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چکیده
در ای ران ،بیم هنام ه مس لو یت م دنی کارفرم ا در قل ال کارکن ان ،ب ر اس ا

آی ی نام ه ش ماره  80م ور

 1391/11/3شورای عا ی بیمه صادر میشود .ای آیی نامه در اجرای ماده  17ق انون تسس یب بیم ه مرک ی
ایران و بیمهگری ،با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسلو یت مدنی حرفهای کارفرما در قلال کارکن ان» مش تم
بر  ۲7ماده و  ۴تلصره تصویب شد ک ه گ امی اساس ی در راس تای مستندس ایی مق ررا بیم های در ح ویه
بیمههای مسلو یت است .تا پیش ای تصویب ای آیی نامه ،شرایط عمومی م ورد اس تداده ش رکته ای بیم ه
توسط آنها تهیه و تدوی میشد .ا لته در ظاهر بیمه مرک ی جمهوری اسالمی ایران بر آنها نظار داشت،
و ی در عم  ،تداو فاحشی بی شرایط مورد عم در شرکتهای بیمه دیده میشد .تص ویب و اب ال ای
آیی نامه ،عالوه براینکه شرایط عمومی بیمهنامه مذکور را منظم میکند ،ای نظر اقتصادی ،نتایج قاب انتقادی
دارد .موضوع ای مقا ه ،نقد و بررسی آیی نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.
کلیدواژهها :آیی نامه شماره  ،80بیمه مسلو یت ،کارفرما ،کارکنان ،مسلو یت حرفهای.
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مقدمه

میتوان ظهور نظریههایی همچون تقص یر ،طر ر ،تی می ح  .و  ...را رهآورد دوگون ه حاده ه
دانست :یکی حوادث ناشی ای وسای نقلیه موتوری و دیگ ری ح وادث ناش ی ای ک ار؛ گ ر چ ه در
اینکه «قاعده تقصیر در حقوق مسلو یت مدنی ایران نقش عمدهای ایدا میکند ،نلاید تردید داش ت»
( )Badini et al, 2016: 24ام ا کث ر ای گون ه ح وادث و ت سهیر ییانل ار آن ب ر یی اندی دگان و
درنهایت بر اقتصاد کش ورها ،ق انونگ ذاران را ب ر آن داش ته ک ه در س ده اطی ر در نظری ه تقص یر،
تجدیدنظر اساسی نمایند .امروی ای اعتقاد که ییاندیده باید هاب ت کن د ک ه تقص یر عام

حاده ه،

سلب ورود طسار شده ،رنگ باطته است ییرا «جاذبه اطالق ی ملن ای تقص یر ب یش ای ی

ق رن

دوام نیافت»( .)Katouzian,2009: 192حتی کشورهای حامی نظریه تقص یر ،ب همنظ ور حمای ت ای
ییاندیدگان به استقلال نظریههای دیگر همچون «طرر» رفته و گاهی پا را فراتر گذاشته و طواس تار
«تیمی ح ».ییاندیده شدهاند .نمون ه ب اری آن را م یت وان در تح وت ق وانی موس وم ب ه «بیم ه
شخص ها ث» در ایران مشاهده کرد که طود نیایمند تسم و بررسی در فرصت مناسب است؛
در یمینه حوادث ناشی ای کار نی «امرویه بحث ای چیس تی و چرای ی ح وادث ک ار و مس لو یت
کارفرما گذشته و به مرحله ارائه برنامه جامع و جلران ح داکثر رس یده اس ت و ب ه ج ای تسکی د ب ر
مس لو یت کارفرم ا ،ای جل ران طس ار ک ارگران ی اد م یش ود» (.)Khodabakhshi,2010: 22
گرایش نظامهای حقوقی به سمت جلران ح داکثر طس ار  ،در ده هه ای اطی ر ب هوی ژه در یمین ه
حوادث ناشی ای کار ،کارفرمایان را بر آن داشته که تمام یا بخش عمده ریس
طری .تهیه بیمهنامه مسلو یت کارفرما در قلال کارکنان ،به بیمهگ ران منتق

ای

ح وادث را ای

نماین د .ظ اهرا ش ورای

عا ی بیمه نی وقتی با بیمهگر که در مقایسه با کارفرما و ییاندیده ،منابع ما ی بیش تری دارد ،مواج ه
میشود ،با اتخاذ همی رویکرد ،درصدد تلدی ای بیمهنامه به «قرارداد جامع حوادث ناشی ای کار»
برآمده که ا لته ،اسا

آن قاب تسیید است ،و ی دقت بیشتر نشان میدهد که ای

ش ورا ،در ت دوی

آیی نامه شماره  ،80بهگونهای اقدام کرده که گاه اصول کلی حاکم بر بیم ه ک ه ش ا وده بیم هه ای
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بایرگانی 1را تشکی میدهد نی نقض شده است .چنی کنش ی ای س وی ش ورای ع ا ی بیم ه ک ه ای
ارکان اساس ی ص ن ت بیم ه اس ت ،دور ای انتظ ار اس ت .ایای رو ،نگارن دگان ب ا رویک رد تحلی
اقتصادی درصدد نقد آیی نامه موص و

ک ه در ای

مقا ه ب ا عن وان آی ی نام ه ش ماره  80نامی ده

میشود ،برآمده.
ای مقا ه ای پنج گدتار تشکی شده اس ت .در گدت ار اول ب ه بررس ی مد اهیم او ی ه (ت اری
اصرالحا ) بکار رفته در آیی نامه مذکور طواهیم پرداطت .گدتار دوم ب ه وظ ای
گدتار سوم به وظای

و

بیم هگ ذار و

بیمهگر مربوط است .طسار های طارج ای ت هد بیمهگر در گدت ار چه ارم و

در گدتار پنجم ،ای مرور یمان بحث طواهد شد .تیم به ذکر است نقد مذکور نه جامع است و قر ا
موارد دیگری نی قاب تصور است و نه نافی نکا

مثلت آیی نامه شماره  80طواهد بود.

گفتار نخست :مفاهیم اولیه (تعاریف و اصطالحات)
 -1مسئولیت مدنی حرفهای

نخستی ایراد ،توصی

موض وع آی ی نام ه ش ماره  80ب ه بیم ه مس لو یت «حرف های» در عن وان

آیی نامه است .گذشته ای اینکه ای نظر ماهوی مهمتری تقسیمی که در بیمههای مسلو یت بیان شده،
تقس یم ای

بیم ه ب ه بیم ه مس لو یت ب ا موض وع م ی و بیم ه مس لو یت ب ا موض وع ن ام ی اس ت

( ،)Katouzian,Izanloo,2008: 14ای نظر فنی ،بیمهه ای مس لو یت یی ر ق راردادی ب ه چه ار ن وع
مختل

دسته بندی شدهاند که علارتند ای -1 :بیمه مسلو یت م دنی کارفرم ا در قل ال کارکن ان؛ -۲

بیمه مسلو یت مدنی تو یدکننده کات در قلال مصر کنندگان؛  -3بیم ه مس لو یت م دنی حرف های؛
 -۴بیمه مسلو یت مدنی عمومی ( .)Riseh,2002: 18درواقع مالک تقسیمبندی بیمههای مس لو یت
به ای دستهها ،ن وع رابر ه بیم هگ ذار ب ا یی اندی ده احتم ا ی اس ت ( .)Azimi,2011: 19در بیم ه
مسلو یت مدنی کارفرما در قلال کارکنان ،بیمهگذار شخصی است که در نقش کارفرما م یطواه د
________________________________________________________________
 -1بیمهها به دو دسته اجتماعی و بایرگانی تقسیم میشوند .نمونه باری بیمههای اجتماعی بیمه تسمی اجتماعی است .بیمههای
بایرگانی به سه شاطه بیمههای اموال ،بیمههای اشخاص و بیمههای مسلو یت تقسیم میشوند .بیمههای بایرگانی بر پایههایی
استوارند که آنها را اصول بیمه مینامند .رعایت اصول بیمه در بیمههای بایرگانی اجلاری است.
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مسلو یت طود در قلال اشخاصی که در نقش کارکنان وی میباشند را تحت پوشش بیم ه در آورد.
ای ای میان ،بیمهنامه مسلو یت مدنی تو یدکننده کات در قلال استدادهکننده که «پوششی اس ت ب رای
تو یدکنندگان و عرضهکنندگان کاتها در برابر ادعاهای قانونی ای سوی مصر کننده بابت آس یب
بدنی یا ییان ما ی ناشی ای عیب تو ی د» ( ،)Rejda George E,2003: 570تد او آش کار ب ا بیم ه
مورد نظر ما دارد .در نوع سوم ی نی بیمه مسلو یت حرفهای ،بیمهگذار ی

شخص متخصص اس ت

که میطواهد مسلو یت طود را در قلال اشخاصی که درطواست ط دما حرف های ای وی دارن د و
ممک است در رابره با تخصص وی دچار آسیب بدنی یا ییان ما ی ش وند ،را تح ت پوش ش بیم ه
درآورد .درواق ع «ه د

بیم ه مس لو یت حرف های ،محافظ ت ای اش خاص متخص ص اس ت»

( .)McAuliffe,2012: 2منظ ور ای ش خص متخص ص نی شخص ی اس ت ک ه ب ا س ری ک ردن
آمویشهای تخصصی ،موف .به اطذ گواهینامه حرفهای شده و ای ارگانی ذیصالح مج وی ف ا ی ت
حرفهای دریافت نموده باشد؛ مانند پ ش
ییاندیده احتما ی میتواند هری

و مهن د ؛ در بیم هنام ه مس لو یت م دنی عم ومی نی

ای افراد جام ه باش د .مش روط ب ه اینک ه رواب ط م ذکور در س ه

حا ت فوقا ذکر (کارکنان ،استدادهکننده و طدما گیرنده) را ب ا بیم هگ ذار در ارتل اط ب ا حاده ه
منجر به مسلو یت نداشته باشد.
همانطور که پیداست هیچی

ای انواع بیم هه ای مس لو یت ب ا یک دیگر هم وش انی نداش ته و

بیمهگران برای پوشش مسلو یت مدنی اشخاص در کسو های مختل
مدنی با اوصا

 ،بیم هنام هه ای مس لو یت

جداگانه طراحی نمودهاند ،بهنحویکه میتوان درآنواحد ،چند نوع بیمهنام ه تهی ه

کرد 1.حال باوجود تمای بسیار آشکار در حویه تحت پوشش هر ی

ای بیمهنامهه ای ف وقا ذکر،

نمیتوان بیمهنامهای را تصور نمود که برای پوشش مسلو یت بیمهگ ذار تنه ا در ی
آسیب بدنی وارد به کارکنان) هم مان دارای هر دو وص

ح ویه (م ثال

«کارفرما در قلال کارکنان» و «حرفهای»

باشد .در اینجا نه کارکنان اشخاصی هستند ک ه در ح ی دریاف ت ط دما حرف های ای بیم هگ ذار
________________________________________________________________
 -1به عنوان مثال ی

پش

برای تحت پوشش قراردادن مسلو یت طود در قلال بیماران نیای به بیمه نامه مسلو یت مدنی

حرفهای  ،برای تحت پوشش قراردادن مسلو یت در قلال منشی و آبدارچی طود نیای به بیمه نامه مسلو یت مدنی کارفرما در قلال
کارکنان و برای تحت پوشش قراردادن مسلو یت طود در قلال عموم مردم بدون توجه به رابرهای که با آنها دارد ،مثال در حی
تردد با وسیله نقلیه ،نیای به بیمه نامه مسلو یت مدنی عمومی (همان بیمه نامه موسوم به شخص ها ث اجلاری) دارد.

تحلی اقتصادی بیمه مسلو یت مدنی کارفرما در قلال کارکنان …

آسیب دیده باشند و نه کارفرما ی

111

شخص حرفهای با ویژگیهایی که برای آن برش مردیم اس ت.

گویا شورا واژه حرفه ( )Professionرا که به م نای تخصص میباشد ،ش ل ( )Jobتلق ی و چن ی
تصور کرده است که ( 1)P.L.L/P.L.Iمسلو یتهای شللی فرد را پوشش میدهد و با ای نگ رش،
رشته مذکور را «مسلو یت حرفهای» توصی

نموده است؛ بنابرای پیشنهاد م یش ود ب ا ح ذ

واژه

«حرفهای» ای نام و مت (بند  11ای ماده دو) آی ی نام ه ش ماره  ،80آن را ب ه «ش رایط عم ومی بیم ه
مسلو یت مدنی کارفرما در قلال کارکنان» تلییر دهد.
شایان ذکر است ای اشتلاه عالوه بر ایراد فوق ،بار اقتصادی مندی نی متوجه ش رکته ای بیم ه
دارد و منجر به کاهش در آمد آنها ای مح کارم د اتکایی اجل اری ۲موض وع م اده  10آی ی نام ه
شماره  76شورای عا ی بیمه مصوب  1391/07/11میگردد 3.ییرا تا پیش ای تصویب ای آیی نامه،
نر کارم د اتکایی بیمههای مسلو یت کارفرم ا در قل ال کارکن ان ب ه عل ت س کو ق انونگ ذار،
اصوت میبایست بر اسا

نر بیمههای مسلو یت عمومی محاسله میشد ،درح ا یک ه ب ا تص ویب

ای آیی نامه باید بر اسا

نر بیمه مسلو یت م دنی حرف های محاس له گ ردد .ب دی س ان ،ای منظ ر

اقتصادی نی بدون توجیه منرقی ،ای توصی  ،سلب انتقال بخشی ای منابع ما ی بیم هگ ران ب ه بیم ه
مرک ی ی نی ای عموم شرکتهای طصوصی به نهاد دو تی ،هرچند در قا ب بیمه اتکایی ،م یش ود
و توان ایدای ت هدا شرکتهای بیمه را متسهر م یکن د .تیم ب ه ذک ر اس ت در تحلی

اقتص ادی،

مدهوم «مسلو یت حرفهای» ،آن دسته ای بیمهها را شام میشود که در آنها ،تحصی منافع ،تنه ا در
برابر استداده گسترده و اصلی ای تخصص ویژه با دارا بودن قابلیت اقتصادی و تحت نظ ار قواع د
رسمی ،بهمنظور ارائه یکی ای ط دما عم ومی ،ص ور م یگی رد ( )Duncan: 2014: 3و ح ال
________________________________________________________________
1 -PLI:Professional Liability Insurance./PII: Professional Indemnity Insurance
 -۲شرکتهای بیمه موظدند بخشی ای ح .بیمههای دریافتی ای بیمه گذاران را به بیمه مرک ی پرداطت نمایند که به ای کار
اتکایی اجلاری می گویند .بیمه مرک ی درصدی ای ح .بیمه دریافتی ای شرکتهای بیمه را تحت عنوان کارم د اتکایی مجددا به
شرکتهای بیمه میپرداید.
 -3بموجب ماده « 10آیی نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجلاری و می ان کارم د و مشارکت در سود آن» شورای عا ی
بیمه ( ،)1391/7/11نر کارم د اتکایی قاب پرداطت در «بیمههای مسلو یت عمومی» ،م ادل  ۲۲و در «بیمههای مسلو یت مدنی
حرفهای» م ادل  16درصد است.
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آنکه بیمه مورد نظر ما ،در موارد بسیار ،فاقد ای وص

است .ای منظر جام هشناس ی حق وقی نی ،

مسلو یت حرفهای متوجه افرادی است که  -1مهارتی را بر ملنای دانش در اطتیار دارن د؛  -۲تح ت
نظار مقررا و قواعد عمومی هستند؛  -3صالحیت افراد وابسته به طود را کنترل میکنند؛  -۴بر
اسا

اطالق حرفهای و قواعد دستور ویژه عم میکنند (.)Millerson, 2001: 15

 -2بیمهگذار
1

بند  ۲ماده  3آیی نامه شماره  ، 80بیمهگذار را «هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیم ه را
با بیمهگر من قد میکند و مت هد به پرداطت ح .بیمه میباش د» ت ری

م یکن د .ای عل ار ک ه

شورا عا ی بیمه ،آن را عینا در شرایط عمومی بیشتر بیمهنامهها ای جمله بیمه باربری (آیی نامه شماره
 ،)79بیمه مسلو یت حرفهای پ شکان (آی ی نام ه ش ماره  )8۲و بیم ه ح وادث اش خاص (آی ی نام ه
شماره  )8۴نی به کار برده ،م موت در ملاحث مقدماتی بیمه و با هد

تدکی

دو اصرالح بیمهگر

و بیمهگذار به کار م یرود و اریش حق وقی چن دانی ن دارد .گذش ته ای فق دان ض رور  ،ت ری
مذکور ابهاماتی را نی به دنلال دارد :برای مثال با توجه به اینکه «اش خاص مش مول ق انون اس تخدام
کشوری و یا سایر قوانی و مقررا طاص استخدامی و نی ک ارگران کارگ اهه ای ط انوادگی ک ه
انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و طویشاوندان نسلی درج ه ی

ای طلق ه اول

وی انجام میشود ،مشمول مقررا قانون کار نیستند» ( ،)Araghi, 2007: 112آیا کارفرمایان ای
اشخاص میتوانند اقدام به طرید بیمهنامه کارفرما در مقاب کارکن ان ط ود نماین د آی ا کس ی ک ه
میطواهد مسلو یت طود در قلال کارآمویان را تحت پوشش قرار دهد نی میتواند ای بیم هنام ه را
بخرد کسی که ی

نظافتچی را به طانهاش دعو میکند ،چر ور تکلی

ش رکته ای ت سمی

نیرو و مسمورپذیر چیست آیا مدیر آژانب میتواند با طرید ای بیمهنامه ،مسلو یت طود را در قل ال
رانندگان تحت پوشش قرار دهد ای منظ ر اقتص ادی ای ت ری
بیمهنامه میشود؛ چنی محدودیتی در ی

 ،س لب ق لض ب ی جه ت قلم رو

تحلی اقتصادی به نتایج ییرمدی دی منته ی طواه د ش د

________________________________________________________________
 -1ماده  -۲ت اری

و اصرالحا  :اصرالحا ییر در ای شرایط عمومی با ت ری

مقاب آن به کار رفته است... -۲ ... -1 :

 -3بیمه گذار :هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمهگر من قد میکند و مت هد به پرداطت ح .بیمه میباشد.
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ییرا پیشبینی مصادی .و نمونههای بیمهای برای پوشش ای اش خاص ،ط ا ی ای تردی د نیس ت و ب ه
بسط بیمه در کش ور آس یب م یرس اند ،ام ا توص ی

آن ب ه مس لو یت حرف های و ت رید ی ک ه ای
ش ده و مجموع ا گ ردش

بیمهگذار شده ،بسیاری را مردد میکند .ای تردید به مشتریان نی منتق
ما ی ح .بیمهها را تحت تسهیر قرار میدهد (.)Avraham,2012: 30-112
ممک است بر اسا
عمومی با ت اری

علار صدر ماده دو که بیان میدارد« :اص رالحا یی ر در ای

مقاب آن بکار رفته» ،بیان شود که ای ت ری

نمیتوان به آن ایراد گرفت و یا شورا عامدانه به ای ت ری

ی

ت ری

ش رایط

ق راردادی اس ت و

بسنده ک رده و قص دش ای

ب وده ک ه

بی ان کن د ب رای اح رای س مت بیم هگ ذار در ق رارداد بیم ه مس لو یت کارفرم ا در قل ال کارکن ان،
ویژگیهای مذکور کافی است؛ اما ای توجیه م ورد پ ذیرش نیس ت ،یی را در ای
میبایست بالفاصله پب ای ت ری

بیمهگذار به ت ری

ص ور ش ورا

«بیمه شده» میپرداط ت .درواق ع بیم ه ش ده

در بیمههای مسلو یت ،شخصی است که دی احتما ی آتی او تحت پوشش بیم ه قرارگرفت ه اس ت.
اگرچه بیشتر مواقع ای دو نقش در ی

شخص تجلی مییابد و ی وما «بیم ه ش ده همیش ه هم ان

بیمهگذار نیست» ( )Katoozian,Izanloo, 2008: 4و میتواند طر

قرارداد بیم ه نی نلاش د .ای

کار در رویه جاری کشور بس یار م م ول اس ت .نمون ه ب اری آن ق رارداد بیم ه مس لو یتی اس ت ک ه
سایمان نظام مهندسی یا نظام پ شکی به عنوان بیمهگذار با شرکت بیم ه من ق د م ینمای د و در آن،
مسلو یت اعیای طود را تح ت پوش ش بیم ه ق رار م یده د .ی ا در هم ی رش ته کارفرم ا در قل ال
کارکنان ،برطی پوششهای تکمیلی که در آنها بیمهگذار با پرداطت ح .بیم ه اض افی ،مس لو یت
پیمانکار و مهند

ناظر را در قلال کارگر آسیب دیده تحت پوشش بیمهنام ه ط ود ق رار م یده د؛

بنابرای در ای حا ت در صور پذیرش ت ری
باید ت ری

ارائه شده ای سوی شورا برای اصرالح بیمهگ ذار،

«بیمه شده» نی در دستور کار قرار میگرف ت ت ا ای س و اس تداده احتم ا ی بیم هگ ر در

محروم نمودن بیمهگذار ای پوشش بیمهای به استناد ت ری

مذکور در آیی نامه ،پیشگیری شود.
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 -3کارکنان
1

بند چهار ماده دو آیی نامه شماره  ،80در ت ری

«کارکن ان» مق رر م یدارد« :اف رادی ک ه در

ایای انجام کار موضوع بیمه ای بیمهگذار ،ح.ا م اعم ای حقوق و م د ،سهم سود و یا سایر م ای ا
دریافت مینمایند» .ای ت ری

یمینه را برای طرح دو پرسش مهیا نموده اس ت :نخس ت اینک ه آی ا

منظور ای کارکنان ،همان کارگران و کارمندان میباشد و ی ا ه ر شخص ی را ک ه در مح

ف ای ت

بیمهگذار و برای وی مشلول به کار میباشد ،دربرم ی گی رد مانن د پیمانک اران و مهندس ان ن اظر و
مشاور و مجری و  ...دوم اینکه اگر کارگری حقوق یا م د طود را ای شخص ی یی ر ای بیم هگ ذار
دریافت نماید ،آیا ای شمول ای ت ری
در قانون کار ،ت ری

طارج میباشد
۲

فوق برای اصرالح «کارگر» بهکاررفته و با توجه به برطی ای مواد دیگ ر

ای قانون که گاه ای «کارگران» و گاه ای «کارکنان» یادشده است ،میتوان دریاف ت ک ه در ادبی ا
حقوقی مربوط به ای رشته ،مدهوم «کارکنان» همان کارگران میباشد؛ بن ابرای پاس خ پرس ش اول
ای است که منظور آیی نامه مذکور ای کارکنان چی ی فراتر ای کارگران نیست و بنابرای پیمانک ار
و مهن د

ن اظر و  ...را درب ر نم یگی رد .ش اید د ی

اص لی اس تداده ای واژه «کارکن ان» ب ه ج ای

«کارگران» ،شمول آن بر کارگران اعم ای جسمی ،فکری و کارمندان (اداری) باشد.
نکته دیگر آن است که چرا در ای ت ری

به جای واژه «ح .ا س ی» که در روابط کار م م ول

است« ،ح .ا م » به کار رفته است اگرچه ح .ا م در لت به م نای م دِ کار نی آم ده اس ت
( )Amid, 2010: 459و ی میتوان بر ای باور بود که علارا «ح .ا م ک اری» و «ح  .ا م »
طل .ماده  357قانون تجار دارای مداهیم تخصصی هستند .مراب .ای ماده «ح.ا م ک ار ،کس ی
است که به اسم طود و ی به حساب دیگری (آمر) م امالتی کرده و در مقاب ح .ا مل ی دریاف ت
________________________________________________________________
 -1ماده  -۲ت اری

و اصرالحا  :اصرالحا ییر در ای شرایط عمومی با ت ری

مقاب آن به کار رفته است-3 ... -۲ ...-1 :

-۴ ...کارکنان :افرادی که در ایای انجام کار موضوع بیمه ای بیمهگذار ح .ا م اعم ای حقوق و م د ،سهم سود و یا سایر م ایا
دریافت مینمایند و یا مشخصا

آنها در شرایط طصوصی بیمهنامه درج شده است .تلصره -در صورتیکه بیمهگذار شخص

حقوقی باشد ،اعیای هیا مدیره و مدیرعام شرکت نی میتوانند ج کارکنان تحت پوشش بیمه نامه باشند».
 -۲ماده ۲قانون کار « :ک ارگر ای حاظ ای ق انون کسی است که به هر عنوان در مق
حقوق ،سهم سود و سایر م ایا به در طواست کار فرما کار میکند».

اب دریافت ح .ا س ی اعم ای م د ،
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آیی نامه ،پوشش کام بیمهای برای مسلو یت کارفرم ا در حق وق
رش ته

ایران است ،استداده ییر تخصصی ای مداهیم مربوط به حقوق کار ،سلب ت ل در تراب .ای

ای حقوق بیمه با حقوق کار و حقوق مسلو یت مدنی میشود .چنی امری بر کارایی آیی نام ه ت سهیر
میگذارد و یمینهسای ابهام ،ت ارض و گاه دعاوی مختل

در روابط بیمهگر ،کارفرما ،یی اندی ده و

حتی گاه نهادهای عمومی ،به د ی دطا ت تسمی اجتماعی میشود و به هلا اقتص ادی آی ی نام ه و
استحکام بیمه مسلو یت کارفرما آسیب میرس اند .ب رای مث ال ،توج ه ب ه وض یت پیمانک ار ،نش ان
دهنده ابهام آیی نامه مذکور است ییرا تردیدی نیست ک ه پیمانک ار را ،ب ه د ی

اس تقالل وظید ه و

فقدان تل یت کام حقوقی ،نمیتوان کارگر یا به ت لی ر آی ی نام ه ش ماره  ،80ای یم ره «کارکن ان»
تلقی کرد؛ درحا یکه ای منظر حقوق بیمه مسلو یت مدنی ،در برط ی کش ورها ای

مده وم ،تح ت

پوشش بیمه مذکور است و در برطی دیگر ،نیایمند شرط (کلوی) ای تحلی  ،س لب ابه ام در ح .
بیمه دریافتی میشود و شرکتهای بیمه را به اتخاذ رویکردهای مختل

هدایت م یکن د .ای منظ ر

قیایی نی ای پرسش مررح میشود که آیا پیمانکار که به ت لیر آی ی نام ه« ،ح  .ا م » دریاف ت
میدارد ،با سکو بیمهنامه و بدون تص ری ب ه آن ،ب ا ص ر

ح  .بیم ه ع ادی ،مش مول حمای ت

بیمهنامه است یا تنها با طرید شرط (کلوی) اضافه ،میتواند تحت شمول ق رار گی رد همچن ی اگ ر
بهموجب قرارداد بی پیمانکار و کارفرما ،کارگرانِ پیمانکار ،م د طود را ای پیمانکار و ن ه کارفرم ا
(بیمهگذار) دریافت کنند؛ با توجه به ظاهر ت ری
ت ری

بند  ۴ماده  ۲آیی نام ه ش ماره  80ای ش مول ای

طارج میشوند! بهعلار دیگر ،مسلو یت کارفرما و حقوق ک ار ح اکم اس ت ام ا بیم هنام ه

قادر به پوشش آن نیست مگر با درج شرط اضافه .اگر توج ه داش ته باش یم ک ه ر ی وح د روی ه
شماره  ۲36مور « 8۴/5/30مح تسمی دستم د مربیان-که ای مح شهریه دریافتی ب وده اس ت-
را به عنوان د یلی بر فقدان رابره کارگری و کارفرم ایی قلم داد نم وده اس ت» ()Rafiei, 2013: 6
بهتر میتوان به ایراد ت ری

پی برد ییرا ممک است ایراد شود ک ه چن ی ک ارگری ،ه یچ م د ی ا
1

«ح.ا ملی» ای کارفرما دریافت نکرده است! در مورد مشابه ،اداره بهداشت و ایمن ی بریتانی ا ب رای
رهایی ای ای تنگنا در راهنمای طود چنی آورده است« :اینکه تمای داشته باش ید ق رارداد ط ود را
________________________________________________________________
1 - Health and Safety Executive.
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قرارداد استخدام یا طدما بنامید یا طیر ،ه یچ اهمیت ی ن دارد .آنچ ه مه م اس ت ماهی ت رابر ه ب ا
کسانی که برای شما کار میکنند و نوع و می ان کنترل شما بر کاری است که انجام میدهن د» 1.ب ه
هر صور ای منظر اقتصادی ،فقدان انرلاق ب ی ای

مد اهیم و عن اوی  ،س لب اط تال

م یش ود،

بیمهنامه را نیایمند تدسیر کرده ،ح .بیمه را ییرقاب پیشبینی میکند ،رقابت ییراطمینان آوری ب ی
شرکتهای بیمه به وجود میآورد و باتطره با طرح دعاوی در مراجع قانونی ،ه ینههایی ب ه دنل ال
دارد .با ای نتایج ،باید به فکر تحق .کارایی اقتصادی بیشتر برای بند  ۴ماده  ۲آیی نامه مذکور بود؛
به ای صور که یا با پیشبینی مده وم تل ی ت حق وقی و اقتص ادی ،ابهام ا م ذکور را ای اس ا
مرتدع کرد یا با پیشبینی مصادی .مورد تردید (اعم ای اینکه استثنائا برش مرده ی ا مص ادی .م ورد
اطتال  ،تصری شوند) ،مانع ای ت ل اقتصادی بیمهنامه شد؛ کاری که در برطی نظامهای حق وقی
دیده میشود .برای مثال ت ری

کارکنان در بیمهنامه شرکت بیم ه «یوری خ» ب دی ص ور اس ت:

«در ای بیمهنامه کارکنان علارتند ای-1 :هر استادکار یا پیمانکار فرعی یا ه ر ک ارگر یی ر مجموع ه
آنها؛  -۲اشخاص طویشفرما؛  -3افرادی که دوره کارآمویی را س ری میکنند؛  -۴ه ر ش خص
که بیمهگذار وی را استخدام کرده یا ای کارفرمای دیگر ،قرض گرفته باشد».
جا ب است که بخش پای انی ای

ت ری

۲

ب ا درج عل ار «و ی ا مشخص ا آنه ا در ش رایط

طصوصی بیمهنامه درج شده است» ،س لب ابه ام دیگ ری نی ش ده اس ت! درواق ع ب ر اس ا

ای

ت ری  ،کارکنان ای دو گروه تشکی میشوند :گ روه اول کس انی هس تند ک ه در ایای انج ام ک ار
موضوع بیمه ای بیمهگذار م د (ح .ا م ) دریافت مینمایند و گروه دوم کسانی اند که مشخصا
آنها در شرایط طصوصی بیمهنامه درج شده اس ت  .ای ع ده ،قر ا ح  .ا م
نمیکنند ییرا در ای صور  ،مشمول بخش نخست ت ری

ی ا م د دریاف ت

ق رار طواهن د گرف ت .ب هراس تی چ ه

________________________________________________________________
1 - Whether you choose to call your contract a contract of employment or a contract for
services is largely irrelevant. What matters is the real nature of your relationship with the
people who work for you and the nature and degree of control that you have over the work
they do.
2 - "Definitions of Employee: For the purpose of this Policy:
• Any labor master or labor only subcontractor or persons supplied by any of them
• Self-employed persons
• Persons under work experience schemes
"• Any person hired or borrowed by the Insured from another employer
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افرادی را باید مشمول ای بخش دانست چه ارتلاطی با کارفرما و مس لو یت م دنی او دارن د آی ا
بیمهنامه ،تنها بستری برای گنجاندن ییاندیده احتم ا ی اس ت ک ه ممک اس ت ای ک ار و کارگ اه،
آسیب بلینند آیا منظور اشخاص ها ث است که در ماده  13قانون مسلو یت مدنی آمده است

1

 -4کار موضوع بیمه

در بند  6ماده  ۲آیی نامه شماره  80آمده است« :کار موضوع بیمه :هر نوع وظیده ش للی ک ه ب ر
حسب ارجاع کارفرما ،کارکنان موظ

به انجام آن هستند» .باید دانست که ملنای بیمهگ ران ب رای

و محاسله ح .بیمه ای

رش ته ،اطالع ا اع الم ش ده ای س وی بیم هگ ذار در ف رم

سنجش ریس

پیشنهاد بیمه میباشد .ای

ملن ا ،ه م ای ح اظ فن ی و تک وی ق رارداد بیم ه و ه م ای منظ ر ک ارایی

اقتصادی و انرلاق ه ین ه و درآم د و پ یشبین ی س ود مت ار

) )Avraham, 2012: 34ض رورتی

انکارناپذیر است .ای میان اطالعا تیم ،ت داد کارکنان (یا متراژ در ف ا یتهای ساطتمانس ایی) و
بهویژه نوع ف ا یت ،بیشتری تسهیر را در محاسله ح .بیمه دارد و اهمیت آن به حدی است که گاهی
بیمهگر با توجه به نوع ف ا یت اعالم شده ای سوی بیمهگذار ،ای قلول ریس

طودداری نموده یا آن

را تنها با درج شرایری طاص در بیمهنامه ،میپذیرد .عدم ارائه اطالعا صحی در ای موارد ،اگ ر
عمدی باشد ،مراب .ماده  1۲قانون بیمه ( ،)1316ضمانت اجرای مه م بر الن ق رارداد بیم ه ،فق دان
قابلیت استرداد ح .بیمههای پرداطتی و نی قابلیت مرا له ح .بیمههای آینده را به دنلال دارد! و اگر
ییر عمد باشد ،مراب .ماده  13قانون مذکور« :طسار به نسلت وج ه بیم ه پرداطت ی و وجه ی ک ه
بایستی در صور اظهار طرر ب هط ور کام
بنابرای  ،با وص

و واق ع پرداطت ه ش ده باش د ،تقلی

مخا دت برطی ای اساتید ک ه ب ه د ی

طواه د یاف ت»؛

فق دان ن ص ق انونی ،ک اهش طس ار را

نمیپذیرند ( )Izanloo, 2008: 76-77در ای موارد ،ضمانت اجرای اعمال «قاعده نسلی» ح .بیم ه

________________________________________________________________
 -1در حقوق فرا نسه و انگلستان ،بیمه مسلو یت کافرما به ترتیب اطتیاری و اجلاری است .در هر دو سیستم ،همانند ایران ،بیمه
مسلو یت کارفرما ،هم کارگران و هم اشخاص ها ث ییان دیده (ناشی ای عم کارگران) را پوشش میدهد.
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را مقرر نموده است .ضم اینکه ماده  110آیی نامه ش ماره  80نی در طص وص اع الم یی ر واق ی
ت داد کارکنان ،حکم به اعمال همی قاعده داده است.
با ای بیان ،چون کارکردِ اصلی کار موضوع بیمه ،ت یی می ان ریس
علار «هر نوع وظیده شللی که بر حسب ارجاع کارفرما ،کارکنان موظ
هیچ اطالعاتی در اطتیار بیمهگر برای سنجش میران ریس

برای بیمهگ ر م یباش د،
ب ه انج ام آن هس تند»،

و ب ه تل ع آن محاس له ح  .بیم ه ق رار

نمیدهد .ای امر ،هم ای منظر اقتصادی و هم ای جهت فن ی و مر اب .ب ا قواع د عم ومی قرارداده ا،
نتایج مرلوبی ندارد ییرا اوت بیمهگر با صدور بیمهنامه ،در اینکه چ ه ن وع وظید ه ش للی را پوش ش
میدهد ،آگاهی ندارد و بررسی ج ئیا

کار نی سلب بی میلی مشتریان میشود ( Cooter, Ulen,

 ،)2012: 475-480هانیا پیشبینی شرایط و استثنائا ای سوی بیمهگر ،احتمال برالن آن ش روط را
به د ی وص

امری بودن آیی نامه شماره  80به دنلال دارد ،ها ثا شاید تناسب عوضی قرارداد بیمه،

در ها های ای ابهام فرو رود و اگرچه بیمه در یمره عقود احتما ی است ،اما چنانچه یرر در عقد بیمه
عرفا قاب تسام نلاشد ،آن عقد باط طواهد بود که ا لته مسطوذ شدن به نتیجه اطیر ،ب ید مینماید؛
ا لته احتمال آن نی کال منتدی نیست.
 -5نقص عضو و غرامت فوت

در بند  9ماده  ۲آیی نامه شماره « ،80نقص عیو» در راستای رفع ابهام ای اصرالحا بکار رفته
شده است« :نقص عیو :قرع ،تلییر ش ک و ی ا ای دس ت دادن توان ایی

در بند  7همان ماده ،ت ری

انجام کار عیوی ای اعیای بدن که ناشی ای حاده ه موض وع بیم ه ب وده و وض یت دائ م و قر ی
داشته باشد» .گذشته ای فقدان جام یت ای ت ری

که تنها «نق ص عی و دائ م» را دربرم ی گی رد و

صرفنظر ای تداو بار م نایی که مداهیم نقص عیو دائم و موقت ،در ادبیا بیم های دارن د ،اساس ا
نه تنها ضرورتی به ارائه ت ری

نقص عیو (اعم ای دائم یا موقت) نیست بلک ه ب ا ای

ت ری

 ،آن

________________________________________________________________
 -1ماده  -10بیمهگذار موظ

است ت داد واق ی کارکنان را به بیمه گر اعالم نماید .چنانچه ب د ای وقوع حادهه م لوم گردد که

آطری ت داد اظهارشده کارکنان کمتر ای ت داد واق ی است ت هدا

بیمهگر به نسلت ت داد اظهارشده به ت داد واق ی کاهش

مییابد .در ای صور پرداطت مابه ا تداو طسار برعهده بیمهگذار طواهد بود.
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هم وقتی آیی نامه درصدد تلیی مسلو یت بیمهگران میباشد ،ب ه یک ی ای مه مت ری ابهام ا نظ ام
بیمهای و نظام جلران طسار  ،دام می یند ییرا ای علار یادگار دورهای است که نظ ام جل ران
طسار بدنی در ایران بر اسا

دیه نلود ،صن ت بیمه ای اصرالحا نقص عیو و ای کار افت ادگی

و مانند آن استداده میکرد و تنها در مواردی اقدام به پرداطت طسار مینمود ک ه ک ارگر دچ ار
نقص عیو ،آن هم ای نوع دائم میشد .در آن یمان در ییاب قانون مجایا اسالمی و قواع د دی ه،
دادگاهها بر اسا

ماده  5قانون مسلو یت مدنی که اش ار میدارد« :اگر در اهر آسیلی که به ب دن ی ا

سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار ییاندیده کم گردد و یا ای ب ی ب رود
 ...واردکننده ییان مسلول جلران کلیه طسارا م بور است  »...و «تشخیص ای که به چ ه ان دایه و
تا چه می ان و تا چه مللغ میتوان ای واردکننده ییان تسمی گرف ت ب ا دادگ اه اس ت» (قس مت اطی ر
ماده  ،)5اقدام به صدور ر ی و ت یی یرامت نقص عیو و ای کار افتادگی مینمودند .بیمهگران نی
برای ارائه پوشش بیمهای در فرم پرسشنامه ای متقاضی بیمه در طواست میکردند که می ان پوش ش
مورد نیای طود برای یرامت فو و نقص عیو کارکنان را ت یی نمای د و ب ا تدکی

نق ص عی و

دائم ای موقت ،در پی ای بودند که به بیمهگذار و ییاندیده احتما ی ای پیام را منتق کنند که تنه ا
نقص عیوی تحت پوشش ای بیمهنامه میباشد که حا ت دائم داشته باشد .ای روند هن وی ه م در
بیمهنامههای حوادث (موضوع آیی نامه شماره  )8۴که طارج ای حویه بیمههای مسلو یت م یباش د،
جریان دارد؛ اما با حاکمیت نظام جلران طسار بر ملنای دیه ،صرفنظر ای اطالق نقص عیو دائم یا
موقت ،به ص دما ب دنی ،ص رفا ب ر اس ا

مق ررا دی ه و ارش ،طس ار را بای د جل ران ک رد؛

بهعلار دیگر «طسار ]ناشی ای آسیب[ بدنی همان دیه یا ارش است که علت تحق .آن م یتوان د
صدما بدنی یا فو باشد ،سایر علارا … نقص عیو ی ا ای کارفت ادگی و  ...همگ ی ب ه مده وم
صدمه بدنی بای میگردد که یا دیه مقدر دارد و یا ارش ب ه آن ت ل  .م یگی رد»( Khodabakhshi,

 )2009: 34ای درحا ی است که متسسدانه ب د ای گذشت بیش ای سه دهه ،هنوی ای تلیی را وارد
ادبیا بیمههای مسلو یت نشده است و آی ی نام ه ش ماره  80نی ب ر اس ا
بیمهگر ان و شورای عا ی بیمه ،تصویب ش ده اس ت .ب ر ملن ای تحلی

رویک رد اش تلاه برط ی

اقتص ادی ،ع دم تر اب .ب ی

120

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره یایدهم (علمی -پژوهشی)

ت هدا بیمهگر و مسلو یت کارفرما ،به نقص در کارایی بیمهنامه مذکور منتهی میشود ییرا اوت نه
تنها در آیی نامه مذکور ت ارضی به چشم میطورد و نرام بیمه مس لو یت کارفرم ا را دچ ار فق دان
هلا مینماید 1،بلکه بخش مهم ی ای مس لو یت کارفرم ا ب ا عن اوی دی ه و ارش ،مش مول پوش ش
بیمهای نخواهد بود؛ هانیا انتظار بیمهگر و بیم هگ ذار در دوس وی م ری اس ت؛ چ ه اینک ه ب ا وص
مذکور ،آشتی بی «یرامت» و «دیه» در وضع ف لی ،ممک نیست و ای امر ،ب ر انتظ ارا اقتص ادی
طرفی اهر میگذارد ها ثا با ای احتم ال ک ه نظ ام دی ه و یرام ت متد او اس ت ،کارفرم ا ریس
کارگاه را دشوارتر میبیند ییرا با بیمهنامهای که انتظارا او را برآورده ساید مواجه نیست که ای
نتیجه ،اقتصاد کارگاه را تحت تسهیر قرار طواهد داد و به ه ینهه ای بیش تر منته ی طواه د ش د یی را
باید بیمهنامه دیگری نی تهیه نماید که ساطتار فنی و قواعد بیمه آن ،در کنار آی ی نام ه ش ماره ،80
طراحی نشده است و شرکتهای بیمه نی در کن ار بیم ه مس لو یت م ذکور ،آن را نوع ا در اطتی ار
بیمه مسلو یت عمومی که در ابتدای ای نوشتار ای آن بحث شد.

ندارند مگر بر اسا

گفتار دوم :وظایف و تعهدات بیمهگذار
 -1حق جانشینی

2

بهموجب ماده  8آیی نامه شماره « :80بیمهگر قائم مقام بیمهگذار با ح .واگ ذاری ب ه یی ر ،در
دعاوی مربوط به ای بیمهنامه محسوب میشود که بتواند پروندههای مربوط را در مراجع قیایی ت ا
می ان ت هد ای بیمهنامه ت قیب نماید .بیمهگذار در طول مد جریان دعوی نلاید اق دامی ب ه عم
آورد که به حقوق بیمهگر در ت قیب دع وی رم ه وارد آورد و ی نس لت ب ه م ایاد ت ه دا ای
بیمهنامه بیمهگذار ح .هر گونه اقدامی طواهد داشت» .اگر ای م اده ب ار حق وقی «تکلی

» داش ته

________________________________________________________________
 -1ت ارض به ای جهت که در برطی ای مواد آیی نامه شماره  ، 80تمای به نظام جلران طسار

بر ملنای دیه ،دیده میشود.

برای مثال در تلصره ماده  1۴آمده است « یرامت فو  ،صدمه جسمی یا نقص عیو با تواف .بیمهگر و بیمهگذار یا بر ملنای
درصد مسلو یت بیمهگذار در مراجع قیایی ت یی می شود و اعمال آن بر روی م ادل ریا ی اریانتری دیه رایج روی محاسله
می شود .در هر صور

حداکثر مللغ قاب پرداطت در هر حادهه موضوع بیمه برای هر ندر ای مللغ مندرج در شرایط طصوصی

بیمهنامه بیشتر نخواهد بود».
2- Right of Subrogation.
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باشد ،وظیده سنگینی را عهده بیمهگر نهاده؛ ای در حا ی اس ت ک ه پیش تر ،ای
عنوان ی

وض یت ،تنه ا ب ه

ح .برای بیمهگر محسوب میشد .برای مثال در ش رایط عم ومی س اب .آم ده ب ود ک ه:

«ح .سایش و ح .دعوا تا می ان ت هد بیمهگر در کلیه مراجع و مراح قی ایی ب ا بیم هگ ر اس ت و
یی ر و و ک رارا م ینمایدک ه در

بیمهگذار به موجب ای بیمه نامه بیمهگر را وکی ی ا ح  .توکی

پرونده های مربوط را در مرجع قیایی با اس تداده ای کلی ه اطتی ارا دادرس ی ت ا می ان ت ه د ای
بیمهنامه ت قیب نماید و درطول مد جریان دعوی نلاید اقدامی به عم آوردکه به ح .بیمهگ ر در
ت قیب دعوی رمه وارد آورد و ی نسلت به مایاد ت هدا ای
اق دامی طواه د داش ت» .در حق وق بیم ه ترلیق ی نی

بیم هنام ه بیم هگ ذار ح  .هرگون ه
ای

ح  ،.ش ناطته ش ده اس ت

( .)Abbasloo,Karami ghahi, 2015: 241-267برای نمونه در شرایط عمومی بیمهنامه مس لو یت
کارفرما در قلال کارکنان شرکت ه یب ک وکب ( )HISCOX1آم ده اس ت« :م ا ح  .داری م ،ام ا
مت هد نیستیم که جریان دفاع ای دعاوی مررح شده بر علیه شما را به دست گیریم» .نکت ه اینجاس ت
که علیریم تسکید بر اینکه بیمهگر هیچ ت هدی در ای
احسا

یمین ه ن دارد ،در ادام ه م یاف ای د« :اگ ر م ا

کنیم که [ای ح ].ضرور دارد  ...و پیشبین ی منرق ی ای موفقی ت وج ود داش ته باش د؛

اقدام طواهیم نمود».
متسسدانه ح .قائم مقامی در حقوق دادرسی مدنی ایران ،آنگونه که در طور بحث اس ت ،م ورد
تحلی قرار نگرفته و مستندا قانونی آن نی کم

چندانی نمیکند .ماده  30قانون بیمه ( )1316ای

عموم قایم مقامی یاد میکند اما آنچه در ماده  8آیی نامه مذکور اس ت ،اع م ای م اده  30م یباش د
ییرا در ماده  ،30ب د ای پرداطت و یا قلول ت هد ،بیم هگ ر مس تقال اقام ه دع وا م یکن د ام ا م اده 8
آیی نامه ،قایم مقامی را در طول دادرسی که ممک است توس ط بیم هگ ذار ی ا اش خاص ها ث ب ه
جریان افتاده باشد نی تجوی میکند که چنی قاعدهای در رویه قیایی بشد مورد ن اع م یباش د
( )Khodabakhshi,2014: 305ب ی گم ان انتظ ار نیس ت ک ه ش ورای ع ا ی بیم ه در یک ی ای
آیی نامههای مربوط ،اب اد فنی و دقی .قائم مقامی را روش نماید و با فرض آن نی مح اکم ا ام ی
________________________________________________________________
 -1موسسه بیمهای با بیش ای  115سال سابقه ف ا یت .برای مرا ه بیشتر :رک به http://www.hiscox.com/about-
/hiscox-insurance

122

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره یایدهم (علمی -پژوهشی)

به تل یت ندارند .بنظر میرسد آیی نامه میبایست با حذ
نظام دادرسی محول مینمود ییرا صر

ای ماده ،موضوع را ب ه روی ه قی ایی و

پیشبینی ای م اده ،ه م تکلی

اط الع رس انی را متوج ه

بیمهگذار میکند و ممک است بیمهگران به جهت بی توجهی بیمهگذار در اط الع رس انی بموق ع،
درصدد کاهش بخشی ای ت هدا طود برآیند و هم ای منظر اقتصادی ه ینههایی را در ت یی می ان
ح .بیمه با عنایت به استخدام وکی ی ا مش اوره حق وقی و مانن د آن ،پ یش چش م بیم هگ ران ق رار
میدهد که با عنایت به ابهام اساسی آن در نظام دادرسی ،پیشبینی آن در آیی نامه مورد نظ ر ،تنه ا
به کارایی بیمه مسلو یت و تلییردر نر ح .بیمه دام

م ی ین د یی را قر ا بیم هگ ران ب رای نت ایج

قیایی دعاوی طود ،پیشبینی تیم ای جهت اف ایش ح .بیمه را ب م میآورن د .نتیج های ک ه ب ار
ما ی و اهر اقتصادی دارد اما فایده حقوقی نخواهد داشت.
 -2بی توجهی بیمهگذار به تعهدات مربوط به تشدید ریسک

مدیریت ریس

برای بیمهگر حیاتی است .ایای رو ،برطی ای مواد آیی نامه مورد بح ث مانن د

ماده  9و  1،10ضم مت هد ک ردن بیم هگ ذار ،ض مانت اج رای ع دم انج ام وظ ایدی ک ه ب رای او
مشخص شده است را کاست ای می ان طسار قاب پرداطت پیشبینی نموده است .با ای حال ،ای
بخش ای ت هدا بیمهگذاران و حقوق احتما ی بیمهگران در ک صن ت بیمه مورد مناقش ه اس ت و
ایای رو ،قواعد آن در آی ی نام ه ش ماره  80نی ط ا ی ای ابه ام نخواه د ب ود .ب رای مث ال ،هرچن د
قاعده نسلی ،تالش میکنند بخشی ای طسار را متناسب با ریس

پنه ان ش ده

بیمهگران بر اسا

که ناشی ای اهمال بیمهگذار است ،کاهش دهند اما در اینکه آیا ای ک اهش ،در مقاب

یی ان دی ده

نی قاب استناد است یا تنها در روابط بیمهگر و بیمهگذار (کارفرما) اس تناد م یش ود ،ه م در کلی ت
________________________________________________________________
 -1ماده  -9چنانچه بیمه گ ار به تشخیص مراجع ذیصالح سهوا وظای

مندرج در ای بیمهنامه را انجام ندهد و باعث اف ایش

ت هد بیمهگر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادهه شود بیمهگر میتواند به نسلت تسهیر قصور بیمهگ ار ای می ان طسار قاب
پرداطت بکاهد .حکم ای ماده نافی حقوق ییاندیده نخواهد بود.
ماده  -10بیمهگ ار موظ

است ت داد واق ی کارکنان را به بیمه گر اعالم نماید .چنانچه ب د ای وقوع حادهه م لوم گردد که

آطری ت داد اظهارشده کارکنان کمتر ای ت داد واق ی است ت هدا

بیمهگر به نسلت ت داد اظهارشده به ت داد واق ی کاهش

مییابد .در ای صور پرداطت مابه ا تداو طسار برعهده بیمهگ ار طواهد بود.
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نظر است .اگر علار ماده  9ب ه اینک ه« :حک م ای

م اده

نافی حقوق ییاندیده نخواهد بود» را در کنار قسمت اطیر ماده  10آیی نامه ق رار ده یم ک ه مق رر
میدارد« :در ای صور پرداطت ما به ا تد او طس ار برعه ده بیم هگ ذار طواه د ب ود» ،ای
پرسش را به دنلال طواهد داشت که آیا بیمهگر در مقاب ییان دیده هم میتواند به کاهش طسار
استناد کند یا ت هدا را باید در مقاب کارگر ییان دیده انجام داده و برای باییافت آنچ ه م ایاد ب ر
ت هد اوست به بیمهگذار (کارفرما) مراج ه نماید در هر حال ،ای مقرره نی فاقد کارایی اقتص ادی
است و رفع ابهام ای آن ضرور دارد ییرا در ت یی ح  .بیم ه و متدرع ا دع اوی احتم ا ی ب رای
باییافت طسار (ح .ا وکا ه ،ه ینههای دادرسی) ،اه ر م یگ ذارد و ملن ای رقاب ت بیم هگ ران را
بدرستی روش نمیکند؛ چه اینکه شرکتی به تصور قابلیت استناد مقاب ییان دی ده ،ح  .بیم ه را ب ا
حاظ دعوای ب دی برای باییافت طسار  ،اف ایش نمیدهد و با کب.
گفتار سوم :تعهدات بیمهگر در حالت بیمه مضاعف

ای امر بدیهی است که بیمه مسلو یت ،نلاید وس یله کس ب درآم د باش د .ایای رو« ،نظ امه ای
جل ران طس ار در مح دوده ط ود متی م ظ وابری هس تند ک ه م انع جل ران طس ار می اع
میشوند»( .)Badini,2008: 40قل ای تصویب آیی نامه شماره  80در شرایط عم ومی م ورد عم
شرکتهای بیمه ،ضمانت اجرای بیمه میاع  ،به ای صور بود ک ه «در ص ورتی ک ه مس لو یت
بیمهگذار هم مان تحت پوشش سایر بیمهگران باشد ،هر ی

ای آنها ب ه تناس ب ت ه دا مرب وط

طود به ک ت هدا تحت پوشش ،مسلول جلران آن میباش ند .چنانچ ه بیم هگ ر ک

طس ار را

پرداطت نموده باشد ،میتواند برای باییافت سهم سایر بیمهگران به آنها مراج ه نمای د» .برط ی ای
بیمهگران نی ت هد طود را منحصر به مایاد ت هدا سایر بیمهگران م یدانس تند و گ روه س وم تنه ا
بیمهگری را مت هد میدانستند که یمان صدور بیمهنامه آن ،مقدم بر سایر بیمهنامهه ا باش د .م اده 19
آیی نامه مذکور در ای طصوص مقرر میدارد« :در صورتی که مسلو یت بیمهگذار هم مان تح ت
پوشش سایر بیمهگران باشد ،بیمهگر موظ

است بر ملنای ای بیمهنامه ت هدا طود را اید ا نمای د

و س ب میتواند برای باییافت سهم سایر بیمهگران به آنها مراج ه نماید» .نقره قو ای نوآوری،
یکسان سایی ضمانت اجرای بیمه میاع

بهمنظور اجتناب ای اعمال س لیقه بیم هگ ران اس ت ،ام ا

راهکار م ذکور ایرادات ی نی دارد ک ه ب ر ک ارایی اقتص ادی ض مانت اج رای بیم ه می اع  ،اه ر
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میگذارد ییرا نه تنها روش بسیار ساده و مت ار

(حتی در سر بی ا مل ) که همان ا پرداط ت ب ه

تناسب ت هدا مربوط طود به ک ت هدا میباشد را رها کرده ،بلکه به روشی ییر م ق ول و یی ر
م مول متوس شده است! چه اینکه رویکرد ماده  ،19اوت به ن وعی تلیی ر نابج ای ی

قاع ده ج ا

افتاده در صن ت بیمه است؛ هانیاٌ اگر تمامی بیمهگرانی که درگیر موضوع هستند ،چن ی ش رایری را
پیشبینی کنند ،کمتری اهر آن ،طودداری ای ایدای ت هد بیمهگر ،ب ه تص ور مت ه د ب ودن بیم هگ ر
دیگر است و بدتری اهر آن ،تلییر اجرای ییرقیایی و اطتیاری ت هد ،به اج رای قی ایی و اجل اری
آن است که ه ینههای مترتب برآن و نی بایطورد نامناسب ای وضع در رابر ه ب ا مش تریان ،ام ری
بدیهی طواهد بود ،ها ث ا در فرض ی ه م ک ه بیم هگ ران ب دون آگ اهی ای پوش ش بیم های مس تق ،
ت هدا را ایدا میکنند ه ینه اقامه دعوای باییافت یا اس ترداد ای بیم هگ ر دیگ ر (ای ب اب ت ه دا
قراردادی بیمه) یا بیمهگذار یا ییان دیدهای که استداده بالجهت نم وده اس ت ،قاب

توج ه طواه د

بود .بهراستی چرا باید اعرای امتیای بیشتر برای بیمهگذار و کارکنان فرعی ،به چنی نتایج اقتص ادی
و حقوقی نامرلوبی منتهی گردد
گفتار چهارم :خسارتهای خارج از تعهد بیمهگر

ب ر اس ا

م اده  ۲1آی ی نام ه ش ماره  80ب ا عن وان «طس ار ه ای ط ارج ای ت ه د بیم هگ ر»:

«طسار های ییر تحت پوشش ای بیمهنامه نیست مگ ر آنک ه در بیم هنام ه ی ا ا حاقی ه آن ب ه نح و
دیگری تواف .شده باشد -1 :کلیه امراضی که شخص در اهر ف ا یت عادی و ب ه م رور یم ان ب ه آن
دچار گردیده باشد ،مگر در مواردی که بنا به ر ی مراجع ذیصالح بیمهگذار مس لول ش ناطته ش ده
باشد .»...دو مسس ه را باید در ای طصوص بررسی کرد:
 -1حادثه موضوع بیمه

حاده ه موض وع بیم ه در بن د  7م اده دو آی ی نام ه ش ماره  80ب دی س ان ت ری

ش ده اس ت:

«رویدادی است که حی و به مناسلت انجام کار موضوع بیمه و در مد اعتلار بیمهنامه اتد اق افت د
و منجر به صدمه جسمی ،نقص عیو ،ایکارافتادگی یا ف و کارکن ان گ ردد و بیم هگ ار مس لول
جلران طسار یا پرداطت یرامت ناش ی ای آن ش ناطته ش ود» .بیم هگ ران در ش رایط پیش ی بیم ه
مسلو یت کارفرما ،حادهه را به تل یت ای آیی نامه شماره  ۴3شورای عا ی بیمه (شرایط عمومی بیم ه
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درمان) 1علار ای «هر واق ه ناگه انی بیرون ی» م یدانس تند ک ه ط ارج ای اراده بیم هگ ذار باش د و
درواقع ،آن را در مقاب بیماری ۲قرار میدادند .با ای ت ری

هم بیماریهای م مو ی را که علت آن

عام جسمی و درونی است و ه م بیم اریه ای ش للی همچ ون اط تالت تندس ی ،س نگی ش دن
گوش ،آپاندیب و  ...را که در طول یمان ایجاد میشود و عالوه بر عوام درونی ،نمیت وان منک ر
تسهیر شرایط حاکم بر محیط کار در ب روی آنه ا ش د ،ای ش مول ای

بیم هنام ه ط ارج م یس اطتند

(.)Riseh, 2007: 6
با ای وضع ،ت ری

آی ی نام ه و اس تداده ای قی د «روی داد» م یتوان د عم ال پ یش ف رض س اب.

بیمهگران را کنار گذاشته و همچون بن د  1م اده ق انون بیم ه اجل اری مس لو یت کارفرم ا انگلس تان
(مصوب  ،)1969ت هد بیمهگر را به جلران طسار های ناشی ای بیماری کارکنان نی تس ری ده د،
ییرا اوت هیچ توجیهی برای «رویداد» ندانست بیماری نیست! هانی ا بیم اری نی ممک اس ت باع ث
نقص عیو ،ای کارافتادگی و فو گردد ،ها ثا سایر شرایط بیمهنامه بهویژه بند  11م اده دو 3و م اده
 ۴1۴به صراحت به جلران ه ینههای پ شکی اشاره نموده است و چرا نت وان ای

ه ین هه ا را ه ین ه

بن د ی

م اده  ۲1دت ت

درمان بیماریهای کارکنان دانست ! راب ا مهمتر اینکه ،مدهوم مخ ا

5

روش بر امکان مسلو یت کارفرما و به تلع آن ،مسلو یت بیم هگ ر دارد .ا لت ه «حاده ه» و «بیم اری»
________________________________________________________________
 --1بند  – 1- ۴ -۲حادهه :حادهه علار است ای هر واق ه ناگهانی ناشی ای ی

عام طارجی که بدون قصد واراده بیمه شده

روی داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.
-۲بند  - ۲- ۴ -3بیماری :بیماری علارتست ای هرگونه عارضه جسمی و اطتالل در اعمال طلی ی و جهای مختل
تشخیص پ ش

بدن طل.

.

« -3موضوع بیمه :علار

است ای مسلو یت مدنی حرفهای بیمهگذار در قلال پرداطت ه ینههای پ شکی و یرامت صدمه

جسمی ،نقصعیو و فو کارکنان بیمهگذار ناشی ای حادهه موضوع بیمه»
« -۴پوششهای اصلی :موارد ییر با صدور بیمهنامه در ت هد بیمهگر طواهد بود... -1 :؛  -۲ه ینههای پ شکی برای هر ندر در
هر حادهه موضوع بیمه پب ای تسیید پ ش

م تمد و حداکثر به می ان مندرج در شرایط طصوصی بیمهنامه».

 -5ماده  ۲1فص چهارم آیی نامه شماره  80با عنوان «طسار های طارج ای ت هد بیمهگر» مقرر میدارد« :طسار های ییر
تحت پوشش ای بیمهنامه نیست ،مگر آنکه در بیمه نامه یا ا حاقیه آن به نحو دیگری تواف .شده باشد -1 :کلیه امراضی که
شخص در اهر ف ا یت ع ادی و به مرور یمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی که بنا به ر ی مراجع ذیصالح بیمهگذار
مسلول شناطته شده باشد.»...
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و ادبی ا بیم ه تثلی ت ش دهان د و ش ورای ع ا ی بیم ه نی در س ایر

واژگانی هس تند ک ه در ع ر

آیی نامهها به صراحت ای دو اصرالح را ای یکدیگر تمی داده است .در عم

نی کمت ر دی ده ی ا

شنیده شده که ای مح بیمهنامه ،به جهت بیماری ،طسار یا یرامت ی دریاف ت ش ود .ب ا ای ح ال،
ریس

اقتصادی ناشی ای ریس

حقوقی مذکور ،با توجه به تلییر اساسی که ای آیی نام ه در بیم ه

مسلو یت کارفرما دارد و میتواند انگی ه بخش رویه قیایی به صدور آرایی در ای یمین ه ،باش د و
رشد دعاوی مربوط به آن ،با توجه به آگاهی بیش ای پیش بیمهگذاران و ص احلان حق وق بیم های،
ام ری نیس ت ک ه ب ه آس انی بت وان آن را نادی ده گرف ت .ب رای مث ال ب هموج ب دادنام ه ش ماره
 88/8/13 880997513۲۲0109۴پرونده ش ماره  099851۴360009۴ش له  ۲دادگ اه تجدی دنظر
استان طراسان رضوی (حتی پیش ای تصویب آیی نامه شماره  80و ب ه طری  .او ی ب د ای آن)...« :
ضای ه ذکر شده (ایجاد شده در ستون فقرا شاکی) ناشی ای کار تدریجی و س نگی و در ش رایط
نامناسب به وجود آمده است که ای نظریه با شرایط کار س نگی ده س ا ه ک ه م ت رض در ش رکت
ریختهگری داش ته مرابق ت و همخ وانی دارد؛ هانی ا وف  .م اده  91ق انون ک ار کارفرم ا بایس تی ب ر
بهداشت کار نظار داشته باشد و وف .ماده  85همان قانون رعای ت دس تورا م ویار بهداش ت
جهت جلوگیری ای بیماریهای حرفهیی و بهداشت محیط کار برای کارفرما و کارگر ا امی فرض
گردیده است و وف .ماده  9۲قانون کار در واحدهای مشمول ماده  85که ک ارگر ب ه اقتی ای ن وع
کار در م رض بیماری است کارفرما باید پرونده پ شکی و م اینه تشکی دهد تا کارگر سا ی ی
بار آیمایش و م اینه مجدد گردد و نتیجه در پرونده متشکله ض لط ش ود و ارج اع ک ار ب ه ک ارگر
بایستی بر اسا

مصوبه شورای پ ش کی باش د ،آن ه م ب دون ک اهش (دس تم د) و وف  .م اده 95

مسؤو یت اجرای مقررا بهداشتی با کارفرماست و اگر در اهر عدم اجرای مق ررا حاده های ر
دهد ،کارفرما مسؤو یت حقوقی و کیدری دارد .)Khodabakhshi, 2013: 294(»...بن د  1م اده ۲1
آیی نامه موصو  ،برطال

تحلی های اقتصادی و ک ارایی حق وقی و قابلی ت پ یشبین ی مت ار

است ییرا بواقع م لوم نیست آیا رویه قیایی ،بیماری شللی را ای یمره حوادث کار میداند یا طیر
و همانند سرایت جه شرط به عوضی ! ای ابهام نی به ت ه دا بیم هگ ران س رایت م یکن د و در
نتیجه قادر به مدیریت ریس

و حدود مسلو یت طود نخواهند بود.
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 -2قلمرو بیماری شغلی

در ای مورد ،سه پرسش مررح میشود :پرسش اول اینکه آیا با توجه به مدهوم مخ ا
اول بند ی

بخ ش

ماده فوق ،ابتال به امراضی که تحق .آن به مرور یمان نلوده بلکه ناگهانی باشد ،ط ارج

ای استثنائا ای بیمهنامه است بر اسا

عر

بیمهای و در سکو آیی نامه ،پاس خ مند ی ت رجی

دارد با ای حال ،مشروط شدن به مسلو یت بیمهگذار ،هر احتما ی را مررح م یکن د و در ص ور
محکومیت کارفرما در مراجع قیایی ،اینکه ای مح بیمهنامه م یت وان طس ار را پرداط ت ک رد،
مورد اطتال

طواهد بود.

پرسش دوم ای که وقتی بیمهنامه مسلو یت تنها طسار های ناشی ای «حوادث ک ار» را پوش ش
میدهد؛ آیا نلاید بیماریها را مرلقا طارج ای شمول بیمهنامه دانست ای پرسش اساس ی ب ه قلم رو
بیمه و می ان حمایت ای کارفرما و مدیریت ریس

برمی گردد که ا لته پاسخ کلی آن ،مند ی اس ت

مگر اینکه در قا ب بیمهنامهه ای مس تق دیگ ری تح ت پوش ش ق رار گی رد ک ه عم دتا در ح ویه
بیمههای اجتماعی یا بیمههای اشخاص است نه مسلو یت .ای رویکرد در یکی ای دادنامهه ای ش له
 101دادگاه کیدری  ۲صوفیان به ای شرح آمده است« :نظربه اینکه بیم اری ناش ی ای س ختی ک ار،
حادهه شللی محسوب نمیشود که در آن تقصیر ج ایی کارفرما متصور باشد و اشخاص م م وت ب ا
مالحظه کیدیت کار و درآمد و م ایا نسلت ب ه انتخ اب ش ل و ان ق اد ق رارداد اق دام م ینماین د و
عوارض تدریحی ناشی ای کار م موت در تمامی مشای وجود دارد و کارکنان و کارمندان وقتی ای
م ایای شل مربوط استداده میکنند و درآمد طود را ای آن مح تسمی میکنن د ،بایس تی ع وارض
ناشی ای آن را ب ذیرند و تحم کنند ،چی ی که مداد قاعده «م

ه ا ل نم ف لی ه ا ل رم» آن را تسیی د

میکند و  ...اگر قرار باشد بیماری ناشی ای شل و سختی کار را جرم دانس ته و کارفرم ا را مس لول
تلقی کنیم ،در ای صور کلیه کارمندان ح داق بای د ای باب ت کم ردرد و دیس

گ ردن ،علی ه

دو ت شکایت مررح کنند؛ امری که ییرقاب توجیه است ...نظربه اینک ه ش اکی نم یتوان د ای ح .
طود سو استداه نماید؛ هم حقوق و م ایا دریافت کند و هم دیه نی بابت بیماری ناشی ای کار مرا له
کند ،چراکه حقوق و م ایای تمام مشای با حاظ تمامی جوانب کار ای جمله سختی کار و ش رایط
کارگاهی ت یی میشود ذا  ...حکم برائت صادر و اعالم میشود».
پرسش سوم اینکه در صور حاکمیت بیمهنامه در دو دوره یمانی ،کدام بیمهگر مسلول است
بیمهگذاری را تصور کنید که نه سال مسلو یت طود را ن د ش رکت بیم ه «ا

» و س ال ده م ن د
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شرکت بیمه «ب» ،بیمه نموده است و یکی ای کارگران وی که در طول ای ده سال با مواد شیمیایی
سر و کار داشته ،در سال دهم به علت بیماری ری وی ای کارفرم ا ش کایت نم وده و ب ر اس ا
مراجع ذیصالح ،بیمهگذار مسلول آن شناطته شده اس ت .اگرچ ه ای

ر ی ممک

ری

اس ت منص دانه

صادر شده باشد و در مسلو یت بیمهگذار تردیدی نلاشد ،اما آیا تحمی ای طسار به بیمهگر «ب»
که ی

دهم ح .بیمه را دریافت داشته و رها نمودن بیمهگر «ا

» که ای یکسو ،نه ده م ح  .بیم ه

را دریافت نموده و ای سوی دیگر ،حادهه و اهر آن ،در دوره یمانی ت هد او بوده و تنها قسمت اطی ر
نتیجه آن در دوره یمانی بیمهگر دوم آشکار شده ،منصدانه اس ت پاس خ مند ی اس ت و بهت ر ب ود،
عالوه بر اب اد قیایی موضوع ،در ش رایط عم ومی بیم هنام ه م ورد بح ث م ا نی قواع دی در ای
طصوص پیشبینی میشد.
می دانیم که در مورد کارهای سخت و ییان آور ،کارفرما باید تدابیری ای جمله م رف ی مس تمر
به مراک درمانی و تشکی پرونده طاص برای کارگران انجام دهد .ای ه ینهه ا ب ه هم راه ریس
باتیی که ای کارها دارند انتظار مت ارفی را دام می یند که بهموجب آن ،بیمهنامه ،مسلو یت او را
پوشش دهد .پاسخ مندی به ای انترار ،در مدیریت ما ی کارگ اه ،نت ایج اقتص ادی و س ود مت ار
آن ،اف ایش طرر دعاوی و محکومیتهای قیایی و نتایج دیگر را به همراه دارد ک ه قر ا مس تل م
تجدیدنظر در مداد آی ی نام ه ب ه منر ور پرهی ای مس تثنی نم ودن بیم اریه ای ش للی ،ح داق در
کارهای سخت و ییان آور میباشد .بنرر م یرس د باوض ع ف ل ی ،ای ی

س و امک ان محکومی ت

قیایی وجود دارد و ای سوی دیگر ،نتایج اقتصادی مناسلی برای کارفرما ب ه دنل ال نخواه د داش ت
ییرا ریس

ییرقاب پیشبینی متوجه اوست که تنها با صر

ه ینه نی قاب جلران نیست و وما ب ه

پوشش بیمهای با ح .بیمه متناسب و قاب پیشبینی نیایمند میباشد.
گفتار پنجم -مرور زمان دعاوی

ماده  ۲5آیی نامه شماره  80با توجه به ماده  36قانون بیمه ،ب دون در نظ ر گ رفت ح ذ

م رور

یمان ای قوانی جاری کشور و با تسهیر ای برطی نظرا حقوقی و پ ارهای ای روی هه ا مق رر م یدارد:
«ت هدا بیمهگر منحصر به مسلو یت بیمهگذار برای حوادهی است که در مد اعتلار بیمهنام ه ر
دهد و ادعای طسار حداکثر ظر

دو س ال پ ب ای انقی ای بیم هنام ه ب ه بیم هگ ر اع الم ش ود.

تحلی اقتصادی بیمه مسلو یت مدنی کارفرما در قلال کارکنان …

129

هرگونه اقدام بیمهگذار یا کارکنان وی بهمنظور مرا له طسار قاطع مرور یمان طواه د ب ود» .ای
اقدام ،عالوه بر اینکه ممک است احتمال ت ارض ای م اده و م اده  7آی ی نام ه م ذکور 1را مر رح
نماید ،به بحث مهم شروع مرور یمان که به ت لی ر م اده  36ق انون بیم ه مص وب  ۲1316دو س ال ای
گذشت مهلت دو س ال ای انقی ای

تاریخ «حادهه منشا دعوا» ،آیای میشود ،بی توجه بوده و صر

بیمهنامه را مالک قرار داده است! در ای مورد ،بنظر میرسد ضم تسیید اب اد اقتصادی مرور یم ان
و تسکید بر وم اعاده آن به نظام حقوقی ،با ت یی قواعد ویژه در قانون؛ 3در وض ع ف ل ی ک ه م رور
یمان به اعتقاد نویسندگان ،نسخ شده است ،میتوان با پیشبینی مهلتهای م قول ب ا ض مانت اج را
نسلی (نه محرومیت کلی ای م ایای بیمهای که سلب واکنش قر ی رویه قیایی میش ود) ب ه نت ایج
مثلت اقتصادی آن دست یافت.
نتیجه گیری و پیشنهاد

میتوان گدت روح حاکم بر آیی نام ه ش ماره  ،80گ رایش ب ه س مت ع دا ت ت ویی ی در پ ی
تلدی بیمه مسلو یت کارفرما در قلال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی ای کار بوده است ت ا «ه ر
نوع ضرری را بدون توجه به منشس آن قاب جل ران بدان د» ( .)Badini et al, 2016: 24ای ه د ،
مناسب تحوت روی مسلو یت مدنی است و کلی ت آن ،ای ای

منظ ر قاب تسیی د اس ت .آی ی نام ه

موصو  ،عالوه بر اینکه دارای اشکات فنی و نگارشی است و برط ی اص ول اساس ی و ییرقاب
________________________________________________________________
 -1ماده « :7بیمه گذار موظ

است ای تاریخ اطالع طود ای وقوع هرگونه حادهه موضوع ای بیمهنامه و همچنی دریافت هر نوع

ادعا و یا مرا له کارکنان علیه طود که به ای بیمهنامه مربوط میشود (اعم ایکتلی یا شداهی) اقداما
حداکثر ظر

ییر را انجام دهد-1 :

پنج روی کاری به یکی ای ش ب بیمه گر مراج ه و با تکمی فرم اعالم طسار  ،وقوع حادهه ویا ادعای مرروحه

را اعالم نماید و یا مراتب را ظر

مد مذکور ای طری .پست سدارشی به اطالع بیمهگر برساند.»...-۲ .

 -۲ماده  « :36مرور یمان دعاوی ناشی ای بیمه دو سال است و ابتدای آن ای تاریخ وقوع حادهه منشا دعوی طواهد بود.»...
 -3در تحلی اقتصادی ،مروی یمان برای صن ت بیمه ضروری بنرر میرسد ییرا فقدان آن ،مدیریت منابع ،ریس

 ،می ان

ت هدا و با تلع ،ح .بیمه را متسهر میکند .امری که میتواند به طرح دعاوی کهنه ،سو استداده ای ح ،.تلانی و ظاهر سایی برای
دریافت طسار

و برهم یدن نظم ما ی شرکتهای بیمه ،منتهی شود( طدابخشی 18۲ ،139۴،ا ی  .)۲1۴به ت لیر ریچارد پاسنر

( « ،)Richard Allen Posnerح .را به اعتلار اجتماعی بودن مختصا

آن باید به شخصی س رد که استحقاق استداده ای

امتیای آن را داشته و بیشتری ندع را ای گردشان به جام ه میرساند» (. )Habibi dargah, 2013:241
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 ابهاماتی را ب ه دنل ال طواه د داش ت ک ه گذش ته ای،ایماض بیمه در تدوی آن رعایت نشده است
سو

 ای ی. ساطتار اقتصادی بیمهگران و کارفرمایان را نی تحت تسهیر قرار طواهد داد،اب اد قیایی

انترارا کارفرما به برآورده نمیکند و پیشبینی اقتصادی (س ود و ه ین هه ای کارگ اه) را دش وار
.  ت ی ی دقی،
،وض ع

 قادر به مدیریت بهینه ریس، بیمهگران تا حد قاب توجهی،میکند و ای سوی دیگر

 در ای. اب اد اقتص ادی آن نخواهن د ب ود، قلمرو مسلو یت ط ود و ب هط ور کل ی، ت هدا

 باییاف ت، پیشبینی دعاوی در مراجع قیایی نی محتم است و ه ینهه ایی ب رای وص ول مرا ل ا
 ذا پیش نهاد م یگ ردد بیم ه مرک ی ب ا، به دنلال طواهد داشت، استرداد وجه و مانند آن، طسار
 ب ا توج ه ب ه، به باینویسی شرایط عم ومی آن،همکاری پژوهشکده بیمه با دعو ای صاحب نظران
. اقدام نماید،نتایج قیایی و اقتصادی بیمه مسلو یت کارفرما
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