهي هاشركت

                                                            
1. International Oil Companies.(IOCs) 
2. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). 

   .دننفت و گاز نشان از اين امر دار ةحوزهاي نامه بيمههاي صنعتي از جمله  خطر در حوزه تمامهاي  نامه بيمه .3
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 به قوت اي  پوشش بيمهنبود موارده در وژ كه همچنان مسئوليت پيمانكار پراي گونه ، بهاست
  .  باقي استخود

  
  گانه  سه روابط عوامل ة نظريةارائ .10
 مورد بحث در عنصر مسئوليت كه جوهر ةگان ، عوامل سهذكر شدداي مقاله تگونه كه در اب آن

در هر يك از عوامل مزبور پذيرش  ،به تعبير ديگر. ندا ، مشتركاستگانه  اصلي مفاهيم سه
  .   ستادرجات پذيرش مسئوليت متفاوت  اما، دشو ميوليت محقق مسئ

 بعد از شناسايي و ها؛ تخصيص ريسكشدبحث و بررسي گونه كه در مطالب قبلي  همان
 تعهدات ةگان سهي ها مكانيزم از طريقحقوقي و فنون قرارداديل ئمسا از حيث ها نارزيابي آ
نهايت اين وجه به اينكه چه كسي در با تاما.  استوليت و بيمه پذيرش مسئ شرط،طرفين

 اين سه مفهوم در عين ،به عبارت بهتر. دنشو  مياستفاده ها اين شيوه باشدمسئوليت را پذيرا
قانون اساس آن به سه مقام، مسئول بر ةپذيرندحيث فرد   ازدارند، جوهر مشتركي حال كه
اساس شرط پذيرش مسئوليت و جبران خسارت و يا تكميلي، مسئول بر امري اعم از حاكم

  . شوند اساس مفاد قرارداد بيمه تقسيم ميمسئول بر
  .مينك ، اشكال ذيل را ارائه ميشدهذكربراي تبيين بهتر مفاهيم 

  
 

، استتر آن   بزرگةهرم مزبور كه منطق ة، قاعدشود مشاهده ميگونه كه در شكل  همان
 بعدتر كه ة در مرحل.استبالذات متوجه اين نهاد و قدرت پذيرش ريسك مختص مسئوليت 

شود، موضوع شرط جبران خسارت و پذيرش  تر مي  شمول پذيرش مسئوليت محدودحديتا
 متوجه نهاد شود ميه شمول پذيرش آن محدودتر از بقيه نهايت ك در.استمسئوليت مطرح 

ي پروژه ها متحمل مسئوليتنهايتدر هر سه عامل با درجات مختلف ،بنابراين .است بيمه 
 توجه اينكه دو عامل شرط پذيرش مسئوليت و جبران خسارت و بيمه درخور ةنكت. است

دن آن در قرارداد، چنين تعهداتي كر  و در صورت شرطروند به شمار ميي مكمل ها نهادمنزلة به
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 خود آن ة مسئوليت هر فرد بر عهدة برابر اصل اولي متعهد آن برقرار خواهد شد، زيراةبر عهد
 تعهداتي است كه به ةدر زمر) بيمه( فرد و انتقال آن به طرف مقابل قرارداد يا شخص ثالث

 تگانه در نسب  در تحليل روابط عوامل سه،بنابراين .دشو   مي شروط قراردادي ايجاد موجب
 ةدايربود و براي ترسيم آن از سه قائل  عموم و خصوص مطلق ةبه رابط منطقي بايستي ةاربع

  .   بهره بردمتداخل در هم

 
 خسارت و بيمه بايستي اين توضيح  بين دو نهاد شرط پذيرش مسئوليت و جبرانةدر رابط

 هر آنچه قابليت پذيرش  بر مبناي اين نظر ترسيم شده است كهباال شكل د كهكررا ارائه 
از ئوليت و جبران خسارت ممكن است قابل پوشش شرط پذيرش مساز سوي مسئوليت آن 

هاي قضايي  يا رويه هاي حقوقي ماساس نظاالبته ممكن است بر. است نهاد بيمه نيز سوي
بر اين اساس ممكن است .  تحليل اين روابط به عموم خصوص مطلق صحيح نباشدمختلف،

 ة حوز درج شرط پذيرش مسئوليت و جبران خسارت دربراساس قوانين و مقررات كشوري،
 مثال قوانين رايب. مانعي مواجه نباشد با اي براي آن  پوشش بيمهتأميناما خاصي ممنوع باشد، 

حد مشخصي مجاز تا را  شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت ة گستر1ت تگزاسلااي
 تأمين، در حالي كه كند  و باطل تلقي مياست سته ندانسته و تعهدات خارج از آن را قانوني ندا

ه اي تهي پوشش بيمهتوان براي آن   و مي استوق صحيحاي در برخي از اين شق پوشش بيمه
  . كرد

                                                            
1. Texas Oilfield Anti-Indemnity Statute. 
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 تحليل اين روابط در نظام حقوقي ايران و عمدتاً مقاله مدنظر نويسنده در اين بنابراين،

  شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت تا آنجاةكه داير استالمللي صنعتي  قراردادهاي بين
 است براي آن بالمانع اي نيز بيمه، خريد پوشش است باني و اصول حقوقي مجازاساس مكه بر

 چنين شرطي از لحاظ حقوقي صحيح نيست مانند شرط پذيرش مسئوليت ة كه محدود آنجاو
اي نيز براي آن   پوشش بيمهتأمين يا خطاي عمد، و جبران خسارت در برابر تقصير سنگين

عكس اين موضوع كه ممكن است مواردي تحت مفاد شرط خصوص در .ممكن نخواهد بود
اي براي آن   پوشش بيمهتأمينگيرد، در حالي كه جبران خسارت و پذيرش مسئوليت قرار 

ان  شمولي شرط جبرة در اين نظر دايرزيراوارد نيست،  باال ةمقدور نيست، اشكالي بر نظري
  .و اين موضوع مطابق قاعده استتر  بزرگ از شمول بيمه خسارت و پذيرش مسئوليت

  
  گيري نتيجه .11

 نفت و گاز از سه ة حوز صنعتي از جملهةمباحث مربوط به مسئوليت در قراردادهاي پيچيد
طور كه بيان  همان. جوهر تمامي سطوح مزبور پذيرش مسئوليت است. سطح تشكيل شده است

 خود آن فرد به موجب قوانين آمره يا تكميلي مشخص ةواسط شد پذيرش مسئوليت هر فرد به
شروط قراردادي ممكن است اين مسئوليت را به طرف ديگر قرارداد يا شخص ثالث . شود مي

ئوليت در پذيرش مسآمدن سطح دوم و سوم وجود  بهسببد كه اين شروط نكمنتقل ) بيمه(
و ممكن تأثيرگذارند ر يكديگر داين عوامل از دو حيث داخلي و خارجي . شوند ميهاقرارداد

 ، مثال براي. عامل ديگر توسعه يا تضييق يابداز سوي شمولي هر يك از اين موارد ةاست داير
ي يها ايجاد محدوديت سبب  هد پايوجود شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت در قراردا

البته ممكن است  .دشو مقامي مي  بحث قائمخصوصجمله دراز خصوص مفاد قرارداد بيمه در
 نامه متناظر با شروط جبران خسارت مندرج در قرارداد پايه ي حقوقي مفاد بيمهها نظامدر برخي
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 شمولي ةنامه عمل شود كه در اين صورت ممكن است داير  به مفاد بيمه و مستقالًشود نتفسير
 داخلي تأثيرعالوه بر همچنين ممكن است . نامه از تعهدات مندرج در قرارداد فراتر رود بيمه

ر داي نيز  بيمه ي نفتي والملل بيني ها شركتچون دولت،عوامل مزبور، عوامل بيروني نيز هم
روابط در حقوق ايران ها  با توجه به بررسي است  يادآوريشايان. دنشو واقع مؤثر يندافراين 
متداخل در هم قابل  ة و به صورت سه دايرنظر به صورت عموم و خصوص مطلق مدةگان سه

 قانون حاكم بر قرارداد به علت ايجاد ه البته ممكن است اين موضوع با توجه ب.استترسيم 
خصوص شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت وجود دارد صادق  كه درييهامحدوديت

 قراردادهاي صنعتي نويسندگان قراردادهاي مزبور به ةد در تهيشو  پيشنهاد مي،همچنين .نباشد
 آثار وباشند  بران خسارت و پذيرش مسئوليت و بيمه توجه بيشتري داشتهاثر تعاملي شرط ج

 كه تقييد يا اي گونه ند، بهنكي قراردادي لحاظ هامتقابل آن دو را در تخصيص ريسك
 ةوسيل نامه و شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت به  شمولي بيمهة دايرنكردن تقييد

مانند موردي كه (البته در برخي موارد ممكن است . شودبررسي  از انعقاد قرارداد يكديگر قبل
 است و از طرفي نيز شرط جبران خسارت و پذيرش مسئوليت از سوي كارفرما به نفع پيمانكار

د را در برابر مقامي خو  پيمانكار تهيه شده است، حق قائماز سوياي كه  نامه گر در بيمه بيمه
)  و كارفرما و عوامل وي موجب ايجاد خسارت براي پيمانكار شده استكردهكارفرما اسقاط 

تعهدات مربوط به شرط پذيرش مسئوليت و جبران خسارت و بيمه به طور همزمان قابل 
 به  حكمهايك از اين نهاد د كه در اين خصوص نيز بايستي با توجه به ماهيت هرناعمال باش

اساس  جبران مضاعف خسارت بر يكي از اين دو مكانيزم داد، زيرااز سويجبران خسارت 
  .  اصول حقوقي ممنوع است
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