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«اصل جبران خسارت» بهعنوان يكي از بنياديترين اصول در قرارداد بيمه خسارت ،داراي نقش موضوعي

است و نيز قلمرو موضوعي گستردهتري نسبت به مفهوم خسارت در مسئوليت مدني دارد .اين اصل متضمن دو
جلوه است؛ نخست اينكه بهموجب اين اصل ،بيمهگر متعهد به جبران خسارتي است كه در نتيجه وقوع حادثه
مورد بيمه بر اموال بيمهگذار در بيمه اموال و بر اشخاص در بيمه مسئوليت وارد شده است .لذا ،جبران خسارت

بايد زيانديده را در وضعيتي كه قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد .درواقع مطابق اين اصل ،خسارت وارده
بايد به تمامي و بهنحو مطلوب جبران شود كه به بُعد اثباتي نيز معروف است .دوم اينكه جبران نبايد موجب
افزايش دارايي زيانديده شود و بيمه نبايد هرگز بهصورت منبع انتفاع براي زيانديده درآيد (جنبه منفي).

بههرحال ،هرچند اين اصل داراي دو رويكرد متفاوت يا مثبت و منفي است ،اما در مقام اجرا و اعمال آن الزم
است رويه قضايي بر بُعد اثباتي آن اعتماد و تكيه كند ،مگر آنكه خالف آن ثابت شود .اين اصل از اصول
آمره قراردادهاي بيمه خسارت است كه در اجراي آن ،بيمهگران تعهد دارند كه خسارت واقعي (ارزيابي

شده) زيانديدگان را طبق مفاد و شرايط بيمهنامه صادر شده ،حداكثر تا سقف تعهدات بيمهاي جبران كنند.

در اين مقاله سعي شده است به اين پرسش اصلي و بنيادين درخصوص نقش اصل جبران خسارت در

قراردادهاي بيمه و وجوه تمايز آن با جبران خسارت مدني پاسخ داده شود و مورد بررسي حقوقي قرار گيرد.

كليدواژهها :مسئوليت مدني؛ اصل جبران كامل خسارت؛ بيمه؛ بيمهگر؛ بيمهگذار؛ اصل غرامت؛ زيان
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مقدمه
گسترش صنعت و پيشرفت تكنولوژي در چند قرن اخير باعث وقوع خطر و بروز خسارات

سنگين و هنگفتي شده كه ناشي از فعاليتهاي اقتصادي است و اين امر موجب ضروريتر
شدن حقوق بيمه در جامعه شده است .هرچند بيمه در دوران باستان برمبناي اصل تعاون

استوار بوده است؛ براي مثال ،سنگتراشان مصر باستان در  4500قبل از ميالد صندوقي

تشكيل داده بودند كه هريك از آنان سهمي پرداخته و از كمكهاي صندوق بهرهمند

ميشدند و يا در سالهاي  588-640قبل از ميالد در آتن انجمنهايي صنفي بهوجود آمد
كه هدف آنها حمايت از اعضا در برابر پيشامدهاي زيانبار و ناگوار بود ،ولي انديشه بيمه در

سدههاي مياني برمبناي اصل توزيع ريسك مطرح شد و بيمه براي اولين بار از قرن پانزدهم
ميالدي درزمينه حملونقل دريايي كاال در كشورهاي مديترانهاي بهخصوص در بندر جنواي
ايتاليا ظهور كرد ( .)Birds and Hird, 2001: 1در قرن هفدهم ميالدي مهمترين اجتماع

بيمهگران در قهوهخانه شخصي به نام ادوارد لويد در لندن تشكيل شد و تا سال  1760ميالدي ،اين

قهوهخانه مهمترين مركز براي بيمه خطرهاي دريايي بود .عمليات بيمهگران لويدز 1حدود 154

سال در گوشه غربي طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از يك قرن و نيم فعاليت

به عمارت اختصاصي لويدز منتقل شد .امروزه مؤسسه لويدز لندن از نظر تشكيالت به سه قسمت

مجزا از يكديگر تقسيم شده و يكي از بزرگترين و باسابقهترين شركتهاي بيمه جهان است.

امروزه انواع گوناگوني از قرارداد بيمه رايج شده كه مهمترين آنها بيمه خسارت

ميباشد .بيمه خسارات خود به دو دسته اموال و مسئوليت تقسيم ميشود.

بررسي سير تاريخي جبران خسارت در جوامع گوناگون و نظامهاي حقوقي دنيا،

حكايت از پديد آمدن تحوالت شگرف در ديدگاههاي حقوقدانان و قانونگذاران دارد.
اين تحوالت زاييده رشد علم ،صنعت و تجارت و بهتبع آن ،افزايش خطرات و حوادث

خسارتباري است كه ازيكسو ،همواره اموال و اشخاص را مورد تهديد قرار ميدهند
و ازسويديگر و در پارهاي موارد ،به ورود زيان و تحقق مسئوليت شخص يا اشخاصي

ميانجامند كه بهاندازه زيانديده در بروز حادثه و خسارت بيگناهند .درحقيقت هرچند
1. Lloyd's
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توسعه مفهوم تقصير و خطا شمردن رفتارهايي كه در زندگي ماشيني امروز براي هر انسان

عادي و متعارفي غيرقابل اجتناب بوده و يا گسترش موارد مسئوليت بدون خطا و مبتنيبر
ريسك يا تضمين ،سبب تحميل خسارت بر اشخاصي شده است كه به معني واقعي خطاكار

نبودهاند بلكه به توليد كاال و ارائه خدمات به ساير افراد جامعه همت گمارده و سبب رونق
بازار و فعاليتهاي اقتصادي شدهاند (بابايي ،)72 :1380،اما خودداري از حمايت يكجانبه
از زيانديدگان؛ ذهن حقوقدانان ،اقتصاددانان و تجار را به رواج ابزاري مؤثر و مناسب

جهت برقراري تعادل ميان حمايت از زيانديدگان و عاملين زيان رهنمون گرديد .اين وسيله
مناسب بيمه بود كه عمدهترين نقش آن ،در جوامع كنوني ،تقسيم خطر ناشي از حوادث و
خسارت بهبار آمده ميباشد .هرچند احتمال ترغيب افراد به سهلانگاري ،از جمله ايرادهاي
منتقدان به اين شيوه جبران خسارت است (.)Clarke, 1997: 251-252

بدينترتيب در حقوق كنوني ،سازوكارهايي متنوع و كارآمدتر از سابق ،براي جبران

خسارت زيانديده پديد آمده است كه از آن جمله ميتوان به بيمههاي اشيا ،اشخاص،
مسئوليت و اجتماعي اشاره كرد كه بهطوركلي ،حقوقدانان تحت عنوان طرحهاي جايگزين

نظام مسئوليت مدني از آن ياد كردهاند و آن را به دو نوع اصلي «بيمههاي بازرگاني» و «نظام
تأمين اجتماعي» تقسيم ميكنند (باديني ،)587 :1384 ،درحالي كه در گذشته تنها منبع جبران
خسارت ،شخص واردكننده خسارت و در نهايت اقوام و دوستان وي بودند.

ارائه طرحهاي جايگزين متعدد ،از نيمه دوم قرن بيستم ،بهويژه درخصوص خسارات

بدني ،سبب ترجيح جبران خسارت جمعي بر جبران خسارت فردي و در نتيجه تحديد نقش
نظام مسئوليت مدني و تنزل جايگاه آن در سلسلهمراتب جبران خسارت شده است .ضمن
اينكه در موارد معدودي ،اين «نظام جبران خسارت قراردادي» است كه در مقابل بيمه و ساير

نظامهاي جبران خسارت قرار ميگيرد .اگرچه اين تعدد و تنوع منابع جبران خسارت بهنفع
اقشار مختلف جامعه است و اِعمال عدالت اجتماعي و توزيع ضرر را تسهيل ميكند ،ليكن

دغدغه جمع اهداف جبران خسارت زيانديده ،حمايت از كنشها و هنجارهاي اجتماعي و
توزيع عادالنه ضرر ،گاه حقوقدانان را با وضعيتي پيچيده روبهرو ميسازد.

بدينترتيب مقدمات تقارن و ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني (بهويژه مسئوليت مدني به معني

اخص) و بيمه فراهم ميآيد كه اين برخورد نظامها و شيوههاي جبران خسارت ،خود موجب طرح
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پرسشها و بحثهايي است كه بررسي و پاسخگويي به آنها به تشريح و تدوين اين مقاله ميانجامد.
آگاهي از قواعد حاكم بر قراردادهاي بيمه و بهخصوص بيمه خسارت ،آنگاه اهميت خود را نشان

ميدهد كه دعواي بيمهاي در دادگاه و مراجع دادگستري مطرح شود .ازآنجاكه مفهوم درستي از
رويكرد قراردادهاي بيمه خسارت در دست نيست ،بديهي است كه نميتوان انتظار داشت عدالت
اجرا گردد زيرا قرارداد بيمه ،اصول و قواعد ويژه و مخصوصي دارد كه در گذر اعصار عالوهبر

اينكه متضمن بقاي صنعت بيمه است ،حاوي حمايتهايي هم براي بيمهگذار و زيانديده و هم
براي بيمهگر است .بنابراين بايد قراردادهاي بيمه را با توجه به اصول ويژهاش تفسير كرد و چنانچه
رويه قضايي به صواب نرود ،موجبات عدم كاركرد مناسب صنعت بيمه و در نهايت عدم كارايي

اقتصادي آن را فراهم ميآورد.

لذا با شفافسازي «اصل جبران خسارت» 1در قرارداد بيمه تالش شده است تا تعهد

بيمهگر به جبران خسارت روشن شود .ازسويديگر با بيان راهكارهايي به بيمهگران ،كمك

كوچكي به آنها جهت جلوگيري از رسيدن اهداف سودجويان متقلب شود .در عمل اين
بحث ميتواند با تبيين قلمرو و رويكردهاي اصل جبران خسارت در قرارداد بيمه ،موجب
رفع ابهام از بيمهگذاران و در نتيجه پيشگيري از اقامه دعاوي واهي شود.

بيمه اموال عبارت است از نوعي قرارداد كه در اصطالح حقوقي ،دارايي مثبت اشخاص شامل

اموال ،اعم از عين ،منافع و هر حق مالي را تحت حمايت قرار ميدهد .هدف از اين نوع بيمه جبران

خساراتي ميباشد كه در اثر آسيب به اموال و دارايي بيمهگذار ،بهطور مستقيم بر او وارد شده است.
بيمه اموال از نظر نوع مال مورد بيمه به بيمههاي اموال مادي 2،بيمههاي زيان پولي يا مالي 3،و بيمه

اموال فكري 4تقسيم ميشود.

بيمه اموال از قديميترين نوع بيمه بوده كه نشئتگرفته از بيمه دريايي است و در قرنهاي

هفدهم و هجدهم ميالدي به حوادث و آتشسوزي ،كه از عمده رشتههاي بيمه اموال ميباشد،

تسري يافته است .بيمه مسئوليت مدني به قراردادي اطالق ميشود كه براي جبران خسارت ناشي

از اعمال زيانباري منعقد ميشود كه شخص بهموجب قواعد كلي مسئوليت مدني در برابر ديگري
1. The Principle of Indemnity
2. Property Insurance
3. Pecuniary Loss Insurance
4. Intellectuall Property Insurance
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عهدهدار ميشود .درواقع بيمهگر با دريافت حق بيمه ،تعهد ميكند كه مسئوليت بيمهگذار را در
مقابل زيانديده تضمين و از دارايي مسئول حمايت كند.

1

بههرحال ،بيمه مسئوليت از لحاظ نظري دو هدف حمايت از دارايي شخص مسئول

و حمايت از ثالث زيانديده از طريق آسان كردن جبران خسارت را دنبال ميكند .اگرچه
در ابتدا هدف اول مقدم بوده ولي با گذر زمان ،هدف دوم غالب گشته ،بهطوري كه بيمه

مسئوليت در بسياري از زمينهها اجباري شده است .لذا با تحقق مسئوليت بيمه شده ،بيمهگر به

قائممقامي بيمهگذار در برابر زيانديده ملزم به جبران خسارت است.

در جمعبندي قلمرو اصل جبران خسارت در بيمههاي زيان بايد گفت كه نزديكي

ميان دو نوع بيمه اموال و مسئوليت بهاندازهاي است كه هر دو را ميتوان زير عنوان بيمههاي

خسارت ،كه در مقابل آن بيمههاي اشخاص قرار دارد ،بررسي كرد .مهمترين قدر مشترك
بيمههاي خسارت اين است كه هر دو جنبه غرامتي دارند و هدف آنها جبران زيان وارده بر
بيمهگذار است و هيچيك از آن دو نميتواند سبب ايجاد نفع براي بيمهگذار شود.

در اين مقاله اصل جبران خسارت ،بهعنوان اصليترين تعهد بيمهگر در حقوق بيمه از

لحاظ مفهومي ،مبنايي ،نظري و كاربردي و قلمرو اجرايي آن مورد بررسي قرار ميگيرد.

 .1مفهوم خسارت
قراردادهاي بيمه براساس طبيعت تعهدات قراردادي بيمهگر و بيمهگذار به بيمه خسارات (بيمه
زيان) و بيمه اشخاص تقسيم ميشود (ايزدپناه )27 :1367-1368 ،كه درواقع زيرمجموعه

بيمه بازرگاني است كه در نقطه مقابل آن بيمه اجتماعي قرار ميگيرد .بيمه خسارات كه به
دو بخش عمده بيمه اموال و بيمه مسئوليت تقسيم ميشوند ،برمبناي «اصل جبران خسارت»
استوار است .لذا ،در تبيين اصل موصوف در قلمرو تعهدات بيمهگر و بيمهگذار ،بايسته است

مفهوم خسارت روشن شود.

خسارت (به فتح خاء و راء) از نظر لغوي مصدر و به معناي ضرر كردن ،زيان بردن ،زيان

1. Contract by which one Party Promise on Consideration to Compensate or Reimburse Other
if he Sall Saffer Loss from Specified Case or to Guaranty or Indemnify or Secure him Against
Loss from that Cause (Henry Campell Black, M. A., 1979: 915).
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ديدن ،زيانكاري و زيان و از دست دادن دارايي يا حق است (فرهنگ معين ،ج  .)2اين واژه در

اصطالح حقوقي به دو معني بهكار رفته است؛ يكي مالي كه بايد از طرف كسي كه ضرر مالي به
ديگري وارد نموده ،به متضرر پرداخت شود و ديگري به زيان وارده اطالق شده است.

هرچند در عرف نيز كلمه خسارت به دو معناي «خسارت زدن» و «خسارت گرفتن» مورد

استفاده قرار ميگيرد ولي «خسارت» در قانون تعريف نشده و فقط به مصاديق آن تحت عنوان
خسارت دادرسي ،خسارت تأخير تأديه خسارت حاصل از عدم انجام تعهد اشاره شده است.

بههرحال ،واژه «خسارت» در حقوق مدني به دو معني عمده آمده است؛ گاه به معني «ضرر»

كه در اين استعمال هيچ تفاوتي ميان «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و گاهي نيز به معني «جبران»

بهكار رفته و آن چيزي است كه براي ترميم ضرر پرداخت ميشود؛ يعني همان غرامت يا تاوان.
قانونگذار هنگامي كه از خسارات حاصل از عدم انجام تعهد يا جبران خسارات سخن ميگويد،

خسارت را در معني اول بهكار برده است (مانند ماده ( )221ق.م 1).ولي هنگامي كه از تأديه خسارت

بحث ميكند (مواد ( 227 ،226و  )229ق.م 2).معناي دوم را اراده كرده است.

در قانون آيين دادرسي مدني نظر قانونگذار از استعمال واژه خسارت در غالب موارد «ضرر»

بوده است .چنانچه ،ماده ( )515قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد« :خواهان حق دارد ضمن
تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا بهطور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير
در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد را  ...مطالبه كند» ،ليكن در بعضي از موارد ،خسارت را در معناي

جبران ضرر بهكار برده است؛ مانند ماده ( )517قانون گفته شده كه مقرر شده« :دعوايي كه به طريق
سازش خاتمه يافته باشد حكم به خسارت نسبت به آن دعوي صادر نخواهد شد .»...

در قانون مسئوليت مدني مصوب  1339نيز در غالب موارد خسارت به معناي «زيان»

بهكار رفته ،براي مثال در ماده ( )2مقرر شده است« :در مواردي كه عمل واردكننده زيان
 .1ماده ( )221ق.م« :.اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند ،درصورت
تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ،مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و .»...

 .2ماده ( )226ق.م« :.در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين به طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت
نمايد ،مگر اينكه براي ايفاي تعهدات مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد  .»...ماده ( )227ق.م:.

«متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بهواسطه علت خارجي
بوده است كه نميتوان مربوط به او نمود» .ماده ( )229ق.م« :.اگر متعهد بهواسطه حادثهاي كه دفع آن خارج از حيطه
اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود».
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موجب خسارت مادي يا معنوي زيانديده شده باشد ،دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر
او را به جبران خسارت مزبور محكوم مينمايد  .»...در مواردي نيز مقصود از خسارت همان

جبران خسارت بوده است ،مانند ماده ( )3كه در آن مقرر شده است« :دادگاه ميزان زيان و
طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاعواحوال قضيه تعيين خواهد كرد .»...

بنابراين خسارت هم به زيان وارد شده و هم به مالي كه براي جبران اين زيان بايد به

متضرر پرداخت شود اطالق ميگردد .لذا حقوقدانان عبارات مختلفي را در معناي ضرر
بهكار بردهاند .براي مثال ،عدهاي ضرر را خالف نفع و سود ،نقص در حق و عدهاي ديگر
آن را ضد نفع دانستهاند (اسماعيلي .)45 :1377 ،در مفهوم ضرر يا خسارت نيز گفته شده
«هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سالمت و حيثيت

و عواطف شخصي لطمهاي وارد آيد ،ضرري بهبار آمده است» (كاتوزيان.)244 :1378 ،

در تعريف ديگر ،مفهوم خاص ضرر و خسارت عبارت است از تفاوت بين دارايي

كنوني زيانديده و دارايي او به فرض عدم وقوع عمل زيانبار .به همين دليل خسارت را «نفع
مالي» يا بهاختصار «نفع زيانديده» ناميدهاند و عمدتاً تقليل دارايي ،كه خسارت را تشكيل
ميدهد ،به شكل تلف ،نقص مال يا فوت منفعت است .فقها فوت منفعت را «عدمالنفع»

1

ناميدهاند (شيروي.)26 :1380 ،

در حقوق خارجي نيز اين دو باهم ارتباط و شباهت زيادي دارند بهعنوان مثال در حقوق

انگلستان از واژه « »Damageدر صيغه مفرد براي تعبير از خسارت استفاده ميشود و در
توصيف آن همانند حقوق ايران از الفاظ مشابه و معادل از قبيل ضرر و زيان 2،لطمه و صدمه

بدني 3،هرگونه آسيب 4استفاده ميشود .اما صيغه جمع اين كلمه « »Damageمتمايز از صيغه
مفرد آن و به معناي «تاوان يا غرامت پولي» 5است كه در مقام جبران ضرر يا زيانهاي وارده به

شخص يا اموال او در اثر ارتكاب يك «فعل غيرقانوني» ،ترك فعل 6يا عمل خطاكارانه 7حكم به
1. Loss of Profit
2. Loss
3. Injury
4. Detriment
5. Pacuniary Compessation
6. Omission
7. Wrong Act
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پرداخت داده ميشود .همچنين ممكن است علت پرداخت خسارت ناشي از «مسئوليت مدني»

1

باشد .ازاينحيث تفاوتي ميان مسئوليت مدني و نقض قرارداد 2وجود ندارد و ويژگي بارز اين

غرامات ،پرداخت مبلغي پول ميباشد (.)Coampell, 1998: 204
يكي از نويسندگان حقوق انگليس تعريف نسبتاً جامعي از واژه خسارت ارائه كرده
است و آن را نوعي جبران خسارت ميداند كه يا پرداخت مبلغي پول يا غرامت بهواسطه

طرح دعوي و صدور حكم بهنفع خواهان ،قابل مطالبه و دريافت باشد .جبران خسارت

ممكن است بهواسطه ارتكاب يك عملِ مسئوليت مدني يا ناشي از نقض يك قرارداد باشد

( .)Treitel, 1995: 778در حقوق انگلستان هدف از جبران خسارت ،پرداخت غرامت
و جبران كليه ضرر و زيانها يا صدماتي است كه به شخص وارد شده است و پرداخت

خسارت بايد بهگونهاي صورت پذيرد كه شخص را در همان وضعيت قبل از ورود زيان يا
انجام فعل زيانبار قرار دهد.

در ماده ( )74كنوانسيون بيع بينالمللي كاال ،از عبارت  Damageو  Lossاستفاده شده

و تعريفي از آن ارائه نشده است ،ليكن خسارات قابل مطالبه را شامل زيان مادي وارده و

عدمالنفع دانسته و قابليت پيشبيني را شرط الزم براي مطالبه آن قرار داده كه جبران آن از
طريق پرداخت مبلغي پول است.

بهنظر ميرسد كه مفهوم خسارت و ضرر «عبارت است از هر كاستي و نقصاني كه بر

مال و حق مالي يا جسم يا حيثيت و شهرت يا عواطف شخص ،بهطور ناروا و ناخواسته ،از
طرف ديگري وارد شود» (باريكلو .)61 :1387 ،اين تعريف تا حدودي با تعريف بعضي از
فقها كه ضرر را به مطلق نقصان و كاستي در نفس يا عضو يا مال و حيثيت تعريف كردهاند

مشابهت و نزديكي دارد (نائيني .)378 :1418 ،ولي تفاوت عمدهاي كه با آن دارد ،اين است

كه در اين تعريف مطلق نقصان ،ضرر محسوب نشده ،بلكه نقصاني ضرر محسوب شده است
كه غيرارادي و تحميلي باشد زيرا عرفاً نقصاني ضرر محسوب ميشود كه ناخواسته باشد و
نقصاني كه ارادي است مانند هبه و يا مواردي كه شخص اقدام بر ايراد نقصان در دارايي
خويش مينمايد ،تخصصاً از موضوع و مفهوم ضرر در مسئوليت مدني خارج است.
1. Tort
2. Breach of Contract
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درمجموع و با عنايت به تعاريف بهعمل آمده بهنظر ميرسد «ضرر» يا «خسارت» واجد

يك مفهوم عرفي است لذا در تشخيص مصاديق نيز بايد به عرف مراجعه كرد.

 .2خسارت در حقوق بيمه
الزم به ذكر است كه تحقق خسارت در حقوق بيمه همواره مستلزم تعدي يا تفريط يا
بياحتياطي و حتي تأثير شخص ديگري غير از متضرر نيست ،مث ً
ال هرگاه بر اثر سرد شدن
ناگهاني هوا ،محصول يك مزرعه از بين برود يا بر اثر سيل غيرقابل پيشبيني و غيرقابل مهار،
خانههاي يك شهر آسيب ببيند ،بااينكه تعدي و بياحتياطي انجام نشده است ،همه اتفاق نظر
دارند كه خسارت وارد شده است .يا هرگاه رانندهاي بر اثر سرعت غيرمجاز از جاده خارج

شود و اتومبيل وي در اثر برخورد به درختان كنار جاده آسيب ببيند ،بااينكه حادثه در اثر

بياحتياطي خود وي ايجاد شده و شخص ديگري در وقوع آن تأثير نداشته بازهم تعبير ورود
خسارت در چنين موردي متداول است.

بر اين اساس قلمرو خسارت در حقوق بيمه وسيعتر از مسئوليت مدني است .به عبارت

بهتر ،در حقوق بيمه تحقق خسارت بدون تحقق اركان مسئوليت مدني امكانپذير است.

تحقق مسئوليت مدني فرع بر احراز ورود خسارت است ،اما تحقق خسارت فرع بر بروز
تقصير يا وجود مسئول نيست .بهنظر ميرسد اين مسامحه در تعبير خسارت ،ناشي از آن

باشد كه احراز ورود خسارت را تنها مقدمهاي براي يافتن عامل ورود زيان براساس قواعد

مسئوليت مدني و محكوم نمودن او به جبران خسارت وارده پنداشتهاند .درحالي كه همواره
اين عامل ورود زيان نيست كه ملزم به جبران خسارت است ،بلكه گاهي اشخاص ديگري

غير از عامل ورود زيان ،ملزم به جبران آن ميباشند كه براي محكوم كردن آنها قواعد مربوط
به مسئوليت مدني و الزام خارج از قرارداد كاربردي ندارد و بايد به مقررات مربوط به الزامات
قراردادي استناد كرد كه بيمه از چنين مواردي است.
غالباً بيمهگر هيچ ارتباطي با عوامل ورود خسارت ندارد و بنابراين نميتوان او را برمبناي

قواعد مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت دانست و مبناي الزام او را به جبران خسارت

بايد در مقوله ديگري جستوجو كرد .بر اين اساس ،خسارت را بايد بدون اختالط مفهوم آن
با مسئوليت مدني تفسير كرد .در قانون بيمه مصوب سال  ،1316قانونگذار در مواد (،10 ،7 ،1
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 29 ،28 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،13و  )30درمجموع در  15ماده از  36ماده اين قانون
از واژه خسارت استفاده كرده كه خود نشانگر اهميت فراوان خسارت در مقررات بيمه است.

در حقوق بيمه ،گاهي واژه خسارت در مفهوم بيمهاي به معناي «ادعا» 1،گاهي «ضرر و

زيان» 2و يا «غرامت» 3است ،اما تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نشده است.

در اصطالح حقوق بيمه ،خسارت معني و مفهوم گستردهاي دارد .اتوهاگن ،حقوقدان آلماني

ميگويد :خسارت عبارت است از وقوع خطر يا تحقق امري كه بيمهگر در قرارداد بيمه متعهد به

جبران عواقب آن باشد ( Hagen, 1922: 561به نقل از محمودصالحي .)121 :1388 ،بهنظر

ژوليوس فين گيركه ،حقوقدان ديگر آلماني ،واقعه يا پيشامدي كه موجب انجام تعهد اساسي

بيمهگر ميشود ،خسارت ناميده ميشود (محمودصالحي .)121 :1388 ،شمار ديگري از
حقوقدانان آلماني ،خسارت را «واقعه يا پيشامدي كه مطابق قرارداد بيمه انجام تعهد بيمهگر

منوط به حدوث آن است» ميدانند (همان.)1346 ،

خسارت در بعضي از رشتههاي بيمه مانند بيمههاي مسئوليت مدني ،مفهوم ويژهاي دارد

در اين مورد نيز ديدگاههاي متعددي بيان شده است .بعضي خسارت را «پيشامدي كه موجب
مسئوليت بيمهگذار در مقابل اشخاص ثالث است» ميدانند .برعكس ،از ديدگاه ارنست
بروك ،حقوقدان آلماني ،درخواست غرامت يا ادعاي زيان از طرف ثالث متضرر ،عنصر

تشكيلدهنده خسارت است نه صرف وقوع حادثه زيانبار .اين نظريه مورد تأييد رويه قضايي

آلمان است .بدين معنا كه بهنظر ديوان عالي كشور آلمان تا زماني كه ثالث زيانديده از

بيمهگذار ادعاي غرامت نكند ضرورتي براي جبران آن بهوجود نميآيد (همان.)121 :1388 ،

پروفسور ژوزف آمار ،حقوقدان فرانسوي ،نيز معتقد بود در بيمههاي مسئوليت مدني،

آنچه خسارت را تشكيل ميدهد و موجب دخالت بيمهگر در امر جبران غرامت ميشود،
ادعاي زيان يا درخواست غرامت شخص ثالث زيانديده از بيمهگذار است .برمبناي اين

ديدگاه چون بيمهگر مسئوليت مدني يا پيامد مالي عمل زيانآور بيمهگذار را بيمه كرده و

وقوع حادثه و ادعاي غرامت شخص ثالث زيانديده ،دارايي بيمهگذار را تهديد و مديون
1. Claim
2. Damage
3. Indemnity
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ميكند ،بيمهگر براي دفاع و حمايت از مشتري خود وارد دعوا ميشود و درصورت اثبات
مسئوليت مدني بيمهگذار بهجاي او ضرر شخص زيانديده را جبران ميكند.

در قانون بيمه  1930فرانسه ،كه براساس نظريه فوق تنظيم شده ،نيز مقرر است كه

بيمهگر الزامي به جبران ندارد مگر آنكه متعاقب حادثه پيشبيني شده در قرارداد بيمه ،ادعاي
غرامتي از طرف شخص زيانديده عليه بيمهگذار صورت گيرد .البته اين نظريه در مورد

بيمههاي اختياري مسئوليت مطرح است و درخصوص بيمههاي اجباري مسئوليت ،كه هدف

آنها حمايت از شخص زيانديده ميباشد ،قانونگذار تسهيالتي براي زيانديدگان پيشبيني و
حق مراجعه مستقيم به بيمهگران را براي آنها شناسايي كرده است .بدين معني كه زيانديده

بهجاي مراجعه به بيمهگذار و ادعاي غرامت از او حق دارد بهطور مستقيم به بيمهگر او مراجعه
و درخواست جبران خسارت كند .ولي بههرصورت در اين زمينه نيز صرف وقوع حادثه و
ورود زيان موجب انجام تعهد بيمهگر نميشود ،بلكه زيانديده بايد ادعاي غرامت نمايد و
مدارك الزم را براي اثبات زيان خود و رابطه آن با فعل عامل زيان به بيمهگر بدهد تا بيمهگر

به تعهد خود عمل نمايد .از اين ديدگاه ميتوان گفت كه خسارت عبارت است از پيشامد يا
امري كه تحقق آن مطابق قرارداد بيمه موجب ايفاي تعهد بيمهگر در جبران غرامت يا پرداخت

سرمايه بيمه ميشود .بهعبارتديگر «خسارت بيمهاي عبارت است از تحقق خطر پيشبيني شده
در قرارداد بيمه به شيوهاي كه موجب انجام تعهد اساسي بيمهگر شود» (همان .)122 :مطابق اين

تعريف براي تحقق خسارت دو شرط الزم است:

 .1خطر پيشبيني شده در قرارداد بيمه محقق شود .با توجه به اينكه در اكثر موارد،

مصاديق خطر بهصراحت در قرارداد بيمه مشخص و معلوم شده است موجب اشكال نميشود،
ليكن ممكن است بعد از حدوث خطر موضوع قرارداد بيمه ،در تطبيق مصاديق خطر اتفاقي
با موضوع قرارداد اختالف حادث شود كه در اين صورت به داوري عرف رجوع ميشود.

 .2وقوع خطر بايد بهنحوي باشد كه موجب ايفاي تعهد اساسي بيمهگر شود .تحقق خطر

پيشبيني شده در قرارداد بيمه ،شرطي الزم ،ولي ناكافي است و ضرورت دارد تحقق خطر

بهنحوي باشد كه زمينه الزم براي اجراي تعهد بنيادي بيمهگر را فراهم آورد؛ يعني ضرري

را وارد كند كه بيمهگر در اجراي تعهد خود آن را جبران كند .بيان اين نكته از آن جهت
اهميت دارد كه هنگام وقوع خطر بيمهگذار موظف است طبق ماده ( )15قانون بيمه ظرف
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مدت پنج روز ،از تاريخ اطالع وقوع خطر ،اعالم خسارت كند و چنانچه انجام اين عمل براي

او مقدور و ممكن باشد و در مدت مقرر مذكور اقدام نكند ،بيمهگر ميتواند از جبران زيان
امتناع نمايد ،هرچند خطر مذكور در بيمهنامه محقق شده باشد .بااينحال ،فقط درصورت
اجتماع و حصول همه شرايط قراردادي و قانوني است كه خسارت در معناي بيمهاي مصداق

مييابد و بيمهگر را به انجام تعهد اصلي خود ملزم ميكند.

 .3قلمرو اصل جبران خسارت در حقوق بيمه
هرچند از نظر تاريخي ،جبران خسارت نخستين و مهمترين هدف مسئوليت مدني نبوده زيرا

در جوامع ابتدايي بهدليل ضمانت اجراهاي مذهبي و كيفري خطا ،خلط مسئوليت مدني
و كيفري ،به آن بيشتر بهعنوان عاملي براي برقراري نظم اجتماعي نگريسته ميشد ،اما با

جدا شدن مسئوليت مدني از مسئوليت كيفري و گناه ،جبران خسارت بهصورت يكي از
هدفهاي مسلم مسئوليت مدني درآمد )Tunce, 1971: 56-69؛ باديني.(64 :1383 ،

حتي برخي حقوقدانان فرانسوي آن را تنها هدف قابل توجيه اين گرايش از حقوق

خصوصي دانستهاند .بهعنوان مثال ،ريپر دراينباره معتقد بود مسئله مسئوليت چيزي جز مسئله
جبران خسارت نيست  ...و حقوق كنوني تمايل به آن دارد تا انديشه جبران خسارت را جايگزين

انديشه مسئوليت كند (باديني .)64 :1383 ،اهميت پيدا كردن جبران خسارت بهعنوان هدف
مسئوليت مدني بيشتر در نتيجه نفوذ اين باور است كه مسئوليت مدني تنها در ارتباط با ضررها و

جبران خسارت و نه قضاوت اخالقي درخصوص رفتار افراد ميباشد (.)Tunce, 1971: 127

اصل جبران خسارت كه در حقوق مسئوليت مدني دامنه و نحوه جبران خسارت زيانديده

را تعيين ميكند (كاتوزيان 67 :1378 ،و 242؛ حسينينژاد )95 :1377 ،بهعنوان مهمترين هدف

قواعد مسئوليت مدني بيان شده است و به گفته برخي نويسندگان از نظر فني ،مسئوليت با
ِدين مربوط به جبران خسارت بيان ميشود (كاتوزيان )242 :1378 ،بهبيانديگر ،بايد زياني
وارد شود تا براي جبران آن مسئوليت ايجاد شود و ديني برعهده مسئول قرار گيرد .همچنين

دعواي مسئوليت هيچگاه نميتواند وسيله سودجويي قرار گيرد .درواقع موضوع مسئوليت مدني
مجازات مرتكب تقصير نيست ،بلكه جبران خسارت ناشي از آن است (همان.)243 :

بيمه خسارت نيز قراردادي است كه در راستاي تحقق هدف مسئوليت مدني منعقد ميشود
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چون هدف آن جبران خسارت وارده به اموال و دارايي بيمهگذار يا كسي ميباشد كه او طبق
قواعد مسئوليت مدني در قبال او مسئول است .لذا «اصل جبران خسارت» كه برخي آن را

«اصل غرامت» يا اصل زيان نيز نام نهادهاند (محمودصالحي136 :1388 ،؛ كريمي)63 :1377 ،

حاكم بر اين نوع از قراردادهاي بيمه ميباشد .مطابق اصل جبران خسارت زيانهاي وارده به

بيمهگذار يا ثالث بايد بهطور كامل جبران شود .درواقع در اجراي اين اصل ،بيمهگر تعهد دارد
كه خسارت واقعي (ارزيابي شده) زيانديدگان را طبق مفاد و شرايط بيمهنامه تا سقف مورد
تعهد خود جبران كند و تا حد امكان زيانديده را در موقعيت قبل از وقوع حادثه زيانبار قرار

دهد .لذا پوشش چنين بيمهاي نبايد به افزايش دارايي زيانديده منجر شود و نسبت به قبل از
وقوع حادثه او را در موقعيتي بهتر قرار دهد (.)Clarke, 1997: 21-22

درواقع ،بيمهگر متعهد به جبران خسارت و رفع عدم تعادلي است كه در پي وقوع حادثه

براي موضوع بيمه در وضع مالي زيانديده پديدار ميشود .اگر اين اصل مالك پرداخت
خسارت نباشد ،بيمه وسيلهاي براي سودجويي و منفعتطلبي بوده و موجب ايجاد فساد و
مخل نظم عمومي و مشوق ايجاد خسارتهاي عمدي خواهد بود.

اين اصل در حقوق كامنال 1،كه خاستگاه اصلي حقوق بيمه است ،مورد استناد قرار

گرفته و دادگاهها در پروندههاي متعددي بر اين مبنا و با هدف جبران خسارت وارده

بر خواهان ،اقدام به صدور رأي نمودهاند .درواقع دادگاهها خواستهاند با حكم جبران

خسارت ،شخص متضرر را تا جايي كه امكان دارد از نظر مالي در موقعيتي قرار دهند كه
اگر حادثه يا فعل زيانبار اتفاق نميافتاد متضرر در آن موقعيت بود و به وضعيت اقتصادي

وي خللي وارد نميشد (Hodgin, 2002: 856; Mardden, 2005: 43; European

.)Center of Tort and Insurance Law, 2005: 97, 138 and 145

اصل جبران كامل زيان كه در قرارداد بيمه جزء اساسيترين اصول محسوب ميشود ،در

دعوي بروترستون عليه باربر 2در سال  1816در رأي ديوان دائمي داوري در ماجراي مصادره
كشتي نروژي توسط آمريكا مورد استناد قرار گرفت و اعالم شد كه جبران عادالنه ،متضمن
برقراري مجدد وضع سابق است و جبران خسارت بايد تا حد ممكن كليه آثار و نتيجه عمل
1. Common Law
2. Brotherston V. Barber
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نامشروع محرومكننده از منفعتي كه به احتمال زياد درصورت عدم ارتكاب اين عمل ،وجود
ميداشت اعاده شود .بهطوري كه ديوان نظر داد براي اينكه غرامت بتواند كليه آثار و نتايج عمل
غيرقانوني را زايل نمايد ،بايد اعاده به وضع سابق يا معادل نقدي به اضافه هرگونه خسارت تبعي

را شامل شود .همچنين متعاقب آن در دعوي كاستليان عليه شركت بيمه پرستون 1در سال 1883

كه درخصوص آتشسوزي يك خانه مطرح شد ،شركت بيمه مربوطه ملزم به جبران كامل

خسارت خوانده گرديد .همچنين در دعوي ديگري 2در سال  1943كه درخصوص تلف شدن
كااليي كه توسط يك كشتي آلماني حمل و در اثر جنگ جهاني دوم مفقود شد ،لرد وايت

3

اصل جبران كامل خسارت را در اين پرونده حاكم نمود (.)Hodges, 1999: 1-2

لذا در بيشتر دعاوي ،دادگاه واردكننده زيان را ملزم ميكند تا با پرداخت مبلغي پول خسارت
وارد شده به زيانديده را جبران كند و معموالً گفته ميشود كه جبران خسارت بايد كامل باشد،

بهنحويكه زيانديده را از هر جهت در وضعيت قبل از وقوع زيان قرار دهد.)Tunce, 1971: 166( 4

بااينحال هرچند اصل جبران خسارت در حقوق بيمه متأثر از اصل جبران كامل خسارت

در حقوق مسئوليت مدني است ولي بايد توجه داشت كه قلمرو و دامنه خسارت در حقوق

بيمه فراتر از حقوق مسئوليت مدني است و شامل زيان وارده بر ديگري و بيمهگذار در نتيجه
عمل غيرعمدي او و حوادث قهري نيز ميشود ،درحالي كه طبق قواعد مسئوليت مدني زيان

وارده بر ديگري قابل جبران و حمايت است.

طبق اين اصل ،تعادل از بين رفته در دارايي زيانديده بايد تا جايي كه ممكن است اعاده

شود و زيانديده را به وضعيتي بازگرداند كه قبل از ورود زيان داشته است .لذا برخالف
حقوق مسئوليت مدني ،هدف و فلسفه وجودي حقوق بيمه ،تأمين بيمهگذار در برابر خطراتي
است كه امكان دارد در آينده موجب ورود خسارت يا مسئوليت وي شود .بهعبارتديگر،

آنچه بيمهگذار در قبال پرداخت حق بيمه دريافت ميكند ،تعهد بيمهگر به تحت پوشش قرار
دادن او است كه موجب تأمين ،آرامش و امنيت ميشود .درواقع مقتضاي ذات عقد بيمه،

تعهدي است كه موجب امنيت و تأمين در مقابل خطر و مسئوليت احتمالي است و جبران
1. Castellain V. Preston
2. Richards V. Forestul Land, Timber and Railwags co ltd
3. Wright
4. Restitution in Intergrum
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خسارت از آثار عقد بيمه صحيح ميباشد كه بيمهگر متعهد به انجام آن است .ليكن برخي
حقوقدانان معتقدند كه «هرچند هدف آغازين اين نهاد (بيمه) حمايت از بيمهگذار در مقابل

خطر مسئوليت احتمالي بوده است ،ولي بهتدريج فكر حمايت از زيانديده غالب آمده و

هدف نخستين بيمه مسئوليت شده است .اين هدف بهويژه در بيمههاي اجباري مسئوليت
مشهود است ( .)Cane, 1996: 414حتي برخي فراتر رفته و معتقدند انديشههاي كنوني

در بيمههاي اختياري هم ،فكر تضمين جبران خسارت زيانديده را بهعنوان هدف اصلي
يا دستكم يكي از مهمترين هدفها ميپذيرند .ازاينرو ،كوتاهي در انعقاد بيمه اختياري
مسئوليت را تقصيري قلمداد ميكنند كه ميتواند مبناي مسئوليت قرار گيرد( .كاتوزيان و
ايزانلو .)176 :1387 ،بااينحال بايد گفت كه اصل جبران خسارت در مسئوليت مدني با اصل
جبران خسارت در حقوق بيمه ،هرچند از لحاظ هدف يكي است ليكن از نظر حقوقي و نظري

داراي مباني متفاوت ميباشند زيرا :اول اينكه جبران خسارت در مسئوليت مدني برمبناي
مسئوليت غيرقراردادي و ضمان قهري است .حال آنكه جبران خسارت در حقوق بيمه مبتنيبر

مسئوليت قراردادي و در راستاي قرارداد بيمه منعقد شده بين بيمهگر و بيمهگذار است.

دوم اينكه ،جبران خسارت در مسئوليت مدني ازآنجاكه نشئتگرفته از ضمان قهري و

غيرقراردادي است ،فاقد عوض و الزام به پرداخت آن ناشي از قانون ميباشد .ليكن جبران
خسارت در حقوق بيمه در عوض پرداخت حق بيمه ازسوي بيمهگذار بوده و از تعهدات

قراردادي بيمهگر محسوب ميشود.

سوم اينكه ،حقوق مسئوليت مدني بر جبران فردي خسارت توسط شخص مسئول حادثه

بنا نهاده شده است كه هدف آن از حيث حقوق زيانديده ،تحقق عدالت ترميمي 1بوده و
بيمههاي مسئوليت به كمك و تحقق اين هدف وارد شده است ،ولي اصوالً بيمههاي خسارت
مبتنيبر عدالت توزيعي 2ميباشد كه مبنا و رويكرد هركدام با ديگري متفاوت است .لذا در
ابتداي پيدايش بيمه گروهي از طرفداران مسئوليت مدني با آن به مخالفت پرداختند .درواقع
1. Corrective Justice

 :Distributive Justice .2عدالتي است كه مقرر ميكند هزينهها و فايدهها را چگونه بايد ميان افراد جامعه توزيع

كرد .بهعبارتديگر مراد از عدالت توزيعي اين است كه چگونه بايد منافع و مسئوليتهاي اجتماعي توزيع شود تا شبكه
روابط اجتماعي عادالنه باشد و از اين طريق شاهد ايجاد يك جامعه عدالتمحور باشيم.
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بيمهگر منابع پرداخت خسارت را از محل حق بيمههاي دريافتي از جمع كثيري از بيمهگذاران
تأمين ميكند و به اين نحو هزينه جبران خسارت را بر دوش همه كساني توزيع ميكند كه

در معرض خطر نقص مال (بيمه اموال) يا مسئول شناخته شدن (بيمه مسئوليت) هستند .در
مرحله ديگر ،بسياري از بيمهگذاران نيز حق بيمه پرداختي را جزء هزينه توليد كاال يا ارائه

خدمات بهحساب آورده و پرداخت آن را در نهايت بر مصرفكنندگان تحميل ميكنند.

بدين نحو توسعه بيمه موجب توزيع هزينه جبران خسارت بر دوش فرد فرد اشخاص جامعه
ميشود و حقوق مسئوليت مدني را غالباً از وسيلهاي مؤثر در جبران خسارت به ابزاري براي
تعيين مؤسسه و شركت بيمه و در نتيجه جمع بيمهگذاران طرف قرارداد او و مصرفكنندگان
محصوالت ايشان كه در نهايت پرداخت را برعهده ميگيرند تبديل ميكند.

چهارم اينكه ،اگرچه بيمه جايگاه مسئوليت مدني را در مقام جبران خسارت در سطح

وسيعي گرفته ،ولي در مورد پاسداري از هنجارهاي رفتاري نتوانسته است جايگزين مسئوليت

مدني شود (همان .)87 :برخالف حقوق مسئوليت مدني كه درعينحال به پاسداري از هنجارهاي
رفتار اجتماعي و جبران خسارت نظر دارد ،توسعه بيمه ممكن است باعث شود بيمهگذار كه
با انتقال ريسك مسئوليت به بيمهگر ،خود را از تحمل بار خسارت ناشي از سهلانگاريها و

خطاها معاف ميبيند ،با بياحتياطي و بيمباالتي نسبت به حقوق ،جان و مال ديگران عمل
نمايد .درواقع احساس معافيت از مسئوليت و عدم تحمل بار جبران خسارت سبب خواهد شد

كه بيمهگذار به حقوق و جان و مال غير توجه كافي نكند و در رفتار خود تعدي و تفريط نمايد.
لذا از طرفي ،موضوع قائممقامي بيمهگر از بيمهگذار بهعنوان نهادي تعديلكننده مطرح شده و

ازطرفديگر ،جريمههايي تحت عنوان خسارت تنبيهي براي بيمهگذاران بياحتياط پيشبيني
شده تا از اثر سوء توسعه بيمه در رفتار مسئوالن احتمالي بكاهد و به همين دليل وجود حقوق

مسئوليت مدني در كنار بيمه الزم و اجتنابناپذير شمرده شده است.

بههرحال ،اصل جبران خسارت از اصول آمره قراردادهاي بيمه است ،بهنحويكه طرفين

نميتوانند به مبلغي بيشتر از مبلغ خسارت توافق نمايند .ازاينرو ،در ماده ( )11قانون بيمه
مقرر شده ،چنانچه بيمهگذار با قصد تقلب ،مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد
بيمه داده باشد ،عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .فارغ از اينكه اين ماده

درصدد دفع نيتهاي بد در قرارداد بيمه است ،به نوعي تلقي قانونگذار و بيانگر اهميت اصل
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غرامت در بيمههاي زيان است زيرا اگر اين اصل مبناي پرداخت خسارت نباشد و قرارداد

بيمه منبع استفاده بيمهگذار شود ،موجب فساد ميشود و بدينترتيب بيمه كاركرد خود را
از دست ميدهد ،در حد مشوق ايجاد خسارتهاي عمدي و رواج بياحتياطي و بيمباالتي

تنزل مييابد ،و مصداقي از اكل مال بالباطل ميشود.

 .4مبناي اصل جبران خسارت در حقوق بيمه
اولين توجيهي كه ميتواند موجب پيدايش اصل جبران خسارت در حقوق بيمه باشد برقراري
عدالت يا حفظ آن در جامعه است زيرا عدالت و دادگري ايجاب ميكند كه هر زيانديدهاي

تا ميزاني كه خسارت ديده است غرامت دريافت كند نه كمتر ،نه بيشتر (باريكلو42 :1387 ،؛
محمود صالحي.)136 :1388 ،

بااينحال توجيههاي ديگري نيز در ضرورت اصل مذكور ارائه شده است .برخي حقوقدانان

برقراري نظم و امنيت اجتماعي (نظم عمومي) را در اين امر دخيل ميدانند و معتقدند كه اگر

اصل غرامت اساس پرداخت نباشد ،بيمه ميتواند منبع استفاده براي بيمهگذار و انگيزهاي براي

ايجاد خسارتهاي عمدي باشد كه باعث فساد و مخل نظم عمومي است (كريمي.)63 :1377 ،
اين نظريه را ميتوان از رويه قضايي فرانسه مبنيبر بطالن قرارداد عدم مسئوليت مدني به استناد

جنبه نظم عمومي داشتن اين قواعد استنباط كرد (باريكلو.)43 :1387 ،

برخي ديگر معتقدند كه اصل مزبور ناشي از رويكرد اجتماعي كردن خطرات

است (همان .)6 :1389-1390 ،براساس اين ديدگاه ،جبران كامل خسارت زيانديده تنها

درصورتي امكانپذير است كه از او حمايت اجتماعي شود و بيانگر اين نكته است كه
زيانديده براي جبران خسارات خود ابتدا به نهادهاي اجتماعي مراجعه كند .درحقيقت هدف

اصلي اين رويكرد ،آسيبزدايي اجتماعي است .به همين علت ميتوان مبناي آن را در
همبستگي اجتماعي بين افراد جامعه دانست .طرفداران اين رويكرد همبستگي اجتماعي را

امري ضروري ميدانند و از «عدالت توزيعي» بهعنوان ابزار تحقق آن استفاده ميكنند .مطابق

اين ديدگاه بايد امكانات جامعه ،اعم از مالي يا غيرمالي مانند فرصتهاي اجتماعي ،بهنحوي

در كل جامعه توزيع شود كه هركس برمبناي لياقت و شايستگي خود توان بهرهمندي از آنها
را داشته باشد .درحقيقت مبناي دريافت از مزايا استعداد و شايستگي افراد است .درعينحال
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تنها امكانات و ثروتهاي جامعه توزيع نميشود ،بلكه آسيبها و زيانها نيز بايد براي عموم

افراد جامعه باشد و همگي از آن سهم داشته باشند .بر همين اساس در حوادث كار و وسايل
نقليه موتوري ،بيمه ،اجباري محسوب شده است.

بيترديد در جبران خسارات بايد به آسانترين شيوه ممكن عمل كرد ،اما نكته مهم

چگونگي جمعآوري و تأمين اعتبار الزم براي جبران خسارات ميباشد .اشكال ديدگاه
اجتماعي كردن خطرات ،ناديده گرفتن استقالل اقتصادي افراد است .بهعالوه در مورد مال

جمعآوري شده از عموم مردم ترديدهايي درباره تعيين مالك نيز مطرح ميشود .اين اشكال

در جايي كه آسيبهاي اجتماعي و طبيعي در معناي عام بروز ميكنند (مانند سيل ،زلزله و)...
شديدتر ميشود .بر اين اساس بهنظر برخي حقوقدانان ،راهحل مناسب ايجاد حس تعاون در

افراد جامعه است (همان) ،واال عدالت توزيعي مفهومي است كه در خسارات قابليت اجرايي
ندارد و صرفاً بايد در مورد حقوق و امكانات جامعه مورد استناد قرار گيرد .بااينهمه بهنظر

ميرسد قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري از
رويكرد اجتماعي كردن خطرات متأثر شده است.

بههرحال ،طبق اصل جبران خسارت ،جبران بايد مساوي با زيان باشد و جز در مواردي كه

قانون يا قرارداد بيمه تحديدي پيشبيني كند ،ضرورت دارد كه خسارت پرداختي كامل باشد.

چنانچه در بيمههاي زيان اصل اين است كه جبران كامل خسارات وارده بر يك شيء بهوسيله

پرداخت هزينههاي بازسازي آن به حالت نخستين تأمين شود يا اگر مورد اخير ميسر نباشد خسارت
كامل از طريق پرداخت مبلغي صورت ميپذيرد كه معادل ارزش شيء آسيبديده باشد.

 .5ضرورت توجه به بُعد اثباتي اصل جبران خسارت

اصل جبران خسارت داراي دو بُعد اثباتي و منفي است كه برمبناي بُعد اثباتي ،تمام ضرر

وارده بايد جبران شود و برمبناي بُعد منفي ،هيچ زيانديدهاي نبايد از فعل زيانبار يا حادثه
بيمه شده سود ببرد و وضعيت او بهتر از وضعيت زمان عدم وقوع حادثه شود .آنچه در روابط

بيمهگر و بيمهگذار بايد مورد توجه قرار گيرد بُعد اثباتي است ،مگر اينكه بيمهگر خالف آن

را ثابت كند .لذا خسارت زيانديده مستقل از شدت تقصير مسئول حادثه لحاظ ميشود و
تقصير كه مهمترين ركن در حوزه مسئوليت مدني است و ازسويي به سبك و سنگين تقسيم
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ميشود ،نبايد مورد توجه قرار گيردد مگر اينكه بيمهگر به آن استناد كند .بنابراين نقش
تقصير در حقوق بيمه كمرنگ شده و عامل سببيت بين خطر وقوع حادثه و زيان ايجاد شده،
مالك اصلي است و درجه تقصير مسئول حادثه هيچ تأثيري بر غرامت پرداختي ندارد.

بنابراين اگر عامل زيان تنها مرتكب تقصير سبك شده و يا حتي در برخي موارد هيچ

تقصيري را مرتكب نشده باشد بازهم بيمهگر موظف به جبران كامل خسارت وارده است

زيرا جبران بايد بهگونهاي باشند كه غرامت همه خسارات وارد شده را شامل شود .هدف در
اين بُعد از اصل جبران خسارت ،ايجاد دوباره تعادلي ميباشد كه بهواسطه حادثه زيانبار از
بين رفته است .ازاينرو تالش ميشود كه اول در ارزيابي خسارات ،همه زيان تحميل شده

بر زيانديده لحاظ گردد ،زياني بدون جبران نماند و در بهكارگيري اصل جبران خسارت
بيمهگر حق ندارد خسارتي كمتر از زيان اثبات شده را به بيمهگذار بپردازد.

دوم اينكه بيمهگر هيچ نقشي در تحديد يا تعديل مبلغ خسارت ندارد مگر اينكه برمبناي

توافق با بيمهگذار اين امر جزء شروط قراردادي باشد .لذا مبلغي كه بايد بهعنوان جبران،

تأديه گردد ،بايد بهگونهاي دقيق با زيان ايجاد شده در پي وقوع حادثه زيانبار منطبق باشد.
درواقع ،بيمهگر بايد همه زيان را به استناد بعد اثباتي اصل جبران خسارت جبران كند ،زيرا
تعادل ميان ضرر وارده و خسارت پرداخت شده هم عادالنه و اخالقي و هم از لحاظ اقتصادي

كارآمد ميباشد .عادالنه است زيرا بيمهگر نبايد افزونبر زياني كه وارد آمده است ملزم به
جبران شود .اخالقي است از آن جهت كه زيانديده (بيمهگذار) سزاوار نيست كه از زيان

منتفع شود و در غير اين صورت مصداق اكل مال بالباطل خواهد بود .از لحاظ اقتصادي نيز

كارآمد است زيرا بهدليل اعتماد بيمهگذاران باعث رونق و شكوفايي صنعت بيمه ميشود و
ازسويديگر در توسعه و پيشرفت صنعت و اقتصاد كشور از طريق انجام و قبول فعاليتهاي

پررشد نقش دارد .بهطوري كه اگر فعاليتي بدون پشتوانه بيمه ،از واهمه ضرر و عدم سوددهي
امكان انجام نيابد با انعقاد قرارداد بيمه و به پشتوانه جبران كامل خسارت انجام خواهد شد.

افزونبر اين ،اختالف طرفين قرارداد بيمه (بيمهگر و بيمهگذار) تا زماني كه خالف آن

احراز نشود بايد در پرتو اين جنبه از اصل جبران خسارت حلوفصل گردد.

ازآنجاكه احراز خسارت براي الزام بيمهگر به جبران خسارت كافي است .بنابراين اثبات

هر ادعايي كه بُعد منفي اصل جبران خسارت را اعمال كند با بيمهگر است .بهعبارتديگر،
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هرگاه بين بيمهگر و بيمهگذار در مورد جبران يا عدم جبران خسارت اختالف بهوجود بيايد ،با
احراز خسارت ،اين بيمهگر است كه بايد بهعنوان متعهد ،جبران خسارت بيمهگذار را ثابت كند .به

همين ترتيب درصورتيكه داليل موجود در پرونده داراي دليل اثباتي برابر و درعينحال معارضي
باشند ،دادگاه رسيدگيكننده مكلف است با تكيه بر اصل جبران خسارت ،كه موافق با اصل
استحصاب نيز هست ،حكم خود را بهنفع بيمهگذار صادر كند (صفيان.)30 :1385 ،

پس در هر مورد كه بيمهگذار به استناد قرارداد بيمه از بيمهگر مطالبه خسارت كند

موظف است ورود خسارت را اثبات كند چون اجراي تعهد بيمهگر در قرارداد بيمه خسارت،
مشروط به وقوع حادثه زيانبار است كه همچون ساير دعاوي بار اثبات آن بهعهده خواهان

(بيمهگذار) است (ايزدپناه .)85 :1367-1368 ،لذا ديوان عالي كشور فرانسه در رأي مورخ
ژوئيه  1989اينگونه اظهار نظر كرد كه چون بيمهگذار در دعواي مطالبه خسارت از شركت
بيمه بايد محتواي تعهد بيمهگر را ،كه به او حق مطالبه خسارت ميدهد ،اثبات كند ،هرگاه

داليل كافي در اين خصوص نداشته باشد بايد محكوم شود و بيمهگر نيز كه خواهان استرداد

بخشي از خساراتي است كه قبل از بررسي تحقق مسئوليت خود پرداخته ،اگر نتواند دليل

ذيحقي خود را براي استرداد بياورد محكوم خواهد شد (صفيان.)34 :1385 ،

ازاينرو ،برخي معتقدند هرچند مسئوليت مدني با ورود ضرر تحقق پيدا ميكند ،پيش از

مطالبه زيانديده ،مسئوليت چهره عيني و واقعي ندارد پس ورود ضرر ،دين بيمهگر را ايجاد
ميكند ،ولي الزام او به تأديه منوط به مطالبه خسارت است (كاتوزيان و ايزانلو.)57 :1387 ،

عالوهبر اين ،براي آنكه بيمهگر ملزم به جبران خسارت باشد بايد پرداخت خسارت

مربوط به اين مسئوليت ،داخل در تعهد بيمهگر باشد (همان .)56 :ممكن است بيمهگر تعهد
خود را به ميزان معيني محدود يا نوع خاصي از زيانهايي همچون خسارت معنوي يا عدمالنفع

را استثنا يا محل وقوع حادثه را مشخص كند .براي مثال در بيمهنامه پزشك ،جبران خسارت
ناشي از انجام بيهوشي در خارج از محل بيمارستان از شمول تضمين بيمهاي مستثنا ميشود.

بنابراين درصورتيكه شرايط تحقق تضمين بيمهگر فراهم نباشد يا زيان در زمره استثناها آمده

باشد ،فرد بيمهگر تعهدي ندارد.

بحثي كه خالي از فايده نيست اين است كه اگر مفاد توافق بيمهگر و بيمهگذار اين

باشد كه چنانچه بيمهگذار به شخص ثالث آسيب برساند ،بيمهگر به شرطي خسارت را جبران

مفهوم اصل جبران خسارت در حقوق بيمه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ189

ميكند كه بيمهگذار خسارت زيانديده را پرداخت كرده باشد يا به همان ميزاني كه بيمهگذار
خسارت شخص ثالث را جبران كند .براي مثال در قرارداد بيمه مالك پمپ بنزيني كه مسئوليت

خود را در قبال زيان ناشي از آتشسوزي در برابر اشخاص ثالث بيمه كرده ،شرط شد كه

بيمهگر به شرطي متعهد است كه بيمهگذار خسارت زيانديده را جبران كرده باشد .در اينكه
موضوع بيمه موصوف ،اموال است يا مسئوليت ،حكم قضيه و شرط مذكور متفاوت خواهد

بود .چرا چنين توافقي در بيمههاي اموال به حكم اصل آزادي قراردادي (ماده ( )10ق.م ).معتبر

است حال آنكه موضوع آن بهدليل ارتباط با ضرورت حق مستقيم ثالث در بيمه مسئوليت و
ارتباط اين حق با نظم عمومي ،از قلمرو بيمه مسئوليت خارج است (همان.)23 :

درواقع در اينجا بحث بر سر توصيف قرارداد است .اگرچه در بيمههاي مسئوليت،

زيانديده حق طرح دعوي عليه بيمهگر را دارد و شرط مخالف آن هم ممنوع است ،اما
اگر قرارداد طرفين به بيمه اموال توصيف شود نه بيمه مسئوليت ،سخن از دعواي مستقيم

زيانديده از اصل منتفي خواهد بود .پس اگر در بيمهنامه شرط شده باشد كه بيمهگر تنها
درصورت پرداخت خسارت از ناحيه بيمهگذار ،متعهد به جبران خسارت ميباشد ،روشن
است كه قرارداد طرفين ،بيمه مسئوليت محسوب نميشود .در حقوق كامنال ،چنين توافقي

معتبر است؛ چنانكه در انگليس قانون حقوق اشخاص ثالث عليه بيمهگران 1به اشخاص ثالث
زيانديده تحت شرايطي و به قائممقامي از بيمهگذار حق طرح دعوي عليه بيمهگر مسئوليت
را اعطا كرده است .بااينحال مجلس عوام بارها در فرض روبهرو شدن با شرطي كه بيمهگر
را تنها درصورت پرداخت خسارت ازسوي بيمهگذار به قرباني ،مسئول ميداند ،چنين شرطي

را معتبر دانسته و به شخص ثالث اجازه طرح دعوي نداده است .در دعوي فانتي عليه پادر

آيسلند 2در سال  ،1990مجلس عوام دليل خود را در اعتبار دادن به چنين شرطي اينگونه بيان
كرده است« :تا زماني كه بيمهگذار خسارت وارده بر قرباني را جبراني نكرده است ،شخص
او هيچ حقي در برابر بيمهگر ندارد تا زيانديده بتواند به قائممقامي از او و با استفاده از قانون

آن را اعمال كند» ( .)Hodgin, 2002: 710بههرحال چنين شرطي در بيمه اموال معتبر ولي
در بيمه مسئوليت سبب صدمات جسمي ثالث غيرمعتبر است

1. Third Parties Rights Against Insurers Act
2. The Fanti V. The Padre Island
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 .6جمعبندي و نتيجهگيري
هدف اصلي در عقد بيمه بهخصوص بيمه خسارت ،جبران خسارت واقعي زيانديده است.
درواقع ترميمكنندگي و برگرداندن وضعيت نخستين و اعاده روابط مختل شده به حالت

عادي و قبل از روي دادن حادثه ،فلسفه وجودي عقد بيمه را شكل ميدهد .كاركردهاي
بيمه در تحقق جبران خسارت باعث تأثيرات مثبتي زيادي در صحنه اقتصادي كشورها شده

است .بهطوري كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي خود را بينياز از آن نميبيند ،بلكه در

پارهاي از امور اين امر توسط دولتها اجباري شده است (همانند بيمه اجباري مسئوليت مدني
دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث) ،اما ازطرفديگر ،پوشش

چنين بيمهاي نبايد به افزايش دارايي زيانديده منجر شود و نسبت به قبل از روي دادن حادثه،
او را در موقعيتي بهتر قرار دهد .در غير اين صورت قرارداد بيمه ،منبع سودجويي بيمهگذار
و در نتيجه موجب فساد ،مشوق ايجاد خسارتهاي عمدي رواج بياحتياطي و بيمباالتي

و مصداقي از اكل مال بالباطل ميشود .اين مطلب بيانگر اصلي بنيادين ،رايج و قديمي در

حقوق بيمه است كه به «اصل جبران خسارت» يا «اصل غرامت» يا «اصل زيان» معروف است.
در مقام پاسخ به اين پرسش اصلي و بنيادين درخصوص نقش اصل جبران خسارت در

قراردادهاي بيمه و وجوه تمايز آن با جبران خسارت مدني اين نتيجه بهدست آمد كه اصل

جبران خسارت در بيمههاي خسارت نقش موضوعي و آمره دارد .ازطرفديگر هرچند اصل
جبران خسارت در حقوق بيمه متأثر از جبران خسارت مدني است ،اما در بيمههاي خسارت

منبع الزام به جبران خسارت مفاد قرارداد و قلمرو خسارت قابل جبران آن گستردهتر بوده و

شامل زيان وارده بر بيمهگذار در نتيجه عمل غيرعمدي او و حوادث قهري نيز ميباشد .چرا
كه عمدتاً اصل جبران خسارت در حقوق بيمه مبتنيبر تعهد قراردادي و در راستاي قرارداد
بيمه منعقد شده بين بيمهگر و بيمهگذار است و در آن بيمهگر درصدد ايفاي تعهد خود

ميباشد ،لكن در مسئوليت مدني برمبناي مسئوليت غيرقراردادي و ضمان قهري و ناشي از
اعمال قانون است.

بههرحال پيشنهاد ميشود كه در كنار مزاياي قانون بيمه سال  1316كه به نياز گستردهاي

از صنعت بيمه پاسخ داده است ،در تدوين قوانين جديد مربوط به بيمه موارد ذيل مدنظر
قانونگذار قرار گيرد:
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 .1خسارت عبارت است از هرگونه كاستي و نقصاني كه در نتيجه وقوع خطر بيمهاي

به موضوع بيمه وارد شده است.

 .2خسارت وارد شده بر بيمه شده عبارت است از تفاوت قيمت موضوع بيمه قبل و بعد

از وقوع حادثه ،لذا بيمهگر ميتواند افزايش احتمالي قيمت مورد معامله را در زمان انعقاد عقد

بيمه پيشبيني و برمبناي آن حق بيمه دريافت كند.

 .3نقش موضوعي وجود اصل جبران خسارت در بيمههاي خسارت مورد تصريح قرار

گيرد و تعريفي از آن ارائه شود.

 .4لزوم جبران خسارت واقعي بهعنوان يكي از آثار اصل جبران خسارت نسبت به

بيمهگر تصريح گردد.

 .5توافق برخالف اصل جبران خسارت بهعنوان يكي از اصول آمره حقوق بيمه ،باطل

و بالاثر اعالم شود.

بااينحال احياي اليحه بيمه تجاري ،با توجه به نقاط قوتي كه دارد ميتواند در حدودي

راهگشاي اين پيشنهادها باشد.
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