
 

 مجله حقوق تطبیقی،
،2، شماره 1 دوره   

،1389ستان زم و پاییز   
12 تا 1صفحات   

 

  ماهیت و آثار حقوقی، مفهوم
  شرط ادارة دادرسی در بیمۀ مسوولیت

  

  محسن ایزانلودکتر 
  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  30/3/89: تاریخ پذیرش -24/1/89 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

دهنـد در   گـرا اجـازه مـی    هـاي مـسؤولیت حـاوي شـرطی هـستند کـه بـه بیمـه          نامه اغلب بیمه 
صورت اقامۀ دعوا از سـوي شـخص ثالـث زیاندیـده در ارتبـاط بـا خطـري کـه تحـت پوشـش                          

هـدف اصـلی    . گـذار هـدایت و ادارة دعـوا را بـه عهـده بگیـرد               به نمایندگی از بیمـه    ،  بیمه است 
ــرط ــق ا ، ش ــاي ح ــه اعط ــه بیم ــصاري ب ــانی     نح ــوگیري از تب ــوا و جل ــرل دع ــت کنت ــر جه گ

ــا ماهیــت حقــوقی. گــذار اســت زیاندیــده و بیمــه ــویژه آثــار منفــی و ، در ارتبــاط ب اعتبــار و ب
ایـن مقالـه بـا    . هـاي زیـادي مطـرح اسـت     گـذار پرسـش   گـر و بیمـه   مثبت این شـرط بـر بیمـه    
  . گویدیهاي مطرح در این زمینه پاسخ م یک نگاه تطبیقی به پرسش

  
ــاي هواژ ــديه ــسؤولیت : کلی ــه م ــی - بیم ــرط اداره دادرس ــت- ش ــخص  - وکال ــراض ش  اعت

   شرط نتیجه-ثالث

                                                
66409595: کسا ف              mizanloo@gmail.com 



 
  1389 پاییز و زمستان، 2، شماره 1 دوره  ق تطبیقی،مجله حقو  2

  مقدمه
از آنجا که بار نهـایی جبـران   ، در صورتی که وارد کنندة زیان تحت پوشش بیمۀ مسوولیت باشد        

با ، شودمیممکن است در دعوایی که از سوي زیاندیده علیه او مطرح ، خسارت به عهده او نیست
تبانی زیاندیده به مسوولیت خود اقرار کند یا به میزان بیشتر از خسارت واقعی با زیاندیده صـلح     

ممکن است در دعوایی که زیاندیده علیه او مطرح ، گذار با حسن نیت هم باشدحتی اگر بیمه. کند
 شایسته است به دفاع دادرسی را جدي نگیرد و آنگونه که، به دلیل اطمینان از بیمه بودن، کند می

، شود که به موجب آنهاي مسوولیت شروطی درج مینامهبه همین دلیل در بیمه. از خود نپردازد
 از انعقاد هرگونه صلح با زیاندیده - از هرگونه اقراربه مسوولیت منع می شود؛ ثانیا    گذار  بیمه -اوال

براي دیدن (شود  اعطا میگر مهبی ممنوع می شود و در عوض حق مصالحه به گر بیمهبدون رضایت 
، 1387، کاتوزیـان و ایزانلـو  .  ركگـر  بیمـه مفهم و آثار شرط منع اقرار و منع مصالحه و اعطاي حـق مـصالحه بـه      

چنین . شودگر منتقل می   رة دعوا به بیمه   حق ادا ،  همچنین به موجب شرط دیگري    . ) و بعد 713ش
 مـشهور اسـت و در   )Clause de direction de proces(FR) ("شـرط ادارة دادرسـی  "شرطی به 

در عین حال در توجیـه ماهیـت و آثـار آن            . کشورهاي مختلف از اهمیت اساسی برخوردار است      
هـاي   بیمـه ه شرط مذکور در شـمار شـرایط عمـومی   در ایران اگرچ  . اختالفات زیادي وجود دارد   

عـدم اعمـال شـرط       .گیـرد ان قرار مـی   گر  بیمهدر عمل به ندرت مورد استفاده       ،  1مسوولیت است 
مذکور تا حدي ناشی از ابهام نظري موجود در مورد تحلیل ماهیـت حقـوقی و آثـار ایـن شـرط             

 . البته دالیل مهم دیگري هم وجود دارد که در متن به آنها اشاره خواهد شد. است
  . ابتدا مفهوم و ماهیت و سپس آثار شرط ادارة دادرسی را بررسی خواهیم کرد، ضمن دو گفتار آینده

 
   مفهوم و ماهیت-گفتار نخست

   مفهوم-بند اول
گـر و   به سپردن ادارة دعـوا بـه بیمـه   گذار بیمهتکلیف : شرط ادارة دادرسی حاوي دو بخش است   

 (Lambert-Faivre,1995, n. 66) .گـذار گر نسبت به ادارة دعواي زیاندیده علیه بیمهاختیار بیمه

                                                
 :دارداي پزشکان مقرر مینامه مسوولیت مدنی حرفه شرایط عمومی بیمه6براي نمونه ماده . 1
گذار را به مناسبت مسئولیتهاي موضوع این بیمه نامه تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه    گر می بیمه"

  ".گر تفویض نماید به بیمهاًذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسمگدر اینصورت بیمه. بر عهده گیرد
 شـوراي  39نامـه شـماره   آیـین (نامه مسوولیت مدنی متصدي حمل و نقل  شرایط عمومی بیمه2/9همچنین ماده  

تهاي گـذار در رابطـه بـا مـسئولی    گر میتواند در تمام دعاوي حقوقی که علیه بیمـه  بیمه" :داردمقرر می ) عالی بیمه 
گذار دفاع نماید و در مواردي که مصلحت  از بیمه،شودهاي صادره در مراجع قضایی مطرح مینامبرده تحت بارنامه 
گذار به موجب بدین منظور بیمه.  نسبت به پرداخت خسارت اقدام یا بازیان دیده توافق نماید   ،بداند خارج از دادگاه   
  ."دهدیگر وکالت با حق توکیل ماین قرارداد به بیمه



   3  آثار حقوقی شرط ادارة دادرسی در بیمه مسئولیتمفهوم، ماهیت و  

گـذار  عاوي حقوقی که از سوي زیاندیده علیـه بیمـه  گر در دبیمه، به موجب شرط، به این ترتیب 
  . تواند به عنوان وکیل او در دادرسی مشارکت کندمی، شودمطرح می

 اسـت یـا حـق او؟ بـدون شـک           گر  بیمه تکلیف   گذار  بیمهآیا ادارة دادرسی دعواي زیاندیده علیه       
ذار در دادرسی شرکت گگر حق دارد که در صورت اقامه چنین دعوایی به نمایندگی از بیمه       بیمه
. گر واگـذار کنـد   مکلف است ادارة دادرسی را به بیمه  گذار  بیمهبه عنوان الزمه این حق هم       . کند

تواند در صورت طرح دعوااز بـه عهـده گـرفتن ادارة دادرسـی امتنـاع کنـد تـا         گر می اما آیا بیمه  
 هم هست؟ گر بیمهتکلیف ، دعواخود به دفاع از دعوا بپردازد؟ به عبارت دیگر آیا ادارة        ،  گذار بیمه

تنهـا  ، آیـا بیمـۀ مـسوولیت   : پاسخ این پرسش تا حدي به تعریف بیمـۀ مـسوولیت بـستگی دارد     
 را تحت پوشش قرار می دهد یا آنکه در صورت طرح هرگونـه ادعـاي   گذار  بیمهمسوولیت قطعی   
هـاي  خت هزینـه   مکلف است ادعاي مسوولیت را در قالب پردا        گر  گذار، بیمه   بیمهمسوولیت علیه   

ادارة ، دفاع یا ادارة دعوا پوشش دهد؟ در حال حاضر در برخی کشورها بر مبنـاي تعریـف اخیـر                
 بـه موجـب قـانون   ، در حقوق بلژیـک .  هستگر است، تکلیف او هم     بیمهدعوا عالوه بر آنکه حق      

انون ؛ پیش از قFontaine, 2006,n. 713 et 714. رك1992 قانون قرارداد بیمه مصوب 77ماده (
:  بـوده اسـت و نـه تکلیـف او    گـر  بیمـه  ادارة دادرسی هماننـد حقـوق فرانـسه تنهـا حـق          1992

Fontaine, 2006,n. 713  (   هـاي مـسوولیت   و در حقوق امریکا به موجب شـروط عمـومی بیمـه
(Keeton & Widdis,2003, at 988 & 989)  گـر اسـت   ادارة دادرسی عالوه بر آنکه حـق بیمـه ،

 Picard et Besson, 1975, n. 373; Viney et(برعکس در حقوق فرانـسه  . تکلیف او هم هست

Jourdain, 20001, n. 401(  و انگلـیس )Birds & Hird, 2001 p. 351 (    شـرط ادارة دادرسـی
 در صـورتی کـه مایـل    گـر  بیمهآورد و    نسبت به دفاع از دعوا تکلیفی به همراه نمی         گر  بیمهبراي  
  .  انصراف دهد از ادارة دعواتواند میباشد 

 بیمـۀ  -اوال: تفسیر اخیر با طبیعت بیمۀ مسوولیت و هدف شرط ادارة دادرسی سازگاري بیشتري دارد             
دهد و نه صرف ادعـاي   را پوشش میگذار بیمهتنها مسوولیت ، همچنانکه از نام آن پیداست   ،  مسوولیت

گـذار و  وگیري از تبانی بیمه و جلگر بیمه هدف شرط ادارة دادرسی هم حفظ منافع        -ثانیا. مسوولیت را 
اي اسـت  از سوي دیگر شیوة نگارش شرط هم در حقوق ما به گونـه  . احتیاطی او در ادارة دعوا است      بی

گر مکلف به بیمه، بنابراین. )1یادداشت. رك(آورد نه تکلیف او   به شمار می   گر  بیمهکه دفاع از دعوا را حق       
پوشـش اضـافی   ،  در بیمۀ مسولیتگذار بیمهح شده باشد یا ادارة دعوا نیست مگر آنکه به این امر تصری  

 .  را تحصیل کرده باشد(Assurance de protection juridique) "بیمۀ حمایت حقوقی"
امـا در صـورتی کـه    ، گر در استفاده از شرط مختار است     منتها باید توجه داشت که اگر چه بیمه       

گذار را در نظر داشـته     وکیل امین منافع بیمه    باید همانند یک  ،  تصمیم بگیرد از آن استفاده کند     
گـر بـویژه مـسوول    بیمـه . گـذار مـسوول اسـت    باشد و اگر تقصیري مرتکب شود در برابـر بیمـه          

  . (Lambet-Faivre,1996,n. 666). تقصیرهایی است که وکالي انتخابی او مرتکب می شوند
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   ماهیت و اعتبار شرط-بند دوم
رویـه  . (Picard et Besson,1975, n. 373) دانندطاي وکالت میمفاد این شرط را نوعی اع برخی

 گـر  بیمـه  به شمار آورده اسـت کـه   گذار بیمه از طرف "وعده یکطرفه وکالت  "قضایی فرانسه آنرا    
سر انجام عده اي ضمن . Viney et Jourdain,2001,n. 401): نقل از(  آنرا رد یا قبول کندتواند می

 به شمار می آورند بدون آنکـه  (.Contart sui generis)رارداد خاصنفی مفهوم وکالت آنرا یک ق
 ;Briere de Isle, Dalloz 1950, p. 400. رك(دقیقا ماهیت این قرارداد خاص را تشریح نماینـد 

Beignier,1999, p. 277( .      اگرچـه  ، باید دانست اگر این توافـق وکالـت یـا وعـده وکالـت باشـد
 امـا بـا مـوت    ) قانون مـدنی 679مادة : یرا ضمن عقد الزم بیمه آمده استز( ار حق فسخ آنرا ندارد    ذگ بیمه

هـم حـق دفـاع و    ) گـذار  بیمه( به عالوه خود موکل   . ) قانون مدنی  954مادة  ( شود موکل منفسخ می  
  . )بند دوم از گفتار دوم. گر رك گذار علیرغم مخالفت بیمهبراي دیدن ضمانت اجراي دخالت بیمه(. ادارة دعوا را دارد

توانـد بـه وکالـت از        گـر نمـی     در جهت نفی وجود وکالت ممکن است گفته شـود بیمـه            - وکالت -الف
تواند به عنوان خوانده یا خواهان در دادرسـی شـرکت   گذار در دادرسی شرکت کند زیرا کسی می     بیمه

گـر بـه موجـب چنـین      بیمـه : پاسخ این ایراد سـاده اسـت    . کند که یا اصیل باشد یا وکیل دادگستري       
حتـی در  . کند تا از طریـق وکیـل دادگـستري دعـوا را اداره کنـد           رطی حق توکیل هم تحصیل می     ش

. ) قـانون مـدنی  671مـادة (حق توکیل را باید از لوازم چنین وکالتی دانـست         ،  فقدان تصریح به توکیل   
هـاي انجـام    آن است که در عقد وکالت هزینـه ، ایراد دیگري که ممکن است بر این تحلیل گرفته شود 

گـر تـصمیم بـه     در حالیکه در فرض ما اگر بیمـه . ) قانون مدنی675مادة (کالت به عهدة موکل است     و
این ایراد هم قابل رفع اسـت زیـرا   . گر است هزینه ادارة دعوا به عهده خود بیمه، استفاده از شرط بگیرد   

 کنـد  مـی  دشـوار  اما آنچه تعبیر این شرط به وکالت را    . قاعدة مذکور یک قاعدة تکمیلی است نه امري       
آن است که در عقد وکالت موکل بر اعمـال وکیـل نظـارت دارد و بـه او دسـتورات الزم بـراي انجـام                  

در حالیکـه در  . (Keeton & widdis, 2003, p. 808; Beignier, 1999, p. 277) دهـد  وکالـت را مـی  
دانـد   ور کـه صـالح مـی   گر آنط بیمه. گر تسلط و نظارتی ندارد   گذار بر بیمه    بیمه: فرض ما چنین نیست   

کنـد هـم تـسلطی     گر انتخـاب مـی  گذار بر وکیلی که بیمهبیمه، به همین ترتیب  . کند  میدعوا را اداره    
، گـر در اجـراي ایـن شـرط       بیمه،  در حقوق فرانسه  (. کندگر تبعیت می  ندارد و وکیل اخیر تنها از بیمه      

گـذار بایـد تحـت نظـارت و بـه       بیمهگذار در دادرسی شرکت کند منتها دهد خود بیمه اغلب اجازه می 
: کنـد  تعبیر چنین شرطی را به وکالـت دشـوارتر مـی   ، عمل کند و این وضعیت) وکیل(گر   دستور بیمه 

Beignier, 1999, p. 277( .گر به هنگام ادارة دعـوا نفـع خـود را در نظـر دارد نـه نفـع       به عالوه بیمه
در پاسخ باید گفـت اگـر چـه    . سازدت را دشوار میگذار را؛ و این واقعیت هم تحلیل شرط به وکال      بیمه

امکان نظارت موکل بر وکیل قاعدة عمومی عقد وکالت است اما به نظر نمی رسد با منتفـی شـدن آن           
به عنـوان مثـال     . استقالل وکیل است  ،  اصوال طبیعت هر وکالت بالعزلی    . ماهیت وکالت دگرگون شود   
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در انجـام مـورد وکالـت مـستقل عمـل      ، کرده استزوجه اي که ضمن نکاح وکالت در طالق تحصیل    
همـسو  ، در اغلب موارد) گر گذار و بیمه بیمه(نکته دیگر آنکه در فرض ما منافع موکل و وکیل          . کندمی

به این ترتیب به نظـر مـی رسـد    . گذار است نفع هر دوي آنها در محکوم نشدن بیمه  : است نه متعارض  
در شـرایط عمـومی بیمـه نامـه        (است  ) ورت شرط نتیجه  به ص (ماهیت این شرط نوعی اعطاي وکالت       

گـذار متعهـد   بیمـه : گر در قالب شرط فعل درج شـده اسـت     وکالت بیمه ،  مسوولیت حرفه اي پزشکان   
، پس از اعطاي وکالـت  : گر است این شرط به زیان بیمه    . گر را وکیل و وکیل در توکیل سازد       است بیمه 

 عزل کند زیرا وکالت در ضمن بیمـه شـرط نـشده اسـت بلکـه             گر را از وکالت   تواند بیمه گذار می بیمه
گـر درآن  بنا بـراین نفـع بیمـه   . تعهد به اعطاي وکالت بوده است که انجام شده است   ،  آنچه شرط شده  

ایـن وکالـت بـه شـکل     ، گـذرد  است که همانند آنچه در بیمه مسوول است متصدي حمل و نقل مـی            
گـذار   بیمـه ، اما از طرف دیگر. )گر را عزل کند ار نتواند بیمهگذ شرط نتیجه در قرارداد درج شود تا بیمه  

اسـناد و مـدارك   ، اوال، و در جهت انجام این تعهد بایـد . گر بسپارد هم مکلف است ادارة دعوا را به بیمه 
شخـصا از حـضور در دادرسـی    ، گر تحویل دهـد و ثانیـا  را به بیمه) .... ها ها و احضار نامه  اخطاریه(دعوا  

وکالـت  (پس در نهایت مفاد شرط ادارة دادرسی به یک شـرط نتیجـه    . گر امتناع کند    زه بیمه بدون اجا 
و یک شـرط فعـل   ) گذار به عدم حضور در دادرسی تعهد بیمه(همراه با یک شرط فعل منفی     ) گر  بیمه

  .شود تجزیه می) گر ارایه اسناد دعوا به بیمه(مثبت
 ضـمن  گـذار  بیمـه به این معنا که ( عدة وکالت تحلیل شرط ادارة دادرسی به و- وعدة وکالت  -ب

گـر اختیـار    عقد بیمه ایجاب وکالت را داده است و تعهد کرده است از آن عدول ننمایـد و بیمـه                  
بـه  ، هر چند از لحاظ آثار تا حد بسیار زیادي همانند تحلیل شرط       ) قبول یا رد این وعده را دارد      

زگار نیست؛ تفـسیر اراده طـرفین را بیهـوده       اما به مذاق حقوقی ما چندان سا      ،  خود وکالت است  
 ایـن  گـر  بیمهاگر : کند  را به اندازه کافی تامین نمیگر بیمهکند و در عین حال منافع    پیچیده می 

 عقد بیمـه محقـق نـشده    ممکن است گفته شود که در نهایت وکالت ضمن، وعده را قبول نماید  
 عقـد بیمـه بـه عمـل نیامـده اسـت و از       جایز است زیرا قبول عقد وکالت ضمن، ایناست و بنابر  

گـذار  همانند موردي است که اعطاي وکالت بـه صـورت شـرط فعـل بـر عهـده بیمـه                    جهت اثر 
در حادثـه دوم  ، گر در حادثـه اول ایـن وعـده را رد کنـد    از سوي دیگر اگر بیمه . قرارگرفته باشد 

  .  شده استگر زایلتواند از آن استفاده کند زیرا ایجاب وکالت با رد بیمهنمی
 تنها به نفی کنند  می کسانی که شرط ادارة دادرسی را قرارداد خاص محسوب           - قراردادخاص -ج

 بدون آنکـه ماهیـت ایـن قراردادخـاص را تـشریح            کنند  میمفهوم وکالت یا وعده وکالت بسنده       
  مـشمول قواعـد  توانـد  مـی کنند که چگونه رابطـه طـرفین   آنان بویژه بر این امر تاکید می    : کنند

بلکـه  ، نـدارد ) گـر بیمه(گذار به عنوان موکل نظارتی بر اعمال وکیل وکالت باشد در حالیکه بیمه  
در فـرض  ، همچنین بر اساس قواعد عمـومی وکالـت  . کندگر عمل میبرعکس تحت نظارت بیمه   

در حالیکه . اصیل باید بتواند بر اعمال وکیل دوم نظارت کند و او را عزل نماید   ،  وکالت در توکیل  
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 گـر  بیمـه تنها تحت نظارت ، گر انتخاب شده استدر فرض ما وکیل دادگستري که از سوي بیمه     
به همین دلیـل برخـی از نویـسندگان بـه عـدم       (Beignier,1999, p. 277) .گذاراست و نه بیمه

  (Viney et Jourdain,2001, n. 406) .انداعتبار چنین شرطی متمایل شده
امـا قـانون جدیـد بیمـۀ     ،  ر سنتی به وکالت تعبیر شـده اسـت        در حقوق بلژیک این شرط به طو      

 به عنـوان  گر بیمهمسوولیت ( بلژییک ضمن آنکه برخی آثار وکالت را بر این شرط بار کرده است         
 عمل گذار بیمه به ضرر تواند میمقرر کرده است که این شرط ن   ) وکیل در صورت تقصیر در دفاع     

 بـه مبلغـی افـزون بـر سـقف      گـذار  گر، بیمه  بیمهوا توسط   براي مثال اگر در نتیجه ادارة دع      . کند
 . رجوع کندگذار بیمهتواند بابت این مبلغ اضافی به  زیاندیده نمی، تضمین بیمه اي محکوم شود

(Fontaine,2006,n. 720)  روشن است که این نتیجه با قواعد حاکم بر وکالت سازگار نیست زیرا
  .کند وکیل به نام و حساب موکل عمل می

چنـین شـرطی بـه    ) پذیرش وکالـت بالعـزل  ( رسد با وضع فعلی حقوق ما به هر حال به نظر می 
  .معتبر است، عنوان وکالت

  
   آثار شرط-گفتار دوم

  ؛کنیم  مطالعه میگر بیمه و گذار بیمهدر دو بند آثار شرط هدایت دادرسی را نسبت به 
  

  گر بیمه آثار شرط نسبت به -بند نخست
  آثار مثبت-1

 وکیل دادگستري را به انتخاب خود تعیین کند و تحـت نظـارت خـود در              تواند  می گر  بیمه -الف
  . جلسه دادرسی شرکت دهد

 از تمام اختیارات الزم در امـر  گر ، بیمه در دفاع از دعوا مطلق استگر بیمه از آنجا که وکالت      -ب
خواهد و بـه طـور   دادرسی بر خوردار است و بخصوص حق دارد از راي صادره پژوهش و فرجام ب         

موجـب  درست است است کـه بـه   . کلی از حق طرح تمام طرق شکایت از احکام بر خوردار است     
وکیل در دادرسی حق ندارد از طـرق شـکایت از احکـام اسـتفاده             ) 35مادة(قانون آیین دادرسی مدنی   

 ایـن قـانون   ولی محدودیت هاي مذکور در، کند مگر اینکه به این امور در وکالتنامه تصریح شده باشد         
فقط در مورد وکیل دادگستري اعمال می شود و اگر شخصی به کسی غیر از وکیل دادگـستري حـق            

، بـا وجـود ایـن   . الزم نیست به اختیارات مذکور در قانون آیین دادرسی تصریح کنـد      ،  طرح دعوا بدهد  
  .  که در شرایط عمومی به این امر تصریح شودکند میاحتیاط ایجاب 

، گـر  شـود زیـرا وکالـت بیمـه    گـر  بیمـه  مانع پژوهش خواهی   تواند  می ن گذار  یمهبباید دانست که    
 گـذار  بیمهمسوولیت گذار،  بیمهعلیرغم میل گر،  بیمهاگر در اثر تجدید نظر خواهی      . بالعزل است 
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توان  نمی) به مبلغی اضافه بر سقف تضمین بیمه اي محکوم شود گذار  بیمهمثال  (در این مرحله افزایش یابد      
اگر بر اسـاس قـراین و   ، براي مثال.  را مسوول دانست مگر آنکه مرتکب تقصیر شده باشد  گر  هبیم

 تجدیدنظر خواهی کـرده  گر ، بیمهامارات احتمال نقض حکم بدوي بسیار کم بوده و با وجود این         
مـسوول جبـران خـسارت      گـر   ، بیمـه  گـذار تـشدیدشده باشـد     باشد و درنتیجه محکومیت بیمـه     

باید به این نکته توجه داشت کـه در حقـوق   ، در توضیح بیشتر قضیه((Picard et Besson,1975, n. 374)است
امکان محکومیت تجدیـد نظـر   ، ایران به علت عدم پیش بینی مقررات پژوهش تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی      

 پـژوهش داراي اثـر   وجود ندارد زیرا اگرچه، خواه به میزانی بیش از آنچه در مرحله بدوي به آن محکوم شده است        
، تنها کاهش میزان محکومیت است، بنا به فرض ،  با وجود این از آنجا که موضوع تجدید نظر خواهی         ،  انتقالی است 

 توانـد  مـی و ن)  قانون آیین دادرسی مـدنی 349ماده (دادگاه تجدید نظر فقط باید نسبت به این امر رسیدگی کند           
پس از انقضاي مهلت تجدید نظـر  ،  بخواهدگر بیمهاما چنانچه . )768ش، 1381، شمس(محکومیت را افزایش دهد 

ماده ( به دلیل پیش بینی فرجام تبعی)  قانون آیین دادرسی مدنی367ماده (از مقررات فرجام خواهی استفاده کند
  ).  افزایش یابدگذار بیمهممکن است محکومیت ) 413

تواند از ادارة دعوا امتناع  گر میبیمه، اوگر است و نه تکلیف  از آنجا که ادارة دادرسی حق بیمه-ج
تواند از پژوهش گر می همچنین پس از صدور حکم بدوي بیمه. گذار بسپاردکند و دفاع را به بیمه
گـر  گـاه بیمـه  : تواند به دو معنا باشد   گر از پژوهش خواهی می      انصراف بیمه . خواهی انصراف دهد  

گر مصلحت را در آن می بیند که  گاه دیگر بیمه. گذاردآزاد می ، گذار را در تجدید نظرخواهیبیمه
خـواهی   تواند راسا به پژوهش گذار می   اگر چه در این حالت بیمه     . از راي تجدید نظرخواهی نشود    

امـا اگـر در مرحلـه تجدیـد     ) شـود زیرا شرط ادارة دادرسی باعث سقوط حق او نمـی   (اقدام کند   
ضامن میزان اضافی محکومیت او نیست هر چند این گر نظرخواهی محکومیت او تشدید یابد بیمه
، گـذار بـر اسـاس شـرط     علت این امر آن است که بیمه. مبلغ اضافی زاید بر سقف تضمین نباشد    

نتـایج ایـن   ، چنانچه از این تعهد عدول کند، بنابراین. گر عمل کندمکلف است بر طبق نظر بیمه    
از تجدید نظرخواهی را به مصلحت دیده است و گر انصراف اگر بیمه. نقض عهد را باید تحمل کند

گر را نمی توان ضامن مبلغ اضافی  بیمه، گر تجدید نظرخواهی کند گذار بر خالف عقیده بیمه بیمه
گر باید خسارت زیاندیده را جبران  اما باید دانست که این ایراد در مقابل زیاندیده قابل استناد نیست و بیمه( دانست
براي دیدن مبانی . گذار خود مراجعه نماید ول ما به التفاوت مر حله تجدید نظر خواهی به بیمهگاه براي وص«کند و 

  ) و بعد787ش، 1387، کاتوزیان و ایزانلو. عدم قابلیت استناد برخی ایرادات در مقابل زیاندیده رك
بـدیهی اسـت   ، کـاهش محکومیـت او باشـد    ،  گـذار اگر نتیجه تجدید نظر خواهی بیمـه      ،  عکسبر
. تعهـدي نـدارد  ، گذار افزون بر مسوولیت بیمه  گر  بیمه از این کاهش منتفع می شود زیرا         گر  مهبی

(Picard et Besson,1975, n. 374)  
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   آثار منفی-2
گـر را بـه   در حالی که ادارة دعوا علیه بیمـه ، تواندگر می آیا بیمه- عدم امکان اعتراض ثالث    -الف

به عنوان ثالث معترض شود؟   ،  ه این دعوا صادر می شود     برحکمی که در نتیج   ،  عهده داشته است  
دادگـاه پـژوهش   (و آراي فرانـسوي  . (Picard et Besson,1975, n. 374)برخـی از نویـسندگان   

گر با ادارة دعوا وصـف  اند که بیمهبر این عقیده) همان: نقل از ،  1952 اکتبر   24،  (Dijon)دیژون  
. نمی تواتد بر این حکم به عنوان ثالـث معتـرض شـود          در نتیجه   . دهدثالث بودن را از دست می     

و به عنوان یکی از    . کندگر به عنوان وکیل دعوا را اداره می       زیرا بیمه . این عقیده قابل انتقاد است    
بـا وجـود   . شـود پس نسبت به حکم ثالث محسوب می.  در دادرسی دخالت ندارد "اصحاب دعوا "

ه طور غیر مستقیم بـه دفـاع از منـافع شخـصی خـود هـم           با ادارة دعوا ب    گر  بیمهاین از آنجا که     
تـوان   مـی ) و اصوال هدف اصلی او از ادارة دعوا تامین منـافع شخـصی خـویش اسـت            ( پردازد می

 به ادارة دعوا به معناي انصراف از حق اعتـراض ثالـث اسـت    گر بیمهچنین فرض کرد که تصمیم   
(Viney et Jourdain,2001, n. 406) . 

 ممکن است به دالیلـی چنـد   گر بیمه اساس مطلب در اینجا آن است که   -ایرادات انصراف از    -ب
مثال خطر ایجاد شده تحت پوشش بیمه نباشد یا در دوران تعلیق     (مسوول جبران خسارت نباشد   

 در موعد مقرر حادثه را گذار بیمهتامین یا پس از انقضاي مدت اعتبار عقد بیمه رخ داده باشد یا          
گر تـصمیم بگیـرد از شـرط ادارة    در چنین فرضی اگر بیمه. )....  نرسانده باشد و  گربه اطالع بیمه  

گر از ایرادات موجـود دانـست و   توان این اقدام را به منزله انصراف بیمه   آیا می ،  دعوا استفاده کند  
گر را به جبران خسارت متعهد دانست؟ در حقوق انگلیس و آمریکا این موضوع ذیل اسـتناد   بیمه

گر مطرح می شود و تحـت شـرایطی پذیرفتـه شـده     در برابر بیمه) (Stopple"استوپل"ه  به قاعد 
 قـانون  113-17مادة ال، در واقع. مثبت است، در حقوق فرانسه هم پاسخ کلی این پرسش   . است

گري کـه ادارة دعـواي اقامـه شـده علیـه       فرض بر آن است که بیمه     ":داردبیمه فرانسه مقرر می   
از تمام ایراداتی که به هنگام بـه عهـده گـرفتن اداره    ، با این اقدام، گیردده می  را به عه   گذار  بیمه

به نظر می رسـد بـا جمـع شـرایط زیـر بتـوان         . "انصراف داده است  ،  دعوا به آنها عالم بوده است     
  :گر را در دادرسی به معناي انصراف از ایرادات تعبیر کردشرکت بیمه

 به وجـود  گر بیمهة دادرسی وقتی به معناي انصراف از ایراد است که    ادار:  به وجود ایراد   گر  بیمه علم   -1
 علیـرغم  گـر  بیمـه  قانون بیمه که دریافت حق بیمه توسـط   6مالك ماده   . آن ایراد آگاهی داشته باشد    

  . موید این شرط است، داند  به ادامه قرارداد میگر بیمهاطالع از تشدید خطر را نشانه رضایت 
نظیر ایراد خروج حادثـه از شـمول     ( اید در مقابل زیاندیده قابل استناد باشد       ایراد مورد نظر ب    -2

نظیـر ایـراد   ( اما چنانچه این ایراد در مقابل زیاندیده غیر قابل استناد باشـد      . )خطرات مورد بیمه  
 گـر   بیمهادارة دعوا توسط    ) عدم وجود گواهینامه رانندگی در بیمه شخص ثالث حوادث رانندگی         
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 عالم به وجود ایراد باشد زیرا در چنین    گر  بیمهشانه انصراف از ایراد دانست هرچند       را نمی توان ن   
 گـذار  بیمـه  در مرحله رجوع ممکن است با دشواري هایی نظیر اعـسار          گر  بیمهحالتی از آنجا که     

  . نفع مسلمی در ادارة دعوا دارد، مواجه شود
.  به طور کلی از جبران خسارت معاف کند راگر بیمه ایراد مورد نظر باید به گونه اي باشد که        -3

 تواند میي که علیرغم محدودیت سقف تضمین یا فرانشیز به ادارة دعوا می پردازد ن      گر  بیمهدفاع  
  . به معناي انصراف از این ایرادات به شمار آید

   وجود آن ایراد باید مسلم باشد نه احتمالی-4
حـق توسـل بـه ایـراد را بـراي خـود       ، ادارة دعوا قبل از گر ، بیمه اگر با وجود همه این شروط    -5

باز هم انصراف از ایراد منتفی است زیرا اسقاط حـق یـک عمـل حقـوقی اسـت و          ،  محفوظ بدارد 
  .  تحمیل نمودگر بیمهنمی توان آنرا به 

  را مـی تـوان بـه معنـاي       گـر   بیمـه ادارة دعوا توسط    ،  به این ترتیب در صورت تحقق این شرایط       
 گذار بیمه به موجب توافق با گر بیمهدر حقوق آمریکا چنانچه  (ا اقرار به دین محسوب کردانصراف از ایراد ی

 Non-waiver)"توافـق عـدم انـصراف   "از ایـن توافـق بـا نـام     ، حق استناد به ایراد را براي خـود محفـوظ دارد  
Agreement)  هـشدار حفـظ   " نـام  از آن بـا ، باشـد ) ایقاع(گر بیمهشود و چناچه به موجب اعالم یکطرفه      یاد می

از نظر برخی محاکم آمریکایی این اعالم یکطرفه اعتباري . شودیاد می (Reservation of Rights Notice)"حقوق
   )Dobbyn, 2003,at. 361-36. رك. ندارد

 همانند هر وکیل دیگـري در صـورت ارتکـاب تقـصیر در مقابـل           گر  بیمه -گر  بیمه مسوولیت   -ج
 Viney et):نقل از، 1958 ژانویه 25شعبه مدنی دیوان کشور فرانسه (ل است مسوو) گذار بیمه(موکل خود

Jourdain, 2001, n. 406  
  

  گذار بیمه آثار شرط بر -بند دوم
شـرط  . دهـد  حق خود را در دفاع از دعوا از دست نمی     گذار  بیمه با وجود شرط ادارة دادرسی       -1

اگر چنـین بـود   . انجامدعواي زیاندیده نمی نسبت به دفاع از د گذار  بیمهادارة دعوا به سقوط حق      
زیـرا حـق    ( ممکن بود به بطالن شرط به دلیل مخالفت با نظم عمـومی قـضایی حکـم داده شـود                  

، بـا وجـود ایـن   . )Mazeaud et al. ,1950, n. 2676:دادخواهی از حقوق اساسی است و قابل اسـقاط نیـست  
و بـا  ، چنانچه بر خالف این تعهد عمل کند. دگر بسپار مکلف است ادارة دعوا را به بیمه    گذار  بیمه

، گر مبنی بر تمایل به ادارة دعوا شخصا در دادرسی حضور یابد و محکـوم شـود          وجود اعالم بیمه  
به پـژوهش خـواهی   ، گرهمچنین اگر علیرغم میل بیمه. گر تکلیفی به جبران خسارت ندارد  بیمه

نسبت به مبلغ اضـافی کـه دادگـاه    ،  شوداقدام کند و در مرحله تجدید نظر محکومیت او تشدید 
  . گر نداردحقی بر بیمه، تجدید نظر به آن حکم داده است

  :شودگذار به عدم شرکت مستقل در دادرسی در مواردي با استثنا روبرو میتکلیف بیمه، با وجود این
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. کندقط نمی در دادرسی حق او را سا   گذار  بیمهحضور  ،   راالزم بداند  گر  بیمه اگر دادگاه حضور     -1
  . گذار نباید نزد دادگاه به مسوولیت خود اقرار کند یا با زیاندیده مصالحه کنداما بیمه

بـراي مثـال موضـوع ایـراد     ( در میـان اسـت   گذار بیمه و گر بیمههنگامی که بحث تعارض منافع     
 حـق  ذارگـ  بیمـه  پایان می پذیرد و گر بیمهمی توان بر این اعتقاد بود که وکالت        ،  )عمدي حادثه 

 قانون بیمـه  79 ماده 2بند . رك(  دارد شخصا یا به وسیله وکیل انتخابی خود در دادرسی حاضر شود   
  )Fontaine,2003, n. 718:بلژیک

 حـق   گـذار   ، بیمـه   اقدام کرده باشـد    گذار  بیمه چنانچه زیاندیده به طرح شکایت کیفري علیه         -2
جا که ضمانت اجراي جزایی اغلب متوجـه     در واقع از آن   . دارد شخصا در دادرسی حضور پیدا کند      

 به جـزاي نقـدي   گذار بیمهو حتی در مواردي که      ،  )حبس( است و نه دارایی او       گذار  بیمهشخص  
محکوم می شود این محکومیت تحت پوشش بیمه قرار ندارد و همچنین با لحاظ آثـار و تبعـات           

 از  گـذار   بیمـه روم کـردن     و محـ   گر  بیمهشرط سپردن ادارة دعوا به      ،  اجتماعی محکومیت کیفري  
خـالف نظـم عمـومی      ) حتی در قالب تعهد به عدم شرکت در دادرسی        (حضور در دعواي کیفري   

در برخـی مراحـل دادرسـی کیفـري     ، بـه عـالوه  . ( .Mazeaud et al. ,1950 n. 2676)اسـت  
  . حضورشخص متهم اجباري است

رة دادرسـی در حقـوق بیمـه    رسد همین امر یکی از دالیل عمده عدم اجراي شرط ادا      به نظر می  
 در دادرسی جزایی هم به عنـوان نماینـده   تواند  می گر  بیمهبا وجود این در موارد زیر       . ایران باشد 

  : دخالت کندگذار بیمه
به طرح دعـواي خـصوصی در دادگـاه         ،   چنانچه زیاندیده بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفري        -الف

 از شـرط  تواند می گر ، بیمهاین دعوا به طور کامل مدنی است   از آنجا که طبع     ،  کیفري اقدام کرده باشد   
  .  استگر بیمه هم مکلف به سپردن دعواي خصوصی به گذار بیمهادارة دادرسی استفاده کند و 

 در دیه خالصه می شود و عمـل او  گذار بیمه در تمام مواردي که ضمانت اجراي فعل زیانبار          -ب
توانـد  گـر مـی  بیمه) در قتل خطاي محض، براي مثال(  هیچ ضمانت اجراي جزایی دیگري ندارد  

البتـه پـس از   (همچنان از این شرط استفاده کند هر چند قضیه در داددگاه کیفري مطرح باشد         
  . )صدور کیفر خواست و در مرحله دادگاه

پوشـش  ، گـذار گر بـا اخـذ حـق بیمـه اضـافی از بیمـه      گردد بیمه در سایر موارد پیشنهاد می  -ج
گذار از طریق وکیلی که  قی را به تعهدات خود بیفزاید تا بتواند به نمایندگی از بیمه           حمایت حقو 

البته این وکیل بر خالف فروض قبل بایـد مـورد           . کند در دادرسی جزایی شرکت کند     تعیین می 
به این ترتیـب  . گذار است و نه تکلیف اوگذار باشد زیرا بیمه حمایت حقوقی حق بیمه     تایید بیمه 

  .)Fontaine, 2006, n. 718( گذارشود و هم منافع بیمه تعیین میگر بیمهع هم مناف



   11  آثار حقوقی شرط ادارة دادرسی در بیمه مسئولیتمفهوم، ماهیت و  

هـا و   ابـالغ ، گـر تمـام اسـناد و مـدارك     گذار باید به عنوان تکلیف سپردن دعوا به بیمـه          بیمه -2
گـر   گر تحویل دهد وگرنه مسوول جبـران خـسارت بیمـه    ها را در موعد مقتضی به بیمه       احضاریه

  .هاي مسوولیت شرط مستقلی هم در این زمینه وجود دارد نامه البته در بیمه. است
  

  نتیجه
 انـد  هایی کـه در ایـن تحقیـق مطالعـه شـده        هاي مسوولیت در کشور   نامهشرط ادارة دادرسی در بیمه    

گر  از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است و امتیاز بزرگی براي بیمه  )  انگلیس و آمریکا   - بلژیک -فرانسه(
در عین حال اجراي شرط به نفـع  . ان محسوب می شودگذار بیمهسوء نیت یا بی احتیاطی   در مقابله با    

در حقوق ایران . کنداز منافع او دفاع می   ) گروکیل بیمه (اي  گذار هم هست زیرا یک شخص حرفه      بیمه
ن گران به نـدرت از ایـ  هاي مسوولیت وجود دارد اما بیمهنامهاگر چه این شرط در شرایط عمومی بیمه       

  :شاید بتوان دالیل عدم استفاده از این شرط را به شرح ذیل خالصه کرد. کنندامتیاز استفاده می
هزینـه  ، گر به اسـتفاده از شـرط     از آنجا که در صورت تصمیم بیمه       - هزینه زیاد اجراي شرط    -1

شـرط  استفاده از ایـن    ،  گر است ادارة دعوا و از جمله حق الوکاله وکیل دادگستري بر عهده بیمه           
  . کند میگر تحمیل بار مالی زیادي به بیمه

   ابهام در تحلیل حقوقی شرط و امتیازات استفاده از شرط و مضرات عدم اجراي آن-2
 در حقوق ایران قریب به اتفاق خسارات بـدنی  -گذار در دادرسی جزایی  اثبات مسوولیت بیمه   -3

 از شـرط ادارة دادرســی در  گیرنـد و اســتفاده در دادرسـی هـاي جزایــی مـورد حکـم قــرار مـی     
  . هاي جزایی محدودیت هاي زیادي دارد دادرسی

هاي مسوولیت متفاوت نامهنماید که انشاي شرط ادارة دادرسی در شرایط عمومی بیمه        اضافه می 
  . است و جامع هم نیست

مـتن  ، به منظور یکسان سازي این شروط و غنی کردن مفاد آن و فراهم آوردن زمینه اجرایی آن 
  :یر به عنوان نمونه یک شرط جامع ادارة دادرسی پیشنهاد می گرددز
  
  "شرط ادارة دادرسی"
 یا هر شخصی که مسوولیت – گذار بیمه در صورت وقوع حادثه و طرح ادعاي مسوولیت علیه     -1

 یا بیمه شـده اسـت تـا بـه عنـوان نماینـده        گذار  بیمه وکیل   گر  بیمه -او تحت پوشش بیمه است    
  . یمه شده در دادرسی شرکت نماید یا بگذار بیمه

 از حق توکیل به وکیل دادگستري با تمام اختیارات برخوردار است و ازجملـه نـسبت            گر  بیمه-2
ادعـاي جعـل   ، مصالحه و سازش ،  فرجام خواهی و اعاده دادرسی    ،  تجدید نظر ،  به اعتراض به راي   

وکالـت  ، ه داوري و تعیین داورارجاع دعوا ب، یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند          
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جلب شـخص  ، دعواي خسارت استرداد دادخواست یا دعوا، تعیین مصدق و کارشناس ،  در توکیل 
در دعـواي متقابـل و   ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث     ،  ثالث و دفاع از دعواي ثالث     

  . وکالت دارد، دفاع در قبال آن
گـر   بیمـه  و کنـد  مـی لیفی نسبت بـه ادارة دعـوا ایجـاد ن    تک گر  بیمه شرط ادارة دادرسی براي      -3

 در برخـی حـوادث از آن        توانـد   مـی  گـر   بیمههمچنین  .  از استفاده از شرط انصراف دهد      تواند  می
، در هـر حـال در صـورت انـصراف     . انصراف دهد و در برخی دیگر از حوادث آنرا بـه کـار بگیـرد              

  . ندگذار برساگر مکلف است آنرا به اطالع بیمه بیمه
گـذار مکلـف اسـت ادارة دعـوا را بـه      بیمه،  گر تصمیم به استفاده از شرط بگیرد       چنانچه بیمه  -4

گـر در مقابـل   بیمـه ، در صورت تخلف.  شخصا به دفاع از دعوا بپردازد    تواند  میگر بسپارد و ن   بیمه
  ". گذار نسبت به جبران خسارت تعهدي نخواهد داشتبیمه

  
  منابع و مآخذ

   فارسی-الف
  .انتشارات کتابفروشی اسالمیه، 1ج، حقوق مدنی، )1340(، سید حسن، امیام - 1
 .نشر میزان، چاپ اول، 2ج، آیین دادرسی مدنی، )1381(عبد اهللا، شمس - 2
شرکت سهامی ، هاي دین  وثیقه -عقود اذنی ،  4ج،  عقود معین ،  حقوق مدنی ،  )1376(ناصر  کاتوزیان،   - 3

 .انتشار
انتـشارات دانـشگاه   ، چـاپ نخـست  ، بیمۀ مسوولیت مدنی ،  )1387 (محسن،   ناصر و ایزانلو   ،کاتوزیان - 4

 .تهران
 انگلیسی و فرانسوي-ب

1- Beignier(Bernard)(1999), Droit du contrat d'assurance, Puf. 
2- Birds(John) & Hird(Norma J. )(2001), Birds’ Modern Insurance Law, 5th Ed. , 

Thomson, Sweet & Maxwell. 
3- Dobbyn(John F. )(2003), Insurance Law, Thomson & West. 
4- Fontaine(Marcel)(2006), Droit des assurances, Precis de la faculte de droit de 

l’Universite catholique de Louvain, 3e ed. , Larcier. 
5- Groutel(Hubert), Leduc(Fabric), Pierre(Philippe) et Aselain(Maud), (2008), 

Traite du contrat d’assurance terrestre, Litec. 
6- Lambert-Faivre(Yvonne)(1995), Droit des assurances, 9e ed. , Dalloz. 
7- Mazeaud(Henri, Leon et Jean)(1950), Traite theorique et pratique de la 

responsabilite civile, t. 3,4e ed. , Montchristien. 
8- Picard(Maurice) et Besson(Andre)(1975), Traite de droit des assurances, t. 1: 

Le contrat d’assurances, LGDJ. 
9- Keeton(Robert A. ) & Widiss(Alain I. )(2003), Insurance Law, Printed in 

United States of America, Thomson & West. 
Viney(Genevieve) et Jourdain(Patrice)(2001), Les effets de la responsabilite, 2e 
ed. , LGDJ 


