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                                        مؤلفان: دکتر هدایت اهلل سلطانی نژاد1
                                             رحيم هادی پور2 

4-2. تعهدات مرتبط با تحقق حادثه          
آخرین تعه��د بيمه گذار، وظای��ف مرتبط با تحقق 
خطر موضوع قرارداد است، بيمه گذار ملزم به پيشگيري 

و نجات و ملزم به اعالم آن به بيمه گر است.
1-4-2. تكلیف پیشگیري3

بيمه ح��وادث و درم��ان نس��بت به س��ایر بيمه ها از 
وضعي��ت ویژه اي برخوردار اس��ت؛ زی��را موضوع آن 
تحت پوش��ش قراردادن خطراتي اس��ت که س��المتي 
انس��ان را تهدید مي کند. بنابرای��ن به لحاظ خصوصيت 
خاص موض��وع بيمه، تعه��د بيمه گذار در پيش��گيري 
خطر، نسبت به سایر موارد متفاوت است، در بيمه اموال 

1. عضو هيئت علمی دانشگاه قم، دانشکده حقوق 
2. کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم 

3. م��اده 15 قانون بيمه مقرر م��ي دارد: »بيمه گذار بايد ب��راي جلوگيري از 
خسارت، مراقبتي را كه عادتاً هركس از مال خود مي نمايد، نسبت به موضوع 

بيمه نيز بنمايد...«. 

و بيمه مس��ئوليت، وظيفه بيمه گذار در مراقبت از مورد 
بيمه، مانند به حداقل رسانيدن احتمال خطر آتش سوزي، 
ب��ا به کاربردن دس��تورالعمل هاي ایمني در حين اجراي 
کار، توس��ط کارگ��ران- که موجب کاه��ش احتمال 
رویداد و مسئوليت کارفرما شود- قابل لمس است، اما 
چگونگي مراقبت جهت به حداقل رسانيدن خطراتي که 
سالمتي انسان را نشانه رفته است، معيار مشخصي ندارد؛ 
بنابراین ش��وراي عالي بيمه در تنظيم مقررات ش��رایط 
عمومي حوادث و درمان، برخي مصادیقي که ارتکاب 
آن توس��ط بيمه گذار یا بيمه شده و ذي نفع، نشانه  نقض 
پيشگيري و مراقبت است و منجربه  خطرافتادن سالمتي 

بيمه شده مي گردد، احصا نموده است.4  

4. م��اده 24 ش��رايط عمومي بيمه حوادث مقرر م��ي دارد: »موارد زير و يا 
تحقق خطر ناش��ي از آن از ش��مول تعهدات بيمه گر خارج اس��ت: الف. 
خودكش��ي و يا اقدام به آن. ب. صدمات بدني كه بيمه ش��ده عمداً موجب 
آن مي ش��ود. ج. مس��تي و يا اس��تعمال هرگونه مواد مخدر و يا داروهاي 
محرك بدون تجويز پزشك. د. ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از 
مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن ... ز. فوت بيمه شده به علت حادثه 

عمدي از طرف ذي نفع )اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت(...«.

آثار حقوقي بيمه حوادث و درمان
 (بخش دوم)
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2-4-2. جلوگیري از توسعه  خسارت ش

چنانچ��ه، تحقق خط��ر موضوع بيم��ه منجربه نقص 
 عضو و ازکارافتادگي بيمه ش��ده ش��ود، تعه��د بيمه گر 
در پرداخت س��رمایه بيمه، به نسبت اینکه نقص  عضو و 
ازکارفتادگ��ي کلي یا جزئي و همچني��ن دائم یا موقت 
باشد، متفاوت اس��ت. همچنين به دليل اینکه بيمه درمان 
از بيمه ه��اي خس��ارتي اس��ت، ميزان تعه��د بيمه گر در 
پرداخت خسارت، به نسبت ميزان خسارت وارده )هزینه 
درمان( تا حداکثر تعهد بيمه گر متفاوت اس��ت؛ بنابراین 
ازیک طرف منفعت بيمه گر، در گرو به حداقل رسانيدن 
درص��د نقص  عضو و ازکارافتادگي و کاهش مدت آن 
است و ازطرف دیگر منطق عرفي و رفتار انسان متعارف، 
چنين حک��م مي کند که بيمه ش��ده ان��واع مراقبت هاي 
پيش��گيرانه در جلوگي��ري از وق��وع حادث��ه و یا تقليل 
آسيب پذیري و در مواقع بروز حادثه انجام دهد. ازاین رو 
به محض اینکه خطر موضوع بيمه )به جز فوت بيمه شده( 
رخ داد، ابتدا بيمه  ش��ده موظف است به پزشک مراجعه 
نموده و خود را تحت درمان قرار دهد تا ميزان خسارت 
وارده به حداقل ممک��ن تقليل یابد.1 بنابراین بيمه  ش��ده 
نمي تواند به علت آنکه تحت پوشش بيمه است، از انجام 
مراقبت هاي الزم براي حفظ س��المتي خود امتناع نماید 
و یا در مواردي که حادثه در ش��رف وقوع است و او با 
عمليات متعارفي مي تواند جلوي وقوع حادثه را بگيرد، 

از این امر امتناع کند.
3-4-2. اعالم وقوع حادثه به بیمه گر  

مطاب��ق مق��ررات ش��رایط عمومي بيمه ح��وادث و 
درمان، بيمه گ��ذار موظف به اعالم وقوع خطر موضوع 
بيمه به بيمه گر اس��ت. س��ؤال: آیا در بيم��ه حوادث و 
درمان، به جز بيمه گذار، ش��خص دیگري نيز موظف به 
اعالم وقوع حادثه اس��ت؟ در مورد شخصي که مکلف 
به اعالم وقع حادثه اس��ت، در اکثر م��وارد اختالف و 
1. ماده 20 ش��رايط عمومي بيمه حوادث مقرر مي دارد: »... به محض وقوع 
حادثه غير از فوت، بيمه ش��ده موظف اس��ت به پزش��ك مراجعه نموده و 
دس��تورهاي وي را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد...«؛ همچنين 
از مفه��وم موافق ماده 7 و 8 ش��رايط عمومي بيمه درم��ان مي توان الويت 
مراجعه به پزش��ك و تح��ت درمان قرارگرفتن اس��تنباط نم��ود، زيرا در 
مقررات ذكرش��ده، بيمه گذار ظرف سه روز از زمان بستري شدن بيمه شده 
در بيمارستان موظف به اعالم وقوع خطر موضوع بيمه به بيمه گر است. 

مشکلي وجود ندارد، طبق مقررات قانون بيمه و شرایط 
عموم��ي بيمه درم��ان، تنها بيمه گ��ذار موظف به اعالم 
وقوع حادثه اس��ت، اما در بيمه ح��وادث که بيمه گذار 
قرارداد را به  نفع ثالث )بيمه ش��ده، ذي نفع( منعقد کرده 
اس��ت، عالوه بر بيمه گذار، برحس��ب مورد، بيمه شده و 
ذي نفع موظف به اعالم وقوع حادثه به بيمه گر هستند: 

- مواقعي که بيمه گذار و بيمه ش��ده شخص واحدي 
هس��تند، اگر وقوع حادثه مورد بيمه  موجب نقص عضو 
و ی��ا ازکارافتادگي بيمه گذار گ��ردد، صرفاً بيمه گذار 
موظف به اعالم وقوع حادثه اس��ت؛ زیرا س��رمایه بيمه 

فقط به بيمه گذار پرداخت خواهد شد. 
- مواقعي که بيمه گذار و بيمه ش��ده شخص واحدي 
نباش��ند، یعني بيمه گذار در بيمه حوادث، خطراتي که 
سالمتي بيمه ش��ده را تهدید مي کند، نزد بيمه گر تحت 
پوش��ش قرار ده��د، چنانچه وق��وع حادثه م��ورد بيمه  
موجب نقص عضو و یا ازکارافتادگي بيمه ش��ده گردد، 
عالوه بر بيمه گذار، بيمه ش��ده نيز موظف به اعالم وقوع 
حادثه اس��ت؛ زی��را هرچند س��رمایه بيمه به بيمه ش��ده 
پرداخ��ت مي گردد، بيمه گذار ني��ز به دليل اینکه طرف 
ق��رارداد بيمه اس��ت و نفع معنوي در انعق��اد قرارداد و 
پرداخت سرمایه بيمه به بيمه شده دارد، موظف به اعالم 
وقوع حادثه است. اما هریک از آنان که به تکليف خود 
در اع��الم وقوع حادثه عمل نمود، مس��ئوليت از دوش 

دیگري برداشته خواهد شد. 
- مواقعي که بيمه گذار و بيمه ش��ده شخص واحدي 
هس��تند، اگر وق��وع حادثه م��ورد بيم��ه  موجب فوت 
بيمه گذار گردد، سرمایه بيمه به ذي نفع پرداخت خواهد 
شد؛ بنابراین ذي نفع باید وقوع حادثه را به بيمه گر اعالم 

کند. 
- مواقعي که بيمه گذار و بيمه ش��ده شخص واحدي 
نباش��ند، اگر وق��وع حادثه م��ورد بيم��ه  موجب فوت 
بيمه ش��ده گردد، عالوه بر بيمه گذار، ذي نفع نيز موظف 
به اعالم وقوع حادثه است. هریک از آنها که به تکليف 
خ��ود در اعالم وق��وع حادثه عمل نمود، مس��ئوليت از 

مطابق مقررات 
شرايط عمومي بيمه 

حوادث و درمان، 
بيمه گذار موظف 

به اعالم وقوع خطر 
موضوع بيمه به 

بيمه گر است
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دوش دیگري برداشته خواهد شد.1 
سؤال: تکليف اعالم وقوع حادثه از چه زماني شروع 
و ظرف چه مدتي باید اعالم شود؟ مطابق مقررات قانون 
بيمه و ش��رایط عمومي بيمه ح��وادث و درمان، از تاریخ 
اط��الع از وقوع حادثه، وظيفه اعالم برعهده بيمه گذار یا 
بيمه ش��ده و ذي نفع اس��تقرار مي یابد. اما مدت زماني  که 
در طي آن م��دت بتوان بيمه گر را مطلع نمود، باتوجه به 
نوع بيمه و حادثه متفاوت اس��ت. چنانچه حادثه منجربه 
نقص عضو و ازکارافتادگي بيمه شده گردد، ظرف مدت 
پن��ج روز، چنانچه حادثه منجر به فوت بيمه ش��ده گردد، 
باید ظرف مدت دو هفته )چهارده روز( و چنانچه بيماري 
منجربه بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد، ظرف 

مدت سه روز باید بيمه گر مطلع گردد. 

1. ماده 20 شرايط عمومي بيمه حوادث مقرر مي دارد: »وظايف بيمه شده، 
بيمه گذار و ذي نفع در صورت وقوع حادثه الف. به محض وقوع حادثه 
بيمه گر  به اطالع  كتبًا  را  مراتب   ... است  موظف  بيمه شده  فوت،  از  غير 
برساند. ب. در صورت فوت بيمه شده، بيمه گذار و يا ذي نفع مراتب را ... 

كتبًا به اطالع بيمه گر برسانند...«.

قانون بيمه و ش��رایط عمومي بيمه حوادث و درمان، 
نح��وه محاس��به مهلت ه��اي ذکر ش��ده را مس��کوت 
گذاش��ته اس��ت؛ بنابراین دراین باره، باید مطابق قواعد 
مذکور در قانون آئين دادرس��ي مدني نس��بت به تعيين 
و حس��اب مواع��د عمل نم��ود. مطابق مق��ررات آئين 
دادرس��ي مدن��ي روز اط��الع از وق��وع حادث��ه و روز 
اع��الم وقوع حادثه ب��ه بيمه گر، جزء مدت  محس��وب 
نمي ش��ود، همچنين، چنانچه روز آخ��ر موعد )مدت( 
مصادف با روز تعطيلي باش��د و یا به  جهت آماده نبودن 
دس��تگاه اداري بيمه گر یا نمایندگي بيمه، امکان تسليم 
نامه حاوي اعالم وقوع حادثه ممکن نباش��د، آن روز نيز 
جزء مدت به حس��اب نمي آید و روز آخر موعد، روزي 
خواهد بود که دستگاه اداري بيمه گر یا نمایندگي بيمه، 
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بعد از تعطيلی یا رفع مانع باز ش��ود.1 س��ؤالي که مطرح ش
اس��ت اینکه وظيفه بيمه گ��ذار در مواجهه با حوادثي که 
فاقد عالئم آس��يب هس��تند چيس��ت؟ در م��واردي که 
به نظر مي رس��د، حادثه منجربه ایراد خسارت نشده است، 
ولي متعاقباً مشخص مي شود که برخالف تصور ابتدایي، 
حادثه خسارت بار بوده اس��ت؛ به طورمثال، حادثه مورد 
بيمه مانند تصادف رانندگي رخ مي دهد، ولي بيمه ش��ده 
هيچ گونه عالئم آس��يب دیدگي جدي در خود احساس 
نمي کند، بنابراین بيمه ش��ده یا بيمه گذار به  تصور اینکه 
حادثه هيچ گونه خسارت جاني به بار نياورده است، خود 
را موظف به اعالم وق��وع خطر موضوع بيمه، به بيمه گر 
نمي داند. اما پس از مدتي، عالئم بيماري آش��کار شده و 
با وجود درمان منجربه نقص  عضو، ازکارافتادگي یا فوت 
بيمه شده مي گردد، به نظرمي رسد در چنين مواقعي بتوان با 
تکيه برمنطق عرفي و رفتار انسان محتاط نسبت به موضوع 
مطرح ش��ده تصميم گرفت؛ یعني رفتار انسان محتاط، در 
مواجهه با تصادف رانندگي که برحسب ظاهر فاقد عالئم 
آسيب دیدگي است، مدنظر قرار داد. چنانچه مطابق عرف 
معمول جامعه، مراجعه او به پزشک و اعالم وقوع حادثه 
به بيمه گر مقتضی است، بيمه شده یا بيمه گذار، موظف به 
انجام وظایف ذکرش��ده در قانون بيمه و شرایط عمومي 
بيمه حوادث و درمان هستند. درغيراین صورت بيمه گذار 
یا بيمه شده تکليفي به مراجعه به پزشک و اعالم به بيمه گر 

ندارند )بابایي، 1386(. 
شوراي عالي بيمه، در مواد 15 و 20 شرایط عمومي 
حوادث و ماده 16 شرایط عمومي بيمه درمان بيمه گذار 
و دیگ��ر اش��خاصي که موظ��ف به اع��الم وقوع خطر 
موضوع بيمه به بيمه گر هس��تند را ملزم نموده است که 
به صورت مکتوب وقوع خطر موضوع بيمه را به بيمه گر 

اعالم نمایند.

1. ماده 444 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد: »چنانچه روز آخر 
دستگاه  آماده نبودن  جهت  به  يا  و  باشد  تعطيل  روز  با  مصادف  موعد، 
روز  و  به حساب نمي آيد  روز  آن  نباشد،  اقدامي  امكان  مربوط  قضايي 
آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيلي يا رفع مانع باز 
»مواعدي  مي دارد:  مقرر  مدني  دادرسي  آئين  قانون  ماده 445  مي شوند«. 
كه ابتداي آن تاريخ ابالغ يا اعالم ذكر شده است، روز ابالغ و اعالم و 

همچنين روز اقدام جزو مدت محسوب نمي شود«.

قانون بيمه و ش��رایط عمومي بيم��ه حوادث و درمان 
در مورد فردي که مي توان��د وقوع حادثه را به اطالع او 
برس��انند، تصریحي ن��دارد. در قراردادهاي بيمه معموالً 
نش��اني و شماره تلفن محل هایي براي تماس و یا مراجعه 
تعيين ش��ده اس��ت، بيمه گذار مي تواند به این مراکز که 
متعل��ق به بيمه گر اس��ت، وق��وع حادثه را اع��الم کند. 
عالوه براین، در مواردي که عقد بيمه به  واس��طه نماینده 
بيمه منعقد شده است، بيمه گذار مي تواند وقوع حادثه را 
به اطالع همان نماینده برساند و این اعالم در حکم اعالم 
به بيمه گر محس��وب خواهد ش��د. هرچند که دراین باره 
تصری��ح قانوني وجود ندارد، ولي س��مت نمایندگي در 
قرارداد بيمه تنها مربوط به انعقاد بيمه و دریافت حق بيمه 
نمي شود و در مراحل مختلف اجراي قرارداد نيز جریان 
دارد. به طورمعم��ول نمایندگي ه��اي بيمه، محل رجوع 
مس��ائل مختلف بيمه گذار محسوب شده و اعالم حادثه 
را از بيمه گ��ذار پذیرفته و آن  را به ش��رکت بيمه منتقل 

مي کنند. 
چنانچه بيمه گذار و بيمه شده یا ذي نفع به وظيفه خود 
عمل ننمایند، نحوه برخورد و کيفر آنان چگونه خواهد 
بود؟ قانون گذار در قانون بيمه، بيمه گر را از مس��ئوليت 
مبري دانس��ته اس��ت.2 اما برخي از نویسندگان ضمانت 
اجرای ذکرشده را بسيار سنگين و غيرمنصفانه مي دانند 
و تفس��ير دیگ��ري از ماده قانوني را ض��روري مي دانند 
)بابایي، 1386(. ش��وراي عالي بيمه با درنظرگرفتن مفاد 
م��اده 35 قانون بيمه ضمانت اجرا مق��رر در قانون بيمه را 
تعدیل نموده اس��ت و در برخورد با بيمه گذار یا بيمه شده 
یا ذي نفعي که به وظایف مقرره توجهي ننموده است، به  
جاي سقوط تعهدات بيمه گر، جبران ضرر و زیان بيمه گر 
را مقرر داشته است. بنابراین چنانچه بيمه گذار و بيمه شده 
و ذي نف��ع به وظایف مقرره عم��ل ننمایند و تخلف آنان 
منجربه خسارت بيمه گر شود، بيمه گر مي تواند ضرر و زیان 
خود را از تعهدات قابل پرداخت به بيمه گذار، بيمه شده و 

2. ماده  15 قانون بيمه مقرر مي دارد: »بيمه گذار بايد ... اولين زمان امكان 
و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه، بيمه گر را 

مطلع سازد واال بيمه گر مسئول نخواهد بود...«.

چنانچه بيمه گذار و 
بيمه شده و ذي نفع به 

وظايف مقرره عمل 
ننمايند و تخلف آنان 

منجربه خسارت بيمه گر 
شود، بيمه گر مي تواند 

ضرر و زيان خود را از 
تعهدات قابل پرداخت 
به بيمه گذار، بيمه شده 

و ذي نفع كسر كند
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ش ذي نفع کسر کند. درهمين ارتباط ماده 20 شرایط عمومي 
بيمه حوادث مقرر مي دارد: »... درصورتي که بيمه گذار، 
بيمه ش��ده و ی��ا ذي نفع تکالي��ف مقرر در ای��ن ماده را 
انج��ام ندهن��د، بيمه گر مي توان��د ضرر و زی��ان وارده 
به لحاظ عدم اجراي تکالي��ف مزبور را از تعهدات قابل 
پرداخت خود کس��ر نماید«؛ ازاین رو اجراي ذیل ماده 
20 ش��رایط عمومي بيمه حوادث منوط دو عامل است، 
نخست؛ عدول بيمه گذار، بيمه شده و ذي نفع از وظایف 
پيش بيني ش��ده و دوم؛ تخلف نامبردگان منجر به ورود 
ضرر و زیان بيمه گر گردد. باید توجه داش��ت، شوراي 
عالي بيمه در تنظيم شرایط عمومي بيمه درمان، ضمانت 
اجرایي نسبت به تخلف بيمه گذار، بيمه شده در مراجعه 
به پزش��ک و اعالم وقوع خطر موض��وع بيمه پيش بيني 
ننموده اس��ت؛ بنابراین براي مش��خص نمودن ضمانت 
اج��را باید به قانون بيمه که نس��بت به تمام بيمه ها جاري 
اس��ت، مراجعه نمود و قائل به سقوط تعهدات بيمه گر، 
در مواقع تخلف بيمه گذار و بيمه شده از وظایف مقرره 
شد. اما برخي نویسندگان، قائل به تفسير ماده 15 قانون 
بيمه ش��ده اند، به نحوي که از س��قوط تعهدات بيمه گر 
جلوگي��ري نماید و با الهام از ماده 20 ش��رایط عمومي 
بيمه ح��وادث، بهترین ضمانت اج��را را جبران ضرر و 
زیان بيمه گر از طریق کسر خسارات وارده از مبلغ قابل 
پرداخت توس��ط بيمه گر محس��وب نموده ان��د )بابایي، 

 .)1386
4-4-2. اثب�ات وق�وع حادث�ه و وجود ض�رر همچنین 

اثبات ذي نفع بودن

یک��ي از وظایف دیگ��ري که برعه��ده بيمه گذار و 
برحس��ب مورد بيمه شده و ذي نفع اس��تقرار یافته است، 
تهيه مدارك مورد نياز یا پاس��خ گویي به کليه سؤاالت 
مرتبط با حادثه است که در صورت لزوم توسط بيمه گر 
یا نمایندگي بيمه درخواست یا مطرح مي شود. همچنين 
ممکن اس��ت، بيمه گر یا نماینده اش، در ارتباط با وقوع 
حادثه، درخواس��ت انجام تحقيق و معاینه پزش��کي از 
بيمه ش��ده و ذي نفع داشته  باش��ند، ازاین رو بيمه شده یا 

ذي نفع ملزم به قبول خواس��ته آنها هس��تند.1 در صورت 
فوت بيمه ش��ده، نخس��ت ذي نفع ضمن اعالم فوت در 
موعد مقرر به بيمه گر، باید فوت بيمه شده را اثبات کند، 
بهترین دليل براي اثبات، گواهي فوت صادره ازس��وي 
پزش��ک معالج یا پزشکي قانوني و یا جواز دفن صادره 
است. دوم؛ اگر ذي نفع، ورثه قانوني متوفي باشد، او باید 
گواهي انحصار وراثت ارائه دهد، چنانچه مش��خصات 
ش��خصي غير از ورثه به عنوان ذي نفع در بيمه نامه درج 
شده باش��د، ذي نفع باید مدارك تشخيص هویت خود 
را ارائه دهد. در ص��ورت نقص عضو و ازکارافتادگي، 
به محض وق��وع حادثه، بيمه ش��ده به پزش��ک مراجعه 
نم��وده و خود را تحت معالجه قرار مي دهد و در موعد 
مقرر بيمه گ��ر را مطلع مي نماید. در صورت نقص عضو 
و ازکارافتادگي دائ��م )کلي یا جزیي(، ميزان و درصد 
آن  را نزد پزش��ک متعم��د بيمه گر یا پزش��ک قانوني، 
مشخص نموده و مدارك دال بر درصد ازکارافتادگي 
و نقص عض��و را ب��ه بيمه گر ارائه مي ده��د. در صورت 
بيماري، بيمه ش��ده به پزش��ک مراجعه نموده و خود را 
تحت درمان ق��رار مي دهد و در صورت بستري ش��دن 
در بيمارس��تان بای��د در موع��د مقرر بيمه گ��ر را مطلع 
نماید و پس از پرداخت هزینه مربوطه، صورت حساب 
بيمارس��تان را به انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج 
در خصوص علت بيماري و ش��رح معالجات انجام شده 

دریافت و به بيمه گر تسليم نماید.
3. تعهد به نفع ثالث

در بيم��ه حوادث، وجود ش��خص ثالث، علت عمده 
انعقاد قرارداد اس��ت، همچنين ش��خص ثالث مطرح در 
این بيم��ه، متنوع ب��وده و ویژ گي ه��اي منحصربه فردي 
دارد به گون��ه اي ک��ه در س��ایر قراردادها چنين نيس��ت. 
نویس��ندگان، تعه��د به نف��ع ش��خص ثال��ث را یکي از 
استثنائات اصل نس��بي بودن اثر قرارداد قلمداد نموده  و 
در مبح��ث آثار قرارداد مس��ائل مربوط به آن  را مطرح 
1. ماده 20 شرایط عمومي بيمه حوادث مقرر مي دارد: »... ج. برحسب مورد 
بيمه گذار، بيمه شده و یا ذي نفع باید مدارك مورد لزوم را به بيمه گر تسليم 
از روي  ایشان مي شود،  از  با حادثه  رابطه  به کليه سؤاالتي که در  نموده و 
صداقت پاسخ دهند. بيمه شده و یا ذي نفع ملزم به قبول هرگونه تحقيقات و یا 

معاینه پزشکي که هزینه آن مورد قبول بيمه گر مي باشد، هستند..«.

در بيمه حوادث، وجود 
شخص ثالث، علت 

عمده انعقاد قرارداد 
است، همچنين 

شخص ثالث مطرح 
در اين بيمه، متنوع 

بوده و ويژ گي هاي 
منحصربه فردي دارد 

به گونه اي كه در 
ساير قراردادها چنين 

نيست
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مي نماین��د )صادق��ي، 1383؛ کاتوزی��ان، 1387(. این 
اصل مبتني اس��ت بر اصل اس��تقالل و آزادي فردي در 
ایجاد روابط حقوقي یعن��ي اصل حاکميت اراده که به 
 موجب آن هيچ کس نمي تواند اراده  خود را بر دیگري 
تحمي��ل کند و بدون اینکه طرف دیگر دخالتي داش��ته 
باش��د، دیني را برعهده  او گ��ذارد و یا حقي را براي او 
به وجودآورد و یا از او س��لب نماید. حق��وق ایران نيز 
به تابعيت از قانون مدني فرانس��ه و فقه اماميه، این اصل 
را پذیرفته اس��ت. وجود موارد متعددي از قراردادها و 
شروط ضمن عقد به نفع شخص ثالث و نيز قواعدي که 
به موجب آن مي توان بدون دخالت شخص ثالث حقوق 
و تعهداتي را به  س��ود او به وجودآورد، نش��ان مي دهد 
که اصل نس��بي بودن اثر قرارداد اصلي استثناپذیر است 
و طرفي��ن ق��رارداد، برمبناي قواع��د عمومي معامالت، 
مي توانند بدون دخالت ش��خص ثال��ث به نفع او ایجاد 

تعهد کنند.
1-3. ويژگي تعهد به نفع شخص ثالث

ب��راي ایجاد نه��اد حقوقي تعهد به نف��ع ثالث اعم از 
بيمه شده و ذي نفع، وجود پاپه قراردادي ضروري است. 
به این معني که تعهد به نفع شخص ثالث به صورت ایقاع 
و تنها با اراده متعهد نيست، بلکه برخاسته از توافق اراده  
بيمه گ��ذار و بيمه گر اس��ت. بنابراین ق��رارداد پایه باید 
واجد شرایط عمومي راجع به صحت و اعتبار قراردادها 
باشد )کاتوزیان، 1387(. هيچ یک از طرفين قرارداد، به 

سمت نمایندگي یا به صورت فضولي، از جانب شخص 
ثالث قرارداد نمي بندد، بلکه بيمه گذار و بيمه گر اصالتاً 
ب��راي خود معامله مي کنند و ش��خص ثال��ث نيز کاماًل 
بيگانه از قرارداد اس��ت )کاتوزیان، 1387(. تعهد به نفع 
ش��خص ثالث ب��ا تراضي طرفي��ن، یعن��ي بيمه گذار و 
بيمه گر محقق مي ش��ود، اما هنگامي که بيمه شده منتفع 
ثالث از بيمه حوادث اس��ت، انعقاد ق��رارداد متوقف بر 
قبول ثالث خواهد بود،1 در سایر انواع ثالث نظير ذي نفع 
در بيم��ه ح��وادث و بيمه ش��ده در بيمه درم��ان، انعقاد 
قرارداد متوقف بر قبول ثالث نيس��ت )صادقي، 1383(. 
حقوقي که براي ثالث ذي نفع و بيمه ش��ده ایجاد ش��ده 
براي آن که استوار و پایدار گردد منوط به اعالم قبولي 
ثالث است )اوبر، 1378(، پس از قبول ثالث، بيمه گذار 
ح��ق حذف و عزل او را ن��دارد، بنابراین تا هنگامي که 
ثال��ث پذیرش خود را اعالم نکن��د، بيمه گذار مي تواند 
او را حذف کند. شخص ثالث جهت اجراي مفاد تعهد 
خود، مدعي و بس��تانکار بيمه گر مي ش��ود نه بيمه گذار 

)اوبر، 1378(.
2-3. رابطه شخص ثالث با طرفین قرارداد 

اساس��اً قرارداد بيمه حوادث و درمان همانند س��ایر 
قراردادها امري اعتباري اس��ت که تحقق آن وابسته به 
انش��اي دو اراده بيمه گذار و بيمه گر است. طرفين عقد 

1. ماده 23 قانون بيمه مقرر مي دارد: »... بيمه عمر یا بيمه نقصان یا شکستن 
کتباً  را  خود  رضایت  قباًل  شخص  آن  درصورتي که  دیگري  شخص  عضو 

نداده باشد، باطل است...«. 
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ش کساني هس��تند که از تالقي و توافق اراده  آنها قرارداد 
به وجودمي آید. ممکن اس��ت بي واس��طه توس��ط خود 
طرفين قرارداد منعقد ش��ود و یا با واس��طه منعقد شود. 
همچني��ن، در برخي موارد ممکن اس��ت طرفين ضمن 
قرارداد تعهدي نيز به نفع ش��خص ثال��ث ایجاد نمایند. 
بيم��ه حوادث و درمان از جمله قراردادهایي اس��ت که 
ایج��اد تعهد به نفع ش��خص ثالث به طورمس��لم و قطعي 
در آن وج��ود دارد؛ بنابراین هميش��ه دو طرف در این 
قراردادها نقش دارند که عبارت از بيمه گذار و بيمه گر 
است. همچنين شخص ثالث)بيمه شده و ذي نفع( در آن 

مطرح هستند.
1-2-3. رابطه بیمه گذار با ذي نفع و بیمه شده

تعهد به نفع ثالث در هر حال ریش��ه قراردادي دارد؛ 
بنابراین متعهدله واقعي همانا بيمه گذار است. اوست که 
طرف عقد ب��وده و با متعهد )بيمه گر( الزام و التزامي را 
به وجودآورده اس��ت. ليکن او تعهدي در برابر ذي نفع و 
بيمه شده ندارد بلکه بيمه گر متعهد به اجراي تعهد به نفع 
ثالث اس��ت )صفای��ي، 1386(، درص��ورت خودداري 
بيمه گ��ر از اجراي تعهد، ش��خص ثال��ث نمي تواند به 
بيمه گ��ذار رجوع کند. همچنين بيمه گ��ذار مي تواند تا 
زماني  که ذي نف��ع قبولي خود را اعالم ننموده اس��ت، 
ذم��ه بيمه گر را بري کند یا ذي نفع را تغيير دهد یا تعداد 
استفاده کنندگان را کم یا زیاد نماید )کاتوزیان، 1387(. 
مطابق اص��ول حاکم بر تعهد به نفع ش��خص ثالث، قبل 
از قبول بيمه ش��ده، بيمه گذار مي تواند تعهد به نفع ثالث 
را فس��خ یا بيمه ش��ده را تغيير دهد )صفایي، 1386(. اما 
باتوج��ه به ویژگي بيمه ش��ده در بيمه حوادث، در عمل 
چني��ن اختياري از بيمه گذار س��لب ش��ده اس��ت؛ زیرا 
ایج��اد تعهد به نف��ع ثالث منوط به قب��ول کتبي ثالث در 
هنگام قرارداد اس��ت. ازطرفي به مح��ض انعقاد قرارداد 
بيمه درمان، اجراي تعهدات بيمه گر در تحت پوش��ش 
قراردادن بيماري هایي که س��المت بيمه ش��ده را تهدید 
مي کن��د، آغ��از ش��ده اس��ت؛ بنابراین ش��روع اجراي 
تعهدات به  منزله قبول ضمني بيمه ش��ده تلقي مي گردد. 

طبق قاعده کلي حاکم بر تعهد به نفع ثالث پس از قبول 
ثالث حق پایدار گردیده و نمي توان حق ذکر ش��ده را 

سلب نمود. 
2-2-3. رابطه شخص ثالث و بیمه گر

به محض انعقاد ق��رارداد بيمه حوادث و درمان، تعهد 
به نفع ثالث )بيمه ش��ده و ذي نفع( محقق مي ش��ود. تعهد 
به نفع شخص ثالث یک رابطه  حقوقي مستقيم بين متعهد 
و شخص ثالث ایجاد می کند؛ با وجود اینکه در قرارداد 
مداخله نداش��ته است. تا زماني که ثالث تعهد به نفع خود 
را رد نکرده یا توسط بيمه گذار تغيير نيافته، بيمه گر متعهد 
به اجراي تعهد به نفع اوست )صادقي نشاط، 1372(، اما با 
وجود این ارتباط مستقيم، ثالث، طرف قرارداد با بيمه گر 
محس��وب نمي شود؛ زیرا قرارداد بيمه حوادث و درمان 
ب��ا اراده او به وجودنيامده اس��ت. بنابرای��ن در صورت 
خ��ودداري بيمه گر از اج��راي تعهد، ثال��ث نمي تواند 
قرارداد را فس��خ کند )صفایي، 1386(، صرفاً ش��خص 
ثال��ث مي تواند به بيمه گر مراجع��ه نموده و در صورت 
لزوم به مرجع قضایي جهت اجبار بيمه گر رجوع کند.  

3-2-3. رابطه بیمه گذار و بیمه گر

ق��رارداد با اراده بيمه گذار و بيمه گر به وجودمي آید. 
بيمه گذار متعهد به  پرداخت حق بيمه به بيمه گر اس��ت؛ 
در مواقعي ک��ه ذي نفع، ثالث منتفع از قرارداد اس��ت، 
تعهد اصلي بيمه گر تحت پوش��ش ق��راردادن خطراتي  
اس��ت که س��المتي بيمه گ��ذار را تهدید مي کن��د. اما 
هنگامي  که بيمه شده، ثالث منتفع از قرارداد است، تعهد 
اصلي بيمه گر تحت پوش��ش قراردادن خطراتي  است 

که سالمتي ثالث )بيمه شده( را تهدید مي کند.  
4. نتیجه 

در ق��رارداد بيم��ه ح��وادث و درم��ان، بيمه گ��ر و 
بيمه گ��ذار طرفين قرارداد هس��تند، اما اش��خاص ثالث 
در ای��ن قراردادها نيز نقش مهمي دارن��د. به طوري که 
در برخ��ي موارد علت عمده انعقاد قرارداد، اش��خاص 
ثال��ث هس��تند. بدین ترتي��ب در ای��ن قراردادها ضمن 
اختيارات و مس��ئوليت هایي که براي طرفين عقد وجود 
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دارد اش��خاص ثالث نيز امتيازات و تعهداتي نس��بت به 
طرفين قرارداد دارند. از جمله تعهدات بيمه گر، اعطاي 
تأمين و پرداخت س��رمایه و خس��ارت ب��ه بيمه گذار و 
تحت ش��رایطي به بيمه ش��ده و ذي نفع است و تعهدات 
بيمه گذار، اظهار خطر موضوع عقد بيمه در زمان انعقاد 
عقد، پرداخت حق بيمه، اظهار تغييرخطر در اثناي مدت 
قرارداد و همچنين انجام وظایفي مرتبط با تحقق حادثه 
اس��ت که در مورد آخرین وظيف��ه بيمه گذار، هم زمان 
وظایفي برعهده ش��خص ثالث گذاشته است. باتوجه به 
ورود ش��خص ثالث در این قراردادها، اشخاص ثالث با 
بيمه گ��ذار و بيمه گر رابطه خاص��ي دارند و تعهد به نفع 

شخص ثالث ویژگي منحصر به فردي دارد.
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