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 مقدمه
به شكل نوين آن با پيشينه نه چندان طوالني توانسته است جايگـاه بيمه  ويـژه در بـينياي

و مردمان بدست آورد بطوري و كه امروزه كمتر كـسي را مـي جوامع تـوان يافـت كـه از بيمـه

به طور. مزاياي آن بهره مند نشده باشد  كه از همان ابتدا  جدي در بيمـه مطـرح يكي از مسائلي

و تبادل آن در روابط بين طرفين قرارداد بيمه يعني بيمه و بيمـه بوده، مسئله اطالعات گـذار گـر

مي. است كه از بيمه به عنوان صنعت نام برده شـود، ايـن موضـوع يكـي از بحـث حتي امروزه

مي  به شمار از.رودانگيزترين مسائل اين حوزه طـرف كـسي كـه در اين بين، انتقـال اطالعـات

دهـد به كسي كـه ايـن خـدمات را ارائـه مـي) گذار بيمه(اي است متقاضي استفاده از پوشش بيمه 

و شايان توجه برخوردار است به گونهياز اهميت)گر بيمه( اي كه اكثر نظامهاي حقوقي، بـا شـدت

از. انـد گذار بار كرده ضعف، نوعي تكليف را در اين زمينه بر دوش بيمه   زمـاني كـه ايـن تكليـف

مي بيمه و مذاكرات انعقاد قـرارداد را گذار به عنوان متقاضي استفاده از مزاياي بيمه وارد عمل شود

و در هر مقطـع بـه صـورتي انجام مي  دهد تا هنگامي كه قرارداد بيمه پايان مي يابد استمرار داشته

مي خاص جلوه . شودگر

حسن نيت در قـرارداد بيمـه از جايگـاهي. مبناي اصلي اين تعهد را حسن نيت دانسته اند

كه در كامن. ويژه برخوردار است  اصل حسن«ال، اين قرارداد از جمله معدود قراردادهايي است

به همين جهت اسـت كـه در بحـث1.در آن جاري است (utmost good faith)»نيت كامل  شايد

به دادن اطالعات، قراردادهاي بيمه استثنائي بر قاعده كل ويتعهد موجـود در حقـوق انگلـيس

ال مي ال توضيح آنكه.  (Howells & Janssen & Schulze, 2004, p.184)باشدكامن در سنت كـامن

بـر. هـستند (caveat emptor)»آگاه باش خريـدار«قرادادهاي تجاري معمول تحت شمول قاعده 

و اطالعاتي  به افشاي حقايق  كـه از او پرسـيدهت نيساساس اين قاعده يك طرف قرارداد ملزم

در. در عين حال نبايد اظهاري خالف واقع نيز انجام دهـد. شودنمي ولـي در قرادادهـاي بيمـه

ال بيمه  و بيمه كامن دو گر بي اطالعات اساسي موثر مي تماميبه افشاي» متعهد«گذار هر باشند،

به سوال از آنها باشد .)Birds & Hird, 2004, p.101(2آنكه نيازي

مي.1 و شراك از جمله اين قراردادها ت در حقوق انگليس اشاره كرد كـه گذشـته از حـسن توان به قراردادهاي اماني، ضمانت

به.بر آنها حاكم است» حسن نيت كامل«نيت معمول در قراردادها، اصل .(Musy, 2001, p.7): در اين باره مراجعه شود

وك نيز تعهد به حسن نيت كامل را تاييد مي(Marine Insurance Act (MIA)1906) قانون بيمه درياي انگليس17 ماده.2 ند

و اگر اين امر«: كندتصريح مي   طـرفين رعايـت نگـردد يلهوسـبقرارداد بيمه دريايي قراردادي مبتني بر حسن نيت كامل است

قانون بيمه دريايي انگليس به نظر بسياري نويسندگان نسبت به بيمه هاي.» طرف ديگر ابطال گردد يلهوسبقرارداد ممكن است

.غير دريايي نيز قابل اعمال است
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و اصل حسن نيـت نيـز اصـلي در و اراده مبتني هستند فرانسه نيز قراردادها بر مفهوم رضايت

يبا وجود اين، قراردادهاي بيمه به واسطه نوع روابط ميـان طـرفين، بـار. الينفك از قراردادهاست 

 گر بايـد در هنگـام چنانكه بيمه. دهند را بر دوش آنها قرار مي(bonne foi) سنگين تر از حسن نيت

و انعقاد قرارداد تا حد و افشائات بيمهيارزيابي خطر لذا قـانون. گذار اعتماد كند زياد بر اعالمات

كـه تعهـدي مبنـي بـر اطـالع) 1989 دسامبر31 قانون بوسيلهنسخ شده( فرانسه 1930 ژوئيه 13

مي گر بر عهدة بيمه رساني به بيمه  ي در برابـر داد را بايد به نوبه خود يـك حركـت مترقـ گذار قرار

. (Beignier, 1999, p.103)حقوق معمول در قراردادها در آن زمان دانست

و هم در اجـراي آن قابـل توجـه اسـت . نقش حسن نيت هم در مرحله انعقاد قرارداد بيمه

و تعهدات استنتاج مي به آگاه كه تكليف بيمه شودمطابق با اين دو نقش يك رشته تكاليف گذار

و اطالع رس  ا. گر از آن جمله است اني به بيمهسازي وابرتبدين ترتيب، در ط با افـشاي حقـايق

مي اطالعات، از طرفين قرارداد بيمه به ويژه بيمه رود كه از فروشـنده گذار، همان تكليفي انتظار

به هم هستند.ي با عيب پنهان در حقوق مصرفيكاال از منظر اقتصادي اين دو مورد كامالً شبيه

 ,Kronman, 1978(شودط بر هر دو اعمالابتراا يكسان در ايني گزاف نيست كه الزامو بنابراين

p.27(.وانگهي، در قرارداد بيمه به عنوان يكي از عقود احتمالي، حقايق خاص كـه بـا تكيـه بـر

و امكان محاسبه مي  كه تنهـا در شودآنها ميزان احتمال به طور معمول بر اطالعاتي مبتني است ،

ب مي بيمه. گذار قرار دارد يمهاختيار و بر اساس همين اعتمـاد اقـدام گر به اظهارات او اعتماد كند

1.كندمي

به دادن اطالعات، هدف از شناسايي يك چنـين تعهـداتي را اصوالً در نظريه عمومي تعهد

مي  رو در حقوق مصرف، مصرف كننده به عنـوان از اين2.كنندحمايت از طرف ضعيف عنوان

و خطرات ناشـي طرف ضع  و عيوب يف مستحق دريافت اطالعات راجع به نحوه استعمال كاال

مي  از. اين نظر در خصوص قرارداد بيمه مورد مناقشه قرار گرفته اسـت،با اين حال. باشداز آن

گر هر چند از نظر اطالعاتي طرف ضعيف است ليكن بايـد گفـت كـه وي، روي اين نظر، بيمه

م  به ويژه در ميهم رفته، بدين ترتيـب. شودورد قدرت چانه زني، طرف قوي قرارداد محسوب

 
گذار اطالعات اساسـي را در اختيـار از طرف ديگر، در عقود احتمالي هم امكان استناد به غبن وجود دارد به عنوان مثال اگر بيمه.1

و بيمه بيمه مي گر قرار نداده و حـق گر در ارزيابي خود از خطري كه خواهد آن را تحت پوشش بيمه اي قرار دهد دچار اشتباه شده

و اطالعات معين مي تمامي كه به طور متعارف با آگاهي از بيمه كمتري از آنچه   گـر نـد، در ايـن صـورت بيمـهككرد تعيين حقايق

و از حمايت قانونگذار در مقابل بيمهكتواند ادعاي غبن مي ش1383كاتوزيان،(دشوگذار برخوردار ند ،960.(

 HIH Casualty and Generalدر دعـواي  (Hobhous) اين ديدگاه در مورد عقـد بيمـه در راي لـرد هـاب هـاوس.2
Insurance Co v. Chase Manhattan Bank (2003)مي. مورد پذيرش قرار گرفته است :گويدوي

“...the practical circumstance which has since been said to justify this special treatment of 
insurance contracts is a disparity between the knowledge of the proposer (and his agent) and 
the underwriter”. See: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200203/ ldjudgmt/ 
 jd030220/hih-3.htm 



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 60

و ضروري است، اما تاكيدبه نظر مي رسد كه هر چند شفاف سازي در پي ارائه اطالعات، الزم

و بـه طـور كلـي منـافع بـازار اسـت)گر بيمه(اصلي در اين زمينه، بر منافع تجاري طرف قوي 

)Sefton-Green,  2005, p.397(.

گذار در مرحله پيش از انعقـاد قـرارداد مـوردس از اين مقدمه در گفتار نخست، تكليف بيمهپ

ا. گيردبحث قرار مي  و نوين موجود در اين ط كـه هـر يـك طرفـدارانيابرتبررسي دو نظام سنتي

در گفتـار دوم،. رودميان نظامهاي مختلف حقوقي دارد، از مباحث اصلي اين گفتار بـه شـمار مـي

و نيـز بيمهتكليف  گذار به اطالع رساني در جريان اجراي قرارداد در صورت بروز شـرايط جديـد

گـذار در بـاره اعـالم گفتار پاياني مقاله نيز به تكليـف بيمـه. تجديد قرارداد، موضوع مطالعه است 

مي. حادثه اختصاص يافته است   كه در مقاله حاضر به لحاظ محدوديت حجـم، بحـث شودمتذكر

و خـود مـي ضمانت اجرا اي توانـد موضـوع مقالـهي نقض تعهد تفضيالً مورد مطالعه قرار نگرفته

. مستقل باشد

 گذار به اطالع رساني پيش از انعقاد قرارداد بيمه تكليف بيمه-گفتار نخست
و شـرايطي) گذار بالقوه بيمه( متقاضي بيمه پيش از انعقاد قرارداد متعهد به افـشاي همـه حقـايق

ا  تعهـد« اين تكليف كه از آن بـه عنـوان1.گر دارند عمده بر راي بيمهيرزيابي خطر تاثير است كه در

مي» پيش قراردادي به اطالع رساني : شود، به طور كلي تحت دو نظام قابل بررسي استياد

 گذار به عنوان تكليفي اوليه تعهد بيمه-1بند
و مبنتي بـر  spontaneous declaration ,la(»ديخـو بـه اعـالم خـود«نظام سنتي، تعهدي اوليه

declaration spontanée(بدين معنا. كندحقايق مرتبط با خطر را برعهده متقاضي بيمه تحميل مي

به افشاي حقايق اساسي است گذار بدون سوال يا درخواست از سوي بيمهكه بيمه 2.گر ملزم

ح.1 و اطالعات از جانب بيمه افشاي گر در خصوص قبولي يا رد پيشنهاد بيمـه گذار ممكن است يا بر تصميم گيري بيمه قايق

و يا ممكن است در تعيين ميزان حـق بيمـه از سـوي تاثير بگذارد مثالً افشاي اينكه بيمه  گذار قبالً بيمه نامه مشابه داشته است

ر بيمه و حال در بيمه عمر گر موثر باشد به عنوان مثال اطالع و وضع سالمت بيمه شده در زمان گذشته ساني در خصوص سن

ص1349مشايخي،( ،255.(

و ثانويه است.2 گـذار نـدارد امـا در صـورت سـوال، گر الزامي بـه پرسـش از بيمـه بيمه. در اين سيستم كاركرد پرسشنامه محدود

و صـحيح پاسـخ دهـد بيمه در  (Margeat et Favre-Rochex, 1977, p.120 note:8). گذار موظف است به طور روشن

ديوان عالي فرانسه در ايـن زمينـه اينگونـه. گر جنبه اثباتي داشته باشد تواند به نفع بيمه واقع وجود پرسشنامه در اين سيستم تنها مي 

از گذار است كه شرايطي را كه در ارزيابي بيمه بيمهيبر عهده«: دهدنظر مي  در. ند بـه وي اعـالم كنـد تاثير دارخطرگر پرسـشنامه

ميفرايند تشكيل   Cass. 1re Civ., 3(» گذار به شرايط مزبور مورد استفاده قرار گيرد تواند با هدف جلب توجه بيمهقرارداد تنها
déc. 1974, Bull. Civ. 1, n.317(.
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و اسـكاتلند، تعهـد سـنتي در بسياري از نظامهاي حقوق ملـي از جملـه انگلـيس، بلژيـك

يك بيمه به عنوان به خطر به افشاي حقايق اساسي مربوط ايـن1.حفظ شده است» قاعده«گذار

و ضمانت اجراهاي خاص خود، نـسبت بـه بيمـه   گـذار كـه اغلـب يـك فـرد غيـر نظام با قواعد

نظام سـنتي، بـه ديگر ويژگي اصلي. اي در موضوع ارزيابي خطر است، بسيار سختگير است حرفه

 در چگـونگي تعيـين ضـمانت اجـرا در  (All or Nothing Principle)» همه يا هـيچ«كارگيري اصل 

گـذار بـه بر اساس اين اصل، نقص تعهد به افشا از سـوي بيمـه. صورت نقص تعهد به افشا است

و از دست دادن فقدان كامل پوشش بيمه   منجـر حقوق وي در خصوص قـرارداد بيمـه تمامي اي

.(Cousy, 2008, §120) شودمي

 موضوع تعهد-الف
، در در وهلـه اول، وجـود شـود گـذار افـشا در تشخيص اينكه چه اطالعاتي بايد از سوي بيمـه

و خطر بيمـه شـده ضـروري اسـت  افـشاي اطالعـات راجـع بـه،بنـابراين22.ارتباط ميان آن شرايط

وگر قرار نمي در قلمرو تعهد بيمه خطرهايي كه  به تعبيـر ديگـر از تـضمين بيمـه اي مـستثني گيرند

و. هستند، الزم نيست و شـرايط بـر ارزيـابي از طرف ديگر، انچه اهميت دارد تاثير ايـن اطالعـات

از. گر است قبول خطر از سوي بيمه  در اين زمينه، تاثير افشاي اطالعات بـر تعيـين نـرخ حـق بيمـه

مي سوي بيمه ديـوان كـشور.(Kullmann, 2002, p.235. n.235)دهـد تواند معياري ارزنده را بدست گر

و بازتابي در باالبردن ميزان حق بيمـه فرانسه بر اين اعتقاد است كه اگر اظهارات بيمه  گذار بتواند تاثير

 قـانون بيمـه 113-8ي اظهارات خالف واقع بر مبناي ماده حكم ابطال قرارداد به واسطه داشته باشد، 

 اگر حق بيمـه در صـورت افـشاي دقيـق، بنابراين3.و قانوني خواهد بوداز سوي قاضي بدوي موجه

مي شرايط از سوي بيمه وجود تاثير بـر پـذيرش تواندگذار نيز به همان ميزان تعيين شده باشد قاضي

توانـد بـر پـذيرش در بيمه سرقت وجود يا عدم وجود سرايدار مـي،به عنوان مثال.ندكخطر را رد 

ب  و تعيين حق گر در صورتي كه حق بيمه براي محـل غيـر مـسكوني محاسـبه يمه از سوي بيمهخطر

4.شود، تاثير داشته باشدمي

بي( فرانسه 1930 ژوئيه13قانون.1 را در همين راستا بيمـه.)مه فرانسه بودكه مربوط به سيستم سابق حقوق قراردادهاي گـذار

و احوال ضروري براي ارزيابي خطري كه بيمه ملزم مي  و كرد كه به طور دقيق همه اوضاع هزينه آن را بـر عهـده گر مسئوليت

و افشا مي بخـش مطـابق مقـررات ايـن«: كنـد تصريح مـي 1906قانون بيمه دريايي انگليس18 همچنين ماده.ندكگيرد اعالم

و احوال اساسي كه به آن علم داشته باشد را براي بيمـه بيمه و اوضاع گـر گذار بايد قبل از اينكه قرارداد منعقد شود هر شرايط

.»گر حق ابطال قرارداد را خواهد داشت گذار در اين وظيفه كوتاهي كند بيمه اگر بيمه. افشا كند

 ,Kullmann(قانون بيمه فرانسه نيز به همـين شـرط اشـاره دارد 113-2 در ماده (qu'il prend encharge)عبارت.2
2002, p.231. n.231(.

3- cass. 1re civ. 15 mai 1990, n. 88-15.400, n.572. RGAT 1991, p.48, note. Bigot, cass. 1re civ. 
21 janv. 1984, RGAT 1985, p.41, note. Beson. 
4- cass. 1re civ. 22 juill.1986, n.85-10.751, n.590, RGAT 1987, p.146. 
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 اثبات-ب
 ثابت كند اطالعات افشا نشده يا كوتاهي در افشا بـردگر باي در سيستم اعالم خودبه خودي، بيمه

ب. (Hodgin, 2002,  p.187) او تاثير مي گذاشته اسـت بوسيلهارزيابي خطر ايـد قاضـي را متقاعـد وي

و آگاهي مي داشت، به انعقاد قرارداد بيمه رضايت  داد يـا حـق نمي سازد اگر از شرايط مربوط اطالع

1.دكربيمه باالترين نسبت به آنچه مقرر شده است تعيين 

گر در خصوص تاثير شرايط بر اراده وي ممكـن اسـت رفتـار قاضي در ارزيابي اثبات بيمه

ش همان بيمه  و يا رفتار بيمه گر در و رويه معمول بيمـه رايط حاضر گـران را مـورد گري متعارف

كه در روش اول قاضي كنترلبه نظر مي.)Kullmann, p.223, n.226(توجه قرار دهد  بـسياريرسد

و موشكافانه تر را اعمال مي اين امر در آراي ديوان كشور فرانسه نيز مـورد تاييـد. كنددقيق تر

2.قرار گرفته است

 گذار تاثير آگاهي بيمه-ج
از طـرف ديگـر، آگـاهي. گذار مكلف به افشاي اطالعاتي كه از آنهـا آگـاه اسـت به طور كلي، بيمه

و اطالعات بر اراده بيمه بيمه ا. گر نيز حائز اهميت است گذار از تاثير اين شرايط ط ديـوانابـرتدر همـين

د ده است بيمهكرعالي فرانسه در آراي خود تاييد ر خصوص افشاي اطالعاتي كه نسبت بـه تـاثير آن گر

دريتوانـد نقـش به عالوه، فقـدان آگـاهي اخيـر مـي3.آگاهي نداشته است بر عهده ندارد تعيـين كننـده

گـذار در ايـن اثبات آگاهي بيمه.(Kullmann, 2002, p.241, n.243)گذار داشته باشد ارزيابي سوءنيت بيمه

.گر خواهد بود بر عهده بيمهموارد، براساس اصل عدم اطالع،

و تحقيـق جهـت كـسب حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا متقاضي بيمه تكليفي بـه بررسـي

ن  و مطلع گر دارد يا خير؟ بايد گفت تكليف بـه مطلـع شـدن بـراي مطلـع دن بيمهكراطالعات بيشتر

ب (obligation de s΄informer pour informer)كردن  ه دادن اطالعـات موضـوعي در نظريه عمومي تعهد

و به عنوان امتداد يا اثر فرعـي تعهـد كلـي بـه اطـالع رسـاني بـه ويـژه در زمينـه شناخته شده بوده

مي. قراردادها است  و از افراد عادي چنـين انتظـاري اصوالً اين تكليف بر عهدة متخصصان قرار گيرد

4.)197ص،1386ژوردن،(رود مگر اينكه صريحاً از آنها خواسته شود نمي

 استثنائات تعهد-د
از چند بر تعهد عمومي بيمهياستثنائات :گذار به افشا وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند

1- cass. crim. 13 nov. 1986, n.85-92.104, RGAT1987, p.67, note. J. Bigot. 
2- cass. 1re civ. 4 juin 1930, n.79-12.074, n.551, D.1981, jur. p.88, note. C-J-Berr et Groutel. 
3- cass. 1re civ. 6 janv. 1994, n.91-20.095, n.30, Lamylino. 
4- cass. 2e civ., 19 juin 1996, D. Aff., 1996, 1028.                                                           
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كه بيمه� 1.گذار نسبت به آن جاهل است حقايقي

اين اعراض ممكن است صـريح يـا. گر از افشاي آن اعراض كرده است اطالعاتي كه بيمه�

اين اعراض ممكن است در قالـب شـرط در ضـمن قـرارداد پـيش از طرف ديگر،. ضمني باشد 

La(» عــدم قابليــت معارضــه«در فرانــسه از ايــن شــرط بــا عنــوان شــرط. بينــي شــود clause 

d՛incontestabilité(و ثانويه به خطر اصلي بـهياين در واقع اضافه كردن خطر. شودياد مي  فرعي

تن خطر حتي در صورتي اسـت كـه خطـر اشـتباه به تعبير ديگر بر عهده گرف. گر است ضرر بيمه

م. (Beignier, 1999, p.136)ارزيابي شده باشد  ر نـسبت بـه زبـو البته بايد خاطر نشان كرد كه شرط

  ,Margeat et Favre-Rochex, 1977(عدم افشا يا افشاي نادرسـت عمـدي اثـري نخواهـد داشـت

p.121(.

مي حقايقي كه بيمه� مي گر رويه قضايي فرانـسه. بدان آگاه است شود كه داند يا فرض

و دانـش  و وابـسته بـه آگـاهي به اطالع رساني را جز در موارد معدود تعهدي نـسبي تعهد

مي  به ويژه متعهدله يبدين معنـا كـه بـار تعهـد در مـوردي كـه متعهدلـه فـرد.داندطرفين

و حرفه ميمتخصص ص1386ژوردن،(روداي باشد تعديل يا حتي در مواردي از بين ،222(.2

و انتقال اطالعات وجود داشته باشد� .(Cousy, 2008, §123)منع قانوني براي تبادل

به هيچ يك از ايـن مـواردبنكته قابل ذكر آنكه رغم اهميت اين موارد، در قانون بيمه ايران

به قواعد كلـي قابـل اسـتنباط هـستند. اشاره نشده است  امـا البته اين استثنائات عموماً با استناد

و الحاق موادي در اين خصوص مي و اختالف نظر را ببندداصالح قانون .تواند باب ترديد

و نبايد اين دو را با هم خلط كرد بايد بين بحث جهل بيمه.1 و حسن نيت وي تفكيك قائل شد رابطـه بـين ايـن دو مفهـوم. گذار

و خصوص مطلق است  گـذاري كـه حـسن نيـت دارد لزومـاً جاهـل گذار جاهل حسن نيت دارد اما بيمه بدين معني كه بيمه عموم

گذار با حسن نيت معاف از تعهد نيست بلكـه گذار موجب معافيت وي از تعهد به افشا مي شود در حالي كه بيمه جهل بيمه. نيست

گـذاري بـه ايـن تـصور كـه به عنوان مثـال، بيمـه. اهد داشتاين وضعيت تنها بر ضمانت اجراي ناشي از نقض تعهد وي تاثير خو 

محكوميتش به واسطه عفو وي كامالً از بين رفته است از افشاي محكوميت تاديبي خود خودداري مي كند در حالي كه عفو تنها بـر 

ني در اينجا بيمه. آثار كيفري آن تاثير دارد اما اصل محكوميت بر جاي خود باقيست  و به اشتباه از افـشاي گذار داراي حسن ت است

. حقايق خودداري كرده است در حالي كه نسبت به محكوميت خود جاهل نبوده است

: در همين زمينه رجـوع شـود بـه (Margeat, Henri et Favre-Rochex, André (1977), Précis de la loi 
sur le contrat d՛assurance et commentaire sur le réglementation de l՛assurance automobile 
obligatoire, 5e éd, Paris, LGDJ, n.121). 
2 -Cass.1re Civ, 30 nov. 2004, Bull. Civ. 1, n.298.                   
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 گذار به عنوان تكليفي ثانويه تعهد بيمه-2بند
 مفهوم-الف

مطالعه تطبيقي ماكس پالنك در خصوص حقوق قراردادهـاي بيمـه«در تحقيقي كه تحت عنوان

و فـك بوسـيله1»در تعدادي از نظامهاي ملـي اروپـايي   2002در سـال)Basedow & Fock( بـيس دو

بـر مقـررات» خـودي اطالعـاتبه افشاي خود«شود كه تا آن زمان هنوز اصل منتشر شد، مشاهده مي

و حتي آلمان  در(بسياري از كشورها از جمله بلژيك، ايتاليا، لوگزامبورگ، انگلستان، ايرلند اگـر چـه

از آن پس به سرعت تغييراتـي در كـشورهاي2.غالب بوده است) آلمان تا حد زياد تعديل شده است

»دسـتور العمـل جامعـه اقتـصادي اروپـايي«محـرك اصـلي بـراي تغييـر بـا. اروپايي به وجود آمـد 

)(European Economic Community Directive1979 ــاد ــايج ــسبي ش ــل ن ــوم تقلي ــه در آن مفه د ك

proportional reduction)(و تداوم قرارداد)به عنـوان راهكارهـايي در رابطـه بـا) به جاي بطالن قراداد

. (Cousy, 2008, §121)نقص تعهد به افشا به دست داده شده است

گران به دليل ضعف اطالعاتي به دنبال ابزاري براي تعديل قدرت چانـه در انديشه سنتي بيمه

و تعهد اوليه بيمه  توانـست در تحقـق ايـن شا مـي گذار بـه افـ زني در مرحله پيش قراردادي بودند

در شـرايط جديـد،. اما با گذشـت زمـان بـه تـدريج وضـعيت تغييـر كـرد. هدف موثر واقع شود 

و تجربـه را بـه بيمه گري تنها يك حرفه ساده نبود بلكه صنعتي بود كـه كولـه بـاري از تخـصص

و بيمه  و تجربه به وضوح مي توانست تشخيص همراه داشت  دهد كـه گر به پشتوانه اين تخصص

و مـرز تعهـد خـود از طرف ديگر در تعهد سنتي، بيمه. چه اطالعاتي نيازمند افشاست گذار از حد

و اين مي  توانست نقطه ضعفي براي اين ديدگاه باشد به ويژه كه اين امر مي توانـست در آگاه نبود

ب بسياري از موارد راه را براي سوءاستفاده بيمه  و فرار از زير بار مسئوليت نتيجـه اينكـه. از كنـد گر

و بعـضا3ًگذار مورد انتقاد قـرار گرفـت در برخي نظامهاي حقوقي ملي به تدريج تعهد سنتي بيمه 

و جاي خود را به تعهد بيمه le(گر به كسب اطالع يـا بـه عبـارتي مطلـع شـدن كنار گذاشته شد

devoir de l΄assureur de s΄informer (ت و يا با شيوه هاي مختلف .عديل شده استداده

1- Maxplanck comparative study on the insurance contract law of a number of European national 
systems 2002.
2- Basedow, J., Fock, T.: Europäisches Versicherungsvertragsrecht, Band I, Mohr Siebeck 
(2002).p.108 quoted by: (Cousy, 2008, §121). 

مي. گر براي پرسشگري در زمان تقاضا يا تجديد بيمه نامه وجود ندارد در حقوق انگليس قانوناً هيچ تعهدي براي بيمه.3 توانـد وي

ب : كنـد مـي از اين وضع اين چنين انتقـاد پروفسور كالرك. گذار به افشا كه متقاضي بيمه ملزم بدان است تكيه كند يمهصرفاً بر تعهد

متقاضيان در انگلستان ممكن است فرم تقاضاي بيمه را با توجه كامل پر كنند ولي با اين وجود پي ببرنـد كـه برخـي موضـوعات«

اي  گر در نظر نداشته كه در خصوص آن سوال كند ولي با اين حال از متقاضي نكه بيمه اساسي ديگر وجود داشته است كه علي رغم

و آن را افشا كند اين انتقـاد هـر چنـد بطـور مـستقيم متوجـه. (Clarke, 2005, p.103)» انتظار مي رفته كه درباره آن فكر كند

ميحقوق انگليس است ولي دكترين سنتي تعهد به افشا را به طور كلي دربر مي گي و مورد نقد قرار . دهدرد
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يـا بـه» گـر تعهد به افشاي مشروط به پرسش بيمه«در سالهاي اخير در بسياري از كشورها

خـودي بـهبه تعهد خود«جايگزين مقررات قديمي (questionnaire)» پرسشنامه«عبارتي، سيستم 

و اصل» افشا به نـس» همه يا هيچ«شده است به تقليل پرداخت بيمه به تدريج بت جاي خود را

در اين سيـستم نقـش.1گر داده است بيمه بوسيلهتاثير شرايط اعالم نشده بر خطر محاسبه شده 

به پرسـش بيمه و تنها در حد پاسخ دادن هـاي مطـرح گذار ديگر فعال نيست بلكه نقشي منفعل

و ثانويه. گر است شده از سوي بيمه  ي خود را از دست داده بر عكس پرسشنامه كاركرد محدود

و بيمه2.كردي محدود كننده يافته استو كار كه پرسشنامه موضوعيت يافته گـذار بدين توضيح

و در صـورتي كـه بـه تنها در حد سواالت مطرح شده از سوي بيمه  گـر مكلـف بـه افـشاست

به عنوان عـدم اطـالع رسـاني، قابـل مواخـذه سواالت بيمه  و كامل پاسخ دهد گر به طور دقيق

ي تعهد اين پرسشها مطرح شده از سوي بيمهبه ديگر سخن. نخواهد بود  كه محدوده گر است

مي بيمه . كندگذار را تعيين

ا ط با سـاير بيمـه هـاابرتدر فرانسه تعهد سنتي به افشا براي بيمه دريايي حفظ شده است؛ اما در

 Code no. 89-1014 de 31 1990( در سـال 1930 ژوئيه13گذار به افشا با نسخ قانون تعهد سنتي بيمه

Déc. 1989, Journal Officiel 3 Janv. 1990 forcé de 1 Mai 1990(و.دش منسوخ در واقـع، در فرانـسه

به شكل تعهد  به افشا از.ي درآمده استي استثناياكثر كشورها تعهد متقاضي بيمه بايد آنچـه را

و تعهـد اطالعـات جانب بيمه  ي خـود را بـا گر مورد پرسش قرار گرفته است اساسي تلقي كنـد

به سواالت مطرح شده  موضوع تعهد در سيستم، بدين ترتيب3.گر انجام دهد بيمه بوسيلهپاسخ

ب كه در سواالت مطرح شده از سوي مه گر مـورد توجـهيپرسشنامه آن دسته از شرايطي هستند

به پرسشهاي بيمه. (Kullmann, 2002, p.223, n.225)اندقرار گرفته و كامل  تكليفـي گـر پاسخ دقيق

ويمـ گذار كه از تعهد وي به رعايت حسن نيت در قرارداد بيمه ناشي است بر عهده بيمه شـود

و ضروري است و صادقانه اطالعات، الزم .لذا افشاي كامل

ا.1 كه بيمهيلهوسبط با اطالعات پيش قرادادي ارائه شدهابرت در حال حاضر در گذار، كميسيون حقوق انگليس پيشنهاد مي كند

و صادقانه به سواالت جايگزين تعهد ابتدا  دادن پاسخ نادرسـت بـه طـور.دشوي به افشاي اطالعاتيالزام به پاسخگويي دقيق

از ي، بيمه عمد و امتناع گـذار، در صورت تقصير از سوي بيمـه. تعهدات تحت آن مي كند تمامي گر را مستحق ابطال بيمه نامه

ايـن بـه معنـي تعـديل.1گر بايد در وضعيتي قرار گيرد كه اگر از حقايق كامل آگاه مي بود در آن وضعيت قرار مي داشت بيمه

تع. نسبي تعهدات است  و حق او براي ابطال بيمه نامه هداتي كه بيمه يعني حق عدم ايفاي ـ اگر چه بـا گر استثنا مي كرده است

ـ در صورتي كه وي خطر را در زمان انعقاد قرارداد نمي پذيرفته است  Scottish law( بازگرداندن حق بيمه پرداخت شده
commission, September 2006, para. 6.89(.

2- Cass. 1re Civ., 17 mars 1993, n.91-10.047, n.512, RGAT, 1993, p.547, note: Maurice.  
ا2-101 ماده.3 از در هنگام انعقاد قرارداد، متقاضي بايـد بيمـه«:ط مقرر مي داردابرت اصول حقوق قراردادهاي بيمه اروپايي در اين گـر را

و موضوع سواالتي هستند كه تو .»گر در اختيار او قرار داده مي شود مطلع سازد سط بيمهشرايطي كه مي داند يا بايد از آن آگاه باشد
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ا ازيقـانون از نظـر گـرط با حقوق ايران بايد گفت بيمهابرتدر  هـيچ تعهـدي مبنـي بـر پرسـش

در بيمهي رويه اما در عين حال،. گذار ندارد بيمه گران بر اين است كه اطالعات مـورد نيـاز خـود را

و از طريـق پرسـشنامه از بيمـه  و لـذا تعهـدي مبنـي بـر افـشايكگـذار تحـصيل قالب سـوال ننـد

و اوليه اطالعات براي بيمهبه خود  گذاران قائـل نيـستند، هـر چنـد كـه چنـين تعهـدي بيـشتر خودي

ب مي مي،بدين ترتيب. گران باشد يمهتواند به نفع يرسد كـه قانونگـذار نيـز بايـد رويـه چنين به نظر

و مواد قانوني را در راستاي هماهنگ سـازي بـا عـرف بيمه بوسيلهاتخاذ شده گران را محترم شمرده

.ندكگران اصالح بيمه

و مبهم از سوي بيمه-ب گر طرح سواالت كلي
در روند تحصيل اطالعات از طريق پرسشنامه، مـسئله طـرح سـواالت يكي از چالشهاي موجود

و مبهم از سوي بيمه  گذار را با اين سوال مواجه مي كند كه تا چه اندازه بايد بـه گر است كه بيمه كلي

از112-3 ماده2پاراگراف افشاي اطالعات بپردازد؟   قانون بيمه فرانسه در راستاي منـع اسـتفاده

و مـبهم كرده است كه اگر بيمه مقرر (général)سواالت كلي گر سـواالتش را بـا عبـارات كلـي

و شكايتي كند بپرسد، نمي  كه پاسخهاي مبهم دريافت كرد ادعا در. تواند زماني در واقع قاضـي

و سوءنيت يا حسن نيت او را تشخيص تواند درستي يا نادرستي اعالمات بيمه صورتي مي  گذار

و قابل فهم باشددهد كه سواالت پرسشنامه  هـدف.)Bigot et autres, 2002, p.694(صريح، دقيق

به بيمه  كه و مبهم مطرح كند نمي اين مقرره اين است به گر هشدار دهد اگر سواالت كلي تواند

و نقض تعهد اطالعاتي در مقابل بيمه   حقوق آلمـان نيـزدر.ندكگذار استناد اظهار خالف واقع

  (VVG)آلمـان قانون مربوط بـه قراردادهـاي بيمـه18در ماده. استديدگاه مشابهي اتخاذ شده

به پرسشهاي بيمه مقرر شده است هنگامي كه از بيمه مي شود در گذار خواسته گـر پاسـخ دهـد

كه سوالي با موضوعي خاص مطرح نشود، بيمه  به استناد عدم پاسـخگويي گر نمي صورتي تواند

 قانون قراردادهـاي 21بند الف ماده . (Hodgin, 2002, p.177)به اين سواالت قرارداد را فسخ كند 

از،بنابراين1.بيمه استراليا نيز بر همين نظر تصريح دارد و مـبهم  در صورت طرح سواالت كلي

 ايـن موضـوع در رويـه قـضايي2.گر، متقاضي بيمه ملزم به پاسخ بدان نخواهـد بـود سوي بيمه

سواالت بيمه مـورد تاييـد قـرار)interprétation stricte(»تفسير مضيق«فرانسه تحت عنوان اصل

 
به.1 . http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch23s01s03s02.php:رجوع شود
ص 1349مشايخي،(برخي از نويسندگان در ايران.2 گذار در حالتي كه پرسشهاي را نسبت به بيمه اعمال ضمانت اجرا) 262،

رسد اما با توجه به اينكه تكليـف بـه اين ديدگاه به طور كلي قابل دفاع به نظر نمي. گر روشن نيست نيز ممكن مي دانند بيمه

و  و در اين سيستم پرسـشنامه، نقـشي محـدود  ثانويـه اطالع رساني در حقوق بيمه ايران هنوز از سيستم سنتي پيروي مي كند

. دارد، مي توان اين نظر را توجيه كرد
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مي با وجود ابهام، سواالت بيمه1.گرفته است و حداقلي تفسير رويه. شودگر به صورت محدود

به طرح سواالت دقت وحساسيت بيشتري معطـوف مزبور موجب خواهد شد تا بيمه  گر نسبت

ص. دارد و جز با اين حال، بايد توجه داشت كه افراط در ي نگري باعث خواهد شد كـهيراحت

كه مستقيماً با خطر بيمه شده در ارتباط است را بـه بهانـه بيمه ي گذار بدخواه برخي از شرايطي

.(Beignier, 1999, n.75)عدم شمول سواالت پرسشنامه مسكوت گذارد

 گذار به اطالع رساني در طول مدت قرارداد تكليف بيمه-گفتار دوم
و شرايط مربوط به آن باي با اطالع رساني به بيمه در ارتباط رادگر در خصوص خطر  دو دوره

مي دوره پيش: از هم متمايز كرد و دوره بعـد از آن كـه تـا قراردادي كه تا انعقاد قرارداد ادامه يابـد

و تكميل پرسـشنامه تـا البته.انجامدختم قرارداد به طول مي چنانچه در فاصله تقديم درخواست

كه موجب تشديد خطر هن به طوري  شـود گام انعقاد قرارداد بيمه، شرايط تغيير اساسي پيدا كند

و يـا نـاقص گردانـد،ييا وضعيت بي اعتبار و كه اطالعات پيشين را مخدوش  جديد ايجاد كند

و تسليم آن به بيمه در گر، بيمه مثالً بعد از پاسخ به پرسشنامه گذار عمل جراحي انجام دهد كـه

گر را از تغييراتـي كـه از آن آگـاهي آن سوال شده بود، متقاضي بيمه بايد بيمه نامه درباره پرسش

. است يا بايد آگاه باشد، مطلع سازد

مي،بدين ترتيب رسد كه بايد با تأكيد بر نقش حسن نيت در مرحله پيش قراردادي، به نظر

به اطالع رساني در اين شرايط تجويبه تحميل تعهد خود  بعد از انعقاد قرارداد اما2.شودز خودي

مييگذار تحت شرايطو در طول اجراي آن، تعهد بيمه از. يابد خاص ادامه  ايـن شـرايط عبارتنـد

(Kullmann, 2002, p.266, n.267):

؛شود جديد بعد از انعقاد قرارداد بيمه محققيشرايط�

 مـورد تـضمين قـرار گرفتـه كه در زمان افشاي اوليه حقايق موثر باشد اين شرايط بر خطري�

؛است

بي اعتباري� گـذار بـه بيمـه بوسـيله پاسخهاي داده شـده (caducité)شرايط جديد بايد

و اطالعات اوليه افشا شده را روشن سازد سواالت بيمه ؛گر

1- cass. 1re civ. 21 fevr.1995, n.91-19.916, n.373, Lamyline. 
در ايـن» آيا شما مبتال به بيماري هـستيد«در اين پرونده ديوان بر اين نظر بود كه اگر سوال پرسشنامه به اين صورت باشد كه

بر. را نبايد در قلمرو سوال دانست صورت عقيم بودن يا سبب بيماري  يا در رايي ديگر ديوان اظهار داشت كه اگرپرسش مبني

.وجود محكوميت جزايي باشد، نيازي به افشاي محكوميت هايي كه مشمول عفو قرار گرفته است نخواهد بود
cass. 1re civ.9 avr.1991, n.89-21.636, n.612, RGAT 1991, p.555, note. Marget et Landel  

 (Kullmann, 2002, n.260):براي آراي بيشتر در اين زمينه رجوع شود به

: اين نظر در راي ديوان عالي كشور قرانسه به چشم مي خورد.2
cass. 1re civ., 31 mars 1998, n. 95-21.968, n.612, RGDA, 1998, p.254, note: A. Favre-Rochex 
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به تحقق اين شرايط علم داشته باشد بيمه� ؛گذار نسبت

ازن انعقاد قرارداد، بيمـه وضعيت مزبور تشديد كننده باشد؛ به طوري كه اگر در زما� گـر

ميد يا قرارداد را منعقد نميشآنها آگاه مي و يا با حق بيمه بيشتر حاضر به انعقاد آن ؛شدكرد

.ندك جديد ايجاديخطر شرايط جديد بايد خطر اوليه را تشديد يا�

 (l′aggravation du risque): تشديد خطر-1بند
ي و افزايش درجه و در اثنـاي اجـراي آن تشديد خطر، تغيير ا سطح خطر در طول حيات قرارداد

در به عنوان مثال در خصوص بيمه تـصادف وسـيله.)Groutel et Berr, 2008 , p.77( باشدمي ي نقليـه

 گذار اظهار دارد كـه اتومبيـل تنهـا مـورد اسـتفاده شخـصي قـرار صورتي كه در اعالمات اوليه، بيمه

خطر تصادف را افزايش خواهـد) به عنوان وسيله نقليه عمومي(اي از اتومبيل حرفه گيرد، استفاده مي

ده است كه به موجـب آن تـشديدكر دكترين فرانسه در خصوص اين وضعيت تفكيكي را ارائه1.داد

و تبعات حادثه را براي بيمـه خطر يا احتمال وقوع حادثه را باال مي  و يا شدت خطر گـر افـزايش برد

و همين مسئله موجب شده است تـا رويـه. دهدمي البته اين تفكيك در مقام عمل بسيار دشوار است

.(Picard et Besson, 1965, p.132)ندكقضايي فرانسه كمتر بدان توجه 

ب شش گانهيتواند در صورت وجود شرايط به هر حال، تشديد خطر مي آ كه ن اشـاره شـد،ه

به تكليف بيمه  ايـن تكليـف،در حـال حاضـر. گر را در پي داشته باشد بيمهگذار به اطالع رساني

در اين راستا، بنـد . (Berr et Groutel,1974, p.63)اطالعات است» خوديبه اعالم خود«تابع سيستم

مييگذار را متعهد به اعالم شرايط قانون مدني فرانسه بيمه 113-2 ماده3  كه در طـول كند جديد

و پاسـخهاي بيمـه مدت قرارداد موجب تشديد خطر  گـذار بـه يا ايجاد خطـر جديـد مـي شـوند

و به طور كلي اطالعات داده شـده در زمـان انعقـاد قـرارداد را بـي اعتبـار يـا هاي بيمه پرسش گر

را د، به طوري كه اگر بيمه كنننادرست مي  گر در زمان انعقاد قرارداد از آنها آگاهي داشت، قـرارداد

كا منعقد نمي  ميكرد يا اين از. دادر را با تعيين حق بيمه بيشتر انجام اين اعالم بايد ظرف دو هفتـه

 قـانون اخيـر، در 113-4موجـب مـادههبـ. گذار از شرايط جديد صورت گيـرد تاريخ اطالع بيمه 

را گذار، بيمه صورت اعالم به موقع از سوي بيمه گر حق دارد قرارداد را فسخ كند يا مبلغ جديدي

پ 2.يشنهاد كندبراي حق بيمه

1- cass. 1re civ. 22 juill.1986, 84-17.413, n.604, RGAT 1986, p.560. 
ايـن. قانون بيمه فرانسه ميان صاحبنظران اختالف شـده اسـت 113-4در صورت تأخير در انجام اين تعهد به دليل سكوت ماده.2

ه. نيز بحث برانگيز بود 1930 ژوئيه13مسئله اي بود كه در قانون  مـان ضـمانت در اين زمينه عده اي بر اين عقيده انـد كـه بايـد

و حسن نيت بيمه اجراي نقض تعهد پيش قراردادي بيمه ـ به تفكيك سوءنيت در گذارـ در صورت تاخير بيمـه گذار به افشا گـذار

ــود  ــد اعمــال ش ــرايط جدي ــالم ش ــن ديــدگاه (Groutel et Berr, 2008, p.78).اع ــه اي ــز گــرايش ب ــه ني  روي

 اما در مقابل برخـي بـر ايـن باورنـد كـه ضـمانت.(http://www.argusdelassurance.com/analyse/….12935)دارد
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و تغيير اساسـي در شـرايط16ماده, در قانون بيمه ايران به موضوع تشديد خطر  اين قانون

 قـانون17 اين ماده تا حدود زياد مـشابه مـاده1.بعد از انعقاد قرارداد اختصاص داده شده است

 گـر مـه در قانون ايران در صورت تشديد خطـر بي2.است) 1930 ژوئيه13قانون(سابق فرانسه

 گـذار كـه بيمـه صـورتيدرو كند پيشنهاد گذار بيمهبه ده،كر معينرا بيمهحق اضافه دارد حق

 ايـن مقـرره قابـل انتقـاد بـه نظـر. كند فسخرا قرارداد نشود،آن پرداختو قبولي براي حاضر

د در واقـع گر توافـق نكنـ گذار با مقدار جديد حق بيمه پيشنهادي بيمه رسد چرا كه اگر بيمه مي

و قراردادي جديد منعقد نميتوافق اراده ها متولد نمي گـر حـق با وجـود ايـن، بيمـه. شودشود

انتخاب ميان فسخ قرارداد يا حفظ آن با حق بيمه پيشين با اعراض از حق بيمه پيشنهادي جديد 

.)Margeat, Favre-Rochex, 1977, p.144( ندارد

 (nouveau risque) ايجاد خطر جديد-2بند
تحقق شرايط جديد پس از انعقاد قرارداد بيمه بيمه ممكن است به صورت تشديد خطر يـا

و خطر جديد گفته شـده اسـت. ايجاد خطر جديد باشد  در خصوص تفاوت خطر تشديد شده

كه احتمـال تحقـق يـا شـدت خطـر را افـزايش   كه در وضعيت اول، شرايط دچار تحولي شده

اي مي و تحـول در دهد بدون نكه تغييري در ساختار آن ايجاد كند ولـي در وضـعيت دوم تغييـر

 
 است به عالوه امكـان تحـصيل حكـم بـه 113-4گذار در اعالم تشديد خطر همان ضمانت اجراي مقرر در ماده اجراي تاخير بيمه

 ,Sumien, 1957, p.75(گـذار باشـد جبران خسارت از دادگاه در صورتي كه شرايط جديد اعالم نـشده در نتيجـه عمـل بيمـه
n.120(.گذاري كـه اطـالع رسـاني اما بر اين نظر ايراد شده كه اين يك ضمانت اجراي ناعادالنه است؛ چرا كه براساس آن با بيمه

و ايـن مغـاير بـا شود كه با بيمه نكرده است با همان شيوه اي رفتار مي  گذاري كه تكليف خود را به نحو احـسن انجـام داده اسـت

ب. انصاف است  ر آن، با پذيرش اين ديدگاه در صورت كشف عدم اعالم بعد از وقوع حادثه در اعمال ضمانت اجـرا بـا خـأل عالوه

از. مواجه خواهيم شد  واحد را در اعمال ضمانت اجراي استناد مي كنند كه روش 1930برخي در تأييد نظر اول به رويه قضايي قبل

و پس از آن براي مطالب بيـشتر در ايـن.)Deschamps, 1933, p194(اعمال مي كردنسبت به كتمان پيش از انعقاد قرارداد

.)Bigot et autres, 2002, pp.725 et 725-6 et 740:(زمينه رجوع شود به

مب.1 نزبرغم اطالق ماده گر در زمان انعقاد؛ چرا كه در اين مورد بيمهيستر بايد گفت، اين ماده نسبت به بيمه عمر قابل اعمال

و تشديد خطـر قرا و وخيم شدن اوضاع بيمه شده و قبل از آن را مدنظر قرار مي دهد رداد، وضعيت بيمه شده در زمان قرارداد

مي در واقع بخشي از شرايط بيمه نامه است كه بيمه  گذار تكليفـي بيمه،بنابراين. كندگر با لحاظ كردن آن اقدام به انعقاد قرارداد

ص 1384بابائي،(مورد ندارد به اعالم تشديد خطر در اين   قانون بيمه فرانسه نيز در بخش اخير خـود بيمـه 113-2ماده).59،

.عمر را از حكم كلي ماده در زمينه اعالم تشديد خطر استثناء مي كند

و تشديد ايجاد شده بدون دخا بيمهيلهوسباين قانون نيز در عباراتي مشابه تشديد را به تشديد ايجاد شده.2 گـذار تقـسيم لت بيمـه گذار

و مقرراتي مشابه را در اين خصوص وضع مي گـر گذار بايد قبل از تشديد خطر بيمـه ده بود با اين اختالف كه در حالت اول بيمهكركرد

و عدم قبول مبلغ جديد پيشنهادي بيمه  و در حالت دوم مهلت مقرر در اين ماده هشت روز ار گـذ بيمـه يلهوسبگر را از آن مستحضر دارد

.منجر به انفساخ قرارداد مي شد
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به معناي تضمين جديد نيست1.شودساختار آن ايجاد مي كه خطر جديد بـه. بايد توجه داشت

و بعداً به دليل كانال بنـدي اگر شخصي خانه،عنوان مثال  اي را در مقابل آتش سوزي بيمه كند

اي  خنآب،  چنـين وضـعيتي، ايجـاد خطـر؛طر ناشي از تخريب آبي قرار گيرد خانه در معرض

به افشا نيست جديد به معناي مورد نظر ي بلكـه تـضمين؛گذار داشـته باشـد بيمه بوسيلهكه نياز

به قـراردادي جديـد دارد كه نياز  در مقابـل، اضـافه.(Kullmann, 2002, p.273, n273)جديد است

قيكردن ساختمان  جديـديبال در مقابل آتش سوزي بيمه شده است خطـر جديد به محلي كه

مي شود و تـضميند باي، بنابراين2.در چارچوب بيمه آتش سوزي محسوب  بين خطـر جديـد

.جديد تفكيك قائل شد

از سـوي) اعم از خطر جديد يا تشديد خطر(افشاي خطر جديد يا به طور كلي شرايط جديد

مي بيمه اگذار را  كـرد گر تلقي گذار به بيمه صالح قرارداد بيمه از سوي بيمهتوان به عنوان پيشنهاد
(Picard et Besson, 1965, p.146).را بيمه گر ممكن اسـت ايـن پيـشنهاد را نپـذيرد يـا پـذيرش آن

گـذار بـه ايـن پيـشنهاد از سـوي بيمـه فتنذيرن.ندكموكول به افزايش ميزان حق بيمه تعيين شده 

 قـانون 113-4اين سازوكار چنانكه قبال گفته شد در ماده. هد داد گر حق فسخ قرارداد را خوا بيمه

و نيز ماده . قانون بيمه ايران پيش بيني شده است16بيمه فرانسه

 (renouvellement de contrat): تجديد قرارداد-3بند
مي قرارداد بيمه با پايان مدت آن خاتمه مي و تضمين بيمه اي نيز از بين ،ر عين حـالد. روديابد

در ايـن. ممكن است طرفين قرارداد بعد از انقـضاي مـدت آن تـصميم بـه تجديـد قـرارداد گيرنـد

و ضـروري وضعيت، قراردادي جديد منعقد مي و لذا توافق مجدد ميان طرفين نيـز الزم  سـتاشود
(Kullmann, 2002, p.508, n.511).به،به مثابه چنين قراردادي گر داده شـود بيمه اطالعات الزم نيز بايد

گذار بـه قراردادي بيمه شرايط تعهد پيش،بنابراين. تا بتواند مطابق آن به ارزيابي درست خطر بپردازد 

گـذار، اطـالع البته از آن جاكه هدف تعهد بيمه. شودافشاي اطالعات، بر تجديد قرارداد نيز اعمال مي 

گـذار گر موجب معافيت بيمه آگاهي قبلي بيمه گر براي تصميم گيري آگاهانه است، لذا رساني به بيمه 

گـذار در قـرارداد پيـشين، اعالم قبلي اطالعات از سوي بيمه3.از تكليف به اطالع رساني خواهد شد 

و بدين ترتيب نيازي به افشاي مجـدد خود دليل بر آگاهي بيمه  و اطالعات است گر نسبت به حقايق

 
1- A. Favre-Rochex, G. Courtieu, Le droit du contrat d՛assurance terrestre, LGDJ, 1998, p.134 cité 
par: http://www.argusdelassurance.com/analyse/….12935. 

 ,Beignier, 1999, p.137 et Bigot et autres, 2002): رجـوع شـود بـهت در همـين زمينـه براي ديدن ساير نظـرا 
p.710)  

2- Groutel H., La reforme de code des assurances, Resp. civ. et assur.. 1990, cbr., n.3,(n.20) 
cité par: (Kullmann, 2002, p.273, n273). 

.)د(1 رجوع شود به بند.3
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در.آنها نيست سيستم پرسشنامه نيز در زمان تجديد قـرارداد بيمـه اصـوالً با توجه به آنچه گفته شد،

و سـواالت  بايد پرسشنامه جديد داده شود، هر چند كه شرايط قراردادي همان شرايط پيـشين باشـد

ـ گـر حال اين سوال مطـرح مـي شـود كـه اگـر بيمـه.نيز مشابه سواالت قبل باشند رغم وجـود ب

و  و مشابه علم به موضوع، سواالتي را در پرسـشنامه مطـرح پرسشنامه قبلي با سواالت يكسان

به پاسخگويي است؟ در فرانسه به اين پرسـش پاسـخ مثبـت داده شـده كند؛ آيا بيمه  گذار ملزم

كه ماده  به طور مطلق بيمـه113-2است؛ با اين استدالل گـذار را متعهـد بـه قانون بيمه فرانسه

به سواالت بيمه  و نيز اطال پاسخگويي از عات بيمه گر كرده است گذار هميشه از بهترين كيفيـت

به اطالعات بيمه به روز بودن نسبت و . Bigot et autres, 2002, p.679)(گر برخوردارند نظر دقت

درحقوق ايران هر چند سيستم پرسشنامه هنوز در قانون بيمه جايگاه خود را نيافته است، لـيكن 

به نظر مي رسد پذيرش نظر فوق با استدالل مزبور در رويه بيمه .گران موجه

 گذار به اطالع رساني بعد از وقوع حادثه تكليف بيمه-گفتار سوم
ازدگذار باي بيمه به اطالع بيمـه1؛ شدهبيمهثه وقوع حادبه محض آگاهي . گـر برسـاند آن را

و از سوي ديگرا بدين ترتيب، اين تعهد از يك سو مستلزم آن كه حادثه اي واقع شود كه ،ست

و اين حادثه بتواند تضمين بيمه به جريان انداختـه . گـر را موجـب شـود مـسئوليت بيمـه اي را

و در ندارد گذار تكليفي بيمه،بنابراين به اعالم حادثه اي كـه در قلمـرو شـرايط قـرارداد نبـوده

كبه عالوه، بيمه2.گر موثر نيست مسئوليت بيمه  به اعالم حادثه است ه از گذار تنها زماني مكلف

آن. آن مطلع باشد و نيـز تبعـات احتمـالي  ايـن اطـالع متـضمن آگـاهي وي از وقـوع حادثـه
(conséquences éventuellment)3. است

اما در خصوص نظراتـي كـه. از تحقق خطر مندرج در قرارداد عبارت است (sinistre) به طور ساده مي توان گفت حادثه.1

به» حادثه«راجع به تعريف  (ابراز شده است، رجوع كنيد و ايزانلو،: ش1387كاتوزيان ،728 .( 
ا(گذار كافيست در اين رابطه برخي بر اين اعتقادند كه صرف تحقق خطر پيش بيني شده در قرارداد براي الزام بيمه.2 و يزانلـو، كاتوزيان

ص 1387 و منجـر بـه گذار مكلف است حادثه اي را به بيمه از نظر برخي ديگر، بيمه ). 728ش 116، گـر اعـالم كنـد كـه زيانبـار بـوده

و مالك زيان آور بودن حادثه نيز عرف است  بدين معني كه الزامي به اعالم حادثه اي كه منجر بـه ورود خـسارت نـشده. خسارت شود

در. وجود ندارد  گـذار صورتي كه بعداً زيانبار بودن حادثه كشف شود؛ اگر حادثه عرفاً منجر به ورود خسارت نمي شود تكليف بيمـه اما

و در غير اين صورت، تكليف از روز اطالع از وقوع حادثه است  ص1384بابـائي،(از روز اطالع از ورود خسارت است برخـي ). 108،

و كنند به شرطي كه مسئوليت بيمهد تعبير مي ديگر حادثه را به تحقق خطر مقرر در قراردا   گر به پرداخت غرامت را در پـي داشـته باشـد

و با تحقق آن تكليف به اطالع رساني بر عهده بيمه علم بيمه و(گذار قـرار مـي گيـرد گذار به اين موضوع نيز جزء اركان آن است پيكـار

ش1975بيسون،  از115، و ايزانلو،: به نقل ص1387كاتوزيان ).728ش115،

دا.3 مي، تعهد به اعالم حادثه لزوماً بـه صـرف وقـوع تـصادفي براي مثال در بيمه حوادث بدني در مقابل خطر از كارافتادگي

و ازكارافتادگي دائمي خواهد شد الزم اسـت   cass. 1re( محقق نمي شود بلكه اطالع از اينكه تصادف مزبور منجر به ناتواني
civ.25 mai 1976, n.75-10.176, n.376, RGAT 1977, p.190, note. Besson(.
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مي غالباً در قوانين مهلتي چند روزه به بيمه كه قابل تقليل گذار براي انجام اين كار داده شود

ا1.موجب قرارداد خصوصي نيستهب را گـذار ايـران بيمـه قانون بيمـه15 ماده،طابرت در همين

پنج روز از تاريخ اطالع خود از وقـوع ظرف حداكثرو ممكنن زمان نخستيدردكنميوظفم

و اال بيمه بيمه،حادثه  بـه كند ثابت گذار بيمه آنكه مگر؛گر مسئول نخواهد بود گر را مطلع سازد

او بـراي مقـرر مـدتدر گـر بيمـه بـه اطالع است، بودهاو اختياراز خارجكه حوادثي واسطه

هر. است نبوده مقدور كه موجب معافيت بخش اخير اين ماده در واقع اصل كلي حقوقي است

.شودمتعهد از تعهد خويش مي

كه به بيمـه تكليف بيمه به اعالم حادثه بيمه شده از آن جهت است را گذار گـر ايـن امكـان

كه همه بررسي  و هاي الزم را در موردبدهد و واقعـي يـا تبـاني بـودن آن  نحوه ورود خسارت

و و مـسائلي از ايـن دسـت انجـام دهـد امكان تطبيق خسارت وارد شـده بـا شـرايط قـرارداد

و لطمات را صورت دهد  در. عنداللزوم تدابير الزم جهت كاستن از آسيب ها مثالً در بيمـه دام

و خطرنـاك، بيمـه صورت مشاهده بيماري  از هاي دامي همه گيـر گـر بتوانـد بـراي جلـوگيري

و در صورت سرايت بيماري، نـسبت  به ساير دامها اقدامات پيشگيرانه را انجام دهد سرايت آن

و درباره  و بروز خـسارات تحقيـق به معالجه دامها اقدام كند مـشايخي،(نـدكي تلف شدن دام ها

ص 1349 در بيمه اموال امكـان اطالع رساني دقيق در اين خصوص به ويژه،از طرف ديگر.)339،

و اقامـه دعـوي عليـه وي در مراجـع دادگـستري را بـراي  به موقع مسبب اصلي حادثه تعقيب

مي بيمه ص 1384بابائي،(كندگر فراهم گذار حادثه را در زمان مقرر اعـالم نكنـد، چنانچه بيمه.)102،

به محروميت او از حقوقش منجر شود مي  موعد مقرر بر عهـده اثبات اعالم حادثه در بار. تواند

در گـر بعـد از كوتـاهي بيمـه چنانچه بيمه. Groutel et Berr, (2008, p.87( گذار است بيمه گـذار

ند، مي تـوان گفـت بـه طـور ضـمني از حـق خـود در مقابـلكاعالم حادثه، پرداخت غرامت 

به خاطر تاخير در اعالم حادثه، اعرض كرده گذار نسبت به سقوط حق بيمه بيمه 2. استگذار

 ,cass. 1re civ. 20 juill.1942, RGAT1942: ده استكرديوان كشور فرانسه در آراي ديگري نيز به اين مسئله اشاره
p.355, note. Besson, cass. 1re civ.13 oct. 1987. n.86-10.513, n.1076, RGAT 1988, p.108.               

گـذار مـي دهـد كـه ايـن مهلـت قابـل افـزايش قانون بيمه فرانسه مهلت پنج روزه اي را بدين منظور به بيمه 113-2 ماده4 بند.1

را. بموجب قرارداد خصوصي طرفين مي باشد اما قابل كاهش نيست  گـذار توان حمابت از حقوق بيمهمي دليل وضع چنين حكمي

 نيـز 1930 ژوئيـه13 قـانون15ماده. گذار در قراردادهاي بيمه دانست قي ناعادالنه نسبت به بيمهو جلوگيري از تحميل شرايط الحا 

و توافق بر خـالف. همين حكم را مقرر كرده بود ديوان عالي فرانسه نيز در آراء خود بر ويژگي نظم عمومي اين مقرره تاكيد نموده

).cass. 1re civ. 20 oct. 1992, n.90-18.997, n.1285, RGAT 1993, p.99, note. Murice(آن را بالاثر مي داند

2- Colmar, 20 avril 1951, Rev. assur. Terr., 1951, 325.  
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 نتيجه
مي آيد و بررسي قرار گرفت نكات زير بر :از آنچه در مقاله حاضر مورد بحث

كه اصل� . در آن جـاري اسـت» حسن نيت كامل«بيمه جزء معدود قراردادهايي است

به اطالع رساني كه تعهد و تكاليفي در حوزه قراردادهاي بيمه است اين اصل منشأ تعهدات

مي  م را به شمار آوردهمتوان از جمله گذار در اين زمينـه بـه لحـاظ تكليف بيمه. ترين آنها

و روابط خاص طرفين از اهميت بسزايي برخـوردار اسـت  ايـن تكليـف بـه. وضعيت ويژه

و(گر منظور حمايت از منافع بيمه  گذار بر عهده بيمه ...) از جمله ارزيابي صحيح تر از خطر

كه عدم برخورد  گـر از اطالعـات درسـت در خـصوص اري بيمـه قرارداده شده است؛ چرا

و نتيجتـاً،  موضوع، باعث خواهد شد وي نتواند ارزيابي درسـتي از شـرايط قـرارداد داشـته

ازااو. موجب نقص در اراده وي در انعقاد قرارداد خواهد شد  غلب ايـن اطالعـات را تنهـا

مي مجراي بيمه  و لـذا توجـه بـه تعهـدات مربوطـه. تواند تحصيل كند گذار  در ايـن حـوزه

چه بيشتر آن ضرورتي اجتناب ناپذير است .قانونمند كردن هر

گذار يا به عبارت صحيح تـر، متقاضـي بيمـه، متعهـد بـه ارائـه پيش از انعقاد قرارداد، بيمه�

و صـحيح اسـت  و هر گونه تغيير در آن، بـه طـور كامـل  زمـاني در غالـب ديـر. اطالعات الزم

و خوديدانظامهاي حقوقي، تكليفي ابت قـراردادي، بـر خودي در رابطه با اطالع رسـاني پـيشبهي

مي عهده بيمه  گرفت؛ سيستمي كه هنوز در قوانين برخي كشورها از جمله ايران حـاكم گذار قرار

و اطالعـاتي كـه در تـصميم بيمـه در اين سيستم، بيمه. است در گذار متعهـد اسـت حقـايق گـر

و انعقاد قراردا  و وي خصوص ارزيابي خطر را) گذار بيمه(د موثر بوده نسبت بـه آن آگـاهي دارد

و بدون سوال از جانب بيمهبه به طور خود  گـر اثبات اين تاثير بر عهـده بيمـه.ندكگر افشا خودي

گذار بـه افـشاي اما امروزه به تدريج در بسياري از نظامهاي حقوقي، تعهد سنتي بيمه. خواهد بود 

ببه خود از بيمـه بوسـيلهه سيستم تحصيل اطالعـات خودي، جاي خود را گـر از طريـق پرسـش

در در اين سيستم، تكليف بيمه. داده است) پرسشنامه(گذار بيمه گذار به صـورت تكليفـي ثانويـه

و در درجه اول، خود بيمه مي از. گر مكلف به مطلع شـدن اسـت آيد متقاضـي بيمـه بايـد آنچـه

اس جانب بيمه  و تعهـد اطالعـاتي خـود را بـا گر مورد پرسش قرار گرفته ت را اساسي تلقي كند

و صحيح به سواالت مطرح شده در ايـن سيـستم. گـر انجـام دهـد بيمه بوسيلهپاسخ دهي كامل

گـذار، مكلـف بـه پاسـخ دادن بـه سواالت بايد روشن وصريح باشد، در غير اين صـورت بيمـه 

و كلي نخواهد بود .سواالت مبهم

در بيمهپايان آن، پس از انعقاد قرارداد تا� گذار متعهد به اعالم شرايط جديد اسـت كـه

و پاسخ طول مدت قرارداد موجب تشديد خطر يا ايجاد خطر جديد مي  گـذار هاي بيمـه شوند

و به طور كلي اطالعات داده شده در زمان انعقاد قـرارداد را بـي اعتبـار هاي بيمه به پرسش  گر
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در به طوري كه اگر بيمه؛نندك مي زمان انعقاد قـرارداد از آنهـا آگـاهي داشـت، قـرارداد را گر

در خـصوص تجديـد. دادكرد يا اين كار را با تعيين حـق بيمـه بيـشتر انجـام مـي منعقد نمي 

به اطالع رساني به همان روشي اعمال مي  شود كـه بـر درخواسـت جديـد قرارداد نيز تعهد

كه در واقع تجديد قرار براي بيمه اعمال مي  داد چيزي جز انعقاد قراردادي جديـد شود؛ چرا

.نيست

به بيمـهي بيمه شده، بيمه بعد از وقوع حادثه� به موقع حادثه به اعالم گـر گذار مكلف

ا. است و نيز تبعات آن به اطالع وي از وقوع حادثه در بيمه.ستاين تعهد منوط گذار بايـد

به هر طريق از وقوع حادثه مهلت قانوني مقرر، بيمه  راد تا بتوانـد تـدابير الزمكرآگاه گر را

به عمـل آوردكرجهت حفظ حقوق خود اتخاذ به موقع و اقدامات مقتضي را كوتـاهي. ده

ميبارگذار در اين بيمه .تواند به محروميت او از حقوقش منجر شوده
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