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تاريخ دريافت مقاله ۱6/۹1/۹1 :تاريخ پذيرش نهايي۱7/12/۹2 :

چکیده
در کشورهايي که خسارت تنبیهي را در حد وسیع مورد قبول قرار دادهاند باالخص انگلستان و آمريکا
خسارت تنبیهي را به مبلغي مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبراني يا اسمي به
دلیل سؤ رفتار شديد خوانده مورد حکم قرار ميگیرد تعريف کردهاند بعبارتي خسارت تنبیهي نوعي از
خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سؤنیتي که در ايراد خسارات داشته بايد به
خواهان بپردازد (خسارت عمدی) موضوعي که قابل بحث است اينکه آيا چنین خسارات عمدی اساساً
قابل بیمه هستند؟ رويه کشورهای مختلف در اين زمینه متفاوت بوده و برخي از کشورها صرفاً شمول
پوشش بیمه ای را به خسارت تنبیهي پذيرفته و برخي ديگر با اين موضوع شديداً به مخالفت برخواسته
اند البته کساني که از قابلیت بیمه نمودن خسارت تنبیهي دفاع ميکنند معتقدند که مسؤلیت بايد
خسارت تنبیهي نوعي مجازات است و مجازات قابل بیمه نميباشد ،زيرا اين امر خالف نظم عمومي

کلید واژهها
خسارت ،خسارت تنبیهي ،بیمه پذيری ،تقصیر
.1دانشجوي دوره دکتري تخصصي حقوق خصوصي ،گروه حقوق ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ایران.
 .2استادیار گروه حقوق ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ایران).نویسنده مسئول)
 .5استادیار گروه حقوق ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ایران.
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خسارت تنبيهي که خاستگاه آن کشورهاي تابع سيستم کامن ال باالخص (انگلستان-
آمریکا -استرليا) بوده ،در زبان انگليسي نيز غالباً با واژۀ  punitiveمورد استفاده قرار
ميگيرد (A. Garner 21۹۹).برخالف سيستم روم -ژرمن اساساً جایي مورد استفاده قرار
ميگيرد که جبران خسارت صرف ناکافي باشد بعبارت دیگر خسارت تنبيهي نوعي از خسارت
است که خوانده بعلّت رفتار گستاخانه اي که در بروز خسارت داشته است باید به زیان دیده
بپردازد (تقي زاده و دیگران۹5۱۹ -ص )9۱مهمترین توجيهي که براي خسارت تنبيهي ارایه
شده است .عبارت است از م جازات و جلوگيري از رفتارهاي خاص مخصوصاً در جایي که رفتار
عمدي توأم با سؤنيت باشد با این حال خسارت تنبيهي در حقوق داخلي ایران پيش بيني نشده
است هرچند که در بعد بين المللي و در قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ایران
مصوب  ۹57۱و اصالحيه آن در سال  ۹5۱1خسارت تنبيهي وارد حقوق ایران شده است
)جهت اطالع بيشتر ر.ک .داراب پور و دیگران  .)۹5۱9منتها موضوعي که قابل بحث و بررسي
است این است که آیا اساساً چنين خسارتي قابل بيمه هستند؟ زیرا چالش موجود در خصوص
بيمه پذیري هر حادثه اي مربوط به ماهيت حقوقي حوادث و آثار بيمه پذیري آنهاست چنانچه
قابليت بيمه کردن خسارت تنبيهي هدف از مجازات نمودن و بازدارندگي را خنثي نماید در
واقع نمي توان بيمه پذیري را براي تمامي موضوعات ،تعميم داد زیرا عده اي معتقدند مجازات
و جرایم قابل بيمه نيستند هرچند که عده اي معتقدند که اصل حاکميت اراده و آزادي اراده
طرفين مانعي را در قابليت بيمه نمودن چنين خسارتي نمي تواندایجاد نماید .در همين راستا
در بسياري از کشورها  2دیدگاه متفاوت در این زمينه بروز نموده است که عده اي با احصاء
مزایاي آن طرفدار بيمه نمودن خسارت تنبيهي و عده اي نيز با بر شمردن معایب آن مخالف
چنين اقدامي هستند که در ذیل به بررسي این موضوع خواهيم پرداخت.
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بیمه پذیری خسارت تنبیهی
دعاوي بيمهاي ،از حيث ادّلۀ اثباتي عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوي تبعيت
ميکند .در این دعاوي نيز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مـواردي کـه دالیل
او بر دفاعيات خوانده غلبه کند ،برندهي دعوا نخواهد بود .در عين حال ،قراردادهاي بيمهاي تابع
اصولي است که در فرض اختالف طرفين دادگاه مکلف به اجراي این اصول است و از ایـن
جـهت دعاوي بيمهاي از سایر دعاوي متمایز ميگردند .اصل جبران خسارت از جمله اصولي
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است که در بيمههاي خسارت حائز اهميت فوق العادهاي است( .اقبالي و دیگران  )۹5۱3در
واقع ،محاکم دادگستري مکلفاند در دعاوي بيمهاي به اصـل جـبران خـسارت کامالً توجه
کرده و اختالفات حـاصله را در پرتـو ایـن اصل حل و فصل نمایند.
اصل یاد شده داراي دو اثر مهم است :نخست اینکه ،همانند مسؤوليت مدني ،در اینجا نيز
«اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است .این اصل اقتضاء ميکند که بيمهگر به طور
کامل خـسارت زیـاندیده را جبران کـند و او را تا حد امکان در موقعيت قبل از روي دادن
حادثه زیانبار قرار دهد .اما ،از طرف دیگر ،پوشش چنين بيمهاي نباید مـنجر به افزایش دارایي
زیاندیده شود و نسبت به قبل از روي دادن حادثه او را در موقعيتي بهتر قـرار دهـد( .کریمي،
 ،۹511ص .)61بااینحال ،بـيمههاي اشـخاص ،برخالف بيمههاي خسارت ،مبتني بر «اصل
جبران خسارت» نيستند و بيمهگر تعهد ميکند ،در صـورت تـحقق خـطرات موضوع بيمهنامه
مبلغ مقطوع مندرج در قرارداد بيمه را به ذینفع پرداخت نماید ،صرفنظر از اینکه ميزان
خـسارت چه ميزان باشد .در واقع این نوع بيمه نوعي سرمایهگذاري است و به همين دليـل
شخص ميتواند براي خـطري واحـد بيمهنامههاي متعدد داشته باشد و براي مثال،نزد چند
شرکت بيمه خود را بيمه عمر نماید و در صورت مرگ وي افراد ذینفع تعيين شده در بيمهنامه
از چند جا مبالغي دریافت کنند( .افشار ،۹517 ،صص)۹1-۹7
در خصوص قابليت بيمه کردن خسارت تنبيهي در حقوق کشورهاي مختلف رویکرد
متفاوتي اتخاذ شده است .برخي از کشورها صراحتاً شمول پوشش بيمهاي را به خسارت تنبيهي
پذیرفتهاند و برخي دیگر با این موضوع شدیداً به مخالفت برخواستهاند .البته براساس دیدگاه
کساني که از قابليت بيمه نمودن خسارت تنبيهي دفاع ميکنند ،این موضوع صرفاً در مواردي
صادق است که مسئووليت بدون تقصير بوده و خسارت وارد شده کامالً مالي باشد .دليلي که در
این خصوص ابراز شده است این است که اگرچه پذیرش بيمه مسئوليت در این خصوص باعث
بياحتياطي خوانده بالقوه ميشود و در نتيجه این امر منجر به افزایش حوادث ميشود ،با
ای نحال این موضوع در وضعيت قرباني تاثيري ندارد زیرا به احتمال زیاد خسارتي که به وي وارد
شده است کامالً جبران خواهد شد ).SIRIVIRIYAKUL, op.cit, p.۹1( .بخش بيمه بطور دائم
مـجبور بـه بازنگري روش عمل و عکسالعمل سازوکارهاي خود ميباشد که پس از هرگونه
خسارت بزرگ فاجعهآميز ،این امر ضـرورت بيشتري ميیابد .وقـتي بر اثر موضوعات حقوقي
جدید و اتفاقات غير قابل پيش بيني ،خسارات مالي مهمي بازار بيمه را تحت تأثير قرار ميدهد،
در واقع حدود توانایي شرکتهاي بيمه براي جذب خطرات بزرگ مورد آزمون قرار ميگيرد.به
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دليل کمبود منابع مالي (شرایط مالي) مـمکن است بسياري از شرکتها در هر زمان بيمه
نامههاي تحت شرایط خاص را فسخ نمایند .این اساسيترین مسأله ميباشد زیرا وقوع زیانهاي
بزرگ مالي ميتواند چشمانداز ریسک را بطور سریع و اساسي تغيير دهد تا جـایي کـه ارزیابي
ریسک بسيار دشوار گردد .پيبردن به تکرار و شدت بالقوه یک خسارت و اینکه خسارات ایجاد
شده از یک حادثه بيمه شده چه وقت و چگونه قابل جـبران مـيباشد ،یک ضرورت و پيش
شرط براي تجارت بيمه محسوب ميشود.بيمهگر فقط ميتواند در محدوده بيمهپذیري عمل
نماید.این محدودیتها نه تنها به واسطه یک ظرفيت بيمهاي محدود بلکه بواسطه دیـگر
پارامـترها نيز تعریف ميشود .بعضي از این پارامترها در خصوص محدودیتهاي عرضه
ميباشند خواه به صورت اجباري و یا به صورت محدودیتهاي قانوني ،عدم توانایي در
قيمتگذاري بيمهاي به روش اقتصادي ثابت و همچنين نـاتواني در ایـجاد راه حلهاي مناسب
انتقال ریسک .محدودیتهاي بـيمهپذیري بـه واسـطه نياز به کنترل مشکالت و مسائل مرتبط
با اطالعات نامتقارن به ویژه مخاطرات اخالقي و انتخاب معکوس در شرایط اقتصادي تحميل
ميشوند .موضوع دیـگر ایـن اسـت که سطح عدم اطمينان ممکن است آنچنان زیـاد شـود که
بطور مستقل قابل کنترل نباشد( .هاروني  ،۹516ص).35
با اینحال ،در مواردي که خسارت وارد شده به شخص مالي نباشد ،خسارت وارد شده
قابليت جبران کامل را نخواهد داشت زیرا مواردي مانند مرگ یا از دست دادن اعضا ،جبران
کامل خسارت غيرممکن است و از شخص قرباني نيز نميتوان با استفاده از قواعد مبتني بر
تقصير حمایت کرد چرا که ممکن است خوانده به هيچ عنوان مرتکب تقصير نشده باشد .از
طرفي دیگر بيمه نمودن خسارت تنبيهي باعث افزایش رفتار مخاطرهآميز ميشود زیرا اشخاص
با بيمه نمودن خسارت تنبيهي از انجام رفتار مخاطره آميز در خود ترسي راه نميدهند ،زیرا
ميدانند که شرکت هاي بيمه تمام و یا قسمت زیادي از خسارت وارد شده را جبران خواهند
کرد.
بدواً الزم به توضيح است که چون در حقوق خصوصي و حقوق داخلي ایران نهاد خسارت
تنبيهي پيش بيني نشده است و اساساً ایران نيز به مثابه کشورهاي عضو سيستم رومي -ژرمني
اعتقادي به پذیرش چنين نهادي نداشته و از سيستمهاي جایگزین مانند دیه -جریمه اجبار-
خسارت تأخير ...استفاده ميکند .بنابرین موضوع بحث نمي تواند در حقوق ایران مصداق داشته
باشد ،امّا در اکثر کشورهاي تابع سيستم کامن ال باالخص آمریکا و انگلستان چنين مباحثي
داراي ارزش و جایگاه واالیي است.
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مثالً در آمریکا قوانين ایالتي ناظر بر احکام خسارات تنبيهي درخصوص شرایطي که در آنها
خسارات تنبيهـي در پروندههاي متضمن مسؤوليت ناشي از فعل غير قابل اعمال بـر خوانـده
مـيشـود متفـاوت و مختلف ميباشد .با وجود این در اکثر ایالتهایي که مسؤوليت اصيل را در
قبال خسارات تنبيهـي ناشـي از فعـل نماینده پذیرفتهاند ،بيشتر از آنچه که نماینده در حيطۀ
استخدامياش مسؤوليت دارد به اصـيل یـا کارفرما مسؤوليت تحميل مينمایند .گروه بزرگي از
این ایاالت ،مقررات ذیل را در دومين شـرح جدید حقوق مسؤوليت مدني ،درخصوص مسؤوليت
ناشي از فعل غير در قبال خسارات تنبيهي را پذیرفته اند .مواضع در این خصوص از ایالتي به
ایالتي دیگر فرق ميکند بعضي ایاالت بيمـهکردن خسارات تنبيهي را مجاز ميدانند ،درحاليکه
ایالتهاي دیگر بر این اساس کـه بيمـه کـردن خسارت تنبيهي برخالف نظم عمومي است؛
بدین دليل که مجازات قابليت انتقال ندارد ،لذا آن را قابل بيمه نميدانند .تعدادي ایالتهاي
دیگر در این خصوص سـکوت اختيـار کـردهانـد .ایالتهـاي آالباما ،آالسکا ،آریزونا ،آرکانزاس،
کانکتيکوت ،دالوار ،جرجيا ،هـاوایي ،ایـداهو ،لـووآ ،کنتـاکي ،مریلند ،ميشيگان ،ميسيسي پي،
مونتانا ،نوادا ،نيومکزیکو ،کاليفرنياي شمالي ،اورگان ،کاليفرنيـاي جنوبي ،تنسي ،تگزاس،
ویرمونت ،ویرجينياي غربي ،ویسکانسين ،وایومينيگ خسارات تنبيهـي را قابل بيمه ميدانند اما
ایالتهاي کاليفرنيا ،کلرادو ،فلوریدا ،ایلينووا ،اینـدیانا ،کـانزاس ،مينه سوتا ،ميسوري ،نيوجرسي،
نيویورک ،اوهایو ،اوکالهاما ،پنسيلوانيا و یوتا خسارات تنبيهـي را غيرقابـل بيمه ميدانند .ایاالت
مينه داکوتاي شمالي ،رودایسلند ،داکوتاي جنوبي و واشنگتن دي سـي در ایـن خصوص ساکت
هستند .ایالتهاي لوئيزیانا ،ماساچوست ،نبراسـکا ،نيوهمشـایر و واشـنگتن اصـالً خسارات
تنبيهي کامن الیي را نپذیرفتهاند( .ندرتي کلوانق ،صص).91-51
در حقوق انگلستان قضيه شوراي شهر لنکشایر به طرفيت بيمه متقابل شهري در خصوص
یک بيمهگري بود که باز پرداخت به یک مقام محلي که براي دو راي به خسارت تنبيهي
مسئول شناخته شده بود امتناع ميکرد درهر دو راي ،مسئوليت مقام محلي به طور نيابتي به
وجود آمده بود این مقام خواستار اعالم این بود که بيمه است و بيمه خسارت تنبيهي را پوشش
ميدهد ،یک نتيجه منطقي از تحميل مسئوليت نيابتي بر کارفرمایان این است که باید پوشش
هر گونه مسئوليت ناشي از سوء رفتار کارمندان شان را نيز اجازه داد سيمون بروان بيان داشت
که این تئوري کلي که یک فرد نتواند دربرابر نتيجه مسئوليت گرفتن ارتکاب یک جرم بيمه
شود پسندیده است با این حال او هيچ دليلي براي گسترش این اصل در انکار بيمه براي کساني
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که مسئوليت آن را به وجود آوردهاند تنها به خاطر اینکه مسئوليت نيابتي است ،ندید.
() L. Loucas, ۹۱۱6, p.p ۹5۹-۹52
سيمون بروان بيان نمود که حتي اگر مسئوليت خوانده قابل بيمه شدن باشد صدور یک
خسارت تنبيهي هنوز هم به احتمال زیاد یک اثر تنبيهي دارند زیرا ممکن است محدودیت
مسئوليت و مبلغ قابل کسر بهخوبي طبقه بيمه نامه وجود داشته باشد که بيمه شده مجبور به
پرداخت حق بيمه باالتري در آینده مي شود و امکان دارد بدین ترتيب مشکلي در تمدید کردن
بيمه داشته باشد به عالوه او اشاره کرد که یک منفعت عمومي جداگانهاي در صحيح نگه
داشتن قراردادهایي از اشخاص وجود دارد اگر بيمه گران حق بيمه ميگيرند آنها باید با خطر
مواجه شوند قراردادها باید در زمينهي مصلحت عمومي فقط در موارد بسيار روشن غير قابل
اجرا شناخته شوند .بيشتر استدالالت در قضيه شوراي شهر لنکشایر پذیرفته نشد ليکن از بيمه
شدن خسارت تنبيهي حمایت شد چرا که:
 )۹مدعيان بعيد است براي خسارت تنبيهي در جایي که خواندگان توانایي مالي براي
پرداخت هيچگونه غرامت قابل توجهي ندارند شکایت نمایند با این حال چنين توانایي ممکن
است از طریق بيمه مسئوليت حاصل شود؛ ( Law commission for England and Wales,
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).۹۱۱7, part

 )2رد امکان بيمه در قبال خسارت تنبيهي یک ناسازگاري و بي عدالتي در جایي که دیگر
خواندگان قادر به پذیرش هدیه براي مواجهه با مسئوليت شان براي خسارت تنبيهي هستند
ایجاد مينماید).Helmue Koziol, 211۱, p 3۹( .
پرونده شوراي شهر رهنمود روشني ارائه ميدهد و بيمه خسارات تنبيهي را در جایي که
مسئوليت نيابتي است تنفيذ ميکند با این حال هنوز هم مقداري بحث وجود دارد ،موردي که
در آن فردي در قبال خسارت تنبيهي صادر شده شخصا به دنبال جبران زیان تحت بيمه نامه
اش مي باشد در چنين مواردي مالحظات مربوط به مصلحت عمومي قدرت بيشتري دارد و
ممکن است که دادگاه ها را متقاعد به رد پوشش بيمه نماید .عليرغم این مباحث از دیدگاه
حقوقدانان بيمه نمودن خسارت تنبيهي داراي محاسن و معایبي است که در این قسمت به این
معایب و محاسن مي پردازیم.
الف) معایب بیمه پذیری خسارت تنبیهی

 -۹بيمه خسارات عمدي به علت مغایرت با نظم عمومي باطل است و هيچ کس نميتواند
خساراتي را که به طور عمدي وارد ميسازد بيمه کند زیرا چنين بيمهاي بيمهگر را با وضعيت

حبیب اسدی و همکاران
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پيش بيني نشده و خطرناکي روبهرو ميسازد از این نظر که بيمهگذار را در اضرار به دیگران آزاد
ميگذارد بر خالف نظم عمومي است( .کاتوزیان  ،۹51۱ ،صص  )72-7۹خسارت تنبيهي نيز
که اغلب در مورد افعال عمدي و قابل سرزنش صادر ميشود نباید بيمه شود.
به طور کلي بيمه در وضعيتي کاربرد دارد که ضررها تا اندازهاي داراي ویژگي اتفاقي یا
احتمالي باشد حوادثي که حتمي الوقوع است را نميتوان بيمه نمود بلکه تنها ميتوان قبل از
تحقق ضرر براي آن پس انداز نمود یا پس از تحقق ضرر براي ترميم واقعيت اقتصادي قبلي
تالش کرد.
درخصوص تقصيرهاي عمدي ،مصلحت اجتماعي ایجاب ميکند کسي نتواند با پرداخت
مبلغي تقصيرهاي عمدي خود را بيمه کند قانونگذار نيز چنين قراردادهایي را معتبر نشناخته و
به شرکت بيمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت زیاندیده براي استرداد وجوه
پرداخت شده به شخصي که موجب خسارت شده مراجعه نمایند( .قاسم زاده ،۹517 ،صص
)۹21-۹۹۱
به طور معمول بيمه گر مدعي است که عمل بيمهگذار که مسئوليت تنبيه را توليد نموده،
باید از برخي جهات عمدي در نظر گرفته شود ،به این ترتيب که از پوشش بيمه محروم شود
چرا که واژه «واقعه» و یا «حادثه» تعریف شده در بيمه نامه ،به عنوان یک عمل غير عمدي
توسط بيمه شده مدنظر قرار گرفته است .سردرگمي موجود در زمينه ي بيمه پذیري خسارت
تنبيهي به خاطر این است که یک شباهت نزدیکي ميان تعریف ضررهاي استثنا شده از پوشش
بيمهاي و تعریف اقدامات موضوع مسئوليت تنبيهي وجود دارد ،دادگاهها و جوامع اعمال موضوع
خسارت تنبيهي را به طور متفاوتي مشخص نمودهاند :مانند جایي که در آن عمل زیان آور
«خودسرانه و افراطي»« ،همراه با بياعتنایي»« ،بي احتياطي فاحش [تقصير سنگين]»،
« ظالمانه » و «تکان دهنده وجدان» باشد( .علي اکبري )۹5۱9با این حال هر یک از این
اصطالحات نشان ميدهند که این اعمال موضوع مسئوليت تنبيهي با یک فاصله ي قابل توجهي
از طيف فعاليتهاي عادي شهروندان جدا شده اند .مسئله حقوقي در این موارد این است که آیا
اعمال تعریف شده مطابق با این اصطالحات ،از پوشش شروط بيمه نامه خارج هستند یا نه.
اولين دليلي که نویسندگان براي عدم اعتبار بيمه در فرض حادثه عمدي ارائه کردهاند آن
است که بيمه از حالت اعتمادي خارج ميشود ،و به عبارت بهتر احتمال ایجاد حادثه باالتر
ميرود .به همين خاطر به نظر ميرسد ،که ایجاد عمدي حادثه را به دو جهت نميتوان موضوع
بيمه مسئوليت قرارداد -۹ :اراده طرفين -2 ،نظم عمومي :بدین تفصيل که در هر قرارداد و از
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جمله بيمه مسئوليت ،چنين فرض ميشود که مفاد تراضي ،ایجاد حادثهي عمدي توسط بيمه
گذار را استثنا کرده است ،گذشته از این فرض ،اعتبار بيمه مسئوليت در فرض تقصير عمدي،
مخالف نظم عمومي است؛ زیرا بيمهگذار که ميبيند بار نهایي مسئوليت را بيمهگر تحمل
ميکند خود را در زیان رساندن به جان و مال دیگران آزاد ميداند و بدین امور تشویق ميشود.
(کاتوزیان و ایزانلو ،۹51۱ ،صص )96-5۹
به نظر ميرسد که یک توافق بسيار گسترده وجود دارد که مسئوليت کيفري در معناي
دقيق خود قابل بيمه نيستند .هم بر اساس سياست بازدارندگي و هم به خاطر اینکه جریمههاي
کيفري معموالً مستلزم اثبات قصد عمدي و مجرمانه هستند .به همين خاطر بسياري از
دادگاهها ،در جایي که مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانه است؛ پوشش بيمه را انکار
نمودهاند .با این حال ،این رویکرد جدیداً تضعيف شده است.
 -2تا حدي که مسئوليت در قبال خسارت تنبيهي بيمه ميشود ،فرض ميشود که از فشار
تنبيهي یک چنين رایي بر خطاکار که از مجازات مناسب خود فرار ميکند ،احتراز ميشود ،و
در نتيجه اثر تنبيهي و بازدارندگي مفروض چنين آرایي را تضعيف ميکند .در صورتي که بيمه
مسئوليت توسط حقوق اجازه داده و توسعه بيمه کنندگان پوشش خسارت تبيهي عرضه شده
باشد ،تاثير تنبيهي آراي خسارت تنبيهي قطعا کاهش ميیابد ،یا حداقل منحرف ميشود.
حداقل برخي از بيمه گراني که قبال چنين ضررهایي را طبق مقررات مسئوليت عمومي تحت
فشار تحت پوشش قرار داده بودند ،تالش نموده اند که از طریق استثناء قراردادي از مسئوليت
در قبال چنين ضررهایي اجتناب کنند .بنا بر این ،بازار بيمه خودش ،به خصوص در پاسخگویي
به صدها ميليون دالر خسارت تنبيهي در موارد آزبست ،با این مسئله تا حدودي برخورد کرده
است .با این حال ،حقوق مي تواند موضوع را از طریق منع بيمه براي چنين خساراتي به خاطر
مصلحت عمومي ساده کند .اما به نظر ميرسد که بهترین استدالالت در حمایت از غيرقانوني
اعالم کردن قراردادهاي بيمه براي مسئوليت تنبيهي ،حداقل در مورد خواندگان شخص حقوقي
و سوء رفتار همراه با سوء نيت توسط اشخاص حقيقي باشد .با توجه به عدم وجود تقصيرعمده
در بسياري از موارد مسئوليت نيابتي ،برخي از ایالتهاي آمریکا که خسارت تنبيهي را به طور
کلي منع کرده اند ،آن را در موارد مسئوليت نيابتي اجازه دادهاند.
 -5بيمه مسئوليت ،مسئوليت نيابتي و مسئوليت دولت  -بيمه خسارت تبيهي و مسئوليت
نيابتي داراي یک وجه تشابه خاص هستند؛و آن این است که در هر دو مورد شخص دیگري بار
مسئوليت فرد خطاکار را بدوا به دوش ميکشد ،در نتيجه فرد خاطي احتياطهاي الزم را در
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انجام رفتارهاي خود لحاظ نمي کند با این دیدگاه که دیگري پاسخگوي مسئوليت او خواهد
بود  .این موضوع در تحليل هاي اقتصادي مخاطره اخالقي ناميده ميشود که چنين بيمه اي
سبب ميشوند که اثر تنبيهي آرا خسارات تنبيهي به اشخاص ثالث بي گناه منتقل شود -دیگر
بيمهگذاران ،سهامداران و ماليات دهندگان  -که در سوء رفتار شرکت نداشتهاند و بنابراین از
سرزنش مبرا هستند ،ليکن در نهایت بار مسئوليت چنين آرایي را به طور غيرمنطقي و ناعادالنه
متحمل خواهند شد .
 -9موضوع بيمه مشکل مهم دیگري را مطرح ميکند :قرباني مشتاق .قرباني مشتاق کسي
است که تمایل دارد که آسيبي را متحمل شود به منظور اینکه خسارت دریافت نماید .در
صورتي خسارت تنبيهي بيش از اندازه جبران خسارت نماید ،آنها ميتوانند بازدارندههایي براي
اتخاذ اقدام احتياطي توسط قرباني ایجاد نمایند  .به طور کلي ،اتخاذ یک دفاع مانند تقصير
مشترک ،مانع اتخاذ اقدام احتياطي ناکافي توسط قربانيان ميشودCooter, ۹۱12, p.p۱6-( .
)۱7
این مشکل در جایي است که قربانيان از حادثه صرفاً ضرر و زیان مالي دیده اند و خسارت
تنبيهي عالوه بر خسارت جبران کامل را دریافت کنند ،ليکن قبل از وقوع حادثه پيشبيني این
امور براي قرباني دشوار است ،از سوي دیگر تا حدي که ضرر و زیان ها شامل مرگ ،قطع عضو،
از شکل افتادن اندامهاي بدن ،یا آسيب دائمي ميشود ،صرف نظر از اینکه ميزان جبران
خسارت چقدر است تعداد کمي یا هيچ قرباني مشتاقي وجود نخواهد داشت .در این شرایط،
آسيب زنندگان بالقوه باید اقدام احتياطي را تا ميزاني که ارتباط ميان آسيبها و هزینهي
اجتناب از آسيبها در آن زمينه کاري به طور کلي معقول در نظر گرفته ميشود ،اتخاذ کند.
ایراد وارد به بيمهي خسارت تنبيهي در چنين مواردي این است که ظاهراً انگيزه اقدام مراقبت
براي دارندگان بيمه در اتخاذ اقدام احتياطي را کاهش ميدهد ،و در نتيجه رفتار غيرمنطقي و
حوادث بيش از حد را به وجود ميآورد.
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توسط بيمه حمایت شود .این استدالل مخصوصا در زمينه مسئوليت ناشي از محصوالت معيوب
که در آن خط ميان بي احتياطي و بي احتياطي فاحش ميتواند کامالً مبهم باشد و خسارت
تنبيهي صادر شود ،مورد استفاده قرار گيرد )Koziol, op.cit. P2۹9( .به عالوه ،در اغلب
کشورها بيمه مسئوليت در فرض تقصير سنگين معتبر است و در حقوق ایران نيز ،صرفاً طبق
مادۀ  ۹9قانون بيمه تقصير عمدي استثناء شده است( .کاتوزیان ،ایزانلو ،منبع پيشين ،ص -9۱
)3۹
 -2استدالل دوم این است آزادي قراردادي نباید محدود شود و اینکه اگر یک تقاضایي براي
پوشش بيمه ي خسارت تنبيهي وجود دارد ،این تقاضا باید با ارائه چنين پوششي امکان پذیر
شود .و اگر شرکتهاي بيمه اینگونه قراردادها را براي خود مضر ميداند ميتوانند راهکارهاي
الزم خود را تدارک ببينند.
 -5سومين استدالل در حمایت از بيمهپذیري خسارت تنبيهي این است که این پوشش از
ورشکستگي خواندگان جلوگيري مينماید ،در ضمن این موضوع به احتمال بيشتر خسارات
تنبيهي را به طور واقعي پرداختني ميسازد.
یک پيچيدگي عمده در تحليلهاي اقتصادي در مورد مطلوبيت وجود بيمه مسئوليت از
مشکل اعسار از محکوم به ناشي ميشود .در صورتي که آسيبزنندگان بتوانند از الزام به
پرداخت مقداري از آسيبي که باعث شده اند،
به خاطر محدود بودن اموالشان بگریزند و شانه خالي کنند؛ داراي انگيزه کاهش یافتهاي هم
در اتخاذ اقدامات احتياطي به هم در محدود کردن مشارکتشان در فعاليتهاي ریسک دار
هستند .به عبارت دیگر ،تمایل آنها براي احتياط کردن و دوري از خطر کم ميشود .در حالت
حادتر ،این آسيب زنندهي بدون هيچ دارایي ،هيچ انگيزهي مسئوالنهاي براي کاهش خطرات
ندارد .همانطور که تاکنون مالحظه نمودید مسئوليت مدني سبب ميشود که اشخاص
هزینههاي اجتماعي فعاليتهایشان را دروني کنند ،بنابراین اشخاص فعاليت و سطوحي از
مراقبت را انتخاب ميکنند که از نظر اجتماعي مطلوب باشد .احتمال فرار از مسئوليت از طریق
ورشکستگي این نتيجه را تغيير ميدهد .وقتي خسارت بالقوه زیان دیدگان شبه جرم بيشتر از
دارایي خالص اشخاص باشد ،اشخاص قسمتي از ریسک را بيروني ميکنند ،لذا انگيزهي اشخاص
براي اقدام پيشگيرانه و محدود کردن سطح فعاليت از بين ميرود .به عالوه اگر مسئوليت شبه
جرم سبب ورشکستگي و تصفيه شود دارایيهاي غير قابل انتقال شرکتها مانند شهرت ،دانش
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کارمندان در این زمينه که چگونه شرکت تجارت ميکند (سرمایهي خاص انساني) از بين
ميرود( .شاول ،۹511 ،ص )279
بستگي به توانایي بيمهکنندگان در کنترل بيمهشدگان ،عرضه بيمهي مسئوليت هم
ميتواند این مشکل را بهتر و هم بدتر نماید .در صورتي که بيمهکنندگان بهطور قابلمالحظهاي
قادر به کنترل (کردن) رفتار پرخطر بيمه شوندگان نباشند ،چرا که بيمه کنندگان ميتوانند به
راحتي رفتار خطرناک بيمهشدگان را مشاهده کنند و نرخ حق بيمهها را با رفتار بيمه شدگان
مرتبط کنند بيمه مسئوليت مشکل اعسار از محکوم به را بدتر خواهد کرد .در نتيجه منع عرضه
چنين بيمهاي سودمند خواهد بود .برعکس ،اگر شرکتهاي بيمه بتوانند به راحتي رفتار
بيمهشدگان را مشاهده و کنترل کنند ،بيمه مسئوليت ميتواند مشکل اعسار از محکوم به را
کمتر کند .براي مثال بيمه کننده اي ممکن است ملزم کند که رستواني کپسول آتش نشاني و
سيستم آب پاش براي کاهش خطرات آتش سوزي نصب کند .در این حالت ،اجازه اصلي بيمه
مسئوليت نه تنها مطلوب است ،بلکه حتي ممکن است الزام به عرضه آن نيزسودمند باشد.
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نتیجه بحث
بعضي از حقوقدانان در خصوص بيمهپذیري خسارات تنبيهي بيان ميدارند که این دليل
که به طور کلي اجازه بيمه براي خسارت تنبيهي مطلوب است ،بهتر است از طریق پذیرش این
مطلب درکشوري که خسارت تنبيهي مطابق با تئوري آنان یک روشي است تا خواندگان آسيب
وارده را هنگامي که داراي شانس فرار از مسئوليت هستند بپردازند .بنابراین ،این پرسش که آیا
خسارت تنبيهي باید قابل بيمه شدن باشد در اصل همانند این سوال است که آیا خسارت
جبراني باید بيمه پذیر باشد .البته که ،خسارت جبراني قابل بيمه شدن است ،اما چه دليلي را
ميتوان براي اجازهي آن ارائه داد؟ این سوال را وقتي در نظر بگيرید که مسئوليت محض و
آسيب وارده کامال مالي است .در این حالت ،اجازهي تهيه بيمهي مسئوليت ،از لحاظ اجتماعي
مطلوب است .بيمه مسئوليت ،رفاه آسيب زنندگان بالقوه را باال خواهد برد ،به همين دليل آنها
تصميم به خرید آن ميگيرند ،و در دسترس بودن چنين بيمهاي براي رفاه قربانيان تأثير
نميگذارد ،چرا که آنها به هر طریق به طور کامل جبران خسارت ميشوند .حتي اگر تهيه بيمه
مسئوليت باعث شود که آسيب زنندگان کمترمراقبت بکنند و در نتيجه تعداد حوادث افزایش
یابد ،اثري بر قربانيان نخواهد گذاشت چرا که آنها به طور کامل جبران خسارت خواهند شد.
(شاول)۹511 ،
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با این حال ،در صورتي که ضررها غير مالي باشند ،ممکن است غرامت قربانيان به طور
کامل پرداخت نشود ،یا در صورتي که قاعده مسئوليت مبتني بر تقصير اعمال گردد ،ممکن
است اصالً جبران خسارت صورت نگيرد .در نتيجه ،اگر بيمهي مسئوليت منجر به افزایش تعداد
حوادث شود ،رفاه قربانيان لطمه خواهد دید .با این وجود ،ميتوان نشان داد که چه بيمهاي
اغلب از لحاظ اجتماعي مطلوب است (حتي در این هنگام) ،چراکه ارزش بيمه براي بيمهشدگان
ممکن است از ضرر بر رفاه قربانيان بيشتر باشد .عالوه بر این ،ضرر هاي قربانيان کاهش مي
یابد چونکه بيمه کنندگان مسئوليت داراي انگيزه مالي براي سازماندهي پوشش بيمه و حق
بيمه براي کنترل مخاطرات هستند .براي مثال بيمه کنندگان ممکن است حق بيمه ها را بر
اساس سابقه مطالبات بيمه شده قرار دهند یا ممکن است فقط پوشش جزئي را پيشنهاد دهند،
یا حتي ممکن است الزم باشد بيمهشده اقدامات خاصي را براي کاهش خطر انجام دهد .در
نتيجه ،خرید بيمه مسئوليت ممکن است به طور قابل توجهي انگيزههاي بيمه شده براي اتخاذ
اقدامات احتياطي (احتياط کردن) را کاهش ندهد.
عالوه بر این ،اگر بيمه مسئوليت پذیرفته نشود ،نه تنها رفاه آسيب زنندگان بالقوه کاهش
ميیابد بلکه آنها ممکن است از درگير شدن در برخي فعاليتهاي اجتماعي مفيد که خطرات
مسئوليت را مطرح ميکنند ،صرفنظر کنند .براي مثال ،جراحان ممکن است از انجام
جراحيهاي خاص خودداري کنند یا شرکتهاي هواپيمایي عمومي توليد خود را متوقف کنند.
حتي زماني که عرضه کاال و خدمات ادامه ميیابد ،قيمتها به خاطر پوشش ریسکهاي
مسئوليتي که چنين ارائه دهندگاني در حال حاضر مجبور تحمل آن به طور مستقيم هستند،
افزایش ميیابد ،در نتيجه افزایش قيمت به طور کلي از آنچه که در نتيجه خرید بيمه مسئوليت
به وجود ميآمد فراتر ميرود .هر دوي این عواقب نپذیرفتن بيمه مسئوليت  -خروج احتمالي از
فعاليتهاي خاص و افزایش قيمت فعاليت هاي دیگر -به مصرف کنندگان محصوالت و خدمات
تحت تاثير صدمه مي زند  .این مالحظات اجازه فروش بيمه مسئوليت را حمایت ميکند.
توضيح داده شد که با وجود برخي شرایط ،به طور کلي مطلوب است که به آسيب زنندگان
بالقوه اجازه اخذ بيمه مسئوليت براي خسارت جبراني داده شود .از آنجایي که خسارت تنبيهي
طبق دیدگاه بازدارندگي جایگزیني براي خسارت جبراني هستند هنگامي که آسيب زنندگان
توان فرار از مسئوليت را دارند ،اساسا همان استدالالت این نتيجهگيري که بهطور کلي اجازهي
فروش بيمه مسئوليت براي خسارت تنبيهي نيز مطلوب است را تایيد ميکند ،چنانکه اکثرا
ایاالتهاي آمریکا نيز قبالً چنين کردهاند.
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