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چکیده:
زمینه و هدف :تعهد به اطالع رسانی پیش قراردادي یکی از مواردي است که حقوق قرارداد هاي مدرن آن
را از لوازم ضروري یک عقد صحیح و الزم االجرا تلقی کرده است .در این مقاله تالش شده حدود تعهدد
اطالع رسانی پیش قراردادي در قوانین بیمه انگلستان و ایران بررسی شود .سوال اصلی که در این خصوص
مطرح و بررسی شده این است که حدود تعهد اطالع رسانی پیش قراردادي در قوانین بیمه انگلستان و ایران
به چه صورت است؟
روش شناسی :مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه اي بده بررسدی سدوال مدورد اشداره
پرداخته است.
یافته ها و نتایج :نتایج تحقیق بیانگر این امر است قانونگذار ایران درمواد  12و  13قانون بیمه ،به تعهد اطالع
رسانی پیش قراردادي پرداخته و بیمه گذار را ملزم به ارائه اطالعات صحیح در حق بیمه گدر نمدوده اسدت.
این تقنین که حاوي دستوراتی مبهم است همواره سواالتی را در خصوص حدود تعهد و کیفیت اجراي آن
ایجاد نموده است .این در حالیست که همزمان در حقوق بیمه انگلستان ،با وجود سیستم کامن ال ،مقدنن بده
تفصیل به موضوع تعهد اطالع رسانی پیش قراردادي پرداخته و با تقسیم قرارداد هاي بیمه به تجاري و غیدر
تجاري ،کیفیت هاي متفاوتی از تعهد را مورد پیش بینی قرارداده است .نوشتار حاضر بدا مطالعده تطبیقدی و
استفاده از تجربه قانونی کشور انگلستان ،ارکان تعهد را شناسایی و درنهایت به این موضوع دست یافته کده
در حقوق ایران ،از یک سو کیفیت قرارداد تاثیري در ندوع تعهدد نداشدته و از سدوي دیگدر بیمده گدذار در
وضعیتی مشابه بیمه هاي غیرتجاري انگلستان ،صرفا ملزم به حسن مراقبدت و خدودداري از تددلیس اسدت و
اجباري به ارائه داوطلبانه اطالعات ندارد.
واژگانکلیدی :اطالع رسانی ،پیش قرارداد ،بیمه گذار ،بیمه گر ،قرارداد بیمه.
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مقدمه
تعهد اطالع رسانی پیش قراردادي در حوزه قرارداد بیمه ،بیمه گدذار را موفدب بده ارائده اطالعداتی
می نماید که در تصمیم بیمه گر براي انعقاد قرارداد یا درج شدرایط خداص بدراي پوشدش بیمده اي
موثر است .طبیعتا در این مفهوم ،موضوع تعهد داراي مدرز مشخصدی اسدت .اطالعدات خاصدی در
حوزه تعهد قرار می گیرد و بیمه گذار اجباري به ارائه تمام داده هاي خود ندارد .اما ایدن اطالعدات
کدامند؟ آیا معیار خاصی در این زمینه وجود دارد؟حقوق بیمه انگلستان از یک قدرن پدیش بده ایدن
موضوع توجه داشته و بدا تصدویب قدانون بیمده دریدایی سدال  ،1906مقرراتدی را در ایدن خصدوص
تصویب نموده است .چنانکه مواد  18و  19این قانون صراحتا ارکدان تعهدد را مدورد شناسدایی قدرار
داده و با ارائه معیارهایی ،بیمه گذار را ملزم به ارائه مجموعه خاصدی از اطالعدات نمدوده اسدت .در
همین راستا با گذشت زمان و احساس نیاز به تعدیل ،در سال هاي  2012و  2015به ترتیدب قدوانینی
جدید در حوزه بیمه مصرف کنندگان(غیرتجاري) و غیدر مصدرف کننددگان(تجاري) بده تصدویب
رسید که حاوي اصالحاتی اساسی بود و با ارائه معیارهاي جدید ،به صورت اختصاصدی مدرز تعهدد
اطالع رسانی را تغییر داد(.قاسمی حامد )89 :1374 ،به نحویکده در قدانون بیمده  ،2012بیمده گدذار
صرفا موفب به پاسخگویی به سواالت بیمه گر و رعایت حسن مراقبت گردید و بلعکس در قدانون
بیمه  ،2015وفیفه ارائه ابتدایی اطالعات ،منصرف از درخواست بیمده گدر بدراي بیمده گدذار مدورد
شناسایی قرار گرفت و البته در هر دو قانون فوق،استثنائاتی پیش بینی گردید که از حوزه تعهد بیمده
گذار می کاست .لذا در مجموع مرز مشخصی از تعهد براي بیمه گذار تجاري یا غیر تجاري مدورد
پیش بینی قرار گرفت .این درحالیست که در حقوق بیمه ایران اوال هیچگونده تفکیکدی میدان اندواع
قرارداد بیمه صورت نگرفته و ثانیا ،در تنها قانون موجود یعنی قدانون بیمده  1316صدرفا دو مداده بده
صورت مختصر و مبهم به احکام تعهد اطالع رسانی پیش قراردادي پرداخته و طبیعتا مخاطدب را در
حجم عظیمی از سواالت بی پاسخ رها نمدوده اسدت .مدواد  12و  13قدانون مزبدور ،صدرفا بدا اشداره
مختصر به لزوم مراقبت بیمه گذار در ارائه اطالعدات ،بالفاصدله وارد بحدم ضدمانت اجدراي نقد
تعهد گردیده و از ارائه اطالعات بیشتر در زمینه کیفیت تعهد خودداري نموده اسدت .در ایدن میدان
گذشت زمان و بازخورد آسیب هاي ناشی ازنقد تعهدد ،سدکوت قدانون را بدیش از پدیش نمایدان
ساخته و حقوق دانان را به سمت بررسی و تحلیدل موقعیدت ،بدر اسداس داده هداي محددود ،اصدول
حقوقی و یا دسدتورالعملهاي پراکندده صدادره از مراجد بیمده اي سدوق داده اسدت .نوشدتار حاضدر
تالشی دیگر از این جنس بوده و بنا دارد این بار با مراجعه به حقدوق انگلسدتان و اسدتفاده از تجربده
دقیق این کشور ،ضمن معرفی ارکان تعهد ،فروض موجود در خصوص حدود تعهد را معرفدی و بدا
جستجو در متون داخلی ،نزدیک ترین پاسخ ها را ارائه نماید .فرضیه مقاله مبتنی بدر ایدن اسدت کده
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در حقوق ایران می توان با توجه به عدم پدیش بیندی حکدم قدانونی بدراي الدزام بده ارائده اطالعدات،
واصولی مانند اصل عدم ،بیمه گذار را صرفا موفب به ارائه داوطلبانده اطالعدات دانسدت وبدا ورود
استثنائات به حکم عقل ،عرف واصولی مانند انصاف و عدالت ،از حوزه تعهد بیمه گذار کاست.
 .1ارکان تعهد اطالع رسانی
تعهد اطالع رسانی داراي سه رکن است .متعهد ،متعهد له و موضوع تعهد .به عبدارت دیگدر در ایدن
مفهوم ،شخصی موفب به ارائه اطالعات است ،شخصی از دریافدت اطالعدات سدود مدی بدرد و در
نهایت مجموعه اي خاص از اطالعات باید ارائه گردد .در ادامه پس از معرفی متعهد و متعهد له ،بده
موضوع تعهد به عنوان مهمترین رکن پرداخته خواهد شد تا از طریق بیان اصول و استثنائات ،حدود
آن مورد شناسایی قرار گیرد.
 .1-2متعهد
منظور از متعهد ،شخصی است که در طول مذاکرات پدیش قدراردادي ،موفدب بده ارائده اطالعدات
است .طبیعتا قوانین موجود ،بیمه گذار را ملزم به ارائه اطالعات دانسته و او را در نقدش متعهدد قدرار
داده است؛ بااین وجود می توان موقعیت هاي خاصی را درنظرگرفدت کده اطالعدات بیمده گدر ،در
کیفیت انتخاب و تصمیم بیمه گذار موثر بوده باشد .لذا جا دارد مختصري به ایدن مدوارد نیدز اشداره
گردد.
 .1-1-2بیمه گذار
اولین تصوري که از مخاطب تعهد اطالع رسانی در ذهن ایجاد می شود ،بیمه گذار است .چدرا کده
اصوال این شخص اطالعاتی را در اختیار داشته که می تواند ،معیار سنجش ریسک ،تعیین حق بیمده
و اساسا پذیرش یا عدم پذیرش انعقاد قرارداد از سوي بیمه گر شود .صدرف نظدر از ایدن امدر ،بیمده
گذار به واسطه ارتباطی که با موضوع بیمه دارد مدی تواندد بدا سدهولت بیشدتري خطدرات موجدود و
آینده را پیش بینی می نماید لذا منطقی است که در درجه اول ،تعهد بر عهده او قرار گیدرد چنانچده
قانون ،عرف ،قرارداد و اصولی مانند انصاف و حسن نیت ،نیز این امر را تایید مدی نماید(.انصداري،
)33 :1394
در حقوق انگلستان هر دو قانون  2012و  2015به وجود این تعهد بدراي بیمده گدذار اشداره نمدوده
اند .قانون بیمه  2012در خصوص بیمه مصرف کنندگان مقرر می دارد« :این وفیفه بیمه گذار است
که اطالعات الزم را پیش از انعقاد قرارداد در اختیار بیمه گر قرارداده و مراقبت نماید در این زمینده
مرتکب تقلبی نشود» (بند 2ماده.)2
این حکم مجددا سه سال بعد در خصوص بیمه غیرمصرف کنندگان تکرار می شدود« :بیمده گدذار
موفب است قبل از ورود به قرارداد ،نسبت به خطرات موجود بده صدورت منصدفانه اطدالع رسدانی
کند»(بند 1ماده .)3الزم به ذکر است ،اشاره به متعهد اطالع رسانی ،در کنار این موضدوع بدوده کده
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هیچ یک از دو قانون فوق ،مقرره اي براي الزام بیمه گر بر ارائه اطالعات نداشته اند؛ لذا پیش بیندی
و تقنین در زمینه تعهد اطالع رسانی از سوي قانونگذار مبتنی بدر معرفدی بیمده گدذار بده عندوان تنهدا
متعهد این تکلیب بوده است.
حال سوال این است آیا حقوق بیمه ایران ،تصریحی نسبت بده مخاطدب تعهدد اطدالع رسدانی دارد؟

پاسخ مثبت است .ماده  12قانون سال بیمه  1316چنین مقرر می¬کند« :هر گاه بیمدهگدذار عمددا از

افهار مطالبی خودداري کند یا عمدا افهارات کاذبه بنماید و مطالب افهار نشده یا افهارات کاذبده
طوري باشد موضوع خطر را تغییر داده یدا از اهمیدت آن در نظدر بیمدهگدر بکاهدد عقدد بیمده باطدل
خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیري در وقوع حادثه نداشته باشدد.در ایدن صدورت نده فقدط
وجوهی که بیمهگذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را کده تدا
آن تاریخ عقب افتاده است نیز ازبیمهگذار مطالبه کند ».همدانطور کده مشداهده مدی شدود صدراحت
ماده ،تعهد اطالع رسانی را بر بیمه گذار بار کرده و او را موفب به رعایت آن دانسته اسدت؛ امدري
که می تواند تا بطالن یا فسخ قرارداد نیز به پیش رود .لذا همانطور که مشاهده می شود ،قانون بیمه
به عنوان قانونی عام که منحصر به نوع خاصی از قرارداد نیست ،بیمه گدذاران را موفدب بده اجدراي
تعهد اطالع رسانی در مرحله پیش قرارداد دانسته است.
 .1-1-2بیمه گر
طرف دوم مذاکرات پیش قراردادي ،بیمه گر است .اما آیا او نیز موفب به ارائده اطالعدات اسدت؟
همانطور که گفته شد ،اکثر قوانین مصوب در زمینه تعهد اطالع رسانی بده بیمده گدذار خدتم شدده و
این تصور را در ذهن ایجاد نموده اند که بیمه گر ،تعهد متقابلی در زمینه ارائده اطالعدات نددارد .بدا
این وجود به نظر می رسد این حکم مطلق نیست و باید به موقعیت هاي خاص قراردادي نیدز توجده
نمود.
در این زمینه حقوق انگلستان تا مدتها تعهد اطالع رسانی را صرفا بر عهده بیمه گذار قرار مدی داد و
از بیمه گر انتظاري جز دریافت اطالعات نداشت .اما با گذشدت زمدان نقدص ایدن اطدالق مشدخص
گردید و نیاز بیمه گذار به دریافت اطالعات متقابل براي تصمیم گیري مناسب ،نمایان شد .درواقد
صرف ارائه اطالعات از سوي بیمده گدذار و رهاشددن او در جریدان مدذاکرات ،شدکافی اطالعداتی
ملموسی میان طرفین ایجاد می نمود که انصاف نمی توانست از آن چشم پوشی کند .لذا به تددریج
تمایل به درج تکلیب براي بیمه گر ایجاد و تعهداتی بر این مبنا براي او پیش بینی شد .این امدر کده
به مرور زمان رویه اي مشخص در زمینه اطالع رسانی بیمه گر ایجاد نمود ،در محتدوا او را ملدزم بده
ارائه اطالعات درخصوص پوشش بیمه اي ،شرایط ،استثنائات و حدود آن مدی نمدود ،تدا درنهایدت
شرایط براي انتخاب آگاهانه بیمه گذار فراهم گردد(گارسس .)3 :2015 ،
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اما در خصوص حقوق ایران چطور؛ آیا در این سیستم حقوقی ،تعهدي براي بیمه گر درجهت ارائده
اطالعات پیش بینی شده است؟ در پاسخ باید گفت قدانون بیمده ایدران ،صدرفا بیمده گدذار را مدورد
حکم قرار داده و مقرره اي در مورد اجراي تعهد اطالع رسانی ازسوي بیمه گدر پدیش بیندی ننمدوده
است .لذا قانون دراین زمینه ساکت است .با این وجود ،تاثیر اطالعات بیمه گر در جریان مذاکرات
غیرقابددل انکددار اسددت و نم دی تددوان صددرفا بدده اسددتناد سددکوت قددانون ،از بیمدده گددر رف د تکلیددب
نمود(عابدیان ،میرحسین ،خروشی و عبدالعظیم .)221 :1388 ،براي مثال بیمه گدذار نیازمندد اطدالع
از کیفیت پوشش قرارداد بیمه یا جبران خسارت اسدت و اطالعداتی از ایدن دسدت بدر تصدمیم او در
انعقاد قرارداد تاثیر می گذارد .در این مورد حتی وجود شائبه هایی مانند تحمیلی بودن قرارداد بیمده
و ضعب قدرت بیمه گذار درتنظیم قرارداد ،نمی تواند منکر حق او در دریافت اطالعات بوده باشد
چراکه حتی در این حوزه خاص نیز ،اقدام فرد ضمانت اجراي ویژه خود را دارد و او مختدار اسدت
با علم و آگاهی در این زمینه تصمیم گیري نماید لذا حتی چتري مانند تحمیلی بودن قدرارداد بیمده،
نمی تواند نافی تعهد بیمه گر در ارائه اطالعات باشد .ازین رو متعاقبا آیین نامه هایی در زمینه تعهدد
بیمه گر به اطالع رسانی به تصویب رسید که توانست تا حدودي این سکوت را جبران نماید .بدراي
مثال آیین نامه شماره  57شورایعالی بیمه چنین مقرر نمدود « :نمایندده موفدب اسدت اطالعدات الزم
درباره بیمهنامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط ،استثنائات ،تعهدات بیمه گر و وفدایب بیمده
گزار را با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط ،به متقاضی بیمه ارائه نماید» همچنین آیین
نامه شماره  71با هدف تامین انتظارات بیمه گذار با جزییات بیشتر به بیدان تعهددات و الزامدات بیمده
گر پرداخته و در مقدمه مقرر می دارد« :از جمله اهداف تصویب این آیین نامه ،الزام بیمه گدران بده
ارائه اطالعات کامل ،درست و به موق  ،قبل و بعد از صدور بیمده نامده بده بیمده گدذاران اسدت» .در
ادامه ماده  8براي تکمیل بحم چنین پیش بینی می نماید« :عرضده کنندده بیمده موفدب اسدت همده
اطالعات ضروري در مورد پوشش هاي بیمه اي ،وفایب و تعهدات بیمه گدر و بیمده گدذار ،میدزان
حق بیمه و نحوه پرداخت آن ،استثنائات و محدودیت هاي بیمه نامه ،تاریخ شدروع و انقضداي بیمده
نامه ،نحوه ارائه خدمات بیمه اي و سایر توضدیحات الزم را بده متقاضدی خددمات بیمده بده صدورت
مناسب اعالم نماید .این اطالعات باید به گونه اي ارائه شود که مقایسه خددمات بیمده اي را از نظدر
قیمت ،مدت و شرایط براي متقاضی خدمات بیمه امکانپذیر سازد» لذا چنانچده مشداهده مدی شدود،
نیاز صنعت بیمه به اطالع رسانی بیمه گر ،علیرغم سکوت قانون ،توسط آیین نامده هداي شدورایعالی
بیمه تاحدودي پاسخ داده شده است.
 .1-2متعهد له
منظور از متعهد له در تعهد اطالع رسانی ،شخصی است که ذي حق دریافدت اطالعدات اسدت .ایدن
شخص به فراخور بحم ،می تواند بیمه گذار یا بیمه گر باشد .چرا که هریدک از ایدن دو طدرف بده
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نوعی از حمایت تعهد اطالع رسانی برخوردار بوده و در عین حال ،دریافت اطالعات ،نقدش بسدیار
مهمی در تعیین استراتژي آنها خواهد داشت .کمااینکه بیمه گذار به واسطه اطالعداتی کده دریافدت
می کند از شرایط ،محدودیت و فرفیت هاي بیمه نامه مطل گردیدده و امکدان مقایسده و جسدتجو
می یابد .در مقابل بیمه گر در موقعیتی حساس تر ،بنا به اطالعاتی کده از بیمده گدذار دریافدت مدی
کند ،ریسک اقتصادي قرارداد را سنجیده و به فراخور شرایطی را پدیش بیندی یدا اساسدا متمایدل بده
عقد یا از انعقاد قرارداد منصرف می گردد .لذا وجود این مناف و حساسیت ها ،هریک از طدرفین را
در مقام «متعهدله» قرارداده و او را ذي حق اجراي تعهد می گرداند.
 .1-2موضوع تعهد
مهمترین عنوان در بحم «تعهد اطالع رسانی» ،بررسدی موضدوع تعهدد اسدت .از محدل ایدن عندوان،
حدود تعهد بیمه گذار در مرحله مذاکرات مقدماتی روشن مدی گدردد ،عکدس العمدل بیمده گدر و
تکالیب قانونی او در این حوزه عنوان می شود و در نهایت استثنائاتی که از حدود تعهد بیمده گدذار
می کاهد معرفی می گردد(.ایزانلو )34 :1390 ،در ادامه با ورود به قوانین ،ابتدا مرز تعهدات معرفی
و سپس به استثنائات موجود در این زمینه پرداخته خواهد شد.
 .2حدود تعهد در حقوق انگلستان
 .2-1حدود تعهد در قانون بیمه 2012
در حقوق انگلستان تا قبل از سال  ،2012معیار ثابتی در زمینه اطالع رسدانی پدیش قدراردادي وجدود
داشت که منبعم از قانون بیمه سال 1906بود .بر اساس این معیار ،بیمده گدذار موفدب مدی گردیدد
تمام اطالعات موثر بر تصمیم بیمه گر را در مرحله پیش قرارداد ارائه دهد .جالب اینجاست اجراي
این تعهد یکجانبه گاها تا اندازه اي مورد حمایت قرار می گرفدت کده جهدل بیمده گدذار نسدبت بده
موثربودن اطالعات ،نادیده گرفته می شد و مطلق نق
داد.

تعهد ،به متعهد له اختیار فسدخ قدرارداد مدی

باگذشت زمان ،ایرادات متعددي به اطالق این معیار وارد گردید و مکدررا تصدویب نامده هدایی در
زمینه تعدیل آن صورت گرفت .تا اینکه در نهایدت تدالش هدا نتیجده داد و بدا تصدویب قدانون بیمده
صرف کنندگان در سال  ،2012معیار «تالش متعارف براي جلدوگیري از تددلیس» جدایگزین معیدار
«ارائه یکجانبه اطالعات» شد .بندابر معیدار جدیدد ،دیگدر بیمده گدذار وفیفده اي بدر ارائده داوطلبانده
اطالعات نداشت و این بیمه گر بود که مدی بایسدت بدراي کسدب اطالعدات ،پرسدش هداي الزم را
مطرح می نمود .لذا مرز تعهد اطالع رسانی به کلی تحت تداثیر قدرار گرفدت و صدرفا اطالعداتی در
حوزه آن قرار گرفت که ابتدائا ،ارائه آن توسط بیمه گر مورد مطالبه قرار گرفته است.

 /281فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،50زمستان 1399

در این میان جداي از الزام بیمه گذار بده دقدت در پرسدش هداي مطروحده و ارائده پاسدخ صدحیح و
روشن ،قانونگذار او را در ارائه داوطلبانه اطالعات آزاد گذاشته و با قید «مراقبت در عدم تددلیس»،
این قسم از اطالعات را تحت پوشش قرار داد .لذا گروه دیگري از اطالعات کده وارد حدوزه تعهدد
می شوند ،داده هاي داوطلبانه اي است که از سوي بیمه گذار ارائه می شوند و تدلیس در آنهدا مدی
تواند ضمانت اجراهاي متفاوتی داشته باشد.
حال سوالی که در این میان مطرح میشود در خصوص عبارت «دقت بیمه گذار» است .این دقدت بدا
چه معیاري سنجیده می شود .چنانچه گفته شد ،اطالعاتی که از دقت بیمه گذار نشات می گیدرد در
حوزه تعهد قرار دارد؛ طبیعتا ممکن است بیمه گذار براي فدرار از تعهدد بده مدرز مدبهم دقدت خدود
اشاره و مدعی شود با وجود توجه ،به اطالعات مزبور دسترسی نداشته است .لذا باید دید قانونگذار
چه معیار و راه حلی در این زمینه ارائه داده است.
ماده  3قانون  2012به این موضوع پرداخته و معیار «دقت متعارف» را براي اجراي تعهد درنظدر مدی
گیرد .معیاري نسبی که می تواند از عوامل محیطی تاثیر پذیرد .ایدن قدانون در ادامده نمونده هداي از
فاکتورهاي تاثیر گذار را معرفی می نماید مانند نوع خاص قرارداد ،میزان وضوح سواالت ،حضدور
یا عدم حضور نماینده و ...لذا مشاهده می شدود کده بدیش از هرچیدز ،شدرایط خداص هدر قدرارداد،
فاکتوري است که در تعیین درجه کفایت توجه بیمه گذارنقش بازي می کند و درنهایدت قضداوت
در مورد مرز تعهد را به امري نسبی تبدیل می نماید .براي مثال درجاییکه بیمده گدر از پرسدش نامده
هاي رایج استفاده می نماید ،باید به دریافت اطالعات کلی و دقت متعادل بیمه گذار امیددوار بدود؛
درحالیکه طرح پرسش هاي موردي و خاص براي رسیدن به اطالعات جزیی ،مسلما دقت بداالتري
را از بیمه گذار براي پاسخگویی می طلبد .لذا شرایط قرارداد ،معیاري است که میدزان دقدت نهدایی
بیمه گذار را مشخص می نماید.
حال سوال دیگري که در این زمینه مطرح می شود ،مربدوط بده شدخص متعهدد اسدت .آیدا شدرایط
شخصی بیمه گذار تاثیري در حوزه تعهد او خواهد داشت؟ قانونگذار دقیق به این سدوال نیدز پاسدخ
داده و در تکمیل داده هاي قبل مقرر می دارد :تمام دادهاي قبل در ذهدن یدک بیمده گدذار عرفدی،
سنجیده می شود .توضیح اینکه ،قبل از ذکر بند حاضر ،مجموعده شدرایطی وجدود داشدت کده مدی
توانست بر هوشیاري متعارف یک بیمه گذار تاثیر بگذارد .حال این شرایط بر چه شخصدی بدار مدی
شد؟ چنانچه ممکن است در مقابل بیمه گذاري وجدود داشدته باشدد کده بده دلیدل سدالها تجربده بده
تبحري خاص دست یافته و کوچکترین دریافت او را به نهایت تحلیل می رسداند یدا بلعکدس ،بیمده
گذاري باشد که در ابتداي مسیر قرارداشته و حتی ذکر این موارد نیز نمدی تواندد هوشدیاري الزم را
در او ایجاد نماید .منظور کدام یک از این دو مورد است؟ قانونگذار با درج بندد  3مداده  3بده ایدن
سوال پاسخ داده« :مالک یک بیمه گذار متعارف است» شخصی که بنا به موضدوع قدرارداد ،داراي
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تخصصی متعارف است؛ لذا در بررسی اجراي تعهدد مراقبت(دقدت متعدارف) ،عدالوه بدر سدنجش
اوضاع احوال ،بیمه گذاري مخاطب قرار می گیرد که داراي یک هوشیاري متعارف است.
جالب اینجاست قانونگذار به این حالت عرفی نیز اکتفا نکرده و موارد خاص شخصی را هم مد نظر
قرار می دهد چنانچه در ادامه با پیش بینی بند  ،4وجود شرایط خاص شخصی مانند بیمداري یدا بدی
سوادي بیمه گذار را نیز درنظرگرفته و آن را به عنوان فاکتوري مدوثر بدراي تعیدین حددود تعهدد او
معرفی می نماید .لذا به موجب قانون اگر بیمه گذار داراي شرایط ویژه اي بود که بیمه گر نسبت به
آن آگاهی داشت و درعین حال شدرایط مزبدور موجدب نداتوانی در اجدراي تعهدد گدردد ،بایدد بده
موجب قانون مورد لحاظ گرفته و به اوصاف بیمه گذار متعارف ،اضدافه گدردد .ایدن تعددیل نهدایی
معیار «بیمه گذار نوعی» را به سمت «بیمه گذار واقعی» داده و مرز نسبی تعهد بیمده گدذار را روشدن
می نماید.
 .2-2حدود اطالعات در قانون بیمه 2015
پس از قانون بیمه سال  ،2012قانون بیمه  ،2015گروه دوم بیمه گذاران یعنی بیمه هداي تجداري را
تحت پوشش قرار می دهد .جالب اینجاست که با وجود قاعدده شدکنی قدانون بیمده  2012و پدیش
بینی معیاري جدید براي حوزه تعهد ،قانون  2015بازگشتی بده سدابق داشدته و بدار دیگدر بده قواعدد
مندرج در قانون سال با  1906با تعدیالتی محدود رسمیت بخشیده است.
توضیح اینکه بر مبناي قانون جدید مجددا وفیفه یکجانبه ارائه اطالعات بدر دوش بیمده گدذار قدرار
گرفته و او متعهد گردید ولو با عدم درخواست بیمه گر ،مجموعه خاصی از اطالعات را به صورت
یکجانبه در اختیار او قرار دهد .اطالعاتی که همزمان از علدم بیمده گدذار ،علدم بیمده گدر تداثیر مدی
پذیرد .با این توضیح که در مجموعه فوق ،اطالعاتی در ذهن بیمه گذار وجدود دارد کده بایدد ارائده
شود و درعین حال اطالعاتی درذهن بیمه گر وجود دارد که مرز تعهد را تعددیل نمدوده و از حدوزه
آن می کاهد .در این میان «عرف» به عنوان معیار ،پیش فرض اطالعدات را در هریدک از دو حدوزه
فوق معرفی می نماید(.گارسس  )82 :2015 ،در ادامه اطالعات مفروض بیمه گذار معرفی گردیدده
و بررسی اطالعات بیمه گر به علیت ویژگی محدود کننده آن در قسمت استثنائات انجام می گیرد.
همانطور که گفته شد ،مطدابق قدانون بیمده  ،2015بیمده گدذار موفدب اسدت در مرحلده مدذاکرات
مقدماتی ،اطالعاتی را که در اختیار دارد به بیمه گر ارائه نماید .این اطالعات که بده موجدب عدرف
براي بیمه گذار مفروض می شود در دو گروه کلی قرار می گیرد :اطالعاتی که بیمه گر می داند و
اطالعاتی که بیمه گر باید بداند.
الب -اطالعاتی که بیمه گر می داند
منظور از اطالعات فوق ،داده هایی است که بندابر حدواس پنجگانده ،سدابقه تجربده و علدوم عدام در
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اختیار بیمه گذار قرار دارد .در این میان تالش بیمه گذار براي دریافت اطالعات یا خدودداري او از
دریافت ،تاثیري در فرض مسئولیت او نداشته و او بنا بر حکم قانون موفب به ارائه اطالعات مزبدور
در حق بیمه گر است .براي مثال قاضی سیمون براون در موضوعی مشابه براي خودداري بیمه گذار
از دریافت اطالعات چنین نظر داده است «:گفتده شدده کده بیمده گدذار عمددا چشدمش را بده روي
حقیقت نبسته است .اما باید توجه داشت که دوربین گذاشتن به روي چشم نابیندا بدی فایدده اسدت و
این کوري به معناي علم خواهد بود»( .سویر  .)35 :2014 ،لدذا سدختگیري قانونگدذار بدراي فدرض
چنین اطالعاتی بسیار جدي است.
در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه نمود ،وضعیت بیمده گدذاران حقدوقی اسدت .اشدخاص
حقوقی به طور معمول از افراد تصدمیم گیرندده اي اسدتفاده مدی کندد کده در جایگداه خداص خدود
قرارداشته و به صورت یک عنصر ،در نهایت شخصیت حقوقی را تشکیل می دهد .حدال در فدرض
اخیر ،اطالعات مفروض در اختیار چه کسی قرار دارد؟
قانونگذار در ماده  4به ان سوال پاسخ می دهدد« :بیمده گدر حقدوقی عدالم بده اطالعدات زیدر اسدت:
.1اطالعاتی که مدیر ارشد می داند  .2اطالعاتی که افراد مسدئول در قدرارداد از آن برخوردارنندد ».
همانطور که مالحظه می شود ،قانون به صراحت ،اطالعات موضوع تعهد را مشخص نمدوده اسدت؛
لذا در مقام اجراي تعهد ،این داده ها باید از سدوي بیمده گدذار در اختیدار بیمده گدر قرارگیدرد ولدو
دارنده اطالعات متفاوت از شخص درگیر در جریان مذاکره بوده باشد.
ب -اطالعات نوعی یا آنچه که بیمه گذار باید بداند
دسته دوم ،داده هایی است که بنابر حرفه و فعالیت بیمده گدذار ،دراختیدار او قدرار مدی گیدرد .بندابر
قانون این اطالعات به صورت مفروض در اختیار بیمه گذار قدرار دارد و او موفدب بده ارائده آن در
حق بیمه گر است .این دسته از اطالعات که عمددتا بده واسدطه تحقیدق بدسدت مدی آیندد ،بده طدور
معمول براي افراد قابل دسترسی بوده و کسب آن نیاز به انجام تحقیقات گسدترده و سدنگین نددارد.
قانون نیز در این مورد معیار "تحقیق منطقی" را ارائه داده تا با کمک عرف ،مرز مشخصی را بدراي
تالش بیمه گذار ارائه نماید .در همین زمینه به چند نکته باید توجه نمود:
اوال -نوع ابزار در این تحقیق موثر نیست و فرد می تواند به هر وسیله اي در این زمینه تحقیدق کندد.
ثانیا -در فرض تحقیق ،تفاوتی نمی نماید که بیمه گذار شدخص حقیقدی یدا شدخص حقدوقی باشدد.
چرا که اطالعات در خارج از ذهن قرار داشدته وصدرفا بایدد بده وسدیله تحقیدق کشدب شدود .ثالثدا-
صاحب اطالعات در این فرض مجموعده گسدترده اي از افدراد اسدت کده در روندد مدذاکرات وارد
نشده اند مانند سازمان بیمه گذار ،مشاوران و وکالي مربوطه .در نتیجده مجموعده اطالعداتی کده بدا
یک جستجوي منطقی از این گروه بدست می آید باید به بیمه گر ارائه شود.
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 .3حدود تعهد در قانون بیمه ایران
حال نوبت به حقوق ایران است .سوال این است حدود تعهد اطالع رسانی در حقدوق ایدران تدا چده
مرزي است؟ ماده  12قدانون بیمده ایدران در مدورد تعهدد اطدالع رسدانی مقدرر مدی دارد « :هدر گداه
بیمهگذار عمدا از افهار مطالبی خودداري کند یا عمدا افهارات کاذبه بنماید و مطالب افهار نشدده
یا افهارات کاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهدد
عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیري در وقوع حادثه نداشته باشدد» همدانطور
که مشاهده می شود قانونگذار در مورد تعهد اطالع رسانی ،بیمه گذار را از کتمان حقدایق عمدده و
ارائه افهارات کذب من نموده است .حال سوال این است که با توجده بده پیشدینه بحدم در حقدوق
انگلستان ،حقوق ایران از کدامیک از معیار هاي اطالع رسانی استفاده نموده است؟ آیا بیمده گدذار
صرفا موفب به رعایت حسن دقت در مقدام پاسدخگویی اسدت(مانند قدانون سدال ،)2012یدا اساسدا
وفیفه ارائه یکجانبه اطالعات منصرف از مطالبه یا عدم بیمه گر را بر عهده دارد؟(مانند قدانون سدال
 )2015پاسخ قطعی روشن نیست .برخی از نویسندگان براي دست یابی به پاسخ ،معیاري ترکیبدی از
«بیمه گذار معقول» و «بیمه گر فعال» را ارائه داده اند .با این توضیح که قاعدتا بیمه گر باید با طدرح
سواالت الزم ،ارائه اطالعات را از بیمه گذار مطالبه نماید .اما در موارد استثنایی ،بیمه گذار معقدول
به صورت یکجانبه موفب به ارائه اطالعات مذکور است مانند مدواردي کده اطالعدات حرفده اي و
خاص صدرفا در اختیدار بیمده گدذار بدوده اسدت(.امینی و خروشدی )177 -170 :1387،ایدن تحلیدل
هرچند از حیم منطقی قابل پذیرش است اما اجدراي آن در عمدل ،دشدوارهاي خداص خدود را بده
عهمراه خواهد داشت و اثبات موارد استثنا ،چالشی جدید را به میان خواهد آورد.
در حقیقت به نظر می رسد دقت مضدمون مداده  12و توجده بده مدواد قبدل و بعدد از آن ،تمایدل بده
شناسایی نقش فعال بیمه گر در زمینه مطالبه اطالعات را تقویت می نماید .چراکه از یک سو ،بدوا،
هیچ مقرره اي براي الزام بیمه گذار نسبت به ارائه داوطلبانه اطالعات وجود نداشته و از سوي دیگدر
چینش ماده  12به گونه است که گویی قانونگذار قصد داشته بیمه گذار را متعهد به حسدن مراقبدت
در پاسخگویی و خودداري از تدلیس نماید چنانچده رفتدار خدالف ایدن مطلدب ،منجدر بده ضدمانت
اجرایی سخت نسبت به قرارداد بیمه گردیده است .ازاین رو به نظر می رسد ،پذیرش معیدار «حسدن
مراقبت بیمه گذار و جلوگیري از تدلیس» می تواند انتخاب مناسب تري براي کیفیت اجدراي تعهدد
در حقوق داخلی باشد .چنانچه این تحلیل از سوي اصولی مانند اصل عددم ،اصدل برائدت یدا قاعدده
قبح عقاب بالبیان قابل حمایت است.
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 .4استثنائات تعهد اطالع رسانی
بعد از بیان موارد تعهد اطالع رسانی ،الزم است به موضوعاتی اشاره گردد کده از حدوزه ایدن تعهدد
مستثنا هستند .این موارد می تواند به موجب حکم قانون بوده یا از اصدول کلدی نشدات گرفتده شدده
باشد .براي مثال قانون بیمه  ،2015بعد از اشاره به علم بیمه گدذار ،بالفاصدله وارد اسدتثنائات شدده و
مواردي را بر می شمارد که می تواند تا حد زیادي از حوزه تعهد اطالع رسدانی بکاهدد .ایدن حکدم
در قانون بیمه مصرف کنندگان و حقوق ایران ،از صراحت قانونی برخوردار نیسدت؛ امدا وجدود آن
به قدري بدیهی و الزم است که به راحتی می توان به آثارآن استناد نمود .در ادامه براي نظدم بیشدتر
مطلب ،تمام موارد استثنا بصورت یکجا و منصرف از جایگاه قانونی آن ارائه می گردد.
 .4-1اطالعات بیمه گر
اولین استثنایی که در حوزه تعهد اطالع رسانی وجود دراد ،علم بیمه گر اسدت .ارائده اطالعدات ،بدا
هدف کمک به تخمین ریسک و تعیین استراتژي قراردادي صورت می گیرد .در فرضدی کده بیمده
گر خود به این اطالعات واقب است ،تکرار آن نمی تواند تاثیري در تحقق یدا تغییدر اهدداف فدوق
داشته باشد .لذا منطقی ترین استثناي تعهد اطالع رسانی ،داده هاي موجود در ذهن بیمه گر است.
حال سوالی که در این مورد طرح می شود این اسدت کده چده اطالعداتی در ذهدن بیمده گدر وجدود
دارد؟ بیمه گذار برچه مبنایی ،چنین علمی را پیش بینی می نماید؟ و اساسا آیا مالکدی بدراي فدرض
علم بیمه گر وجود دارد یا خیر؟
در یک تقسیم بندي کلی ،می توان اطالعات زیر را براي بیمه گر در نظر گرفتده و آن را در حدوزه
استثنائات تعهد اطالع رسانی قرار داد:
 .4-1-1اطالعاتی که بیمه گر می داند
منظور از اطالعات فوق ،دادهدایی کده ثابدت شدده در حدوزه علدم بیمده گدر قدراردارد .طبیعتدا ایدن
اطالعات از حوزه تعهد اطالع رسانی خدارج اسدت .بدراي مثدال ممکدن اسدت ،اطالعداتی خداص و
تخصصی که سابقا توسط شخص بیمه گذار در اختیار بیمه گر قرار گرفته ،مجددا به دلیل علم بیمده
گر ،نیازي به ارائه نددارد لدذا ایدن اسدتثنا در هردومقدام پاسدخگویی بده سدواالت یدا ارائده یکجانبده
اطالعات ،از حدود تعهد بیمه گذار کسر می نماید.
 .4-1-2اطالعاتی که بیمه گر باید بداند
گروه دومی از اطالعات که در ذهن بیمه گر وجود داشته و از حوزه تعهد اطالع رسانی خارج مدی
شود ،داده هایی است که هر بیمه گر معقولی نسبت بده آن دسترسدی دارد .ایدن داده هدا ،بدر اسداس
رویه کاري و حرفه اي بیمه گران در اختیار آنها قرار میگیرد و می تواند از دانشدی ایجداد شدود کده
پیش شرط ورود به حرفه بیمه گري است .وجدود ایدن اسدتثنا در قدانون بیمده  2015صدراحتا مدورد
اشاره قرار گرفته و در قوانین  2012و قانون بیمه ایران نیز به حکم عقل و عرف ،قابل استنباط است.
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 .4-1-3اطالعات مفروض بیمه گر
گروه سوم از مستثنیات ،اطالعاتی است که وجود آن عرفا براي بیمه گر فرض می شدود .منظدور از
عنوان فوق ،اطالعات عمومی مربوط به موضدوع بیمده اسدت .فدرض اولیده ایدن اسدت کده افدراد از
اطالعات عمومی برخوردارند .این داده ها در دسترس تمام افدراد قدرار داشدته و بده واسدطه عقدل و
حواس ایشان قابل حصول خواهد بود .لذا نیازي به تکرار آن نبوده و اساسا عدم تکرار آن موجدب
نق تعهد نخواهد شد .براي مثال آگاهی در خصدوص اینکده در فدالن منطقده جغرافیدایی جند
است یا اینکه به فالن حوزه کاري بالیاي طبیعدی وارد شدده اسدت ،جدز اطالعدات عمدومی بدوده و
نیازي به ارائه مجدد آن به بیمه گر نیست.
 .4-2اطالعات دریافت نشده
نوعی دیگر از اطالعات که در حوزه علم بیمه گر مفروض است ،داده هایی است که او به صدورت
عمد از دریافت آن خودداري نموده است .این معیار یادآور قاعده اعراض در حوزه اطالعات بیمده
گذار و مشابه آن است .به موجب ایدن قاعدده اطالعداتی کده فدرد از دریافدت آن خدودداري کندد،
مفروضا در حوزه علم او قرار می گیرد و بعدها نمی تواند نسدبت بده عددم ارائده آن از سدوي بیمده
گذار ایرادي وارد کند .قانونگذار در قانون بیمه  2015به این اطالعات اشاره کرده و بر اسداس آن
از بیمه گذار حمایت نموده است .به موجب بند یک ماده  6قانون مزبور «چنانچه اطالعات خاصدی
در مورد موضوع معامله در اختیار بیمه گر قرارگرفته و او بده هدر دلیدل از دریافدت آن خدودداري
کند ،داده هاي مزبور جزء علم او ،مفروض و درنتیجه بیمه گذار را معاف از ارائه مدی نمایندد» .لدذا
اقدام فرد به ضرر خویش نمی تواند منشا تکلیب براي دیگري گردد.
 .4-3اطالعات محرمانه
حفظ اطالعات محرمانه و عدم افشاي آن یکی از اصلی ترین تعهدات تجاري محسدوب مدی شدود.
قرارداد بیمه نیز از این امر مستثنی نیست .درواق با وجود اینکه بیمه یکی از تاثیرپذیرترین عقدود در
زمینه دریافت اطالعات است ،نمی توان به استناد اهمیت اطالع رسانی ،از اجراي تعهدد محرمدانگی
در آن عدول نموده و با اصرار بر دریافت اطالعات ،انتظار بر افشاي تمام اطالعات موثر داشت.
درخصوص محرمانگی باید گفت این وصدب بده دو جهدت مدی تواندد همانندد یدک برچسدب بده
اطالعات خاص نسبت داده شود :ماهیت اطالعات ،توافق طرفین.
از حیم ماهیت می توان گفت برخی اطالعات به سختی و با صرف هزینه هداي سدنگین بده دسدت
آمده و در عین حال در اختیار تعداد معدودي قراردارد .این اطالعات که در زمینه خاص خدود مدی
تواند بسیار تاثیرگذار باشد ،همانند یک کاالي تجاري مورد مبادله قرارگرفته و یدا جند هدایی را
براي حفافت از خود به راه بیندازد .لذا طبیعتا ،نیاز ثالم نمی تواند توجیهگر افشداي ایدن اطالعدات
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باشد؛ چراکه پذیرش امري غیر از این ،منجر به جواز داراشدن ناعادالنده شدخص بده ضدرر دیگدري
خواهد شد(.جنیدي)67 :1381 ،
گاهی نیز وصب محرمانگی ،با توافق طرفین حاصل می شود .چنانچه طرفین می توانندد در قدرارداد
خود ،اطالعات خاصی را به عنوان «محرمانه» توصیب کنند .در این فدرض اگدر صداحب اطالعدات
بعدها به عنوان نماینده بیمه گذار وارد در مذاکرات پیش قراردادي شود ،نمی تواند به بهانده تعهدد
اطالع سانی ،اقدام به افشاء اطالعات محرمانه قراردادي به بیمه گر نماید .لذا قددرت تغییدر کیفیدت
اطالعات و در عین حال نسبی نبودن محرمانگی ،موضوعی اسدت کده همدواره بایدد مدورد توجده و
رعایت قرار گیرد.
 .4-4اطالعات تقلیل دهنده ریسک
یکی از بدیهی ترین استثنائات در حوزه تعهد اطالع رسدانی مربدوط بده اطالعدات تخفیدب دهندده
است .منظور از اطالعات تخفیب دهنده ،دادهایی است که به نفد بیمده گدر بدوده و دامنده خطدر را
کاهش می دهد .در این موارد با توجه به اینکه اطالعات مزبور ،تهدیدي بدراي بیمده گدر محسدوب
نشده و بالعکس موض او را تقویت می نماید ،نیازي به ارائه وجود نداشته و بیمه گر نمی تواندد بده
سبب کوتاهی بیمه گذار ،مدعی نق تعهد گردد .براي مثال درجاییکه بیمه گذار خطدري را بدراي
سه سال بیمه کرده ،ارائه اطالعات در خصوص اینکه اوضاع احوال خطرناک حاکم ،ممکدن اسدت
تنها دوسال طول بکشد ،جزء اطالعات تقلیل دهنده ریسک بوده و الزامی به ارائه آن وجدود نددارد.
یا در مورد بیمه یک کشتی تجاري در سفر خاص ،که همراه با پوشش مسئولیت «انحراف از مسدیر»
است ،نیازي به بیان ایدن مطلدب نیسدت کده هدیچ انحرافدی صدورت نخواهدد گرفت(امینی،منصدور،
خروشی وعبدالعظیم.)168: 1387،
در همین رابطه ،گروه عمده اي از اطالعات مربوط به اقددامات تدامینی امنیتدی در حدوزه اطالعدات
تقلیل دهنده ریسک قرار گرفته و از حوزه تعهد مستثنی می شوند .زیرا این نوع اقدامات ،مربوط بده
داده هایی است که نه تنها تاثیري بر افزایش خطر و ریسک قراردادي ندارد ،بلکه موجب کاهش و
تخفیب آن نیز می شود. .براي مثال اطالعات مربوط به نوسدازي تأسیسدات اسدکله ،جدز اطالعداتی
است که می تواند ارتباط مستقیمی با موضوع بیمه داشدته و درعدین حدال موجدب کداهش ریسدک
قراردادي شود .در واق در این گروه از اطالعات به دلیل عدم وجود ریسک براي بیمه گر ،تعهدي
براي ارائه وجود ندارد.
 .4-5اطالعات مربوط به انگیزه
اساسا اطالع درمورد انگیزه بیمه گذار و دانستن اینکه وي بدا چده نیتدی وارد قدرارداد شدده ،چنددان
تاثیر گذار نیست .لذا نمی توان به استناد عدم ذکر یا تغییر ناگهانی قصد ،به نق تعهد بیمه گدذار
اشاره نمود .درواق نهایت تاثیر نیت درونی فرد در بحم مشروعیت قرارداد است که بده هدر طریدق
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مسئولیت هاي خاص خود را به همراه دارد .به عنوان مثدال پروندده آقداي سیسدمیک علیده شدرکت
بیمه ،یک نمونه خوبی براي عدم لزوم اطالع رسانی نسدبت بده انگیدزه بیمده گدذار اسدت  .در ایدن
پرونده بیمه گذار اقدام به بیمده کشدتی خدود نمدود و در زمدان قدرارداد ،هددف از خریدد کشدتی را
استفاده و لذت شخصی معرفی نمود .بعدها ،مدارکی به دست آمد که نشان می داد بیمه گدذار قبدل
از انعقاد قرارداد از هدف و انگیزه خود صرف نظر نموده وکشتی را به اجاره داده است.مدتی بعدد
به علت وقوع حادثه ،خساراتی به بیمه گذار وارد شد و طبیعتدا بدراي جبدران خسدارت بده بیمده گدر
مراجعه نمود .اما شرکت بیمه از پرداخت خودداري نمود .پرونده به دادگاه ارسال شدد بیمده گدذار
خواستار جبران خسارت و بیمه گر مدعی نق

وفیفه اطالع رسانی گردید .عمدده اسدتدالل بیمده

گر این بوده که بیمه گذار در نیت اولیه خود تغییدر ایجداد کدرده و ایدن امدر را بده اطدالع بیمده گدر
نرسانده است لذا قرارداد به علت نق صورت گرفتده ،قابدل ابطدال اسدت .ایدن اسدتدالل رد شدد و
درنهایت قاضی با استناد به غیرموثر بودن انگیزه طرفین ،حکم علیه بیمه گر صدادر نمدود .بندابراین،
اطالعات مربوط به انگیزه بیمه گذار یا جهت معامله (هدف از تهیه پوشدش بیمده اي) نیدز از قلمدرو
وفیفه اطالع رسانی خارج است چراکه ایدن ندوع اطالعدات تدأثیري بدر تصدمیم بیمده گدر نخواهدد
داشت.
 .5ضمانت اجرا
در حقوق امروزي ،حقوق بیشتر از آن که بخواهد طرف مقصر را تنبیده کندد بدر ضدمانت اجراهداي
جبران خسارت طرف فریب خورده یا متضرر تکیه دارد .در این جا باید خاطر نشان شدد کده آنچده
در حوزه حقوق قرار دادها در رابطه با اطالع رسانی پیش قراردادي مورد توجه میباشد بیشتر ندافر
بر ضررهاي مادي است .این مورد نافر بر حکدم وضدعی در حقدوق مدا ریشده فقهدی دارد و اعتقداد
عمومی بر آن است که براي حکم به جبران خسارت باید عنصر مادي ورود ضرر نیز احدراز گدردد
(خویی ،1416،ج  .)382 :2بنابراین اساس مسوولیت مدنی بر وقدوع ضدرر اسدت و تدا هنگدامی کده
خسارتی وارد نشود ،جبدران آن بدی مدورد خواهدد بدود .هدر چندد طدرق دیگدري نیدز بدراي جبدران
خساروت زیان دیده و باز گرداندن به حالت پیشین وجود دارد ولی در هر دو سیستم حقوقی ایدران
و انگلستان ،جبران خسارت مادي اولین ضمانت اجراي عدام در نقد

قواعدد حداکم بدر مدذاکرات

پیش قراردادي است .در این راستا از ابتداییترین تا نهاییترین روشهاي جبرانی در رابطه با وفیفه
اطالع رسانی را مورد مطالعه قرار میدهیم.
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.5-1الزم به افشای اطالعات
کشور ما همانند برخی نظامهاي حقوقی مثل انگلستان چون اصل حسدن نیدت را بده طدور کامدل بده
رسمیت نشناختهاند و تاکید زیادي بر حاکمیت اراده دارند ،چندان به افشداي اطالعدات در قدرارداد
توجه نکردهاند ولی ایدن بده معنداي عددم وجدود چندین وفیفدهاي در قراردادهدا نیست(.خسدروي و
اکرمی )7: 1392،در واقد عددم پدذیرش وفیفده اطدالع رسدانی در روندد گفتگوهداي مقددماتی در
حقوق انگلیس مدان از آن نیسدت کده بده دالیدل دیگدر بدراي طرفدی کده دیگدري را آگداه ننمدوده
مسؤولیت ایجاد شود .در واق در میان انواع ضمانت اجراهاي نق قواعد حاکم بر مذاکرات پیش
قراردادي ،طرف قرارداد میتواندد بده جداي دریافدت جبدران خسدارت مدادي ،افشداي اطالعدات و
پایبندي به قرارداد را از طرف مقابل خود خواستار شود .در این زمینه در حقوق انگلستان بر خدالف
قاعده کلی بر عدم وفیفه ارائه و افشاي اطالعات در پارهاي موارد شخص حتدی مدیتواندد الدزام بده
افشاي اطالعات را از دادگاه بخواهد(.تریتل  )336: 1999 ،که در زیر به چند مورد اشاره میکنیم:
الب -اگر عملکرد یک طرف بر مبناي رابطه اعتمادي ،موجب سوء تفاهم دیگري شود موفب بده
تصددحیح آن بددوده و نم دیتوانددد بدده اسددتناد نداشددتن وفیفدده اطددالع رسددانی از آن خددودداري کنددد.
(اوصیا)338 :1371،
هنگامی که یک طرف در گفتگوهاي مقدماتی افهاراتی کرده و سپس به نادرستی آنها پی میبرد،
موفب به اطالع رسانی است .جاگر تدوان قدراردادي دو طدرف هدم سدن

نباشدد ،طدرف نیرومندد

بایست به طرف کم توان ،اطالع رسانی کند .نمونه این وضد را مدیتدوان در دو طدرف عقدد بیمده
مشاهده کرد .بیمه گزار موفب است اطالعاتی که دارد در اختیار بیمه گر قرار دهد و به نظر بر این
مبنا بتوان الزام فروشنده به افشاي اطالعات را از دادگاه خواست.
 .5-2اجرای عین تعهد
در حقوق ایران هرگاه متعهدي از انجام تعهدات خویش امتناع کند  .طرف دیگر حدق نددارد ابتددا
قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید
و تنها در صورتی که این درخواست و لو با هزینده متعهدد و توسدط دیگدري ممکدن نباشدد میتواندد
قرارداد را فسخ نماید .این نظریه که همواره بر حقوق کشور حاکم بدوده اسدت ضدمن آن کده گداه
مشکالت و بی عدالتی هایی را موجب می شود  ،هیچ اصلی نه در فقه دارد که اساس حقدوق مدا را
تشکیل می دهد و نه هماهن با حقوق کشور هاي توسعه یافته و نظام حقدوق تجدارت بدین المللدی
است ونه حتی توجیهی محکم می توان براي آن در قانون مدنی یافت(.اشتري)2: 1395،
در کامن ال و از جمله حقوق آمریکا در صورتی حکدم بده ایفداي عدین تعهدد صدادر مدیشدود کده
پرداخت خسارت کفایت از ضرر و زیان متعهد له ننماید .همچنین در مواردي کده تعیدین خسدارت
ممکن نباشد احتمال دارد حکم به اجراي عین تعهد داده شود .وجود شروط قرار دادي براي ایفداي
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عددین تعهددد باعددم اجبددار دادگدداه بدده صدددور حکددم بدده اجددراي عددین تعهددد نمدیگددردد(بن شدداهر ،
 .)2010:203در حقوق انگلیس به صرف تقاضاي خواهان ،دادگاه دستور یدا حکدم بده ایفداي عدین
تعهد را صادر نخواهد نمود ،حتی اگر کاال عین معین بوده و یا کلی در معین یا کلدی در ذمده بدوده
ولی براي قرارداد تخصیص داده شده باشد و دسترسی به آن از طریق مأمور هم آسان باشدد(.داراب
پور )23 :1391 ،در این سیستم حقوقی اصل بر این است که پرداخت خسدارت کفایدت مدیکندد و
متعهد را در موضعی قرار میدهد که اگر قرارداد هم اجرا میشد وي در آن موض قرار میگرفت.
در حقوق انگلیس هنگامی که قراردادي نق میشود ،اولین چیزي که فکر یک وکیل را مشدغول
مینماید این است که چه مقدار خسارت بایستی پرداخت یا اخذ شود.
 .5-3حبس ثمن
متعهدله تا قبل از انجام عین تعهد توسط متعهد  ،می تواندد از انجدام تعهدداتی کده بدر عهدده گرفتده
خودداري نماید.این حق در عقود معاوضی که عموما تبادل با وجه وجدود دارد و  ...کداربرد دارد و
در عقود رایگان قابلیت استفاده ندارد  ( .مداده  377ق.مددنی ) منظدور :خدودداري از تسدلیم مبید و
ثمن  ،به دلیل تسلیم طرف دیگر می باشد و معلق نمودن تسدلیم ،تدا طدرف دیگدر تعهدد خدود را بده
انجام رساند و ضمانتی در اجراي عین تعهدات و جلوگیري از سوء استفاده هاي احتمدالی در مدورد
عقد و آن چه مورد مبادله قرار می گیرد  ،می باشد و در فرعیات و شروط فرعدی کداربردي نددارد،
مگر آن شرط جزء ارکان اصلی عقد باشد و جنبه فرعدی نداشدته باشدد  .مدواد  371و  390ق.مددنی
درمورد حق العمل کار و مرسل الیه در مورد حق حبس مدی باشدند  .مد ذلدک قاعدده اصدلی حدق
حبس در عقود معاوضی است و در سایر موارد نیاز به تصریح دارد مانند  :مواد فوق کده بیدان شدد .
در کامن ال و از جمله حقوق آمریکا در عقدود معاوضدی حدق حدبس وجدود دارد و در بخشدی از
تعهدات در صورتی که آن بخش عرفا داراي اهمیت باشد استفاده می شود ،قابلیت تجزیده نددارد و
بخش از مبی در مقابل بخش از ثمن قرار نمی گیدرد  .در اخدتالف در تقددم در طدرفین کده زودتدر
تسلیم نماید ،می توان به محکمه مراجعه و همزمان هر دو آن را به جدا آورندد  ،یدا از هدر دو اجبدار
برداشته می شود  ،یا ابتدا خریدار و بعد فروشنده  ،یا برعکس آن یعنی ابتدا فروشنده و بعد خریدار
آن را به انجام رساند  .به نظر عالمه حلی نظر اول تصریح دارد و چدون قدوانین سداکت اسدت  ،مدی
شود به فقه و فتاوي مراج  ،مراجعه و آن را پذیرفت و می شود نظر اول را در ایدن خصدوص برتدر
دانست( .کاتوزیان،1382،ج )103 :4در اقاله ،در چنین مواردي حق حبس در برگرداندن عوض هدا
قابل اعمال است .در حقوق کامنال حق حبس تحت عنوان تعلیق اجراي قرارداد بررسی مدی شدود.
در حقوق ایران قاعدهاي تحت عنوان تعلیق اجراي تعهد به چشم نمیخورد .امدا در متدون قدانونی و
نظریه دکترین میتوان حق حبس در قراردادها را منتج نمود .در همین عنوان ماده  377قانون مددنی
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اشعار میدارد « :هر یک از بای و مشتري حق دارد از تسلیم مبید خدودداري کندد تدا طدرف دیگدر
حاضر به تسلیم شود مگر این که مبی یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کددام از مبید یدا ثمدن
که حال باشد باید تسلیم شود» ،پس در حقوق کشور ما حق حبس وجود دارد به ایدن مبندا کده اگدر
فروشنده از ایفاء تعهد امتناع کرد خریدار هم میتواند از پرداخت ثمن یا هر عمدل دیگدري کده بدر
عهدۀ گرفته است امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفاء تعهدد خدود باشدد .تنهدا تفداوتی کده بدین
حبس و تعلیق اجراي تعهد است این که حق حبس موقعی است که طرف مقابل تخلب کرده است
ولی تعلیق اجراي تعهد ،مواقعی است که هندوز تخلفدی واقد نگردیدده اسدت بلکده احتمدال نقد
اساسی در آتیه می باشد(صفایی.)333 :1389 ،
این شیوه جبران خسارتی به نظر در هیچ یک از متون حقوقی مربوط به مسدوولیت پدیش قدراردادي
عنوان نشده است .به نظر وقتی که از خطداي طدرف قدرارداداي مقصدر در هدر مرحلده از مدذاکرات
مقدماتی عقد به شیوهاي منعقد شده باشد که اگر طرف زیاندیده از آن اطالع حاصل میکدرد وارد
مذاکره نمیشد ،میتوان به طرف زیاندیده در رابطه با خسارت مادي و اعاده وض به حالدت سدابق
دانست .به نظر میرسد زمانی که فروشدنده در رابطده بدا عقدد بید تمدامی اطالعدات را بده خریددار
نمیدهد در واق او را مسلط بر مورد عقد نگردانیده است به عبارت دیگر شاید عنصر مادي تسدلیم
تحقیق یافته باشد ولی عنصر معنوي مفهوم تسلیم صورت نگرفته است .بده نظدر ایدن تئدوري نیدز بده
صورت دیگري با عنوان امتناع از اجراي عین تعهد در قوانین انگلستان آمده باشد
 .5-4جبران خسارت
در سنت حقوقی کامن ال فرض بر آن است که پرداخت خسدارت وارده در اثدر عددم ایفداي تعهدد،
شیوهي مناسبی براي جبران خسارت است .چه این که متعهد له بدا اسدتفاده از آن ،مدورد تعهدد را از
طریق دیگري تحصیل میکند .از این رو الزام به اجراي عین تعهد در مواردي ممکن است کده ایدن
الددزام بهتددر از پرداخددت خسددارت بتوانددد وضددعیت فددرد را بهبددود بخشددد و بدده اجددراي عدددالت
بینجامد(.چشایر  )611: 1986،از آن جایی که امتناع متعهد از اجدراي دسدتور دادگداه تدوهین تلقدی
شده و ممکن است با مجازات روبه رو و بازداشت شود ،دادگداههدا تمدایلی بده اجدراي عدین تعهدد
ندارند(تریتل  .)339: 1984 ،بنابراین تعهداتی که موضوع آنها کلی اسدت بده گوندهاي کده حسدب
توافق دو طرف یا طبیعت تعهد ،اجراي آن از سوي دیگران نیدز ممکدن باشدد ،دادگداههدا حکدم بده
پرداخت خسارت میدهند .در حالی که اگر اجراي مورد تعهد فقدط از سدوي متعهدد ممکدن باشدد
ممکن است متعهد به اجراي عین آن ملزم شود
بنابر این با توجه به این که معمولتدرین طریقده جبراندی بدراي تخطدی از حسدن نیدت و پایبنددي بده
مذاکرات مقدماتی ،سواي این که ضرر در دوره پدیش قدراردادي یدا در دوره اجرایدی عقدد نمایدان
شود ،جبران خسارت مادي مدیباشدد و بازگردانددن زیدان دیدده بده حالدت نخسدت جدز در مدوارد
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استثنایی مورد توجه دادگاهها واق نشده است(.باریکلو )56 :1390 ،مناسب است ابتدا طریقه جبران
خسارت را که متشکل از دو نوع خسارتهاي اتکایی و متوق میباشد را مورد بررسی قرار دهیم.
 .5-5فسخ و یا بطالن
در صورتی که متعهد از اجراي تعهد خودداري کند متعهدله میتواند به دادگاه مراجعه و درخواست
فسخ و انحالل ،قرارداد را به همراه خسارات وارده از متعهد درخواست نماید .این امر مبتنی بر نظدر
مشهور فقها است که در قانون مدنی مورد تبعیت قرار گرفته است لیکن نظر غیدر مشدهور آن اسدت
که در صورت عدم اجراي تعهد نمیتوان متعهد را به اجدراي تعهدد اجبدار نمدود بلکده طدرف دیگدر
میتواند قرارداد را فسخ کند و مطالبه خسارت نماید ( .امامی)290 :1389،
عموم حقوقدانان و شارحین قانون مدنی ایران بر این عقیده اند که مادام که امکدان الدزام متعهدد بده
انجام تعهد وجود دارد ،یا امکان انجام تعهد توسط شخص ثالم بدا هزینده متعهدد وجدود دارد .حدق
فسخ قرارداد براي متعهدله وجود نخواهد داشت .زیرا اصل در قراردادها لزوم است قدانون قدرارداد
بین طرفین است و عهدشکن باید اجبار شود .و زمانی که اجراي عقد ممکن است طرفین باید بددان
پایبند بوده و اجرا نمایند( .کاتوزیان،1382،ج )230 :2بر همین اساس گفتده اندد کده بدا وجدود حدق
فسخ در ماده() 402براي بای در ماده 406این حق از مشتري سلب شده اسدت علیدرغم اینکده علدی
الظاهر تفاوتی بین مبی و ثمن نیست و تفاوت آنها اعتباري است( .کاتوزیان ،1382،ج)485: 2
به نظر میرسد در حقوق مدا ،حقوقددانان مبنداي فسدخ چندین عقدودي را اسدتناد بده قاعدده ال ضدرر
والضرار در اسالم میدانند یعنی مبناي فسخ ،جلوگیري و اجتناب از ضرر بیشتر است .با وجود ایدن
اگر عدم ارائه اطالعات قرار دادي در مورد خیار عیب و تدلیس راج به ماهیدت عقدد بدوده باشدد،
ضمانت اجراي چنین تقصیري بطالن قرارداد است( .شهیدي )173 :1380،به نظر مبناي بطدالن قدرار
دادن چنین عقودي ،حالتی است که اگر شخص متضرر از عیب معامله آگاه میبود در آن موقعیدت
قرار نمیگرفت.
در حقوق انگلستان این که از باب عیب یا تدلیس دوران پدیش قدرار دادي ،در دوره اجرایدی عقدد،
براي فرد متضرر حق فسخ یا بطالن قائل شویم بسیار با دید مضیقی نگریسته شدده و بده نظدر جدز در
عقود امانی در حالت کلی مقبول واق نشده است(.تریتل ) )336 :1999 ،علت ایدن دیددگاه وجدود
قاعدهاي به نام «قاعده اخطار خریدار» است با این وجود اگر مورد معامله داراي عیوب پنهانی باشدد
و یا عمل خدعه آمیز عمدا از ناحیه یک طرف قرار داد صورت گیرد و یدا زمدانی کده ارائده کنندده
اطالعات با وجود آگاهی کامل بر نادرستی اطالعات ارائه شده دارد به نظر بتوان حق فسخ را بدراي
طرف متضرر شناخت.
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نتیجه گیری
در حقوق انگلیس ،قرارداد هاي بیمه به دو گروه عمده بیمه مصرف کنندگان(غیر تجداري) و بیمده
مصرف کنندگان(تجاري) تقسیم شده و براي هریک به ترتیدب قدوانینی در سدالهاي  2012و 2015
میالدي به تصویب رسیده است که به شیوه خاص خود اجراي تعهد اطالع رسدانی پدیش قدراردادي
را مورد پیش بینی قرارداده اند .قانون بیمه ایران نیز در سال  1316شمسی به تصویب رسید و بددون
تفکیک در نوع قرارداد بیمه ،حکم واحدي را براي رعایت تعهد اطالع رسانی پدیش قدراردادي در
انواع بیمه پیش بینی نموده است .از مقایسده حددود و صدغور تعهدد در سده قدانون فدوق ،نتدایج زیدر
بدست آمده است:
.1هرسه قانون تعریب واحدي را از متعهد ارائه داده و خطاب آن ها در اجراي تعهد اطالع رسدانی،
بیمه گذار بوده است.
.2قوانین بیمه انگلستان ،از عرف براي تعیین حوزه مسئولیت متعهد استفاده نموده اند و بده ندوعی بده
بیمه گذار متعارف توجه نموده اند .قانون بیمه ایران در این مورد ساکت است و معیاري ارائده نمدی
دهد .لذا به نظر می رسد تصمیم گیري درخصوص اجرا یا نق تعهدد ،بده تصدمیم مقدام رسدیدگی
کننده واگذار شده است.
 .2قانون بیمه  ، 2012در مقام اجراي تعهد ،بیمه گر را موفب به طرح پرسش دانسدته و اجبداري بدر
بیمه گذار نسبت به ارائه یکجانبه اطالعات وارد نمی نماید .در این قدانون ،تنهدا وفیفده بیمده گدذار،
رعایت دقت و انصاف در پاسخگویی و دروي از تدلیس و تقلب است.
 .3قانون بیمه  ،2105بیمه گذار را موفب به ارائده یکجانبده اطالعدات ،منصدرف از مطالبده یدا عددم
مطالبه بیمه گر دانست و با پیش بینی معیارهایی ،مجموعه خاصدی از اطالعدات را بدراي بیمده گدذار
مفروض نمود.
 .4قانون بیمه ایران ،الزامی بر ارائه اطالعات بدراي بیمده گدذار پدیش بیندی ننمدود و صدرفا ضدمانت
اجراهایی را براي دروغ یا سکوت او پیش بینی نمود .مقایسده قدانون ایدران و بررسدی شدباهت هدا و
تفاوت هدا ،ایدن نتیجده را ایجداد نمدود کده قانونگدذار ایدران در وضدعیتی مشدابه قدانون بیمده 2012
انگلستان ،موضوع تعهد را محدود به اطالعاتی دانسته که از سوي بیمه گر مورد مطالبه قدرار گرفتده
است.
 .5وجود استثنائاتی مشترک در هرسه قانون ،از حوزه تعهد بیمه گذار کاسته است کده از جملده آن
می توان به علم بیمه گر ،خودداري او از دریافت اطالعات و یا داده هاي محرمانه اشاره نمود.
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