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Abstract 
The condition of non-liability in 

insurance has received less attention from 

researchers and existing laws. The 

ambiguity and the reference of the status 

of these terms among the private terms of 

the insurance policy, given the annexation 

of the insurance contract and the superior 

trading power of insurance companies are 

the matter of criticism, which are often 

lead to detriment of insurers and 

policyholders. Leads to. Although using 

some legal principles, the condition of 

non-liability for the main obligation of the 

insurer can be declared invalid, but this 

ambiguity continues regarding the sub-

obligations of the insurer. Also, in cases 

where the condition of non-liability is 

partial, even though this condition is 

related to the main obligation, considering 

that such a condition does not destroy the 

general effect of the insurance contract, it 

cannot be considered void or void of the 

insurance contract. But in general, 

referring the non-liability condition status 

to private terms has caused the 

opportunity to be abused. For this reason, 

a review of existing laws and regulations 

seems necessary from this perspective. 
Keywords: Condition, Irresponsibility, 

Insurer, Insurer, Invalidity. 
 

 چکیده
مرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهش گران  

و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم ب ودن وض عیت ای ن    

مروط و ارجاع وضعیت ای ن م روط ب ه م رایط خصوص ی      

بیمه نامه، با توج ه ب ه الح اقی ب ودن عق د بیم ه و ق درت        

گر امری قابل انتقاد ب ود  ک ه   های بیمهمعامالتی برتر مرکت

ه ا منته ی   نام ه البا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیم ه غ

مود. ه ر چن د ب ا اس تفاد  ا  برخ ی ا  مب انی حق وقی        می

گ ر  توان مرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیم ه  می

را باطل اعالم نمود، اما ای ن ابه ام در م ورد تعه دات فرع ی      

رط کماکان ادامه دارد. همچنین در م واردی ک ه م     گربیمه

عدم مسئولیت جزئی بود ، هر چند چنین م رطی ن اظر ب ر    

تعهد اصلی نیز بامد، با توجه به این که چن ین م رطی اث ر    

توان باطل و ی ا مبط ل    برد، نمیکلی عقد بیمه را ا  بین نمی

عقد بیمه دانست. اما به صورت کلی ارج اع وض عیت م رط    

عدم مسئولیت به مرایط خصوصی ب اب سوءاس تفاد  را ب ا     

نمود  است. به همین دلی ل ب ا نگری در ق وانین و مق ررات     

 رسد.موجود، ا  این منظر امری ضروری به نظر می

گ ذار،  گر، بیم ه : مرط، عدم مسئولیت، بیمهواژگان کلیدی

 بطالن.
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 مقدمه

بیمه یکی ا  عقود نوینی بود  که علیرغم این که مدت  مان  یادی ا  عمر آن به مکل امرو ی   

ای بین جوامع به دست آورد، به نحوی که امرو   تقریبا گذرد، اما توانسته است جایگا  ویژ نمی

وان تقسیم تاند. بیمه را ا  منظرهای متفاوتی میمند گردید تمامی امخاص ا  مزایای این نهاد بهر 

بامد. ا  این منظر، بیمه را نمود. یکی ا  این تقسیم بندی ها، تقسیم بندی ا  منظر اهدال بیمه می

بر این اساس در تعریف   با رگانی و اجتماعی تقسیم نمود.های  توان به دو دسته عمد  بیمهمی

اختیاری نیز معرول هستند های  های با رگانی به بیمه بیمه»توان بیان نمود:  می با رگانیهای  بیمه

های آن اقدام  گذار به میل و اراد  خود و به صورت آ ادانه نسبت به تهیه انواع پومش که در آن بیمه

گذار،  گر در ا اء دریافت حق بیمه ا  بیمه ها تعهد دوطرفه است یعنی بیمه کند. در این نوع بیمه می

  محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمهوع ا  بیمه در این ن« دهد. تأمین بیمه در اختیار وی قرار می

های با رگانی به انواع مختلفی در طول  گردد. بیمه گذار اخذ می گردد و کالً ا  بیمه مد  تعیین می

. در یک دسته اند ها به کار گرفته مد  اند که به فراخور نیا  رو  و تنوع خطر بندی مد   مان تقسیم

 یان تقسیم های  امخاص و بیمههای  توان به دو دسته بیمه می ی رابا رگانهای  بندی کلی بیمه

 (.26، 1390نمود)بابایی،

به طور کلی هر چند عقد بیمه عقدی تشریفاتی است، اما عقدی است که بر اساس اصل حاکمیت    

های (. با توجه به قراردادی بودن عقد بیمه مرکت81، 1378،)بواراد  و توافق طرفین استوار است

گر اقدام به درج مروطی تحت عنوان مرط عدم مسئولیت و مرط تحدید مسئولیت جهت بیمه

اند. متاسفانه قوانین و مقررات ایران در این  مینه پراکند  بود  و همین امر کاهش تعهدات خود نمود 

ه همین گر گردید  است. بهای بیمههای احتمالی مرکتنیز منجر به ناکارآمدی قوانین و سوءاستفاد 

 دلیل در این پژوهش به بررسی مرط عدم مسئولیت در عقد بیمه خواهیم پرداخت. 

 مفهوم شرط عدم مسئولیت   -1

مود و به موجب آن مسئول ا  قراردادی که بین مسئول و  یان دید  احتمالی آیند  بسته می      

 نامند)کاتو یان،می« مرط عدم مسئولیت»گردد را پرداختن تمام یا بخشی ا  خسارت معال می

ول جبران  یان است به وسیله مرط عدم ئجایی که مخص به صورت قانونی مس (.184،  1379

اجرای آن پیش ا  برو  تخلف ا  بین  ا  عدم اجرای قرارداد یا سوء  نامی  ولیتئولیت، تمام مسئمس

سارات وارد ، ممکن ولیت قراردادی و ا  بین بردن ضمان نسبت به خئتوافق بر انتفای مس .رود می

مرط ضمن عقد اولیه و اصلی انجام گیرد و ا  این جهت ماهیت تبعی پیدا کند و   صورت  است ب ه
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صورت   قرارداد  که چنین توافقی به صورت مستقل بعد ا  انعقاد وابسته به قرارداد اصلی مود یا این

 پذیرد.

ولیت خلط مود. برای مثال اگر یک در حقوق بیمه، برخی ا  موارد ممکن است با مرط عدم مسئ  

گر انتقال دهد مفاد طرل قرارداد بر اساس قرارداد انتقال ریسک مسئولیت جبران خسارت را به بیمه

است،  یرا  این قرارداد به هیچ وجه، عدم مسئولیت نیست، بلکه در واقع تضمین بیشتر مسئولیت

(. در این گونه موارد که 22، 1388کند)ارسطا، مراجعهگر تواند به مسئول حادثه و بیمه یان دید  می

گر نامی ا  جبران ضرر و  یان مادی نامی ا  فعل یا ترک فعل خود را به بیمه بیمه گذار مسئولیت

کند، بلکه در بیشتر موارد گر را ملزم به ایفای تعهدات نمیکند، صرل حدوث حادثه، بیمهمنتقل می

 گر برسد. حال این احرا  مسئولیتتا نوبت به ایفای تعهدات بیمه گذار احرا  گرددبیمه باید مسئولیت

گر گیرد و  مانی بیمهها مکل میهای قضائی و بر اساس آرای دادگا بیمه گذار  مانی با رسیدگی

بیمه گذار قوی است خسارات  کند که بدون رای دادگا  نیز در مواردی که ظن مسئولیتتعهد می

 مصوب 80 ممار  نامه آئین 1«16»ماد  جبران نماید. دلیل این مدعا نیز در جانی یا مالی وارد  را 

کارفرما در مقابل  گر در بیمه مسئولیتبا موضوعیت تعهدات بیمه 1391 مصوب بیمه عالی مورای

گر بدون رای دادگا  نیز لحاظ کارکنان بیان مد  است. در صدر این ماد  امکان ایفای تعهدات بیمه

اقدامات اجرایی جهت جبران خسارت بر عهد  بیمه گذار قرار گرفته است. در تبصر   گردید  است و

گر گر چنانچه باعث افزایش تعهدات بیمههمین ماد  اهمال بیمه گذار در ارائه اسناد و مدارک به بیمه

گر به صراحت اعالم کرد  که نسبت به بخش گر قرار نگرفته و بیمهگردد در دایر  مسئولیت بیمه

توان بر این ماد  متصور مد این است که گر مسئولیتی ندارد. فرضی که میافزایش تعهدات بیمه

گذار با اهمال خود در تکمیل مدارک باعث نامه به دیه است و چنانچه بیمهگر در این بیمهتعهد بیمه

گر فقط تا سقف هگر به سال آیند  و با دیه افزایش یافته روبرو گردد بیممود که ایفای تعهدات بیمه

 کند. نامه که دیه سال قبل است ایفای تعهد میتعهدات بیمه

                                                      
دیده یا ذینفع  مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد زیان در - 1

مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابالغی با مدارک الزم ها  یا قائم مقام قانونی آن
گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و  گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه خسارت به بیمه برای دریافت

حضور متقاضی  ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را در
گر موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را  ضا کامل باشد بیمهبررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقا

ضی اعالم تا نسبت به رفع نقص حداکثر متقا به کتبی صورت به و حضوراً را مراتب باشد، ناقص تسلیمی مدارک چنانچه و پرداخت نماید
یا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات  مهلت مقرر وعدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف  -تبصره ظرف یک هفته اقدام کند.

 گر نخواهد بود. بیمه
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خلط نمود، موضوع عقد بیمه است. با این  مورد دیگر که در حقوق بیمه نباید با مرط عدم مسئولیت  

توضیح که عقد بیمه نیز همانند هر عقد دیگری دارای موضوع است. در برخی ا  موارد ممکن است 

توان ا  طریق بیمه آتش سارات ا  موضوع عقد بیمه خارج بامد. برای مثال، سرقت را نمیبرخی ا  خ

ای نشد  بامد سو ی پومش داد مگر این که صراحتا بدان امار  مد  بامد. حال اگر به سرقت امار 

 بیان نمود  است. گر نسبت به پومش سرقت مرط عدم مسئولیتتوان گفت که مرکت بیمهنمی

 شرط عدم مسئولیت در نظام حقوقی ایرانوضعیت  -2
اصل حاکمیت اراد  و آ ادی قراردادی یکی ا  اصول مبنایی در حقوق است. بر مبنای این اصل       

-تعیین طرفین مختار هستند که آ ادانه تعهدی را ایجاد نمایند و قلمرو آن را 

ها  مایه داران بزرگ و به ویژ  آنبه سر نافذ مناختن مرط عدم مسئولیت(. Terre.f,1996,487نمایند)

دهد که با آوردن آن در که انجام خدمتی را به طور انحصاری در اختیار دارند این امکان را می

آورند قراردادهای الحاقی در برابر همه مشتریان خود در آیند  نسبت به خساراتی که به بار می

. متاسفانه قوانین بیمه ایران به بحث درج ها حقوق بیمه استمصونیت یابند. یکی ا  این این حو  

ای ایران قابل انتقاد اند و ا  این جهت قوانین بیمهدر قرارداد بیمه توجهی ننمود  مرط عدم مسئولیت

 اند. های بیمه را با  نمود بامند،  یرا باب سوءاستفاد  مرکتمی

گذار را پومش داد  و ریسک بیمهگر در قبال دریافت حق بیمه، های بیمهدر عقد بیمه، مرکت    

موند در صورتی که خطری مال یا منفعت مورد بیمه را در معرض خطر قرار دهد، خسارت متعهد می

وارد  را پومش دهند. به عبارت دیگر در بیمه، مرکت بیمه در صورت حصول مرایط عقد بیمه، 

گر (. حال اگر مرکت بیمه125، 1379گردد)حیاتی،میمکلف به جبران خسارت وارد  به بیمه گذار 

نسبت به تعهد اصلی نماید، چنین مرطی را باید مصداق مرط  اقدام به درج مرط عدم مسئولیت

گذار مبنی بر جبران گر در قبال بیمهترین اثر عقد بیمه تعهد بیمهمبطل دانست. چرا که مهم

گرفته مود، چنین عقدی  خسارات احتمالی است. حال اگر به وسیله مرطی این اثر ا  عقد بیمه

گردد.  یرا چنین قانون مدنی بود  و منجر به بطالن قرارداد بیمه می 233مصداق بند یک ماد  

نماید. برد و در نتیجه قرارداد بیمه را را بدون عوض می می مرطی تعهد اصلی مرکت بیمه را ا  بین

ای نیست بلکه عقدی مسامحه بامد، امابا این توضیح که عقد بیمه هر چند عقدی احتمالی می

معوض قرار دارا بودن عوض نیز در ذات عقد (. 107،1381،معوض است)آل میخعقدی 

(. حال اگر در قرارداد بیمه مرطی مود که یکی ا  عوضین قرارداد را ا  بین 26، 1387دارد)صفایی،

-مین عوض ببرد، چنین مرطی ذات قرارداد بیمه را دگرگون نمود  و قرارداد بیمه را بدو

 (.81، 1392نماید)مهیدی،
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توان صحیح دانست. بدیهی است قرارداد معوضی که یکی ا  عوضین در آن وجود ندامته بامد، را نمی   

مود را نه تنها باید باطل گر در قرارداد بیمه درج میکه توسط بیمه بنابراین مرط عدم مسئولیت

د این مرط را باطل و مبطل عقد دانست.  یرا موضوع قانون مدنی بای 233دانست بلکه به استناد ماد  

ترین عقد بیمه ریسک مورد بیمه است. به همین دلیل است که اعالم ریسک مورد بیمه، یکی ا  مهم

ضمانت  1316 مصوب بیمه قانون 1«12»ماد  مود. در همین راستا گذار محسوب میتعهدات بیمه

طور عمدی را بطالن عقد بیمه اعالم نمود  است. با کمی اجرای عدم اعالم صحیح ریسک مورد بیمه به 

گر مسئول ای که در آن مرط گردید  است بیمهتوان به قیاس اولویت بطالن قرارداد بیمه می تامل

جبران خسارت نبامد را استنتاج نمود.  یرا وقتی عدم اعالم صحیح ریسک مورد بیمه موجب بطالن 

لی استثناء این ریسک ا  بیمه را نیز باید موجب بطالن قرارداد بیمه مود، به طریق اوقرارداد بیمه می

 2نماید را باید باطل و مبطل دانست. می را ساقط دانست، در نتیجه مرطی که این مسئولیت

گونه که امکان دارد بامد. بنابراین همانگذار میگر و بیمهقرارداد بیمه متشکل ا  دو طرل بیمه  

گر در قرارداد درج گردد، احتمال دارد که این مرط ا  سوی بیمه سوی بیمه ا  مرط عدم مسئولیت

گذار نیز در قرارداد بیمه درج گردد. با این توضیح که بر اساس قوانین و مقررات بیمه )برای مثال 

بیمه مخص ثالث در اتومبیل( حتی در صورتی که بیمه گذار مخصا رانند  بامد و مقصر حادثه نیز 

مرایطی پس ا  جبران خسارت وارد  به قائم مقامی  یان دید   بیمه در صورت وجود بامد، مرکت

حال اگر بیمه گذار درخواست  3تواند به فرد مقصر حادثه )در این مثال بیمه گذار( مراجعه نماید.می

                                                      
 کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات ر گاه بیمهه - 1

مذکوره تأثیری در وقوع حادثه  گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب بیمهداده یا از اهمیت آن در نظر  موضوع خطر را تغییر که 
گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن  نیست بلکه بیمه استرداد قابل پرداخته است گذار در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه  نداشته باشد.

 .گذار مطالبه کند بیمه  قب افتاده است نیز ازع تاریخ

الزم به ذکر است که در صورتی که عدم اعالم ریسک مورد بیمه به صورت غیرعمدی باشد، قانون بیمه با اصول کلی تعهدات قراردادی،  -2
گر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از خود مقرر می دارد:  13منفعت و مصلحت بیمه گذار را مدنظر قرار داده و در ماده 

از وقوع حادثه معلوم شود  نشده یا اظهار خالف واقع قبل  شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار عقد بیمه باطل نمی باشدروی عمد ن
در  ند.فسخ کرا را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه   صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد گذار در گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه بیمه

فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب   اثر .گذار اطالع دهد بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دوقبضه به هصورت فسخ بیم
در صورتی که مطلب اظهار نشده  .گذار مسترد دارد گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه بیمه شود و گذار شروع می به بیمه

صورت اظهار خطر به طور   خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود یا اظهار
 .واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت کامل و

: در موارد زیر بیمه گر 1395 مصوب نقلیه وسائل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون 15ماده  -3
مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق 

مد مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف ـ اثبات ع
 مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی. ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید
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و نماید، که در صورتی که وی مقصر حادثه نیز بامد و حادثه نیز در اثر تعمد وی به وجود آمد  بامد 

یا در حالت مستی و بیهومی وی به وجود آمد  بامد، مرکت بیمه پس ا  پرداخت خسارت وارد  به 

مخص  یان دید  حق مراجعه به وی را ندامته بامد. سوالی که در این  مینه قابل طرح است این 

د که است که آیا چنین مرطی را باید صحیح تلقی نمود؟ در پاسخ به سوال فوق الذکر باید بیان نمو

قانون بیمه مخص ثالث قانون امری بود  و طرفین حق تراضی بر خالل آن  15رسد ماد   می به نظر

را ندارند. به همین دلیل مرط عدم مسئولیت که در این  مینه درج مد  بامد را نیز باید باطل تلقی 

گردید   مباالتی امخاص در جامعههای عمدی امخاص باعث بینمود. مضال بر این پومش خسارت

دهد. به همین دلیل پومش چنین و منافع اقتصادی و نظم عمومی جامعه را در خطر قرار می

خطراتی نیز بر خالل نظم عمومی اقتصادی بود  و در نتیجه چنین مروطی را به دلیل برخورد با 

ای طمهتواند به صحت قرارداد بیمه ل نمی نظم عمومی اقتصادی باید باطل اعالم نمود. اما این مرط

وارد نماید،  یرا چنین مرطی نه بر خالل مقتضای ذات عقد بود  و نه مرط مجهولی است که جهل 

 به آن به عوضین نیز سرایت نماید.

رسد درج مهندسی( به نظر می های اختیاری )برای مثال بیمه نامه مسئولیتنامهدر اغلب بیمه   

-هایی را در قلمرو بیمه نمیذیر بامد. چنین مرطپدر برخی ا  این موارد امکان مرط عدم مسئولیت

توان باطل دانست، بلکه اتفاقا این مروط را باید صحیح قلمداد نماییم،  یرا ا  یک سو هر چند صاحب 

 نماید مسئول می دستگا  در مقابل امخاص ثالث در مقابل خسارت هایی که این دستگا  به آنان وارد

توان این  نمی اقدام به درج چنین مروطی در قرار بیمه نمایند های بیمهبامد، اما اگر مرکت می

ها برای کار در مزارع کشاور ی ساخته مد  اند و برای جابه مروط را باطل دانست.  یرا این دستگا 

ها در باید ا  یدک کش و یا کامیون استفاد  نمود. در نتیجه تردد این دستگا ها  جایی این دستگا 

سک بیمه ای را دوچندان نمود  و احتمال وارد نمودن خسارت جانی و مالی به های اصلی ریجاد 

بیمه اقدام به پومش های  نمایند  یرا خسارت اصلی که مرکتامخاص ثالث را به مراتب بیشتر می

ها و نهایتا جابه جایی جزئی و در محدود  نمایند، خسارت نامی ا  کار کردن این دستگا  می آن

اصلی نیز ممنوع بود  و های  در جاد ها  ست. باید توجه نمود حرکت این دستگا  مین کشاور ی ا

ای اقدام به درج چنین کش صورت گیرد. در مقابل اگر مرکت بیمهالزاما این امر باید توسط یدک

توان صحیح دانست،  یرا رسد که چنین مرطی را نمیمرطی در مورد اتومبیل نماید به نظر می

نماید. به عبارت دیگر هر چند قرارداد  می مرطی ماهیت قرارداد بیمه را عقیم پذیرش صحت چنین

                                                                                                                                   
ناسب متنیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او 

 با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت ـ در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
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برد اما با درج مرطی مبنی بر عدم  نمی بیمه مسئولیت خود را در پرداخت خسارت به کلی ا  بین

های اصلی به امخاص ثالث وارد مرکت نسبت به خساراتی که خودرو ممکن است در جاد  مسئولیت

برد،  یرا با چنین مرطی امکان مسئول تلقی  می نه مسئول تلقی مدن خود را ا  بیننماید، عمال  می

های بردامت محصول که رسد. چرا که بر خالل دستگا مدن مرکت بیمه امری بعید به نظر می

ها ساخته مد  اند، اعم ا  این که جاد  اند، خودرو برای تردد در جاد برای کار در مزارع ساخته مد 

توان گفت که اغلب ترددها و خسارت وارد  نیز نامی ا  تردد ر اصلی بامد و یا فرعی. حتی میموردنظ

توان بیان نمود مرکت بیمه با درج های فرعی. در نتیجه میبامند نه جاد  می های اصلیدر جاد 

مود  و مانه خالی ن های اصلی، ا   یر بار مسئولیتمرط عدم مسئولیت نامی ا  تردد خودرو در جاد 

 توان صحیح قلمداد نمود. مود فلذا چنین مرطی را نمیعمال هدل ا  بیمه نیز تامین نمی

در بیمه را باطل اعالم نمود  است.  رویه قضائی نیز در برخی ا  موارد صراحتا مرط عدم مسئولیت   

 پروند  در مشهد مهرستانی نیامام خم ئیمجتمع قضا یحقوق یدادگا  عموم چهار معبهبرای مثال 

گر نه تنها دامتن گواهینامه رانندگی را برای جبران خسارت توسط مرکت بیمه 9509987کالسه 

گر در صورت عدم دامتن گواهینامه بیمه مرکت ال م ندانسته است، بلکه درج مرط عدم مسئولیت

صرل وقوع  حوادت  مهیاساسا در ب»داند.  یرا ا  نظر دادگا  توسط رانند  مقصر را نیز صحیح نمی

و ندامتن گواهنامه  ریکند و تقصیرا مکلف به جبران خسارت م مهیخسارت مرکت ب رادیحادثه و ا

اساس بند  بردر موضوع ندارد و  یریگردد تاثیو ثالث نم نیسرنش مهیشمول بمکه  نیبا توجه به ا

 1389مصوب  ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنج ساله برنامه قانون 115 اد م 1«ب»

. ثالث عمل کنند مهیب نیگر مکلف هستند در مورد رانند  مقصر همچون سرنشبیمههای  مرکت

بنابراین ندامتن گواهینامه رانندگی متناسب توسط رانند  مقصر حادثه تاثیری در جبران خسارت 

تواند نمی گر نیز با درج مرط عدم مسئولیتگر ندامته و بیمهوارد  به وی توسط مرکت بیمه

  2خود را در جبران خسارت در صورت ندامتن گواهینامه متناسب سلب نماید. مسئولیت

بیمه در لیست ارائه مد  خود، هزینه برخی های  های درمان نیز ممکن است برخی ا  مرکتدر بیمه   

 های بیمه غالبا هزینهها را حذل نمایند. برای مثال ممکن است برخی ا  مرکتا  بیماری و یا جراحی

های  یبایی را ا  ممول تعهدات خود مستثنی نمایند. علت این نیز رومن است  یرا مربوط به جراحی

نماید، که تحقق و یا عدم تحقق آن احتمالی بامد  می بیمه اقدام به بیمه نمودن حوادث و یا خساراتی

                                                      
 .نماید اعمال را ثالث شخص بیمه سرنشین همچون راننده مورد در ثالث شخص بیمه به نسبت است مکلف دارائی و اقتصادی امور وزارت - 1
قاد عدر انلیه مشارا شود ویل میگر تحممهیاست که توسط دولت بر ب یلیمه از قرارداد تحمیقرارداد بدارد: ادامه مقرر می این دادگاه در - 2

. بر این اساس از نظر دادگاه با توجه به تحمیلی بودن قرارداد بیمه حتی در باشد یگذار م اراده کامل ندارد و تابع نظر قانون یآن ازاد یچگونگ
 تواند از زیر بار مسئولیت خود در جبران خسارت به استناد شرط عدم مسئولیت رهایی یابد.ق خالف نیز شرکت بیمه نمیصورت تواف
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ند فوت(، در اعمالی )مانند واژگونی اتومبیل( یا اگر وقوع آن قطعی بامد،  مان آن مشخص نبامد )همان

ها این های  یبایی، عنصر احتمالی بودن در آن وجود ندارد و به همین دلیل نیز بیمههمچون جراحی

 بامد.دهند چرا که عملی قابل پیش بینی میاقدامات را تحت پومش قرار نمی

د. اما به در قرارداد بیمه درج گرد در بسیاری ا  موارد دیگر نیز ممکن است مرط عدم مسئولیت  

توان بیان نمود، در صورتی که این مرط ناظر به تعهدات فرعی بامد و با قانون و نظم صورت کلی می

عمومی مخالف نبامد صحیح است، اما اگر این مرط ناظر به تعهد اصلی طرفین عقد بیمه بامد، 

ساراتی که توان صحیح دانست. برای مثال اگر مرکت بیمه نسبت به جبران خچنین مرطی را نمی

های گری در بخشبیمه نامی ا  امتباهات غیرعمدی نمایند ، کارکنان و با اریابان وی در عملیات

دهد و مانع پرداخت خسارت بر اساس ضوابط و صدور، خسارت و همچنین مالی روی می

ارداد در قر بامد، مرط عدم مسئولیت می گربیمه هایها و بخشنامهگری در دستورالعملبیمه مقررات

گر نسبت به جبران توان این مرط را باطل دانست. همچنین اگر مرکت بیمهدرج نماید، نمی

-گذاران یا ذی بیمه خسارتی که به دلیل با اریابی و یا ایجاد تعهد منجر به اعالم خسارت ا  ناحیه

توان د، نمیدر قرارداد درج نمای پذیرد مرط عدم مسئولیت می گر صورتبیمه الحقوق ایشان بر علیه

نامه چنین مروطی را باطل دانست،  یرا این خسارات در مقایسه با خساراتی که موضوع اصلی بیمه

بامد، جنبه فرعی دامته، در نتیجه چنین مرط عدم مسئولیتی نسبت به این خسارات خالل می

ای حرفه نامه مسئولیتگر در بیمهمود. در مقابل اگر مرکت بیمهمقتضای ذات عقد تلقی نمی

نسبت به موارد فوق الذکر نماید، چنین مرطی را  نمایندگان بیمه اقدام به درج مرط عدم مسئولیت

گر بود ، نامه، تعهد اصلی بیمهتوان صحیح دانست. چرا که تعهدات مستثنی مد ، در این بیمهنمی

گر تعهدی دیگر بیمه نامه مود،گر در این بیمهتوسط بیمه حال اگر اقدام به درج مرط عدم مسئولیت

کند که در مقابل آن هیچ تعهدی نخواهد دامت.  می ای دریافتنخواهد دامت. بلکه صرفا حق بیمه

نسبت به تعهد فوق  دیگر، مرط عدم مسئولیتهای  بنابراین در این بیمه نامه بر خالل بیمه نامه

 اهد بود.الذکر، مرط خالل مقتضای ذات عقد تلقی گردید  و باطل و مبطل عقد خو

ناظر به تعهد اصلی قرارداد نبامد و همچنین مرط  بنابراین در صورتی که مرط عدم مسئولیت   

عدم مسئولیت در مرایطی در قرارداد درج نشد  بامد که انحصار در با ار وجود ندامته بامد باید 

نست. مود را صحیح داکه ا  سوی مرکت بیمه در قرارداد بیمه درج می مرط عدم مسئولیتی

همچنین باید توجه نمود با توجه به متفاوت بودن ماهیت قراردادهای بیمه، در هر قرارداد بیمه، تعهد 

گر اصلی بیمه گر متفاوت بود  و ممکن است تعهدی که در یک بیمه نامه تعهد اصلی مرکت بیمه

آن صحیح  بامد، در بیمه دیگری، جنبه فرعی دامته و در نتیجه مرط عدم مسئولیت نسبت بهمی

بامد. بنابراین در هر بیمه نامه با توجه به ماهیت خاص آن باید تعیین گردد که تعهد اصلی مرکت 
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گر چیست و سپس در مورد صحیح بودن و یا نبودن آن در انطباق با مرط تحدید و عدم بیمه

 گر به قضاوت نشست.مسئولیت بیمه

بیمه اقدام به درج مرط عدم مسئولیت جزیی های باید توجه نمود که در برخی ا  موارد مرکت   

گر ضمن درج مرطی در نمایند. به عبارت دیگر در بسیاری ا  موارد، بیمهمی« فرانشیز»تحت عنوان 

کند. قرارداد، مسئولیت خود را تا میزان معینی به دلیل جزئی بودن خسارت ا  خسارت سلب می

ریال تعیین نمود و خسارت کمتر ا  « n»به را گر حداقل خسارت مورد مطالبرای مثال مرکت بیمه

«n »گر، ضمن درج مرطی در های بیمهداند. مثال دیگر این که برخی ا  مرکترا غیرقابل جبران می

نمایند. های درمان سرپایی را ا  ممول تعهدات خود خارج میهای درمان، هزینهقرارداد بیمه در بیمه

با توجه به این که چنین مرطی مقتضای ذات عقد بیمه را تیییر رسد در این موراد نیز به نظر می

دهد باید صحیح دانست. حقوقدانان نیز تحت عنوان فرانشیز چنین مرطی را صحیح اعالم نمی

اند. هر چند چنین نهادی در بیمه تحت عنوان فرانشیز مطرح مد  اما ماهیت آن نوعی مرط نمود 

 1(.152 ،1390)بابایی،بامدمیعدم مسئولیت 

ممکن است ایراد مود که درج مرط عدم مسئولیت در قرارداد بیمه ا  سوی مرکت بیمه به دلیل    

الحاقی بودن قرارداد بیمه را باید مطلقا باطل قلمداد نمود، اعم ا  این که نسبت به تعهد اصلی مرکت 

بامد.  می ونی قابل پاسخگر، این ایراد در نظام حقوقی کنگر بامد و یا تعهد فرعی مرکت بیمهبیمه

های بیمه های بیمه در حال حاضر خصوصی مد  و تعداد مرکت یرا با توجه به این که اکثر مرکت

توان با ار دیگر نمی 2بامند رو به فزونی است،که در حال حاضر در صنعت بیمه کشور فعال می

را متصور گردید.  های پیش در دست دامتندهای بیمه دولتی که در دههانحصاری که مرکت

های بیمه خصوصی تا حدی ا  انحصارگرایی که در صنعت بنابراین با توجه به فعالیت گسترد  مرکت

  (.25، 1392مد  است)کاتو یان،گردید کاسته بیمه مشاهد  می

توان استفاد  نمود، استدالل دیگری که در  مینه بطالن مرط عدم مسئولیت در قرارداد بیمه می   

ه ماهیت اقتصادی مرط عدم مسئولیت است.  یرا مرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت را امار  ب

(، با این توضیح که تولیدکنند  و عرضه کنند  یا 9، 1394تلقی نمود)عابدی،توان دو نهاد موا ی می

باید اقدام به خرید بیمه مسئولیت نمایند و یا در مقابل خریدار اقدام به درج مروطی جهت تحدید 

                                                      
نماید. درصد خسارت را پرداخت نمی هگر غالبا در بیمه بدنه خودرو دتوجه نمود که فرانشیز اقسام دیگری نیز دارد. برای مثال بیمه یدبا - 1

گر، دهد. با توجه به محدود کردن سقف تعهد بیمهدرصد میزان خسارت کاهش می ودخود را در این زمینه به ن یتبه عبارت دیگر مسئول
 چنین مواردی را باید شرط تحدید مسئولیت دانست نه شرط عدم مسئولیت.

می باشند. این در حالی  شرکت بیمه خصوصی در سطح کشور در حال فعالیت یست و چهارالزم به ذکر است که در حال حاضر حدود ب -2
 که فقط یک شرکت دولتی )بیمه ایران( در حال حاضر در حال فعالیت می باشد.  است 
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های بیمه، نتوانند ا  مسئولیت خود نمایند. حال اگر عرضه کنند  و تولیدکنند  ضمن پذیرش هزینه

رود. مزایای آن استفاد  نمایند اصوال فلسفه اقتصادی بیمه نیز تحت معاع قرار گرفته و ا  بین می

ی نمود  و ال م به ذکر است در برخی ا  موارد قانون نسبت به درج مروط عدم مسئولیت موضع گیر

 بیمه قانون 1«11»ماد  چنین مروطی را صریحا نامعتبر اعالم نمود  است. برای مثال بر اساس 

هر  درج1395 مصوب نقلیه وسائل ا  نامی حوادث اثر در ثالث مخص به مد  وارد خسارات اجباری

ارت بامد یا گر و  یان دید  )اعم ا  این که قبل ا  خسمرطی که مزایای قانونی کمتری برای بیمه

بعد ا  خسارت( دامته بامد را باطل اعالم نمود  است. این ماد  هم مرط عدم مسئولیت را در بر 

 (.334، 1396)خدابخشی،مسوولیتگیرد و هم تحدید می

 بازرگانیهای  آثار شرط عدم مسئولیت در بیمه -3

مود و سخن گفتن  می در صورت صحت مرط عدم مسوولیت، مسئولیت ناقض تعهد به کلی ساقط   

ا  میزان مسئولیت امری لیو و بیهود  خواهد بود. بنابراین در صورت صحت مرط عدم مسئولیت، 

های با رگانی نیز در برخی ا  موارد ممکن است رود. در بیمه می مسئولیت مشروط له به کلی ا  بین

بامند، در مروط عدم مسئولیتی در قرارداد درج گردد که در صورتی که این مروط صحیح 

گر  چهارچوب مروط مذکور، مشروط له ا  مسئولیت مبرا خواهد بود. برای مثال در مواردی که بیمه

 های کشاو ی برای تردد در بزرگرا  اصلی کشور محدودیت ایجاددر مورد خسارات نامی ا  دستگا 

ید، ا  ممول تعهدات ها را ایجاد نماها در بزرگرا کند و خساراتی که نامی ا  تردد این دستگا  می

گر را مکلف به جبران خسارت توان مرکت بیمهخود خارج بداند، در صورت برو  حادثه دیگر نمی

 ها در کشور دانست.نامی ا  تردد این دستگا 

در صورتی که مرط عدم مسئولیت نیز باطل بامد، باید تعیین نمود که آیا مرط عدم مسئولیت در  مر    

رسد در صورتی که مرط عدم مسئولیت ناظر به  می مبطل. در این راستا به نظر مروط باطل است و یا

ارکان تعهد عقد بیمه بامد به عبارت دیگر مرط عدم مسئولیت ناظر به تعهد اصلی عقد بیمه منعقد  بین 

طرفین عقد بامد، مرط عدم مسئولیت را نه تنها باید باطل دانست، بلکه مبطل نیز خواهد بود. اما در 

ورتی که مرط عدم مسئولیت ناظر به تعهد اصلی عقد بیمه نبامد و مرط مذکور بر خالل قانون و یا ص

 نظم عمومی بامد، باید مرط مذکور را صرفا باطل و عقد بیمه را به اعتبار خود برقرار دانست.

                                                      
ق درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلی - 1

نامه  گونه رضایت شود. همچنین اخذ هره هر نحوی، باطل و بالاثر است. بطالن شرط سبب بطالن بیمه نامه نمیتعهدات بیمه گر در قرارداد ب
 گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتاز زیان دیده توسط بیمه

 .ای بالاثر استنامه
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 نتیجه گیری

ت. باید توجه یکی ا  مباحث مهم در حقوق بیمه در نظام حقوقی ایران، مرط عدم مسئولیت اس  

های خاصی دارد که توجه به این نمود که مرط عدم مسئولیت در حقوق بیمه در صنعت بیمه ویژگی

های با رگانی، توجه به موضوع قرارداد مود. به صورت کلی در بیمهها امری مهم قلمداد میویژگی

گر ال تعهدات بیمهبامد.  یرا اصو می گربیمه امری حائز اهمیت در تعیین میزان مسئولیت بیمه

محدود به موضوع قرارداد بیمه است. همین موضوع قرارداد بیمه نیز در برخی ا  موارد به وسیله 

 گردد. قانون و یا به وسیله توافق طرفین محدود می

گر نمود  است. در برخی ا  موارد، قانون گذار خود اقدام به محدود و یا منتفی کردن مسئولیت بیمه  

داند.  نمی گر را مسئول خسارت نامی ا  جن  و مورشقانون بیمه بیمه 28بر اساس ماد  برای مثال 

نامه بدنه وسائل نقلیه  مینی  بیمه مرایط عمومی  53نامه ممار   آئین  6همچنین ماد  

حاوی مقرراتی در این راستا است که باید توجه نمود، در این قبیل موارد،  09/12/1384 مصوب

گر در نتیجه حکم قانون محدود گردید  است نه توافق طرفین، بنابراین این موارد را مسئولیت بیمه

 گر دانست.توان مصداقی ا  مرط عدم مسئولیت و یا تحدید مسئولیت مرکت بیمهنمی

توان مروط عدم مسئولیت در قرارداد بیمه مروطی در قرارداد وجود دارد، که این مروط را می  

گر تا سقف معینی مسئولیت پرداخت خسارت را به نحو کلی گونه مروط بیمهجزئی دانست. در این 

کند. در چنین مواردی خسارت در صورتی قابل جبران است که میزان تعیین مد  ا  خود ساقط می

توان نماید، نمیبیشتر بامد. این گونه مروط را با توجه به این که اثر اصلی عقد بیمه را سلب نمی

 نماید، اصلی تعهد به مسئولیت نسبت عدم مرط درج به اقدام گربیمه مرکت رباطل دانست. اگ

مرطی اثر اصلی عقد بیمه را ا   چنین  یرا. بامدمی نیز مبطل بود  بلکه باطل تنها نه مرطی چنین

 معوض عقدی که را بیمه قرارداد نتیجه در و کندساقط می را بیمه مرکت اصلی بین برد  و تعهد

 نماید.می عوض بدون را بامدمی

 اصلی تمام تعهد به مسئولیت ناظر عدم مرط که صورتی در که نمود بیان توانمی قاعد  عنوان به  

 که بامد نشد  درج قرارداد در مرایطی مسئولیت در عدم مرط همچنین و بیمه نبامد قرارداد

 عدم مرط باید   بامد،بامد و قانون نیز آن را باطل اعالم ننمود دامته وجود با ار در انحصار

 توجه باید البته. دانست صحیح را مودمی درج بیمه قرارداد در بیمه مرکت سوی ا  که مسئولیتی

 گربیمه اصلی تعهد بیمه، قرارداد هر در بیمه، قراردادهای ماهیت بودن متفاوت به توجه با نمود

 بیمه در بامد،می گربیمه رکتم اصلی تعهد نامه بیمه یک در که تعهدی است ممکن و بود  متفاوت

اخیرا در . بامد صحیح آن به مسئولیت نسبت عدم مرط نتیجه در و دامته فرعی جنبه دیگری،
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نسبت به درج  1394قانون بیمه اجباری مخص ثالث مصوب  11برخی ا  موارد قانون همچون ماد  

 نمود  است. پیشنهادمروط عدم مسئولیت موضع گیری نمود  و چنین مروطی را نامعتبر اعالم 

مود قانون گذار اقداماتی جامع نسبت به مرط عدم مسئولیت تعیین تکلیف نماید و ا  ارجاع و  می

واگذاری این مروط به توافق طرفین خودداری نماید،  یرا توافق طرفین در این  مینه ا  رسیدن به 

است قانون گذار در این هدل حقوق که همانا عدالت اجتماعی است قاصر است. بنابراین ضروری 

 مینه صرفا به کنترل قضائی اکتفا ننماید و با کنترل تقنینی، تصویب قوانین مناسب در این  مینه را 

 در دستور کار خود قرار دهد.
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