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Abstract
The general rule in Common Law is that, any person may obtain different insurance policies for same
subject matter and same risk and he is free to claim payment from all insurers in a way he thinks
proper, however; the insurer, who has compensated damage and loss, can call on other insurers to
bear their share of loss, this right is called the principle of Contribution. When an insurer is entitled to
recover contribution from other insurers, there is a question of how that contribution is to be assessed,
there is three methods of calculation.
1. Maximum Potential Liability
2. Independent Actual Liability
3. Common Liability
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(با تأكید بر حقوق انگلستان)
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 .1دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه حقوق اسالمی و خصوصی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 0931/01/10 :ـ تاریخ پذیرش)0933/10/01 :

چكیده
در كامنال ،قاعدة كلی این است كه هر شخص میتواند برای موضوع و خطر مشابه بیمهنامههای متعدد اخذ كند و همچنین مجاز اسـت
از همة بیمهگران به روشی كه مناسب میداند خسارت خود را دریافت كند .از طرف دیگر ،بیمهگری كه خسـارت را پرداخـت كـردق ـ
دارد از دیگر بیمهگران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبـه كنـد .ایـن ـ بـه «اصـ مشـاركت» معـروف اسـت .وقتـی بیمـهگـر
پرداختكنندة خسارت برای دریافت سهم مشاركت به بقیة بیمهگران مراجعه میكند موضوع این اسـت كـه سـهم مشـاركت بیمـهگـران
چگونه باید محاسبه شود .سه روش كلی برای محاسبة سهم و مسئولیت بیمهگران پیشنهاد شدق است .0 :روش داكثر مسئولیت بـالقوق؛
 .٢روش مسئولیت واقعی مستق ؛  .9روش مسئولیت مشترك.

كلیدواژگان
اص مشاركت ،بیمة مضاعف ،داكثر مسئولیت بالقوق ،مسئولیت مشترك ،مسئولیت واقعی مستق .
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مقدمه
یكی از آثار حقوقی بیمة مضاعف تقسیم همهجانبة خسارت میان بیمه گران مسئول است .به موجب اصب
مشاركت ،بیمهگذار میتواند خسارت را از هر یك از بیمهگران مطالبه كند .البته تعهد بیمهگران به پرداخبت
خسارت حداكثر به میزان خسارت بیمهگذار است و مسئولیت اشتراكی بیمهگرها نبایبد منجبر ببه دریافبت
خسارت مازاد بر خسارت واقعی بیمهگذار و باعث افزایش دارایی او باشد .بیمهگذار نمیتواند از هبر یبك
از بیمهگران ك خسارت خود را مطالبه كند و با پرداخت خسارت از طرف هر بیمهگر ببه همبان میبزان از
مسئولیت بیمهگران بعدی كاسته میشود .در حقوق انگلستان ،اص مشاركت ببر مبنبای عبدالت و انصباف
است؛ با این توجیه كه به علت وجود چند بیمهگر مسئولیت پرداخت همة خسارت نباید فقط متوجبه یبك
بیمهگر باشد .چون هر یك از بیمهگران به واسطة دریافت حق بیمة جداگانه و مستق در مقابب بیمبهگبذار
مسئولاند و خسارت باید بین همة آنها سرشكن شود .در قانون بیمة ایران ،ببه دلیب منب بیمبة مضباعف،
آثار بیمة مضاعف نیز مسكوت مانده و در نتیجه موضوع تقسیم مسئولیت بین بیمه گران هبم منتفبی اسبت.
فقط در بعضی از شرایطِ بیمهنامهها به مسئولیت بیمهگران در صبورت وجبود بیمبة مضباعف اشباره شبده
است و رویة قضایی نیز در این خصوص وجود ندارد .قانون بیمة دریایی انگلستان مسئولیت بیمبه گبران در
بیمة مضاعف را به صورت درصد متناسبی از خسارت به رسمیت شناخته است .موضوعی كه در صبورت
مشاركت بیمهگران برای پرداخت خسارت به وجود میآید این است كه سهم بیمه گبران چگونبه محاسببه
میشود .قانون بیمة دریایی انگلستان به طور كلی به درصد متناس سهم اشاره كبرده اسبت .امبا چگبونگی
ارزیابی و تعیین میزان آن را مقرر نكرده است .در رویة قضایی انگلستان سه روش جهت تعیبین سبهم هبر
بیمه گر وجود دارد كه البته مان از آن نیست كه قضات روش دیگر مبتنی بر انصاف را ببرای ارزیبابی سبهم
بیمه گران اتخاذ كنند .در این پژوهش به بررسبی اصب مشباركت ،اركبان الزم ببرای تحقبق مشباركت ،و
چگونگی تقسیم مسئولیت بین بیمهگران مسئول پرداخته میشود.
اصل مشاركت
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در حقوق انگلستان و كامنال انعقاد بیمة مضاعف مشروع و قانونی است و هر شخص میتواند ببرای
خطر واحد و موضوع واحد چندین بیمهنامه بخرد و از بیمبهگبران ببه نحبوی كبه مناسب

مبیدانبد

1. Principle of Contribution
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خسارت مطالبه كند؛ مشروط بر اینكه این موضوع مغایر با مشاركت بیمبهگبران در قراردادهبای بیمبه
نباشد .البته بیمهگذار نمیتواند بیشتر از خسارت وارده وجهی دریافت كند (.)Walmsley 1997: 271
مادة  08قانون بیمة دریایی انگلستان مصوب  6081مقرر كرده است« :در مواردی كه بیمهگبذار
به صورت مازاد از طریق بیمة مضاعف بیمه شده باشد ،هر بیمهگری تا مبلغی كه به موج
خود متعهد است با دیگر بیمهگران براساس سهم متناس

قرارداد

در پرداخت سهیم می باشد؛  .2اگبر هبر

یك از بیمه گران بیش از نسببت سبهم خبود از خسبارت را پرداختبه باشبد ،حبق دارد از سبرمایة
بیمه گران سهم طل

خود را مطالبه كند و حق دارد به طرق جبرانی مشابه كفیلی كه سهم بیشبتر از

دین خود پرداخت كرده به دیگران رجوع كند».
مطابق تعریف دیكشنری حقوقی بلك 6نیز ،در صورت وجود بیمبة مضباعف ،كبه پوششبی از
طرف یك یا چند بیمهگر برای ذینف واحد و برای بیمهگذار واحد است ،جز در مورد بیمة عمبر،
بیمهگذار میتواند:
 .6به هر یك از بیمهگران نسبت به سهم او از خسارت وارده یا متعلقه رجوع كند؛
 .2از یك یا چند بیمهگر ك خسارت را مطالبه كند و بیمهگبر پرداخبتكننبده خسبارت را ببه
بازیافت (استرداد مبلغ اضافی بر سهم تعهد) از دیگر بیمهگران ناگزیر كند.
با توجه به تعاریف یادشده ،پس از پرداخت خسارت به بیمهگبذار ،خسبارت ببین بیمبهگبران
تقسیم میشود و هر یك از بیمهگران به نسبت تعهد خود برای پرداخت خسبارت مسبئول اسبت.
البته ،به موج

مادة  22قانون بیمة دریایی انگلستان ،بیمهگذار باید به هر بیمهگر تضمین بدهد كبه

از دیگری تا اندازهای كه بیش از خسارتش باشد دریافت نكند .اما اگبر وجهبی ببیش از خسبارت
خود دریافت كرد ،مبلغ اضافه نزد او امانت است و باید ببه نسببت سبهم ایشبان در مشباركت در
پوشش بیمهای به آنان بازپرداخت كند.
گروهی از حقوقدانان در تفسیر این نظر گفتهاند گرچه تضمین دادن بیمهگذار بر عدم دریافبت
بیش از خسارت خویش از سایر بیمهگران مبتنی بر عدم حق وی در انتفاع از بیمه و مطابق قواعبد
حقوقی بیمه است ،حق مراجعة بیمهگر به سایر بیمهگران در صورت پرداخت بیش از سبهم خبود
1. Black’s law dictionary
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مبنای حقوقی ندارد .زیرا هر بیمهگر با ارزیابی و نرخ و شرایط خویش خطرهایی را تحت پوشبش
قرار داده و تعهداتی را پذیرفته است .بدین ترتی

هنگام وقوع خسارت نیز بایبد تبا میبزان تعهبد

خود آن را جبران كند و نمیتواند از قراردادهای دیگری كه بین بیمهگذار و سایر بیمهگبران اسبت
بهرهمند شود .زیرا قراردادها مستق از یكدیگرند و وجود چند قرارداد بیمه فقط این امكبان را ببه
بیمهگذار میدهد تا اوالً تأمین بیشتری احساس كند و ثانیاً هنگام وقوع خسارت آن را از طریق هبر
بیمهگری كه اختیار كرد جبران كند ،نه بیشتر از آن را .اگر این تحلی را بپذیریم ،دیگر الزم نیسبت
حق بیمههای بابت بیمة مضاعف مسترد شوند؛ مگر در صورتی كه بیمههای یادشده را یك بیمهگبر
انجام داده باشد كه در این حالت باید حق بیمة اضافی مسترد شود (صادقینشاط .)622 :6238
در پاسخ به این نظر باید گفبت اصب مشباركت ریشبه در عبدالت و انصباف دارد و در سبایة
عدالت تفسیر میشود .هرچند به موج

حقوق قراردادها هر یك از بیمه گران به واسطة حق بیمبة

جداگانه ای كه دریافت كرده در مقاب بیمهگذار مسئول اسبت ،عبدالت و انصباف اقتضبا مبیكنبد
پرداخت خسارت فقط بر عهدة یك بیمهگر نباشد و خسارت بین بیمهگران سرشكن شود.
اص مشاركت و حق مراجعة بیمهگذار به هر یك از بیمه گران برای مطالبة خسارت و مراجعبة
بیمهگر پرداختكنندة خسارت به هر یك از بیمبهگبران مسبئول را در حقبوق ایبران مبیتبوان ببه
مسئولیت تضامنی تشبیه كرد .چون بیمهگذار میتواند به هر ترتیبی كه مناس

بداند خسارت خبود

را از بیمه گران مطالبه كند و در مقاب دریافت خسارت از هر بیمهگر به همبان میبزان از مسبئولیت
سایرین كاسته خواهد شد .همچنین ،مسئولیت تضامنی این مزیت را ببرای بیمبهگبذار دارد كبه در
صورت رخداد حادثه و ورود خسارت میتواند جبران همة آن را از هر یك از بیمه گران به دلخواه
یا از همة ایشان بخواهد .البته ،اگر در بیمهنامه شرط دیگری دربارة میزان مسئولیت بیمهگر و نحبوة
رجوع بیمهگذار به او درج شده باشد ،این شرط میان طرفین قرارداد الزماالتباع است .گفتنی اسبت
تعهد بیمه گر به پرداخت غرامت ،حداكثر ،به میبزان خسبارت وارده ببه زیباندیبده اسبت و نبایبد
مسئولیت تضامنی بیمهگرها منجر به دریافت غرامت مازاد بر خسارت وارده از جان

بیمهگبذار یبا

زیاندیده شود( 6طال احمدی و رحمانی .)282 :6201
.6

گروهی از حقوقدانان نیز بر آن اند كه تضامن خالف اص است و نیاز ببه نبص قبانونی یبا تصبری در قبرارداد دارد و
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مبنای مشاركت
ریشة اص مشاركت را دادگاههای انصاف ،هنگام تصمیمگیری در خصوص نظارت و راهنمایی در
زمینة سب

طرح دعاوی ناشی از اسناد و قراردادها و نه از طریق ایجاد سبببی مسبتق و جداگانبه

برای طرح دعوا ،به وجود آوردند .موضوعاتی كه معموالً مشمول قانون بودهانبد در برخبی شبرایط
در حوزة اص انصاف قرار میگرفتهاند؛ كه معموالً مواردی را در بر میگرفته كه خسبارت قبانونی
وجود نداشته ،خسارت منصفانه مبثثرتر ببوده ،یبا رویبة موجبود در انصباف ببه ایجباد شبرایطی
مناس تر برای طرفین منجر میشده است .رویكردی كه دادگاههای انصاف اتخاذ میكردند به آنها
اجازه میداد حقوق طرفین را به روشی كه به طور خاص در قانون به آن پرداخته نشده تنظیم كنند
و همة طرفین ذینف را در یك دادگاه جم كنند تا از ایجاد دعاوی متعدد جلبوگیری شبود .گفتبه
میشود اص مشاركت در ایبن دسبته قبرار مبیگیبرد ( .)Harpum 1977: 233هرچنبد گفتبه شبده
مشاركت میتواند به وسیلة قرارداد اصالح شود (در واق در خصوص مشاركت وضبعیت معمبول
این است كه بیمهنامهها دربارة موضبوع مشباركت و تقسبیم خسبارت تعیبین تكلیبف كبردهانبد)،
مشاركت مبتنی بر قرارداد نیست؛ بلكه بر مبنای اصول عدالت و انصاف پایهگذاری شده اسبت .در
این زمینه دادگاهها همة موارد را در سایة عدالت در نظر میگیرند؛ طبوری كبه بیمبهگبذار ببیش از
طلبش ادعا نكند و به دست نیاورد .در واقب  ،پرداخبت توسبط یبك شبخص مسبئول (بیمبهگبر)
بیمهگران دیگر را از پرداخت خسارت معاف نكند و در عوض از آنها خواسته مبیشبود در ازای
سودی كه بردهاند (حق بیمهای كه دریافت كردهاند) در پرداخبت مشباركت كننبد .ریشبة تباریخی
ارتباط اص مشاركت و اص انصاف حكم صادره از سوی قاضی منسبفیلد در پرونبدة
]Co [1758

Godin V.

 London Assuranceاست كه میگوید« :اگر بیمهگذار غرامبت دریافبت كنبد ،عبدالت

طبیعی حكم میكند بیمهگران با تناس

با یكدیگر برای پرداخت خسارت شخصی كبه او را بیمبه

كردهاند مشاركت كننبد ».در پرونبدة

Bovis Construction Ltd V. Commercial Union Insurance

مشاركت بیمهگران را بر مبنای تقسیم مسئولیت به میزان سهم هر بیمهگر میپذیرند .مشك این نظر ایبن اسبت كبه در
مسئولیت اشتراكی تعیین میزان مسئولیت هر بیمهگر دشوار است و این با یكی از اهداف مهم تأسیس بیمه ،كبه عببارت
است از تسهی جبران خسارت وارده بر بیمهگذار ،منافات دارد (طال احمدی و رحمانی .)282 :6201
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 Coبحث بر سر این بود كه آیا مشاركت  .6بر اساس رابطة قراردادی بین طرفین مجاز است یبا .2
باید آن را با توجه به نظام انصاف بررسی كرد یا  .2بر اساس قانون مسبئولیت مبدنی  6030مجباز
است .نظر قاضی  Steelدر این پرونده این بود كه مشاركت بر اساس نظام انصاف اسبت و هرچنبد
تشابهاتی بین قانون مسئولیت مدنی  6030در زمینة مسئولیت مشترك چند مقصبر ببا مشباركت در
بیمه وجود دارد ،این قانون در خصوص بیمة مضاعف و مشاركت اعمال نمیشود.
همچنین ،در پروندة ] Caledonia North Sea Ltd V. Btplc [2002نیز قاضی اعالم كرد دكتبرین
منصفانة مشاركت به منظور جلوگیری از دارا شدن ناعادالنة بیمهگذار به كار مبیرود 6و ایبن اصب
اصلی كامالً پذیرفتهشده در حقوق بیمه است كه بیمهگذار در مواردی كه بیش از یك بیمه دارد كه
خطر یكسانی را بیمه میكند نمیتواند بیش از مبلغ ك خسارت وارده را دریافت كنبد .بیمبهگبری
كه برای پرداخت خسارت انتخاب شده نیز به نوبة خود حق دارد از سایر بیمهگرانی كه همان خطر
را بیمه كردهاند درخواست مشاركت كند .اص مشاركت منصفانه بین بیمه گران مبتنی بر این اصب
كلی است كه طرفین متعهد در یك مسئولیت مشاركتی برای پرداخت خسبارت بایبد در پرداخبت
سهم خود مشاركت كنند .بنابراین ،چنان كه مشاهده میشود ،دادگاهها هنگام رویبارویی ببا اعمبال
اصول انصاف رویكردی منعطف دارند و در مواردی كه ضروری تشبخیص دهنبد در مقبام تنظبیم
حقوق طرفین بر پایة این اصول برآمدهاند؛ حتی اگر موج
كه در نهایت به حقوق مطلوب بیمهگذار توجه میكنند

فاصله گرفتن از قانون باشند ،به نحوی

(.)Mohamed 2013: 208

اركان الزم برای تحقق مشاركت
طرح بحث مشاركت میان بیمهگران در مرحلة اول نیاز به این دارد كه بیمة مضاعف منعقد شده
باشد .شرایط تحقق بیمة مضاعف در بیشتر نظامهای حقوقی یكسان و واحد است و عبارت است
 .6قاضی در این پرونده حتی فراتر رفت و اصول ضامنین مشترك را از حقوق اسكاتلند به اصول سبهم پرداخبتشبده وارد
كرد .بر اساس این اصول ،ضامن حق دارد مقدار پرداختشده را از سایر ضامنان مطالبه كند ،به گونبهای كبه مسبئولیت
مشترك به صورت مساوی تحمی شود و نیاز به هیچ ضامنی نباشد .چون این ضامن و سبایر ضبامنهبا ،اعبم از آنكبه
مستند ضمانت یكسان یا متفاوت باشد و اعم از آنكه ضامنان از وجبود یبكدیگبر مطلب باشبند یبا نباشبند ،منفبرداً و
مجتمعاً ،مسئول پرداخت هستند؛ البته مشروط بر اینكه در زمینة پرداخت یك بدهی معین مسئولیت داشته باشند.
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از وحدت موضوع ،وحدت زمان ،وحدت ذینف  ،وحدت ریسك و خطر ،نف واحد ،و معتبر و
قاب اجرا بودن بیمهنامهها .در این قسمت این شرایط بررسی میشود.
وحدت زمان

7

برای تحقق بیمة مضاعف ،قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را ،به طور كلی یبا ببه طبور جز،بی،
پوشش دهند .مالكْ زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این
مورد ندارد .معمول است كه بیمهگذار ،قب از انقضای مدت بیمه ،اقدام به انعقاد قرارداد بیمه ببرای
مدت پس از انقضای عقد قبلی میكند .هیچگونه من و اشكالی به این عم بیمهگذار وارد نیسبت.
چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمة قبلی آغاز میشود و بنبابراین موضبوع از مصبادیق
وحدت زمانی دو بیمهنامه نیست (بابایی  .)620 :6200در نتیجه زمان انعقباد بیمبهنامبههبا اهمیتبی
ندارد .آنچه مهم و معیار تعیین وحدت زمان است زمان اعتبار بیمهنامههاست.
وحدت موضوع

برای تحقق بیمة مضاعف ،موضوع بیمههای اموال باید یكسان باشد .البته الزم نیست دو بیمبهنامبه
دقیقاً مشابه باشد 2.یك بیمهنامه ممكن است سط گستردهتر و میزان بیشتری از مورد بیمه را تحت
پوشش قرار دهد .اما مهم و ضروری برای تحقق بیمة مضاعف آن اسبت كبه هبر دو بیمبه نامبه در
بخش مشخصی از موضوع بیمه همپوشانی داشته باشند و در حبداق پوشبش ببه موضبوع واحبد
متعهد به پرداخت خسارت باشند (.)Ivamy 1993: 518
وحدت ذینفع

9

برای تحقق بیمة مضاعف الزم است ذینف بیمهنامهها یك نفر باشد؛ خواه مستقیم بیمهگذار باشبد
خواه غیرمستقیم در موقعیتی قرار گیرد كه بتواند ادعای ذینف بودن در بیمهنامه داشته باشد .تحقق
بیمة مضاعف بدین صورت ممكن است به دالی مختلف حاص شود؛ مانند اینكبه شبخص ثبالثی
بدون اجازة بیمهگذار بیمهنامهای بخرد درحالیكه خود او نیز قبالً بیمهنامهای تهیه كرده باشبد و آن
بیمهنامه را هم تنفیذ كند .نیز ممكن است علت تحقق بیمة مضاعف این باشد كه بیمهگذار از تهیبة
1. for Same Time
2. Shouldn't be identical
3. Same Insured
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بیمهنامة دیگری توسط نمایندهاش بیخبر باشد و خود نیز اقدام به اخبذ بیمبهنامبه كنبد (خروشبی
.)681 :6208
وحدت ریسک و خطر

7

برای تحقق بیمة مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحبد باشبد .ممكبن اسبت بیمبهنامبة دیگبر
ریسكهای بیشتری را پوشش دهد ،اما ریسكی كبه سبب
بیمهنامه یكی باشد

(1984: 127

ببروز خسبارت شبده بایبد در هبر دو

 .)Smythمثالً جهت پوشش خسارت یا سرقت اتومبیلی بیمة بدنبه

اخذ میشود و در مقاب خطر ایراد خسارت به غیر نیز نزد شركتی دیگر تحبت پوشبش مسبئولیت
(بیمة شخص ثالث) قرار میگیرد یا در مورد بیمة اموال ممكن اسبت ببرای ریسبكهبای متفباوت
مالی ،اعم از خسارت ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی ،توسبط شبركتهبای بیمبه بیمبهنامبههبای
مختلف صادر شود .در خصوص مثالهای یادشده ،به علت تفاوت ریسك و خطبر تحبت پوشبش
بیمهنامهها ،بیمة مضاعف تحقق پیدا نمیكند .در پروندة

Boog V. Economic Insurance company

 Ltdموضوع وحدت ریسك و خطرمطرح شد  .بیمهگذاری در شهر لوتن 2كارخانبه داشبت و ببار
سیگاری را در كارخانة  Aدر مقاب همة حوادث بیمه كرده ببود .ببار سبیگار ببرای یبك شب

ببه

كارخانة  Bمنتق و آنجا طعمة حریق شد .بیمهگر این خسارت را پرداخت كرد .دادگاه حكم صادر
كرد كه این بیمهگر مستحقق دریافت سهم مشاركت از بیمهگری كه كارخانبة  Bرا ببرای كاالهبای
انبارشده در آن بیمه كرده نیست .چون بیمهگر كارخانة  Bریسك كاالهایی را كه به طور موقبت از
كارخانة  Aبه كارخانة  Bآمده پوشش نداده است .در نتیجه ،ریسكها در دو بیمهنامه یكسان نیست
و بیمة مضاعف و متعاقباً حق دریافت سهم مشاركت منتفی است .در واق در این پرونبده ببر ایبن
اساس نتیجه گرفته شد كه مح خاص و مكان اموال بیمهشده میتواند از عناصر مهم تشكی دهندة
ریسك باشد .در پروندة  Zurich Insurance company V. Shield insurance company limitedایبن
بحث وجود داشت كه آیا در بیمهنامهها ریسك یكسان است یا خیر .قضبیه از ایبن قبرار ببود كبه
مطابق بیمة وسای نقلیة موتوری شركت بیمه باید راننده را و هر كسی كه با اجازة راننبده اتومبیب

1. Same Risk or Same Pril
2. Luton, Town in England
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شركت  Qرا میراند بیمه كند .شركت بیمة دیگر ،به موج
شركت  Qرا در قبال حادثه یا بیماری یا هر آسی

بیمهنامة مسئولیت كارفرما ،متعهد ببود

ناشی از كار ،اعم از نقص شرایط ایمنی مرببوط

به كار یا نقص شرایط الزم برای حفظ سالمت كاركنان حین انجبام دادن وظبایف شبركت ،تحبت
پوشش بیمه قرار دهد S .كه كارمند شركت  Qبود در زمانی كه مسافر خودروی متعلق ببه شبركت
 Qبود با اتوبوس تصادف كرد و مجروح شد .راننده شخص  Dبود كبه او هبم كارمنبد شبركت

Q

بود D .و  Sهر دو حین انجام دادن كار مربوط به شركتشان بودنبد (حادثبه در زمبان كبار رخ داده
بود) .دادگاه در این پرونده استدالل كرد كه دو بیمهنامه مسئولیت شركت  Qرا تحت پوشبش قبرار
دادهاند؛ اما موضوع مسئولیت و موضوع ریسك تحت پوشش در دو بیمهنامه متفاوت اسبت .یكبی
در خصوص مسئولیت مدنی دارندة وسای نقلیبة موتبوری شبركت  Qدر قببال اشبخاص ثالبث و
دیگری در خصوص بیمة مسئولیت مدنی كارفرما در صورت نقض تعهد مربوط به حفظ سالمت و
امنیت كارمندان حین انجام دادن كار است .این دو ،اگرچه در ظاهر ممكن اسبت ببا هبم مشبابهت
داشته باشند ،موضوع ریسك تحبت پوششبان متفباوت اسبت .در نتیجبه ،بیمبة مضباعف و حبق
مشاركت به وجود نمیآید (.)Mohamed 2013: 131
وحدت نفع

7

برای تحقق بیمة مضاعف كافی نیست كه ریسك و موضبوع بیمبه یكسبان باشبد؛ بایبد در هبر دو
بیمهنامه نف واحدی مورد پوشش بیمه باشد ( .)Buglass 1973: 282در مواردی كه دو بیمهگذار در
یك مال منفعت یكسان ندارند و هر یك از آنها نف خود را بیمه مبیكنبد بیمبة مضباعف تحقبق
نمییابد؛ حتی اگر جم این بیمهنامهها بیش از ارزش خود مال بیمبهشبده باشبد (خروشبی :6208
 .)683ازینرو ،ممكن است برای یك مال هم موجر هم مستأجر و برای یك كاال هم صاح
به عنوان مالك هم صاح

كباال

انباری كه كاال در آن اسبت ببه عنبوان امبین بیمبه نامبه هبای جداگانبه

خریداری كنند و چنانچه هر یك نف خویش را تحت پوشش قرار داده باشند ،ببدیهی اسبت بیمبة
مضاعف تحقق پیدا نمیكند .در پرونبدة  Boys V. State Insurance General Managerمرتهنبی در
برابر خسارتِ ناشی از حریقْ مالِ مرهونه (خانه) را بیمه كرده بود و راهن نیز ببه موجب

قبرارداد

1. Same interest

01

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،7بهار و تابستان 7911

جداگانه همین مال را بیمه كرده بود .خانه دچار حریق شد .بهرغم وجود دو بیمهنامه در خصبوص
یك مال ،رأی صادر شد كه بیمة مضاعف وجود ندارد .زیرا نف راهن و مرتهن در خصبوص مبال
مرهونه دو نف مختلف بود .نف مرتهن محدود به ساختمانها و ابنیة روی عرصه و زمبین مرهونبه
بود و راهن به اعتبار مالكیتش بر عرصه و اعیان ك ساختمان را برای ك ارزش آنهبا بیمبه كبرده
بود و اگر ساختمان در حریق از بین میرفت ،مرتهن میتوانست خسارت خود را از بیمه بگیرد یبا
به راهن اجازه دهد با آن پول ساختمان جدیدی بسبازد و دوبباره در رهبن مبرتهن قبرار دهبد .در
نتیجه ،به دلی نبودِ نف یكسان ،حكم به عدم وجود بیمة مضباعف داده شبد ( .)Bugra 2013: 4در
واق این پرونده ،در خصوص عدم وحدت نف راهن و مرتهن ،بیانگر آن است كه مبرتهن در ازای
طلبی كه از راهن دارد مالی از وی به وثیقه می گیرد تا در صورت عبدم وصبول طلببش بتوانبد ببا
فروش مال مرهونه طل

خود را استیفا كند .حال اگر مال مرهونه دچار حادثه شود ،استیفای طلب

مرتهن دچار مخاطره میشود .پس ،مرتهن به منظور تأمین منفعت خود جهت وصول طلبش از مال
مورد وثیقه آن را تحت پوشش بیمه قرار میدهد .راهن نیز به اعتبار مبالكیتش ببر عرصبه و اعیبان
برای اینكه اگر موضوع مالكیتش دچار آسی

شد بتواند خسارت خود را از بیمه مطالبه كنبد آن را

بیمه میكند .چنان كه مالحظه میشود ،هم راهن هم مرتهن مناف خود را بیمه كرده اند و در نتیجبه
بیمة مضاعف منتفی است .حال اگر مرتهن با وجود آنكه مالك عین مرهونة آن را بیمه كرده اسبت
به نف مالك اقدام به اخذ بیمه كند ،بیمة مضاعف محقق میشود .همچنین ممكن است گفتبه شبود
نیازی به توجه به منفعت واحد به عنوان یكی از شروط الزم برای تحقق بیمبة مضباعف نیسبت و
این خود در مفهوم ذینف واحد نهفته است .اما گفتنی اسبت ،گذشبته از تفباوت معنبایی ایبن دو
اصطالح ،یك شخص واحد میتواند در یك مال به دو اعتببار ذینفب باشبد .شخصبی را در نظبر
بگیرید كه فقط مالك قسمتی از یك مبال اسبت و قسبمت دیگبر آن متعلبق ببه دیگبری اسبت و
بهاصطالح مال بین آنها مشاع است .یكی از مالكان دینی به طبرف دیگبر دارد و ازیبنرو قسبمت
دیگر مال به عنوان وثیقه در تصرف مالك دیگر است كه این شخص در این مال دو منفعت ،یكبی
به اعتبار مالكیت خود و دیگری به اعتبار مرتهن قرار گرفتن ،دارد و برای هر یك از آنها میتوانبد
بیمهنامه بخرد ،بدون آنكه بیمة مضاعف محقق شود (خروشی .)683 :6208
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معتبر و قابل اجرا بودن بیمهنامهها

7

شرط الزم دیگر جهت تحقق بیمة مضاعف آن است كبه همبة بیمبهنامبههبا بایبد در زمبان وقبوع
خسارت معتبر باشند و به دالیلی مانند نقض تعهدات طرفینی از جان

طرفین قرارداد بیمبه فسبخ

نشده باشد یا اینكه مدت بیمه نامه منقضی نشده باشد و بیمهگذار بتواند علیه همبة بیمبه هبا ادعبای
خسارت كند .در نتیجه ،اگر فقط یك بیمهنامه در زمان وقوع خسارت معتبر باشد و بیمبهنامبههبای
دیگر كه موضوع و خطر یكسان را پوشش داده اند معتبر نباشد بیمة مضاعف محقبق نخواهبد شبد
( .)Calinvaux 1979: 145زیرا بیمهنامة بیاعتبار یا غیر قاب استفاده در حكم نداشتن بیمبه اسبت و
موضوع تعدد بیمه در یك زمان منتفی خواهد بود (طال احمدی و رحمانی .)601 :6206
اركان الزم برای تحقق دعوای مشاركت
همانطور كه گفته شد ،برای تحقق مشاركت باید همة اركان الزم برای تحقق بیمة مضاعف حاضر
باشد .بعد از پرداخت خسارت به بیمهگذار موضوع تقسیم مسئولیت بین بیمهگران به وجود میآید.
برای امكان مطالبة سهم مشاركت از بیمه گران وجود چند شرط ضروری است كه در ایبن قسبمت
این شروط بررسی میشود.
وجود مسئولیت پرداخت برای بیمهگر

بیمهگری كه خسارت بیش از تعهد و سهمش به بیمهگذار پرداخت میكند و بیمبهگبری كبه از او
مطالبة سهم مشاركت میشود باید در زمینة پرداخت خسارت مسئول باشد .ازیبنرو ،مطالببة سبهم
مشاركت از بیمهگری كه مسئول خسارت نیست امكانپذیر نیست .در مواردی بیمهگران ،به جهبت
عدم رعایت شرط اعالم و افشای بیمة مضاعف یا نقض اص حسننیت و شروط قراردادی دیگبر،
مسئول پرداخت خسارت نیستند .در نتیجه ،در صورت وجود این ایرادها ،مطالبة سهم مشباركت از
آنان منتفی است .در واق  ،اگر بیمهگر اثبات كند كه در مقابب بیمبهگبذار ،ببا توجبه ببه شبرایطی،
مسئولیت پرداخت خسارت را ندارد ،در مقاب سایر بیمه گران نیز از همین دفاعیات ببرای فبرار از
مسئولیت پرداخت سهم مشاركت استفاده میكنند

(.)Harpum 1977: 233

1. Enforceable
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همچنین ،بیمه گران گاهی بدون الزام قانونی و قراردادی و از سر لطبف 6پرداخبتهبایی انجبام
میدهند؛ درحالیكه وجود مسئولیت خودشان یا مسئولیت بیمهگذار در ارتباط با آن خسارت مبردد
است .در این صورت ،بیمهگر مستحق دریافت خسارت مازاد بر سهمش از سایر بیمهگران نیست.

2

برای تعدی این موضوع ،در رویة قضایی انگلستان ،جهت حمایبت از بیمبهگبر ،ببرای اینكبه وی
مستحق دریافت سهم مشاركت از سایر بیمهگران باشد ،كافی است اثبات كند پرداختش منطقبی یبا
بر اثر اشتباه در وجود مسئولیت قراردادی بوده است .همچنین ،اگر شبخص ثبالثی ببرای دریافبت
خسارتی علیه بیمهگذار دعوایی مطرح كند و بیمهگر این دعوا را ح وفص كند و پرداختبی انجبام
دهد ،بیمهگر كافی است اثبات كند پرداخت خسارت را با دالی موجه انجام داده است و احتیاجی
به اثبات اینكه بیمهشده در قبال شخص ثالث مسئول بوده نیست

2

(2005: 8

 .)Ballعالوه بر مبوارد
آن

باال ،معموالً در رویة بیمهای انگلستان در بیمهنامهها شرطی گنجانبده مبیشبود كبه ببه موجب

بیمهگذار مسئولیت خود را برای پرداخت خسارت در صورت وجبود بیمبه هبای مضباعف دیگبر
محدود یا به طور كلی استثنا یا معاف میكند .این شرط به «شرط (وجود) بیمه های دیگر» معبروف
است؛ كه به صورت «شرط فرار» و «شرط مبازاد شبرط تناسب » در بیمبه نامبه هبا درج مبیشبود.
بیمهگران در دعوای مطالبة خسارت از طرف بیمهگذار یا دعوای مطالبة سبهم مشباركت از جانب
1. Ex gratia

 .2هرچند روية قضايي انگلستان به معيار نفع عمعممي هنگعا حع وفصع دععاو اشعار معيكنعد بعه افعراد كعه تحع
(داوطلبانه) خسارتي را پرداخ

ميكنند نگا مثب ندارد و معممالً آنان را محع بعه مطالبعة مبلغعي كعه پرداخع

مقملعه

كعرد انعد

نميداند (.)Friedmann 1993: 53
 .3در ممارد در روية قضايي انگلستان مشاهد شد بيمهگر به ممجب قرارداد مسئمل جبران خسعار نيسع
مسئملي

خسار را پرداخ

كرد اس  .طب قماعد كلي او در چنين حالتي نميتمانعد از سعاير بيمعهگعران سعم متناسعب

خسار را مطالبه كند .اما در اين حال

يك ح قائ مقامي اسعتثنايي بعرا بيمعهگعر قعرار داد شعد كعه در ايعن وضععي

بيمهگر قائ مقا حقمق بيمهگذار اس و اين ح قائ مقامي به طمر خاص شام درياف
نيز ميشمد .مشابه اين ممرد در خصمص بيمة مسئملي

بيمهگر مسئمل پرداخ نباشد اگر به ممجب قانمن مسئمل پرداخع
نداشتن مسئملي

سم مشارك

از سعاير بيمعهگعران

دارندگان وسيلة نقليه در مقاب اشخاص ثالث اس  .به دليع اهميع

ممضمع اين بيمه كه تأمين خسارا جاني احتمالي به اشخاص اس
قرارداد

امعا در بيمعههعا

حتي اگعر بعا تمجعه بعه شعرو بيمعة مسعئملي
خسعار باشعد و خسعار را پرداخع

معدني

كنعد فعار از

ميتماند برا مطالبة سم مشارك به ديگر بيمهگران مراجعه كند (.)Ball 2005: 9
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سایر بیمه گران به این شروط استناد می كنند و در نتیجه مسئول پرداخت خسارت قرار نمیگیرند و
مطالبة سهم مشاركت از آنان منتفی می شود یا مسئولیت آنان محبدود ببه مبلغبی مبی شبود كبه ببه
موج

این شروط پیشبینی كردهاند ( .)Birds 2001: 316نمونة پیشبینی شرط تناسب

در پرونبدة

شركت بیمة  Drakeبا مسئولیت محدود به طرف شبركت  Providentمطبرح شبد .شبركت

Drake

درخواست سرشكن شدن خسارت و مطالببة سبهم از شبركت  Providentرا كبرد .شبركت

Drake

اتومبی خانم  kaurرا در مقاب اشخاص ثالث بیمه كبرده ببود .همچنبین ،مسبئولیت او در مقابب
اشخاص ثالث در وضعیتی هم كه با اتومبی دیگری با رضایت مالك آن راننبدگی كنبد نیبز تحبت
پوشش این بیمهنامه بود .خانم  kaurهنگام رانندگی با اتومبی شوهرش به شخص ثالث صبدمه زد.
همسر خانم  ،kaurبه موج

بیمهنامهای نزد شركت  ،Providentبیمه شده بود و نام همسرش هبم

جزء فهرست اشخاص مجاز در بیمهنامه بود .شركت  Drakeك خسارت را پرداخت و از شبركت
 Providentمُطالبة سهم مشاركت كرد .شركت  Providentبا این دفاع كه واقعیات نزد او افشا نشبده
و شركت  Drakeدر برابر بیمهگذار ،به موج

شرط تناس

مسئولیت ،فقط  08درصد خسارات را

مسئول بوده و مازاد از مسئولیتش پرداخته و در واق پرداختش داوطلبانه بوده طفره رفت و دادگباه
نیز رأی داد كه در این پرونده حق مطالبة سهم مشباركت ببرای شبركت  Drakeوجبود نبدارد .در
مرحلة استیناف ،دادگاه تصمیم دادگاه اول را نپذیرفت و استدالل كبرد كبه اگبر شبركت  Drakeرا
محق به دریافت سهم مشاركت ندانیم ،بیمهگذاران به شركتهای بیمه بیاعتماد خواهند شد .چبون
اگر شركت های بیمه مطمئن نباشند كه بعد از پرداخت خسارت میتوانند از دیگر بیمهگبران سبهم
مشاركت بگیرند و بنابراین خسارت بیمهگذار را به طور كام پرداخت نكنند ،بیمهگذاران در انعقاد
عقد بیمه بسیار محتاط خواهند شد و وضعیت بیمه دچار ركود و بدنامی خواهد میشود .در نتیجه،
دادگاه رأی صادر كرد كه شركت  Darkeبر مبنای مسئولیت قراردادیاش پرداخت خسارت كرده و
پرداخت داوطلبانه و بالعوض انجام نداده و مستحق دریافت سهم مشاركت از شبركت

Provident

است (.)Morse & Skajja 2004: 11
در پروندة  GRE Insurance Ltd V. QBE Insurance Ltdنیز همین قضبیه مطبرح شبد .در ایبن
پرونده Army

 Salvationموافقت كرد كه كاالهای مشخصی را بفروشد .روز بعد از انعقباد قبرارداد
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فروش كاالها ،خریدار بیمهنامهای برای كاالها از شركت بیمة  GREدریافت كرد .متعاقباً

Salvation

 Armyنیز بیمهنامة مشابهی از شركت بیمة  QBEبرای همان كاالهبا خریبد .كاالهبا طعمبة حریبق
شدند كه این ریسك ،به موج

هر دو بیمهنامه ،به صورت مضاعف بیمه شده ببود .شبركت

QBE

خسارت را پرداخت و متعاقباً از شركت  GREمطالبة سبهم مشباركت كبرد .شبركت  GREادعبای
شركت  QBEرا رد كرد؛ بر این مبنا كه آنها باید درصبد متناسب
موج

و مشخصبی از خسبارت را ببه

قرارداد بپردازند و شركت  QBEنمی تواند از او افزون بر این مبلغ مطالببهای داشبته باشبد.

دفاعیات شركت  GREمورد قبول واق نشد و دادگاه در این پرونده ببه مبنبای موضبوع مشباركت
اشاره و استدالل كرد كه پرداخت شركت  QBEموجه و منطقی و برای ح وفص دعوا بوده اسبت
و بر اساس اص انصاف شركت  GREباید مبلغ مورد درخواست شبركت  QBEرا پرداخبت كنبد
( .)Ball 2005: 9چنان كه مشاهده میشود ،رویة قضایی انگلستان ،در مقام قضباوت ،در خصبوص
شروط محدودكننده و معافكنندة مسئولیت بیمهگر ،با مبنبا قبرار دادن عبدالت و انصباف ،شبروط
قراردادی را در جهت توازن مناف بیمه گر و بیمهگذار به نحوی تفسیر میكند كه بیمبهگبذاری كبه
چندین حق بیمه برای انعقاد بیمة مضاعف پرداخت كرده بدون پوشش بیمبه ای نمانبد و همچنبین
بیمه گری كه مازاد بر سهمش خسارت پرداخت كرده بتواند مبلغ اضافه را از دیگر بیمه گران مطالبه
كند .البته ،تفسیر بر مبنای عدالت و انصاف تا جایی است كه به حقبوق قبراردادی صبری طبرفین
خللی وارد نیاورد.
عدم مخالفت بیمة مضاعف و حق مشاركت با شرط وارانتی

برای اینكه حق مطالبة سهم مشاركت بین بیمهگران به وجود آید ،بیمة مضاعف و حبق مشباركت نبایبد
مخالف شرط وارانتی (شرط اساس قرارداد) باشد .قرارداد بیمه قراردادی مبتنی بر اص حسننیت اسبت
و نقض اص حسننیت از جان

بیمهگذار آثار مخربی بر قرارداد دارد كه میتواند منجر به باطب شبدن

قرارداد شود .اما رایج شده است كه بیمهگران به ضمانت اجرای حسننیت بسنده نمیكننبد و شبروط و
قیودی را در قرارداد یا فرم پیشنهاد بیمه میگنجانند .این شروط با عنوان «شرط اساس قرارداد» 6شبناخته
میشبوند ( .)BrownSword & Howell 1999: 86رواج ایبن شبروط از قبرن هجبدهم در حقبوق بیمبة
1. The basis of the contract
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انگلستان آغاز شد و در بیمهنامهها مورد استفاده قرار گرفت .اما در این سده كمتر مبوردی در پرونبدههبا
پیش آمد كه بیمهگر بر اساس این موضوع بخواهد خود را از مسئولیت رها سازد ،با وجود آنكبه در ایبن
بیمهنامهها شروط یادشده درج شده بود (.)Hasson 1971: 30-31
شرط اساس قرارداد در حقوق بیمه ،در حقوق انگلستان و ببه طبور كلبی در كبامنال ،مباهیتی
متفاوت از سایر شروط دارد و با آنچه در حقوق ایران با عنوان «شرط بنایی» شناخته مبیشبود نیبز
متفاوت است .در كامنال شروط قراردادی به دو دستة اصلی «شروط مهبم» و «شبروط غیبر مهبم»
تقسیم میشود .نقض شروط مهم به متعهدله حبق فسبخ قبرارداد را اعطبا مبیكنبد و او را از ببار
تعهدات قراردادی میرهاند .اما نقض شروط غیر مهم ،كه با عنوان «وارانتی» شناخته مبیشبود ،ببه
متعهدله فقط حق دریافت خسارت میدهد ( .)Beaston & Burrows 2010: 139بنابراین ،در حقوق
قراردادها ،به طور جز،یتر ،شروط قراردادی به «كاندیشن 6یا شرط مهم» و «وارانتی یا شبرط غیبر
مهم» و «شرط نامعین» تقسیم میشود .اما وارانتی در حقوق بیمبه مفهبومی متفباوت از وارانتبی در
حقوق عام قراردادها دارد .وارانتی در حقوق بیمه اثری چبون «كاندیشبن» یبا «شبرط مهبم» دارد و
نقض آن به بیمهگر این اختیار را میدهد كه از تعهدات قرارداد بیمه به طور كام خود را رها سازد
و این موضوع نیز اهمیتی ندارد كه آنچه نقض شده است موضوعی مهم و مثثر به شمار میآید یبا
نمیآید و بیمهگذار نمیتواند به این دفاع متوس شود كه آنچه مورد نقض قرار گرفته جزء حقبایق
مهم و عمده نبوده است  .وارانتی در حقوق بیمه نسبت به حقبوق عبام قراردادهبا اثبری عكبس و
مقاب هم دارد .در حقوق بیمه وارانتیها مهمترین شروط قرارداد بیمبه هسبتند و نقبض آنهبا ببه
قرارداد خاتمه میدهد و مان ادعایی از سوی بیمهگذار از تباریخ نقبض آن مبیشبود؛ مگبر اینكبه
قرارداد بیمه غیر آن را مقرر كند .اما در مقاب كاندیشنها شروط كماهمیتتر هستند كبه نقبض آن
از سوی بیمهگذار به بیمهگر فقط حق ادعای خسارت میدهد؛ آن هم مشروط به اینكه اثببات كنبد
از نقض آن خسارتی به وی وارد شده است كه كاری دشوار است (.)Deacon & Hyde 2010: 107
برای شناخت بهتر شروط اساس قرارداد الزم است به نحوة درج این شروط در تقاضانامههبای
بیمه و بیمهنامهها توجه شود .این شروط در فرمهای بیمة انگلستان چنین درج مبیشبود« :چنانچبه
1. Condition
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قرارداد بیمه بین ما منعقد شود ،این تقاضانامه و هر گونه اطالعاتی كه توسط شما یا از ناحیبة شبما
به ما ارا،ه میشود ،به صورت كتبی یا شبفاهی ،اسباس قبرارداد را تشبكی خواهبد داد ».و «ببدین
وسیله اعالم میدارم كه اطالعات ارا،هشده در این تقاضانامه و ضبما،م آن درسبت اسبت و اعبالم
میكنم برای این موضوع بیمه بیمهنامة دیگری نخریدهام».
این شروط یا اظهارات در حقوق بیمه به عنوان وارانتی شناخته میشوند مبادة  22قبانون بیمبة
دریایی  6081انگلستان مقرر میدارد« :وارانتی در بخش ذی  ،كه مربوط به وارانتی است ،یك تعهد
(وارانتی) الزامآور است؛ بدین معنا كه به موج

وارانتی بیمهگذار این موضوع را تعهد میكند كبه

برخی موارد خاص اجرا نخواهد شد یا برخی شرایط اجرا خواهد شد یا به موجب

آن وی وجبود

وضعیت حقایق خاصی را تأیید یا رد میكند ».و در ادامه اعالم میكند ...« :یك وارانتی میتواند ببه
صورت صری یا ضمنی باشد».
در خصوص «شرط اساس قرارداد» توجه به چند موضوع ضبروری اسبت .اوالً ایبن شبرط در
حقوق بیمه در كشورهایی كه قا ،به درجهبندی اهمیت شروط هسبتند جبزء شبروط مهبم تلقبی
میشود و در حقوق ایران نیز كه شروط از حیبث اهمیبت درجبهبنبدی نمبیشبوند جبزء شبروط
قراردادی است و ثانیاً مهم یا غیر مهم بودن آنچه صحت آن تأیید و تضمین شده است ،در صورت
احراز نادرستی آن ،اثری در ضمانت اجرا ندارد و در هبر صبورت بیمبهگبر مبیتوانبد خبود را از
تعهدات برهاند .بنابراین با تبدی اظهارات پیشقراردادی به شرط بیمهنامبه ،در صبورت اظهبارات
خالف واق یا عدم افشا از سوی بیمبهگبذار ،یبك «شبرط اسباس قبرارداد» ببه ابزارهبای جببران
خسارتهای معمول بیمهگر افزوده میشود .بر مبنبای «شبرط اسباس قبرارداد» صبحت اظهبارات
مندرج در تقاضانامه یا اظهارات ارا،هشده در هر جای دیگر به وسیلة بیمهگذار تضمینشده است و
هر گونه نادرستی یا اشتباه موج
هر گونه تعهد به موج

نقض آن از سوی بیمهگذار میشود و بیمهگر از تاریخ نقبض از

بیمهنامه بری خواهد بود .در عم این نقض همزمبان ببا آغباز بیمبهنامبه

اتفاق میافتد و بیمهنامه باط خواهد بود .بنابراین هیچ پوشش بیمبهای ببرای ریسبك مبورد نظبر
فراهم نشده است .همچنین الزم نیست بیمهگر اثبات كند اطالعات تضمینشده اطالعات اساسی و
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مهم بودهاند و بر تصمیم او به عنوان بیمهگر محتاط در پذیرش ریسك یا تعیین میزان حق بیمه یبا
دیگر شرایط بیمه اثرگذار بوده است (.)Soyer 2001: 160
قانون بیمة دریایی در مادة ( 22)2یادشده نیز مقرر میدارد« :یك وارانتی بر اساس تعریف فبوق
شرطی است كه باید به طور دقیق رعایت شود؛ خواه در ارتباط با ریسك مهم به شبمار رود خبواه
مهم به شمار نرود .چنانچه كامالً رعایت نشود ،بر اساس شرط صری بیمهنامه ،بیمبهگبر از تباریخ
نقض وارانتی ،بدون اینكه تأثیری در مسئولیت او قب از نقض وارانتبی داشبته باشبد ،از مسبئولیت
بری میشود ».بنابراین هرگاه اطالعات ارا،هشده نادرست باشد ،شرط یادشده نقبض شبده اسبت و
اهمیتی ندارد كه این اطالعات تا چه اندازه غیر مهم بوده است .نقض شبرط بیمبهگبذار را از حبق
دریافت خسارت محروم میكند.
در حقوق ایران برخالف حقوق انگلستان مقررهای مانند آنچه در مادة  22قبانون بیمبة دریبایی
آمده است وجود ندارد كه بیمهگذار وجود یا نبودِ اوضاع و احوالی را تأیید یا نفی كنبد و بعبد كبه
خالف آن ثابت شد بر اساس وارانتی بیمهگر حق اجتناب از قرارداد و مسئولیت را دارا باشد .لیكن
مادة  62قانون بیمة  6261ایران مقرر میدارد« :هرگاه بیمهگذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری كند
یا عمداً اظهارات كاذبه بنماید و مطال

اظهارنشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطبر

را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بكاهد ،عقد بیمه باط خواهد بود؛ حتبی اگبر مراتب
مذكور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .در این صورت نه فقط وجوهی كه بیمهگبذار پرداختبه
است قاب استرداد نیست ،بلكه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را كه تا آن تاریخ عق

افتاده است نیز

از بیمهگذار مطالبه كند».
با توجه به آنچه آمد ،در خصوص شرط وارانتی و شرط اساس قرارداد و ارتباط آن با موضبوع
مشاركت باید گفت اگر در قرارداد بیمهای بیمة مضاعف و مشاركت ببه موجب

شبرط وارانتبی و

اساس قرارداد من و استثنا شده باشد ،بیمهگر میتواند در صورت نقبض آن توسبط بیمبهگبذار از
مسئولیت اجتناب كند و دعوای مشاركت سایر بیمهگران علیه او محكوم به رد خواهد بود.
پرداخت حق بیمه به بیمهگر

بیمه عقدی معوض است .حق بیمه در عقد بیمه علت تعهد بیمه گر به شمار میرود و بیمه گر در قبال
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پرداخت حق بیمه خطر را میپذیرد .بیمهگذار مانند هر متعهد طرف عقد معوض موظف به پرداخبت
حق بیمة مقرر است (خروشی  .)661 :6208در صورت وجود بیمة مضاعف ،اگر حق بیمه به یكی از
بیمهگران پرداخت نشده باشد ،این بیمهگر مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود و دعبوای مشباركت
علیبه او قابب اسببتماع نیسببت .ایبن موضببوع در سببال  6002در پرونببدة

Sickness and Accident

 Assurance Association Limit V. The general Assurance Corporation Accidentدر دادگباهی در
اسكاتلند مطرح شد .در این پرونده خسارت وارده به شركت تراموا توسط شركت بیمه پرداخت شبد.
سپس این شركت علیه بیمه گر دیگری كه همبین موضبوع را تحبت پوشبش قبرار داده ببود دعبوای
مشاركت جهت بازیافت مبلغی كه بیش از مسئولیتش پرداخته بود مطرح كرد .چبون ایبن شبركت ببا
تحت پوشش قرار دادن ریسك و خطر مشابه اقدام به انعقاد بیمة مضاعف كرده بود و شركت ترامبوا
را برای مسئولیت مدنی ناشی از وسیلة نقلیبه در مقابب اشبخاص ثالبث ،از تباریخ  2٢نبوامبر ،6000
تحت پوشش برده بود ،اما ،حق بیمه را دریافت نكرده بود و پوشش قرارداد بیمه مشروط به دریافبت
حق بیمه شده بود .تصادف و خسارت در  2٢نوامبر اتفاق افتاده بود .امبا پرداخبت حبق بیمبه در 21
نوامبر صورت گرفته بود .دادگاه در این موضوع بر این مبنا رأی صادر كرد كه بیمه گری كه حق بیمبه
دریافت نكرده بیمه نامة نافذ و معتبری در اختیار ندارد و در نتیجه نمبیتوانبد بیمبه نامبة مضباعف در
خصوص همین موضبوع قلمبداد شبود و شبرایط بیمبة مضباعف و حبق مشباركت محقبق نیسبت
(.)www.casemine.com
اصل مشاركت و اصل جانشینی
در كت

حقوق بیمه اص مشاركت و اص جانشینی ،به سب

وجوه شبباهت و اهبداف مشبترك،

معموالً در یك فص مطالعه میشوند .چون ،در مفهوم عام و موس  ،به طور ذاتی و ماهیتی ،مكمب
یكدیگرند .اما این دو اص عملكرد متفاوتی با یكدیگر دارند كه در این قسمت بررسی میشوند.
اص جانشینی ،زمانی كه بیمه گر خسارت وارده را به بیمهگذار پرداخت كرد همة حقوق

به موج

و مناف بیمهگذار در خصوص حادثه به بیمهگر منتق و بیمهگر جانشین بیمهگزار در مقابب مقصبر
و مسب

حادثه محسوب میشود (اعالییفرد .)06 :6200

به موج

اص مشاركت نیز بیمهگری كه خسارت را بیش از مسئولیت خبویش پرداخبت كبرده
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میتواند برای مطالبة مازاد پرداختی به دیگر بیمهگران مراجعبه كنبد .در واقب  ،در حبق مشباركت ببه
نوعی قا،ممقامی بیمهگر از بیمهگذار برای دریافت مازاد سهم پرداختی از سایر بیمهگران نهفته است.
چنان كه مشاهده می شود اص جانشینی مانند اص مشاركت ،هر دو ،از حقوق بیمهگر هسبتند
كه ریشه در اص انصاف دارند و هر دو به این دلی وض شبدهانبد كبه از دارا شبدن ناعادالنبه و
افزایش دارایی بیمهگذار جلوگیری كنند .همچنین ،این دو اص فقط پس از اینكه بیمهگر به موج
قرارداد مسئولیت خود را به عهده گرفبت و پرداخبت خسبارت را انجبام داد كباربرد دارد و حبق
جانشینی برای مراجعه به مسئول زیان و حق مشاركت برای مراجعه به دیگر بیمهگران ببرای او ببه
وجود میآید ( .)Hodgin 2002: 643-644گفتنی است این دو اص مختص بیمههای خسارت است
و در بیمههای عمر و اشخاص اجرا نمیشود .چون در زمینة اص جانشینی ،هرچند بیمة خسبارت
جانی یا عمر مبالغ معینی را در پی فوت یا تحم خسارت جانی به ذینف پرداخت مبیكنبد ،ایبن
موضوع مان آن نخواهد شد كه زیاندیبده یبا بازمانبدگان او علیبه مسبئول حادثبه طبرح دعبوای
مسئولیت كنند و خسارت جبانی و دیبه از او بگیرنبد (باببایی  )612 :6200و در خصبوص اصب
مشاركت نیز باید گفت حق مشاركت در صورت تحقق بیمة مضاعف دربارة بیمة اموال و خسارت
برای بیمهگر به وجود میآید و بیمة اشخاص و بیمة عمر ،چون جنبة خسبارت نبدارد و بیمبهگبر
میتواند چندین قرارداد بیمة عمر و حوادث منعقد سازد و از پوشش آنها برخوردار شود ،در ایبن
دو نوع بیمه امكان تحقق بیمة مضاعف وجود ندارد و متعاقباً حق مشاركتی هم پدید نمیآید.
مهمترین اختالف بین اص مشاركت و اص جانشینی این است كه در اصب مشباركت بیمبهگبر
میتواند ،پس از پرداخت خسارت به بیمهگذار ،به بیمهگران دیگر برای دریافبت سبهمی از خسبارت
پرداختی مراجعه كند .در واق  ،در اینجا بیمهگر به عنوان اصی برای گرفتن مبلغی كبه ببیش از سبهم
خود پرداخته به سایر بیمهگران مراجعه و اقامة دعوا میكند .اما در اص جانشینی ،همبانگونبه كبه از
نام آن پیداست ،بیمهگر به قا،ممقامی علیه مسئول حادثه و زیان اقامة دعوا میكند و نمیتواند ببا ایبن
ادعا كه به دلی ورود خسارت به بیمهگذار مجبور شده به زیاندیده (بیمبهگبذار) خسبارت پرداخبت
كند ،پس ،به او خسارت وارد شده و بر پایة این مبنا و استدالل علیه مسئول حادثبه ببه عنبوان اصبی
اقامة دعوا كند .زیرا در واق خسارتی به بیمهگر وارد نشده و مبلغی كه به بیمهگذار پرداخته ماببهازای
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قرارداد بیمه در مقاب حق بیمهای بوده كه از بیمهگذار گرفته است و خسارت محسوب نمیشبود تبا
او برای مطالبة آن اصی قلمداد شود .حتی با فرض پذیرش این موضوع به عنبوان خسبارت مشبك
دیگر فقدان رابطة سببیت عرفی الزم به منزلة یكی از عناصر دعوای مسئولیت اسبت .در واقب  ،علبت
نزدیك و اصلی پرداخت خسارت توسط بیمهگر تعهد قراردادی و مطابق عقد بیمه است .ببدین نحبو
دو شرط اساسی دعوای مسئولیت مدنی ،یعنی وجود خسارت و رابطة سببیت ببین خسبارت و فعب
زیانبار ،در دعوای بیمهگر به عنوان اصی علیه مسئول حادثه وجود ندارد (بابایی .)61٢ :6200
موضوع دیگر در مقایسة اص مشاركت و جانشینی شرط خالف اصب مشباركت و جانشبینی
است كه ممكن است در قراردادها گنجانده شود .در خصوص مشاركت در بیمهنامهها ممكن است
این اص من شده و خالف آن شرط شده باشد؛ با این توضی كبه معمبوالً در فبرمهبای پیشبنهاد
بیمهنامه مرسوم است كه سثال میشود آیا بیمهگذار همین موضوع را با همین ریسبك ببه موجب
بیمهنامة دیگری بیمه كرده است یا نه .معموالً پاسخ به این سثاالت اساس قرارداد بیمبه را تشبكی
میدهد .ازینرو ،در بسیاری از قراردادهای بیمه شرط میشود كه در صورت وجود بیمهنامة دیگبر
بیمهگر این بیمهنامه مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود .همچنین ،اگبر متعاقبباً علیبه او دعبوای
مشاركت از جان

سایر بیمهگران مطرح شود ،بدیهی است ،ببا توجبه ببه ایبن شبرط ،بیمبهگبر از

پرداخت سهم مشاركت اجتناب میورزد و عمالً وجود شرط خالف مشاركت در قبرارداد ببرای او
دفاعی موجه به حساب میآید .زیرا شرط ضمن قراردادی و مورد توافق طرفین است.
در خصوص شرط خالف اص قا،ممقامی و جانشینی گفته شده است كه شرط مخالف قا،ممقامی
گاه در رابطة میان بیمهگذار و واردكنندة زیان مورد توافق قرار میگیرد كه مهمترین این توافقها شرط
عدم مسئولیت است .در این حالت ،شرط با رعایت محدودیتهای مربوط به اعتبار و نفوذ شرط عدم
مسئولیت (من  ،سوءاستفاده از اضطرار ،تقصیر عمدی ،تقصیر سنگین ،خسارت وارد به شخص) معتبر
است و در همان حدود مان قا،ممقامی بیمهگر میشود .به عنوان قاعده ،باید بر این باور بود كه وجود
چنین شرطی در قرارداد پایه نه فقط مان رجوع بیمهگر به واردكنندة زیان است ،بلكه حق رجبوع ببه
بیمهگر مسئول واردكنندة زیان هم از بیمهگر زیاندیده سل

مبیشبود (ایزانلبو 30 :6200 ،ب  .)31در

نتیجه شرط خالف مشاركت و جانشینی در قرارداد با توافق طرفین امكانپذیر است.
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نحوة ارزیابی مسئولیت میان بیمهگران
همانطور كه گفته شد بعد از تحقق اركان الزم برای تحقق اص مشاركت و دعوای مشاركت ،بیمبهگبر
میتواند برای دریافت خسارت به بیمهگران مراجعه كند و سبپس مسبئولیت پرداخبت ببین بیمبهگبران
تقسیم میشود .سثالی كه پیش میآید این است كه هر بیمهگر به چه میزان مسئول است و چه مبلغبی را
باید پرداخت كند .به عبارت دیگر ،شیوة تقسیم مسئولیت میان بیمهگران چگونه خواهد بود.
حقوق انگلستان

همانطور كه گفته شد ،مادة  08قانون بیمة دریایی انگلستان مقرر كرده در صورت وجود بیمبة مضباعف
هر بیمه گر باید درصدی از خسارت را پرداخت كند .اما ببه چگبونگی تقسبیم خسبارت اشباره نكبرده
است .تقسیم خسارت بین بیمه های متعدد در درجة اول ببر اسباس قواعبد و مقبررات عملبی ،كبه ببه
صورت نسبتاً یكسان از سوی بیمهگران مختلف پذیرفته شده است ،انجام میشبود .ایبن نكتبة ضبروری
قاب بیان است كه بیمه های اموال و مسئولیت تفاوت دارند .دلی آن این است كبه در بیمبة امبوال حبق
بیمه به مبلغ بیمهشده برمیگردد؛ در صورتی كه در بیمة مسئولیت ضرورتاً هبیچ رابطبة مشبابهی وجبود
ندارد (صفری  .)620 :6200در رویة قضایی انگلستان سه روش شبناختهشبده ببرای تقسبیم مسبئولیت
وجود دارد؛ البته این روشها محدود و منحصر به روشهایی كه در ادامه میآید نیست (

Hodgin 2002:

 )655و مان از این نیست كه قضات دادگاه روشی را كه به انصاف نزدیكتر است برگزینند.
الف) تقسیم مسئولیت به روش حداكثر مسئولیت بالقوه

به موج

7

این روش ،سهم بیمهگری كه مسئولیت كمتری دارد محدود به نسببتی اسبت كبه حبداكثر

مسئولیت وی به حداكثر مجموع ك تعهدات تحت هر دو بیمهنامه دارد .در واق  ،مسئولیت به نسبت
حداكثر مسئولیت بالقوة هر بیمهگر سرشكن میشود ( .)Mohamed 2013: 150برای روشبنتبر شبدن
مطل

این مسئولیت را با ذكر مثالی توضی میدهیم .قرارداد بیمهای به مبلغ  ٢میلیون واحد و قرارداد

دیگری به مبلغ  2میلیون واحد انبار و كاالهای آن را بیمه میكند .فرض میكنیم خطر آتشسوزی ببه
موج

هر دو بیمهنامه تحت پوشش باشد .انببار طعمبة حریبق مبیشبود و بیمبهگبران ببه موجب

بیمهنامهها مسئول پرداخت خسارت به بیمهگذار میوند .مطابق روش حداكثر مسبئولیت ببالقوه ،حبد
1. Maximum Potentiol liability
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مسئولیت هر بیمهگر برابر با حداكثر مسئولیت او به موج

بیمهنامه است .در اینجا یبك بیمبهگبر تبا

حد  ٢میلیون واحد و بیمهگر دیگر تا حد  2میلیون واحد مسئول اسبت و چبون خسبارت  2میلیبون
واحد است نسبت سهم بیمهگران برابر با  2به  6خواهد بود .بنابراین ،بیمهگر اول  2میلیبون واحبد از
خسارت و بیمهگر دوم  6میلیون واحد از خسارت را خواهبد پرداخبت كبه جمعباً معبادل  2میلیبون
واحد خسارت میشود و بدین نحو خسارت بین بیمهگران سرشبكن مبیشبود .اگبر بخبواهیم طببق
فرمول نحوة تقسیم خسارت را بیان كنیم بدین نحو خواهد بود:
اگر حد مسئولیت بیمهنامة  608880888 Aواحد و حد مسئولیت بیمبهنامبة  0880888 Bواحبد
باشد و خسارتی كه وارد شده  680888واحد باشد ،در نتیجه:
واحد  = 608880888 + 0880888 = 600880888حداكثر مسئولیت به موج

دو بیمهنامه

1000000  10000
= سهم بیمهنامة A
= 1113
1500000

=222٢

088888×68888

= سهم بیمهنامة B

6088888

و وقتی اختالف حد مسئولیت بین دو بیمهنامه زیاد باشد ،به طور مثال حد مسئولیت بیمبهنامبة
 2,888,888 Aواحد و حد مسئولیت بیمهنامبة  088,888 Bواحبد و خسبارت واردشبده 68,888
واحد باشد ،حداكثر مسئولیت بالقوة هر بیمهگر با این فرمول حساب میشود:
واحد  = 2,888,888 + 088,888 = 2,088,888حداكثر مسبئولیت ببالقوة بیمبهنبام  + Bحبداكثر
مسئولیت بالقوة بیمهنامة A
2000000  10000
= 0888
2500000

= سهم بیمهنامه A

500000  10000
= سهم بیمهنامه B
= 2888
2500000
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ب) تقسیم مسئولیت به روش مسئولیت واقعی مستقل

7

مطابق این روش ،سهم پرداخت خسارت برابر با نسبتی است كه هر بیمهگر ببه صبورت عملبی و
مستق در مقایسه با ك مسئولیت دارد .در واق  ،در این روش ،سهم خسارت برابر ببا میبزان حبد
مسئولیتی است كه هر بیمهگر مستقالً دارد؛ به نحوی كه اگر این بیمهگر واحد و تنها ببود ،مجمبوع
این تعهدات مستق را متحم میشد.
اینك مسلم و پذیرفته شده است كه این روش هبم در مبورد بیمبة امبوال هبم در مبورد بیمبة
مسئولیت اجرا میشود

(2005: 20

 .)Ballهمچنین در پروندههای دشبوار هبم دیبده شبده قضبات

تمای دارند روش مسئولیت مستق واقعی یا مستق را به كار بندند .در پرونبدة

V.Rowling

،John

كارمندی حین كار با تریلر و ابزار مربوط كشته شد .تریلر و ابزار كمكی به طور جداگانه بیمه شده
بودند .اما بیمهگر یكی بود .كارمند یادشده بیمة خسارت ناشی از كار نیز داشت .بحث بر سبر ایبن
بود كه در واق سه بیمهگر وجبود دارد و خسبارت بایبد ببر مبنبای نسببت درصبد سبهم( 2سبهم
متناس ) ،بر اساس مسئولیت واقعی و مستق هر بیمهگر ،پرداخت شود .قاضی پریور 2این موضوع
را نپذیرفت و اعالم كرد هر بیمهگر در مورد خسارت واحد ضبامن اسبت .در نتیجبه ،رأی داد كبه
بیمهگران باید به نسبت برابر و به نحو مستق خسارت را پرداخت كنند.
برای توضی بیشتر به مثال انباری كه دچار حریق شبد برمبیگبردیم .مطبابق روش مسبئولیت
واقعی مستق  ،در مقاب  2میلیون واحد خسارت وارده ،بیمهگر اول كه حبد مسبئولیتش  ٢میلیبون
واحد بود  6میلیون و  088هزار واحد میپردازد و بیمهگر دوم كه حد مسئولیتش  2میلیبون واحبد
بود  6میلیون و  288هزار واحد میپردازد .چون نسبت مسئولیتشان  2به  2اسبت .در مثبالی دیگبر
برای روشنتر شدن مطل

مطابق فرمول نحوة تقسیم خسارت به شرح زیر است.

اگر مجموع مسئولیتهای مستق  28888واحد باشد و خسارت وارده  68888واحد ،در نتیجه:
= 0888

10000 10000
20000

سهم بیمهنامة A

1. Independent Actual liability
2. Pro rata
3. Pryor
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= 0888

10000 10000
20000

سهم بیمهنامة B

و در جایی كه اختالف بین بیمهنامهها زیاد باشد ،ببه طبور مثبال اگبر مجمبوع مسبئولیتهبای
مستق  18,888واحد باشد ،یعنی حد مسئولیت بیمهگر  68,888 Aواحد و حد مسئولیت بیمبهگبر
 08,888 Bواحد و خسارت وارده  68,888واحد باشد ،خسارت مطابق این روش بدینگونبه ببین
بیمهگر  Aو  Bتقسیم میشود (:)Mohamed 2013: 151
10000  10000
= سهم بیمهنامة A
= 6113
60000
50000  10000
= سهم بیمهنامة B
= 0222
60000

ج) تقسیم مسئولیت به روش مسئولیت مشترک

7
2

این تقسیم مسئولیت به روش «تقسیم مسئولیت مساوی» نیز معروف است .در ایبن شبیوة تقسبیم
مسئولیت ،بیمهگران به اندازة مساوی و برابر خسارت پرداخت میكنند؛ به صورتی كه هر بیمبهگبر
به میزان حد پایین مسئولیت به موج

بیمهنامهاش مسئول است و مازاد را باید بیمهگری بدهد كبه

بیمهنامة با حد مسئولیت باالتر یا نامحدود دارد .در مثال انبار دچار حریق شده ،كه میزان خسبارت
 6میلیون واحد بود ،هر یك از بیمهگرها به طور مساوی  6میلیون واحد میپردازند ،كه حبد پبایین
مسئولیت هر یك از آنهاست .بیمهنامة اول كه حد مسئولیت  ٢میلیون واحد و بباالتر از بیمبهنامبة
دوم دارد  6میلیون واحد مازاد را میپردازد (.)Bugra 2013: 27
حقوق ایران

در حقوق ایران ،همان طور كه گفته شد ،به دلی من بیمة مضاعف آثبار ایبن نبوع بیمبه و رواببط
بیمهگران و چگونگی تقسیم مسئولیت بین آنها مسكوت مانده است .اما در بعضی شرایط بیمهنامه
در خصوص میزان سهم هبر بیمبهگبر اشباراتی شبده اسبت .مبادة  63شبرایط عمبومی بیمبهنامبة
آتشسوزی ،صاعقه ،انفجار در این زمینه مقرر میدارد .6« :اگر مال موضوع بیمه به موج

قرارداد

1. Common Liability
2. Equally
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دیگری برای همین خطر و مدت بیمه شده باشد ،تعهد بیمهگر به نسبت سبقف تعهبد بیمبهگبر ببا
مجموع مبالغ بیمهشده خواهد بود .2 .اگر اموال بیمهشده تحت بیمهنامة دیگریف مانند باربری ،قب
از شروع بیمهنامة حاضر بیمه شده باشد ،تعهد بیمهگر فقط تبا حبد قسبمتی اسبت كبه ببه وسبیلة
بیمهنامة مقدم بیمه نشده است ».مطابق این شرط قراردادی ،بیمهگر با توجه به تعدد بیمهها مكلبف
به جبران بخشی از خسارات است و در صورت وجود قرارداد بیمهای قبلی تعهدات بیمهگر الحبق
تنها به میزانی است كه توسط بیمهگر اول تأمین نشده است .منطق این حكم مشخص نیست .چون
اگر قراردادهای بیمة مضاعف با حسننیت منعقد شده و معتبر باشد ،به چه علت تعهدات بیمبهگبر
باید در مقاب بیمهگذار كاهش یابد و بیمهگر بهرغم دریافت حق بیمة كام در مقاب بیمهگذار فقط
مكلف به پرداخت بخشی از تعهدات خود باشد و بدین وسیله مشكالت و پیچیبدگیهبایی ببرای
بیمهگذاری كه انتظار مبلغی بیشتر از غرامت وارده را ندارد ایجاد كند (بابایی .)6٢0 :6200
مادة  62آییننامة شمارة  2٢در مورد شرایط عمومی بیمبهنامبة اعتببار صبادرات كباال مصبوب
 623٢/2/6شورای عالی بیمه نیز در زمینة بیمة مضاعف مقرر كرده است« :اگر تمبام یبا قسبمتی از
خطرهای تحت پوشش این بیمهنامه به موج

قرارداد دیگری و ببرای همبان خطبر و مبدت نبزد

بیمهگر دیگری بیمه شده باشد ،بیمهگذار ملزم است مرات

را بدون تأخیر و با ذكر نامة بیمبهگبر و

مبلغ بیمهشده به اطالع بیمهگر برساند .در این صورت مسئولیت بیمهگر به تناس

مبلغی كبه خبود

بیمه كرده با مجموع مبالغ بیمهشده است؛ مگر آنكه در شرایط خصوصی ببه نحبو دیگبری توافبق
شده باشد».
مادة  26آییننامة شمارة  02شرایط عمومی بیمة بدنه نیز مقرر كرده اسبت« :اگبر وسبیلة نقلیبة
موضوع این بیمهنامه در طول مدت اعتببار قبرارداد ببدون قصبد تقلب

ببه موجب

بیمبهنامبه یبا

بیمهنامههای دیگری در مقاب تمام یا بخشی از خطرات مذكور در این قرارداد بیمه شده باشبد ،در
صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ،بیمهگبر موظبف اسبت خسبارت را جببران ،سبپس ببرای
دریافت سهم بقیة بیمهگرها به آنها مراجعه نماید .چنانچه قبالً تمام خسارت ببا اسبتفاده از سبایر
بیمهنامهها جبران شده باشد ،بیمهگر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمهگذار نخواهد داشت.
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ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمهگرها جبران نشده باشد ،بیمهگر موظف است بر اساس
نسبت تعهد خود به مجموعة پوشش همة بیمهنامهها خسارت را جبران نماید».
ماده  60الیحة بیمة تجاری 6نیز بیان داشته است« :در صورتی كه مالی بیمه شده باشد ،در مدتی
كه بیمه باقی است نمیتوان همان مال را در قبال همان خطر مجدداً بیمه نمود؛ مگر آنكه بیمهگبذار
در هر مورد نام بیمهگر و مبلغ بیمهشده را به آگاهی بیمهگر یا بیمهگران بعدی رسانده باشد .در این
صورت بیمهگذار میتواند برای دریافت خسارت تا حد مبلغ بیمهشده به هر یك از بیمبهگبران ببه
هر نسبت مراجعه نماید .در صورت تخلف ،بیمههای بعدی باط است و حق بیمههای بعدی قاب
استرداد نیست ».به موج

این ماده ،بیمهگذار در فرضی كه بیمهگبران الحبق را از وجبود قبرارداد

سابق مطل سازد میتواند هر بخشی از خسارت را كه مای باشد از هر یك از ایشان دریافت كنبد؛
درحالیكه به نظر گروهی از حقوقدانان بیمهگران متعدد به نسبت حق بیمههای دریافتی مسبئولیت
دارند 2و قا ،شدن به اختیار بیمهگذار برای مراجعه به هر یك از بیمهگران با هیچ منطبق حقبوقی
سازگار نیست و مسئولیت هر بیمهگر به نسبت حق بیمهای است كه دریافت كرده است .بنبابراین،
چنانچه حق بیمة پرداختی به بیمهگر الف دوبرابر حق بیمة پرداختی به بیمهگر ب باشد ،بیمهگر ب
یكسوم خسارت وارده را خواهد پرداخت و بیمهگر الف دوسوم باقیمانده را؛ هرچند سقف تعهبد
هر یك از بیمهگران همة خسارات وارد بر بیمهگذار را پوشش دهد (صبادقیمقبدم و شبكوهیزاده
 .)202 :6202مطابق قسمت  0مادة  626-٢قانون بیمة فرانسه نیز پیشنهاد شده در صورت حبدوث
بیمة مضاعف بیمهگذار میتواند به یك یا چند بیمهگر مراجعه كند و خواستار عم به تعهداتشبان
شود .ولی بیمهگر پس از پرداخت غرامت به بیمهگذار حق دارد به تناسب

مبلغبی كبه خبود بیمبه

كرده با مجموع مبالغ بیمهشده به دیگر بیمهگران مراجعه كند؛ همانطبور كبه در بعضبی از شبرایط

 .0الیحة بیمة تجاری مصوب  0٢/٢/62هیئت وزیران ،تقدیمی به مجلس شورای اسالمی ،به منظور جبایگزینی قبانون بیمبة
.6261
 .2البته این نظر با نظری كه قا ،به این است كه بیمهگذار میتواند به هبر یبك از بیمبهگبران (ماننبد رجبوع ببه مسبئوالن
تضامنی) مراجعه كند در تعارض است و همانطور كه توضی داده شد بیمهگر باید بتواند به هر یبك از بیمبهگبران تبا
سقف تعهداشان مراجعه كند.
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عمومی بیمهنامهها در صنعت بیمة ایران نیز ایبن روش ،چنبان كبه گفتبه شبد ،مبالك عمب قبرار
میگیرد .مثالً چنانچه خسارت وارده به بیمهگذار  6888واحد باشد و همبة بیمبهگبران مكلبف ببه
پرداخت ك خسارت باشند ،هر یك یكسوم این مبلغ را تحم خواهند كرد .امبا ،اگبر البف 088
واحد و ب  088واحد و ج  6888واحد یا بیشتر را متعهد شده باشد ،تعهد هر یك مساوی نسببت
تعهد وی به جم ك تعهدات خواهد بود .بنابراین ،بر اساس فرمول ذی :
سقف تعهد بیمهگر خاص
____________________ × خسارت وارده = تعهد بیمهگر
جم سقف تعهدات بیمهگران
سهم الف معادل  263واحد ،سهم ب معادل  2٢0واحد ،سهم ج معادل  ٢20واحد اسبت .ایبن
راهح مناس تر و منطقیتر از راهح های پیشنهادی دیگر ببرای توزیب همگبانی خسبارت میبان
بیمهگران است و به عدالت نزدیكتر است (بابایی .)6٢1 :6200
نتیجه
مطابق مادة  08قانون بیمة دریایی انگلستان ،بعبد از پرداخبت خسبارت ببه بیمبهگبذار ،مسبئولیت
مشترك بین بیمهگران به وجود خواهد آمد و آنان باید با یكدیگر در پرداخت خسبارت مشباركت
كنند؛ یعنی چنانچه هر یك از بیمهگران بیش از سهمش در ربطه با بیمهگران دیگر پرداخبت كبرد،
محق است برای دریافت اضافة پرداخت به دیگر بیمهگران مراجعه كند .در واق  ،رابطة حقوقی بین
بیمهگران به وجود خواهد آمد كه به اص مشاركت معروف است.
مشاركت ریشه در اص انصاف دارد .هرچند گفته شده مشاركت میتوانبد ببه وسبیلة قبرارداد
اصالح و تعدی شود ،مشاركت مبتنی بر قرارداد نیست ،بلكه بر مبنبای اصبول عبدالت و انصباف
پایهگذاری شده است .در واق  ،عدالت طبیعی حكم میكند كه بیمهگران با تناس

با یكدیگر برای

پرداخت خسارت شخصی كه او را بیمه كرده و از او حق بیمه دریافت كردهانبد مشباركت داشبته
باشند .در قانون ایران اصلی مانند مشاركت در قانون بیمة انگلستان وجود ندارد و شبرایط عمبومی
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بیمهنامهها ،كه به طور پراكنده به حق مراجعة بیمهگران به یكدیگر اشاره كردهاند ،بهتبر اسبت ببه
صورت مبدون جهبت وحبدت رویبه در نظبام حقبوق بیمبة ایبران و جلبوگیری از مشبكالت و
پیچیدگیها برای پرداخت خسارت میان شركتهای بیمه در قانون بیمه پیشبینی شود.
مسئولیت بیمه گران در بیمة مضاعف مشابه قواعد مسئولیت تضبامنی اسبت .زیبرا ببه موجب
قانون بیمة دریایی انگلستان بیمهگذار به هر ترتی

كه مناس

دید مبیتوانبد ببه بیمبه گبران ببرای

دریافت خسارت مراجعه كند و به میزان مبلغ دریافتی از هر بیمه گبر مسبئولیت بیمبه گبران بعبدی
كاسته خواهد شد.
هدف از درج شرط اساسی قرارداد در قراردادهای بیمه جز این نیست كه توجه بیمهگبذاران را
به این موضوع جل

كنند كه آنچه بیان میكنند از اهمیت باالیی برخوردار است تا توجه و اهتمبام

الزم را در خصوص افشای درست و دقیق واقعیات به خرج دهند .بیمهگران گاهی بر اساس نقض
شرط اساس قرارداد مسئولیت خود را منتفی میدانند و در نتیجه اگر بیمة مضباعف توسبط شبرط
اساس قرارداد من شده باشد ،حق مشاركتی هم به وجود نخواهد آمد.
در رویة قضایی انگلستان سه روش متفاوت برای تعیبین میبزان سبهم هبر بیمبهگبر در زمینبة
مشاركت در پرداخت خسارت وجود دارد كه عبارتاند از :روش حداكثر مسبئولیت ببالقوه ،روش
مسئولیت واقعی مستق  ،روش مسئولیت مشترك .البته رویة قضایی و دادگاههبا راه اعمبال شبرایط
منصفانة دیگر به غیر از سه روش یادشده را نبستهاند .آنچه در رویة قضایی انگلستان مشاهده شبده
است این است كه دادگاهها تمای بیشتری دارند روش مسئولیت واقعی مستق را به كار گیرند.
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