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Abstract  

 
 

As the offshore oil and gas industry is constantly evolving, the laws and 
regulations applicable to it are also constantly evolving, although not as 
rapidly or evenly. When moving a platform from one place to another, 
including the territorial waters of one country to another, it is very important 
to determine the applicable legal framework for risk assessment and 
protection of all persons and insurance assessment. In the present article, the 
effects of Vulcar insurance on offshore oil and gas facilities have been 
studied in a descriptive-analytical method. The main reason for the 
development of Volcar insurance should be sought in the late 90s; During 
this period, the feeling that insurance was paying for the development costs 
and bearing the risk of advanced technologies in the marine energy industry 
led various insurers active in this market to seek insurance policies in this 
field. prepare. They argued, for example, that claims for defective or 
incomplete design and hidden defects lead to damages that should be 
excluded from insurance coverage. This process led the Wellington Lloyds 
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Syndicate to introduce a comprehensive version of marine construction 
insurance, commonly known as the Volcar. The main question of the 
present article is what is the structure of Vulkar insurance policy and what 
effects has it had on offshore oil and gas facilities? In short, in answer to 
this question, it should be mentioned that this insurance policy is one of the 
types of full-risk insurance policies that has been able to be welcomed to a 
large extent by activists in this field, and this field is different from other 
insurance policies. The former, which were sometimes unfamiliar with the 
requirements of this industry, needless. Before the Volcar insurance form, 
there were insurance policies in the field of offshore structures; But for 
almost two decades now, the Volcar insurance has been in use and is the 
predominant insurance coverage for offshore construction projects found in 
the insurance market, although the Volcar is not immune to criticism and is 
usually amended when adjusted.  
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  نامه ولكار در تأسيسات نفت و گاز فراساحل شناخت و آثار بيمه

  
 30/11/1400: تاريخ دريافت         1محمدعلي باقرصاد

  23/02/1401: تاريخ پذيرش            2 پرويز ساورايي

  چكيده
  

ن و مقررات يشه در حال تكامل است، قوانياز آنجا كه صنعت نفت و گاز فراساحل هم
 يا به طور مساويز همواره در حال تكامل است، هرچند با همان سرعت ي آن نيقابل اجرا برا

 يها گر، اعم از آبيك مكان به مكان دي از ك سكويهنگام انتقال . كند يدا نميتوسعه پ
 خطرات و يابي ارزي قابل اجرا براين چارچوب قانونييگر، تعيك كشور به كشور دي ينيسرزم

در مقاله حاضر به روش تفسيري . ار مهم استيمه بسي بيابيمحافظت از همه اشخاص و ارز
علت . ل پرداخته شده استسات نفت و گاز فراساحيمه ولكار در تأسي آثار بيكيفي به بررس

ن دوران، ي جست و جو كرد؛ در ايالدي م90د در اواخر دهه ينامه ولكار را بامهين بي تدوياصل
شرفتة ي پيهايسك فناوري توسعه و تحمل ريهانهيمه در حال پرداخت هزين احساس كه بيا

ال بودند مجاب ن بازار فعي كه در ايگران مختلفمهي است باعث شد تا بيياي دريصنعت انرژ
 مربوط به يآنها از جمله معتقد بودند كه دعاو. نه تهيه كنندين زمي در ايانامهمهيشوند تا ب

د خارج از شمول يشود كه باي ميوب پنهان منجر به خساراتيا ناقص و عيوب ي معيطراح

                                                                 
 )نويسنده مسئول(دانشجوي دكتري حقوق نفت و گاز، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيدبهشتي، تهران، ايران . 1
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مه يع بنگتن لويدز نسخه جامي وليكاين شد كه سنديند منجر به اين فرايا.  باشندمهيپوشش ب
سؤال اصلي مقاله حاضر اين .  كند كه عموماً به ولكار مشهور استي را معرفييايساخت در

نامه ولكار داراي چه ساختاري است و در تأسيسات نفت و گاز فراساحل چه  است كه بيمه
نامه آثاري داشته است؟ به طور خالصه در پاسخ به اين پرسش بايد عنوان نمود كه اين بيمه

هاي تمام خطر است كه توانسته تا حدود بسيار زيادي مورد استقبال نامهنواع بيمهيكي از ا
هاي پيشين كه بعضاً با اقتضائات نامهفعاالن اين حوزه قرار گيرد و اين حوزه را از ساير بيمه

هاي نامه ولكار، در حوزه سازهپيش از فرم بيمه. نياز نمايداين صنعت بيگانه بودند، بي
نامه ولكار ك به دو دهه است كه بيمهيهايي وجود داشتند؛ اما امروزه نزدنامهي بيمهفراساحل

 است يياي ساخت دريها غالب در خصوص پروژهيامهيمورد استفاده قرار گرفته و پوشش ب
م يشود، اگرچه ولكار مصون از انتقاد نمانده و معموالً هنگام تنظ يافت مي مهيكه در بازار ب

  . دشوياصالح م
  
  نامه ولكارمهيمه، بي، صنعت نفت، بيسات فراساحلي تأس:دواژگانيكل
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  مقدمه و بيان مسئله
استخراج نفت و گاز از زير بستر درياها در اوايل قرن بيستم شروع شد؛ اما پس از اتمام 

با توجه به اينكه اين كار به . جنگ جهاني دوم در خليج مكزيك سرعت بيشتري گرفت
ي زياد، تجهيزات پيچيده توليد و اقامتگاه كارگران نياز داشت؛ استخراج نفـت و هاي حفار دكل

هاي   تعداد بسياري از سازه1960در دهه . گـاز از زير بستر دريا به عاملي پرهزينه تبديل شد
دريايي در فالت قارة خليج مكزيك نصب شدند كه خود آنها نيز هركدام معموالً دو يا سه 

هاي حفاري و اقامتگاه خدمه را  گرفت كه واحد كامل توليد، دكل بر ميسكوي نفتي را در 
ها از  تر فالت قاره و در دوردست هاي نفتي در نقاط عميق در گذر زمان، شركت. داد تشكيل مي

ها و عمليات  هاي هنگفتي به ساخت سازه  هر دوي اين عوامل هزينه1.ساحل اكتشاف كردند
شده در فواصل دورتري از ساحل ساخته شده بودند و نفـت و  تأسيسات نصب. افزودتوليد مي

بنابراين، بـراي اطمينان از انتقال نفت و گاز . شدند گاز توليدشده نيز بايد به ساحل منتقل مي
هاي هنگفت  هزينه .شد هاي پمپاژ احساس مي توليدشده به ساحل نياز بيشتري به ايستگاه
هاي  اي نفتي را مجبور بـه تشكيل كنسرسيومه استخراج و فراوري نفـت و گاز، شركت

يكي از اعضاي  .كرد هاي موجود مي ها و توزيع ريسك المللي براي شكست هزينه بين
شد و عمليات استخراج و توليد را از طرف كنسرسيوم  كنسرسيوم به عنوان مجري انتخاب مي

شوند كه هيچ  خته ميها و قطعات بسيار مهمي سا تأسيسات فراساحلي از بخش. داد انجام مي
ها و  همة آنها قبالً در خشكي و معموالً در كارگاه. شوند كدام از آنها در فراساحل ساخته نمي

ها و  همة بخش. شوند كه نسبت به هم فاصلة بسيار زيادي دارند هايي ساخته مي كارخانه
لزم شده بايد به فراساحل حمل و در نقطة مورد نظر نصب شوند كه مست قطعات تكميل

در صنايع نفت و گاز وجود حجم زيادي از . هاي بسيار است ها و تخصص ها، ريسك پيچيدگي
ها و ابزارآالت،  مواد سمي و قابل اشتعال، استفاده از فشار و دماي باال، سرمايه باالي پروژه

با توجه به . اي براي بقاي اين صنعت است بدين معناست كـه مديريت ريسك استراتژي حياتي

                                                                 
1 John B. Mead, Insurance Coverage of Offshore Drilling and Production Operations, 
Tulane Law Review, [Vol. XXXII, 1958, p. 207. 
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سازي  نقل، ذخيرهوبرداري، حمل ه اين صنعت داراي مراحل اكتشاف، توسعه، توليد و بهرهاينك
هاي  هـا و توزيع است، اين زنجيره همواره با ريسكسازي فـرآورده خام، پااليش، ذخيره نفت

هاي سنگ مخازن و سيال درجا در ميادين  عدم اطمينان در شناخت ويژگي. جدي مواجه است
برداري همگي از مصاديق  هاي مرتبط بـا عمليات توسعه، توليد و بهره ا ريسكنفتي گرفته ت

هاي ناشي از تغييرات آتي  توان ريسك ها مي به اين ريسك. ها در اين زنجيره است ريسك
. برداري را اضافه كرد هاي جديد و مانند آنها در مرحلة بهرهقيمت نفت خام، استفاده از فناوري

وسيلة آن و به طريق هوشمند  ها بهيسك فرآيندي است كه شركتبنابراين، مديريت ر
. كنند شان را شناسايي كرده و نسبت بـه مديريت آن اقدام مي هاي هاي مرتبط با فعاليت ريسك

توان ريسك  اي است كه از طريق آن مي هاي بيمه يكي از مراحل مديريت ريسك، خريد پوشش
پويايي و توسعة سريع صنايع نفت و گاز كه متكي .  كردگذاران توزيع گران و بيمه را بين بيمه

هاي پيشرفتة تحليل ريسك و  كارگيري روش بر توسعة دانش فني است، يكي از داليل اصلي به
توافق سنتي بيمه بر جدايي . اي مانند بيمه تمام خطر بوده است معرفي محصوالت جديد بيمه

ها بود به نحوي كه هر كدام خود را مجزا  آنخطرات براي كارفرما و پيمانكار و زير مجموعه 
شد چه كسي براي ضرر مسئول به طوري كه بعد از وقوع حادثه بايد بررسي مي. بيمه كنند

هاي فراساحلي كوچك هنوز هم  اين مدل براي ساخت. است و پوشش او به چه نحوي است
ل بر چند پوشش بيمه و چند تر است؛ زيرا مشتم اوالً، گران: شود، اما معايبي دارداستفاده مي

.  در پوشش وجود داردعدم جامعيتثانياً موجد اختالف است و احتمال وجود . حق بيمه است
اي واحد تمام خطر استفاده   ترجيح داده شد از يك بسته بيمه90 و 80به همين دليل در دهه 

 دريايي ژه خطراتيهر چند بيمه تمام خطر ساخت وسيع است اما تمام خطرات به و. شود
هاي مذكور، هاي كلوب نامه بيمه. دهد را پوشش نمي1هاي حمايت و غرامتمرتبط با كلوب

اي  اند و صاحبان كشتي بايد پوشش جداگانه اي را مستثني كردههاي تخصصي و حرفه فعاليت
بخرند، همين موضوع يكي از داليل اصلي صنعت نفت و گاز فراساحلي براي پيگيري پوشش 

                                                                 
1 Protection and Indemnity Club, (P&I) 
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اي   به عنوان يك فرم بيمه1 فرم بيمه ولكار2001در سال . يد و خاص اين حوزه بوداي جدبيمه
و استاندارد صنعتي ظهور كرد كه شامل تمام خسارات و يا ضررهاي فيزيكي به اموال مورد 
پوشش و مسئوليت قراردادي يا قانوني در برابر شخص ثالث به دليل خسارات مالي يا بدني 

 استاندارد ولكار است عمده ادبيات موجود متوجه تحليل و بررسي فرم 2001بعد از سال . بود
اكنون نامه هم  اين بيمه2012 كه از جمله فرم سال   بارها در معرض اصالح واقع شده اين فرم

  .موجود است
  پروژه ساخت و ماهيت و ابعاد ريسك در اين حوزه . 1

ت يك جاده، پل، نيروگاه، سكو و هاي متنوعي از قبيل ساخهاي ساخت شامل پروژهپروژه
هاي متعدد در يك چيز اشتراك دارند و آن وجود ها علي رغم تفاوتاين پروژه. شوندمي... 

ت پروژه و ريسك آنها را در دو بند مورد ياز اين رو در اين قسمت ماه. ريسك در آنها است
  . دهيمبررسي قرار مي

  تبيين پروژه ساخت  .١-١
ريزي، هاي متعدد و مراحل گوناگوني مانند برنامهمتشكل از طرفهاي ساخت  اساساً پروژه

كشند تا به ها طول ميطراحي، ساخت و استفاده بوده و مخصوصاً به دليل اينكه معموالً سال
تواند همين امر به طور بالقوه مي. هاي زيادي قرار دارند برداري برسند، در معرض ريسكبهره

در حقيقت، علي رغم  2.نوع طي فرايند ساخت و پس از آن شودمنجر به طرح دعاوي زياد و مت
مقررات سخت ايمني، به دليل طبيعت محل ساخت و اينكه ماشين آالت سنگين و تجهيزات 

هاي مجاور قرار دارند، كارگاه اغلب در فضاي بسته و محدود نزديك به كاركنان و سازه
همواره وجود دارد؛ وانگهي، ريسك حوادث منجر به صدمات جاني و خسارت به اموال 

هاي نوين و رو به رشد در طراحي و ساخت نيز به اين معني است كه همواره احتمال فناوري
  3.ها وجود داردوقوع حدي از نقايص در پروژه

                                                                 
1 Welcar Form  
2 Levine, M. & Ter Haar, R. (Editors). (2014). Construction Insurance and UK Construction 
Contracts. Informa Law from Routledge, 2nd Edition. 
3 Hughes, W., Champion, R. & Murdoch, J. (2015). Construction Contracts: Law and 
Management. Routledge, 5th Edition. 
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اگرچه . ترين صنايع استترين و پيچيدهكي از خطرناكيبه بيان ساده، صنعت ساخت 
اند، اما همچنان افتهياي بهبود آن به طور قابل مالحظهمقررات و معيارهاي ايمني مربوط به 

بنابراين، هر  1.ريسك ورود خسارت به اموال و تلفات و صدمات به اشخاص قابل توجه است
عني وقايعي اتفاقي و يهاي متنوع و غير قابل اجتناب، پروژه ساخت ذاتاً در معرض ريسك

تواند  اصطالح ساخت در معناي عام مي2.يردگاحتمالي كه منشأ ايراد خسارت هستند، قرار مي
احداث، تعمير و تخريب اشياء از خانه، سد، پل و بزرگراه تا كارخانه و فرودگاه و ديگر 

ها را در بر بگيرد؛ برخي كشيدن خطوط لوله و ساخت تأسيسات پتروشيمي را هم در اين  سازه
عني شخصي كه خواهان سنجش امكان يا، ها غالباً با اقدام كارفرم اين پروژه3.گنجانند معني مي

در اكثر قريب به اتفاق موارد، كارفرما و پيمانكار دو . شوندعملي شدن پروژه است، شروع مي
  .شوندركن اساسي پرژوه ساخت بوده و به موجب قرارداد ساخت در برابر هم متعهد مي

نكار، مطابق با توان به عرضه خدمات از سوي پيماماهيت حقوقي قرارداد ساخت را مي
اين توصيف با تعريف قرارداد پيمانكاري منطبق است؛  4.هاي كارفرما توصيف كرددستورالعمل

 خود قرارداد پيمانكاري را به قراردادي تعريف كرده 1، در ماده 8/5/1353قانون نفت مصوب 
ه معيني به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحي«بود كه 

-آن قانون بر عهده مي» از طرف شركت ملي نفت ايران و به نام آن شركت بر طبق مقررات

منظور از طرف قرارداد، پيمانكار و عمليات نفتي نيز خدماتي بود كه پيمانكار عهده دار . گرفت
  .شدانجام آن مي

  هاي ساختماهيت و ابعاد ريسك در پروژه. 1- 2
دهد؛ در شود خود را نشان مي كه كار ساخت آغاز ميعموماً، خسارت تنها هنگامي

به . پيوندندشدند، به واقعيت ميحقيقت، با آغاز پروژه مشكالتي كه زماني تنها بالقوه قلمداد مي
                                                                 
1 Hogarth, R. (Editor). (2008). Insurance law for the Construction Industry. Oxford 
University Press. 

 سمت، چاپ پنجم: تهران. مهيحقوق ب). 1385(رج، ي، ايبابائ: نك . 2
3 Hughes, W., Champion, R. & Murdoch, J. op.cit. 
4 Beadnall, S. & Moore, S. (2016). Offshore Construction: Law and Practice. Informa Law 
from Routledge. 
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هاي مربوط به حوادث طبيعي، از رانش زمين و سونامي گرفته توان به ريسكعنوان نمونه مي
هاي فني پروژه، مثل كاربرد هاي مربوط به جنبهيسكا ريتا زمين لرزه، سيل و آب گرفتگي، 

هاي مربوط به دخالت مستقيم انسان، مانند اشتباهات مصالح و مواد خطرناك و همچنين ريسك
انساني، تقصير و بي توجهي، دزدي، شورش، آشوب و خرابكاري، اعتصاب، نظارت و مديريت 

تواند باعث صدمات بدني به اشخاص، ميك به نوبه خود ي كه هر 1ناكافي بر پروژه اشاره كرد
- ا عدم النفع ذييهاي اضافي خسارات مالي به اموال، تأخير در اجراي طرح و تحميل هزينه

هاي نيروگاهي، حتي پس ها، مانند پروژهوانگهي، در بعضي از پروژه .نفعان اجراي طرح شود
ازي وجود دارد كه در آن عناصر اي به نام آزمايش و راه انداز پايان پروژه هم اساساً مرحله

هاي بخار تحت فشار  گيرند، عموماً ديگواحد صنعتي مربوطه مورد امتحان و آزمايش قرار مي
اند هايي كه به بهترين نحو هم طراحي و ساخته شدهشوند؛ حتي پروژهبه كار انداخته مي

  .توانند خطر آفرين محسوب شوندهمچنان در اين مرحله مي
ها را با توجه به اموري از قبيل احتمال وقوع، فراواني و شدت  بايد ريسكعلى االصول،

براي ) گرا بيمهيكارفرما، پيمانكار (احتمالي تأثيرات آنها تحليل و بررسي كرد كه چه طرفي 
شوند، ها منتقل ميسكيدر بسياري از موارد ر. شودمديريت ريسك، بهترين گزينه قلمداد مي

هاي معموالً در پروژه 2.كنداز ارزيابي ريسك، آن را به پيمانكار منتقل ميعموماً كارفرما پس 
شوند، اين تمايل وجود دارد كه تا آنجا كه ممكن است، بزرگي كه با سرماية عمومي تعريف مي

هاي عملياتي و ساخت پروژه با استفاده از قراردادهاي مشاركت عمومي تمام ريسك
از سوي ديگر، بسياري . ت پرداخت، به پيمانكار منتقل شودك برنامة ثابيخصوصي، در ازاي 

ها را مي توان بيمه كرد و اتفاقاً در حوزه پر خطر ساخت، در موارد بسياري، از ريسك
  3.كنندها را با صنعت بيمه تقسيم ميپيمانكاران و كارفرمايان ريسك

  

                                                                 
1 Bunni, N. G. (2003). Risk and Insurance in Construction. Spon Press, 2nd Edition. 
2 Hughes, W., Champion, R. & Murdoch, J. (2015). 
3 Michael Sean Quinn, Construction Defects and Liability Insurance, Environmental Claims 
Journal/Vol. 13, No. 1/Autumn 2000, p. 134. 
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  بيمه در صنعت نفت و گاز فراساحلي. 2
برد؛ اما هاي دريايي بهره ميگاز فراساحلي در ابتدا از بيمهبه طور سنتي، صنعت نفت و 

. هاي مختص اين صنعت نيز ايجاد شودهاي اساسي اين دو حوزه باعث شد كه بيمهتفاوت
حفاري در شرايط ناشناخته زير ) 1: هاي اساسي بيمه دريايي و بيمه انرژي عبارتند ازتفاوت

) 3اي با فشار باال؛ يت در زمان رسيدن به منطقهاز جمله فشار باال و عدم قطع) 2زميني؛ 
) 5گزاران داراي منابع بسيار زياد؛ بيمه) 4هاي با ريسك باال و بيرون زدن نفت و گاز؛ فعاليت

هاي به هم متصل شده اجزاء و قسمت) 6موضوعات بيمه شده در حين عمليات ثابت هستند؛ 
) 8الي تجهيزات و حق بيمه بسيار زياد؛ قيمت با) 7به مدت زيادي فعاليت خواهند نمود؛ 

خسارات به صورت ) 8شود؛ سازي ميها با توجه به شرايط تهيه و عبارات آنها مناسبنامهبيمه
رويه قضايي ) 9آيند اما در صورت بروز بسيار زياد و پيچيده خواهند بود؛ معدود به بار مي

  1.اندكي در خصوص آنها وجود دارد
هاي ساخت فراساحلي وجود دارد خطر خسارت راتي كه در پروژهكي از بزرگترين خطي

- هاي پروژهمرسوم است كه برخي از ريسك. فيزيكي يا تلف تاسيسات در حال ساخت است

ترين عباراتي كه در مرسوم. نامه تمام خطر، بيمه شوندهاي نفت و گاز فراساحلي با تعبير بيمه
ه در فرم ولكار آمده است، گرچه بنا به شرايط شود، تعابيري است كاين خصوص استفاده مي

شوند كه از يك پروژه نسبت به خاص هر مورد، اين تعابير تا حدودي نيز جرح و تعديل مي
  2.پروژه ديگر بسيار متفاوت هستند

اصوالً، پيمانكار مسئول خساراتي است كه در طي دوران ساخت به عمليات موضوع پيمان 
ور، به طور معمول موظف است كه كار را با رضايت كارفرما، با شود؛ به همين منظوارد مي

هاي بسيار بزرگ اين روند عمدتاً در پروژه. اي به نام پيمانكار و كارفرما، بيمه كندپوشش بيمه
ها جويي در هزينهشود و اين كارفرماست كه بيشتر به داليل اقتصادي، مانند صرفهبر عكس مي

به طور كلي، . كندارفرما، كار را به نام خود و پيمانكار بيمه ميو كاهش حق بيمه، موقعيت ك
                                                                 
1 Gard AS, Arendal, Introduction to Energy Insurance, 21 October 2010, p. 2. 
2 Sruart Beadnall and Simon Moore, Offshore Construction: Law and Practice, Routledge, 
2017, p.272.  
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هاي مسئوليت مانند بيمه نخست، بيمه: هاي ساخت وجود دارددو دسته بيمه در رابطه با پروژه
اش به اشخاص ثالث؛ و دوم، بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل خسارات وارده از ناحيه كاركنان

 هدف از 1.شودآالت و تأسيسات تهيه ميراي خسارت وارده به ماشيناي كه باموال مانند بيمه
گذار مستقيماً از لطمه به اموال و دارايي خود متحمل بيمه اموال، جبران خساراتي است كه بيمه

گذار را در قبال شخص ثالث اي است كه مسئوليت مدني بيمهشود؛ اما بيمه مسئوليت، بيمهمي
داشت كه اگر چه بحث تخصيص ريسك ابتدائاً به مسئوليت طرفين بايد توجه . دهد پوشش مي

  .هاي مسئوليت رابطة تنگاتنگي داردهاي اموال و هم با بيمهقرارداد ارتباط دارد، اما هم با بيمه
اي پيچيده هاي بيمهحلهاي عميق، نياز به راهاكتشاف و توسعه ميادن نفتي و گازي در آب

هاي ساخت و توسعه چنين اي مربوط به فناوري و هزينههچالش. را بيشتر كرده است
تأسيساتي نيز اگرچه عموماً با افزايش توليد نفت و گاز همراه است، اما چشمگير و قابل توجه 

توان در خطرات بالقوه و دو ويژگي عمده عمليات مربوط به نفت و گاز دريايي را مي 2.است
كافي است در نظر گرفته شود كه سكوي نفتي، .  از پيمانكاران در آن دانستيمشاركت بسيار

تحت فشار مقادير زيادي گاز و هيدروكربن مايع قرار دارد كه اگر از كنترل خارج شود بسيار 
اگرچه طبيعت عمليات اكتشاف و توسعه در  3.خطرناك بوده، قابل اشتعال و حتي انفجار است

ا بديهي است كه نسبت خطراتي كه خشكي با انجام همين عمليات در دريا متفاوت نيست، ام
تنها مناسب است . دريا آبستن آن است، به مراتب از ميزان خطرات در خشكي بيشتر است

حدود ( فوتي 300اشاره شود كه اولين ميدان نفتي دريايي، در اواخر قرن نوزدهم، در فاصله 
امروز عميق ترين چاه ساحل كاليفرنيا در اقيانوس آرام توسعه داده شد، در حالي كه )  متري92

قرار )  هزار متري12حدود ( فوتي 40000نفت، در قسمت شرقي روسيه، در عمق بيش از 
  4.دارد

                                                                 
1 Levine, M. & Ter Haar, R. (Editors). (2014).  
2 Taylor, T. (2013). Offshore Energy Construction Insurance: Allocation of risk issues. 
Tulane Law Review, 87: 1165-1195. 
3 Ibid, p. 1168 
4 Handl, G. & Svendsen, k. (Editors). (2019). Managing the Risk of Offshore Oil and Gas 
Accidents: The International Legal Dimension. Edward Elgar Publishing. 
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هاي نفت و گاز دريايي در تابستان سال از نظر شمار مرگ و مير، بزرگترين فاجعه پروژه
 24ليه ع.  تن جان باختند167 در اثر انفجار روي داد و 1پايپر آلفا در سكوي نفتي 1988

در حادثه ديگري در .  ميليارد دالر به بار آمد1/4پيمانكار طرح دعوي شد و خسارتي بالغ بر 
 تن و از بين رفتن كامل 11 در خليج مكزيك، باعث مرگ 2مكندو، انفجار چاه 2010بهار سال 

 اي كهحادثه.  ميليون بشكه نفت در دريا شد4/9 و تخليه 3واتر هرايزن ديپتجهيزات حفاري 
ويژگي مشترك .  ميليارد دالر هزينه داشت20حل و فصل دعاوي ناشي از آن بيش از 

دادخواهي هر دوي اين وقايع، تمركز بر شروط جبران خسارت بوده كه از طريق آن طرفين به 
معموالً . اندا تالش براي انتقال خسارات به اشخاص ثالث بودهيدنبال تحديد مسائل مالي 

باشند تا بتوانند ها مينامه نها نوعاً خواهان بررسي قراردادهاي مرتبط و بيمهگران آطرفين و بيمه
  4.تعيين كنند كدام طرف بايد متحمل خسارت شود

اي عظيم است هاي باالدستي صنعت نفت و گاز اغلب به اندازهند در پروژهيمقياس اين فرآ
اين صورت طي قراردادي، در . كديگر وارد مشاركت شونديهاي نفتي با كه نياز است شركت

ترين عنوان اين قراردادها، معمول. كنندك را تبيين مييها و حقوق هر روابط داخلي، مسئوليت
 كه در اين نوع از يهايكي از مهمترين موضوعي است و 5گذاريقرارداد مشاركت در سرمايه

ر شركا طرف مستقيم  است كه به نمايندگي از ساي6ك راهبريشود، انتخاب قراردادها تبيين مي
  7.هاي اجرايي پروژه بر عهدة وي باشدها و فعاليتكارفرما قرار بگيرد و كليه هماهنگي

                                                                 
1 Piper alpha  
2 Macondo 
3 Deepwater Horizon 
4 Beadnall, S. & Moore, S. (2016). Offshore Construction: Law and Practice. Informa Law 
from Routledge.; Handl, G. & Svendsen, k. (Editors). (2019). Managing the Risk of 
Offshore Oil and Gas Accidents: The international legal dimension. Edward Elgar 
Publishing. Hughes, W., Champion, R. & Murdoch, J. (2015). Construction contracts: Law 
and management. Routledge, 5th Edition. 
5 Joint Venture (JV) Agreement 
6 Operator; JV Leader 

 .زان، چاپ دومينشر م: حقوق نفت و گاز، تهران). 1398. (ني، عبدالحسيرويش. 7
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هاي بزرگ ساخت، چند شركت بيمه نيز با هم مشاركت بايد افزود كه معموالً در پروژه
شود، گر به طور جمعي بر عهده گرفته ميدر مواردي كه ريسك از سوي چند بيمه. كنند مي

. گر تنها در قبال سهم خودش، مسئول استشود كه هر بيمهنامه صريحاً قيد مي معموالً در بيمه
گذار براي درصدي از ريسك كه از سوي گران ورشكسته شود، بيمهكي از بيمهيدر نتيجه اگر 

  .ماند گر ورشكسته بر عهده گرفته شده، بيمه نشده باقي ميبيمه
  نامه ولكار تبيين بيمه. 3
در اين دوران، .  ميالدي جست90نامه ولكار را بايد در اواخر دهه  ت اصلي تدوين بيمهعل

هاي پيشرفتة هاي توسعه و تحمل ريسك فناورياين احساس كه بيمه در حال پرداخت هزينه
-شركت. اي در اين زمينه كردنامه گران را مجاب به تهيه بيمهصنعت انرژي دريايي است، بيمه

ا ناقص و عيوب پنهان يمله معتقد بودند كه دعاوي مربوط به طراحي معيوب هاي بيمه از ج
 باي طراح مرحله انجام.  باشدشود كه بايد خارج از شمول پوشش بيمهمنجر به خساراتي مي

ي زمان خسارات ،يكل طور به. شوديم شروع دينما جاديا خسارت است ممكن كه امكان نيا
 در موضوعاتي برخ بودن نامناسب. دهنديم نشان را خود بعدتر ا يشوديم شروع پروژه كه

اين فرايند منجر به  1 .شود خسارت بروز به منجر توانديمي گوناگون ابعاد ازي طراح مرحله
 نسخه جامع بيمه ساخت دريايي را معرفي كند كه 2سنديكاي ولينگتن لويدزاين نتيجه شد كه 

شود، ولي نزديك عموالً در هنگام تنظيم اصالح ميبيمه ولكار م. عموماً به ولكار مشهور است
هاي ساخت اي غالب پروژهبه دو دهه است كه مورد استفاده قرار گرفته و امروزه پوشش بيمه

  .دريايي است
ك سكوي نفتي دريايي يك خط لوله تا ساخت يتواند از كشيدن نامه ولكار مي موضوع بيمه

اي به  هاي پروژهدر بيمه. اي و تمام خطر استاي پروژهنامه متفاوت باشد و داراي ماهيت بيمه
اي را براي تجهيزات و اي جداگانهك از طرفين دخيل در پروژه، پوشش بيمهيجاي اينكه هر 

                                                                 
1 Marshall Levine, Roger ter Haar QC, Construction Insurance and UK Construction 
Contracts (Construction Practice Series) Marshall Levine, Roger ter Haar QC - 
Construction Insurance and UK Construction Contracts-Informa Law from Routledge, 
2013, p. 88-90. 
2 Wellington 
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اي را اي همه جانبهاي، پوشش بيمههاي بخش مربوط به خودش تهيه كند، بيمة پروژه فعاليت
ارفرما و اغلب هم به نام كارفرما و هم به نام تمام معموالً توسط ك. كندبراي پروژه فراهم مي

اي به طور معمول محدود به هاي پروژهشود؛ پوشش بيمهپيمانكاران اصلي و جزء تهيه مي
بايد توجه داشت كه اگرچه اين . هاي رايج به اموال پروژه و مسئوليت مدني استريسك
گران از آغاز پروژه از هويت همة نجا كه بيمهكنند، اما از آها پوشش آساني را فراهم مينامه بيمه

تر هستند؛ ولي در عين حال تا حد زيادي از تأخير در انجام پيمانكاران آگاهي ندارند، گران
گذاران متعدد جلوگيري گران مختلف و بيمه پروژه به دليل اجتناب از دعاوي متعدد بين بيمه

  1.كنندمي
گري تمام خطرات را توجه داشت كه اصوالً هيچ بيمههاي تمام خطر هم بايد در مورد بيمه

نامة تمام خطري حاوي استثنائات بسياري است، از جمله  بر عهده نمي گيرد و اساساً هر بيمه
هاي ناشي از اجراي كار ناقص و طراحي ناقص و معيوب كه اساساً ريسك تجاري ريسك

گران با با اين همه، گاهي بيمه. گيرند قرار مياي  همحسوب شده و در زمرة استثنائات بيم
هايي گذاران خاص، مايل به قبول چنين ريسكا بيمهيهاي خاص و ارزيابي بعضي از پروژه

  2.شوندمي
هاي تمام خطر مهم است كه اگر خسارتي وارد شود، نامه به هر روي، اين مساله در بيمه

در غير . نامه است از استثناهاي بيمهگر بايد آن را جبران كند، مگر اينكه ثابت شود، مورد بيمه
همچنين بايد توجه شود كه در . گذار مستحق جبران خسارت خواهد بوداين صورت، بيمه

ا تلف بايد به صورت قانوني قابل بيمه شدن باشد و ياي و تمام خطر، خسارت هاي پروژهبيمه
موماً اگر ناشي از ا خسارتي كه غيرقابل اجتناب است، عيبه صورت اتفاقي رخ دهد؛ تلف 

  3.گذار به وجود آيد، قابل پوشش نيستا با رفتار عمدي بيمهياستهالك باشد 

                                                                 
1 Levine, M. & Ter Haar, R. (Editors). (2014). 
2 Paul A. Sandars, Insurance for Construction Defects: “Property Damage” or 
“Occurrence”?, Construct!, Volume 18, Number 3, April 2009, p. 3. 
3 Hogarth, R. (Editor). (2008). Insurance law for the Construction Industry, Oxford 
University Press, p. 134. 
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اي از تعاريف، شروط نمونه و جداولي هستند كه ها متشكل از مجموعهنامه نوعاً بيمه
هاي شروط نمونه ممكن است حاوي قسمت. كنندشروط خاص قرارداد اصلي را تنظيم مي

ا استثناهاي يهاي الحاقي قراردادي اشد؛ همچنين ممكن است قسمتالحاقي اختياري ب
شوند و جاي شروط مندرج در تعبير مي) الحاقيه(قراردادي نيز باشد كه معموالً به ظهرنويسي 

  1.گيرندنامة نمونه را مي بيمه
  نامه ولكارهاي اصلي بيمهقسمت. 3- 1

 براي تمام 2ايل پوشش اوليهنامة ولكار از دو بخش تشكيل شده است؛ بخش او بيمه
 مازاد 3ايكند و بخش دوم، پوشش بيمهخسارت مادي به اموال تحت پوشش را فراهم مي

  .دهدهايي كه ممكن است از پروژة ساخت ناشي شود را پوشش مياست و مسئوليت
-نامه فراهم مي  قيود و شروط بخش اول، پوششي كه اين بخش از بيمه20به موجب بند 

ش اوليه است و براي پرداخت تعهد مطابق با اين بخش، از هرگونه بيمه ديگري كه كند، پوش
 قيود و شروط بخش دوم، اگر 3كند؛ اما مطابق بند دارند، كمكي دريافت نمي) ان(گذاربيمه

گر نامة معتبري با بيمه بيمه) ان(گذارنامه، بيمه براي خطرات تحت پوشش بخش دوم اين بيمه
ند، به غير از موردي كه آن بيمه مشخصاً تصريح كرده باشد كه به صورت ديگري داشته باش

اي نامه به عنوان پوشش بيمه كند، پوشش ارائه شده در بخش دوم اين بيمهبيمة مازاد عمل مي
  4.اي در پرداخت خسارت مشاركت نخواهد كردكند و با چنين بيمهمازاد عمل مي

كند را بايد با توجه به قيود نامه فراهم مي  هر بيمهدر مقام مقايسه، اگرچه پوشش دقيقي كه
نامة مازاد مستقل است كه   اساساً نوعي بيمه5)جامع(نامه فراگير  و شروط آن تعيين كرد، اما بيمه

                                                                 
1 Hughes, W., Champion, R. & Murdoch, J. (2015). Construction Contracts: Law and 
Canagement. Routledge, 5th Edition. 
2 Primary 
3 Excess  
4 WELCAR 2001 Offshore Construction Project Policy, p. 9, available at: 
https://content.sbigeneral.in/uploads/c979f1604f6f4423b15ba81a545c8875.pdf 
5 Umberella Policy 
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هاي جامع، در نامه البته بيمه. دهدتري از پوشش اوليه ارائه مياي گستردهقلمرو پوشش بيمه
  1.كنندي مازاد به عنوان پوشش اوليه نيز عمل ميهانامه مواردي بر خالف بيمه

- عالوه بر قسمت قلمرو بيمه و قسمت قيود و شروط عمومي كه بر هر دو بخش اعمال مي

ك از اين دو يهمچنين، هر . ك از دو بخش، قيود و شروط مربوط به خود را دارديشود، هر 
نامه از جمله به  قلمرو بيمهقسمت . اي براي خود داردبخش، تعاريف و استثنائات جداگانه

قسمت قيود و شروط عمومي .  پرداخته استگذاران و مدت پوشش بيمهموضوع تعيين بيمه
نيز از جمله به بحث قانون حاكم، حق بيمه، قائم مقامي و اسقاط آن، موضوع تعهد مراقبت 

 در بند نامه خطرات تحت پوشش و  بخش اول بيمه1در بند .  پرداخته است2مقتضي و جريمه
ترين موضوعي كه در قسمت قيود و حساس.  آن اموال تحت پوشش توصيف شده است2

نامه به طور جداگانه  بخش دوم بيمه. شروط بخش اول آمده است، بحث قطعات معيوب است
اي پرداخته است و در قسمت قيود و شروط خود نيز از جمله بحث به موضوع پوشش بيمه

  و جداول3هانامه نيز حاوي اعالم قسمت پاياني بيمه.  كرده استهاي متقابل را طرحمسئوليت

  .است) ب( و )الف(
نامه به دنبال تحديد ميزان مسئوليتشان كه نمايانگر  بيمه )ب(و  )الف(گران در جداول بيمه

 به منظور حصول اطمينان از اين 4موضوع اعالم ارزش. ارزش كامل نهايي تقريبي است، هستند
گر گذار اصلي به طور مناسبي ميزان مسئوليتش را منعكس و بيمهگذاري بيمهرخامر است كه ن

حق بيمة متناسب دريافت كند؛ تحقق اين امر هميشه آسان نيست، مخصوصاً هنگامي كه 
هاي در معرض ريسك در آغاز نامعلوم است و ممكن هاي دقيق پروژه و ارزش داراييهزينه

  .كند، تغيير كندروژه پيشرفت مياست با گذشت زمان، همانطور كه پ
  
  

                                                                 
1 Ostrager, B. R. & Newman, T. R. (2019). Handbook on Insurance Coverage Disputes. 
Wolters Kluwer, 19th Edition. 
2 Forfeiture 
3 Declarations 
4 Value 
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  استثنائات. 3- 2
اي از اموالي كه عموماً تحت مالكيت در قسمت استثنائات بخش اول، فهرست طوالني
ها و ديگر وسايل نقلية آبي، به جز كشتي: پيمانكار است استثنا شده كه برخي از آنها عبارتند از

ي از امكانات پروژة تكميل شده به تجهيزات شناوري كه قرار است به صورت دائمي جزئ
هاي موقتي و اند، سازهگر اعالم شده و پذيرفته شدهشمار روند و پيش از ايراد خسارت به بيمه

گذاران اصلي قرار ندارند ا تجهيزاتي كه در مالكيت بيمهي/هاي تداركاتي كارگاه، اموال وسازه
هاي عدم تكميل ا بالگرد، همچنين جريمهي/هواپيما و. مگر اينكه خالف آن اعالم و توافق شود

  1.ا تأخير در تكميل پروژهيپروژه 
) 1(مسئوليت نسبت به : نامه نيز به شرح زير است فهرست مطول استثنائات بخش دوم بيمه

ا يا ورود خسارت به هر گونه چاه، گودال يتلف و از بين رفتن ) 2(گذار، كاركنان خود بيمه
ا يهاي ناشي از عملياتي كه عامدانه قوانين ملي  مسئوليت)4(ي و آلودگ) 3(تجهيزات حفاري، 

اند، چرا كه بيشتر هاي بسياري استثنا شدهآور نيست كه ريسكتعجب. المللي را نقض كندبين
اي ديگر، مانند بيمة كنترل چاه، حفاري و سكوها قرار آنها موضوع انواع مختلف پوشش بيمه

  .گيرندمي
  قانون حاكم. 3- 3
نامة ولكار، به صورت  شود؛ بيمهاي به قانون حاكم تصريح مينامه عموالً در متن هر بيمهم

قسمت قيود و شروط عمومي  6پيش فرض تحت حاكميت قانون انگلستان قرار دارد؛ طبق بند 
هاي انگلستان و ولز نامه، ولكار تحت حاكميت قانون و عرف انگلستان قرار داشته و دادگاه بيمه

- اما اين بند معموالً تغيير مي. نامه را دارند اختصاصي در حل اختالفات موضوع بيمهصالحيت 

گران هاي ساخت دريايي بايد توسط بيمهكند؛ مخصوصاً در كشورهايي كه فعاليت براي بيمه
به . المللي بيمه اتكايي شودمحلي و مجاز، تحت پوشش قرار بگيرد و سپس در بازارهاي بين

                                                                 
1 WELCAR 2001 Offshore Construction Project Policy, op.cit, p. 21 
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نامه اصلي تحت قانون  در حالي كه بيمه1شركت مونيخ عليه اسكاتپرونده عنوان مثال، در 
 . اتكايي تهيه شده تابع قانون انگلستان منعقد شده بودتگزاس بود اما بيمه

  اي ها و مدت پوشش بيمه گذاران، فعاليتبيمه: قلمرو بيمه ولكار. 4
 2گذاران اصليلكار بين بيمهگذاران اختصاص دارد؛ فرم و قسمت قلمرو بيمه، به بيمه1بند 

ا شركت فرعي شركت نفتي ي/ا شركايش و همچنين شركت مادر وي/شركت نفتي راهبر و«
تمايز قائل ) پيمانكاران اصلي و پيمانكاران جزء (3گذارانو ساير بيمه» ...يا شركايش/راهبر و

- ا بيمهيگذاران فرعي هگذاران ديگر، بيمتوان به بيمهگذاران كه از آنها ميساير بيمه. شودمي

از جمله (ا طرفي يمديران پروژه و هر شركت، مؤسسه، شخص، «گذاران اضافي نيز تعبير كرد، 
اصلي و ) ان(گذاركه بيمه) ا تأمين كنندگاني/ا سازندگان وي/يا پيمانكاران جزء و/پيمانكاران و
ژه، قرارداد كتبي منعقد كرده گذاران مذكور در فوق، با آنها مستقيماً در رابطه با پروساير بيمه

  .»شوداست را شامل مي
ها، كارخانه، شركت«تا حدي توسعه يافته است كه شامل » ساير بيمه گزاران«تعريف 

گزار با وي به صورت مستقيم براي پروژه قرارداد كتبي منعقد نموده كه بيمه» اشخاص يا طرفي
 به نوعي تفسير شود كه شامل عرضه تواندقلمرو اين تعريف موسع است و مي. شوداست مي

  4.اي نيز شودكنندگان اجزا كوچك مانند اجزا تعادل، رنگ، فوالد و خدمات مشاوره
بايست با توجه به رژيم قراردادي ميان بنابراين، بايد دقت كرد كه هر گونه بررسي ولكار مي

اين . دهدرا شكل مياي راهبر، پيمانكار و پيمانكار جزء صورت بگيرد كه زمينة پوشش بيمه
 2 قسمت قلمرو بيمه، مذكور در فوق و همچنين بند 1معني به روشني از عبارت پاياني بند 

  .شودشود، برداشت مي همين قسمت كه در ادامه به آن اشاره مي
  
  

                                                                 
1 Munich Re Capital Limited v Ascot Corporate Name Limited [2019] EWHC 2768 
2 Principal Assureds 
3 Other Assureds 
4 Beadnall, S. & Moore, S., op.cit, p 282. 
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  هاقلمرو بيمه و روابط طرف. 4- 1
 كه اين مراحل كند تا به انتها برسدك پروژه فراساحلي از مسير مراحل متعددي گذر ميي

- مفهومي، طراحي اوليه، طراحي تفصيلي، مهندسي، خريد، توليد، ذخيره/شامل طراحي ذهني

بندي كردن، ساخت يا تعمير، شناورسازي، بلند كردن، سازي، پيش ساخت، ساخت، سرهم
گذاري، شروع، آزمايش، جرح و تعديل، تكميل و دور نگهداري نصب، نصب مجدد، لوله

كه به صورت عيني تعيين نمود كه چه زماني يك پروژه آغاز شده است اما دشوار است . است
معموالً در همان زماني است كه . شوددوره زماني بيمه معموالً در تاريخ مورد توافق آغاز مي

گزاري بزرگي براي انجام كار به عمل آورده است تا ميدان نفت يا گاز را كارگزار سرمايه
  1. را متحمل شده استيياهتوسعه دهد و لذا هزينه
اي براي خود و شركايش، همچنين پيمانكاران دخيل در پروژه تهيه نامه معموالً راهبر بيمه

كند و ولكار نيز بر همين فرض تدوين شده است؛ با وجود اين، بايد توجه كرد كه اساساً مي
» گذار اضافييمهب«اي را بخرد كه در آن طرف ديگر اين موضوع كه پيمانكار با راهبر بيمه

  2.قلمداد شود، به قرارداد بين طرفين بستگي دارد
تواند اينگونه تفسير شود كه حتي  گسترده است و مي1همانطور كه پيداست، قلمرو بند 

هاي سيستم متعادل كننده، تأمين كنندگان رنگ و هاي كوچك، مانند بخشكنندگان بخشتأمين
گيرد، اما با اينكه ظاهر عبارات مبهم نيست،  را در بر ميفوالد و تأمين كنندگان خدمات مشاوره

ك از طرفين مشمول تعريف يتواند روي دهد و اينكه كدام اي ميدر عمل مشكالت بالقوه
توان در تحت شمول قرار براي مثال، مي. گيرند، هميشه روشن نيستگذاران قرار ميساير بيمه

                                                                 
1 Sruart Beadnall and Simon Moore, op.cit, p. 283 

 BP Exploration Operating Co., Ltd, v, Kvaerner Oilfield Products Ltd.براي مثال در پرونده. 2

 Houston Exploration Co. And Offshore ي يخريد؛ اما در پروندهراهبر مي بايست بيمه م

Specialty.Fabricators Inc. v. Wellington Underwriting Agencies Ltd   پيمانكار اين تعهد را بر
قرار بود كه سكوي حفاري اي در خليج مكزيك براي شركت » آفشر«در اين پرونده شركت . عهده گرفت

به » هستن«را متعهد مي كرد كه بيمه نامه اي را تهيه كند كه نام » آفشر«اردادشان شركت بسازد و قر» هستن«
 .عنوان بيمه گذار اضافي در آن درج شده باشد
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شود هاي دريايي در آن ساخته مياي كه سازهمحوطهاي كه وظيفة حفاظت از گرفتن تيم امنيتي
گذاران اصلي كه دسترسي اي براي بيمهنامه پوشش بيمه در حالي كه بيمه .را دارد، ترديد كرد

شروط خاص براي « قسمت قلمرو بيمه با عنوان 2كند، بند نامه دارند را فراهم مي كامل به بيمه
گذاران براي مشاركت مستقيم ايشان در  منافع ساير بيمه...«: داردمقرر مي» گذارانساير بيمه

خاصي ) هاي(نامه، تحت پوشش قرار خواهد گرفت، مگر اينكه در قرارداد سرتاسر دورة بيمه
گذار نامه، تنها از طريق بيمه گذاران در اين بيمهك از بيمهيحقوق هر . خالف آن تصريح شود
گذاري منتقل شود،  بيمه به واسطة قرارداد به بيمهجايي كه منافع اين. اصلي اعمال خواهد شد

دهد و در هيچ گذار بيشتر از ميزاني كه چنين قراردادي اجازه ميمنافع منتقل شده به آن بيمه
نامه آمده است، نخواهد  مورد بيشتر از منافعي كه در قرارداد بيمه، قيود، شروط و استثنائات بيمه

 .»بود

ساير «اي در نظر گرفته شده براي توان حدود پوشش بيمهد كه نميآياز اين بند چنين بر مي
را بدون بررسي دقيق اين امر كه طرفين تا چه اندازه قصد دارند منافع را از طريق » بيمه گذاران

بنابراين، . گذاران واگذار كنند، تعيين كردگذاران اصلي و ساير بيمهقرارداد مربوط بين بيمه
استفاده كنند، نه تنها به قيود و » گذارانساير بيمه«توانند از موقعيت يحدي كه پيمانكاران م

ا پيمانكار اصلي بستگي دارد، از آنجا كه ي/نامه، بلكه به قراردادهاي آنها با راهبر و شروط بيمه
گران ممكن است به قراردادهاي تجاري رجوع كرده و استدالل در موقع بروز خسارت، بيمه

نامه، طرفين هيچگاه قصد نداشتند كه پيمانكار از تمام مزاياي  عبارات بيمهرغم كنند كه علي
مند شود، اين بند براي پيمانكاران بسيار مهم اي كه توسط راهبر تهيه شده است بهرهنامه بيمه
  1.است

گزار بودن منتفع شوند، توانند با توجه به آن از وضعيت بيمهكاران ميحدودي كه پيمان
شود بلكه شرايط ساير قراردادهايي كه با كارگزار و نامه تعيين نمييله شرايط بيمهصرفاً به وس

 و پرونده 1993اين موضوع از سال . كار اصلي منعقد شده است نيز تاثيرگذار هستنديا پيمان

                                                                 
1 Beadnall, S. & Moore, S. (2016). Offshore Construction: Law and Practice. Informa Law 
from Routledge. 
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اين اصل .  نيز در يك پرونده ديگر مورد تاييد قرار گرفت2004 مشخص شد و در سال 1ديوي
كاران يك مالحظه اساسي اين مساله براي پيمان. م ولكار منعكس شده استهم اكنون در فر

گران ممكن است به قراردادهاي تجاري توجه است؛ چرا كه در زمان بروز خسارت، بيمه
- ها هرگز قصد نداشتهنمايند و استدالل نمايند كه علي رغم عبارات مندرج در بيمه نامه، طرف

  2.ه توسط كارگزار خريداري شده، كامالً منتفع شوداي كاند كه پيمان كار از بيمه
گذار تنها از  قسمت قلمرو بيمه، تصريح شده، حقوق هر بيمه2وانگهي، همانطور كه در بند 

تواند باعث بروز مشكالت عني راهبر، قابل اعمال است؛ امري كه مييگذار اصلي، طريق بيمه
توان موردي را در نظر گرفت كه پيمانكار از براي نمونه مي. اي براي پيمانكاران شودبالقوه

اي نامه طرح كند ولي راهبر از اين امر سرباز زند؛ مساله راهبر تقاضا كند دعوايي را تحت بيمه
اي براي آن وجود ندارد، حقوق و تعهدات پيمانكار با طرفي است كه با او كه راه حل ساده

 به نفع پيمانكار موجود باشد، اما براي او نامه قرارداد بسته، اگرچه ممكن است پوشش بيمه
اي كه در اين مواقع به نظر گر وجود ندارد؛ تنها گزينهحقي در طرح دعوي مستقيم عليه بيمه

ا اقامة دعوي به طرفيت راهبر است كه اغلب يرسد، حل اختالف با مراجعه به داوري مي
  3.پيشنهاد جالبي نيست

» ساير بيمه گزاران«نامه،  عبارات بيمه4عليه شركت ديويچاه نفت ملي انگلستان در پرونده 
گزار با آنها وارد آنهايي كه بيمه«: شدرا به نوعي تعريف كرده بود كه شامل موارد زير مي

در قرارداد منعقد شده عنوان شده بود كه شركت ديوي، كار مادي شركت . »قرارداد شده است
سمي، به صورت تمام خطر تا زمان ارائه اقالم، بيمه نامه دو اچاه نفت ملي را به صورت بيمه

زماني كه خسارت بعد از رساندن اقالم معيوب وارد شد، حكم داده شد كه . خواهد كرد
گران نبوده است و بيمه» بيمه گزار ديگر«شركت چاه نفت ملي در زمان بروز خسارت يك 

  5.ندتوانند حق نيابت و جانشيني خود را عليه وي اعمال نمايمي
                                                                 
1 Davy Offshore 
2 Sruart Beadnall and Simon Moore, op.cit, p. 287 
3 Ibid, p. 285 
4 National Oilwell (UK) Ltd v Davy Offshore Ltd 
5 Sruart Beadnall and Simon Moore, op.cit, p. 290 
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هاي تحت پوشش ذكر شده است كه از نامه، فهرستي از فعاليت ابتداي قسمت قلمرو بيمه
تأمين كاال، ساخت، بارگيري، تخليه، باربري زميني، دريايي و هوايي، ذخيره، «جمله شامل 

  .شودمي» ...نصب، اتصال، آزمايش و راه اندازي و 
-رده است، اما شامل همه چيز نميدر مورد اين فهرست بايد توجه داشت كه اگرچه گست

توان شود؛ در اين صورت اگر پوشش فعاليتي الزم باشد ولي در فهرست نيامده باشد، مي
گذار نامه آمده است، اگر بيمه ؛ از جمله همانطور كه در خود بيمه1نامه را اصالح كرد بيمه

گران  آن را به بيمهپيامدهاي مستقيم ناشي از عمليات حفاري باشد، بايد خواهان بيمه شدن
در حقيقت، در مورد فعاليت موضوع » .اعالم كند و در اين خصوص با آنها به توافق برسد

هاي فعاليت را تحت پوشش بيمه مسئوليت درآورد، وجود ندارد و اي كه تمام جلوهبيمه، بيمه
به ديگري هايي كه ممكن است از آنها خسارتي بيمة مسئوليت تنها برخي از افعال و فعاليت

لذا در تنظيم بيمه بايد دقت كافي شود تا مسئوليتي كه . دهدوارد شود را تحت پوشش قرار مي
  .از فعاليت خاص ممكن است ايجاد شود تحت پوشش مناسب قرار گيرد

   آغاز پوشش بيمه4- 2
مراحل مختلفي مانند . بين آغاز پروژه و پوشش بيمه اصوالً يك هماهنگي برقرار است

هومي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، مهندسي، تأمين كاال، توليد، ذخيره، نصب، طراحي مف
هاي موقتي، آزمايش عملكردي، اندازي، دورهگذاري، آزمايش، راهشناورسازي، بارگيري، لوله

. ك پروژة ساخت دريايي به بار نشيندي، بايد طي شود تا 2اصالحات، تكميل و دورة نگهداري
شود، اما به تصريح كل است كه تعيين كرد پروژه از چه زماني آغاز مياز نظر عيني مشكل مش
نامه در مورد مدت پوشش   قسمت قلمرو بيمه4نامه ناظر به بند  هاي بيمهبند سوم قسمت اعالم

شود و هنگام تكميل ك تاريخ توافق شده آغاز ميياي معموالً در اي، دورة پوشش بيمهبيمه
شود كه پروژه در تاريخ خاصي كه مورد توافق قرار ، منتها فرض ميپذيردپروژه نيز پايان مي

 .گر اصلي وجود داردرسد؛ البته امكان تمديد مدت با موافقت بيمهگيرد به پايان ميمي

                                                                 
1 Ibid, p. 286 
2 Maintenance Period 
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نامه، الزم است توجه شود كه چه زماني پوشش  عالوه بر تعيين زمان آغاز پوشش بيمه
 مخصوصاً به دليل اينكه بيشتر آنها ممكن است شود،ك از تجهيزات آغاز مييمربوط به هر 

شود، اي كه كارهاي ساخت در آنجا انجام ميتوسط تأمين كنندگان در اماكني غير از محوطه
پوشش از «: داردنامه در اين خصوص مقرر مي هاي بيمهبند سوم قسمت اعالم. توليد شوند

گيرند، از جمله كارهايي كه در ر ميا قطعات در معرض ريسك بيمه گذار قرايزماني كه مواد و 
ا تأمين كنندگان انجام مي گيرد و ي/ا توليد كنندگان ويا پيمانكاران جزء و يكارگاه پيمانكاران و 

شود و در طي تمام عمليات تا ، الحاق مي)در دريا و خارج از دريا(تمام مدت حمل و نقل 
 1.»...زمان انقضاي بيمه كه در باال تعيين شد، ادامه دارد 

ا تجهيزات خريداري شده براي به كارگيري و اتصال به يبر اين اساس، براي مواد 
شود، ك از تجهيزات آغاز مييتأسيسات، پاسخ اين پرسش كه چه زماني پوشش مربوط به هر 

 از 2بستگي به قرارداد فروش خواهد داشت؛ اگر تجهيزات با قرارداد تحويل كاال در محل كار
هاي اي از محل دربخريداري شود، در اين صورت پوشش بيمه» گذارانساير بيمه«سوي 

 هنگام تحويل در محل ساخت  خريداري شود، پوشش بيمه3سيفكارخانه و اگر با قرارداد 
  .شودفراهم مي

نامه در خصوص پوشش دورة نگهداري كه تنها بر بخش  ها، بيمهدر ادامة همين بند از اعالم
- ك، طي دوران نگهداري ادامه مييپوشش مقرر در بخش «: داردر ميشود، مقرك اعمال ميي

 قيود و شروط 19 در بند 4». ماه بعد از تاريخ پايان دورة پروژه نخواهد بود12ابد، اما بيش از ي
در دورة نگهداري، پوشش محدود «ك كه در مورد دورة نگهداري است، آمده است كه يبخش 

ا طراحي يطرز كار، ساخت، مواد ) 1(ا منسوب به ي از ا خسارت مادي ناشييبه تلف مادي 
ا معيوب كه ناشي از علتي است كه پيش از آغاز دورة نگهداري به وجود آمده است و يناقص 

گذاران، طي دوران نگهداري به منظور ايفاي تعهداتشان در عملياتي كه از سوي ساير بيمه) 2(

                                                                 
1 WELCAR 2001 Offshore Construction Project Policy, op.cit, p. 30. 
2 Ex Works 
3 CIF 
4 WELCAR 2001 Offshore Construction Project Policy, op.cit, p. 19. 
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ونه بازديد ضروري از محل اجراي پروژه كه ا براي هر گي... ا رفع عيوب يخصوص نگهداري 
لذا بايد توجه  ».گيرد، خواهد بودها صورت ميبراي برآوردن شرايط الزم براي اخذ گواهي

داشت كه اين امكان وجود دارد كه اگر تأمين كننده تجهيزاتي را تحويل داده و كارفرما زودتر 
ة نگهداري در مورد آن كاال قبل از از موعد مقرر آن را در پروژه به كار ببرد، پوشش دور

  1.تكميل پروژه، به پايان برسد
نكته حائز اهميت آن است كه اولين پرونده مطرح شده در نظام حقوقي انگلستان در 

قاضي .  و در خصوص مدت پوشش بيمه بوده است2019خصوص فرم بيمه ولكار در سال 
 در سال 3مونيخ عليه شركت اسكاتگزاري شركت سرمايه در دادگاه تجاري در پرونده 2كار

در واقع بيمه .  حكم داد كه هيچ پوششي براي دوره نگهداري در اين پرونده وجود ندارد2019
اتكايي در خصوص خسارات دوره نگهداري با يكديگر همپوشاني نداشتند و لذا حكم و بيمه

ود كه خواهان يعني نه اين پرونده از آن قرار بيپيش. به عدم پوشش دوره نگهداري صادر شد
- بيگ را در خصوص پروژه 4چورن را امضا كرده بود كه شركت CARنامة شركت مونيخ، بيمه

 ساخت 2001بيمه اصلي بر اساس فرم استاندارد . كرد در خليج مكزيك تضمين مي5فوت
 ولكار عالوه بر بيمه مرحله 2001بيمه . فراساحلي ولكار با اصالحات چندي، تنظيم شده بود

اخت پروژه، پوشش محدودي براي دوره اضافي پس از تكميل براي نگهداري و تعمير س
نامه اصلي را نزد شركت مونيخ بخشي از تهديدات خود در ذيل بيمه. نمايدنواقص ارائه مي

به طور اصولي و مبنايي اينگونه است كه بيمه . ، بيمه اتكايي نموداسكاتخوانده يعني شركت 
هايي در شود هرچند كه تفاوتباني و هماهنگ با بيمه اصلي تهيه مياتكايي با هدف پشتي

نامه اما در اين پرونده با آنكه بيمه. ها و ساير شروط وجود داردخصوص حق بيمه، محدوديت

                                                                 
1 Taylor, T. (2013). Offshore Energy Construction Insurance: Allocation of Risk Issues. 
Tulane Law Review, 87: 1165-1195. 
2 Carr  
3 Munich Re Capital Limited v Ascot Corporate Name Limited [2019] EWHC 2768 
4 Chevron  
5 Bigfoot Project  
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گر اتكايي اتكايي تمديد نشده بود و لذا حكم به عدم استحقاق بيمهاصلي تمديد شده بود، بيمه
  1.صادر شد

 نامه ولكار آثار بيمه. 5

منتها، . شوداثر اصلي قرارداد بين دو طرف در پايبند شدن آنان به مفاد عقد خالصه مي
وانگهي، براي شناختن مفاد . شناسايي اثر اصلي منوط بر اين است كه مفاد عقد معين شود

آيد و حدود تعهدها و شروطي كه در قرارداد مي. قرارداد توجه به متن اصلي كافي نيست
از اين رو در اين قسمت به آثار . بايست بررسي شودكند نيز مياجراي عقد را معين ميقلمرو 
 .شودنامه ولكار پرداخته ميبيمه

  گذاران ديگرگذاران بر حقوق بيمهكي از بيمهينامه از سوي  اثر نقض شرايط بيمه. 5- 1
رسد ؤال به ذهن مينامة ولكار اين س بيمه) ان(گرگذاران و بيمهدر خصوص روابط بين بيمه

گذاران ديگر اثري دارد؟ گذاران بر حقوق بيمهكي از بيمهينامه از سوي  كه آيا نقض شرايط بيمه
 بررسي 3 و بيمة مشترك2براي پاسخ دقيق به اين پرسش ابتدا نياز است تا مفهوم بيمة مركب

  .شود
-اي بيمه به نفع بيمهك شخص باشد، بيمه بستهينامه بيش از  ك بيمهيگذار هنگامي كه بيمه

اگر اشخاص مالي را بيمه كنند كه در آن . شودا مشترك ناميده مييگذاران موضوع بيمه، مركب 
اي آنها، حد و مرز مشترك داشته باشد و غير قابل تفكيك باشد، بيمه مشترك ناميده نفع بيمه

 بيمه مشترك است، كنند؛ وقتي كهشود، مانند زن و شوهري كه خانة مشاعشان را بيمه ميمي
گذار ديگر نيز گذاران، بر وضعيت بيمهكي از بيمهياي از سوي اساساً هر گونه نقض اصول بيمه

ك قرارداد غير قابل تفكيك يمؤثر است؛ اين امر به اين دليل است كه قرارداد بيمة مشترك كه 
ركب، اطراف تواند در قسمتي درست و در قسمت ديگر نادرست باشد؛ اما بيمة ماست، نمي

                                                                 
1 Alexander Oddy and Fiona Treanor ,UK: First English Law Decision On WELCAR 
Offshore Construction Form  06 November 2019,  available at: 
https://www.mondaq.com/uk/reinsurance/861364/first-english-law-decision-on-welcar-
offshore-construction-form 
2 Composite 
3 Joint 
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دهد كه هر طرف نفع مشخص و مجزايي در مختلفي را در شرايطي تحت پوشش قرار مي
ا ي/نوعا و) ب(گذار از دعواي بيمه) الف(گذار موضوع بيمه دارد، به نحوي كه دعواي بيمه

گنجد؛ تهية نامة مركب مي اصوالً بيمة پروژه هاي ساخت در تعريف بيمه. مقدار متفاوت است
تر نامه است؛ همچنين معموالً تنظيم آن آسان تر از تهية چند بيمهمة مركب عموماً ارزاننا بيمه

اي را نداشته باشد و در نتيجه از اختالفات بين هاي پوشش بيمهاست و ممكن است شكاف
نامة  اگرچه بيمه. ك مسئول است نيز اجتناب خواهد شديگران در مورد اين كه كدام بيمه

اي از اي به عنوان مجموعهنامه شود، اما عموماً چنين بيمهك سند تهيه ميير مركب معموالً د
شود؛ نتيجه گذاران در نظر گرفته ميك از بيمهيگران و هر اي مجزا بين بيمهقراردادهاي بيمه

تأثير است، گذاران ديگر بيگذار اصوالً بر حقوق بيمهك بيمهياين كه نقض قرارداد از سوي 
هاي اگرچه در تشخيص بيمه. ، خالف اين امر را عنوان كندياي صريحشرط بيمهمگر اينكه 

اي و تمام خطر هاي پروژهنامه نقش اساسي دارد، اما اساساً بيمه مركب و مشترك، مفاد بيمه
  1.روندهاي مركب به شمار مينامه پيمانكاران، بيمه

مة مركب قابل تفسير است، چرا كه نامة ولكار بيشتر به بي با توضيح فوق بايد گفت كه بيمه
در موضوع بيمه ) هاي نفتي، پيمانكار اصلي، پيمانكاران جزءشركت(منافع بيمه گذاران مختلف 

-كي از بيمهينامه از سوي  متفاوت است؛ در نتيجه، نقض مفاد بيمه) تأسيسات تحت ساخت(

نامه باشد؛ چراكه  يري در بيمهتأثير است، مگر اينكه قيد مغاگذاران، اصوالً بر حقوق سايرين بي
. شوداي از قراردادهاي مجزا تفسير مينامة مركب به مجموعه همانطور كه پيشتر ذكر شد، بيمه

- نامه، بيمه با اين حال در اين خصوص توجه به دو نكته ضروري است؛ نكتة اول اينكه در بيمه

يد بيمه و طرح دعاوي عمل گذاران در خرگذار اصلي تعيين شده است تا از جانب ساير بيمه
 حسن نيت، ياي مانند داشتن حد اعالگذار اصلي در مورد تعهدات بيمهكند؛ حال اگر بيمه

نامه را ناديده گرفته و هرگونه دعوايي را  گر محق خواهد بود تا بيمه نقضى مرتكب شود، بيمه
مه در قسمت جريمه كه نا نكتة دوم اينكه مقررات بيمه. گذاران رد كندك از بيمهياز سوي هر 

                                                                 
1 Hogarth, R. (Editor). (2008). Insurance law for the Construction Industry. Oxford 
University Press. 
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ك از ياگر هر «كند كه  قيود و شروط عمومي را به خود اختصاص مي دهد، تصريح مي19بند 
ا متقلبانه براي جبران خسارت طرح كند، عموماً در مورد ميزان يگذاران، تقاضايي نادرست بيمه

در » .خواهد شدكن تلقي شده و تمام پوشش به عنوان جريمه تلقي ينامه كأن لم  خسارت، بيمه
نامه  گذاران را از منافع بيمهگذاران، تمام بيمهك از بيمهينتيجه طرح دعاوي متقلبانه از سوي هر 

 .محروم خواهد كرد

  هاي متقابلمسئوليت. 5- 2
گذار ك بيمهياي كه بيش از هاي تمام خطر و پروژهنامه معموالً در بخش مسؤليت بيمه

ك، يگيرد كه گويي براي هر وري جبران خسارت را در نظر ميگر براي هر كدام طدارند، بيمه
گر از اي جداگانه صادر شده است، البته به اين شرط كه در مجموع، مسئوليت بيمهنامه بيمه

كي ي اين است كه اگر 1هاي متقابلاثر درج شرط مسئوليت .سقف جبران خسارت تجاوز نكند
سارت به اموال بيمه گذار ديگر شود، در برابر هر ا خيگذاران موجب ورود صدمة بدني از بيمه

هايي كه به بار آورده است، مستحق جبران خسارت گونه مسئوليت براي خسارت و هزينه
  .خواهد بود

گذاري باعث در صورتي كه بيمه«:  قسمت قيود و شروط بخش دوم ولكار4به تعبير بند 
گذار را در برابر ادعاهايي كه نامه، بيمه هگذار ديگري شود، بخش دوم بيمايراد خسارت به بيمه

ك از ياي براي هر نامه جداگانه شود، پوشش مي دهد، به طوري كه گويي بيمهعليه او طرح مي
- ك بيمهياي براي بيش از با وجود اين، فراهم كردن پوشش بيمه. گذاران صادر شده استبيمه

بند مذكور در ادامه، اموالي را كه در » . ...باشدگذار، به معني افزايش سقف جبران خسارت نمي
. اند از شمول پوشش خود در اين بخش خارج كرده استك تحت پوشش قرار گرفتهيبخش 

هاي مركب غير ضروري است، چرا كه هدف اين نوع نامه اساساً شرط مسئوليت متقابل در بيمه
- نامه اي باشد كه گويي بيمهگذاري به طوري محق پوشش بيمهها اين است كه هر بيمهنامه بيمه

 2.اي جداگانه براي او صادر شده است

                                                                 
1 Cross-Liabilities 
2 Hogarth, R. (Editor). (2008). Insurance law for the Construction Industry. Oxford 
University Press. 
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  قائم مقامي. 5- 3
گر در رجوع به  كه مربوط به جانشيني بيمه1 ايران1316 قانون بيمه مصوب 30همانند ماده 

بيني  قسمت قيود و شروط عمومي فرم ولكار نيز مساله قائم مقامي پيش2ثالث است، در بند 
هاي تمام خطر هاي مهم بيمهكي از ويژگييد اين، بايد توجه داشت كه شده است؛ با وجو

ا محدود و موقت به يتواند به صورت كامل گذار اصلي اين است كه مزاياي آن ميداراي بيمه
ا ترك فعلي هستند كه باعث يا پيمانكاران جزء منتقل شود كه معموالً مسئول فعل يپيمانكار 

گران به دنبال اعمال دهد و بيمهر هنگامي كه خسارت رخ ميشود، اين امورود خسارت مي
 2.اي شودتواند منجر به طرح سواالت جديحق قائم مقامي هستند، مي

گران مشخصاً تمام حقوق قائم بيمه« قسمت قيود و شروط عمومي فرم ولكار، 3طبق بند 
در نتيجه » .كنند قاط ميرا اس) ان(گذارا ساير بيمهياصلي و ) ان(گذارمقامي نسبت به بيمه

گذار اصلي طرح شده را فيصله داده و سپس دعوايي  تواند دعوايي كه از سوي بيمه گر نمي بيمه
گذار اصلي عليه پيمانكاري كه خسارت به بار آورده، طرح كند؛ حتي اگر  به قائم مقامي بيمه

  .گذار اصلي شودتقصير پيمانكار منجر به نقض قرارداد او با بيمه
 3ته دامنه اين اسقاط بستگي به آن دارد كه شرط راجع به تضمين كيفيت و كنترل كيفيتالب
شروط خاص براي ساير « قسمت قلمرو بيمه با عنوان 2در بند . ا خيرينامه رعايت شده  بيمه
مندي از گذاران خواهان بهره، به عنوان شرط مقدم آمده است كه اگر ساير بيمه»گذارانبيمه

هاي تضمين كيفيت و كنترل نامه باشند، حتماً بايد عمليات خود را بر اساس سيستم منافع بيمه
گذار اصلي مطابقت داشته باشد، هاي تضمين كيفيت و كنترل كيفيت بيمهكيفيتي كه با سيستم

پذير گران، آسيبدر صورت نقض اين بند، پيمانكار در دعوي قائم مقامي بيمه. انجام دهند
گران همچنان مسئول جبران خسارت راهبر خواهند ارت ديگر، اگرچه بيمهخواهد بود؛ به عب

                                                                 
رداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه ا پيبيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول «: مطابق اين ماده  1

 .»مسؤول وقوع حادثه با خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود
2 Taylor, T. (2013). Offshore Energy Construction Insurance: Allocation of Risk Issues. 
Tulane Law Review, 87: 1165-1195 
3 Quality Assurance/Quality Control 
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بود، اما ممكن است براي باز پرداخت، به دنبال اعمال حق قائم مقامي خود عليه پيمانكار 
  1.بروند

نامه در رابطه با اسقاط حق قائم مقامي آمده   قسمت قيود و شروط عمومي بيمه3در بند 
ا ياصلي و ) ان(گذاركنند كه حقوق قائم مقامي خود را در برابر بيمهيبيمه گران توافق م«: است

گران با ظهرنويسي گذاران نبايد بدون كسب موافقت بيمهبيمه. اسقاط كنند) ان(گذارساير بيمه
نامه، پيش از آغاز عمليات، هر گونه حق قائم مقامي را نسبت به پيمانكاران  خاص اين بيمه

گذاران از اسقاط در قبال نفعي كه ساير بيمه. ن جزء ايشان، اسقاط كنندا پيمانكارايحفاري و 
برند، به عنوان شرط مقدم، ايشان حتماً بايد عمليات خودكار حق قائم مقامي در اين بند مي

گذاران هاي تضمين كيفيت و كنترل كيفيتي انجام دهند كه از سوي بيمهخود را مطابق با سيستم
  ».مقرر شده است... كتبي منعقد شده اصلي در هر قرارداد 

گران از آنجا كه به موجب اين مقرره، در صورت ورود خسارت، اين امكان براي بيمه
وجود دارد تا از ارائة پوشش به پيمانكاران خودداري كنند و عليه پيمانكاران به خاطر خساراتي 

ت وارد شده است، طرح كه به دليل تقصير ايشان با نقض مقررات تضمين كيفيت كنترل كيفي
دعوي كنند، طبيعي است كه اين بند ماية نگراني پيمانكاران باشد؛ چرا كه هدف اصلي اين بند 

هاي نامه را براي پيمانكاراني كه كارهايشان را كامالً مطابق با رويه اين است كه دستيابي به بيمه
د؛ در عمل معموالً به منظور دهند، محدود كنكنترل كيفيت تضمين كيفيت توافق شده انجام نمي

  2.شودها حذف مينامهها، اين بند از بيمهرفع اين نگراني

                                                                 
1 Beadnall, S. & Moore, S. (2016). Offshore Construction: Law and Practice. Informa Law 
from Routledge. 
2 Ibid, p. 276 
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  تعهدات طرفين. 5- 4
 2گذار بايد به تعهد مراقبت مقتضي از جمله اهم تعهدات بيمه1گذشته از پرداخت حق بيمه

وظايف كي از ي قسمت قيود و شروط عمومي، 10بند . گر اشاره كردو اعالم حادثه به بيمه
گذاران بيمه... دارد كه نامه را تعهد مراقبت مقتضي دانسته و مقرر مي گذار و شروط بيمهبيمه

اي قرار دارد، دقت و مراقبت مقتضي كرده و بايد در انجام تمام عملياتي كه تحت پوشش بيمه
ر نظر هاي ايمني و تجهيزاتي كه عموماً در مورد چنين عملياتي از روي احتياط دتمام رويه
- گذاران ميبيمه. در صورتي كه شرايط خطرناكي حادث شود. شود را به كار برندگرفته مي

هاي معقول براي جلوگيري از روي دادن خسارتي كه تحت بايست به هزينة خود، تمام كوشش
  ».اي قرار دارد را انجام دهندپوشش بيمه

عهدات است كه حقوقدانان قسمت اخير اين بند در حقيقت ناظر به اصل كلي در حقوق ت
، 3نيز 1316 قانون بيمه مصوب 15ماده . انداز آن به عنوان قاعدة مقابله با خسارت تعبير نموده

گذار را موظف نموده كه مساعي خود را براي عدم تحقق حادثه مبذول دارد و در صورت بيمه
  4.رت انجام دهدوقوع حادثه اقدامات شايسته و متعارف را براي جلوگيري از گسترش خسا

ا خسارت مادي به اموال بيمه شده ناشي از يگذار الزم است ثابت كند تلف همچنين بيمه
نامه به  ك بيمهي قسمت تعاريف مختص بخش 3 بوده است؛ حادثه در بند 5وقوع حادثه

                                                                 
نامه اشاره شده هاي بيمه قسمت اعالم6 قيود و شروط عمومي و نيز بند 1به موضوع پرداخت حق بيمه، در بند . 1

 .است
2 Due Diligence 

بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت، مراقبتي را كه عادت هر كس از مال خود مي : مطابق اين ماده. 3
ا وقوع آن اقداماتي را كه براي ينمايد، نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه 

 .»...جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت الزم است، به عمل آورد 

 سمت، چاپ پنجم: تهران. مهيحقوق ب ).1385(رج، ي، ايبابائ. 4
5 Occurrence 
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ك سلسله از تلفات، اتفاقاًت، سوانح يا صدمات يا يا صدمه يتلف، اتفاق، سانحه «: صورت
 1.تعريف شده است» ...ك واقعه يناشي از 

لذا خساراتي كه ناشي از . دهدچنانكه اشاره شد، حادثه امري است كه اتفاقي رخ مي
نامه  بنابراين، تعريف بيمه 2.شودتخريب طوالني مدت است، على االصول مشمول بيمه نمي

 خسارات شود، اماا ناشي از تقصير آتش در كنار تأسيسات مييشامل روشن كردن تصادفي 
در نتيجه اگر بخش فوقاني . گيردناشي از وزش معمول باد و جريان امواج دريا را در بر نمي

تأسيسات به دليل فرسودگي ناشي از حالت معمول دريا خسارت ببيند، معموالً توسط بيمه 
گيرد؛ به همين ترتيب اگر مصالح در جريان حمل به محوطة ساخت تحت پوشش قرار نمي

ا طوفان باشد، تحت پوشش بيمه يد، جز در مواردي كه به سبب اتفاقي مانند تصادم آسيب ببينن
  3.نيست

تواند گذار است و اختالل در انجام آن ميگر از ديگر وظايف بيمهاعالم وقوع حادثه به بيمه
گر بار نهايي اهميت اين موضوع ناشي از آن است كه بيمه. پوشش بيمه اي را از بين ببرد

اي كند و لذا بايد در اسرع وقت در جريان وقوع حادثهارت و پرداخت را تحمل ميجبران خس
 قيود 3، بند 13164 قانون بيمه 15مانند ماده ؛ كه تعهدات او را در پي خواهد داشت قرار بگيرد

 قيود و شروط بخش دو، به موضوع اعالم وقوع حادثه به 1ك و نيز بند يو شروط بخش 

                                                                 
 قسمت تعاريف مختص بخش دوم ولكار نيز تعريفي از حادثه دارد كه به موجب آن حادثه به معني 5بند . 1

ا خسارت به اموال شود كه به انتظار آن برود و نه از منظر بيمه گذار قصد ياتفاقي است كه منتج به صدمه بدني 
، حادثه اين گونه تعريف 1354٫4٫3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 2 ماده 8در بند » .شته باشدوقوع آن وجود دا

ا اتفاق ناگهاني رخ مي يا عوامل خارجي در اثر عمل ياتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل : شده
 .ا روان بيمه شده مي گردديدهد و موجب صدماتي بر جسم 

 171بابائي،  پيشين، ص . 2
3 Beadnall, S. & Moore, S. (2016). Offshore Construction: Law and Practice. Informa Law 
from Routledge. 

 روز از تاريخ اطالع خود از وقوع 5بيمه گذار بايد در اولين زمان امكان و منتهي در ظرف : مطابق اين ماده. 4
 .»...اهد بود حادثه بيمه گر را مطلع سازد و اال بيمه گر مسؤول نخو
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 قسمت قيود و شروط 20افته است؛ همچنين بند يان ممكن اختصاص گر در اولين زم بيمه
نامه تنها هنگامي قابل پرداخت است  حقوق مذكور در اين بيمه«: داردنامه مقرر مي عمومي بيمه

 3 ماه از تاريخ انقضاي دوره پروژه كه در بند 12ا حادثه، ظرف يگذار از تلف، خسارت كه بيمه
 قسمت 3نگهداري خاص كه در بند ) هاي(ست و متقارن با دورهها تعيين شده اقسمت اعالم

ابد و يك توصيف شده است، اطالع ي قسمت قيود و شروط بخش 19ها تعيين و در بند اعالم
  ».گران اعالم كندبه بيمه

نامه،   قيود و شروط بخش دوم بيمه2هاي مسئوليت معمول است، بند همانطور كه در بيمه
 اساساً پس از تحقق .يرش مسئوليت و مصالحه با زيان ديده، منع كرده استگذار را از پذبيمه

گر مكلف است تضمينات و تعهداتي كه مطابق عقد بيمه بر عهده خطر موضوع بيمه، بيمه
 قيود و شروط بخش اول، به تفصيل به بررسي 1 بر همين اساس بند 1.گرفته است انجام دهد

 قيود و شروط 18در موارد مختلف پرداخته است و بند نحوه تعيين ميزان خسارت وارد شده 
 روز بعد از پذيرفتن مدارك 30بايست ظرف گران ميدارد كه بيمههمين بخش نيز مقرر مي

نامه  هاي بيمه قسمت اعالم8گذار در بند ورود خسارت، آن را به نماينده تعيين شده بيمه
گر به پرداخت خسارت اشاره  به تكليف بيمهنامه نيز،  بخش دوم بيمه1همچنين بند . بپردازند

 .دارد

                                                                 
مسئوليت بيمه گر عبارت «:  قانون بيمه در مقام بيان قاعده كلي نحوه جبران خسارت مقرر نموده19ماده ي . 1

است از محاسبه و پرداخت تفاوت قيمت مال بيمه شده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن 
ا عوض يداخت خواهد شد، مگر اين كه حق تعمير و بالفاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پر

براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه 
 117بابايي، ص . »...عرفا كمتر از آن نمي شود، تعمير كرده با عوض را تهيه و تحويل نمايد 
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  گيري نتيجه
كردند گران خساراتي را پرداخت مينامه ولكار در اوضاع و احوالي تدوين شد كه بيمه بيمه

گران بنابراين بيشتر از منظر منافع بيمه. كردنداي بود كه دريافت ميكه چند برابر حق بيمه
تواند داشته باشد، نامه مي ده آن، ظرايف متعددي كه اين بيمهبه رغم متن سا. تدوين شده است

با تمام اين اوصاف، ولكار هم اساساً . دهدلزوم توجه دو چندان بيمه گذاران به آن را نشان مي
تحليل اثر نقض شرايط . كنداز قواعد عمومي قراردادها و اصول كلي حقوق بيمه پيروي مي

تر مسائل  همچنين بررسي جزئي. ذاران، تأييدي بر اين مدعاستگكي از بيمهينامه از سوي  بيمه
نامه  بخش اول بيمه: هاي زير را در بر داشته است افتهينامه تمام خطر، از جمله  حقوقي اين بيمه

گذاران بايد توجه همچنين بيمه. كندپوشش اوليه و بخش دوم آن، پوشش مازاد را فراهم مي
و ) شركت نفتي راهبر و شركايش(گذاران اصلي  ولكار، بين بيمهداشته باشند كه فرم استاندارد

گذاران در شود؛ ساير بيمهتمايز قائل مي) پيمانكاران اصلي و پيمانكاران جزء(گذاران ساير بيمه
گذاران اصلي با آنها مستقيماً در رابطه با پروژه، اي خواهند داشت كه بيمهصورتي پوشش بيمه
گذاران ممكن است اي و ميزان آن كه ساير بيمهوانگهي، پوشش بيمه. شدقرارداد كتبي بسته با

عالوه بر آن، براي . گذاران اصلي بستگي داردمند شوند نيز به قرارداد پايه آنها با بيمهاز آن بهره
گذار و اسقاط حق قائم مقامي، پيمانكار حتماً بايد عمليات را بر اساس استفاده از موقعيت بيمه

نامه  گذاران در اين بيمهك از بيمهيحقوق هر . ضمين كيفيت و كنترل كيفيت انجام دهدسيستم ت
گذار اصلي اعمال خواهد شد؛ بنابراين براي پيمانكاران حقي براي طرح نيز تنها از طريق بيمه

گذار گر وجود ندارد كه خود ممكن است به دليل اختالف بين بيمهدعوي مستقيم عليه بيمه
در نهايت، بايد دقت كنند كه . گذاران، اثر سوء بر حقوق گروه اخير بگذاردر بيمهاصلي و ساي

- نامه گسترده است، اما شامل همه چيز نمي ها و اموال ذكر شده در بيمهاگرچه فهرست فعاليت

نامه بايد دقت  نامه وجود دارد؛ همچنين، در تنظيم بيمه شود و استثنائات مهمي در اين بيمه
باشند تا مسئوليتي كه ممكن است از فعاليت خاص ايجاد شود تحت پوشش كافي داشته 

اي همچنين الزم است گذاران عالوه بر توجه به مدت كلي پوشش بيمهبيمه. مناسب قرار گيرد
شود، چرا كه مطابق ك از تجهيزات آغاز مييتوجه كنند كه چه زماني پوشش مربوط به هر 
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اي بعضي از تجهيزات قبل از اينكه پروژه تكميل شش بيمهفرم استاندارد ولكار ممكن است پو
 قسمت قيود و 17گذاران دورانديش به بند شود بيمهلذا، پيشنهاد مي. شود، به پايان برسد
بيني كرده است، نامه را پيش گران امكان اصالح بيمهنامه كه با توافق بيمه شروط عمومي بيمه

  .هاي خود به انعقاد اين قرارداد اقدام كنندپروژهتوجه كرده و با عنايت به شرايط خاص 
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