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  مطالعه تطبيقي قانون حاكم بر قرارداد بيمه

 )حقوق ايران و اتحاديه اروپا(
 

 حسن باديني

 احد شاهي

  18/11/1393: تاريخ پذيرش  4/3/1393: تاريخ دريافت
  

  چكيده 
دخالت يك يا چند عنصر خارجي به دو يا چند نظام حقوقي ارتباط پيدا واسطه  بهقرارداد بيمه ممكن است 

در اين خصوص بايد دانست كه قانون . دن اروپا باشهها حقوق ايران و اتحادي اين نظامتممكن اس. كند
 اروپا، هدر حقوق اتحادي. هاي مذكور بر چنين قراردادي حكومت خواهد كرديك از نظامكدام

ها ضوابط چگونگي تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه شود كه در آناي ديده ميهاي ويژه دستورالعمل
 وجود باره اينالملل خصوصي ايران، مقررات حقوقي خاصي در   اما در حقوق بين.ه استشدبيني پيش

 .كردندارد و لذا براي تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه بايد به مقررات عمومي رفع تعارض قوانين رجوع 
شده در بينيپيشهاي ربط مطابق عامل.  قانون مدني است968 ه عمومي در اين زمينه، مادهقاعد

 غيرعمر تابع قانون محل سكونت معمولي هاالصول قرارداد بيم، علياروپا ههاي اتحاديدستورالعمل
 ، عمرهو در عقد بيم) در خصوص شخص حقوقي( مركزي او هيا ادار) شخص حقيقيدرمورد (گذار  بيمه

شود تا قانون ط مزبور موجب ميهاي ربعامل. ستگذار يا تابعيت اوتابع قانون محل سكونت معمولي بيمه
 ، ايران در حقوق. شودبر قرارداد بيمه حاكم ترين ارتباط را دارد كه با آن نزديك اروپا هاتحاديعضو كشور 

 بيمةدر خصوص قرارداد : شد تجارتي و مصرفي بايد قائل به تفكيك هداراي خصيصبيمة بين قراردادهاي 
 اصل خودساماني يا ،و در آن كردبيني عارض خاصي را پيش حل ته تجارتي، بايد قاعدهداراي خصيص

 مصرفي بايد هداراي خصيصبيمة قرارداد درمورد  .آزادي اراده را در انتخاب قانون حاكم بر آن نافذ دانست
اساس  بيني كرد تا بر مذكور پيشه قانون مدني را اصالح و عامل ربطي را در ماد968 هنظام مقرر در ماد

بنابراين در پايان مقاله، . ترين ارتباط را داشته باشد كه با آن نزديكشوداكم بر قرارداد بيمه  قانوني ح،آن
 ايراني پيشنهاد قانونگذار قانون حاكم بر قرارداد بيمه به ه حل تعارض منطقي و قابل قبول در زمينهقاعد

   .خواهد شد
 
 دانشيار دانشگاه تهران                                                                                                 hbadini@ut.ac.ir 

 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي مسئول، نويسنده                          ahadshahi@yahoo.com 
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  : واژگان كليدي
ر، بيمه عمر، عنصر خارجي، عامل ربط، محل وقوع خطر، ، بيمه غيرعماجرا  قابلقرارداد بيمه، قانون 

  اروپا، مقررات ايرانههاي اتحاديگذار، دستورالعملبيمه سكونت معمولي، تابعيت

  
  مقدمه

 اروپا، ممكن است يك هجايي افراد در اتحاديبه دليل گسترش مبادالت بازرگاني و آزادي جابه
كه شرايط بيمه  ارتباط پيدا كند و حال آناروپا  اتحاديهكشور عضوقرارداد بيمه با قلمرو دو يا چند 

.  چنين قراردادي به موقع اجرا گذاشته شود، در حقوق اين كشورها متفاوت استهكه بايد دربار
 و در اين حالت، بايد كندهاي حقوقي مختلف ارتباط پيدا مي عمالً با نظام،بنابراين، قرارداد بيمه

  . شود بر قرارداد بيمه مشخص اجرا  قابلعد حل تعارض، قانون اي از قوا مجموعههوسيل به
عنوان مثال، تاجري با تابعيت اسپانيايي در سه كشور آلمان، فرانسه و بلژيك به فعاليت  به

خطرات ناشي از فعاليت تجارتي خود درمورد  انگليسي، هتجارتي اشتغال دارد و با يك شركت بيم
كشور عضو در اين مثال، قرارداد بيمه با حقوق پنج . كندعقد مياي مندر اين سه كشور، عقد بيمه

 ه ـ يعني اسپانيا، آلمان، فرانسه، بلژيك و انگليس ـ مرتبط است و بايد با لحاظ قاعداروپا اتحاديه
 اروپا، قانون حاكم بر قرارداد مذكور هحل تعارض ناظر به قرارداد بيمه در نظام حقوقي اتحادي

 . تعيين شود

ممكن است يك شخص ايراني كه ملكي در فرانسه دارد، بخواهد خطرات ناشي از : دوممثال 
 در همين مثال، قرارداد بيمه، با لحاظ .كندگر فرانسوي بيمه  يك بيمههوسيلچنين ملكي را به

عنوان موضوع قرارداد بيمه و تابعيت  گر، محل وقوع ملك بهتابعيت بيمه: هاي ربطعامل
بايد دانست  رو ازاينكند و هاي حقوقي فرانسه و ايران ارتباط پيدا ميبا نظامتيب تر به ،گذار بيمه

سؤالي كه در خصوص مثال . از اين كشورها بر قرارداد بيمه حكومت خواهد كرد يك كدامقانون 
باشند،  كرده قانون فرانسه را بر قرارداد بيمه حاكم ،شود اين است كه اگر طرفيندوم مطرح مي

هاي رسد كه بايد بين نظام، به نظر ميمسئلهتخابي معتبر است يا خير؟ در مقام تحليل چنين ان
 بدين توضيح كه اگر مطابق نظام ؛شت تفاوت گذا، اروپا و ايرانهحل تعارض قوانين حقوق اتحادي
، چنين انتخابي شود اروپا، قانون حاكم بر قرارداد بيمه مشخص هحل تعارض قوانين حقوق اتحادي

اختيار )  آن7 هقسمت دوم بند اول ماد( غيرعمر ه چرا كه دستورالعمل دوم بيم، و معتبر استنافذ
  . دهدانتخاب قانون را به طرفين قرارداد مي

اساس نظام حل تعارض قوانين حقوق ايران، قانون حاكم بر قرارداد بيمه  اين، اگر برباوجود 
 قانون مدني ايران، 968 هموجب منطوق ماد  به نفوذ حقوقي ندارد زيرا،تعيين شود، انتخاب طرفين

 طور  همان. اتباع ايراني حق ندارند تعهدات ناشي از قراردادشان را تابع قانون خارجي قرار دهند
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 اروپا و ايران، ه حل تعارض ناظر به قرارداد بيمه در حقوق اتحاديهشود، قاعدكه مالحظه مي
  . عملي هم قابل توجه استداشتن جنبه علمي، از حيث جنبه بر   عالوه

 اروپا، ههاي حقوق اتحادينكته ديگري كه يادآوري آن ضرورت دارد اين است كه دستورالعمل
گذار، قانون حاكم بر قراردادهاي بيمه، در راستاي حمايت از بيمهدرمورد مقررات حقوقي خاصي را 

 در اين حقوق موضوعه  است؛ اگرچهدهكربيني شدن قرارداد، پيشمحسوببه دليل طرف ضعيف
، مقررات ايرانوصف، در نظام حقوقي بااين 2.شودهايي ديده مي كاستي1،به مدل الگو نسبت
گونه كه استادان  اي در خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهاي بيمه وجود ندارد؛ همانويژه

اند دادي سخن گفتهاالصول از قانون حاكم بر تعهدات قرار علي،الملل خصوصي ايران حقوق بين
دانان به ديگر سخن، حقوق. اند بر قرارداد بيمه نكردهاجرا قابل اي به قانون  اشاره،طور خاص و به

 3.اند قانون مدني پرداخته968 ه حل تعارض مذكور در ماده صرفاً به تجزيه و تحليل قاعد،داخلي
و ثمرات عملي آن، تحقيق جامع و رغم اهميت علمي قانون حاكم بر قرارداد بيمه  عليبنابراين،

چنين پژوهشي را   ضرورت اين،شود كهيافت نمي ايران مستقلي در اين خصوص در حقوق
   .رساند مي

ترتيب، در مقاله حاضر بايد به اين سؤال پاسخ داد كه مطابق قواعد حل تعارض حقوق  بدين
ا چند نظام حقوقي، قانون داخلي  اروپا، در صورت ارتباط قرارداد بيمه با يك يهايران و اتحادي

ست؟ براي پاسخ به سؤال مذكور، وجوه اجرا  قابليك از اين كشورها بر چنين قراردادي كدام
 
 وارد بر حقوق ايران و هاياست كه از نقاط ضعف و كاستيدر پژوهش حاضر، نظام حقوقي » مدل الگو«البته مقصود از  .1

حث فوق ها در بحال از نقاط قوت و امتيازات آنو درعيناست اتحاديه اروپا، در بحث قانون حاكم بر قرارداد بيمه، مصون 
بديهي است كه قانونگذار ايراني يا اتحاديه اروپا در وضع قاعده حل تعارض ناظر به قانون حاكم بر قرارداد بيمه . برخوردار است

  .ند و در اين خصوص از آن الهام بگيردكعنوان مدل الگو انتخاب  اي را بهتواند چنين نظام حقوقيمي
الملل خصوصي خود، هاي مذكور در حقوق بين دستورالعمل، براي گنجاندن مقررات اروپا بايد افزود كه كشورهاي اتحاديه.2

 23هاي غيرعمر و قانون  در خصوص بيمه1993 ژوييه 7براي مثال، در حقوق هلند، قانون . اندقوانين خاصي وضع كرده
وضوع تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه هاي اتحاديه اروپا، در م درباره بيمه عمر، مربوط به مقررات دستورالعمل1992دسامبر 

 1989 دسامبر 31 مصوب 89ـ1014قانون شماره  «موجب بهترتيب  بههاي حقوقي فرانسه و آلمان اين، در نظامبر  عالوه . است
 ,Loi n˚ 89-1014 du Décembre 31)» مقررات بيمه مربوط به گشايش بازارهاي اروپايي] حقوق فرانسه با[انطباق درمورد 

1989 portant Adaptation du Code des Assurances à l’Ouverture du Marché Européen)  قانون مربوط به «و
 Gezetz zur Durchfϋhrung)» هاي جامعه اروپانامهمقررات ناظر به بيمه در خصوص موضوع توصيه

versicherungsrechtlicher Richtlinien des Rates der EG) قابل  حاضر مربوط به بحث اروپا اتحاديه هايدستورالعمل
 Koppenol-Laforce, Marielle, International Contracts Aspects of Jurisdiction, Arbitration and) ستاجرا 

Private International Law, Sweet & Maxwell, 1996, pp. 163-164).  
الملل  تقريرات درس حقوق بين ؛؛ همو211ـ214، صص 1385، ، مركز نشر دانشگاهيتعارض قوانين ؛ الماسي، نجادعلي.3

 ؛نيا، بهشيد، ارفع40، ص 1389ـ90، دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، نيمسال اول سال تحصيلي خصوصي
ق حقو؛ سلجوقي، محمود؛ 69ـ76، صص 1375، 2ها، عتيق، جلد  ، تعارض قوانين و تعارض دادگاهالملل خصوصيحقوق بين

  .409ـ422 صص ،1377 ،2 لد دادگستر، ج،الملل خصوصيبين



    1394 زمستان ـ پاييز /53 شماره/ المللي  حقوقي بينمجله  
____________________________________________________________________  

318

 قانون حاكم بر ه اروپا در زمينهاشتراك و افتراق و نقاط قوت و ضعف حقوق ايران و اتحادي
  .شودبررسي ميقرارداد بيمه، 

  
 هاكم بر قرارداد بيمه در حقوق ايران و اتحادي وجوه اشتراك و افتراق قانون ح.1

  اروپا
رسد، قبل از بيان وجوه اشتراك و افتراق قانون حاكم بر قرارداد بيمه در حقوق ايران و به نظر مي

در اين دو نظام حقوقي مشخص  حاضر  اروپا، الزم است كه منابع موجود مربوط به بحثهاتحادي
  . شود

هاي پا، در خصوص قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه، بين بيمه اروهقواعد حل تعارض اتحادي
 حل ههاي اين اتحاديه، قاعد در واقع در دستورالعمل.ه استشد قائل به تفكيك ،عمر و غيرعمر

 متفاوت ، عمره حل تعارض ناظر به قرارداد بيمه غيرعمر با قاعدهتعارض ناظر به قرارداد بيم
 31 و 28، 27 غيرعمر و نيز مواد ه دستورالعمل دوم بيم7 و 2بر همين اساس، در مواد . است

ه شداي اشاره قواعد انتخاب قانون حاكم بر چنين قرارداد بيمهبه  غيرعمر، هدستورالعمل سوم بيم
 دستورالعمل دوم 4 ه غيرعمر، ماده قانون حاكم بر قرارداد بيمهها، در زمينگذشته از اين. است
ها در طول شود كه تفصيل آن عمر ديده ميه دستورالعمل سوم بيم31و  28 عمر و نيز مواد هبيم

  .مقاله خواهد آمد
 در رمها با كنوانسيون ذكر اين نكته ضروري است كه بايد نسبت مقررات اين دستورالعمل

 قرارداد بيمه نيز هخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي، كه متضمن مقرراتي دربار
  . ست، معين شوده

قراردادهاي  ، تنها درحاضر ناظر به بحث اروپا ههاي اتحادياز لحاظ قلمرو اجرا، دستورالعمل
ها در يكي از كشورهاي  آنهوسيل پوشش به تحت كه محل وقوع خطر ستاجرا  قابلاي بيمه

 اي كه محل وقوعبنابراين، قانون حاكم بر قراردادهاي بيمه. عضو اتحاديه اروپا واقع شده باشد
 اروپا باشد و همچنين قرارداد ههاي اتحاديها خارج از قلمرو دولتپوشش از طرف آن تحتخطر 
   5.شود مشخص ميرم با توجه به مقررات كنوانسيون 4،هاي اتكايي بيمه

 خألهاي ،كننده دارد و درواقع  نقش تكميل،رمها، مقررات كنوانسيون اين بر  عالوه
 ه ماد3بند  موجب  چرا كه به،كندرا نيز پر مي حاضر  مربوط به بحثااروپ ههاي اتحاديدستورالعمل

 موضوعاتي كه ه عمر، درباره دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد5 غيرعمر و بند ه دستورالعمل بيم7
آن ندارد، بايد به قواعد درمورد طور صريح يا ضمني   اروپا، حكمي بهههاي اتحاديدستورالعمل

 
4. Reinsurance Contracts 
5. Koppenol-Laforce, op. cit., p. 161. 
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مقررات ، حاضر كه چنين قواعدي در بحث كردصوصي رجوع الملل خعمومي حقوق بين
 شكل قرارداد، اهليت اطراف قرارداد، وجود و صحت هبراي مثال، دربار. است رمكنوانسيون 

 ندارد، دادگاه با لحاظ قواعد و اصول  آنه حكمي دربار،هاي مذكورقرارداد بيمه، كه دستورالعمل
 كه در خصوص تعيين قانون حاكم بر تعهدات رم الملل خصوصي، يعني كنوانسيون حقوق بين
   6.كندهاي مربوط به قرارداد بيمه را حل مي، اين اختالفاستقراردادي 

 قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه، هالملل خصوصي ايران، درباراين، در حقوق بينباوجود 
  قانونمنظور تعيين ران بهدر نظام حقوقي اي. شودهاي عمر و غيرعمر ديده نميتفكيكي بين بيمه

 و 1 و بندهاي 2 ماده 1 قانون مدني، مقررات بند 968 همادبر   عالوهقابل اعمال بر قرارداد بيمه، 
عالي بيمه   شوراي71نامه شماره   و آيين1376المللي سال   قانون داوري تجاري بين27 ماده 2

  مصوب»ها شدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهنامه حمايت از حقوق بيمه آيين«عنوان   تحت
تعهدات ناشي از «: كند قانون مدني اعالم مي968 ه ماد، درواقع.دشوميظ ا هم لح1391سال 
 تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ،عقود

قواعد عمومي حقوق ازجمله  اين ماده البته مقررات. »ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند
اين، بر   عالوه. ستاجرا  قابلكه در خصوص قرارداد بيمه نيز  است ايرانالملل خصوصي بين
» الملليداوري در اختالفات تجاري بين«: المللي قانون داوري تجاري بين2 ه ماد1موجب بند  به

بر همين مبنا، با مالحظه . »رفتمطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذي «،بيمهازجمله 
 و بندهاي 2 ماده 1كه بند  كردخوبي استنباط  توان بهالمللي ميمقررات قانون داوري تجاري بين

نشان كرد كه  بايد خاطر 7.است حاضر ، مربوط به بحث»قانون حاكم« آن، يعني 27 ماده 2 و 1
 كه قرارداد بيمه داراي شودا احراز ، الزم است كه در ابتدحاضربراي اجراي اين مقررات در بحث 

  .  تجاري و نه مصرفي باشدهخصيص
نامه حمايت از  آيين«عنوان    تحت،عالي بيمه   شوراي71نامه شماره  همچنين، مطابق آيين

داليل ازجمله ، 1391 سال  مصوب»هاشدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهحقوق بيمه
 قبل و بعد از ،موقع گران به ارائه اطالعات كامل، درست و بهالزام بيمه «،نامه تصويب اين آيين

 
6. Seatzu, Francesco, Insurance in Private Law: A European Perspective, Hart Publishing, 2003, pp. 
146-147.  

: دارند، مقرر مي»قانون حاكم«المللي، تحت عنوان قانون داوري تجاري بين 27اده  م2 و 1 طور كه بندهاي همان .7
تعيين قانون يا سيستم . اند، اتخاذ تصميم خواهد كردماهيت اختالف برگزيدهدرمورد  داور برحسب قواعد حقوقي كه ـ1«

قواعد . ي آن كشور تلقي خواهد شدعنوان ارجاع به قوانين ماهو حقوقي يك كشور مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به
  .نحو ديگري توافق كرده باشند  مشمول اين حكم نخواهد بود مگر اينكه طرفين به،حل تعارض

اساس قانوني به ماهيت اختالف رسيدگي خواهد كرد كه  ـ در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين، داور بر2
، معاونت حقوقي رياست جمهوري ـ الملليقانون داوري تجاري بين. » مناسب تشخيص دهد،موجب قواعد حل تعارض به

  .15، ص 1392 تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، ،معاونت تدوين
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نامه مذكور، در  توان از عموم برخي از مواد آيينبنابراين، مي. است» گذاراننامه به بيمه صدور بيمه
گر به ارائه اطالعات دقيق و اصولي در گذار داراي تابعيت خارجي باشد، الزام بيمهكه بيمه فرضي

كه در ادامه مقررات اين  كرداعمال بر قرارداد بيمه را به وي برداشت   بلخصوص قانون قا
المللي مطالعه خواهد  قانون داوري تجاري بين27 ماده 2 و 1 و بندهاي 2 ماده 1نامه و بند  آيين
  . شد

 ه در حقوق ايران و اتحادي8بين قانون حاكم بر قرارداد بيمه: توان گفتبا لحاظ اين مقدمه مي
ها را از لحاظ توان اين شباهتهايي وجود دارد كه ميها و تفاوتها شباهتاي زمينه در پارهاروپا

 اما .استثناي وارد بر اجراي قانون خارجي، مورد توجه قرار داد محدوديت اصل حاكميت اراده و
ه اين دو زمين.  اساسي تفاوت دارنده اروپا در اين خصوص، در دو زمينهحقوق ايران و اتحادي

وجوه در اينجا بنابراين، .  اصل حاكميت ارادهعبارت است از منابع و استثنائات وارد بر محدوديت
 .شود هاي حقوقي مذكور بررسي مياشتراك و افتراق قانون حاكم بر قرارداد بيمه در نظام

 
   وجوه اشتراك.1ـ1

  محدوديت اصل حاكميت اراده ه شباهت در زمين.الف

 اروپا وجود هكه بين قانون حاكم بر قرارداد بيمه در حقوق ايران و اتحاديهايي شباهتازجمله 
 حق ،گذارگر و بيمهمعني كه اصوالً بيمه بدين ،دارد، از لحاظ محدوديت اصل حاكميت اراده است

 پس در .اجرا بر قرارداد بيمه را ندارند مگر اينكه قانون آن را اجازه داده باشد  تعيين قانون قابل
هاي حقوقي، اصل آزادي يا خودساماني اراده در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد بيمه، نظاماين 
 . صورت محدود و استثنايي پذيرفته شده است به

 ناظر به قانون حاكم بر قرارداد بيمه، قانون ،اروپا ههاي اتحاديبر همين اساس، در دستورالعمل
 ه دستورالعمل دوم بيم7 هموجب ماد  درواقع، به.ه استشدقابل اعمال بر چنين قراردادي تعيين 

كه خطر مورد بيمه در قلمرو آن واقع شده است،  اروپا ه اتحادي عضو كشور آنغيرعمر، قانون
   9.استحاكم بر قرارداد بيمه 

 
هاي االصول در خصوص قانون حاكم بر قرارداد بيمهنمايد اين است كه مقاله حاضر علياي كه اشاره بدان الزم مي نكته.8

هاي غيرعمر اجباري متفاوت هاي اتحاديه اروپا، قاعده حل تعارض ناظر به بيمهرا در دستورالعملاختياري و نه اجباري است زي
هاي مختلفي هاي غيرعمر اجباري به دستهوانگهي بيمه. هاي غيرعمر اختياري استاز قاعده حل تعارض مربوط به بيمه

كند و لذا پژوهش در حكومت مي حل تعارض خاصي هشان، قاعدها، به لحاظ ماهيت خاصاز آنهريك شود كه بر تقسيم مي
بيهوده نيست كه استادان حقوق نيز به قواعد انتخاب قانون حاكم بر قرارداد .  خارج از حوصله مقاله فعلي است،اين زمينه

به آن اي  يا بحث جداگانه(Koppenol-Laforce, op. cit., pp. 161-164)اند اي نكردههاي غيرعمر اجباري اشاره بيمه
 . (Seatzu, Francesco, op. cit., pp. 199-217) انداختصاص داده

9. Koppenol-Laforce, op. cit., p. 162; Seatzu, op. cit., pp. 138-139; Kunda, Ivana and Melo Marinho 
Carlos, Manuel Gonçalves, Practical Handbook on European Private International Law, European 
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براي مثال، شخص بلژيكي خطرات ناشي از فعاليت خويش را كه در كشور فرانسه انجام 
 7 هماد )الف(در اين مثال، مطابق بند . كندانگليسي بيمه ميگر  بيمههوسيلدهد، به مي

 ه اتحادي عضوكه محل وقوع خطر در كشور، درصورتي1988 غيرعمر سال هدستورالعمل دوم بيم
درمورد ( مركزي او هيا ادار)  اشخاص حقيقيهدربار(گذار  باشد كه محل سكونت معمولي بيمهاروپا

همه، بااين. شودقانون چنين كشوري بر قرارداد بيمه اجرا مي ،در آن قرار دارد) اشخاص حقوقي
 مشروط بر اينكه ،كنندممكن است اطراف قرارداد، قانون كشور ديگري را بر قرارداد بيمه حاكم 
ـ  گذار بيمه  مركزيهقانون كشور محل وقوع خطر ـ يعني كشور محل سكونت معمولي يا ادار

   10.ها بدهداي را به آنچنين اجازه
گذار متفاوت باشد،  مركزي بيمههولي اگر محل وقوع خطر با محل سكونت معمولي يا ادار

گذار را  مركزي بيمههتوانند قانون محل وقوع خطر يا محل سكونت معمولي يا ادارمتعاملين مي
  ). غيرعمره دستورالعمل دوم بيم7 هماد )ب(بند  (كنندبر قرارداد بيمه حاكم 

 كشور عضو اتحاديهگذار در كه محل سكونت معمولي بيمه كور، درصورتيبنابراين در مثال مذ
 قابل قانون چنين كشوري بر قرارداد بيمه ، فرانسه ـ يعني كشور محل وقوع خطرـ باشد،اروپا

 را بر قرارداد اروپا عضو اتحاديهديگر كشور توانند قانون ست و تنها در حالتي متعاملين مياجرا 
گذار در  اگر محل سكونت بيمه ولي .حقوق فرانسه آن را اجازه داده باشد كه كنندبيمه حاكم 

 محل وقوع ياروپا كشور عضو اتحاديه ـ يعني قانون  راتوانند قانون فرانسهها ميبلژيك باشد، آن
عنوان  گذارـ به  محل سكونت معمولي بيمهياروپا كشور عضو اتحاديهـ يعني را خطرـ يا بلژيك 
  . ل بر قرارداد بيمه تعيين كنندقانون قابل اعما

 غيرعمر در پي آن است هشود، دستورالعمل دوم بيمخوبي استنباط مي شده بهاز مطالب گفته
اي را  به نفع قانون محل وقوع خطر، قانون حاكم بر چنين قرارداد بيمه11 قانونيهكه با ايجاد امار

 غيرعمر را ه بر قرارداد بيماجرا  قابل اصل آزادي اراده در انتخاب قانون رو ازاين و كندتعيين 
   .بيني نكرده استصراحتاً پيش
، قانون قابل اعمال بر 1990 عمر سال ه دستورالعمل دوم بيم4 هها، مطابق ماداينبر   عالوه
  12.است محل وقوع تعهد ياروپاكشور عضو اتحاديه  مذكور، قانون هقرارداد بيم
 اروپا هاتحاديعضو ستورالعمل، محل وقوع تعهد، دولت  اين د2 ه ماد)ه(موجب بند  البته به

                                                                                                                                        
Union, Under the Civil Justice Programme, 2010, p. 25. 
10. Vogenauer, Stefan & Weatherili, Stephen, The Harmonisation of European Contract Law: 
Implications for European Private Laws, Business and Legal Practice, Hart Publishing, 2006, vol. 1, p. 
221. 
11. La présomption légale  

12. Stone, Peter, EU Private International Law: Harmonization of Laws, Edward Elger Publishing 
Limited, 2006, p. 328. 
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 تشكيالت ،كه شخص حقوقي باشدسكونت معمولي دارد يا درصورتيآنجا گذار در است كه بيمه
   13.شود، در آن واقع استخاص چنين شخصي كه قرارداد بيمه به آن مربوط مي

 ياروپا كشور عضو اتحاديه  شخص حقيقي باشد و تابعيت،گذاركه بيمه اين، در حالتيباوجود 
گذار توانند قانون كشور متبوع بيمهمحل سكونت معمولي خود را نداشته باشد، اطراف قرارداد مي

طور كه مالحظه   همان14). دستورالعمل مذكور4 هپاراگراف دوم ماد (كنندرا بر قرارداد بيمه حاكم 
ناظر به تعيين قانون حاكم بر قرارداد هاي ارتباط  عامل، اروپاهشود، در نظام حقوقي اتحاديمي

 4 هو در ماد ستگذار يا دولت متبوع او محل سكونت معمولي بيمهياروپا هبيمه، قانون اتحادي
اي  عمر به آزادي متعاملين در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد بيمه اشارههدستورالعمل دوم بيم

  .ه استشدن
توانند قانون  قانون مدني، اصوالً متعاملين نمي968 هاساس ماد همچنين در حقوق ايران، بر
 تابع ،تعهدات ناشي از عقود«: موجب اين ماده  چرا كه به،كنندحاكم بر قرارداد بيمه را تعيين 

قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع 
 . »قانون ديگري قرار داده باشند

 ايران در خصوص قانونگذارشود، خوبي برداشت مي  به968 هگونه كه از منطوق ماد انهم
ده، يعني كر ايجاد 15»قانون محل وقوع عقد«اي به نفع قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه، اماره
 منتها ، بيشترين ارتباط را با دولت محل وقوع آن دارد،در آن ماده اعالم داشته است كه قرارداد

توانند صريحاً يا ضمناً قانون ها ميرد است و آن  نسبي و قابل،اتباع خارجيدرمورد اي نين امارهچ
 ،و درهرحال استرد   مطلق و غيرقابل، اتباع ايرانيه و درباركنندديگري را بر قرارداد بيمه حاكم 
 ه، مؤيد نظري در واقع16.ها، قانون كشور محل وقوع عقد استقانون حاكم بر قرارداد بيمه آن

 
13. Ibid, p. 365.  
14. Seatzu, op. cit., p. 168.  
15. Lex loci contractus (La.). = Loi du lieu de conclusion (Fr.).  

كه اراده ضمني طرفين براي دادگاه قابل تشخيص نباشد، قانون محل موجب نظريه برخي از علماي حقوق، درصورتي  به.16
، آن را ايرانو حقوق مصر، مانند حقوق است ست و اراده فرضي طرفين بر اجراي چنين قانوني اجرا قابل  ،انعقاد قرارداد

 قانون مدني 19؛ ولي از ماده )74، صهمان ؛نياارفع(گيرد ابل اعمال در نظر مياي ثابت براي تعيين قانون قعنوان قاعده به
 تابع ، در حالتي تعهدات ناشي از عقد كهشودمصر كه در خصوص قانون حاكم بر تعهدات قراردادي است، چنين استنباط مي

ماده ) 1( مطابق بند .ده باشندكراد انتخاب ن صريحاً يا ضمناً قانون ديگري را براي قرارد،قانون محل انعقاد آن است كه طرفين
يسري علي االلتزامات التعاقديه، قانون الدوله التي يوجد فيها الموطن المشترك المتعاقدين اذا اتحدا موطناً، فان اختلفا «: مذكور

قانوناً آخر هو الذي يراد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن . موطناً سري قانون الدوله التي تم فيها العقد
 مشروط بر اينكه اقامتگاه طرفين قرارداد، مشترك ،ستاجرا قابل در خصوص تعهدات قراردادي، قانون محل اقامتگاه : تطبيقه
اراده فرضي [شود مختلف باشد، قانون محل وقوع عقد اعمال مي] در كشورهاي[ها، كه اقامتگاه آن  پس درصورتي.باشد

توافق صريح [ها به اجراي قانون كشور ديگري توافق نكرده باشند ست كه آناجرا قابل قررات مذكور در حالتي البته م]. طرفين
القانون  ؛أحمد شتات، أسامه(» ]هاتوافق ضمني آن[د كن اعمال قانون ديگري را توجيه ن،احوال و شرايط و يا اوضاع] هاآن
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كه به استناد آن،  است قانون مدني 968 ه مشروح مذاكرات قانون مدني، در خصوص ماد،مذكور
ها، قانون محل وقوع عقد است و  اتباع ايراني با خارجيهوسيلقانون حاكم بر قرارداد منعقده به

   17. نفوذ حقوقي دارد، اتباع خارجه در انتخاب قانون حاكم بر قراردادهتنها اراد
عنوان   عالي بيمه، تحت   شوراي71نامه شماره   آيين1 ه ماد12بر همين اساس، بايد بند 

، 1391سال مصوب » هاشدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهنامه حمايت از حقوق بيمه آيين«
نامه، شامل شرايط و اطالعات قسمتي از مندرجات بيمه: شرايط خصوصي«: كندكه اعالم مي

گذار معين، توافق گر و بيمههاي اضافي يا حذفي است كه بين بيمهيژه و يا پوششخاص و و
 در واقع ممكن .موقع اجرا گذاشته شود  قانون مدني تفسير و به968 ه، با لحاظ ماد»...گردد مي

گذار به اجراي قانون خاصي در گر و بيمهاست يكي از شرايط خصوصي قرارداد بيمه، توافق بيمه
صورت،   در اين. شودها مطرح ميآنبا اي در رابطه الملليكه عنصر خارجي يا بينشد باحالتي 

د و ن اختيار انتخاب قانون حاكم بر قرارداد بيمه را ندار، قانون مدني، طرفين968 هموجب ماد به
  . ستاجرا  قابل باره اين در 968 هحكم مذكور در ماد

كم در فرضي كه حل   بيمه كه از تجار باشند، دستاين، بايد دانست كه اطراف قراردادباوجود 
اختالف به داوري ارجاع شده است، در انتخاب قانون حاكم بر آن آزاد هستند؟ اين فرض را قانون 

داوري  بيني نكرده است و بر همين مبنا، براي پاسخ به سؤال مذكور بايد به قانونمدني پيش
داوري در «:  اين قانون2 ه ماد1موجب بند  بهد زيرا كر رجوع 1376سال  الملليتجاري بين

 .»مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت «،بيمهازجمله » المللياختالفات تجاري بين
 2 و 1توان پاسخ سؤال مطروحه را از بندهاي المللي ميبا مراجعه به قانون داوري تجاري بين

   .دست آورد  آن به27 هماد
المللي، قانون داوري تجاري بين 27 ه ماد2 و 1م و اطالق بندهاي درواقع، بر اساس عمو

توانند قانون اند ميهاي قرارداد بيمه كه حل اختالفات ناشي از آن را به داوري ارجاع دادهطرف
                                                                                                                                        

 العامه و الحلول يءالقوانين، المبادتنازع ؛الهداويحسن  :ك.ن ،مچنين؛ ه11ـ12، صص 2006القانونيه، ، دارالكتبالمدني
الموجز في شرح  ؛رمضان ابوالسعود ؛150، ص 2001، مكتبه دارالثقافه للنشر والتوزيع،  دراسه مقارنه،االردني القانون  الوضعيه في

 ؛ 255 ، ص1994، الدارالجامعيه، لقاعده القانونيهاللبناني، ا بخاصه المصري و القانون والمدني، المدخل إليمقدمه القانون
الحلول الوضعيه  المباديء العامه و، دراسه مقارنه في الدولياإلختصاص القضائيالقوانين و تنازعتنازع ؛الالفي محمدالمبروك

العامه يءالمباداسه مقارنه في در،القوانينتنازع ؛؛ هشام علي صادق175 ،1994، المفتوحهالجامعه، منشورات»التشريعالمقرره في
 القانون ؛عزالدين عبداهللا؛ 654ـ659 صص ،1974المعارف باالسكندريه، ، منشأهالتشريع المصريالحلول الوضعيه المقرره في و

 از طور كه  ؛ همان428ـ429، صص ، الجزء الثاني1986، الدوليينالقضائياالختصاصتنازع القوانين وتنازع المدني الخاص، في
، در خصوص قانون حاكم بر قرارداد، متفاوت است و ذيل بند ايرانشود، حقوق مصر با حقوق بند اخير ماده باال برداشت مي

  . صراحت داللت بر اين معنا دارد قانون مدني مصر نيز به19اول ماده 
  .205ـ206، صص 1386مي، هاي مجلس شوراي اسال، مركز پژوهشمشروح مذاكرات قانون مدني ؛نائيني، احمدرضا. 17
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 اما در كنندقانون حاكم بر قرارداد بيمه تعيين  ،حاضر حاكم بر ماهيت موضوع اختالف را در بحث
موجب قانوني به ماهيت دعوا رسيدگي  ها، داور به آنهوسيلين قانوني بهحالت عدم تعيين چن

   18.دهد آن را مناسب تشخيص مي،كند كه با لحاظ قواعد حل تعارض مي
هاي  مهمي كه از نظرها دور مانده و بايد به آن توجه داشت اين است كه مفاهيم بيمهنكته

از مفهوم روشني  ايران  اين مفاهيم در حقوقتجارتي و مصرفي در نظام حقوق ايران چيست؟ زيرا
داشتن جنبه بر   عالوهبايد افزود كه پاسخ به سؤال مذكور، .  شودروشنبرخوردار نيست و بايد 

 هرسد، حكم مذكور در ماد چرا كه به نظر مي،علمي، از حيث جنبه اثباتي هم قابل توجه است
 اگراجراست،   خصيصه مصرفي قابل داراي ، قانون مدني در خصوص قراردادهاي بيمه968

هاي داراي المللي بر قراردادهاي بيمه قانون داوري تجاري بين27 ه ماد2 و 1مقررات بندهاي 
  . استخصيصه تجارتي حاكم 

عنوان قرارداد بيمه داراي   توصيف قرارداد بيمه بهمسئلهبه ديگر سخن، در بحث فعلي، 
ي ايراني موظف است قبل از اعمال قواعد حل ه كه قاضشدخصيصه تجارتي يا مصرفي مطرح 

 قانون داوري تجاري 27 ه ماد2 و 1 قانون مدني و بندهاي 968تعارض مذكور در مواد 
 زيرا در حقوق كند تعيين  رابودن آنالمللي، نوع وصف قرارداد باال را، يعني تجارتي يا مصرفي بين
  . اعده حل تعارض تقدم دارد اجراي قمسئلهها بر  توصيفمسئله ،الملل خصوصيبين

 قانون 27 ه ماد2 و 1 و بندهاي 2 ه ماد1با نگاهي به بعضي از مقررات، براي مثال بند 
 ،اي آثار در پارهقانونگذارآيد كه دست مي  ه، ب و مانند آن1376المللي سال داوري تجاري بين

موجب مفهوم  عنوان مثال، به به. ه استشدهاي تجارتي و مصرفي قائل به تفكيك عمالً بين بيمه
المللي داوري اختالفات در روابط بين: المللي قانون داوري تجاري بين2 ه ماد1مخالف بند 
 مطابق مقررات اين قانون صورت نخواهد پذيرفت و بر همين اساس، در ،بيمهازجمله غيرتجاري 

توانند  ، طرفين آن نميستاالمللي اي كه داراي يك يا چند عنصر خارجي يا بينهاي مصرفيبيمه
  . كنند بر قراردادشان را انتخاب اجرا قابل  قانون مذكور، قانون 27 ه ماد2 و 1بر مبناي بندهاي 

. هاي تجارتي و مصرفي ارائه نداده است تعريفي از مفاهيم بيمه، ايرانيقانونگذاراين، باوجود 
 1 و بندهاي 2 ه ماد1 آن، بند 2 و 1واد  مانند م،، با لحاظ برخي مواد قانون تجارتايراندر حقوق 

 عالي بيمه، تحت   شوراي71نامه شماره  المللي و آيين قانون داوري تجاري بين27 ه ماد2و 
توان مي »هاشدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهنامه حمايت از حقوق بيمه آيين«عنوان  

 
 تا بر كنند قانون ماهوي يك كشور خاص را انتخاب مي، غالباً متعاملين،انددانان گفتهطور كه برخي از حقوق البته همان .18

يند داوري مربوط به حل اختالفات ا بر فر،’Lex arbitri‘داوري، تحت عنوان محل ها قابل اعمال باشد و قانون قرارداد آن
  : ك.ن ،براي مطالعه بيشتر در اين خصوص. كندز چنين قراردادي حكومت ميناشي ا

Moses, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge 
University Press, pp. 63-64. 
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اردادي است كه در آن خطرات ناشي قر «، تجارتيهداراي خصيصبيمة مقصود از اصطالح : گفت
اي و تاجر است و از  شخص حرفه،گذار آنهاي كالن تجارتي كه بيمهاز معامالت و فعاليت

 . »شود، بيمه مياستگر برخوردار قدرت معامالتي برابر با بيمه

 ،گذار آنقراردادي است كه بيمه «، مصرفيهداراي خصيصبيمة برعكس، منظور از اصطالح 
شود و چنين  هاي كالن تجارتي بيمه نمي خطرات فعاليت،و در آن استكننده رفشخص مص

 ونقل حمل يك بنگاه كه به ، براي مثال.»گر نداردگذاري قدرت معامالتي برابر با بيمهبيمه
خواهد خطرات يا مسئوليت فعاليت كالن خويش را كه به  مي،التجاره اشتغال دارداشخاص يا مال

 ،گذاردر اين مثال، بيمه. كندآيد، بيمه شمار مي  تجارتي به، قانون تجارت2 ه ماد2حكم بند 
 فعاليت تجارتي او ه ناشي از چرخ،شود و خطرات مورد پوشش بيمهاي تلقي ميشخص حرفه

اين، خطرات بر   عالوه. گر برخوردار باشدتواند از قدرت معامالتي برابر با بيمهنوعي مي و به است
 داراي ،كاري و دالليالعملهاي عمومي، حقانكي، صرافي، تصدي نمايشگاههاي بفعاليت
پردازند، اگر بخواهند ها ميآيد و لذا اشخاصي كه به اين فعاليت تجارتي به حساب ميهخصيص

گر االصول از قدرت معامالتي برابر با بيمهشان را بيمه كنند، عليخطرات ناشي از فعاليت تجارتي
  . شودمطالعه »  تجارتيهقرارداد داراي خصيص« عنوان ها بايد تحتقرارداد بيمه آندارند و برخور

منعقد  قرارداد بيمه ، محل سكونت خودسوزيِوادث و آتشحولي شخصي كه از بابت خطرات 
 از موقعيت ،گذاررارداد مصرفي دانست و در آن شخص بيمهقاي را بايد ، چنين قرارداد بيمهكند مي

مباني و داليل تصويب ازجمله گونه كه  ؛ همانبرخوردار نيستگذار ابر با بيمهمعامالتي بر
گذاران، نامه حمايت از حقوق بيمه آيين«عنوان  عالي بيمه، زير  شوراي71نامه شماره  آيين
داراي بيمة گذار قرارداد ، حمايت از بيمه1391سال مصوب » هاشدگان و صاحبان حقوق آن بيمه

گران به ارائه اطالعات كامل، درست و الزام بيمه «،نامه  زيرا اين آيينتاسخصيصه مصرفي 
 18 تا 15 و 8مواد ( را اعالم داشته است » گذاراننامه به بيمه قبل و بعد از صدور بيمه،موقع به
گذار قرارداد داراي تواند حمايت از شخص بيمهدرواقع، يكي از داليل چنين الزامي مي). آن

گر با توسل به نيروي خواهد از سوءاستفاده بيمهعالي بيمه مي   شوراي.باشد  مصرفيهخصيص
گذار در ارائه خدمت  اقتدار مالي و انحصاري كه در اختيار دارد و با استفاده از نياز و اضطرار بيمه

 9 هتوان به مادالبته در اثبات مطلب مذكور مي. كنداي خود به چنين شخصي جلوگيري بيمه
فروش اجباري بيمه به هر طريقي ممنوع «: داردمه مورد بحث استناد كرد كه مقرر مينا آيين
نامه، شركت بيمه مكلف است در صورت درخواست در صورت اثبات فروش اجباري بيمه. است
 استناد هنحو. »هاي دريافتي را عيناً مسترد نمايدهاي صادره را باطل، حق بيمهنامه بيمه،گذاربيمه

نامه به صورت است كه شركت بيمه با فروش اجباري بيمه باال در اثبات مدعاي ما، بدينبه ماده 
ده و لذا توانسته است كه كرگذار از موقيعت معامالتي برتر خود در قرارداد بيمه سوءاستفاده بيمه
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   .اش را به او تحميل كند و شرايط استفاده از خدمت بيمه را به دلخواه خود معين سازدخواسته
داراي بيمة  حل تعارض ناظر به هنكته شايان ذكر ديگر اين است كه با لحاظ تفكيك قاعد

 حاضر  حل تعارض مربوط به بحثه تجارتي از مصرفي، كه مبنا و اساس پيشنهاد قاعدهخصيص
، الزم است كه مالك چنين تفكيكي با روشني بيشتري است ايران قانونگذاردر اين مقاله به 

 تفكيك خطرات داراي ماهيت تجارتي از مصرفي در هته اين معيار يعني نظريالب. شودبررسي 
  .شدمطالعه خواهد  2ـ2)ب(در قسمت خصوص انتخاب قانون، 

 قانون مدني، حداقل در فرضي كه 968 هرسد حكم مذكور در مادترتيب به نظر مي بدين
نند قانون حاكم بر چنين قراردادي تواها مي نيست و آناجرا  قابلاطراف قرارداد بيمه تاجر هستند، 

 قانون 968 هاز لحاظ مبنا، ماد: توان گفتوانگهي در تقويت چنين نظري مي. كنندرا انتخاب 
اي است كه ، ناظر به جامعه1314 و 1313هاي مدني با لحاظ تاريخ تصويب آن، يعني سال

ها غالباً مدني است تا آناصوالً اشخاص آن از سواد حقوقي چنداني برخوردار نيستند و روابط 
المللي، با توجه به سال تصويب آن، يعني سال  قانون داوري تجاري بين27 هماد ولي 19.تجاري
م برخوردارند و ز و از اطالعات حقوقي الندجرااي است كه معموالً افراد آن ت، ناظر به جامعه1376

آيد كه در وضع موجود قوانين برميبه ديگر سخن، از . استها بيشتر تجارتي لذا روابط حقوقي آن
 كلي ه استثنايي دارد و قاعده چهر،اصل آزادي انتخاب قانون حاكم بر قرارداد بيمه، ايران حقوق

  .است قانون مدني 968 ه ماد،در اين خصوص
 اروپا، اصل حاكميت اراده در انتخاب هبنابراين، چه در حقوق ايران و چه در حقوق اتحادي

صورت محدود و استثنايي پذيرفته شده است و تنها در صورتي   بر قرارداد بهاعمالقابل قانون 
 كه قانون چنين اختياري را به كنندتوانند قانون حاكم بر قرارداد بيمه را انتخاب اطراف قرارداد مي

دليل محدوديت حاكميت اراده در انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه، . ها داده باشدآن
گذاران از لحاظ از طرف ضعيف در اين قرارداد است زيرا عموماً در قرارداد بيمه، بيمهحمايت 

آيند و لذا حمايت شمار مي گران، اشخاص ضعيفي بهگري نسبت به بيمهزني و معاملهقدرت چانه
 قانون قابل اعمال بر ه مقررات خاصي درباركنددر قراردادهاي بيمه، ايجاب مي از طرف ضعيف

 . شودبيني راردادهايي پيشچنين ق

گذاران در قرارداد بيمه گران از همين وضعيت ضعيف بيمهبه ديگر سخن، ممكن است بيمه
 كه حمايت كمتري از كنندسوءاستفاده كنند و قانون ماهوي كشوري را حاكم بر چنين قراردادي 

اين قضيه صادق كننده گونه كه در قراردادهاي استخدام و مصرف كند؛ همانگذار ميبيمه

 
خوبي قابل برداشت   چنين ادعايي به، آن968ده گونه كه از صورت مشروح مذاكرات قانون مدني در خصوص ما همان .19

  .205ـ206، صص همان ؛نائيني: ك.ن ، قانون مدني968است؛ براي مطالعه مشروح مذاكرات ماده 
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 20.است

 قانون مدني ايران، از لحاظ اينكه اصل آزادي اراده را در انتخاب 968 هرسد، مادبه نظر مي
گرايي  مصرفهاي كه خصيص قراردادهاي بيمههته است، دربارپذيرفقانون حاكم بر قرارداد بيمه 

ولو اينكه هدف از  تاسكننده است، قابل دفاع  شخص عادي يا مصرف،گذاردارند و در آن بيمه
طور كه مالحظه مي شود،  نهما. كننده نباشد  حمايت از مصرف968محدوديت اراده در ماده 

 اروپا، از اين نظر كه اصل حاكميت اراده را در انتخاب قانون ههاي حقوقي ايران و اتحادينظام
ند اما از حيث مبنا و ا نزديكاند، به هماي استثنايي پذيرفتهعنوان قاعده حاكم بر قرارداد بيمه، به

 قانون مدني ايران، به دليل ايجاد 968 هاين، مادباوجود . دليل چنين محدوديتي از هم دور هستند
، در خصوص »قانون محل وقوع عقد«رد ارتباط نزديك قرارداد بيمه با  اماره مطلق و غيرقابل

   .استاتباع ايراني، قابل انتقاد 
  
  ثناي وارده بر اجراي قانون خارجي استه شباهت در زمين.ب

 اروپا در خصوص قانون حاكم بر هموجب قواعد حل تعارض حقوق ايران و اتحادي كه به  هنگامي
شود، اجراي چنين قانوني در شناخته ميدار  صالحيتعنوان قانون  قرارداد بيمه، قانون خارجي به

 لذا در .پذير نباشدها امكانن امري آن اروپا يا ايران ممكن است به دليل قوانيهكشورهاي اتحادي
 غيرعمر و همچنين بند ه دستورالعمل دوم بيم7 ه ماد2 و قسمت دوم بند 7 ه ماد1بند ) ز(قسمت 

 كه مانع اجراي اروپا ه عمر، به قوانين امري كشورهاي اتحاديه دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد4
 خاصي ه، در حقوق ايران، مقررهمه ينباا. شوند اختصاص داردميدار  صالحيتقانون خارجي 

شود و در ، ديده نميشودكه مانع اجراي قانون خارجي در قرارداد بيمه  قانون امريدرمورد 
، مطالعه اين شودطور كه مالحظه مي همان. كرد قانون مدني استناد 975 هباره بايد به ماد اين

  .استوليه پژوهش حاضر هاي ا اروپا از ضرورتهشباهت بين حقوق ايران و اتحادي
 هعوامل تغييردهنده نتايج انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه در حقوق اتحاديازجمله 

 7 ه ماد1بند   اين قسمت از. غيرعمر استه دستورالعمل دوم بيم7 ه ماد1بند ) ز(اروپا، قسمت 
  :كنداعالم مي

توانند  طرفين مي21،)و(يا ) الف(شده در بندهاي اين امر كه در خصوص موضوعات اشاره«
 

20. Mélin, François, ‘Droit international privé, Conflits de juridiction, Conflicts de lois’, Glivers 
d´Annales corrigées pour les étudiants en DEUG de Droit, 2002, pp.168-169; McClean David, Morris: 
The Conflicts of Laws, Sweet & Maxwell, 2000, pp. 349-352; McClean, David, Morris: The Conflict of 
Laws, Sweet and Maxwell, 1993, pp. 274-275.  

 باشد كه محل سكونت كشور عضو اتحاديه اروپاكه محل وقوع خطر در ، درصورتي7 ماده 1 بند )الف( مطابق قسمت .21
البته ممكن است . دكن قانون چنين كشوري بر قرارداد بيمه حكومت مي،گذار يا اداره مركزي او در آنجاستمعمولي بيمه

 يعني كشور محل  ـر مشروط بر اينكه قانون كشور محل وقوع خط،نندك كشور ديگري را بر قرارداد حاكم ،طرفين قرارداد
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 كشور عضو اتحاديهتواند از اجراي قوانين امري ، نميكنندقانون حاكم بر قرارداد بيمه را انتخاب 
در زمان انتخاب قانون، تنها با ] عنصر محل وقوع خطراستثناي  به[ كه ساير عناصر قرارداد اروپا

عضو مذكور كشور اينكه قوانين امري  مشروط بر ،چنين كشوري ارتباط دارد، جلوگيري كند
  .» قرارداد ندهدهوسيلها را به تخلف از آنه اجازاروپا اتحاديه

 پاسخ مسئلهخواهد به اين  غيرعمر ميه دستورالعمل دوم بيم7 ه ماد1بند ) ز(درواقع، قسمت 
محل وقوع  ـ يعني غير از قانون كشور اروپا ههاي اتحاديدهد كه آيا قوانين آمرانه ساير دولت

سؤال   طرفين آن زيرهوسيلتوانند اعتبار انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه را بهمي خطر ـ
  ببرند يا خير؟

استثناي  بهكه تمام عناصر ارتباط قرارداد بيمه،  ، در حالتي7 ه ماد1مطابق اين قسمت از بند 
 ، مربوط باشداروپاضو اتحاديه كشور ععنصر محل وقوع خطر، در زمان انتخاب قانون به يك 

قوانين امري چنين كشوري ممكن است انتخاب طرفين را بر قرارداد بيمه ناديده بگيرد و از اعتبار 
  . كندساقط 

منعقد ) احتمالي(رفته يا سود منتظره اي در خصوص منافع ازدستبراي مثال، قرارداد بيمه
گذار، محل انعقاد عقد، محل تابعيت بيمهگر،  كه در آن تابعيت و محل فعاليت بيمهشودمي

 كشور عضو اتحاديهو محل وقوع خطر در  )الف( ياروپا كشور عضو اتحاديهپرداخت خسارت 
 ه دستورالعمل دوم بيم7 هماد )الف(موجب قسمت بند  در اين مثال، طرفين به. است )ب( ياروپا

البته قواعد حل . كنند بيمه حاكم ميرا بر قرارداد )ج( يكشور عضو اتحاديه اروپاغيرعمر، قانون 
نيز اختيار انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه را  )الف( يكشور عضو اتحاديه اروپاتعارض 

   .دهدمي
رفته يا سود منتظره  منافع ازدستهبيم ،)الف( ياروپا كشور عضو اتحاديه حقوق هفرض كبه 

صورت   زيرا بهاستين منافعي از قوانين آمرانه آن  بطالن بيمه چن،داندرا باطل مي) احتمالي(
بيمه منافع . شده تجويز شده استرفتن شيء بيمه دست  تنها براي از، خسارته بيم،معمول
 چرا كه با تبديل انتظار و احتمال ،شودباطل محسوب مي) احتمالي(رفته يا سود منتظره ازدست

شود، در اين مثال، كه مالحظه مي  چنان22.آورديوجود م  گذار بهمحض به يقين، نفعي براي بيمه
                                                                                                                                        

، طرفين قرارداد 7 ماده )و(موجب بند  همچنين به. ها داده باشد اين اجازه را به آن ـگذارسكونت معمولي يا اداره مركزي بيمه
 اصل حاكميت اراده در ،و در خصوص اين خطراتبيمه، در خطرات ناشي از فعاليت كالن تجارتي، اجازه انتخاب قانون را دارند 

  .انون حاكم بر قرارداد بيمه معتبر استانتخاب ق
رفته يا سود منافع ازدست(النفع  اي كه ذكر آن خالي از فايده نيست اين است كه در گذشته حقوق فرانسه بيمه عدم نكته.22

يلي در  تفصهبراي مطالع. استاي معتبر موجب نظام حقوقي باال، چنين بيمه در حال حاضر، بهولي دانست را باطل مي) منتظره
  :ك.ن ،اين خصوص

Caille, Catherine, “Assurance de dommage”, Dalloz, 2008, n˚ 92. 
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 )الف( يكشور عضو اتحاديه اروپامحل وقوع خطر با استثناي  بهتمام عناصر ارتباط قرارداد بيمه 
 7 ه ماد1بند ) ز(اي، بر اساس قسمت  لذا انتخاب قانون حاكم بر چنين قرارداد بيمه.استمرتبط 

  . اعتبار ساقط است غيرعمر، از درجههدستورالعمل دوم بيم
وجه در اين ماده  هيچ به« : دستورالعمل مذكور7 ه ماد2بر اين، مطابق بند   عالوه

ها امري باشند، مانعي ايجاد آن اگر، ]دار رسيدگيعهده[براي اعمال قواعد دادگاه ] دستورالعمل[
  .  باشداجرا  قابل ،نظر از اينكه قانون ديگري نسبت به قرارداد نخواهد شد، قطع
، يعني قوانين شودكه تصريح مي طوري  اروپا بهه قانون كشورهاي عضو اتحاديممكن است

ن را كردامري دولت عضوي كه خطر در قلمرو آن واقع شده است يا دولت عضوي كه تعهد بيمه
ن موجب قواني اعمال شود؛ مشروط بر اينكه و تا حدودي كه به] بر قرارداد بيمه[دارد، مقرر مي
 موقع  اعمال نسبت به قرارداد، بايد به  نظر از قانون قابل رف مذكور، چنين قواعدي، صكشورهاي

   .»...اجرا گذاشته شود 
شود، قاضي در اجراي خوبي استنباط مي به7 ه ماد2كه از ظاهر بخش دوم بند   طور همان

نعقاد قرارداد بيمه  كه خطر در آن واقع شده است يا تكليف اكشور عضو اتحاديه اروپاقوانين امري 
  دررم كنوانسيون 7 ه ماد1اين، بخش مذكور، با بند   بر  عالوه. دارد، مختار استرا مقرر مي

دارد، از دو اي مانند آن بيان ميكه مقرره خصوص قانون قابل اعمال نسبت به تعهدات قراردادي 
 : استحيث متفاوت 

را كه با قرارداد  ور عضو اتحاديه اروپاكش اجراي قوانين امري ،رمكنوانسيون ) تفاوت اول
 ه اما دستورالعمل از اعمال قوانين امري دولت اتحاديكنددارد، اعالم ميرا ترين ارتباط نزديك

  . گويد دارد، سخن مياروپا كه خطر در آن واقع شده است يا تكليف انعقاد قرارداد بيمه را مقرر مي
 كه خطر در آن واقع اروپا كشور عضو اتحاديه كه البته بعضي از علماي حقوق اعتقاد دارند

كه با قرارداد  كشور عضو اتحاديه اروپاشده يا تكليف انعقاد قرارداد بيمه را مقرر داشته است، با 
و لذا قاضي مكلف است درهرحال قوانين امري  است ترين ارتباط را دارد متفاوت نزديك،بيمه
  23.كندرا اجرا   عضو اتحاديه اروپا اخيركشور

گونه نيست زيرا هميشه اين اي قابل دفاع نيسترسد، اطالق و عموم چنين نظريهبه نظر مي
كه خطر در آن واقع شده است يا تكليف انعقاد قرارداد بيمه را  كشور عضو اتحاديه اروپاكه قانون 
، نسبت بين گردي  عبارت  به. ترين ارتباط را نداشته باشد نزديك،دارد، با قرارداد بيمهمقرر مي

كه خطر در قلمرو آن واقع شده يا تكليف انعقاد قرارداد بيمه را  كشور عضو اتحاديه اروپاقانون 
كه ارتباط نزديك با قرارداد بيمه دارد، عموم  كشور عضو اتحاديه اروپااعالم داشته است با قانون 

 خطر در قلمرو آن كه اروپا ه چرا كه كليت و شمول قانون دولت اتحادي،و خصوص مطلق است
 

23. Seatzu, op. cit., p. 151.  
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 بيش از قانون كشوري است ،طور مطلق واقع شده يا تكليف انعقاد قرارداد بيمه را اعالم داشته، به
ها با درواقع، در برخي موارد ممكن است اين نظام: ترين ارتباط را دارد نزديك،كه با قرارداد بيمه

 بيشترين ،ها با قرارداد بيمه آن، مواردترين ارتباط را داشته باشند و در بعضي نزديك،قرارداد بيمه
  . دنارتباط را نداشته باش

 كه اروپايي كشور آلمان، يعني دولت ، محل وقوع خطر،براي مثال، در يك قرارداد بيمه
گر كشور فرانسه گذار و تابعيت بيمه، محل فعاليت بيمهكندتكليف انعقاد قرارداد بيمه را اعالم مي

در اين مثال، ممكن است . است كشور انگليس ،منتخب اطراف قرارداداست و حال آنكه قانون 
ترين ارتباط را با قرارداد مذكور دارد؛ اگرچه محل  نزديك،دادگاه تشخيص دهد كه قانون فرانسه

  .  آلمان باشد،وقوع خطر
آيد، قانون دست مي ه غيرعمر به دستورالعمل دوم بيم7 هگونه كه از ماد وانگهي، همان

 فرض بر اين ،شودترين ارتباط را دارد، بر قرارداد بيمه اجرا مي كه قرارداد با آن نزديككشوري
ترين ، نزديككه خطر در قلمرو آن واقع شده است اروپا هاتحاديعضو  با دولت ،است كه قرارداد

   24.است اما خالف اين فرض نيز قابل اثبات .ارتباط را دارد
ترين ارتباط را با دولت  نزديك، كه قراردادكندتواند برداشت يلذا بر اساس اين ماده، دادگاه م

گذار را مكلف به بستن كه خطر در قلمرو آن واقع شده است يا اينكه بيمهدارد  اروپا هاتحاديعضو 
 قانون كشور ديگري، غير از دو كشور مذكور در ، اگرچه طرفين،كندگر ميقرارداد بيمه با بيمه

ين اباوجود پس دادگاه . ه باشندكرد غيرعمر، بر قرارداد حاكم هوم بيم دستورالعمل د7 هماد
كه خطر در قلمرو آن واقع شده را  اروپا هاتحاديعضو تواند مقررات امري دولت انتخاب طرفين مي

 بيشترين ،ه است و نيز قرارداد با آن دولتكردگر گذار را مكلف به عقد قرارداد بيمه با بيمهيا بيمه
   .ا دارد، بر آن قرارداد اجرا كندارتباط ر

المللي از  تشخيص قواعد امري بينه معيارهايي دربار، درمجموعرمكنوانسيون ) تفاوت دوم
ه ها ببا لحاظ طبيعت و هدف قواعد امري و نيز نتايج اجرا يا عدم اجراي آن قوانين تخييري،

الملل از قوانين ر عرصه بينتوان قواعد امري را ددهد كه بر اساس اين معيارها ميدست مي
، در حاضرناظر به بحث  اروپا ههاي اتحادياين، در دستورالعملباوجود . تخييري تشخيص داد

، رمالمللي از قوانين تخييري، برعكس كنوانسيون  تشخيص قوانين امري بينهخصوص نحو
 همچنين بنيادهاي  مصالح جامعه وهها با مالحظحال، دادگاه هر  به25.شودهايي ديده نميمالك

اروپا ـ كه خطر  كشور عضو اتحاديهاجراي قوانين امري درمورد سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن، 
ـ  كندگر ميگذار را مكلف به بستن قرارداد بيمه با بيمهدر قلمرو آن واقع شده است يا اينكه بيمه

 
24. Under Article 7(1) (h): “… The contract shall be rebuttably presumed to be most closely connected 
with the Member State in which the risk is situated”. 

25. Seatzu, op. cit., p. 151.  
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  .گيرندتصميم مي
هاي اجراي قانون منتخب در دو ر نيز تعديل عمه دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد4البته در بند 

قسمت اول، قوانين مربوط به نظم عمومي كشور متبوع دادگاه؛ قسمت دوم، : قسمت آمده است
 ،اندكي داردكارايي  قسمت دوم اين ماده، هاين، مقررباوجود . قوانين امري كشور محل وقوع تعهد

گذار  كه بيمه كشور عضو اتحاديه اروپاعني  اصوالً قانون كشور محل وقوع تعهد، ي،چرا كه درعمل
، تنها در 4 ه ماد4 پس قسمت دوم بند .شودسكونت معمولي دارد، بر قرارداد اعمال ميآنجا در 

 انتخاب ه اجاز، عمرهست كه قانون كشور محل وقوع تعهد به اطراف قرارداد بيماجرا  قابلصورتي 
گذار، قانون منتخب و حاكم بر قرارداد وع بيمهقانون كشور ديگري را بدهد يا اينكه قانون متب

  .بيمه باشد
 خاصي در خصوص قانون امري كه مانع اجراي هكه گفته شد، در حقوق ايران، مقرر چنان

 قانون مدني 975 ه بايد مادهبار ، وضع نشده است و لذا در اينشودقانون خارجي در قرارداد بيمه 
  باال، از اجراي قانون خارجيِهموجب ماد توانند بهاي ايران ميهترتيب، دادگاه بدين. دكررا مطالعه 

  . كندحاكم بر قرارداد بيمه خودداري 
گر فرانسوي در خصوص جبران گذار ايراني و بيمهعنوان مثال، قرارداد بيمه بين بيمه به

شود و قانون منتخب طرفين، قانون كشور گر در كشور بلژيك منعقد ميخسارات عمدي بيمه
گذار ايراني در بنابراين، بيمه. كندگر از اجراي تعهدات خود امتناع مي اما بيمهاستنگليس ا

در اين مثال، دادگاه نبايد قانون خارجي را به . كند مياگذار اقامه دعو بيمهههاي ايران عليدادگاه
به حساب  چرا كه چنين قراردادي مخالف نظم عمومي ،دكن قانون مدني اجرا 975 هاستناد ماد

 زيرا يكي از استاي باطل اساس حقوق انگليس، چنين قرارداد بيمه همچنين بر 26.آيدمي
به ديگر سخن، نبايد . عنوان موضوع قرارداد بيمه اين است كه بايد اتفاقي باشد مشخصات خطر به

قواعد موجب   وانگهي به27.گذار باشد ناشي از عمد بيمه،وقوع حادثه يا خطر موضوع قرارداد بيمه
گذار بايد اقدامات عمومي مسئوليت مدني در حقوق انگليس، در حالت وقوع حادثه يا خطر، بيمه

صورت، آن مقدار از خسارت كه    در غير اين.الزم را براي جلوگيري از افزايش خسارت انجام دهد
 قابل ،گر، از شخص بيمهاستگر در گسترش حادثه ناشي از عدم اقدامات معقول و متعارف بيمه

  28.مطالبه نخواهد بود
 اروپا و ايران، در خصوص قانون حاكم ه حقوق اتحادي،توان گفتبنا به چنين مالحظاتي مي

 
گذار يا نمايندگان او نخواهد گر مسئول خسارات ناشي از تقصير بيمهبيمه « :7/2/1316 قانون بيمه ايران مصوب 14ماده  .26
  .»بود

27. Harpwood, Vivienne, Principles of Tort Law, Cavendish Publishing Limited, 2000, p. 7. 
28. Stuhmcke, Anita, Essential Tort Law, Cavendish Publishing (Australia) Pty Ltd, 2001, p. 148; 
Hodgin, Ray, Insurance Law Texts and Materials, Cavendish Publishing Limited, 2002, p. 64.  
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 چرا كه هم ،هم شباهت دارند  استثناي وارده بر اجراي قانون خارجي باهبر قرارداد بيمه، در زمين
 غيرعمر و قسمت هعمل دوم بيم دستورال7 ه ماد2موجب بخش اول بند   اروپا، بههدر حقوق اتحادي

 قانون 975 ه عمر، و هم در حقوق ايران، مطابق ماده دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد4اول بند 
  . كند حاكم بر قرارداد بيمه، خودداري دادگاه بايد از اجراي قانون خارجيِاي موارد،  در پارهمدني،
 

  ها تفاوت .2ـ1
 اروپا در خصوص قانون حاكم بر قرارداد بيمه وجود ههايي كه بين حقوق ايران و اتحاديشباهت

براي . اين دو نوع نظام حقوقي ناديده گرفته شودميان  هاتفاوت كه شوددارد، نبايد مانع از آن 
 در دو مسئلهدر اينجا  اين موضوع، باره اروپا دره بين حقوق ايران و اتحاديهاتفاوتشدن  روشن
 دو زمينه عبارت است از منابع و استثنائات وارده بر محدوديت اين .شودميبررسي  اساسي هزمين

  . اصل حاكميت اراده
 
   منابع ه اختالف در زمين.الف
 اروپا، در بحث قانون حاكم بر قرارداد بيمه، نظام حقوقي هكه گفته شد، در حقوق اتحاديچنان

 هيرعمر، دربار غه دستورالعمل دوم بيم7 ه ماد3بيني شده است و مطابق بند خاصي پيش
بيني خاصي ندارند، براي پيش ،حاضر هاي مربوط به موضوعموضوعاتي كه مقررات دستورالعمل

ها، بايد قواعد  شكل قراردادها، اهليت اطراف قرارداد، وجود و صحت قرارداد و مانند اين،مثال
 ل خصوصيِالمل منظور از مقررات عمومي حقوق بين.شودالملل خصوصي اجرا عمومي حقوق بين

، در خصوص قانون قابل اعمال بر رم اين دستورالعمل، مقررات كنوانسيون 7 ه ماد3مذكور در بند 
  29.استتعهدات قراردادي 

اي  حل تعارض ويژههقانون حاكم بر قرارداد بيمه، قاعددرمورد ،  ايراناين، در حقوقباوجود 
الملل خصوصي در د عمومي حقوق بينرو، همان قواع شود و ازاينقراردادها ديده نمياين  براي
 ه اختالف در زمين،اجمالتاكنون به. ستاجرا قابل اعمال بر قرارداد بيمه،    تعيين قانون قابلهزمين

، ولي ه شد شناخت، اروپا در خصوص قانون حاكم بر قرارداد بيمههمنابع بين حقوق ايران و اتحادي
  .شودبا تفصيل بيشتري بررسي  ن اختالفبراي تكميل اين شناخت، الزم است كه مفهوم اي

هاي عمر  قانون حاكم بر قرارداد بيمه، بين بيمهه اروپا دربارهالملل خصوصي اتحاديحقوق بين
 

 حاضر، مربوط به بحث اروپاي اتحاديه ها ممكن است كه دستورالعملرم در صورتي اجراي مقررات كنوانسيون  البته.29
احوال و شرايط،  و  لذا در هر مورد خاص، قاضي با لحاظ اوضاع.له مطروحه نداشته باشندئمسدرمورد صراحتاً يا ضمناً حكمي 

ا ي شودهاي بيمه اتحاديه اروپا ميالملل خصوصي دستورالعمل مشمول قواعد حقوق بين،كه موضوع مطروحهكند بايد بررسي 
   .(Seatzu, op. cit., pp. 146-147)كند رجوع رمتواند به كنوانسيون ها، دادگاه مي در صورت سكوت اين دستورالعمل.خير



       اروپاحقوق ايران و اتحاديه    (مطالعه تطبيقي قانون حاكم بر قرارداد بيمه(    
____________________________________________________________________  
333

 حل تعارضي در ههاي اين اتحاديه، قاعد چرا كه دستورالعمل، قائل به تفاوت است،و غيرعمر
 عمر ه حل تعارض ناظر به قرارداد بيمه غيرعمر مقرر داشته است كه با قاعدهخصوص قرارداد بيم

 و 28، 27 غيرعمر و همچنين مواد ه دستورالعمل دوم بيم7 و 2ترتيب، در مواد  بدين. فرق دارد
. ه استشد غيرعمر، قواعد انتخاب قانون حاكم بر قرارداد بيمه اعالم ه دستورالعمل سوم بيم31

 ه دستورالعمل سوم بيم31 و 28ر و نيز مواد  عمه دستورالعمل دوم بيم4 هها، ماداينبر   عالوه
  :آيد ، در پي ميشود كه معرفي اجمالي اين موادمي  قانون حاكم بر قرارداد بيمه ديدههعمر در زمين

 غيرعمر، قانون ه غيرعمر، قانون حاكم بر قرارداد بيمه دستورالعمل دوم بيم7 همطابق ماد
باره بايد بين خطر واحد  البته در اين. اقع شده استكه خطر در قلمرو آن و ستاروپا هدولت اتحادي

كشور  ،كه در خطر واحد، محل وقوع خطردرصورتي) الف:  قائل به تفكيك شد،و خطرات متعدد
يا ) در خصوص اشخاص حقيقي(گذار باشد كه محل سكونت معمولي بيمه عضو اتحاديه اروپا

رد، قانون چنين كشوري بر قرارداد بيمه قرار داآنجا در ) اشخاص حقوقيدرمورد ( مركزي هادار
گذار  مركزي بيمهه اما اگر محل وقوع خطر با محل سكونت معمولي يا اداركندحكومت مي

محل وقوع خطر يا محل  يكشور عضو اتحاديه اروپاتوانند قانون متفاوت باشد، طرفين مي
   كنند؛گذار را بر قرارداد بيمه حاكم مركزي بيمههسكونت معمولي يا ادار

حالت اول، تمام خطرات در قلمرو : كردتوان دو حالت را بررسي  خطرات متعدد ميهدربار) ب
فرض اول، فرضي است كه : شودافتد كه به دو فرض عمده تقسيم مي اروپا اتفاق ميهاتحادي

دستورالعمل در خصوص . دهد ميآن رخ خارج از ، اروپا و بعضي ديگرهبعضي از خطرات در اتحادي
  30.اندهاي گوناگوني داده آن نظريهه حكم صريحي ندارد و علماي حقوق دربار،ين فرضا

 قائل به تفكيك ،فرض اول، بايد بين دو دسته از خطراتدرمورد رسد حال به نظر مي هربه
 هپذير، خطرهاي واقع در اتحادي در خصوص خطرات تجزيه.پذيرناپذير و تجزيهخطرات تجزيه: شد

 ولي 31است رم، تابع كنوانسيون آنهاي اين اتحاديه و خطرهاي خارج از دستورالعملاروپا، تابع 
ست ولو اينكه كل اين اجرا قابل  اروپا ههاي اتحادي دستورالعمل وناپذيربر تمامي خطرات تجزيه
  . اروپا واقع نشده باشدهخطرات در قلمرو اتحادي

توان در دو تد كه اين فرض را هم مياف اروپا اتفاق ميه خطرات در اتحاديهفرض دوم، هم
واقع شده  كشور عضو اتحاديه اروپا  يكحالت اول، كل خطرات در قلمرو: دكرحالت مطالعه 

ه، ولي چنين قسمي در حكم خطر واحد كردبيني ن صراحتاً اين قسم را پيش،دستورالعمل. است
 

30. Seatzu, op. cit., pp.145-146. 
آن  در قلمرو اتحاديه اروپا و خارج از آن، قانون حاكم بر واقعهاي عنوان مثال، در قرارداد بيمه، در خصوص ساختمان به .31

دهد، مطابق دستورالعمل دوم بيمه هاي واقع در اتحاديه اروپا را پوشش ميقسمت از قرارداد كه خطر ناشي از ساختمان
هاي خارج از اتحاديه اروپا را آن قسمت از قرارداد كه خطر ناشي از ساختمان قانون حاكم بر ولي شودغيرعمر مشخص مي

  .ين خواهد شد، تعيرمكنوانسيون بر اساس دهد، پوشش مي
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 .ستاجرا قابل ذكور نيز است و لذا همان مطالبي كه در خصوص خطر واحد گفته شد، در حالت م
  در اين.دهدمختلف رخ مي اروپا هحالت دوم، حالتي است كه خطرات در قلمرو كشورهاي اتحادي

البته در . كنندتوانند قانون هريك از اين كشورها را بر قرارداد بيمه حاكم صورت، طرفين مي 
  .شد اشارهبه حالت دوم  غيرعمر، ه دستورالعمل بيم7 ه ماد1بخش سوم بند 
دارد   غيرعمر، قواعدي را مقرر ميهالعمل دوم بيم  دستور2 هماد) د(نشان كرد كه بند بايد خاطر

 يعني محل  را،7 هشده در مادكلي اعالم  ه و درواقع، قاعدكندكه محل وقوع خطر را تعيين مي
در خصوص اشخاص (گذار سكونت معمولي بيمهي محل كشور عضو اتحاديه اروپا ،وقوع خطر

اشخاص درمورد (تشكيالت خاص شخص حقوقي كه قرارداد ناظر به آن است محل يا ) قيقيح
   32.دنز، تخصيص مي)حقوقي
ها، ها و متعلقات آنها يا ساختمان محل خطر در خصوص ساختمان2 هماد) د(اساس بند  بر

البته شرط اجراي حكم مذكور در متعلقات . ستا ها واقع شدهكه ساختمان استمحلي 
درمورد  .شده باشد   واحدي بيمههنامها اين است كه ساختمان و متعلقات آن با بيمه اختمانس

 مسافرتي يا تفريحي كه ه بيمه دربار.ستا كه به ثبت رسيده است موتوري، محلي هوسايل نقلي
 گذار در كه بيمه ستاروپا هاتحاديعضو  چهار ماه يا كمتر از اين مدت است، دولت مدت اعتبار آن

  .ه استكردنامه را دريافت آن بيمه شده و بيمه
يعني با توجه ( غيرعمر، صراحتاً يا ضمناً ه دستورالعمل بيم7 هاطراف قرارداد با رعايت ماد اگر

ه باشند، دادگاه با كردقانون حاكم بر قرارداد بيمه تعيين ن) احوال هر قرارداد و به شرايط و اوضاع
، 7 هشده در مادهاي اعالميك از دولتد كه قرارداد با كدامكنلحاظ بندهاي اين ماده مشخص مي

  بنديكه در حقوق انگليس، قانون مناسب از طريق طبقه  طور همان 33؛ترين ارتباط را داردنزديك
 ، اكثر ارتباطاتاگر لذا .شودهاي حقوقي مختلف، مشخص ميرارداد بيمه با نظامقارتباطات 

  34.شودد، چنين قانوني، مناسب فرض ميمتوجه قانون ملي واحدي باش
 هوسيل بر قرارداد بيمه بهاجرا قابل  قانون ه مذكور، در خصوص تجزيهاين، در مادباوجود 

دهد كه در صورت عدم  حكمي وجود ندارد و تنها به دادگاه اين اختيار را مي،اطراف قرارداد
بي، بر موضوعات مختلف آن، قوانين انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد يا بطالن چنين انتخا

 35.كند اجرا  را غيرعمره دستورالعمل بيم7 هشده در بندهاي مادكشورهاي اعالم

 
32. Koppenol-Laforce, op. cit., p. 162.  
33. Stone, op. cit., pp. 325-326. 
34. Hardy Ivamy, E. R, General Principles of Insurance Law, Butterworth & Co (Publishers) LTD, 
1979, pp. 628-632; North, P. M. and Fawcett, J.J., Cheshire and North Private International Law, 
Butterworth & Co (Publishers) LTD, 1987, p. 463; Graveson, R. H., The Contract of Laws, Sweet & 
Maxwells, 1969, pp. 424-435. 
35. Seatzu, op. cit., p. 145. 



       اروپاحقوق ايران و اتحاديه    (مطالعه تطبيقي قانون حاكم بر قرارداد بيمه(    
____________________________________________________________________  
335

 بيان شده 31 و 28، 27 ه غيرعمر، در سه مادهقواعد انتخاب قانون در دستورالعمل سوم بيم
 هدهند  پوششةاي بيم اصل آزادي اراده را در انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداده27 هماد: است

  .  استپذيرفتهخطرات داراي ماهيت تجارتي 
 در خصوص خطرات داراي ماهيت مصرفي يا غيرتجارتي، اصل آزادي انتخاب 28 هدر ماد
موجب اين   چرا كه به،اعمال است  صورت محدود پذيرفته شده و قواعد امري نيز قابل قانون به

گذار را از بستن  تواند بيمهاتفاق افتاده است، نميآنجا   كه خطر دراروپا هاتحاديعضو دولت «: ماده
 اقتصادي ه جامع239/73 از دستورالعمل دوم 6 هگر مجاز بر اساس شرايط مادبيمه قرارداد با

كشور عضو كننده از نظم عمومي در  به شرط اينكه با مقررات قانوني حمايت،منع كنداروپا 
   36.»پيوسته، تعارض نداشته باشد كه خطر در آن به وقوع اروپا اتحاديه

 شود گر در صورتي مجاز محسوب مي، شخص بيمه239/73 دستورالعمل دوم 6 همطابق ماد
 مقام صالح صادر شده و نيز تعهد هوسيلاي بايد بهالبته چنين اجازه.  رسمي داشته باشدهكه اجاز

  . گر از موضوعات مقرر در مجوزش باشدبيمه
گر، تكليف ارائه اطالعات مربوط به قانون قابل اعمال بر  به بيمه31 هها، ماداينبر   عالوه

اصل انتخاب «عنوان  با توان اين تكليف را كند كه مي اعالم مي راگذارقرارداد بيمه به بيمه
  را اختيار انتخاب قانون، اطراف قرارداداگر مذكور، همطابق ماد 38.كرد مطالعه 37»آگاهانه قانون
گر پيشنهاد انتخاب قانون خاصي را بدهد، او يا در حالت داشتن چنين اختياري، بيمهنداشته باشند 

گذار ارائه   قابل اعمال بر قرارداد، اطالعاتي را به بيمهمكلف است در خصوص قانون پيشنهاديِ
 ،گذارست كه بيمهاجرا قابل ، تكليف باال تنها در حالتي 31 ه ماد3 البته بر اساس بند 39.كند

 
 2از شماره  1-2ماره از ش )ب(قسمت  :ك.ت داراي ماهيت تجارتي و مصرفي، ن براي توضيح بيشتر در خصوص خطرا.36

  .همين نوشتار
37. Aware Choice of Law Principle 
38. Zeatzu, op. cit., p. 160. 

نامه حمايت از حقوق  آيين«:  عنوانباعالي بيمه،    شوراي71نامه شماره  ، يكي از داليل تصويب آيينايرانالبته در حقوق  .39
گران به ارائه اطالعات كامل، درست و الزام بيمه«، 1391 سال مصوب »هاشدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهبيمه
نامه، چنين الزام و   اين آيين18 تا 14، 8طور كه مواد   هماناست،» گذاراننامه به بيمه قبل و بعد از صدور بيمه،موقع به

گر موظف است اطالعات دقيقي در  بيمهنيز ايران در حقوق: توان گفتبنابراين مي. گران تحميل كرده استتكليفي را به بيمه
گذار، ميزان حق بيمه و نحوه پرداخت آن، خطرات اصلي تحت گر و بيمههاي بيمه، وظايف و تعهدات بيمهخصوص پوشش

 گذار قرار دهد كه اين وظيفهدر اختيار بيمهرا ها نامه و مانند اينانفساخ و ابطال بيمه پوشش، خطرات استثناشده، شرايط فسخ،
گران به ارائه اطالعات ضروري  در واقع با الزام بيمه.د كرمطالعه »اصل آگاهانه انعقاد قرارداد بيمه«عنوان  توان زير را مي

گذاران، مدت بيمه، تاريخ شروع و انقضاي قرارداد بيمه، ميزان حق بيمه و نحوه گران و بيمهدرباره وظايف و تكاليف بيمه
گذار با آگاهي و اطالع بيمه  ديگر،گذارانها به بيمهپوشش، خطرات استثناشده و امثال اينپرداخت آن، خطرات اصلي تحت 

هاي آن تجار اي كه طرفرسد در قراردادهاي بيمهبه نظر مي. دكن ميرا منعقددقيق از كيفيت و شرايط قرارداد بيمه، آن 
گر در فرض ، بيمه1376المللي سال ون داوري تجاري بين قان27 ماده 2 و 1نامه مذكور و نيز بندهاي  ند با لحاظ آيينهست
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 كه چنين شخصي، طرف ضعيف قرارداد كند چرا كه اين ماده فرض مي،قيقي باشدشخص ح
  . داردقانونگذار نياز به حمايت ،شود و بر همين اساسبيمه محسوب مي

  موجب آن به دارد كه عمر، دو عامل يا جهت ارتباط را مقرر ميه دستورالعمل دوم بيم4 هماد
 يعني 40دولت محل وقوع تعهد؛) عامل اول: كردتعيين توان قانون قابل بر قرارداد بيمه را مي

 شخص ،گذار بيمهاگرگذار در آن سكونت معمولي دارد يا كه بيمه اروپا هاتحاديعضو دولت 
واقع آنجا شود، در حقوقي باشد، تشكيالت خاص چنين شخصي كه قرارداد به آن مربوط مي

 ،گذار، در حالتي كه بيمه4 هند دوم ماد مطابق بهرحال بهگذار، تابعيت بيمه) است؛ عامل دوم
توانند  محل سكونتش متفاوت باشد، طرفين مي يياروپاشخص حقيقي باشد و تابعيت او با كشور 

  .كنندگذار را بر قرارداد بيمه حاكم كشور متبوع بيمه
 غيرعمر ه دستورالعمل سوم بيم28 ه مشابه ماد، عمره دستورالعمل سوم بيم28 ههمچنين ماد

 تنها در خصوص قراردادهايي قابل ،اين، به باور برخي از استادان حقوق، اين مادهباوجود . است
 ابتكار در انعقاد قرارداد را داشته و نيز انعقاد قرارداد در كشور محل ه قو،گذاراعمال است كه بيمه

  41.گر باشدتشكيل بيمه
 هابه آن در دستورالعمل دوم بيم مشه و نيز ماد28 ه تقنيني مادهرسد با لحاظ سابقبه نظر مي
 ابتكار در انعقاد ه قو،گذارشود كه بيمه، كه تنها در قراردادهايي اجرا مي14 ه ماد5عمر، يعني بند 

 منعقد شده باشد، 42گرمحل تشكيل بيمهي اتحاديه اروپاعضو كشور  قرارداد داشته و قرارداد در
  . سخن مذكور قابل تأييد است

 ،است غيرعمر ه دستورالعمل سوم بيم31 ه عمر هم مانند ماده سوم بيم دستورالعمل31 هماد
 مشابه ه برخالف ماد،شود در خصوص اشخاص حقوقي نيز اعمال مي31 هبا اين تفاوت كه ماد

همين جا . ستاجرا قابل اشخاص حقيقي درمورد  غيرعمر كه صرفًا هآن در دستورالعمل سوم بيم
و ماده، حمايت از طرف ضعيف در قرارداد بيمه است زيرا ممكن  وجودي هر دهبايد افزود كه فلسف

اي را  و قانون ماهويكندگذار در چنين قراردادي سوءاستفاده گر از وضعيت ضعيف بيمهاست بيمه
  . كندگذار مي حمايت كمتري از بيمه،بر آن حاكم كند كه اين قانون

قانون حاكم بر قرارداد درمورد صي  اروپا، در حقوق ايران مقررات خاهبرعكس حقوق اتحادي
چنين موضوعي تابع قواعد عمومي حقوق ، ايران ه است و لذا در حقوقشدبيني نبيمه پيش

                                                                                                                                        
 موظف است كه اطالعات الزم را در ،گذارداشتن اختيار انتخاب قانون حاكم بر قرارداد بيمه يا پيشنهاد چنين قانوني به بيمه

  .اين خصوص به او ارائه دهد
40. Member State of the Commitment  

41. Zeatzu, Francesco, Insurance in Private Law: A European Perspective, Hart Publishing, 2003, p. 
188. 
42. State of origin (ie, the Member State in which the insurer is established) 
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اي در خصوص قانون حاكم بر  ويژههدر قوانين و مقررات بيمه، مقرر. استالملل خصوصي  بين
 968 هدر قانون مدني، ماد حاضر  مربوط به بحثهبنابراين، تنها ماد. ه استشدقرارداد بيمه وضع ن

كه  قانون محل وقوع عقد است مگر اين تابع،تعهدات ناشي از عقود«: گويدكه مي استآن 
 بر  عالوه. » اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند،متعاقدين

نامه حمايت از حقوق  آيين«: با عنوان عالي بيمه،   شوراي71 هنامه شمار آيين 1 ه ماد11اين، بند  
شرايط «: دارد مقرر مي1391 سال  مصوب»هاشدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهبيمه

شامل مواردي از قبيل تعاريف و اصطالحات، ... كه...  نامهقسمتي از مندرجات بيمه: عمومي
گذار، خطرات اصلي تحت مهگر و بيمقررات حاكم بر طرفين قرارداد، وظايف و تعهدات بيمه

نامه و حل اختالفات احتمالي آتي پوشش، خطرات استثناشده، شرايط فسخ، انفساخ و ابطال بيمه
گذار گر به بيمه چرا كه يكي از شرايط عمومي قرارداد بيمه كه ممكن است از طرف بيمه،»است
 قراردادي هاي در رابطلملليا، قانون حاكم بر آن در فرضي است كه عنصر خارجي يا بينشودارائه 

 قانون مدني پيروي 968 هگر موظف است از حكم مذكور در مادصورت، بيمه  در اين. وجود آيد به
  43.كند

 منابع مربوط ه اروپا و ايران، در زمينهآيد كه حقوق اتحاديدست مي  هبا لحاظ مطالب مذكور ب
 اروپا نظام خاصي در خصوص هيرا در اتحاديهم تفاوت دارند ز به قانون حاكم بر قرارداد بيمه، با

تواند به قواعد ، دادگاه ميشود كه تنها در صورت فقدان چنين نظاميبحث حاضر ديده مي
 7 ه ماد3گونه كه اين نكته در بند  ؛ همانكندالملل خصوصي رجوع عمومي حقوق بين
  . عمر آمده استه دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد5 غيرعمر و بند هدستورالعمل دوم بيم

قانون حاكم بر قرارداد بيمه وجود ندارد و لذا درمورد  مقررات خاصي ،ولي در حقوق ايران
الملل دادگاه در صورت طرح دعواي مربوط به اين موضوع بايد به قواعد و اصول حقوق بين

   44.كندخصوصي رجوع 
 

شدگان و ، بيمهگذاراننامه حمايت از حقوق بيمه آيين«: عنوان  شوراي عالي بيمه، زير71نامه شماره  ، آيينديگر  عبارت  به .43
، يعني قانون حاكم بر قرارداد بيمه، تابع و حاضر در بحث  ونامه است ، تنها يك آيين1391مصوب » هاصاحبان حقوق آن

اين . المللي است و از خود اصالتي ندارد قانون داوري تجاري بين27 ماده 2 و 1بندهاي  قانون مدني و 968محدود به ماده 
تواند احكام مواد مذكور را كه مقنن ون حاكم بر قرارداد، نه حق وضع قاعده جديد را دارد و نه مي بحث قان نامه، در آيين

، قانونگذار صراحتاً ماده كندبنابراين، ضرورت وضع قاعده حل تعارض ناظر به قرارداد بيمه ايجاب مي. ، تغيير دهدكردهتصويب 
  .ندكخصوص تصويب   يا موادي را در اين

اي است كه مربوط به اصل االصول حاوي قواعد مادي يا اساسيحقوق ايران علي:  گفتتوان قاعده عمومي ميعنوان  به.44
ند، بدون اينكه براي رفع اختالف و حل آن ك اختالفي در اين خصوص را حل ميمسئله ،طور مستقيم  و بهاستدعواي بيمه 

المللي  بينونقل حملخصوصي هوايي ايران، يعني تعارض قوانين در الملل باوجود اين، حقوق بين. به قانون خارجي ارجاع دهد
 12اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون «موجب قانون   درواقع، به وهاي خاصي پيوسته استكاال و مسافر، به كنوانسيون

 1971 مارس 8 و پروتكل گواداالجارا 1961 سپتامبر 18 و كنوانسيون الهه 1955 سپتامبر 28 و پروتكل ورشو 1929اكتبر 
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  ده اصل حاكميت ارا استثنائات وارد بر محدوديته اختالف در زمين.ب
 بر اجرا قابل  اصل آزادي اراده را در انتخاب قانون ، اروپاهگفته شد كه حقوق ايران و اتحادي

 هها در زمينرغم چنين شباهتي، آن علي.اندصورت محدود و استثنايي پذيرفتهقرارداد بيمه، به
زم است كه ترتيب، ال بدين. هم تفاوت دارند استثنائات وارد بر محدوديت اصل حاكميت اراده با

  . اين استثنائات مورد بحث قرار گيرد
 عمر، ضمن اعالم قانون حاكم بر قرارداد بيمه، ه دستورالعمل دوم بيم7 هبعضي از بندهاي ماد

 انتخاب قانون را به طرفين آن داده ه بر چنين قراردادي، اجازاجرا قابل قانون  اگردارند، مي مقرر
در «: 7 هماد )الف(موجب بند  براي مثال، به. كننداز استفاده توانند از اين امتيها ميباشد، آن
واقع شده، سكونت معمولي آنجا كه خطر در  اروپا هگذار، در قلمرو دولت اتحاديكه بيمه فرضي

داشته باشد، قانون قابل ] اشخاص حقوقيدرمورد [ مركزي هيا ادار] خصوص اشخاص حقيقي  در[
كه قانون اين دولت  ، در حالتيهرحال به. نين كشوري خواهد بوداعمال بر قرارداد بيمه، قانون چ

  . »كنندتوانند قانون كشور ديگري را انتخاب ها مي انتخاب داده باشد، آنهبه اطراف قرارداد اجاز
 مذكور، معموالً اجازه انتخاب قانون حاكم بر هماد )الف(شود، بند طور كه برداشت مي همان

 هدولت اتحاديرا قانون دهد؛ بلكه قانون قابل اعمال بر قرارداد تعاملين نميقرارداد بيمه را به م
گذار كه خطر در آن به وقوع پيوسته است  مركزي بيمههمحل سكونت معمولي يا ادار ياروپا
را  انتخاب قانون ه، اجازاروپا هكه قانون داخلي اين دولت اتحادي اين، در فرضيباوجود . داند مي

 ه دستورالعمل دوم بيم7 هماد )الف(توانند از مزيت مذكور در بند رفين قرارداد ميداده باشد، ط
  .عمر استفاده كنند

 تنها ،قانونگذار يعني ، قابل مالحظه است7 هماد )ج(و  )ب(همچنين، اين روش در بندهاي 
 انتخاب هل، اجازكند كه اگر قانون قابل اعما و اعالم ميكندقانون حاكم بر قرارداد بيمه را تعيين مي

  . كنندتوانند قانون كشور ديگري را بر قرارداد حاكم ها ميقانون را به طرفين داده باشد، آن
                                                                                                                                        

كردن برخي مقررات اي كه كنوانسيون راجع به يكنواختنهايت نكته. ده استشهاي مذكور ملحق به كنوانسيون» گواتماال
 در خصوص بيمه دارد، اقدام متصديان مونترال، معروف به كنوانسيون 1999 ه م28المللي مصوب  هوايي بينونقل حمل
كه از مطالب مزبور   طور همان ). آن50ماده (هاي ناشي از اين كنوانسيون است در قبال مسئوليت به انعقاد بيمه ونقل حمل

 هوايي و حل ونقل حملكردن مقررات ناظر به  يكنواخت،هاي مذكوراهداف تدوين كنوانسيونازجمله شود، خوبي استنباط مي به
 . المللي استمشكالت ناشي از تعارض قوانين در سطح بين

 حقوقي مسئلهديگر سخن، شرط پيدايش تعارض قوانين، اين است كه حقوق داخلي كشورهاي مختلف در خصوص يك به 
 و به ونقل حملها درباره مسئوليت متصديان ها، قواعد مادي آنها به اين كنوانسيونمختلف باشد و حال آنكه با الحاق دولت

المللي،  دريايي بينونقل حملالمللي مربوط به گونه كه در مقررات بين شود؛ همان چنين مسئوليتي يكنواخت مي، بيمه،تبع آن
، كامالً قضيه از اين 2008 تردامور و مقررات 1978 هامبورگ، مقررات 1968  ويزبيالهه، قواعد 1924 الههيعني كنوانسيون 

  .ست اقرار
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الملل خصوصي محسوب  حقوق بينهالبته مبناي وضع بندهاي مذكور كه از مباحث فلسف
گرا و يمنظور جمع بين دو رويكرد آزاد  غيرعمر، بههدستورالعمل دوم بيم: شود اين است كهمي

 طرفين در انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد، حالت هخصوص آزادي اراد  گرا، درحمايت
بايد طرفين در انتخاب كه دارد گرا مقرر مي چرا كه رويكرد آزادي45،استه كردبينابيني را انتخاب 

 كند اعالم ميگراكه رويكرد حمايت درحالي 46،دن اختيار كامل داشته باش،قانون حاكم بر قرارداد
 آزادي ندارند و اين نظام حل تعارض قوانين ، متعاملين در انتخاب قانون قابل اعمال بر قراردادكه

  .  قانون چه كشوري است، بر قرارداد بيمهاجرا قابل  قانون كندكشورهاست كه مشخص مي
عضو ن دولت قانون حاكم بر قرارداد بيمه، قانو: گويد مي7 هماد )الف(بر همين مبنا، بند 

گذار در آن قرار  مركزي بيمههمحل وقوع خطر است كه سكونت معمولي يا ادار ياروپا هاتحادي
ها  كه اين دولت، چنين اختياري را به آنكنند  را انتخابتوانند قانوندارد و در صورتي طرفين مي

  . داده باشد
عمر، دو عامل ارتباط در  ه دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد2 و 1ها، بندهاي اينبر   عالوه

 ه اتحادي عضودولت) عامل اول: خصوص قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه اعالم داشته است
 حقوق اگر. گذارمتبوع بيمه ياروپا هاتحاديعضو دولت ) محل وقوع تعهد؛ عامل دوم ياروپا

د قانون كشور ديگري را توانن انتخاب قانون داده باشد، اطراف قرارداد ميهداخلي اين كشورها اجاز
  .كنندبر قرارداد حاكم 

 محدوديت اصل حاكميت در انتخاب قانون ه اروپا، در زمينهدر حقوق اتحادي استثناي ديگر
 27مطابق مواد : است بر قرارداد بيمه، خطرات ناشي از فعاليت كالن تجارتي اجرا قابل 

توانند در قراردادهاي عمر، طرفين مي ه دستورالعمل سوم بيم28 غيرعمر و هدستورالعمل سوم بيم
كه   طور ؛ همانكنندها را انتخاب  قانون حاكم بر قرارداد مربوط به آن،دهنده اين خطراتپوشش
 دستورالعمل 7 ه از ماد1بند ) و(بخش «:  غيرعمر آمده استه دستورالعمل سوم بيم27 هدر ماد

  :ودش اقتصادي اروپا به شرح زير اصالح ميه جامع357/88
 239/73 از دستورالعمل 5 هماد) د(شده در بخش طرفين در خصوص خطرهاي اشاره) و(«
 27 ه ماد،اندكه گفته چنان. »كنندقرارداد انتخاب درمورد توانند هر قانوني  اقتصادي اروپا ميهجامع

،  دستورالعمل دوم آن7 ه ماد1بند ) و( اصالح بخش هوسيل غيرعمر، بههدستورالعمل سوم بيم
هرگونه خطرات فعاليت كالن دهندة پوششبيمة آزادي انتخاب قانون را به تمام قراردادهاي 

 
45. Zeatzu, op. cit., p. 138. 

الملل خصوصي، مبتني بر اده در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد در حقوق بين بايد توجه داشت كه اصل خودساماني ار.46
  . استكانتافكار و مباني فلسفي 

Batiffol, (Henri) et Lagarde, (Paul), “Droit international privé”, T. II, L. G. D. J (Librairie générale de 
droit et de jurisprudence), 1976. p. 230. 
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 47.تجارتي تعميم بخشيده است

 اين ماده در خطرهايي كه ماهيت تجارتي عمده دارد، اصل آزادي اراده را در ،ترتيب بدين
  .  استپذيرفتهها دهنده آنپوششبيمة  بر قرارداد اجرا قابل انتخاب قانون 

خصوص محدوديت اصل حاكميت اراده در انتخاب    اروپا درهاستثناي سوم در حقوق اتحادي
 دستورالعمل سوم 28 غيرعمر و ه دستورالعمل سوم بيم28قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه، مواد 

تواند محل وقوع خطر نميي اروپا ه اتحادي عضوموجب اين مواد، دولت به.  عمر استهبيم
 به شرط اينكه با مقررات مربوط به نظم ،منع كندگر گذار را از بستن قرارداد بيمه با بيمه هبيم

  .عمومي آن تعارض نداشته باشد
گذار در كشور  عمر، در خصوص موردي كه بيمهه دستورالعمل سوم بيم28 هالبته حكم ماد

چنين بر اساس  و دكنانعقاد قرارداد دريافت ميدرمورد محل سكونت معمولي خود، ايجابي 
 ه دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد1 بلكه بند ، قابل اعمال نيست،كند مي منعقدايجابي، قرارداد بيمه

ها اختيار انتخاب قانون شود و بر همين مبنا آنعمر، يعني قانون كشور محل وقوع تعهد اجرا مي
  . حاكم بر قرارداد بيمه را ندارند

 محدوديت اصل حاكميت اراده در تعيين قانون هوارد در زميندر حقوق ايران، تنها استثناي 
بنابراين، مطابق بخش دوم .  آن است968 هحاكم بر قرارداد بيمه در قانون مدني، بخش دوم ماد

توانند قرارداد بيمه را صريحاً يا ضمناً تابع  طرفين تابعيت خارجي داشته باشند مياگراين ماده، 
  . ون محل وقوع عقد قرار دهندغير از قانقانون ديگري به

 ه دستورالعمل دوم بيم4 ه مانند بند دوم ماد، قانون مدني968 هبايد افزود كه بخش دوم ماد
ها كه آن چرا كه در حالتي،غيرعمر، به تابعيت اطراف قرارداد بيمه توجه خاصي داشته است

اين، در بند باوجود . كنندعيين توانند قانون حاكم بر قرارداد را تتابعيت خارجي داشته باشند مي
گذار گر و بيمه بايد بيمهحقوق ايرانگذار عنايت شده است اما در ، تنها به تابعيت بيمه4 هدوم ماد

  . هر دو تابعيت خارجي داشته باشند تا بتوانند قانون قابل اعمال بر قرارداد را انتخاب كنند
كه  استالمللي قانون داوري تجاري بين 27 ه ماد2 و 1بندهاي استثناي دوم در حقوق ايران، 

دهند،  هاي قرارداد بيمه كه حل اختالفات ناشي از آن را به داوري ارجاع مي طرف،هاموجب آن به
قانون حاكم بر قرارداد بيمه  ،حاضر توانند قانون حاكم بر ماهيت موضوع اختالف را در بحثمي

  . كه بحث تفصيلي آن گفته شدكنندتعيين 
 اروپا در ههاي حقوق ايران و اتحاديتوان گفت يكي از تفاوتاظ مطالب مذكور ميبا لح

  .استخصوص قانون حاكم بر قرارداد بيمه، استثنائات وارد بر اصل محدوديت حاكميت اراده 
  

 
47. Zeatzu, op. cit., p. 157. 
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 ه نقاط قوت و ضعف قانون حاكم بر قرارداد بيمه در حقوق ايران و اتحادي.2
  اروپا

ها نقاط قوت و اي زمينه قانون حاكم بر قرارداد بيمه، در پارهها دربار اروپهحقوق ايران و اتحادي
 ؛ هماناست باره اين اروپا، داشتن نظام حقوقي خاص در ه از نقاط قوت حقوق اتحادي.ضعف دارند

 حل تعارض ناظر به قرارداد هقاعدكارايي ، عدم ايران ضعف نظام حقوقي طنقاازجمله گونه كه 
گذار در چند  غيرعمر، در حالتي كه بيمههها، در دستورالعمل دوم بيماينبر   عالوه. بيمه است

چنين بيمة  قانون حاكم بر قرارداد هسكونت معمولي داشته باشد، در زمين كشور عضو اتحاديه اروپا
 قانون كشور محل سكونت ،گذاري، حكم صريحي ندارد و حال آنكه اين دستورالعملبيمه
ييِ اروپاكدام كشور اينكه قانون بنابراين، در بحث مذكور، . داندداد حاكم ميگذار را بر قرار بيمه

 عملي هم بر آن بار هشود، جاي تأمل دارد كه نتيجمحل سكونت معمولي بر قرارداد اجرا مي
 نقاط قوت و ضعف قانون حاكم بر قرارداد بيمه را در اين  بايدبا اين مقدمهحال . شود مي
  .ردك عههاي حقوقي مطال نظام

 
   نقاط قوت .1ـ2

   داشتن نظام حقوقي خاصه قوت در زمينه نقط.الف
 اروپا، در خصوص قانون حاكم بر قرارداد بيمه، نظام حقوقي خاصي وجود هدر حقوق اتحادي

 غيرعمر با عمر ه حل تعارض مربوط به تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمهلذا در آن، قاعد 48.دارد
در واقع، در دليل  49.ست اور كه در حقوق انگليس هم قضيه از همين قرارط متفاوت است؛ همان

االصول  علي،گذارگر و بيمههاي غيرعمر، حقوق و تعهدات بيمهتوان گفت در بيمهاين تفاوت مي
 ارتباط هها، در دستاين گروه از بيمهدرمورد  قراردادي دارد و مسائل تعارض قوانين همبنا و پاي

هاي غيرعمر با لحاظ اصول و قواعد كلي تعارض پس تعارض قوانين بيمه. گيردر ميقراردادها قرا
  .شودقوانين حقوق قراردادها حل مي

نفع ثالث، تنها مبتني بر گذار و ذيگر، بيمههاي عمر، حقوق و تعهدات بيمهولي در بيمه
ارتباط حقوق قرارداد، هاي ها در دستهقرارداد نيست و مسائل تعارض قوانين در خصوص اين بيمه

  . گيردخانواده و كار قرار مي
 بر قرارداد اجرا قابل هاي ناظر به تعيين قانون توان دستورالعملشده ميبا لحاظ مطالب گفته

هاي مربوط موجب دستورالعمل هاي غيرعمر كه به اول، بيمههدست: كردبيمه را به دو دسته تقسيم 
 

48. Bocken, Hubert and Bonot, Walter, Introduction to Belgian Law, Kluwer Law International, 2001, p. 
455.  
49. Morris, J. H. C., “Dicey and Morris on the Conflict of Laws”, Stevens & Sons Limited, 1980, vol. 2. 
p. 158. 
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ست كه خطر كشور عضو اتحاديه اروپا غيرعمر، قانون هارداد بيمبه آن، اصوالً قانون حاكم بر قر
هاي مربوط به دستورالعملبر اساس هاي عمر كه  دوم، بيمهه دست.در قلمرو آن واقع شده است

 ،محل وقوع تعهد استي اروپا هها، قانون دولت اتحاديآن، قانون قابل اعمال بر قرارداد اين بيمه
كه  سكونت معمولي دارد يا در حالتيآنجا گذار در كه بيمه اروپا هي اتحاد كشور عضويعني قانون

شود، در آن  تشكيالت خاص شخص حقوقي كه قرارداد به آن مربوط مي،شخص حقوقي باشد
  . واقع است

منظور   قانون حاكم بر قرارداد بيمه، بهه در زميناروپا ههاي اتحاديها، دستورالعملگذشته از اين
شود، اصل آزادي يا نوعي طرف ضعيف در قرارداد بيمه محسوب مي ذار، كه بهگحمايت از بيمه

 عمومي هعنوان قاعد خودساماني اراده را در انتخاب قانون قابل اعمال بر چنين قراردادي به
 غيرعمر و ه دستورالعمل دوم بيم7 ه ماد3گونه كه در بند  بنابراين، همان. ه استكردبيني ن پيش
توان به ه است، تنها در خصوص موضوعاتي ميشد عمر اشاره هتورالعمل دوم بيم دس4 ه ماد5بند 

 حكمي ، اروپاههاي اتحادي كه دستورالعمل كردالملل خصوصي رجوع قواعد عمومي حقوق بين
 شكل قرارداد، اهليت اطراف قرارداد، وجود و صحت هعنوان مثال، دربار به.  نداشته باشد آنهدربار

ها با توجه به قواعد و  ندارند، دادگاهها حكمي در خصوص آن اين دستورالعملقرارداد بيمه كه
 در خصوص تعيين قانون قابل رمكنوانسيون ،حاضر الملل خصوصي كه در بحثاصول حقوق بين

  . كنند، اختالف مربوط به قرارداد بيمه را حل مياستاعمال بر تعهدات قراردادي 
 قانون حاكم بر قرارداد بيمه، ه اروپا در زمينه اتحاديترتيب، از نقاط قوت حقوق بدين

كه در آن عناصر يا جهات ربطي  است چنين موضوعي هبيني نظام حقوقي خاص دربار پيش
هاي حقوقي نوشته و  حل تعارض نظامهبرگزيده شده است كه قادر به برقراري ارتباط بين قاعد

 عمر، دو عنصر يا جهت ربط در تعيين قانون هيمبراي مثال، در دستورالعمل دوم ب. ال باشند كامن
عنصر يا جهت ربط اول، محل وقوع تعهد است كه : قابل اعمال بر قرارداد اعالم شده است

سكونت معمولي دارد يا آنجا گذار در كه بيمه ست اروپاهاتحاديعضو منظور از آن، قانون دولت 
، در آن استآن درمورد رداد  تشكيالت خاص شخص حقوقي كه قرا، شخص حقوقي باشداگر

  واقع است؛ 
 دستورالعمل مذكور، 4 ه ماد2موجب بند  گذار است كه بهعنصر يا جهت ربط دوم، تابعيت بيمه

محل سكونتش  يكشور عضو اتحاديه اروپا  شخص حقيقي باشد و تابعيت،گذاردر فرضي كه بيمه
  .كنندگذار را بر قرارداد بيمه حاكم توانند قانون كشور متبوع بيمهباشد، طرفين ميرا نداشته 

 عمر با انتخاب دو هشود كه دستورالعمل دوم بيمخوبي استنباط مي شده به از مطالب گفته
 حل هصدد برقراري ارتباط بين قاعد ند درهست اجرا قابل جهت يا عنصر ربط كه در طول هم 

 عمر بايد به عنصر ههاي بيم چرا كه در قرارداد،ال است هاي حقوقي نوشته و كامنتعارض نظام
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، نخست قانون اروپا ههاي اتحاديبر همين اساس، دستورالعمل. گذار هم توجه شودتابعيت بيمه
گذار در آن سكونت معمولي كه بيمهرا  اروپا هاتحاديعضو محل وقوع تعهد، يعني قانون دولت 

، استمربوط به آن  تشكيالت خاص شخص حقوقي كه قرارداد ،شخص حقوقي باشد اگردارد يا 
 حل تعارض حقوق هاين عنصر ربط با قاعد. دانندواقع است، بر قرارداد بيمه حاكم ميآنجا در 

 احوال شخصيه، قانون قابل اعمال، قانون كشور هموجب آن در زمين سازگاري دارد كه به ال كامن
  .استاقامتگاه اشخاص 

باشد، را نداشته محل سكونتش ي يه اروپاكشور عضو اتحاد تابعيت گذار بيمهاگراين، باوجود 
عنصر ربط مذكور با . كنندگذار را بر قرارداد بيمه اعمال توانند قانون كشور متبوع بيمهطرفين مي

 حل تعارض حقوق نظام نوشته هماهنگي دارد كه مطابق آن در خصوص احوال شخصيه، هقاعد
  .، قانون كشور متبوع اشخاص استاجرا قابل قانون 

ينجا الزم است يادآوري شود كه در حقوق ايران، در خصوص قانون حاكم بر قرارداد در ا
  قوتي در حقوقهه است و لذا بحث از چنين نقطشدبيني نبيمه، نظام حل تعارض خاصي پيش

  . ممكن نيست ايران
در حقوق ايران الزم  حاضر حال، براي توجيه تصويب نظام حل تعارض خاص در بحث هربه

 و اولويت شودكلي قرارداد بيمه با ساير قراردادهاي مدني و تجارتي مقايسه   طور هاست كه ب
  . شودگونه قراردادها تبيين  تصويب اين نظام در خصوص قرارداد بيمه در مقابل اين

 ،عنوان يكي از طرفين قرارداد بيمه در مقايسه با ساير قراردادهاي مدني و تجارتي گذار بهبيمه
ازجمله  درواقع قرارداد بيمه .شودد كه موجب تمايز آن از ساير قراردادها ميوضعيت خاصي دار

گذار از موقعيت معامالتي و اقتصادي برابر با كه در آن بيمه استقراردادهاي الحاقي يا تحميلي 
شود كه نياز به حمايت ويژه گر برخوردار نيست و لذا طرف ضعيف قرارداد بيمه تلقي ميبيمه

 شرايط انعقاد قرارداد بيمه، حقوق و ، مانند چه در حوزه قواعد مادي يا اساسيارد،د قانونگذار
گذار، شرايط فسخ، ابطال، انفساخ قرارداد بيمه، نحوه پرداخت حق بيمه و گر و بيمهتكاليف بيمه

 زيرا ممكن است ؛ها، و چه در حوزه قواعد حل تعارض، يعني قانون حاكم بر قرارداد بيمهمانند اين
 و در حوزه قواعد مادي يا اساسي كندگر از موقعيت ممتاز خود در قرارداد بيمه سوءاستفاده بيمه

گذار تحميل كند يا در حوزه تعارض قوانين، قانون ماهوي كشوري اي را به بيمهشرايط ناعادالنه
  . كندطور مطلوب تأمين نمي گذار را به كه منافع بيمهكندرا بر قرارداد حاكم 

خريد و فروش كاال و مانند ير قراردادهاي مدني مانند وكالت و اجاره، يا تجارتي، در سا
القاعده  ها، عليهاي فني، نمايندگي و مانند اينياي، همكار، خدمات مشاورهونقل حملخدمات، 

طرفين قرارداد از موقعيت معامالتي و اقتصادي يكساني برخوردارند و به همين دليل در 
 قواعد مادي  در دو حوزهقانونگذار طرف ضعيفي وجود ندارد تا نيازمند حمايت ،ورقراردادهاي مذك
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اي قراردادهاي بودن پارهو تعارض قوانين باشد؛ گرچه ممكن است از لحاظ پيچيده و فني
ها آندرمورد  حل تعارض خاصي ه قاعد،قانونگذار قرارداد نمايندگي الزم باشد كه مانندتجارتي، 
   50.كندتصويب 
 27 ه ماد2 و 1 قانون مدني و بندهاي 968 هترتيب، قواعد حل تعارض مذكور در ماد بدين

 تمام قراردادهاي مدني و تجارتي قابليت اجرا دارد، هالمللي كه دربارقانون داوري تجاري بين
كند و وضع قاعده حل تعارض مختص بگذار حمايت الزم را از بيمهگر، در برابر بيمهتواند نمي
  . دنمايضروري مي ،ايران ارداد بيمه در نظام حقوقيقر

 حل تعارض ناظر به تعيين قانون حاكم هقاعد ،ايران طور كه در حقوق به ديگر سخن، همان
از هريك رسد در درون بر قراردادهاي مدني از تجارتي تفكيك شده است، ضروري به نظر مي

و مثالً در قراردادهاي شود تر  تخصصيهااين قراردادها هم قواعد حل تعارض مربوط به آن
 متفاوت از قراردادهاي ،تجارتي، قاعده حل تعارض مربوط به تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه

 ايجاب  خود،ها با لحاظ ماهيت و طبيعت خاصكدام از آن استخدام و نمايندگي باشد كه هر
 لذا با توجه به تغيير ساختار .اشدي و مختص خودش را داشته بئ كه قاعده حل تعارض جزكند مي

هاي تجارتي و اقتصادي و ورود صنايع بزرگ و گسترش فعاليت ايران اقتصادي و اجتماعي جامعه
 قانون مدني 968 ه اتباع ايراني، بايد عموميت قواعد حل تعارض مذكور در مادهوسيلالمللي بهبين

 تمام قراردادهاي مدني و هلي كه دربارالملقانون داوري تجاري بين 27 ه ماد2 و 1و بندهاي 
ازجمله ست، تعديل شود و حداقل در بعضي از قراردادهاي مدني و تجارتي، اتجارتي قابل اعمال 

بر همين اساس، در خصوص . دشوبيني ها پيشقرارداد بيمه، قاعده حل تعارض مختص آن
با امنيت در معامالت همراه توان گفت اصل سرعت  تجارتي ميهداراي خصيصبيمة قرارداد 

 كه با ماهيت چنين كندبيني باره پيش  حل تعارضي در اينه قاعد،قانونگذار كندتجاري ايجاب مي
داراي بيمة اي هماهنگ باشد و آن تفكيك قاعده حل تعارض ناظر به قرارداد قرارداد بيمه

بيمة خاص از قرارداد طور  كلي از ساير قراردادهاي مدني و تجارتي و به  طور  تجارتي بههخصيص
تواند پيشنهاد متن قاعده حل البته يكي از نتايج اين پژوهش مي.  مصرفي استهداراي خصيص

  . ه خواهد شدشارآن ابه باشد كه در بخش پاياني  قانونگذارتعارض مختص قرارداد بيمه به 
مباحث ازجمله  تعيين قانون حاكم بر قراردادها مسئلهالبته بايد به اين نكته توجه داشت كه 

 
 شخص نماينده ،موجب آن  يك قرارداد بين اصيل و نماينده وجود دارد كه به،سو در قرارداد نمايندگي يكدر واقع از  .50
 ،از سوي ديگر، نماينده براي انجام موضوع نمايندگي خويش. تواند اعمال حقوقي خاصي را براي اصيل انجام دهد مي
از اين دو قرارداد، يعني قرارداد هريك ل ممكن است در  حا.كند قراردادهاي خاصي منعقد مي،االصول با اشخاص ثالث علي

 تعيين قانون مسئلهبين نماينده و اصيل و قرارداد ميان نماينده و شخص ثالث، يك يا چند عنصر خارجي وجود داشته باشد كه 
 قرارداد بين نماينده و  براجرا قابل  قرارداد نمايندگي به اين دليل است كه قانون موضوعپيچيدگي . شودها مطرح حاكم بر آن

  . ندكتواند بر قرارداد منعقده بين نماينده و شخص ثالث نيز حكومت  لزوماً نمي،اصيل



       اروپاحقوق ايران و اتحاديه    (مطالعه تطبيقي قانون حاكم بر قرارداد بيمه(    
____________________________________________________________________  
345

گونه كه در  ؛ همانشودالملل خصوصي است كه در اغلب قراردادها مطرح ميكلي حقوق بين
 قانون مدني در خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادها، اختصاص به 968 ه، مادحقوق ايران
 خالف ،قانونگذارست مگر اينكه اجرا قابل ا االصول در كليه قراردادهاي ندارد و عليقرارداد ويژه

 قانون داوري تجاري 27 ه ماد2 و 1موجب بندهاي  عنوان مثال، به به. آن را اعالم كرده باشد
 اجرا قابل  قانون مدني 968 ه حكم مذكور در ماد،المللي در قراردادهاي تجارتي بين،المللي بين

   .كنند قراردادهايي را انتخاب توانند قانون حاكم بر چنيننيست و طرفين مي
 و پيشنهاد ردتحليل و نقد كرا  قانون مدني 968 هتوان مادمي بنا به مراتب باال، از يك طرف

هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران  زيرا اين ماده با واقعيتداد قانونگذاراصالح آن را به 
هاي حقوقي پيشرفته دنيا در ظاماز ساير ن ايران سازگاري ندارد و موجب جدايي نظام حقوقي

قابل البته چنين پيشنهادي در خصوص تمام قراردادها  51.شودبحث قانون حاكم بر قراردادها مي
  .كلي استديدگاهي  ، مبتني بر968 هپشنهاد اصالح ماد ست و لذااجرا 

حاكميت اراده در « قانون مدني و شناسايي اصل 968 هاز طرف ديگر، در صورت اصالح ماد
، باز هم در بعضي قراردادها، مثًال قرارداد قانونگذار هوسيلبه» تعيين قانون قابل اعمال بر قراردادها

رسد و بنابراين در  به نظر نمياجرا قابل ، چنين اصلي هاي خاص آنبيمه، به دليل خصيصه
   .شوداي تصويب خصوص اين قراردادهاي خاص بايد قاعده حل تعارض ويژه

كه در آن عمدتاً  استقرارداد الحاقي يا تحميلي  ، بارها گفته شد، قرارداد بيمهطور كه همان
گر برخوردار نيست و بر اساس همين نكته، اگر اصل گذار از قدرت معامالتي يكسان با بيمهبيمه

گر از  شود، ممكن است بيمهپذيرفتهحاكميت اراده در تعيين قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه 
 و با اتكا به چنين كند سوءاستفاده ،گذار ممتاز خود در قرارداد بيمه در مقايسه با بيمهموقعيت

 ، حمايت كمتريگذاراصلي، قانون ماهوي كشوري را بر قرارداد حاكم كند كه از شخص بيمه
  . كندمي

ل تعارض  حه قاعد، تنها بايد در زمينه قانون حاكم بر قرارداد بيمه،قانونگذارها، اينبر   عالوه
 تابع ،گذار، قرارداد مذكور اهليت بيمه،ها براي مثالبيني كند و در ساير زمينهخاصي را پيش

االصول اراده اشخاص ها، عليدر ساير زمينه  زيرااستالملل خصوصي مقررات عمومي حقوق بين
 قانون مدني 962 ه ماد،عنوان مثال ها نفوذ حقوقي ندارد و اين قواعد، بهدر اجرا يا عدم اجراي آن

گونه كه در   همان52آيد؛شمار مي در خصوص قانون حاكم بر اهليت، از زمره مقررات آمره به
 

اند و هرا پذيرفت» آزادي اراده طرفين در انتخاب قانون قابل اعمال بر قراردادشان«هاي حقوقي دنيا اصل  زيرا اغلب نظام.51
  .  منطق و اساس قابل قبولي برخوردار نيست قانون مدني از968مقرره مذكور در ماده 

الملل بودن قاعده حل تعارض در حقوق بينحال، براي مطالعه بيشتر در زمينه مالك تشخيص امري يا تخييري درعين.52
  .211، ص 1385، مركز نشر دانشگاهي، تعارض قوانين ؛نجادعلي الماسي :ك.ن ،خصوصي
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 ه دستورالعمل دوم بيم7 ه ماد3موجب بند  ، بهحاضرناظر به بحث  اروپاهاي اتحاديه دستورالعمل
 شكل ماننددارد، بيني خاصي نهاي باال پيش موضوعاتي كه مقررات دستورالعملهغيرعمر، دربار

ها، بايد قواعد و اصول حقوق قراردادها، اهليت اطراف قرارداد، وجود و صحت قرارداد و مانند اين
 مذكور در بند الملل خصوصيِ منظور از مقررات عمومي حقوق بين.دشوالملل خصوصي اجرا بين

مال بر تعهدات  در زمينه قانون قابل اعرم اين دستورالعمل، مقررات كنوانسيون 7 ه ماد3
  .استقراردادي 

  
 تفكيك خطرات داراي ماهيت تجارتي از مصرفي در خصوص انتخاب ه نظري.ب

  قانون
 قانون حاكم بر قرارداد بيمه، تفكيك خطرات داراي ه اروپا در زمينهاز نقاط قوت حقوق اتحادي

هاي لعملموجب دستورا در واقع، به: ماهيت تجارتي از مصرفي در خصوص انتخاب قانون است
 طرفين ،قرارداد، ناشي از فعاليت كالن تجارتي باشد پوشش تحت خطرات اگراين اتحاديه، 

 ه دستورالعمل دوم بيم7 ه ماد1 بند )و(بخش  (كنندتوانند قانون حاكم بر آن را انتخاب  مي
، ؛ لذا اصل آزادي اراده در انتخاب قانون) غيرعمره دستورالعمل سوم بيم27 هغيرعمر و ماد

طور  اين خطرات، پذيرفته شده است زيرا در خطرات ناشي از فعاليت كالن تجارتي، بهدرمورد 
 كه از قدرت معامالتي بااليي برخوردار است و استاي و تاجر شخص حرفه، گذار بيمه،معمول
گذار  كه حمايت كمتري از بيمهكندتواند قانون ماهوي كشوري را حاكم بر قرارداد گر نميبيمه

  53.كنديم
اصل آزادي اراده در انتخاب كه  كندوانگهي ماهيت خطرات فعاليت كالن تجارتي ايجاب مي

خصوص خسارت   بنابراين، اصل آزادي اراده در انتخاب قانون، در. ها شناخته شودقانون در آن
ارت آهن، خسها، همچنين هواپيماها و تجهيزات متحرك راهآن ها يا ضرر ناشي ازوارده به كشتي

ها، مسئوليت ناشي از   يا ضرر ناشي از آنونقل حملهاي در جريان وارده به كاالها يا اثاثيه
نوعي از خطرات داراي  كننده، كه به نقل و ها، هواپيماها، مثالً مسئوليت حملاستفاده از كشتي

  54.استشود قابل اعمال ماهيت تجارتي محسوب مي
اي به فعاليت تجاري يا گذار از لحاظ حرفه بيمهاگر ها، خطرات بدهي يا دين،اينبر  عالوه

، است  مربوط به چنين فعاليتي،صنعتي اشتغال دارد يا صاحب حرفه و شغل است و خطرات
  55.تواند مثالي براي خطرات فعاليت تجاري باشد مي

 
53. Bonomi, Andrea and Volken, Paul, Yearbook of Private International Law, Sellier. Elp, 2009, vol. X, 
p. 7. 
54. Stone, op. cit., pp. 363-364. 
55. Stone, op. cit., p. 325.  
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 شخص ،گذار در آنخطراتي كه بيمهدرمورد ، اروپا ههاي اتحاديبرعكس، در دستورالعمل
نوعي بيمه داراي ماهيت مصرفي است، اصل آزادي و لذا بهاست كننده اي يا مصرففهغيرحر

 دستورالعمل 7 ه ماد1 بند )و(بخش (ه است شد بر بيمه، شناخته ناجرا قابل اراده در انتخاب قانون 
  ).  غيرعمره دستورالعمل سوم بيم27 ه غيرعمر و مادهدوم بيم

، اصوالً ماهيت غيرتجاري دارد و به بيان ديگر، بنا به چنين مالحظاتي، خطرات مذكور
 انتخاب قانون حاكم هكه در زمين استكننده گذار در خطرات داراي ماهيت مصرفي، مصرف بيمه

، در خصوص اروپا ههاي اتحادي پس در دستورالعمل. داردقانونگذار نياز به حمايت ،بر قرارداد بيمه
ها، قانون حاكم ه است و خود آنشدتخاب قانون ذكر نخطرات بحث فعلي، اصل آزادي اراده در ان

  . كنندبر قرارداد بيمه را تعيين مي
 خطرات ناشي از حوادث هتوان براي خطرات داراي ماهيت مصرفي آورد، بيممثالي را كه مي

 قانون حاكم ، انتخاب قانون را به اطراف قرارداد نداده و خوده اجاز،قانونگذاركه در آن  استكار 
   . قرارداد بيمه را مشخص كرده استبر

 حل تعارض ه، تفاوت قاعدبحث حاضر اروپا در هخالصه آنكه يكي از نقاط قوت حقوق اتحادي
 حل تعارض مرتبط با قراردادهاي ه خطرات عمده از قاعدهدهندپوششبيمة مربوط به قراردادهاي 

ن ورود به بحث تفكيك  ايران بدوقانونگذارولي .  خطرات غيرعمده استهدهندپوششبيمة 
 قانون هحل براي رفع تعارض قوانين در زمينخطرات داراي ماهيت تجاري از مصرفي، يك راه

و بر همين اساس،  است قانون مدني 968 هه است كه همان مادكردحاكم بر قرارداد بيمه ذكر 
  56.ممكن نيست ايران  قوت باال در حقوقهبررسي نقط
المللي كه قانون داوري تجاري بين 27 ه ماد2 و 1طالق بندهاي با لحاظ عموم و ا، همه بااين
اند هاي قرارداد بيمه كه حل اختالفات ناشي از آن را به داوري ارجاع دادهكنند، طرفاعالم مي

قانون حاكم بر قرارداد بيمه، ، حاضر توانند قانون حاكم بر ماهيت موضوع اختالف را در بحثمي
 قانون مدني كه اختيار انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد بيمه را به 968 ه و نيز مادكنندتعيين 

تفكيك مورد بحث، ، ايران نوعي در حقوق گفته شود كه بهممكن است دهد، اتباع ايراني نمي
تفكيك خطرات داراي ماهيت تجاري از مصرفي در خصوص انتخاب قانون، قابل برداشت  يعني

 
 قانون مدني، يعني حمايت از اتباع ايراني در تعيين قانون 968با لحاظ مبناي وضع ماده : توان گفترسد مي به نظر مي.56
 در اين ماده، در خصوص خطرات خارجي، حكم مذكوراطالعي از قوانين دليل بي   بر قرارداد منعقده با اتباع خارجي بها اجر قابل

دهنده خطرات ناشي از فعاليت كالن تجارتي، مصلحت  پوششةدرواقع، در قرارداد بيم: ستاجرا قابل داراي ماهيت مصرفي 
گونه كه نظريه فوق از مذاكرات   نافذ باشد؛ همانعيين قانون حاكم بر قرارداد مزبوراش در تنمايد، ارادهتاجر ايراني ايجاب مي

اي است زيرا اين ماده ناظر به جامعه) 205ـ206، صص هماننائيني، ( قابل استنباط است 968مشروح قانون مدني درباره ماده 
اي در تعيين قانون حاكم بر قرارداد راده كارآمد و سازندهكه افراد آن اطالعي از قوانين خارجي ندارند و از نظر حقوقي داراي ا

  . قانون مدني، با توجه به ظاهر آن، محل تأمل است968البته تفسير مذكور از ماده . بيمه نيستند
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 قابل ،يك خطرات داراي ماهيت تجاري از مصرفي در حقوق ايراناين، مالك تفكباوجود . است
  .شودمينظر است كه در ادامه بحث فعلي بررسي امعان

قراردادي « تجاري ه داراي خصيص،اصطالح بيمه، ايران  در حقوقذكر شد،كه  طور همان
اي رفهشخص ح، گذار آنهاي كالن تجارتي كه بيمهاست كه در آن خطرات معامالت و فعاليت

كه   درحالي،»شود، بيمه مياستگر برخوردار و تاجر است و از قدرت معامالتي برابر با بيمه
كننده  مصرف،گذار آنقراردادي است كه بيمه «، مصرفيهداراي خصيصبيمة مقصود از اصطالح 

گذاري قدرت شود و چنين بيمههاي كالن تجاري بيمه نميو در آن خطرات فعاليت است
 اروپا، تفكيك هبنابراين در حقوق ايران هم مانند حقوق اتحادي. »گر نداردتي برابر با بيمهمعامال
هاي تجاري و هاي داراي خصيصهبا لحاظ مفاهيم بيمه حاضر  حل تعارض ناظر به بحثهقاعد

 2 و 1 و بندهاي 2 ه ماد1 قانون مدني، بند 968 همصرفي از مقررات حقوقي مربوطه، يعني ماد
عنوان   زير،عالي بيمه   شوراي71 هنامه شمار  و آيين1376المللي سال داوري تجاري بينقانون 

، 1391 سال  مصوب»هاشدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهنامه حمايت از حقوق بيمه آيين«
بيمة  كه مالك تفكيك قراردادهاي نمايد  با لحاظ اين نكته، ضروري مي.قابل استنباط است

  .بررسي شود تجاري از مصرفي با روشني بيشتري هصداراي خصي
 و قانون اصالح 1316، براي مثال قانون بيمه سال ايراندر مجموعه قوانين و مقررات بيمه 

مقابل شخص ثالث  قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در
 حكم ،هاي تجاري از مصرفييمهها، در خصوص مالك تفكيك ب و مانند اين1387مصوب 

 الزم ،آوردن چنين مالكي در حقوق ايراندست هبر همين اساس، براي ب. شودصريحي ديده نمي
  بحث بر قواعد عمومي ناظر.شوداست كه به قواعد عمومي مذكور در قانون تجارت مراجعه 

ها مالك تفكيك و موجب آن اين قانون استنباط كرد كه به 5 تا 1توان از مواد را مي حاضر
   57.تواند دو مالك موضوعي يا شخصي باشد تجارتي از مصرفي ميهداراي خصيص بيمةتشخيص 

كه ماهيت  استبر اساس مالك موضوعي، در صورتي قرارداد بيمه داراي خصيصه تجارتي 
 يِها و عمليات تجارتي، يعني اعمال تجارتي ذات ناشي از فعاليت، آنهوسيلشده بهخطرات بيمه
شده در  به يكي از اعمال اشاره،گذار لذا در حالتي كه بيمه. قانون تجارت باشد2 همذكور در ماد

ها يا حوادث ناشي از  اشتغال داشته باشد و بخواهد مسئوليت ناشي از انجام چنين فعاليت2 هماد
اين بيمه داراي ، كندسوزي، بيمه ها را مثالً آتشها و اموال الزم براي فعاليت آنالتجارهمال

  . استوصف تجارتي 
 

57 .ي تفكيك روابط تجارتي از هاهاي تجارتي و مالكار و عمليات و فعاليتبراي مطالعه تفصيلي در خصوص مفاهيم تج
، صص 1384، سمت،  كليات، معامالت تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري،حقوق تجارت ؛ربيعا اسكيني :ك.نمدني، 

  .31-69، صص 1 لد، ج1389، دادگستر، حقوق تجارت ؛؛ حسن ستوده تهراني118-57
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 يا از كارگزاران كند ميكاريالعمل، حقهاي خريد و فروشدر زمينهكه  )الف(عنوان مثال،  به
شود، بخواهد خطرات ناشي از چنين فعاليتي را كار تلقي ميالعملنوعي حق بورس است كه به

 ،ت خطرات مورد بيمه در اين مثالآيد زيرا ماهيشمار مي اي تجارتي به، چنين بيمهكندبيمه 
  . استكاري العمل و ناشي از فعاليت حق)  قانون تجارت2 ه ماد3بند (تجارتي است 
آالت، توليد مواد هاي توليد فوالد و ماشيناي كه صاحبان كارخانهقرارداد بيمه :مثال دوم

هاي خودشان با يتها از بابت خطرات ناشي از انجام فعالشيميايي، صنعت چاپ و مانند اين
ازجمله هايي  چرا كه چنين فعاليتاست،داراي وصف تجارتي بيمة كنند، قرارداد گر منعقد مي بيمه

  ).  قانون تجارت2 ه ماد4بند (ست ااعمال تجارتي ذاتي 
االصول از قدرت معامالتي برابر با شخص  علي،گذاران در دو مثال مذكوربنابراين بيمه

 قانونگذار نياز چنداني به حمايت  در خصوص قانون حاكم بر قرارداد بيمه،وگر برخوردارند  بيمه
  . ندارند

 اشياء ونقل حمل ،كه موضوع فعاليت آن) ب(با شركت تجارتي  )الف(شركت بيمه  :مثال سوم
 خطرات فعاليت شركت، مثالً مسئوليت ، و بر مبناي آنكندمنعقد مياي قرارداد بيمه، است

متعاقباً، شركت . شودشده به آن در هنگام حمل، بيمه ميشدن اموال سپردهشركت از بابت تلف
كند كه اصطالحاً به  بيمه مي )ج(تعهد ناشي از قرارداد مذكور را در برابر شركت بيمه  )الف(بيمه 
در اين مثال، هم قرارداد بيمه اول، يعني قرارداد بين شركت  58.شودگفته مي» بيمه اتكايي«آن 

و  )الف(هاي بيمه و هم قرارداد بيمه دوم، قرارداد بين شركت، )ب(و شركت تجارتي  )الف(بيمه 
دارد  تجارتي ه زيرا ماهيت خطرات مشمول اين قراردادها خصيصستاداراي وصف تجارتي ، )ج(
  ). قانون تجارت2 ه ماد9 و 2بند (

اي كه تاجر مه قانون تجارت، قراردادهاي بي5 تا 3موجب مالك شخصي، با لحاظ مواد  به
 به شرط اينكه ،، داراي خصيصه تجارتي استكندگر منعقد ميگذار با شركت بيمهعنوان بيمه به

 موضوع فعاليت كهفرض به. در چرخه فعاليت تجارتي او و براي رفع حوايج تجارتي خودش باشد
 قانون 1 همادكه به استناد  است اشياء با وسايل نقليه موتوري ونقل حمل، )الف(شركت تجارتي 

اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل 
 و اين كند موظف است خطرات ناشي از چنين وسايلي را بيمه 1387 سال ، مصوبشخص ثالث

 مذكور به اعتبار تاجربودنبيمة گيرد و لذا قرارداد بيمه در چرخه فعاليت تجارتي او صورت مي
 

 1980 سال 1يون رم  طور كه گفته شد، قانون حاكم بر قرارداد بيمه اتكايي، با لحاظ مقررات كنوانسالبته همان. 58
شود هاي اتحاديه اروپا ناظر به بحث حاضر، مشخص ميو نه دستورالعمل)  آن1 ماده 4 و 3مستفاد از بندهاي (

.(Koppenol-Laforce, op. cit., p. 161) ولي در حقوق ايران، براي تعيين قانون حاكم بر چنين قراردادي، بايد به قواعد 
  .  بحث شد، مراجعه كرده در طول مقاله از آنالملل خصوصي كعمومي حقوق بين
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  . است تجارتي ه داراي خصيص،گذارشخص بيمه
 بيمه عمر، بيمه ،هاي آنترين رشته قراردادهاي بيمه اشخاص كه مهم،بنا به مراتب باال

هاي بيمه  افراد عادي با شركتهوسيلاالصول بهو علي استخسارات جاني و بيمه تكميل درماني 
خاصي، مثالً مرگ، خسارات جاني و  در صورت تحقق خطرات ، و بر مبناي آنشودميمنعقد 

، كندگذار پرداخت گر موظف است مبلغ مذكور در قرارداد را به بيمهها، بيمهبيماري و مانند اين
گر اي مانند بيمه قدرت معامالتي،گذارست و در اين نوع قراردادها، بيمها مصرفي هداراي خصيص

  . ندارد
 تحت عنوان ،عالي بيمه   شوراي71 هنامه شمار ن، آييايرانبيهوده نيست كه در نظام حقوقي 

، 1391 سال  مصوب»هاشدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بيمهنامه حمايت از حقوق بيمه آيين«
نامه   آيين18 تا 15 و 8مواد (ه است كرد ، حمايتگرگذار در مقابل بيمهصراحت از شخص بيمهبه

 جلوگيري از تحميل ،نامه باال  بيمه در وضع آيينعالي  اهداف شورايازجمله چرا كه ) ذكرشده
گر، با توسل به نيروي اقتدار مالي و انحصاري كه در اختيار دارد و با استفاده از نياز و خواسته بيمه
  .استاي خود به چنين شخصي گذار، در ارائه خدمت بيمهاضطرار بيمه

  
   نقاط ضعف.2ـ2

 نبايد مانع از 59 قانون حاكم بر قرارداد بيمه وجود دارد اروپا در خصوصهنقاط قوتي كه در اتحادي
 دارند ناديده گرفته شود باره اين كه نقاط ضعفي كه نظام حقوقي مذكور و نيز ايران در شودآن 

بر همين اساس، . هايي وجود دارد كاستي60به مدل الگو زيرا در اين دو حقوق موضوعه نسبت
 اساسي را ه، دو زمينبحث حاضر اروپا در ه اتحاديشدن نقاط ضعف حقوق ايران وبراي روشن

 حل تعارض ناظر به قرارداد بيمه هقاعدكارايي عدم :  اين دو زمينه عبارت است از.شودميبررسي 
گر در چند  تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه در فرض سكونت معمولي بيمههو سكوت در زمين

  .اروپا هاتحاديعضو دولت 
 

 
توان نقطه قوتي يافت كه بتوان در طول مقاله از آن ، در بحث قانون حاكم بر قرارداد بيمه نميايرانمتأسفانه در حقوق  .59

 پاياني  به وضعيت كنونحاضر منطقي و قابل قبول در بحث ار با وضع قاعده حل تعارضرود كه قانونگذاميد مي. دكربحث 
 بر قرارداد بيمه به اجرا قابل تواند پيشنهاد متن قانوني در خصوص قانون هاي پژوهش فعلي ميالبته يكي از نتيجه. دهد

  . چنين متني به مقنن ارائه خواهد شد،قانونگذار باشد كه در پايان آن
هاي است كه از نقاط ضعف و كاستي  در پژوهش حاضر، نظام حقوقي»مدل الگو«منظور از ، شدطور كه اشاره  همان .60
ها در حال از نقاط قوت و امتيازات آنو درعيناست قوق ايران و اتحاديه اروپا، در بحث قانون حاكم بر قرارداد بيمه، مصون ح

ذار تواند الگويي براي قانونگ ين دليل است كه ميه اب» مدل الگو«گذاري چنين نظامي به  لذا نام.بحث فوق برخوردار است
  . در وضع قاعده حل تعارض ناظر به قانون حاكم بر قرارداد بيمه باشداروپاايران يا اتحاديه 
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   حل تعارض ناظر به قرارداد بيمههقاعدايي كار عدم .الف
 حل تعارض ناظر به قرارداد بيمه، مقررات قانوني خاصي وجود ندارد ه قاعده، دربارحقوق ايراندر 
.  قانون مدني را براي تعيين قانون حاكم بر اين قرارداد، كافي دانسته است968 ه ماد،قانونگذار و
 بر قرارداد بيمه، بايد به قواعد عمومي حقوق اجرا بل قا، براي تعيين قانون ديگر  عبارت  به

 قانون 968 ه كه تنها مادشودمعلوم ميو با رجوع به اين قواعد،  كردالملل خصوصي رجوع  بين
 ه ماد2 و 1بندهاي  قانون مدني بايد با لحاظ 968 ه البته ماد61. مرتبط استبحث حاضرمدني به 

  . شدتفصيل مطالعه   كه قبالً اين نكته بهشودرا المللي اجقانون داوري تجاري بين 27
 تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه ،تعهدات ناشي از عقود«: مطابق اين ماده

  همان. » اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند،متعاقدين
 ايران در خصوص قانون قابل قانونگذارشود، يخوبي استنباط م به968 هكه از منطوق مادطور 

 منتها چنين ،ه استكردايجاد  »قانون محل وقوع عقد«اعمال بر قرارداد بيمه، اماره به نفع 
توانند صريحاً يا ضمناً قانون ها ميرد است و آن  نسبي و قابل،اتباع خارجيدرمورد اي  اماره

و  استرد   اتباع ايراني مطلق و غيرقابلهن اماره دربار اما ايكنندديگري را بر قرارداد بيمه حاكم 
  .ها، قانون كشور محل وقوع عقد است قانون حاكم بر قرارداد بيمه آن،درهرحال
المللي براي  قانون مدني، مشكالتي در مبادالت بين968 ه حل تعارض مذكور در مادهقاعد

 ،بلژيكي كشور عضو اتحاديه اروپار  يك ايراني دهفرض كبه. آوردوجود مي اتباع ايراني به
، قانون محل 968 ه در اين مثال، مطابق ماد.كندگذار فرانسوي منعقد مياي با بيمهقرارداد بيمه

  .كردوقوع عقد، يعني كشور بلژيك، بر قرارداد بيمه حاكم خواهد 
 اين شود كه مبناي وضع مشروح مذاكرات قانون مدني، برداشت ميهاين، با مطالعباوجود 

كه با سوءاستفاده از اطالعات حقوقي كم  استها در برابر اتباع خارجي ماده، حمايت از ايراني
، 968 ه ولي درعمل ماد62ها است، كه به ضرر ايرانيشود قانوني براي قرارداد انتخاب ن،ها آن
 

المللي مسئوليت مدني الحاق دولت ايران به سيستم بين«موجب قانون   باوجود اين، بايد اين نكته را در نظر داشت كه به.61
المللي اي كه دفتر ايراني بيمه بيننامه، گواهي25/3/1356 مصوب ،وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث

كند، بدين معناست كه راننده وسيله نقليه از صادر مي) كارت سبز(مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني 
ري شخص نمايد، حداقل پوشش اجبا بازديد مي)Green Card System(المللي كارت سبز كشورهايي كه عضو سيستم بين

 حوادث ناشي از ، در زمينهايرانالملل خصوصي بنابراين، در حقوق بين. داند، داردثالث را كه قانون كشورهاي مذكور الزامي مي
المللي كارت سبز، تعيين قانون حاكم بر  الحاق دولت ايران به سيستم بينبر اساس وسايط نقليه موتوري در خارج از كشور، 

 چرا كه كشورهاي عضو سيستم مزبور بايد چنين ،كور در كشورهاي عضو اين سيستم قابل طرح نيستقرارداد بيمه وسايط مذ
 بازديدكننده، حداقل پوشش اجباري شخص ثالث را كه قانون كشورهاي ةاي را معتبر بدانند و بپذيرند كه راننده وسيله نقليبيمه

  .ده استكرداند، تحصيل عضو سيستم كارت سبز الزامي مي
  .205ـ206، صص همان ؛نائيني .62
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  .كندحمايت حقوقي الزم را از اتباع ايراني نمي
 ،د كه در مثال مذكور، قانون محل وقوع عقدتوان مدعي شاز اين گذشته، چگونه مي

رسد قانون كشور ايران يا فرانسه كه به نظر مي درحالي،ترين ارتباط را با قرارداد بيمه دارد نزديك
 968 ه ماد در پس عنصر يا جهت ربط مذكور.تواند ارتباط بيشتري با قرارداد بيمه داشته باشد مي

  . داردالزم را درعمل نكارايي  ،قانون مدني
ه شد قائل به تفكيك ن، عمره غيرعمر و بيمه قانون مدني در خصوص بيم968 ههمچنين ماد

هاي مذكور، تفاوت  اما بايد بين بيمه. حل تعارض اعالم داشته استهها، يك قاعدو براي آن
 حل تعارض هگذار هم توجه داشت و لذا قاعد عمر، بايد به تابعيت بيمهه چرا كه در بيم،گذاشت

هاي  گونه كه دستورالعمل  قراردادي داشته باشد؛ همانهتواند تنها مبنا و پاياظر به آن نمين
  . عمر، فرق گذاشته استه غيرعمر و بيمه، بين بيمبحث حاضر اروپا در هاتحادي

 قانون مدني، بايد مقررات 968 هاصالح مادبر   عالوه، حقوق ايرانبنا بر چنين مالحظاتي، در 
  . شودبيني قانون حاكم بر قرارداد بيمه پيشدرمورد قانوني خاصي 

 در خصوص اروپا ههاي اتحاديها، عنصر يا جهت ربط مذكور در دستورالعملاينبر   عالوه
 عمر گروهي، ه، و نيز بيماستنفع آن شخص ثالث اي كه ذيقانون حاكم بر قراردادهاي بيمه

 ه دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد1موجب بند  طور كه گفته شد، به همان. خالي از اشكال نيست
بر قرارداد حكومت گذار در آن سكونت معمولي دارد،  كه بيمهاروپا ه اتحادي عضوعمر، قانون دولت

  . كندمي
اي در خصوص قراردادهاي ساده، قابل قبول است اما در قراردادهاي پيچيده و چنين مقرره

 . عمر گروهي، منطقي نيسته، و بيماست شخص ثالث نفع آناي كه ذيفني، مثالً قرارداد بيمه
 هقرارداد بيم) 1: كردتوان به دو نوع تقسيم نفع آن مي عمر را از لحاظ ذيهدرواقع، قرارداد بيم

نفع آن، شخص  عمري كه ذيهقرارداد بيم) 2گذار است؛ نفع آن، شخص بيمهذي عمري كه
  63.ثالث است

 .كننده است ، منطقي و قانع4 ه ماد1رض مذكور در بند  حل تعاهدر قرارداد نوع اول، قاعد
 حل تعارض، از استحكام چنداني برخوردار نيست و قابل هبرخالف قرارداد نوع دوم، اين قاعد

گذار، عنصر يا جهت ربط  چرا كه قانون محل سكونت معمولي بيمه،رسدتوجيه به نظر نمي
نفع ثالث حمايت كافي تواند لزوماً از ذي و نميستيمناسبي در تعيين قانون حاكم بر اين قرارداد ن

  . كند
، دو بخش ديده استنفع آن شخص ثالث  عمري كه ذيه، در قرارداد بيمديگر  عبارت  به
گذار كه در دستورالعمل گر و بيمهتعيين قانون حاكم بر حقوق و تعهدات بيمه) بخش اول: شود مي

 
63. Seatzu, op. cit., pp.167-168. 
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نفع قانون حاكم بر حقوق ذي) وجود دارد؛ بخش دوم حكمي براي اين بخش ، اروپاهدوم اتحادي
اي در خصوص بخش دوم وجود ندارد و حال آنكه شخص ثالث كه در اين دستورالعمل، مقرره

  . كردتوان قانون حاكم بر بخش اول قرارداد را بر بخش دوم آن نيز اعمال اصوالً نمي
 عمر ه درواقع منظور از بيم.نيز چنين اشكالي قابل تصور است  عمر گروهيهالبته در بيم

گر متعهد دهد و بيمه وجه بيمه معلوم را مي،گذار بيمه،موجب آن اي است كه بهگروهي، عقد بيمه
شدگان، يعني اشخاص ثالث شود كه با فوت اشخاص ثالث، مبلغ معيني را به وراث بيمهمي

اساس يك قرارداد،  ث بر عمر گروهي، تمامي اشخاص ثالهالزم به ذكر است كه در بيم 64.بدهد
  . كنندشدگان، گواهي بيمه دريافت ميموجب آن، هريك از بيمه شوند و بهبيمه مي

ناظر به بحث در ي اروپا ههاي اتحاديتوان بر دستورالعملاي كه ميدرواقع اشكال عمده
شده  مه شخص بي،اند در همه مواردها فرض كرده اين است كه آنكرددهاي بيمه عمر وارد اقرارد

كه هميشه چنين فرضي صادق نيست و ممكن است در برخي  حالي ، دراستگذار همان بيمه
نفع  عمري كه ذيهقرارداد بيمگونه در گذار متفاوت باشد؛ همانشده با بيمه  شخص بيمه،موارد

 شخص ،تر، در قرارداد مذكوربه تعبير روشن. ست اآن، شخص ثالث است، قضيه از اين قرار
   65.نفع ثالث، فرق داردشده، يعني ذيپردازد، با شخص بيمهذار كه حق بيمه را در آن ميگبيمه

اي كه  عمر، در عقد بيمهه دستورالعمل دوم بيم4 هبر همين اساس، عناصر ربط مذكور در ماد
، است» تعهد به نفع ثالث«ها كه عمدتاً بر مبناي با منافع اشخاص ثالث ارتباط دارد و دعاوي آن

 تا از كنندتوانند لزوماً قانون مناسبي را بر قرارداد بيمه حاكم شود، نمياردادي محسوب ميقر
محل ي اروپا هاتحاديعضو  چرا كه قانون دولت ، كندحمايت شايسته طوربه ،منافع اشخاص ثالث
لعمل  دستورا4 هگذار يا تابعيت او، يعني جهات يا عناصر ارتباط مذكور در مادسكونت معمولي بيمه

 گذار متفاوت است،شده با بيمه اي كه در آن بيمه با قرارداد بيمهتواند عمر نميهدوم بيم
در اين نوع از قراردادهاي  اروپا ههاي اتحادي پس دستورالعمل. را داشته باشد66ترين ارتباط نزديك

، بايد ) ثالثنفع ذي(شده ثالث بيمه، با لحاظ ضوابطي مانند محل سكونت معمولي يا تابعيت بيمه
ويژه آنكه   كه بيشترين ارتباط را با قرارداد داشته باشد، بهكنندها حاكم قانون كشوري را بر آن

 
64. Dobbyn, John, Insurance Law, Thomson West, 2003, p. 13.  

گذاران، نامه حمايت از حقوق بيمهآيين«: عنوان  شوراي عالي بيمه، زير71نامه شماره  ، آيينايرانالبته در حقوق  .65
، تا حدودي به نكته ظريف مذكور در متن توجه داشته است و در بعضي مواد آن، دو »هاشدگان و صاحبان حقوق آن بيمه

. نامه  اين آيين27 و ماده 18 ماده 4، بند 17 ماده 4بند مانند شوند، در كنار هم ديده مي» شدهبيمه«و » گذاربيمه«اصطالح 
 تعريفي از اصطالح ،عالي بيمه  ، شوراي»تعاريف«:  تحت عنوان1نامه مذكور، يعني ماده  باوجود اين، در فصل اول آيين

 كه چنين وضعيتي قابل انتقاد به نظر ،ده استكرقرارداد بيمه ارائه ن» نفعانذي» «صاحبان حقوق«و حتي » شدگان بيمه«
  . رسد مي

66. Most closely connected  
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اين است كه قانون كشوري بر  حاضر در بحث اروپا ههاي اتحادياصوالً مبناي وضع دستورالعمل
  .ترين ارتباط را داراست كه با آن نزديكشودقرارداد بيمه حاكم 

 عمر گروهي، ه عمر در خصوص قرارداد بيمه دستورالعمل دوم بيم4 ه ماد1 مثال، بند عنوان به
دارد اما كارايي گذار، مثالً كارفرما گر و بيمهقانون قابل اعمال بر روابط بين بيمهدرمورد تنها 
ان، قابل شدگان، مثالً كارگرگر و بيمه بر گواهي بيمه، يعني روابط بين بيمهاجرا قابل  قانون هدربار

 لزوماً همان قانون حاكم بر قرارداد بيمه ،استناد نيست زيرا قانون قابل اعمال بر گواهي بيمه
  67.نيست

 عمر همطابق نظريه بعضي از علماي حقوق، بين دو گروه از گواهي بيمه، در قرارداد بيم
 قرارداد بيمه اي كه دليلي براي اثباتگواهي بيمه)  اولهدست: گروهي، بايد قائل به تفكيك شد

گواهي )  دومه دست.ه استشدو در آن تنها به مفاد و شروط مذكور در قرارداد بيمه اشاره  است
 سخني به ميان نيامده است، اي كه تعهدات و حقوق جديدي كه در قرارداد بيمه از آنبيمه
هي محسوب  عمر گروهي از قرارداد بيمئ جز، اول، گواهي بيمههدر خصوص دست. آوردوجود مي به
 برعكس، .است بر گواهي بيمه، همان قانون حاكم بر قرارداد بيمه اجرا قابل شود و لذا قانون مي
با بايد  عمر گروهي است و قانون حاكم بر آن، ه دوم كه گواهي بيمه مستقل از قرارداد بيمهدست

  68.شودلحاظ قواعد و اصول خاص خودش، بايد مشخص 

 دسته دوم اين است كه با هد و اصول مختص به گواهي بيمبايد دانست كه منظور از قواع
، قانون مناسب استكه درواقع نوعي قرارداد  لحاظ عناصر يا جهات ربط موجود در گواهي بيمه

 هگذار در دولت اتحادي بيمه عمر گروهي كه كارفرما يعني بيمهمانند ،شودحاكم بر آن تعيين مي
عضو گر در دولت و بيمه، )ب (كشور عضو اتحاديه اروپاان در شدگكارگران يعني بيمه، )الف (اروپا

اي در خصوص قرارداد بيمه به  گواهي بيمه،گرسكونت معمولي دارند و بيمه) ج (اروپا هاتحادي
عهده گرفته است كه چنين   ها به تكاليف و تعهداتي در برابر آن،موجب آن دهد كه بهكارگران مي

در اين مثال، براي تعيين قانون حاكم بر گواهي بيمه، بايد . شوديده نميتعهداتي در قرارداد بيمه د
 دولت ، تابعيتشدگان بيمهاگريا  كردگذار رجوع شدگان و نه بيمهبه محل سكونت معمولي بيمه

 
 قانون مسئوليت 12وادث كار مذكور در ماده خطرات ح، ايراندر اينجا يادآوري اين نكته ضروري است كه در حقوق  .67

د، از نوع قرارداد بيمه اجباري است و بيمه كن مي منعقد قرارداد بيمه،كه كارفرما در خصوص آن مدني در برابر شخص ثالث
قانون تأمين ، اصالً قراردادي نيست و به حكم قانون، يعني خسارت وارده به كارگر به دليل حوادث كارمسئوليت كارفرما درباره 

در حقوق . شودهمه، بيمه حوادث كار در برخي كشورهاي اروپايي، مثالً انگليس، قراردادي محسوب ميبااين. اجتماعي است
 معموالً ناظر به فرضي است كه كارفرما ،، مقررات مربوط به بيمه مسئوليت كارفرما در زمينه خسارت ناشي از حوادث كارايران

 حقوقي بحث فعلي، يعني بيمه مسئوليت كارفرما داراي يك يا مسئلهي دارند و در خصوص مواردي كه  تابعيت ايران،و كارگر
بنابراين در فرض اخير، براي تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه مسئوليت . چند عنصر خارجي است، حكم صريحي ندارد

  . شودالملل خصوصي رجوع كارفرما، بايد به قواعد عمومي حقوق بين
68. Seatzu, op. cit., p. 177. 
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توانند  طرفين گواهي بيمه ميد،ن باشرا نداشتهشان محل سكونت معموليي اروپا هاتحاديعضو 
اي، قرارداد مستقلي از  زيرا چنين گواهيكنندشدگان را بر آن حاكم يمهقانون دولت متبوع ب

   .آيدشمار مي  عمر گروهي بههقرارداد بيم
نقاط ضعف حقوق ايران در خصوص قانون حاكم بر قرارداد بيمه، عدم ازجمله سرانجام آنكه، 

 حل تعارض آن هاعد اروپا، قهگونه كه در حقوق اتحادي  حل تعارض آن است؛ همانهقاعدكارايي 
هاي  بدين بيان كه بايد بين دسته؛قبول نيست ها، منطقي و قابلاي زمينه، در پارهبحث حاضردر 

قابل مراتب و اولويت در تعيين قانون  هم سلسله، اروپاهارتباط مذكور در حقوق ايران و اتحادي
 شخص ، عمري كه در آنهيم و هم بايد بين ب69 غيرعمر وجود داشته باشده بر قرارداد بيماجرا 

شده فرق دارد، گذار با بيمه عمري كه در آن شخص بيمههشده يكي است با بيمگذار با بيمه بيمه
  70.شدقائل به تفكيك 

  
 تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه در فرض سكونت ه سكوت در زمين.ب

  اروپا كشور عضو اتحاديهگر در چند معمولي بيمه
 محل وقوع خطر در اگر غيرعمر، ه دستورالعمل دوم بيم7 هماد) الف(جب بند مو گفته شد كه به

) در خصوص اشخاص حقيقي(گذار باشد كه محل سكونت معمولي بيمه كشور عضو اتحاديه اروپا
 قانون چنين كشوري بر قرارداد ،در آن واقع است) اشخاص حقوقيدرمورد ( مركزي او هيا ادار

 محل وقوع خطر در كشوري اگر مذكور، هماد )ب(اين، مطابق بند بر   عالوه. شودبيمه اجرا مي
توانند قانون  طرفين مي،گذار در آن نباشد مركزي بيمههباشد كه محل سكونت معمولي يا ادار

  .كنند مركزي او را بر قرارداد حاكم همحل سكونت يا ادار
سكونت معمولي  اديه اروپاكشور عضو اتح عمالً در دو يا چند ،گذار بيمهاگراين، باوجود 

  يك از اين كشورها بر قرارداد بيمه قابل اعمال خواهد بود؟داشته باشد، قانون كدام
 

اجرا بر قرارداد بيمه در حقوق ايران، با   منظور تعيين قانون قابل هاي ارتباط بهمراتب و اولويت بين دسته وجود سلسله .69
هر اگر ـ عنصر ربط تابعيت طرفين قرارداد كه 2ـ عنصر ربط محل وقوع عقد؛ 1:  قانون مدني عبارت است از968لحاظ ماده 

موجب بند  طور كه به د؛ همانننكتوانند صريحاً يا ضمناً قانون حاكم بر قرارداد بيمه عمر را تعيين ها خارجي باشند، مين آيدو
منظور تعيين قانون حاكم بر قرارداد  هاي ارتباط بهمراتب و اولويت ميان دسته دستورالعمل دوم بيمه عمر، سلسله4 ماده 2 و 1

گذار در آن سكونت معمولي  كه بيمهاروپاـ محل وقوع تعهد، يعني دولت اتحاديه 1:  چنين استپابيمه در حقوق اتحاديه ارو
گذار در حالتي كه تابعيت او با دولت محل سكونت معمولي او متفاوت باشد، طرفين قرارداد بيمه غيرعمر ـ تابعيت بيمه2دارد؛ 
  .دننكگذار را بر آن حاكم توانند قانون دولت متبوع بيمهمي
متأسفانه در حقوق ايران و اتحاديه اروپا، در قاعده حل تعارض ناظر به قانون حاكم بر قرارداد بيمه عمر، بين اقسام چنين  .70

گذار باشد شده همان شخص بيمهشود و تمام قراردادهاي بيمه عمر، خواه بيمهنفع آن، تفاوتي ديده نميقراردادي، از لحاظ ذي
  . اندگذار نباشد، تابع قاعده حل تعارض واحدي دانسته شدهشخص بيمهشده همان و خواه بيمه
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بلژيك، آلمان و فرانسه  يكشور عضو اتحاديه اروپاگذار، كه عمالً در سه  بيمهكهفرض به
شور بلژيك ها كگر انگليسي در خصوص خطراتي كه محل وقوع آنسكونت معمولي دارد، با بيمه

 كشوري ،كه گفته شود، محل وقوع خطردر اين مثال، چنان. كنداي منعقد مي، قرارداد بيمهاست
باره اجرا خواهد شد؛   در اين7 هماد )الف(گذار در آن سكونت معمولي دارد، حكم بند است كه بيمه

 7 هماد )ب(د گذار متفاوت باشد، حكم بناما اگر محل وقوع خطر با محل سكونت معمولي بيمه
  .  عملي هم داردهشود كه بحث فعلي نتيجمي خوبي استنباط از مثال مذكور، به. قابل اعمال است

 71»عوض شاخص «هبه باور برخي از نويسندگان حقوقي، در پاسخ به سؤال فوق بايد از نظري
 قابل  كه در خصوص تعيين قانونرم كنوانسيون 4 هاين نظريه در بند دوم ماد 72.كرداستفاده 

، قرارداد با »عوض شاخص «همطابق نظري. ه استشد، تصريح استاعمال بر تعهدات قراردادي 
ترين ارتباط را دارد كه در وقت انعقاد قرارداد، محل سكونت معمولي طرفي است كشوري نزديك

 داراي شخصيت حقوقي يا كه اين التزام را بايد انجام دهد يا اگر متعهد مذكور، شخص حقوقيِ
  73.است مركزي او در آنجا واقع هقد شخصيت حقوقي باشد، ادارفا

االصول پرداخت، در ازاي انجام آن صورت عوضي است كه علي» عوض شاخص«بنابراين، 
به ديگر سخن، در قراردادهاي  74.شودگيرد و اين التزام، موجب تميز قراردادها از يكديگر مي مي

كه خاص آن قرارداد است و اين  استنجام التزامي شود، در برابر امعوض، پولي كه پرداخت مي
بها در  مثالً ثمن معامله در قرارداد بيع، اجاره.شودعوض موجب تمايز قراردادها از يكديگر مي

ها، در برابر عوض شاخص كه در عقد بيع، تعهد فروشنده به تسليم مبيع قرارداد اجاره و مانند اين
-، پرداخت مياستن امكان انتفاع مستأجر از مورد اجاره كردهمو در عقد اجاره، تعهد موجر به فرا

  75.شود
 ، كه قرارداد بيمهشود، مشخص مي»عوض شاخص «ه، با لحاظ مفهوم نظريبحث حاضردر 
 گذار در زمان انعقاد قرارداد در آنجاستكه محل سكونت معمولي بيمه  اروپاه اتحادي عضوبا دولت

 
 ، ”Prestation caractéristique“ترتيب  به، »عوض شاخص«در ادبيات حقوقي فرانسه، انگليس و كشورهاي عربي، نظريه  .71

“Characteristic Performance”  شودناميده مي» العقد األداء المميز في«و.  
72. Seatzu, op. cit., p. 139. 
73. Mayss, Alba, Principles of Conflict Laws, Cavendish Publishing Limited, 1996, pp. 116-119; Collier, 
J. G., Conflict of Laws, Cambridge University Press, 2004, pp. 198-200; Chauh Joson, and Kaczorowsa, 
Alina, Q & A Series Conflict of Laws, Cavendish Publishing Limited, 2000, p. 167. 

، جامعه اإلمارات العربيه المتحده، القانون الدولي الخاص اإلماراتي، دراسه تأصبليه مقارنه ؛السالمه، أحمد عبدالكريم .74
  . 383ـ384، صص 2003

75. Loussouarn, Yvon et Bourel, Pierre, ‘Droit international privé’, Dalloz, 2001, p. 465; O’Neill, P. T. 
and Woloniecki, J. W., The Law of Reinsurance in England and Bermuda, Sweet & Maxwell, 2004, p. 
658; Dessemontet, F., Ansay, T., Introduction to Swiss Law, Kluwer Law, 1995, p. 289; O’Brien, John, 
op. cit., pp. 340-342.  
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  76.ترين ارتباط را دارد نزديك
قبول نيست زيرا در  رسد اين نظريه در تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه قابل نظر ميبه

 استگذار در صورت وقوع خطر گر به جبران خسارت بيمهقرارداد بيمه، عوض شاخص، تعهد بيمه
بنابراين، پرداخت حق بيمه توسط . و پرداخت حق بيمه در آن در برابر چنين التزامي است

 مذكور در بحث همبنايي براي اجراي نظري رو ازاينآيد و عوض شاخص به حساب نمي ،گذار بيمه
 كه  رااروپاكشور عضو اتحاديه اين، بايد پذيرفت دادگاه در هر مورد، باوجود . حاضر وجود ندارد

  . كندترين ارتباط را دارد، تعيين ميقرارداد با آن نزديك
 تعيين قانون حاكم ه اروپا، سكوت آن در زمينهخالصه آنكه يكي از نقاط ضعف حقوق اتحادي
. است اروپا ه اتحادي عضوگر در چند كشوربر قرارداد بيمه در فرض سكونت معمولي بيمه

 قانون حاكم بر قرارداد ه، يادآوري اين نكته ضروري است كه در حقوق ايران، در زمينهرحال به
ضعف مورد هن اساس، بحث از نقطه است و بر هميشدبيني نبيمه، نظام حقوقي خاصي پيش

  .ممكن نيست ايران مطالعه در حقوق
 

  نتيجه 
 اشاره دانان نيز در جاي خود به آن قانون مدني كه حقوق968 هنظر از ايرادهاي وارد به مادصرف
 حل تعارض ه قانون حاكم بر قرارداد بيمه، بايد قاعده، در زمينايراناند، در نظام حقوقي كرده

اي در  اروپا مقررات ويژهههاي اتحاديگونه كه در دستورالعمل ؛ همانشودبيني يشمختص آن پ
ها، يعني قانون محل هاي ربط مذكور در اين دستورالعملاز عامل. شوداين خصوص ديده مي
در خصوص شخص ( مركزي او هيا ادار) شخص حقيقيدرمورد (گذار  سكونت معمولي بيمه

 عمر، هگذار يا تابعيت او در قرارداد بيم يا محل سكونت معمولي بيمه غيرعمرهدر عقد بيم) حقوقي
گذار يعني طرف از اين عقدها، از بيمههريك ها در  با اعمال آن كهخوبي قابل برداشت است به

شود تا گفته موجب ميهاي ربط پيشوانگهي عامل. آيدعمل مي ضعيف قرارداد، حمايت كافي به
.  حاكم شودآنبر ترين ارتباط را با قرارداد بيمه دارد  كه نزديكاروپا ه اتحادي عضوقانون دولت

 تجارتي، اصل ه اروپا در خطرهاي داراي خصيصههاي اتحاديها، دستورالعملاينبر   عالوه
توان درنتيجه مي. اندپذيرفتهخودساماني يا آزادي اراده را در تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه 

الملل ، بر حقوق بينبحث حاضر حل تعارض ناظر به ه اروپا در خصوص قاعدهاديگفت حقوق اتح
  . خصوصي ايران برتري دارد

 تجارتي و مصرفي بايد هداراي خصيصبيمة بين قراردادهاي  ايران رسد در حقوقبه نظر مي
ي را  حل تعارض خاصه تجارتي بايد قاعدهداراي خصيص بيمة قرارداد هدربار: شدقائل به تفكيك 

 
76. Seatzu, op. cit., p. 139.  
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و در آن اصل خودساماني يا آزادي اراده را در انتخاب قانون حاكم بر آن نافذ  كردبيني پيش
 قانون مدني را 968 ه مصرفي بايد نظام مقرر در مادهداراي خصيصبيمة قرارداد درمورد  .دانست

 بر  قانون كشوري حاكم،آنبر اساس  مذكور ارائه داد تا هو عامل ربطي را در ماد كرداصالح 
شود،  پيشنهاد ميقانونگذاربنابراين، به  . كه با آن بيشترين ارتباط را داراستشودقرارداد بيمه 

  :كندشرح تصويب   قانون حاكم بر قرارداد بيمه بدينه حل تعارض خاصي را در زمينهقاعد
هاي داراي  حل تعارض ناظر به تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيمه، در خصوص بيمههقاعد«
  : تجارتي از مصرفي، متفاوت استهخصيص
توانند قانون حاكم بر آن را  تجارتي، طرفين قرارداد ميهداراي خصيصبيمة ـ در قرارداد 1

  .كنندمطابق اصل آزادي اراده تعيين 
 تجارتي، قراردادي است كه در آن خطرات هداراي خصيصبيمة تبصره ـ منظور از قرارداد 
اي و تاجر است و از قدرت  شخص حرفه،گذار آن كه اصوالً بيمهناشي از فعاليت كالن تجارتي

تواند گر در اين قراردادها نمي لذا بيمه.شود، بيمه مياستگر برخوردار معامالتي برابر با بيمه
  كند؛گذار مي كه حمايت كمتري از بيمهكندقانون ماهوي كشوري را حاكم بر قرارداد 

 شخص ،گذار آن مصرفي، يعني قراردادي كه بيمههداراي خصيصبيمة ـ در قرارداد 2
 عمر ه غيرعمر و بيمهگرايي دارد، بين خطرات ناشي از بيم مصرفهكننده است و بيمه جنب مصرف

  : شدبايد قائل به تفصيل 
  

   غيرعمرهـ بيم
. كه محل وقوع خطر در آن كشور است است غيرعمر، قانون كشوري بر آن حاكم هدر قرارداد بيم

 خطر در محل سكونت معمولي ،االصولوص محل وقوع خطر، فرض بر اين است كه عليدر خص
رخ داده است و ) شخص حقوقيدرمورد ( مركزي او هيا ادار)  شخص حقيقيهدربار(گذار بيمه

گذار بيمه اگر. استچنين محلي بيشترين ارتباط را با قرارداد مذكور دارد كه خالف آن قابل اثبات 
 سكونت معمولي داشته باشد، دادگاه در هر رسيدگي، كشوري را كه با ، چند كشورعمالً در دو يا
ترين  نزديك،شود تا قرارداد با آن كشوراحوال و شرايط خاص آن دعوا موجب مي و لحاظ اوضاع

  . كندارتباط را داشته باشد، تعيين مي
، در  قرار دارندآندر  كه  است محلي،هادر خصوص ساختماناين، محل وقوع خطر باوجود 
است  بيمه مسافرت، محلي ههاست و در زمين وسايط نقليه موتوري، محل ثبت آنهموضوع بيم

  .نامه را تحويل گرفته استبيمه شده و بيمهآنجا گذار در كه بيمه
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   عمرهـ بيم
 در فرضي كه(شده، گذار يا بيمهست كه بيمهاجرا قابل قانون كشوري بر قرارداد   عمر،هدر بيم
، )ها در دو كشور مختلف استشده فرق دارد و محل سكونت معمولي آنگذار با شخص بيمه بيمه

 تشكيالت خاص چنين شخصي ،در آن سكونت معمولي دارد يا در حالتي كه شخص حقوقي باشد
 شخص حقيقي باشد ،گذارالبته در فرضي كه بيمه. واقع استآنجا ، در استكه قرارداد ناظر به آن 

ها در دو كشور متفاوت شده باشد و محل سكونت معمولي آن غير از شخص بيمه،گذاريا بيمه
داشته باشد، طرفين ن را كشور محل سكونتش تابعيت ،شدهگذار يا بيمه بيمه،حال است و درعين

شده گذار با شخص بيمهدر حالتي كه بيمه(شده را گذار يا بيمهتوانند قانون كشور متبوع بيمهمي
  .»كنندبر قرارداد بيمه حاكم ) استها در دو كشور مختلف ارد و محل سكونت معمولي آنفرق د
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