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Abstract 

The general rule in Common Law is that, any person may obtain different insurance policies for same 

subject matter and same risk and he is free to claim payment from all insurers in a way he thinks 

proper, however; the insurer, who has compensated damage and loss, can call on other insurers to 

bear their share of loss, this right is called the principle of Contribution. When an insurer is entitled to 

recover contribution from other insurers, there is a question of how that contribution is to be assessed, 

there is three methods of calculation. 

1. Maximum Potential Liability 

2. Independent Actual Liability 

3. Common Liability 
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دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ،حقوقدانشکدة گروه حقوق خصوصی،  استادیار .3  
حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشکدة گروه حقوق خصوصی،  دانشیار. 4  

 (01/10/0933ـ تاریخ پذیرش:  10/01/0931 :)تاریخ دریافت

 دهیچك

ن مجاز اسـت  یو همچن متعدد اخذ كندهای  هنام بیمه موضوع و خطر مشابه یتواند برا ین است كه هر شخص میا یكلقاعدة  ال، در كامن
خسـارت را پرداخـت كـردق  ـ      كه  گری بیمهطرف دیگر، از . افت كندیداند خسارت خود را در می كه مناسب یان به روشگر بیمههمة از 

ـ ا. ان سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبـه كنـد  گر بیمه گریدارد از د ـ    «اصـ  مشـاركت  »ن  ـ  بـه   ی  گـر  بیمـه  یمعـروف اسـت. وقت
ان گـر  بیمـه  ن اسـت كـه سـهم مشـاركت    یكند موضوع ا یان مراجعه مگر بیمهبقیة افت سهم مشاركت به یدر یخسارت برا ةكنند پرداخت
؛ ت بـالقوق مسئولیروش  داكثر  .0: شنهاد شدق استیان پگر بیمه تمسئولیسهم و محاسبة  یبرا یحاسبه شود. سه روش كلد میچگونه با

 .ت مشتركمسئولی. روش 9؛ مستق  یت واقعمسئولی. روش ٢

 واژگاندیكل

 .، مسئولیت واقعی مستق ت مشتركمسئولیت بالقوق، مسئولی داكثر بیمة مضاعف، اص  مشاركت،  
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 مقدمه

 اصب   موجب   به .است مسئول انگر بیمه انیم خسارت ةجانب همه میتقس مضاعف بیمة یحقوق آثار از یكی

 پرداخبت  به انگر بیمه تعهد البته. كند مطالبه انگر بیمه از كی هر از را خسارت تواند می گذار مهیب ،مشاركت

 افبت یدر ببه  منجبر  دیب نبا هاگر بیمه یاشتراك تمسئولی و است گذار مهیب خسارت زانیم به حداكثر خسارت

 كیب  هبر  از تواند ینم گذار مهیب. باشد او ییدارا شیافزا باعث و گذار مهیب یواقع خسارت بر مازاد خسارت

 از زانیب م همبان  ببه  گر بیمه هر طرف از خسارت پرداخت با و كند مطالبه را خود خسارت ك  انگر بیمه از

 انصباف  و عبدالت  یمبنبا  ببر  مشاركت اص  انگلستان، قوقح در .شود می كاسته یبعد انگر بیمه تمسئولی

 كیب  متوجبه  فقط دینبا خسارت همة پرداخت تمسئولی گر بیمه چند وجود علت به كه هیتوج نیا با ؛است

 گبذار  مبه یب مقابب   در مستق  و جداگانه بیمة حق افتیدر واسطة به انگر بیمه از كی هر . چونباشد گر بیمه

 مضباعف،  بیمبة  منب    یب دل ببه  ،رانیا بیمة قانون در .شود سرشكن ها آن همة نیب دیبا خسارت و ندا مسئول

. اسبت  یمنتفب  هبم  انگر بیمه نیب تمسئولی میتقس موضوع در نتیجه و مانده مسكوت زین مضاعف بیمة ثارآ

 شبده  اشباره  مضباعف  بیمبة  وجبود  صبورت  در انگر بیمه تمسئولی بهها  هنام بیمه طِیشرا از یبعض در فقط

 در انگبر  بیمبه  تیولئمس انگلستان ییایدر بیمة قانون. ندارد وجود خصوص نیا در زین ییقضا رویة و است

 صبورت  در . موضوعی كهاست شناخته تیرسم به خسارت از یمتناسب درصد صورت به را مضاعف بیمة

 بهمحاسب  چگونبه  انگبر  بیمه سهم كه است نیا دآی می وجود به خسارت پرداخت یبرا انگر بیمه مشاركت

 یچگبونگ  امبا  اسبت.  كبرده  اشاره سهم متناس  درصد به یكل طور به انگلستان ییایدر بیمة قانون. شود می

 هبر  سبهم  نیبی تع جهت روش سه انگلستان ییقضا رویة در. است نكرده مقرر را آن زانیم نییتع و یابیارز

 سبهم  یابیب ارز یببرا  را نصافا بر یمبتن گرید روش قضات كه ستین آن از مان  البته كه دارد وجود گر بیمه

 و ،مشباركت  تحقبق  یببرا  الزم اركبان  مشباركت،  اصب   یبررسب  به پژوهش نیا در .كنند اتخاذ انگر بیمه

 .شود پرداخته می مسئول انگر بیمه نیب تمسئولی میتقس یچگونگ

 7اصل مشاركت

 یببرا  تواند یم شخص هر و است یقانون و مشروع مضاعف بیمة انعقاد ال كامن و انگلستان حقوق در

 دانبد  مبی  مناسب   كبه  ینحبو  ببه  انگبر  بیمبه  از وبخرد  هنام بیمه نیچند واحد موضوع و واحد خطر

                                                                                                                                                    
1. Principle of Contribution 
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ان در قراردادهبای بیمبه   گبر  بیمبه مغایر با مشاركت موضوع مشروط بر اینكه این كند؛  مطالبه خسارت

 (.Walmsley 1997: 271كند ) افتیدر یوجه وارده سارتخ از شتریب تواند نمی گذار البته بیمه. نباشد

گبذار   كه بیمه در مواردی» :مقرر كرده است 6081مصوب  انگلستاندریایی بیمة قانون  08مادة 

گری تا مبلغی كه به موج  قرارداد  هر بیمه مضاعف بیمه شده باشد،بیمة به صورت مازاد از طریق 

اگبر هبر   . 2می باشد؛ گران براساس سهم متناس  در پرداخت سهیم  خود متعهد است با دیگر بیمه

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

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

 «دین خود پرداخت كرده به دیگران رجوع كند.

از  یكبه پوششب   ،مضباعف  ةبیمب در صورت وجود  ،نیز  6كبلمطابق تعریف دیكشنری حقوقی 

 ،عمبر  ةبیمگذار واحد است، جز در مورد  نف  واحد و برای بیمه ذی برایگر  طرف یك یا چند بیمه

 تواند: گذار می بیمه

 گران نسبت به سهم او از خسارت وارده یا متعلقه رجوع كند؛ به هر یك از بیمه. 6

كننبده خسبارت را ببه     گبر پرداخبت   سارت را مطالبه كند و بیمهك  خ گر بیمهاز یك یا چند . 2

 گران ناگزیر كند. بازیافت )استرداد مبلغ اضافی بر سهم تعهد( از دیگر بیمه

ان گبر  بیمبه خسبارت ببین    ،گبذار  پس از پرداخت خسارت به بیمهیادشده، با توجه به تعاریف 

اسبت.  مسبئول  رای پرداخت خسبارت  ت تعهد خود بان به نسبگر بیمهشود و هر یك از  می تقسیم

گر تضمین بدهد كبه   باید به هر بیمهگذار  بیمه، انگلستان یدریای ةبیمقانون  22 ةمادبه موج   ،البته

كه بیش از خسارتش باشد دریافت نكند. اما اگبر وجهبی ببیش از خسبارت      ای از دیگری تا اندازه

ببه نسببت سبهم ایشبان در مشباركت در      و باید  است، مبلغ اضافه نزد او امانت دكرخود دریافت 

 ای به آنان بازپرداخت كند. پوشش بیمه

گذار بر عدم دریافبت   تضمین دادن بیمه گرچهاند  در تفسیر این نظر گفته دانان گروهی از حقوق

گران مبتنی بر عدم حق وی در انتفاع از بیمه و مطابق قواعبد   بیش از خسارت خویش از سایر بیمه

گران در صورت پرداخت بیش از سبهم خبود    گر به سایر بیمه بیمه ةمراجعحق حقوقی بیمه است، 

                                                                                                                                                    
1. Black’s law dictionary 
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خطرهایی را تحت پوشبش  گر با ارزیابی و نرخ و شرایط خویش  زیرا هر بیمه .ردمبنای حقوقی ندا

بدین ترتی  هنگام وقوع خسارت نیز بایبد تبا میبزان تعهبد      .و تعهداتی را پذیرفته است قرار داده

گبران اسبت    گذار و سایر بیمه تواند از قراردادهای دیگری كه بین بیمه و نمی دكنخود آن را جبران 

این امكبان را ببه    فقطدیگرند و وجود چند قرارداد بیمه  زیرا قراردادها مستق  از یك .مند شود بهره

ثانیاً هنگام وقوع خسارت آن را از طریق هبر   و دكندهد تا اوالً تأمین بیشتری احساس  گذار می بیمه

دیگر الزم نیسبت   ،نه بیشتر از آن را. اگر این تحلی  را بپذیریم ،جبران كند كردی كه اختیار گر بیمه

گبر   یك بیمه یادشده راهای  مگر در صورتی كه بیمه ؛مضاعف مسترد شوند ةبیمهای بابت  حق بیمه

 .(622 : 6238 نشاط )صادقیشود اضافی مسترد  مةبیباشد كه در این حالت باید حق  دادهانجام 

 سبایة  در و دارد انصباف  و عبدالت  در شبه یر مشباركت  اصب   گفبت  دیبا نظر نیا به پاسخ در

 بیمبة  حق واسطة به انگر بیمه از كی هر قراردادها حقوق موج  به هرچند .شود می ریتفس عدالت

 كنبد  یمب  اقتضبا  انصباف  و عبدالت  ،اسبت  مسئول گذار مهیب مقاب  در كرده افتیدر كهای  جداگانه

 .شود سرشكن انگر بیمه نیب خسارت و نباشد گر بیمه كی عهدة بر فقط خسارت اختپرد

 مراجعبة  و خسارت مطالبة یبرا انگر بیمه از كی هر به گذار مهیب مراجعة حق و مشاركت اص 

 ببه  تبوان  یمب  رانیب ا حقبوق  در را مسبئول  انگبر  بیمبه  از كی هر به خسارت ةكنند پرداخت گر بیمه

 خبود  ارتخس بداند مناس  كه یبیترت هر به تواند می گذار مهیب چون .كرد هیتشب یتضامن تمسئولی

 تمسبئولی  از زانیب م همبان  به گر بیمه هر از خسارت افتیدر مقاب  در و كند مطالبه انگر بیمه از را

 در كبه  دارد گبذار  مبه یب یببرا  را تیمز نیا یتضامن تمسئولی ،همچنین .شد خواهد كاسته نیریسا

 دلخواه به انگر بیمه از یك هر از را نآ همة جبران تواند یم خسارت ورود و ثهحاد رخداد صورت

 نحبوة  و گر بیمه تمسئولی زانیم دربارة یگرید شرط هنام بیمه در اگر ،البته. بخواهد شانیا همة از ای

 اسبت  گفتنی .است االتباع الزم قرارداد نیطرف انیم شرط نیا باشد، شده درج او به گذار مهیب وعرج

 دیب نبا و اسبت  دهیب د انیب ز ببه  وارده ارتسب خ زانیب م به ،حداكثر غرامت، پرداخت به گر بیمه تعهد

 ایب  گبذار  مهیب جان  از وارده خسارت بر مازاد غرامت افتیدر به منجر هاگر بیمه یتضامن تمسئولی

 .(282: 6201 یرحمان و یاحمد طال ) 6شود دهید انیز
                                                                                                                                                    

 و دارد قبرارداد  در تصبری   ایب  قبانونی  نبص  ببه  نیاز و است اص  خالف تضامناند كه  بر آن نیز دانان حقوق از گروهی .6
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 مبنای مشاركت

خصوص نظارت و راهنمایی در  گیری در هنگام تصمیم ،های انصاف گاهدادرا اص  مشاركت ریشة 

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

انبد در برخبی شبرایط     . موضوعاتی كه معموالً مشمول قانون بودهوردندبه وجود آ ،برای طرح دعوا

كه خسبارت قبانونی   گرفته  میمعموالً مواردی را در بر  اند؛ كه گرفته یم اص  انصاف قرارحوزة در 

موجبود در انصباف ببه ایجباد شبرایطی      رویبة  ببوده، یبا   مبثثرتر  وجود نداشته، خسارت منصفانه 

ها  به آن كردند میهای انصاف اتخاذ  رویكردی كه دادگاه .شده است میمنجر تر برای طرفین  مناس 

كنند طور خاص در قانون به آن پرداخته نشده تنظیم   را به روشی كه به داد حقوق طرفین اجازه می

تا از ایجاد دعاوی متعدد جلبوگیری شبود. گفتبه    كنند نف  را در یك دادگاه جم   طرفین ذیهمة و 

هرچنبد گفتبه شبده     (.Harpum 1977: 233) گیبرد  شود اص  مشاركت در ایبن دسبته قبرار مبی     می

خصوص مشاركت وضبعیت معمبول    )در واق  در رارداد اصالح شودقوسیلة تواند به  مشاركت می

 ،انبد(  مشباركت و تقسبیم خسبارت تعیبین تكلیبف كبرده      دربارة موضبوع  ها  نامه این است كه بیمه

 گذاری شده اسبت. در  بلكه بر مبنای اصول عدالت و انصاف پایه؛ مشاركت مبتنی بر قرارداد نیست

گبذار ببیش از    طبوری كبه بیمبه    ؛ گیرند عدالت در نظر میسایة موارد را در همة ها  دادگاهزمینه این 

گبر(   )بیمبه مسبئول  پرداخبت توسبط یبك شبخص      ،در واقب   .ددست نیاور  طلبش ادعا نكند و به

شبود در ازای   ها خواسته مبی  و در عوض از آن  از پرداخت خسارت معاف نكندگران دیگر را  بیمه

تباریخی  ریشبة  . كننبد در پرداخبت مشباركت    اند( ردهكه دریافت كای  )حق بیمهاند  بردهسودی كه 

 .Godin Vپرونبدة  قاضی منسبفیلد در  از سوی ارتباط اص  مشاركت و اص  انصاف حكم صادره 

London Assurance Co [1758] گذار غرامبت دریافبت كنبد، عبدالت      اگر بیمه»گوید:  است كه می

پرداخت خسارت شخصی كبه او را بیمبه    دیگر برای گران با تناس  با یك كند بیمه طبیعی حكم می

 Bovis Construction Ltd V. Commercial Union Insurance پرونبدة  در .«كننبد مشاركت  اند كرده

                                                                                                                                                    
 در كبه  اسبت  ایبن  نظر این مشك . پذیرند می گر بیمه هر سهم میزان به یتمسئول تقسیم مبنای بر را گران بیمه مشاركت

 عببارت  كبه  ،بیمه سیسأت مهم اهداف از یكی با این و است دشوار گر بیمه هر یتمسئول میزان تعیین اشتراكی یتمسئول

 .(282: 6201 رحمانی و احمدی طال ) دارد منافات گذار، بیمه بر وارده ارتخس جبران تسهی  از است
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Co 2ا یب  است مجاز نیطرف نیب یقرارداد رابطة اساس بر .6 مشاركت كه آیا بود نیا سر بر بحث .

 مجباز  6030 یمبدن  تمسبئولی  قانون اساس بر .2ا یكرد  یبررس انصاف نظام به توجه با را آن دیبا

 هرچنبد  و اسبت  انصاف نظام اساس بر مشاركت كه بود نیا پرونده نیا در Steel یقاض نظر .است

 در مشباركت  ببا  مقصبر  چند مشترك تمسئولی زمینة در 6030 یمدن تمسئولی قانون نیب یتشابهات

 .شود نمی مالاع مشاركت و مضاعف بیمة خصوص در قانون نیا دارد، وجود مهیب

دكتبرین   اعالم كردقاضی نیز  Caledonia North Sea Ltd V. Btplc [2002]پروندة در  ،همچنین

و ایبن اصب     6رود گذار به كار مبی  بیمهناعادالنة مشاركت به منظور جلوگیری از دارا شدن منصفانة 

از یك بیمه دارد كه  بیشدر مواردی كه گذار  حقوق بیمه است كه بیمه شده در كامالً پذیرفته یاصل

گبری   . بیمبه كنبد تواند بیش از مبلغ ك  خسارت وارده را دریافت  نمی كند میخطر یكسانی را بیمه 

گرانی كه همان خطر  خود حق دارد از سایر بیمهنوبة كه برای پرداخت خسارت انتخاب شده نیز به 

گران مبتنی بر این اصب    مه. اص  مشاركت منصفانه بین بیكنددرخواست مشاركت  اند كردهرا بیمه 

مشاركتی برای پرداخت خسبارت بایبد در پرداخبت    مسئولیت طرفین متعهد در یك كه كلی است 

ها هنگام رویبارویی ببا اعمبال     شود، دادگاه كه مشاهده می چنان ،. بنابراینكنندسهم خود مشاركت 

مقبام تنظبیم    منعطف دارند و در مواردی كه ضروری تشبخیص دهنبد در   یاصول انصاف رویكرد

 نحوی  حتی اگر موج  فاصله گرفتن از قانون باشند، به؛ اند این اصول برآمدهپایة حقوق طرفین بر 

 .(Mohamed 2013: 208كنند ) میگذار توجه  حقوق مطلوب بیمه به كه در نهایت 

 اركان الزم برای تحقق مشاركت

مضاعف منعقد شده بیمة  دارد كهنیاز به این  اولمرحلة ان در گر بیمهبحث مشاركت میان  طرح

ست ا های حقوقی یكسان و واحد است و عبارت نظامبیشتر مضاعف در بیمة شرایط تحقق  باشد.

                                                                                                                                                    
 شبده وارد  پرداخبت  سبهم  اصول به اسكاتلند حقوق از را كمشتر ضامنین اصول و رفت فراتر پرونده حتی این در قاضی .6

 یتمسبئول  كبه  ای گونبه  به كند، مطالبه ناضامن سایر از را شده پرداخت دارد مقدار حق ضامن اصول، این اساس بر .كرد

 نكبه آ از هبا، اعبم   ضبامن  سبایر  و ضامن این . چوننباشد ضامنی هیچ به نیاز و شود تحمی  مساوی صورت به مشترك

 و منفبرداً  ،نباشبند  یبا  باشبند  مطلب   دیگبر  یبك  وجبود  از ناضامن نكهآ از اعم و باشد متفاوت یا یكسان ضمانت مستند

 .باشند داشته یتمسئول معین بدهی یك پرداخت در زمینة اینكه بر مشروط البته ؛هستند پرداخت مسئول ،مجتمعاً
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معتبر و و وحدت ریسك و خطر، نف  واحد،  ،نف  وحدت زمان، وحدت ذی ،از وحدت موضوع

 .شود میبررسی این شرایط در این قسمت  .ها هنام بیمهقاب  اجرا بودن 

 7زمانوحدت 

 ببه طبور جز،بی،   یبا  به طور كلی  ،مضاعف، قراردادهای بیمه باید زمان واحدی رابیمة برای تحقق 

زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این  ْ پوشش دهند. مالك

رارداد بیمه ببرای  قب  از انقضای مدت بیمه، اقدام به انعقاد ق ،گذار مورد ندارد. معمول است كه بیمه

. گذار وارد نیسبت  گونه من  و اشكالی به این عم  بیمه . هیچكند می مدت پس از انقضای عقد قبلی

موضبوع از مصبادیق   بنبابراین  شود و  می قبلی آغازبیمة چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای 

اهمیتبی  هبا   هنامب  بیمبه انعقباد   زماندر نتیجه  .( 620: 6200ه نیست )بابایی نام بیمهوحدت زمانی دو 

 ست.ها هنام بیمهآنچه مهم و معیار تعیین وحدت زمان است زمان اعتبار . ندارد

 وحدت موضوع

ه نامب  بیمبه . البته الزم نیست دو اموال باید یكسان باشدهای  مضاعف، موضوع بیمهبیمة برای تحقق 

 تحت را مهیب مورد از یشتریب زانیم و تر گسترده سط  است ممكن هنام بیمه كی 2دقیقاً مشابه باشد.

 در هنامب  بیمبه  دو هبر  كبه  اسبت  آن مضاعف بیمة تحقق یبرا یضرور و مهم اما .دهد قرار پوشش

 واحبد  موضبوع  ببه  پوشبش  حبداق   در و باشند داشته یپوشان هم مهیب موضوع از یمشخص بخش

 (.Ivamy 1993: 518) باشند خسارت پرداخت به متعهد

 9نفع وحدت ذی

گذار باشبد   خواه مستقیم بیمه؛ یك نفر باشدها  هنام بیمهنف   مضاعف الزم است ذیبیمة تحقق  برای

تحقق  ه داشته باشد.نام بیمهنف  بودن در  خواه غیرمستقیم در موقعیتی قرار گیرد كه بتواند ادعای ذی

 مانند اینكبه شبخص ثبالثی   ؛ مضاعف بدین صورت ممكن است به دالی  مختلف حاص  شودبیمة 

آن باشبد و   تهیه كردهای  هنام بیمه كه خود او نیز قبالً درحالی بخردای  هنام بیمهگذار  بیمه ةبدون اجاز

تهیبة  گذار از  مضاعف این باشد كه بیمهبیمة ممكن است علت تحقق نیز  .ه را هم تنفیذ كندنام بیمه
                                                                                                                                                    
1. for Same Time 

2. Shouldn't be identical 
3. Same Insured 
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)خروشبی   ه كنبد نامب  بیمبه  خبر باشد و خود نیز اقدام به اخبذ  اش بی دیگری توسط نمایندهنامة  بیمه

6208 :681). 

 7وحدت ریسک و خطر

دیگبر  نامبة   بیمبه ممكبن اسبت    .مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحبد باشبد  بیمة برای تحقق 

ریسكی كبه سبب  ببروز خسبارت شبده بایبد در هبر دو         ، اماهای بیشتری را پوشش دهد ریسك

 بدنبه  ةمیب یلیاتومب سرقت ای خسارت ششپو جهت مثالً .(Smyth 1984: 127) ه یكی باشدنام بیمه

 تمسبئولی  پوشبش  تحبت  گرید یشركت نزد زین ریغ به خسارت رادیا خطر مقاب  در و شود می اخذ

 متفباوت  یهبا  سبك یر یببرا  اسبت  ممكن اموال بیمة مورد در ای ردیگ می قرار (ثالث شخص بیمة)

هبای   هنامب  بیمبه  مبه یب یاهب  شبركت  توسبط  ،یعیطب حوادث ای جنگ از یناش خسارت از اعم ،یمال

 پوشبش  تحبت  خطبر  و سكیر تفاوت علت به شده،یاد یها مثال خصوص در .شود صادر مختلف

 Boog V. Economic Insurance companyپروندة در  .كند نمی دایپ تحقق مضاعف بیمة ها، هنام بیمه

Ltd  و ببار   كارخانبه داشبت   2در شهر لوتن یگذار بیمه. موضوع وحدت ریسك و خطرمطرح شد

حوادث بیمه كرده ببود. ببار سبیگار ببرای یبك شب  ببه        همة در مقاب   Aكارخانة سیگاری را در 

. دادگاه حكم صادر كرد این خسارت را پرداخت گر بیمه. حریق شدطعمة منتق  و آنجا  Bكارخانة 

ای را ببرای كاالهب   Bكارخانبة  ی كه گر بیمهمستحقق دریافت سهم مشاركت از  گر بیمهكرد كه این 

طور موقبت از  ه ریسك كاالهایی را كه ب Bكارخانة  گر بیمه نیست. چون انبارشده در آن بیمه كرده

ه یكسان نیست نام بیمهها در دو  ریسك ،در نتیجه است. پوشش نداده آمده B كارخانة به Aكارخانة 

ه ببر ایبن   واق  در این پرونبد  مضاعف و متعاقباً حق دریافت سهم مشاركت منتفی است. دربیمة و 

 ةدهند تواند از عناصر مهم تشكی  می شده شد كه مح  خاص و مكان اموال بیمهگرفته اساس نتیجه 

ایبن   Zurich Insurance company V. Shield insurance company limitedپروندة در  ریسك باشد.

كبه  ار ببود  قضبیه از ایبن قبر    .ریسك یكسان است یا خیرها  هنام بیمهبحث وجود داشت كه آیا در 

اتومبیب    هاجازة راننبد موتوری شركت بیمه باید راننده را و هر كسی كه با نقلیة وسای  بیمة مطابق 

                                                                                                                                                    
1. Same Risk or Same Pril 

2. Luton, Town in England 
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متعهد ببود   ،كارفرمانامة مسئولیت  بیمهبه موج   ،دیگربیمة راند بیمه كند. شركت  می را Qشركت 

قص شرایط ایمنی مرببوط  اعم از ن ،بیماری یا هر آسی  ناشی از كاریا را در قبال حادثه  Qشركت 

حبت  ت ،وظبایف شبركت   دادن به كار یا نقص شرایط الزم برای حفظ سالمت كاركنان حین انجبام 

بود در زمانی كه مسافر خودروی متعلق ببه شبركت    Qكه كارمند شركت  Sپوشش بیمه قرار دهد. 

Q راننده شخص . مجروح شدو س تصادف كرد وبود با اتوبD     ت بود كبه او هبم كارمنبد شبركQ 

كار مربوط به شركتشان بودنبد )حادثبه در زمبان كبار رخ داده      دادن هر دو حین انجام Sو  D بود.

را تحت پوشبش قبرار    Qشركت مسئولیت ه نام بیمهدادگاه در این پرونده استدالل كرد كه دو  .بود(

كبی  ی ه متفاوت اسبت. نام بیمهو موضوع ریسك تحت پوشش در دو مسئولیت اما موضوع  ؛اند داده

در قببال اشبخاص ثالبث و     Qشبركت   مدنی دارندة وسای  نقلیبة موتبوری  مسئولیت در خصوص 

سالمت و  مدنی كارفرما در صورت نقض تعهد مربوط به حفظبیمة مسئولیت دیگری در خصوص 

اگرچه در ظاهر ممكن اسبت ببا هبم مشبابهت      ،كار است. این دو دادن امنیت كارمندان حین انجام

مضباعف و حبق   بیمبة   ،ع ریسك تحبت پوششبان متفباوت اسبت. در نتیجبه     داشته باشند، موضو

 (.Mohamed 2013: 131) آید نمی مشاركت به وجود

 7وحدت نفع

بایبد در هبر دو    ؛مضاعف كافی نیست كه ریسك و موضبوع بیمبه یكسبان باشبد    بیمة برای تحقق 

 در گذار مهیب دو كه یدمواردر  (.Buglass 1973: 282) ه نف  واحدی مورد پوشش بیمه باشدنام بیمه

 تحقبق  مضباعف  ةمب یب كنبد  مبی  مهیب را خود نف  ها آن از كی هر و ندارند كسانی منفعت مال كی

: 6208 یخروشب ) باشبد  شبده  مبه یب مال خود ارزش از شیبها  هنام بیمه نیا جم  اگر یحت؛ ابدی نمی

 كباال  صاح  هم الكا كی یبرا و مستأجر هم موجر هم مال كی یبرا است ممكن ،رو نیاز. (683

  جداگانبه هبای   هنامب  بیمبه  نیامب  عنبوان  ببه  اسبت  آن در كاال كه یانبار صاح  هم مالك عنوان به

 بیمبة  اسبت  یهیببد  باشند، داده قرار پوشش تحت را شیخو نف  كی هر چهنچنا و كنند یداریخر

مرتهنبی در   Boys V. State Insurance General Managerپرونبدة  در  .كند نمی دایپ تحقق مضاعف

راهن نیز ببه موجب  قبرارداد    و  مرهونه )خانه( را بیمه كرده بود مالِ ْ ناشی از حریق برابر خسارتِ

                                                                                                                                                    
1. Same interest 
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ه در خصبوص  نام بیمهرغم وجود دو  به. خانه دچار حریق شد. ه بودجداگانه همین مال را بیمه كرد

در خصبوص مبال   زیرا نف  راهن و مرتهن . مضاعف وجود نداردبیمة صادر شد كه رأی  ،یك مال

روی عرصه و زمبین مرهونبه   ابنیة و  ها ساختمان محدود به نف  مرتهن بود.مختلف نف  مرهونه دو 

هبا بیمبه كبرده     ساختمان را برای ك  ارزش آنك   به اعتبار مالكیتش بر عرصه و اعیان راهن و بود

از بیمه بگیرد یبا  توانست خسارت خود را  می رفت، مرتهن می بود و اگر ساختمان در حریق از بین

در  .پول ساختمان جدیدی بسبازد و دوبباره در رهبن مبرتهن قبرار دهبد      آن به راهن اجازه دهد با 

 در (. Bugra 2013: 4) مضباعف داده شبد  بیمة  حكم به عدم وجود ،نف  یكسان نبودِدلی  ه ب ،نتیجه

 یازا در مبرتهن  كه است آن انگریب مرتهن، و راهن نف  وحدت عدم خصوص در پرونده، نیا واق 

 ببا  بتوانبد  طلببش  وصبول  عبدم  صورت در تا گیرد می قهیوث به یو از یمال دارد راهن از كه یطلب

 طلب   یفایاست، شود حادثه دچار مرهونه مال اگر حال .كند فایاست را خود طل  مرهونه مال فروش

 مال از لبشط وصول جهت خود به منظور تأمین منفعت مرتهن ،پس .شود می مخاطره دچار مرتهن

 انیب اع و عرصبه  ببر  تشیمبالك  اعتبار به زین راهن. دهد یم قرار مهیب پوشش تحت را آن قهیوث مورد

 را آن كنبد  مطالبه مهیب از را خود خسارت بتواند شد  یآس دچار تشیمالك موضوع اگر نكهیا برای

 در نتیجبه  و اند كرده مهیب را خود مناف  مرتهن هم راهن هم ،شود یم مالحظه كه چنان. كند یم مهیب

 اسبت  كرده مهیب را آن مرهونة نیع مالك آنكه وجود با مرتهن اگر حال .است یمنتف مضاعف بیمة

 شبود  گفتبه  است ممكن نیهمچن .شود یم محقق مضاعف بیمة كند، مهیب اخذ به اقدام مالك نف  به

 و سبت ین مضباعف  ةبیمب  تحقق یبرا الزم شروط از یكی عنوان به واحد منفعت به توجه به یازین

 دو نیب ا ییمعنبا  تفباوت  از گذشبته  گفتنی اسبت،  . امااست نهفته واحد نف  یذ مفهوم در خود نیا

 نظبر  در را یشخصب . باشبد  نفب   یذ اعتببار  دو به مال كی در تواند می واحد شخص كی اصطالح،

 و اسبت  یگبر ید ببه  متعلبق  آن گبر ید قسبمت  و اسبت  مبال  كی از یقسمت مالك فقط كه دیریبگ

 قسبمت  رو نیب از و دارد گبر ید طبرف  به ینید مالكان از یكی .است مشاع ها آن نیب مال اصطالح به

 یكب ی منفعت، دو مال نیا در شخص نیا كه است گرید مالك تصرف در قهیوث عنوان به مال گرید

 دتوانب  می ها آن از كی هر یبرا و دارد ،گرفتن قرار مرتهن اعتبار به یگرید و خود تیمالك اعتبار به

 .(683: 6208 یخروش) شود محقق مضاعف بیمة آنكه بدونبخرد،  هنام بیمه
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 7ها هنام بیمهمعتبر و قابل اجرا بودن 

 وقبوع  زمبان  در دیب باهبا   هنامب  بیمبه  همبة  كبه  است آن اعفمض بیمة تحقق جهت گرید الزم شرط

 فسبخ  مبه یب ادقرارد نیطرف جان  از ینیطرف تعهدات نقض مانند یلیدال به و باشند معتبر خسارت

 یادعبا هبا   مبه یب همبة  هیعل بتواند گذار مهیب و باشد نشده یمنقض هنام بیمه مدت نكهیا ای باشد نشده

هبای   هنامب  بیمبه  و باشد معتبر خسارت وقوع زمان در هنام بیمه كی فقط اگر ،جهینت در .كند خسارت

 شبد  نخواهبد  محقبق  مضاعف ةمیب نباشد معتبر اند داده پوشش را كسانی خطر و موضوع كه گرید

(Calinvaux 1979: 145.) و اسبت  مبه یب نداشتن حكم در استفاده قاب  ریغ ای اعتبار یب نامة بیمه رایز 

 .(601: 6206 یرحمان و یاحمد طال ) بود خواهد یمنتف زمان كی در مهیب تعدد موضوع

 اركان الزم برای تحقق دعوای مشاركت

 حاضر مضاعف بیمة تحقق یبرا الزم اركان ةهم دیبا مشاركت تحقق یبرا شد، گفته كه طور همان

آید.  می وجود به انگر بیمه نیب تمسئولی میتقس موضوع گذار مهیب به خسارت پرداخت از بعد .باشد

 قسبمت  نیب ا در كه است یضرور شرط چند وجود انگر بیمه از مشاركت سهم مطالبة امكان یبرا

 .شود می یبررساین شروط 

 گر بیمهخت برای پردامسئولیت وجود 
 او از كبه  یگبر  بیمبه  و كند می پرداخت ذارگ بیش از تعهد و سهمش به بیمه خسارت كه یگر مهیب

 سبهم  مطالببة  ،رو نیب از. باشد مسئول خسارت پرداخت در زمینة دیبا شود می مشاركت سهم مطالبة

 جهبت  به ،انرگ بیمه یموارد در .نیست ریپذ امكان ستین خسارت مسئول كه یگر بیمه از مشاركت

 ،گبر ید یقرارداد شروط و تین حسن اص  نقض ای مضاعف بیمة یافشا و اعالم شرط تیرعا عدم

 از مشباركت  سهم مطالبة ،ایرادها نیا وجود صورت در ،جهینت در یستند.ن خسارت پرداخت مسئول

 ،یطیشبرا  ببه  توجبه  ببا  ،گبذار  مبه یب مقابب   در كه كند اثبات گر مهیب اگر ،واق  در .منتفی است آنان

 از فبرار  یببرا  اتیدفاع نیهم از زین انگر بیمه ریسا مقاب  در ندارد، را خسارت پرداخت تمسئولی

 .(Harpum 1977: 233) كنند یم استفاده پرداخت سهم مشاركت تمسئولی

                                                                                                                                                    
1. Enforceable  
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هبایی انجبام    پرداخبت  6گران گاهی بدون الزام قانونی و قراردادی و از سر لطبف  بیمه ،همچنین

آن خسارت مبردد   در ارتباط باگذار  بیمهمسئولیت خودشان یا مسئولیت كه وجود  یدرحال؛ دهند می

 2.ان نیستگر بیمهمستحق دریافت خسارت مازاد بر سهمش از سایر  گر بیمه ،است. در این صورت

 ویببرای اینكبه    ،گبر  بیمبه جهت حمایبت از   ،انگلستانقضایی  ةدر روی ،برای تعدی  این موضوع

اثبات كند پرداختش منطقبی یبا    ستا كافی ،گران باشد مشاركت از سایر بیمهمستحق دریافت سهم 

اگر شبخص ثبالثی ببرای دریافبت      ،همچنین. قراردادی بوده استمسئولیت بر اثر اشتباه در وجود 

وفص  كند و پرداختبی انجبام    گر این دعوا را ح  گذار دعوایی مطرح كند و بیمه خسارتی علیه بیمه

و احتیاجی  است است اثبات كند پرداخت خسارت را با دالی  موجه انجام دادهگر كافی  دهد، بیمه

 مبوارد  بر عالوه (.Ball 2005: 8) 2بوده نیستمسئول شده در قبال شخص ثالث  به اثبات اینكه بیمه

 نآ موجب   ببه  كبه  شبود  یمب  گنجانبده  یشرطها  هنام بیمه در انگلستان یا مهیب رویة در معموالً باال،

 گبر ید مضباعف هبای   مبه یب وجبود  صورت در خسارت پرداخت یبرا را خود تمسئولی ارذگ مهیب

 معبروف  «گریدهای  مهیب( وجود) شرط» به شرط نیا .كند یم معاف ای استثنا یكل طوره ب ای محدود

 .شبود  یمب  درجهبا   هنامب  بیمبه  در« تناسب   شبرط  مبازاد  شرط»و « فرار شرط» صورت به كه؛ است

 جانب   از مشباركت  سبهم  مطالبة یدعوا ای گذار مهیب طرف از خسارت بةمطال یدعوا در گران مهیب

                                                                                                                                                    
1. Ex gratia  

 مقملعه  تحع   كعه  افعراد   بعه  كنعد   معي  اشعار   دععاو   وفصع   حع   هنگعا   عمعممي  نفع   معيار به انگلستان قضايي ةروي هرچند .2

انعد   كعرد   پرداخع   كعه  مبلغعي  ةمطالبع  بعه  محع   را آنان معممالً و ندارد مثب  نگا  كنند مي پرداخ  را خسارتي( داوطلبانه)

 .(Friedmann 1993: 53)داند  نمي

 هعا   بيمعه  در  امعا يسع    ن خسعار   جبران مسئمل قرارداد ممجب به گر بيمه شد  مشاهد  انگلستان قضايي ةروي در ممارد  در .3

 متناسعب  سعم   گعران  بيمعه  سعاير  از تمانعد  نمي حالتي چنين دراو   كلي قماعد طب . اس  كرد  پرداخ  را خسار  ي مسئمل

 وضععي   ايعن  در كعه  شعد   داد  قعرار  گعر  بيمعه  بعرا   اسعتثنايي  مقامي قائ  ح  يك حال  اين در اما. كند مطالبه را خسار 

 گعران  بيمعه  سعاير  از مشارك  سم  درياف  شام  خاص طمره ب مقامي قائ  ح  اين و اس  گذار بيمه حقمق مقا   ئقا گر بيمه

 اهميع   دليع   به. اس  ثالث اشخاص مقاب  در نقليه ةوسيل دارندگان ملي ئمس ةبيم خصمص در ممرد اين مشابه .شمد مي نيز

 معدني  ي مسعئمل  ةبيمع  شعرو   بعه  تمجعه  بعا  اگعر  حتي  اس  اشخاص به احتمالي جاني خسارا  مينأت كه  بيمه اين ممضمع

 از فعار   كنعد   پرداخع   را خسعار   و باشعد  خسعار   پرداخع   مسئمل قانمن ممجب به اگر نباشد  پرداخ  مسئمل گر بيمه

 .(Ball 2005: 9)كند  مراجعه گران هبيم ديگر به مشارك  سم  ةمطالب برا  تماند مي قرارداد   ي مسئمل نداشتن
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 و رندیگ  ینم قرار خسارت پرداخت مسئول در نتیجه و دننك یم استناد شروط نیا به انگر بیمه ریسا

 ببه  كبه  شبود  مبی  یمبلغب  ببه  محبدود  نانآ مسئولیت ای شود می یمنتف نانآ از مشاركت سهم مطالبة

پرونبدة  در بینی شرط تناسب    پیشنمونة  (.Birds 2001: 316) اند كرده ینیب شیپ شروط نیا موج 

 Drakeشبركت  . مطبرح شبد   Providentمحدود به طرف شبركت  مسئولیت با  Drakeبیمة شركت 

 Drake شبركت . كبرد را  Providentسبهم از شبركت   مطالببة  درخواست سرشكن شدن خسارت و 

مسبئولیت او در مقابب      ،نیهمچنب  .ببود  كبرده  مهیب ثالث اشخاص مقاب  در را kaur خانم  یاتومب

اشخاص ثالث در وضعیتی هم كه با اتومبی  دیگری با رضایت مالك آن راننبدگی كنبد نیبز تحبت     

. صبدمه زد با اتومبی  شوهرش به شخص ثالث هنگام رانندگی  kaurخانم  .نامه بود  پوشش این بیمه

بیمه شده بود و نام همسرش هبم   ،Providentای نزد شركت  نامه به موج  بیمه ،kaurهمسر خانم 

ك  خسارت را پرداخت و از شبركت   Drakeشركت . نامه بود جزء فهرست اشخاص مجاز در بیمه

Provident  شركت كردسهم مشاركت مُطالبة .Provident   با این دفاع كه واقعیات نزد او افشا نشبده

درصد خسارات را  08فقط مسئولیت،   به موج  شرط تناس ،گذار بیمه در برابر Drakeو شركت 

پرداخته و در واق  پرداختش داوطلبانه بوده طفره رفت و دادگباه  مسئولیتش بوده و مازاد از مسئول 

وجبود نبدارد. در    Drakeسهم مشباركت ببرای شبركت    مطالبة این پرونده حق  داد كه دررأی نیز 

را  Drakeاستدالل كبرد كبه اگبر شبركت     استیناف، دادگاه تصمیم دادگاه اول را نپذیرفت و مرحلة 

 شد. چبون د نخواهاعتماد  های بیمه بی به شركتگذاران  بیمه، محق به دریافت سهم مشاركت ندانیم

گبران سبهم    توانند از دیگر بیمه های بیمه مطمئن نباشند كه بعد از پرداخت خسارت می اگر شركت

گذاران در انعقاد  كام  پرداخت نكنند، بیمه طور گذار را به خسارت بیمهبنابراین مشاركت بگیرند و 

 ،شود. در نتیجه میخواهد ركود و بدنامی دچار وضعیت بیمه شد و عقد بیمه بسیار محتاط خواهند 

و كرده ش پرداخت خسارت ا قراردادیمسئولیت بر مبنای  Darkeكه شركت كرد صادر رأی دادگاه 

 Provident ق دریافت سهم مشاركت از شبركت انجام نداده و مستحو بالعوض پرداخت داوطلبانه 

 (.Morse & Skajja 2004: 11است )

ایبن   نیز همین قضبیه مطبرح شبد. در    GRE Insurance Ltd V. QBE Insurance Ltdپروندة در 

كه كاالهای مشخصی را بفروشد. روز بعد از انعقباد قبرارداد   كرد موافقت  Salvation Armyپرونده 
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 Salvationدریافت كرد. متعاقباً  GREبیمة برای كاالها از شركت ای  نامه یمهبفروش كاالها، خریدار 

Army  بیمة مشابهی از شركت نامة  بیمهنیزQBE   حریبق  طعمبة  خریبد. كاالهبا   برای همان كاالهبا

  QBEبه صورت مضاعف بیمه شده ببود. شبركت   ،نامه به موج  هر دو بیمه ،كه این ریسك ندشد

ادعبای   GRE. شبركت  كبرد سبهم مشباركت   مطالبة  GREاقباً از شركت خسارت را پرداخت و متع

ها باید درصبد متناسب  و مشخصبی از خسبارت را ببه       این مبنا كه آن بر؛ را رد كرد QBEشركت 

ای داشبته باشبد.    تواند از او افزون بر این مبلغ مطالببه  نمی QBEد و شركت نموج  قرارداد بپرداز

مشباركت  موضبوع    نشد و دادگاه در این پرونده ببه مبنبای   مورد قبول واق GREدفاعیات شركت 

 اسبت  وفص  دعوا بوده موجه و منطقی و برای ح  QBEكه پرداخت شركت كرد اشاره و استدالل 

 را پرداخبت كنبد   QBEباید مبلغ مورد درخواست شبركت   GREو بر اساس اص  انصاف شركت 

(Ball 2005: 9.) خصبوص  قضباوت، در  مقام ، درانگلستان ییقضا رویةشود،  یم مشاهده كه چنان 

 انصباف، شبروط   و عبدالت  دادنار قبر  مبنبا  ، باگر بیمه تمسئولی ةكنند معاف و محدودكننده شروط

 كبه  یگبذار  مبه یب كه كند یم ریتفس ینحو به گذار مهیب و گر بیمه مناف  توازن جهت در را یقرارداد

 نیهمچنب  و نمانبد ای  مبه یب پوشش بدونكرده  پرداخت مضاعف بیمة انعقاد یبرا مهیب حق نیچند

 مطالبه انگر بیمه گرید از را اضافه بتواند مبلغ كرده پرداخت خسارت سهمش بر مازاد كه یگر بیمه

 نیطبرف   یصبر  یدادرقبرا  حقبوق  به كه است ییجا تا انصاف و التدع یمبنا بر ریتفس ،البته .كند

 .اوردین وارد یخلل

 كت با شرط وارانتیمضاعف و حق مشاربیمة عدم مخالفت 
مضاعف و حبق مشباركت نبایبد    بیمة گران به وجود آید،  سهم مشاركت بین بیمهمطالبة برای اینكه حق 

نیت اسبت   قرارداد بیمه قراردادی مبتنی بر اص  حسن مخالف شرط وارانتی )شرط اساس قرارداد( باشد.

تواند منجر به باطب  شبدن    رد كه میگذار آثار مخربی بر قرارداد دا نیت از جان  بیمه و نقض اص  حسن

كننبد و شبروط و    نمی نیت بسنده ان به ضمانت اجرای حسنگر بیمه. اما رایج شده است كه شودقرارداد 

 شبناخته  6«شرط اساس قرارداد»گنجانند. این شروط با عنوان  می قیودی را در قرارداد یا فرم پیشنهاد بیمه

بیمبة  ط از قبرن هجبدهم در حقبوق    ورواج ایبن شبر  (. BrownSword & Howell 1999: 86) شبوند  می

                                                                                                                                                    
1. The basis of the contract  
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هبا   ها مورد استفاده قرار گرفت. اما در این سده كمتر مبوردی در پرونبده   هنام بیمهو در شد آغاز  انگلستان

در ایبن   وجود آنكبه  با ،رها سازدمسئولیت بر اساس این موضوع بخواهد خود را از  گر بیمهپیش آمد كه 

 (.Hasson 1971: 30-31) بود درج شدهه یادشدها شروط  هنام بیمه

مباهیتی  ، ال و ببه طبور كلبی در كبامن     انگلستانشرط اساس قرارداد در حقوق بیمه، در حقوق 

شبود نیبز    شناخته مبی « شرط بنایی»آنچه در حقوق ایران با عنوان با متفاوت از سایر شروط دارد و 

« شبروط غیبر مهبم   » و« شروط مهبم » اصلیدستة شروط قراردادی به دو  ال در كامن متفاوت است.

او را از ببار   كنبد و  مبی  نقض شروط مهم به متعهدله حبق فسبخ قبرارداد را اعطبا    . شود تقسیم می

ببه  ، شبود  شناخته مبی « وارانتی»كه با عنوان  ،رهاند. اما نقض شروط غیر مهم تعهدات قراردادی می

در حقوق  ،بنابراین (.Beaston & Burrows 2010: 139) دهد حق دریافت خسارت میفقط  متعهدله

وارانتی یا شبرط غیبر   »و « یا شرط مهم 6كاندیشن»تر، شروط قراردادی به  به طور جز،ی ،ها قرارداد

 وارانتبی در ر حقوق بیمبه مفهبومی متفباوت از    شود. اما وارانتی د تقسیم می« شرط نامعین»و « مهم

دارد و « شبرط مهبم  »یبا  « كاندیشبن »چبون  ها دارد. وارانتی در حقوق بیمه اثری  حقوق عام قرارداد

دهد كه از تعهدات قرارداد بیمه به طور كام  خود را رها سازد  این اختیار را می گر بیمهنقض آن به 

آید یبا   به شمار میمثثر و این موضوع نیز اهمیتی ندارد كه آنچه نقض شده است موضوعی مهم و 

حقبایق  جزء وس  شود كه آنچه مورد نقض قرار گرفته تواند به این دفاع مت گذار نمی و بیمهآید  نمی

. وارانتی در حقوق بیمه نسبت به حقبوق عبام قراردادهبا اثبری عكبس و      نبوده استمهم و عمده 

ببه   هبا  و نقبض آن  هسبتند ترین شروط قرارداد بیمبه   ها مهم وارانتیبیمه مقاب  هم دارد. در حقوق 

مگبر اینكبه    ؛شبود  گذار از تباریخ نقبض آن مبی    بیمهدهد و مان  ادعایی از سوی  قرارداد خاتمه می

تر هستند كبه نقبض آن    اهمیت ها شروط كم . اما در مقاب  كاندیشنكندقرارداد بیمه غیر آن را مقرر 

آن هم مشروط به اینكه اثببات كنبد    ؛دهد حق ادعای خسارت می فقط گر بیمهگذار به  بیمهاز سوی 

 (.Deacon & Hyde 2010: 107) دشوار استكاری كه نقض آن خسارتی به وی وارد شده است  از

هبای   درج این شروط در تقاضانامه ةبرای شناخت بهتر شروط اساس قرارداد الزم است به نحو

چنانچبه  » شبود:  درج مبی چنین  انگلستانبیمة های  . این شروط در فرمشودها توجه  هنام بیمهبیمه و 

                                                                                                                                                    
1. Condition  
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شبما  ناحیبة  گونه اطالعاتی كه توسط شما یا از  امه و هر، این تقاضانشودقرارداد بیمه بین ما منعقد 

ببدین  » و «به صورت كتبی یا شبفاهی، اسباس قبرارداد را تشبكی  خواهبد داد.      ،شود به ما ارا،ه می

و اعبالم   اسبت شده در این تقاضانامه و ضبما،م آن درسبت    دارم كه اطالعات ارا،ه وسیله اعالم می

 .«ام نخریدهدیگری مة نا بیمهبرای این موضوع بیمه كنم  می

بیمبة  قبانون   22مبادة  شوند  این شروط یا اظهارات در حقوق بیمه به عنوان وارانتی شناخته می

 كه مربوط به وارانتی است، یك تعهد ،وارانتی در بخش ذی »دارد:  مقرر می انگلستان 6081دریایی 

كند كبه    ر این موضوع را تعهد میگذا كه به موج  وارانتی بیمهمعنا بدین ؛ است آور )وارانتی( الزام

یا برخی شرایط اجرا خواهد شد یا به موجب  آن وی وجبود    برخی موارد خاص اجرا نخواهد شد

تواند ببه   یك وارانتی می»...  كند: میاعالم و در ادامه « كند. یا رد میتأیید وضعیت حقایق خاصی را 

 «صورت صری  یا ضمنی باشد.

ایبن شبرط در    اوالً .ضبروری اسبت   چند موضوعتوجه به  «شرط اساس قرارداد»در خصوص 

ط مهبم تلقبی   وشبر جبزء  بندی اهمیت شروط هسبتند   حقوق بیمه در كشورهایی كه قا،  به درجه

شبروط  جبزء  د نشبو  بنبدی نمبی   شود و در حقوق ایران نیز كه شروط از حیبث اهمیبت درجبه    می

و تضمین شده است، در صورت أیید تمهم یا غیر مهم بودن آنچه صحت آن  ثانیاًو  قراردادی است

توانبد خبود را از    مبی  گبر  بیمبه صبورت   احراز نادرستی آن، اثری در ضمانت اجرا ندارد و در هبر 

ه، در صبورت اظهبارات   نامب  بیمهقراردادی به شرط  ین با تبدی  اظهارات پیشاتعهدات برهاند. بنابر

ببه ابزارهبای جببران    « راردادشبرط اسباس قب   »گبذار، یبك     بیمبه از سوی خالف واق  یا عدم افشا 

اظهبارات   صبحت  «شبرط اسباس قبرارداد   » مبنبای  شود. بر افزوده می گر بیمههای معمول  خسارت

و  استشده  گذار تضمین بیمهوسیلة جای دیگر به  شده در هر مندرج در تقاضانامه یا اظهارات ارا،ه

از تاریخ نقبض از   گر بیمهو  شود گذار می بیمهاز سوی گونه نادرستی یا اشتباه موج  نقض آن  هر

ه نامب  بیمبه زمبان ببا آغباز     در عم  این نقض هم .خواهد بوده بری نام بیمهگونه تعهد به موج   هر

ببرای ریسبك مبورد نظبر     ای  ین هیچ پوشش بیمبه ابنابر .ه باط  خواهد بودنام بیمهافتد و  می اتفاق

شده اطالعات اساسی و  اثبات كند اطالعات تضمین گر بیمهفراهم نشده است. همچنین الزم نیست 
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محتاط در پذیرش ریسك یا تعیین میزان حق بیمه یبا   گر بیمهتصمیم او به عنوان  و بر اند مهم بوده

 (.Soyer 2001: 160) دیگر شرایط بیمه اثرگذار بوده است

بر اساس تعریف فبوق  یك وارانتی »دارد:  نیز مقرر مییادشده  22(2)مادة در  دریاییبیمة قانون 

خبواه  خواه در ارتباط با ریسك مهم به شبمار رود  ؛ شرطی است كه باید به طور دقیق رعایت شود

از تباریخ   گبر  بیمبه  ،هنام بیمهاساس شرط صری   . چنانچه كامالً رعایت نشود، برمهم به شمار نرود

مسبئولیت  از  اشبته باشبد،  بدون اینكه تأثیری در مسئولیت او قب  از نقض وارانتبی د نقض وارانتی، 

نقبض شبده اسبت و    یادشده شرط  ،شده نادرست باشد ین هرگاه اطالعات ارا،هابنابر« شود. بری می

گبذار را از حبق    اهمیتی ندارد كه این اطالعات تا چه اندازه غیر مهم بوده است. نقض شبرط بیمبه  

 كند. دریافت خسارت محروم می

دریبایی  بیمبة  قبانون   22مادة مانند آنچه در ای  ررهمق انگلستاندر حقوق ایران برخالف حقوق 

ی كنبد و بعبد كبه    یا نفتأیید اوضاع و احوالی را نبودِ گذار وجود یا  آمده است وجود ندارد كه بیمه

را دارا باشد. لیكن مسئولیت حق اجتناب از قرارداد و  گر بیمهاساس وارانتی  برخالف آن ثابت شد 

از اظهار مطالبی خودداری كند  گذار عمداً هرگاه بیمه»دارد:  ن مقرر میایرا 6261بیمة قانون  62مادة 

اظهارات كاذبه بنماید و مطال  اظهارنشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطبر   یا عمداً

حتبی اگبر مراتب      ؛بكاهد، عقد بیمه باط  خواهد بود گر بیمهرا تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر 

گبذار پرداختبه    در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی كه بیمهی تأثیرمذكور 

تا آن تاریخ عق  افتاده است نیز  كه حق دارد اقساط بیمه را گر بیمهاست قاب  استرداد نیست، بلكه 

 «گذار مطالبه كند. از بیمه

موضبوع  رتباط آن با در خصوص شرط وارانتی و شرط اساس قرارداد و ا ،آنچه آمدبا توجه به 

موجب  شبرط وارانتبی و    ه بیمة مضاعف و مشاركت بب  ای مشاركت باید گفت اگر در قرارداد بیمه

گبذار از   تواند در صورت نقبض آن توسبط بیمبه    گر می بیمهاساس قرارداد من  و استثنا شده باشد، 

 .اهد بودان علیه او محكوم به رد خوگر بیمهو دعوای مشاركت سایر كند اجتناب مسئولیت 

 گر بیمهپرداخت حق بیمه به 
 قبال در گر بیمه و رود می شمار به گر بیمه تعهد علت مهیب عقد در مهیب حق. است معوض یعقد مهیب
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 پرداخبت  به موظف معوض عقد طرف متعهد هر مانند گذار مهیب. ردیپذ می را خطر مهیب حق پرداخت

 از یكی به مهیب حق اگر مضاعف، بیمة ودوج صورت در .(661: 6208 یخروش) است مقرر بیمة حق

 مشباركت  یدعبوا  و بود نخواهد خسارت پرداخت مسئول گر بیمه نیا باشد، نشده پرداخت انگر بیمه

 Sickness and Accident پرونببدة در 6002در سببال  موضببوع نیببا .یسببتن اسببتماع قاببب  او هیببعل

Assurance Association Limit V. The general Assurance Corporation Accident   در دادگباهی در

. شبد  پرداخت مهیب شركت توسط تراموا شركت به وارده خسارت پرونده نیا در .شد مطرحاسكاتلند 

 یدعبوا  ببود  داده قبرار  پوشبش  تحبت  را موضبوع  نیهمب  كه یگرید گر بیمه هیعل شركت نیا سپس

ببا   شبركت ایبن   چبون  .كرد حمطر بود پرداخته تشمسئولی از شیب كه یمبلغ افتیباز جهت مشاركت

 ترامبوا  شركت و بود كرده مضاعف بیمة انعقاد به اقدامدادن ریسك و خطر مشابه  تحت پوشش قرار

 ،6000 برامنبو  2٢ خیتبار  از ،ثالبث  اشبخاص  مقابب   درنقلیبه  وسیلة ناشی از  یمدن تمسئولی یبرا را

 افبت یدر به مشروط مهیب دادرراق پوشش و بود نكرده افتیدر را مهیب حق ،اما، بود برده پوشش تحت

 21 در مبه یب حبق  پرداخبت  امبا  .بود افتاده اتفاق نوامبر 2٢ در خسارت و تصادف .بود شده مهیب حق

 مبه یب حق كه یگر بیمه كه كرد صادر رأی مبنا نیا بر موضوع نیا در دادگاه .بود گرفته صورت نوامبر

 در مضباعف  نامبة  بیمبه  توانبد  ینمب  در نتیجه و ردندا اریاخت در یمعتبر و نافذ ةنام بیمه نكرده افتیدر

 سبت ین محقبق  مشباركت  حبق  و مضباعف  بیمبة  طیشبرا  و شبود  قلمبداد  موضبوع  نیهم خصوص

(www.casemine.com.) 

 اصل مشاركت و اصل جانشینی

 ،مشبترك  اهبداف  و شبباهت  وجوه سب  به ،ینیجانش اص  و مشاركت اص  مهیب حقوق كت  در

مكمب    به طور ذاتی و ماهیتی،در مفهوم عام و موس ،  چون،. ندشو می مطالعه فص  كی در معموالً

 .شوند می یبررس قسمت نیا در كه دارند گرید كی با یمتفاوت عملكرد اص  دو نیا امادیگرند.  یك

 حقوق همة كرد پرداخت گذار مهیب به را وارده خسارت گر بیمه كه یزمان ،ینیجانش اص  موج  به

 مقصبر  مقابب   در گزار مهیب نیجانش گر بیمه و منتق  گر بیمه به  حادثه خصوص رد گذار مهیب مناف  و

 (.06: 6200 فرد ییاعال) شود یم محسوب حادثه مسب  و

 كبرده  پرداخبت  شیخبو  تمسئولی از شیب را خسارت كه یگر مهیب زین مشاركت اص  موج  به
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در حبق مشباركت ببه     ،در واقب   كنبد.  مراجعبه  انگر بیمه گرید به یپرداخت مازاد مطالبة یبرا تواند می

 ان نهفته است.گر بیمهگذار برای دریافت مازاد سهم پرداختی از سایر  از بیمه گر بیمهمقامی  نوعی قا،م

هسبتند  گر  از حقوق بیمه ،هر دو ،شود اص  جانشینی مانند اص  مشاركت چنان كه مشاهده می

انبد كبه از دارا شبدن ناعادالنبه و      ض  شبده كه ریشه در اص  انصاف دارند و هر دو به این دلی  و

گر به موج   پس از اینكه بیمهفقط این دو اص   ،همچنین گذار جلوگیری كنند. افزایش دارایی بیمه

خود را به عهده گرفبت و پرداخبت خسبارت را انجبام داد كباربرد دارد و حبق       مسئولیت قرارداد 

گران ببرای او ببه    ای مراجعه به دیگر بیمهزیان و حق مشاركت برمسئول جانشینی برای مراجعه به 

های خسارت است  است این دو اص  مختص بیمه گفتنی (.Hodgin 2002: 643-644) آید وجود می

خسبارت  بیمة اص  جانشینی، هرچند زمینة در  چونشود.  های عمر و اشخاص اجرا نمی و در بیمه

، ایبن  كنبد  مبی نف  پرداخت  نی به ذیجانی یا عمر مبالغ معینی را در پی فوت یا تحم  خسارت جا

ی احادثبه طبرح دعبو   مسبئول  دیبده یبا بازمانبدگان او علیبه      نخواهد شد كه زیانآن مان  موضوع 

خصبوص اصب     و در (612: 6200)باببایی   بگیرنبد و خسارت جبانی و دیبه از او   مسئولیت كنند 

اموال و خسارت  بیمة بارةمضاعف دربیمة حق مشاركت در صورت تحقق باید گفت مشاركت نیز 

گبر   خسبارت نبدارد و بیمبه   جنبة چون  ،عمربیمة اشخاص و بیمة آید و  گر به وجود می برای بیمه

ایبن   ها برخوردار شود، در آن پوششعمر و حوادث منعقد سازد و از بیمة تواند چندین قرارداد  می

 آید. پدید نمی ندارد و متعاقباً حق مشاركتی هموجود مضاعف بیمة دو نوع بیمه امكان تحقق 

گبر   مشباركت بیمبه  اصب   ترین اختالف بین اص  مشاركت و اص  جانشینی این است كه در  مهم

گران دیگر برای دریافبت سبهمی از خسبارت     به بیمه ،گذار پس از پرداخت خسارت به بیمه ،تواند می

ی كبه ببیش از سبهم    عنوان اصی  برای گرفتن مبلغ  گر به در اینجا بیمه ،پرداختی مراجعه كند. در واق 

گونبه كبه از    جانشینی، همبان اص  در  . اماكند دعوا میاقامة گران مراجعه و  خود پرداخته به سایر بیمه

تواند ببا ایبن    كند و نمی دعوا میاقامة حادثه و زیان مسئول مقامی علیه  گر به قا،م بیمه ،نام آن پیداست

گبذار( خسبارت پرداخبت     دیده )بیمبه  ه به زیانگذار مجبور شد ادعا كه به دلی  ورود خسارت به بیمه

حادثبه ببه عنبوان اصبی      مسئول این مبنا و استدالل علیه پایة به او خسارت وارد شده و بر  ،پس ،كند

ازای  گذار پرداخته ماببه  گر وارد نشده و مبلغی كه به بیمه خسارتی به بیمهدر واق  . زیرا كنددعوا اقامة 



21 7911بهار و تابستان  ،7 ، شمارة71دورة ، حقوق خصوصی  

شبود تبا    و خسارت محسوب نمی است گذار گرفته ای بوده كه از بیمه مهقرارداد بیمه در مقاب  حق بی

عنبوان خسبارت مشبك       بهموضوع فرض پذیرش این  اآن اصی  قلمداد شود. حتی بمطالبة او برای 

علبت   ،اسبت. در واقب   مسئولیت ی ایكی از عناصر دعومنزلة سببیت عرفی الزم به رابطة دیگر فقدان 

نحبو    گر تعهد قراردادی و مطابق عقد بیمه است. ببدین  ت توسط بیمهنزدیك و اصلی پرداخت خسار

سببیت ببین خسبارت و فعب     رابطة مدنی، یعنی وجود خسارت و مسئولیت ی ادو شرط اساسی دعو

 (.61٢: 6200 یی)بابا حادثه وجود نداردمسئول عنوان اصی  علیه   گر به ی بیمهادر دعو ،بار زیان

شاركت و جانشینی شرط خالف اصب  مشباركت و جانشبینی    اص  م ةدیگر در مقایس موضوع

ها ممكن است  هنام بیمهخصوص مشاركت در  است كه ممكن است در قراردادها گنجانده شود. در

هبای پیشبنهاد    با این توضی  كبه معمبوالً در فبرم    ؛این اص  من  شده و خالف آن شرط شده باشد

ذار همین موضوع را با همین ریسبك ببه موجب     گ شود آیا بیمه میال ثسه مرسوم است كه نام بیمه

معموالً پاسخ به این سثاالت اساس قرارداد بیمبه را تشبكی     .دیگری بیمه كرده است یا نه ةنام بیمه

دیگبر   ةنام بیمهشود كه در صورت وجود  در بسیاری از قراردادهای بیمه شرط می ،رو ازین . دهد می

اگبر متعاقبباً علیبه او دعبوای      ،همچنین .ارت نخواهد بودپرداخت خسول ئمسه نام بیمهگر این  بیمه

از  گبر  بیمبه  ،ببا توجبه ببه ایبن شبرط      ،بدیهی است ،گران مطرح شود مشاركت از جان  سایر بیمه

ورزد و عمالً وجود شرط خالف مشاركت در قبرارداد ببرای او    پرداخت سهم مشاركت اجتناب می

 اردادی و مورد توافق طرفین است.زیرا شرط ضمن قر .آید موجه به حساب می یدفاع

مقامی  و جانشینی گفته شده است كه شرط مخالف قا،م مقامی  خصوص شرط خالف اص  قا،م در

ها شرط  ترین این توافق گیرد كه مهم زیان مورد توافق قرار می ةواردكنندگذار و  میان بیمه ةرابطگاه در  

های مربوط به اعتبار و نفوذ شرط عدم  ودیتاست. در این حالت، شرط با رعایت محدولیت ئمسعدم 

معتبر  (استفاده از اضطرار، تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، خسارت وارد به شخص )من ، سوءولیت ئمس

بود كه وجود  باورباید بر این  ،شود. به عنوان قاعده گر می بیمه مقامی  است و در همان حدود مان  قا،م

زیان است، بلكه حق رجبوع ببه    ةواردكنندگر به  مان  رجوع بیمه چنین شرطی در قرارداد پایه نه فقط

در . (31ب   30: 6200لبو،  ایزان )شبود   دیده سل  مبی  زیان گر بیمهزیان هم از  ةول واردكنندئمسگر  بیمه

 پذیر است. شرط خالف مشاركت و جانشینی در قرارداد با توافق طرفین امكاننتیجه 
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 انگر بیمهیت میان مسئول ارزیابی ةنحو

 گبر  مبه یب ،مشاركت یدعوا و مشاركت اص  تحقق یبرا الزم اركان تحقق از بعد شد گفته كه طور همان

 انگبر  بیمبه  نیبب  پرداخبت  مسبئولیت  سبپس  و كند مراجعه انگر بیمه به خسارت افتیدر یبرا تواند یم

 را یمبلغب  چه و تاس مسئول زانیم چه به گر بیمه هر كه است نیا آید می شیپ كه سثالی .شود یم میتقس

 .بود خواهد چگونه انگر بیمه انیم تمسئولی میتقس شیوة ،گرید عبارت به .كند پرداخت دیبا

 انگلستانحقوق 

 مضباعف  بیمبة وجود  صورت در كرده مقرر انگلستان ییایدر بیمة قانون 08 مادة شد، گفته كه طور همان

 نكبرده  ارهشب ا خسبارت  میتقسب  یچگبونگ  ببه  اما .كند پرداخت را خسارت از یدرصد دیبا گر بیمه هر

 ببه  كبه  ،یعملب  مقبررات  و قواعبد  ببر اسباس   اول درجة در متعددهای  مهیب نیب خسارت میتقس .است

 یضبرور  نكتبة  نیب ا .شبود  یم ، انجاماست شده پذیرفته مختلف انگر بیمه از سوی كسانی نسبتاً صورت

 حبق  امبوال  بیمبة  در كبه  است نیا آن  یدل .دندار تفاوت تمسئولی و اموالهای  مهیب كه است بیان قاب 

 وجبود  یمشبابه  رابطبة  چیهب  ضرورتاً تمسئولی ةمیب در كه یصورت در؛ گردد میبر شده مهیب مبلغ به مهیب

یت مسبئول شبده ببرای تقسبیم     سه روش شبناخته  انگلستانقضایی رویة در  . (620: 6200 یصفر) ندارد

 :Hodgin 2002نیست ) آید می ادامه در كه ییها روش به منحصر و محدود ها روش نیا البته؛ وجود دارد

 .نندیبرگز است تر كینزد انصاف به كه را یروش دادگاه قضات كه ستین نیا از مان  و (655

 7بالقوهمسئولیت به روش حداكثر مسئولیت تقسیم  (الف

كثر كمتری دارد محدود به نسببتی اسبت كبه حبدا    مسئولیت گری كه  به موج  این روش، سهم بیمه

به نسبت مسئولیت  ،نامه دارد. در واق  وی به حداكثر مجموع ك  تعهدات تحت هر دو بیمهمسئولیت 

تبر شبدن    برای روشبن (. Mohamed 2013: 150) شود گر سرشكن می هر بیمهمسئولیت بالقوة حداكثر 

و قرارداد  واحد میلیون ٢ای به مبلغ  دهیم. قرارداد بیمه را با ذكر مثالی توضی  میمسئولیت مطل  این 

سوزی ببه   كنیم خطر آتش فرض می كند. انبار و كاالهای آن را بیمه می واحدمیلیون  2به مبلغ دیگری 

گبران ببه موجب      بیمبه و  شبود  مبی  حریبق طعمبة  نامه تحت پوشش باشد. انببار   موج  هر دو بیمه

ببالقوه، حبد   مسبئولیت  مطابق روش حداكثر وند.  میگذار  پرداخت خسارت به بیمهمسئول ها  نامه بیمه

                                                                                                                                                    
1. Maximum Potentiol liability 
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گبر تبا    اینجا یبك بیمبه   نامه است. در او به موج  بیمهمسئولیت گر برابر با حداكثر  هر بیمهمسئولیت 

میلیبون   2اسبت و چبون خسبارت    مسئول  واحدمیلیون  2گر دیگر تا حد  و بیمه واحدمیلیون  ٢حد 

از  واحبد میلیبون   2گر اول  بیمهن، بنابرایخواهد بود.  6به  2گران برابر با  است نسبت سهم بیمه واحد

میلیبون   2از خسارت را خواهبد پرداخبت كبه جمعباً معبادل       واحدمیلیون  6دوم گر  خسارت و بیمه

شبود. اگبر بخبواهیم طببق      گران سرشبكن مبی   نحو خسارت بین بیمه  شود و بدین خسارت می واحد

 :نحو خواهد بود  تقسیم خسارت را بیان كنیم بدیننحوة فرمول 

واحبد   B 0880888نامبة   بیمبه  حد مسئولیت واحد و A  608880888نامة حد مسئولیت بیمهاگر 

 در نتیجه: ،واحد باشد 680888شده وارد باشد و خسارتی كه 

 هنام بیمهموج  دو ه بمسئولیت = حداكثر  608880888+  0880888=  600880888واحد 

1113 =1500000
100001000000 

 Aنامة  بیمه= سهم  

68888×088888                         

 

 

نامبة   مسئولیت بیمبه ه زیاد باشد، به طور مثال حد نام بیمهبین دو مسئولیت و وقتی اختالف حد 

A 888,888,2  نامبة   مسئولیت بیمهواحد و حدB 888,088    888,68شبده   واردواحبد و خسبارت 

 شود: می رمول حساببا این ف گر بیمههر مسئولیت بالقوة حداكثر  ،واحد باشد

+ حبداكثر   Bنبام   مسبئولیت ببالقوة بیمبه   = حداكثر  888,888,2+  888,088=  888,088,2واحد 

 Aنامة  مسئولیت بالقوة بیمه

0888 =2500000
100002000000 

 Aه نام بیمه= سهم  
 

2888  =2500000
10000500000 

 B هنام بیمه= سهم  

 B نامة بیمه= سهم 
 6088888 

222٢=  
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 7قعی مستقلوامسئولیت به روش مسئولیت تقسیم  (ب

گر ببه صبورت عملبی و     مطابق این روش، سهم پرداخت خسارت برابر با نسبتی است كه هر بیمه

در این روش، سهم خسارت برابر ببا میبزان حبد     ،دارد. در واق مسئولیت مستق  در مقایسه با ك  

ا ببود، مجمبوع   گر واحد و تنه كه اگر این بیمه  نحوی  به؛ گر مستقالً دارد است كه هر بیمهمسئولیتی 

 شد. این تعهدات مستق  را متحم  می

بیمبة  امبوال هبم در مبورد    بیمبة  شده است كه این روش هبم در مبورد     اینك مسلم و پذیرفته

های دشبوار هبم دیبده شبده قضبات       همچنین در پرونده .(Ball 2005: 20) شود اجرا میمسئولیت 

، John V.Rowlingپرونبدة  در  .كار بندندرا به ستق  مستق  واقعی یا ممسئولیت تمای  دارند روش 

كارمندی حین كار با تریلر و ابزار مربوط كشته شد. تریلر و ابزار كمكی به طور جداگانه بیمه شده 

خسارت ناشی از كار نیز داشت. بحث بر سبر ایبن   بیمة  یادشدهگر یكی بود. كارمند  اما بیمه. بودند

)سبهم   2نسببت درصبد سبهم   مبنبای  سبارت بایبد ببر    گر وجبود دارد و خ  بود كه در واق  سه بیمه

موضوع این  2پرداخت شود. قاضی پریور ،گر هر بیمه ستق واقعی و ممسئولیت  اساس برمتناس (، 

داد كبه  رأی  ،. در نتیجبه اسبت گر در مورد خسارت واحد ضبامن   هر بیمه اعالم كردرا نپذیرفت و 

 ت را پرداخت كنند.گران باید به نسبت برابر و به نحو مستق  خسار بیمه

مسبئولیت  گبردیم. مطبابق روش    مبی برای توضی  بیشتر به مثال انباری كه دچار حریق شبد بر 

میلیبون   ٢مسبئولیتش  گر اول كه حبد   خسارت وارده، بیمه واحدمیلیون  2واقعی مستق ، در مقاب  

 واحبد میلیبون   2مسئولیتش گر دوم كه حد  بیمهو  پردازد می واحدهزار  088میلیون و  6بود  واحد

. در مثبالی دیگبر   اسبت  2به  2مسئولیتشان پردازد. چون نسبت  می واحدهزار  288میلیون و  6بود 

 .است تقسیم خسارت به شرح زیرنحوة تر شدن مطل  مطابق فرمول  برای روشن

 واحد، در نتیجه: 68888واحد باشد و خسارت وارده  28888مستق  های  مسئولیتاگر مجموع 

0888  =
20000

1000010000
 Aنامة  بیمهسهم  

 

                                                                                                                                                    
1. Independent Actual liability 

2. Pro rata 

3. Pryor 
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0888  =
20000

1000010000
 Bنامة  بیمهسهم  

 

هبای   مسبئولیت طبور مثبال اگبر مجمبوع     ه بب  ،زیاد باشدها  هنام بیمهو در جایی كه اختالف بین 

 گبر  بیمبه مسئولیت حد و واحد  A 888,68 گر بیمه حد مسئولیت یعنی ،باشد واحد 888,18مستق  

B 888,08  گونبه ببین    باشد، خسارت مطابق این روش بدین واحد 888,68واحد و خسارت وارده

 (:Mohamed 2013: 151) شود تقسیم می Bو  Aگر  بیمه

6113  =60000
1000010000 

 Aنامة  بیمه= سهم  

0222  =60000
1000050000 

 B نامة بیمه= سهم  

 7مشترکمسئولیت به روش مسئولیت تقسیم ( ج

تقسبیم  شبیوة  ایبن   نیز معروف است. در 2«مساویمسئولیت تقسیم »به روش مسئولیت ین تقسیم ا

گبر   كه هر بیمبه  به صورتی ؛كنند می پرداخت خسارت مساوی و برابراندازة گران به  ، بیمهمسئولیت

ه گری بدهد كب  است و مازاد را باید بیمهمسئول اش  نامه به موج  بیمهمسئولیت به میزان حد پایین 

كه میزان خسبارت   ،شده  در مثال انبار دچار حریق. باالتر یا نامحدود داردمسئولیت با حد نامة  بیمه

كه حبد پبایین    پردازند، می واحدمیلیون  6به طور مساوی ها  گر بیمهیك از  بود، هر واحدمیلیون  6

نامبة   بیمبه االتر از و بب  واحدمیلیون  ٢مسئولیت اول كه حد نامة  بیمه. هاست یك از آنهر مسئولیت 

 (.Bugra 2013: 27پردازد ) میمازاد را  واحدمیلیون  6دارد دوم 

 حقوق ایران

مضاعف آثبار ایبن نبوع بیمبه و رواببط      بیمة به دلی  من  شد، طور كه گفته  همان ،در حقوق ایران

ه نام هبیمها مسكوت مانده است. اما در بعضی شرایط  بین آنمسئولیت ان و چگونگی تقسیم گر بیمه

نامبة   بیمبه شبرایط عمبومی    63مبادة  اشباراتی شبده اسبت.     گبر  بیمبه در خصوص میزان سهم هبر  

اگر مال موضوع بیمه به موج  قرارداد . 6» دارد: می مقررزمینه انفجار در این  ،سوزی، صاعقه آتش
                                                                                                                                                    
1. Common Liability 

2. Equally 
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ببا   گبر  بیمبه به نسبت سبقف تعهبد    گر بیمهدیگری برای همین خطر و مدت بیمه شده باشد، تعهد 

قب   ،مانند باربری فدیگرینامة  بیمهشده تحت  اگر اموال بیمه. 2 شده خواهد بود. جموع مبالغ بیمهم

وسبیلة  فقط تبا حبد قسبمتی اسبت كبه ببه        گر بیمهتعهد  ،حاضر بیمه شده باشدنامة  بیمهاز شروع 

ها مكلبف    مهبا توجه به تعدد بی گر بیمهمطابق این شرط قراردادی،  «مقدم بیمه نشده است.نامة  بیمه

الحبق   گر بیمهقبلی تعهدات ای  به جبران بخشی از خسارات است و در صورت وجود قرارداد بیمه

چون . اول تأمین نشده است. منطق این حكم مشخص نیست گر بیمهتنها به میزانی است كه توسط 

 گبر  بیمبه  به چه علت تعهدات ،معتبر باشدنیت منعقد شده و  مضاعف با حسنبیمة اگر قراردادهای 

فقط گذار  بیمهكام  در مقاب  بیمة دریافت حق رغم  بهگر  بیمهگذار كاهش یابد و  باید در مقاب  بیمه

هبایی ببرای    بخشی از تعهدات خود باشد و بدین وسیله مشكالت و پیچیبدگی پرداخت مكلف به 

 .(6٢0: 6200 بابایی) كندگذاری كه انتظار مبلغی بیشتر از غرامت وارده را ندارد ایجاد  بیمه

اعتببار صبادرات كباال مصبوب     نامبة   بیمبه در مورد شرایط عمومی  2٢شمارة  ةنام آیین 62مادة 

قسبمتی از   اگر تمبام یبا  »مضاعف مقرر كرده است: زمینة بیمة شورای عالی بیمه نیز در  6/2/623٢

د ه به موج  قرارداد دیگری و ببرای همبان خطبر و مبدت نبز     نام بیمهخطرهای تحت پوشش این 

و  گبر  بیمبه نامة گذار ملزم است مرات  را بدون تأخیر و با ذكر  دیگری بیمه شده باشد، بیمه گر بیمه

به تناس  مبلغی كبه خبود    گر بیمهولیت ئاین صورت مس برساند. در گر بیمهشده به اطالع  مبلغ بیمه

گبری توافبق   مگر آنكه در شرایط خصوصی ببه نحبو دی   ؛شده است  بیمه كرده با مجموع مبالغ بیمه

 «شده باشد.

وسبیلة نقلیبة   اگبر  : »كرده اسبت بدنه نیز مقرر بیمة شرایط عمومی  02شمارة  ةنام آیین 26 ةماد

ه یبا  نامب  بیمبه موجب   ه ه در طول مدت اعتببار قبرارداد ببدون قصبد تقلب  بب      نام بیمهموضوع این 

اد بیمه شده باشبد، در  دیگری در مقاب  تمام یا بخشی از خطرات مذكور در این قراردهای  هنام بیمه

موظبف اسبت خسبارت را جببران، سبپس ببرای        گبر  بیمهصورت وقوع خطرهای تحت پوشش، 

ها مراجعه نماید. چنانچه قبالً تمام خسارت ببا اسبتفاده از سبایر     به آنها  گر بیمهبقیة دریافت سهم 

. گذار نخواهد داشت تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گر بیمهجبران شده باشد، ها  هنام بیمه
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اساس  موظف است بر گر بیمهگرها جبران نشده باشد،  ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه

 «ها خسارت را جبران نماید. هنام بیمههمة پوشش مجموعة نسبت تعهد خود به 

ی شد، در مدتدر صورتی كه مالی بیمه شده با: »استنیز بیان داشته  6تجاریبیمة الیحة  60ماده 

 گبذار  مگر آنكه بیمه ؛توان همان مال را در قبال همان خطر مجدداً بیمه نمود ست نمیا كه بیمه باقی

در این  .ان بعدی رسانده باشدگر بیمهیا  گر بیمهشده را به آگاهی  و مبلغ بیمه گر بیمههر مورد نام  در

ان ببه  گبر  بیمبه هر یك از شده به  تواند برای دریافت خسارت تا حد مبلغ بیمه می گذار صورت بیمه

بعدی قاب  های  بعدی باط  است و حق بیمههای  هر نسبت مراجعه نماید. در صورت تخلف، بیمه

ان الحبق را از وجبود قبرارداد    گبر  بیمهگذار در فرضی كه  بیمه ،به موج  این ماده «استرداد نیست.

؛ یك از ایشان دریافت كنبد تواند هر بخشی از خسارت را كه مای  باشد از هر  می سابق مطل  سازد

مسبئولیت  دریافتی های  ان متعدد به نسبت حق بیمهگر بیمهدانان  كه به نظر گروهی از حقوق درحالی

ان با هیچ منطبق حقبوقی   گر بیمهگذار برای مراجعه به هر یك از  و قا،  شدن به اختیار بیمه 2دارند

 ،. بنبابراین است ست كه دریافت كردهاای  به نسبت حق بیمه گر بیمههر مسئولیت سازگار نیست و 

ب  گر بیمهب باشد،  گر بیمهپرداختی به بیمة الف دوبرابر حق  گر بیمهپرداختی به بیمة چنانچه حق 

هرچند سقف تعهبد  ؛ الف دوسوم باقیمانده را گر بیمهسوم خسارت وارده را خواهد پرداخت و  یك

زاده  مقبدم و شبكوهی   )صبادقی  را پوشش دهدگذار  خسارات وارد بر بیمههمة ان گر بیمههر یك از 

در صورت حبدوث  فرانسه نیز پیشنهاد شده بیمة قانون  626-٢مادة  0مطابق قسمت  .(202: 6202

تعهداتشبان  عم  به و خواستار كند مراجعه  گر بیمهتواند به یك یا چند  می گذار مضاعف بیمهبیمة 

ر حق دارد به تناسب  مبلغبی كبه خبود بیمبه      گذا پس از پرداخت غرامت به بیمه گر بیمهولی . شود

شبرایط   طبور كبه در بعضبی از    همانكند؛ ان مراجعه گر بیمهشده به دیگر  كرده با مجموع مبالغ بیمه

                                                                                                                                                    
 ةبه منظور جبایگزینی قبانون بیمب    ،رای اسالمیت وزیران، تقدیمی به مجلس شوئهی 62/٢/0٢تجاری مصوب  ةبیم ةالیح. 0

6261. 

ن مسبئوال ان )ماننبد رجبوع ببه    گبر  بیمبه تواند به هبر یبك از    می گذار . البته این نظر با نظری كه قا،  به این است كه بیمه2

ان تبا  رگب  بیمبه باید بتواند به هر یبك از   گر بیمهطور كه توضی  داده شد  در تعارض است و همان كندتضامنی( مراجعه 

 .سقف تعهداشان مراجعه كند
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 مبالك عمب  قبرار    ،كبه گفتبه شبد    چنبان  ،ایران نیز ایبن روش بیمة در صنعت ها  هنام بیمهعمومی 

ان مكلبف ببه   گبر  بیمبه همبة  واحد باشد و  6888گذار  چنانچه خسارت وارده به بیمهمثالً  گیرد. می

 088اگبر البف    . امبا، سوم این مبلغ را تحم  خواهند كرد یكیك ، هر باشندپرداخت ك  خسارت 

تعهد هر یك مساوی نسببت  را متعهد شده باشد،  واحد یا بیشتر 6888واحد و ج  088واحد و ب 

 رمول ذی :بر اساس فبنابراین، تعهد وی به جم  ك  تعهدات خواهد بود. 

 

 خاص گر بیمهسقف تعهد 

 گر بیمهخسارت وارده = تعهد ×  ____________________

 انگر بیمهجم  سقف تعهدات 

 

واحد اسبت. ایبن    ٢20سهم ج معادل  ،واحد 2٢0واحد، سهم ب معادل  263سهم الف معادل 

خسبارت میبان    پیشنهادی دیگر ببرای توزیب  همگبانی   های  ح  تر از راه تر و منطقی ح  مناس  راه

 .(6٢1: 6200 بابایی) تر است ان است و به عدالت نزدیكگر بیمه

 نتیجه

مسبئولیت  گبذار،   ، بعبد از پرداخبت خسبارت ببه بیمبه     انگلستاندریایی بیمة قانون  08مادة مطابق 

دیگر در پرداخت خسبارت مشباركت    ان به وجود خواهد آمد و آنان باید با یكگر بیمهمشترك بین 

پرداخبت كبرد،    ان دیگرگر بیمهش در ربطه با ان بیش از سهمگر بیمهیك از  نانچه هریعنی چكنند؛ 

حقوقی بین رابطة  ،. در واق كندان مراجعه گر بیمهپرداخت به دیگر اضافة محق است برای دریافت 

 ان به وجود خواهد آمد كه به اص  مشاركت معروف است.گر بیمه

قبرارداد  وسبیلة  توانبد ببه    میگفته شده مشاركت مشاركت ریشه در اص  انصاف دارد. هرچند 

بلكه بر مبنبای اصبول عبدالت و انصباف     ، مشاركت مبتنی بر قرارداد نیست ،اصالح و تعدی  شود

دیگر برای  ان با تناس  با یكگر بیمهكند كه  می عدالت طبیعی حكم ،گذاری شده است. در واق  پایه

مشباركت داشبته   انبد   او حق بیمه دریافت كردهو از كرده پرداخت خسارت شخصی كه او را بیمه 

انگلستان وجود ندارد و شبرایط عمبومی   بیمة باشند. در قانون ایران اصلی مانند مشاركت در قانون 
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بهتبر اسبت ببه    اند،  كرده اشارهدیگر  ان به یكگر بیمهمراجعة كه به طور پراكنده به حق  ،ها هنام بیمه

جلبوگیری از مشبكالت و    ایبران و بیمبة  وق صورت مبدون جهبت وحبدت رویبه در نظبام حقب      

 بینی شود. بیمه در قانون بیمه پیشهای  برای پرداخت خسارت میان شركتها  پیچیدگی

 موجب   ببه  رایب ز. اسبت  یتضبامن  تمسئولی قواعد مشابه مضاعف بیمة در انگر بیمه تیولئمس

 یببرا  انگبر  بیمبه  ببه  انبد تو یمب  دید مناس  كه  یترت هر به گذار مهیب انگلستان ییایدر بیمة قانون

 یبعبد  انگبر  بیمبه  تمسبئولی  گبر  بیمه هر از یافتیدر مبلغ زانیم به و كند مراجعه خسارت افتیدر

 شد. خواهد كاسته

 را گبذاران  مهیب توجه كه ستین نیا جز مهیب یقراردادها در قرارداد یاساس شرط درج از هدف

 اهتمبام  و توجه تا است برخوردار ییباال تیاهم از كنند می انیب آنچه كه كنند جل  موضوع نیا به

 نقض اساس بر یگاه گران مهیب .دهند خرج به اتیواقع قیدق و درست یافشا خصوص در را الزم

 شبرط  توسبط  مضباعف  بیمة اگر در نتیجه و دانند یم یمنتف را خود تمسئولی قرارداد اساس شرط

 .آمد هدنخوا وجود به هم یمشاركت حق باشد، شده من  قرارداد اساس

زمینبة  در  گبر  بیمبه سه روش متفاوت برای تعیبین میبزان سبهم هبر      انگلستانقضایی رویة در 

ببالقوه، روش  مسبئولیت  روش حداكثر  :ند ازا مشاركت در پرداخت خسارت وجود دارد كه عبارت

هبا راه اعمبال شبرایط     قضایی و دادگاهرویة مشترك. البته مسئولیت واقعی مستق ، روش مسئولیت 

مشاهده شبده   انگلستانقضایی رویة . آنچه در اند شده را نبستهیاددیگر به غیر از سه روش انة منصف

 واقعی مستق  را به كار گیرند.مسئولیت ها تمای  بیشتری دارند روش  است كه دادگاهاین است 
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