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 مقدمه
و مورد ابتالي حقوقي استئمس يكي از مباحث مهم و جبران خسارات يكي. وليت مدني

ه و جبران خسارت از اهداف يا دف اصلي اين بخش از حقوق، رسيدگي به وضع زيانديده

ا مس.ستوي ازئقواعد و سوي حمايت وليت مدني در سير تحوالت خود همواره سمت

و اين جهت گيري را تقويت  مبانيه توسع. ده استكرزيانديده را مورد توجه قرار داده

به ساير مبا)Negligence(وليت از تقصيرئمس تقصير،) Assumption(ني مانند فرضمحض

ا نمونه)Guarantee/Security(و تضمين)Risk(خطر  زيرا در اين مباني به ست؛اي از اين توجه

و تالش براي جبران) victims /injured parties(اشكال گوناگون، دامنه حمايت از زيانديدگان

و افزايشگيپيچيد.)39-38صص،1387ره پيك،(ضرر آنها توسعه يافته است هاي زندگي اجتماعي

و ترس از عدم جبران خسارات موجب  ي جديدتر نيز مطرحيد نهادهاششرايط ورود خسارات

و استفاده از بيمه.ندشو هاي جبران خسارت ناشي از فعل غير، تشكيل صندوقهاي حمايتي

و كالن براي ايجاد اطمينان بيشتر در اعاد،وليتئمس به انواعي از نهادهاي خرد ة وضع زيانديده

 در اين ميان، بيمه.(Markensinis & Deakin,1998,p.53)باشندمي حال قبل از ايراد ضرر

)Insurance (البته برخي.به داليل مختلف به صورت فراگير مورد استفاده قرار گرفته است

فت وليت مدني گاه با حمايتهاي كامل از زيانديده از طريق نهادهاي فوق مخالئعلماي مس

مس. كنند مي و آثار آن،ئبه اعتقاد اين گروه، اين گونه حمايتها، مبناي اصلي وليت، يعني تقصير

و مؤاخذه مقصر را از بين مي و جسارت در ورود يعني نكوهش و اين امر، جرأت برند

او؛دهد خسارات را افزايش مي  زيرا هر كس اطمينان دارد در هر حال خسارات ناشي از عمل

مي و از اين نظر دغدغ جبران و مالي نخواهد داشتهشود .)31ص،1382،ژوردن( رواني، اجتماعي

و مس رغم اين نظرات، به دليل اهميت جبران ضرر زيانديده بيمهبدر عين حال وليتئهاي

و براي جلوگيري از آثار سوءهالبته براي تعديل مجموع. همواره در حال رشد بوده اند  نظرات

كه بيمهحمايتهاي افراطي،  گذار خسارات عمدي يا توأم با تقصيرهاي سنگين در مواردي

)Gross negligence(مي وارد مي .شود كند از حمايت محروم يا از حمايتهاي كمتر برخوردار

و مصداق شايع آن خودرو از جمله وسايلي هستند كه)Motor vehicle(وسايل نقليه موتوري

و منافع دارندگا  Third( ن، موجبات ايراد ضرر به ديگران يا اشخاص ثالثضمن تأمين آسايش

parties(به همين دليل موضوع جبران زيانديدگان از اين وسايل از ديرباز. اند را فراهم كرده

كه مسئوبيمه. مورد توجه بوده است ليت مدني دارندگان وسايل نقليه در مقابل اشخاص ثالث

قانون بيمه. اي چهل ساله دارد ما نيز سابقهمعروف است در كشور» بيمه شخص ثالث«به 

به1347 وسايل نقليه كه در سال)Compulsory insurance(اجباري سه تبصره و  با چهارده ماده

و پنج تبصره1387تصويب رسيده بود پس از چهل سال در سال و بيست  در قالب سي ماده
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تليدر واقع قانون اخير را بايد قانون. اصالح شد و اضافات اين جديد قي كرد زيرا اصالحات

ا و ساير.ستقانون از حد اصالح متعارف فراتر كه با تصويب قانون جديد، قانون قبلي  از آنجا

و نسخ شده و از زمان تصويب قانون اخير مدت كوتاهي گذشته است مقررات مغاير، ملغي اند

و مقايسه آن با قانون سابق، و تحليل اين قانون در اين بررسي ابتدا. باشد اند مفيدتومي بررسي

مروري بر مفاد هر دو قانون خواهيم داشت سپس برخي از مسايل مهم در قانون جديد در 

و تحليل قرار خواهد گرفت .مقايسه با قانون سابق مورد بحث

و جديد بيمه اجباري شخص ثالث-گفتار يكم بر قوانين سابق  مروري
 1347قانون مصوب سال.1

و14قانون با اين به مسايل اساسي بيمه وسايل نقليه موتوري زميني ليت مسئو ماده

ليت عيني مسئو اين قانون اصل1در مادة. اين وسايل پرداخته بود)Owner/keeper( دارندگان

كه وسايل خود را بيمه كنند و ايشان مكلف شده بودند در.دارندگان وسايل نقليه پذيرفته شده

كه خسارات ناشي از آنها قابل پرداخت بود در تبصره اين قانون قلمر 1 مادة1و حوادثي

مي2مادة.احصاء شده بود و استثنائات آن توضيح بر قانون در مورد اشخاص ثالث داد، عالوه

كه خارج از تعهدات بيمه . مشخص شده بود4گر قرار داشت نيز در مادة اينكه خساراتي

 نهايي خسارات)Liable(لمسئو5د گواهينامه بر اساس مادة عامد يا فاق)Driver( راننده

مي تلقي مي تعيين حداقل مبلغ بيمه، تأسيس صندوق.توانست به او مراجعه كند شد كه بيمه

 از)Prescription(و مرور زمان)Personal injuries(اي بدنيه خسارت)Compensation fund( تأمين

ا .ستجمله عناوين مهم در اين قانون

 1387قانون مصوب سال.2
ليت مدني دارندگان وسايل نقليه مسئوقانون اصالح قانون بيمه اجباري«اين قانون با عنوان

سي ماده در تاريخ» موتوري زميني در مقابل شخص ثالث  به تأييد شوراي نگهبان16/5/87با

و در تاريخ سه با قانون سابق به اين قانون در مقاي.دش در روزنامه رسمي چاپ4/6/87رسيد

دهكركند عالوه بر اينكه در برخي احكام آن قانون نيز تغييراتي ايجاد مسايل بيشتر اشاره مي

به تكليف دارندگان وسايل نقليه براي بيمه كردن وسايل خود اشاره1در مادة.است  اين قانون

يت شخص مسببلمسئوبه» دارنده«هاي اين ماده عالوه بر تعريف در تبصره. شده است

.ليت دارنده اشاره شده استمسئوحادثه عالوه بر 

و همچنين حوادثي كه در قلمرو بيمه قرار دارند و مالي در اين قانون، خسارات بدني

كه خارج از شمول جبران خسارتشتعريف  و مواردي ميبوسيلهده باشد شركتهاي بيمه
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و تقص.مشخص شده است به تأثير عمد و قانون جديد نيز ير سنگين راننده توجه كرده

به صورت محدود معرفي  به برخي مجازاتها. استكردهاستثنائات اشخاص ثالث را اين قانون

و شركت مي براي رانندگان، دارندگان جبران خسارات بدني.كند هاي بيمه متخلف اشاره

و شرايط پرداخت خسارت صندوق تأمين خسارتبوسيله در اين صندبوسيلههاي بدني وق

به عنوان وثيقه در محاكم از نكات ويژه. اين قانون مطرح شده است به پذيرش بيمه نامه الزام

ا 1.ستاين قانون

و تحليل قانون اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث. گفتار دوم  بررسي
به مهم به در بررسي اين قانون، ضمن اشاره و احكام مندرج در متن قانون، ترين قواعد

.اي با قانون سابق نيزصورت خواهد گرفت بت، مقايسهمناس

 ليت دارندگان وسايل نقليهمسئومبناي.1
 ليت در حوادث رانندگي از مبناي تقصير به سمتمسئواگرچه تحول تاريخي

هر؛(Markensinis & Deakin,1998,p.297)هاي شديدتر حركت كرده است ليتمسئو اما در

دارندگان همه قانون،1مادة.ليت در اين مورد قابل تصور استمسئوبراي حال مباني مختلف 

كه به اشخاص ثالث واردكوسايل نقليه را مكلف مي ند وسايل خود را در قبال خساراتي

ليت مسئوليت دارنده مانع از مسئو همين مادة،2همچنين بر اساس تبصره. نندككنند بيمه مي

و ساير مواد قانون مشخص نيست.ثه نيست اصلي حاد)Cause( شخصي مسبب اما در اين ماده

به1در مادة ليت دارندگان چيست؟مسئوكه مبناي   قانون سابق عالوه بر تكليف دارنده وسيله

بركربيمه به بند مسئودن وسيله، اصل و با توجه كه4 مادة1ليت دارندگان قرار داده شده بود

ق ميخسارات ناشي از فورس ماژور از و زلزله از شمول بيمه خارج د، مبنايشبيل جنگ، سيل

و مسئو و(ليت عيني قابل توجيه بودمسئوليت بر اساس نظريه خطر و كاتوزيان  جنيدي

 Force( اگر دارندگان وسايل نقليه يا شركت بيمه وجود قوة قاهره،بنابراين.)29،ص1380غمامي،

majeure(از را اثبات مي در قانون جديد نه تنها در مورد مبناي.شدندميليت معاف مسئوكردند

از7بحث نشده بلكه در مادةتحاصربه ليت دارندگان مسئو  قانون در ضمن موارد خارج

ن به قوة قاهره نيز اشاره مي.ده استششمول بيمه كه حال اين سؤال مطرح ليت مسئوشود

 شود؟ دارندگان وسايل نقليه با كدام مباني نظري توجيه مي

 موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني بيمه نامه شـخص ثـالثي را كـه اصـالت آن از محاكم قضايي«:22ماده.1

.»نندكشوي شركت بيمه ذي ربط كتباً مورد تأييد قرار گرقته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول
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ميب به مثابه نمايندگان بيمه گذاران رويكرد.)165ص،1386قاسم زاده،(باشنديمه گران در واقع

و جانشيني كلي اين قانون، دربه حمايت اساسي از زيانديدگان نسبت كامل بيمه از دارندگان

به. مقابل اشخاص ثالث است به همين دليل استثنائات اين قانون در حمايت از زيانديده نسبت

ا به مطالب فوق آيا مي توان گفت در قانون جديد به طور.ستقانون سابق كمتر با توجه

و تضمين در مسئوتلويحي مبناي  و شركتهاي بيمه مسئوليت مطلق ليت دارندگان وسايل نقليه

به جانشيني آنها پذيرفته شده است؟ معناي اين سخن آن است كه در صورت ورود خسارت از 

و حتي اثبات قوةشو، در هر حال بايد خسارت اشخاص ثالث جبران طريق وسايل نقليه د

و تنها استثنائات مصرّح در قانون مي تواند مانعي براي جبران قاهره نيز مانع از جبران نيست

.دشوتلقي 

به نظريه كلي ، وجود قوة قاهره باعث»علل خارجي«در مقابل ممكن است با استناد

 قانون جديد نيز نظر اخير تقويت1 ماده2با توجه به تبصره.دمعافيت از جبران دانسته شو

در اين حالت. ليت شخصي سبب حادثه پذيرفته شده استمسئو زيرا در اين تبصره،؛دشومي

به عنوان علت خارجي عمل مي  :به همين دليل در انتهاي تبصره آمده است.ندكشخص سبب

به.»گرددمي وسيله نقليه مسبب حادثه پرداختدر هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه«

و نظريهنظر مي به عبارت ديگر. اي تلفيقي قابل استنباط استرسد از مجموع مواد قانون، مبنا

كه علت خارجي، سبب انساني است مبناي  به جز در مواردي ليت در قانون مسئونظريه تضمين

به تبع آن بيمه جديد مي و و دارنده جمسئوباشد بران خسارات اشخاص ثالث هستند اگرچهل

به قوه قاهره باشد . خسارت مستند

به قوه قاهره براي 1985در حقوق فرانسه نيز پس از اصالحات قانوني در سال  استناد

 ,Bell&Boyron&Whittaker,1998(ستمعافيت از خسارات حوادث رانندگي قابل قبول ني
(p. 383.ازمسئوشناخت مبناي در مواردي كه وسيله. جهت ديگر نيز اهميت داردليت دارنده

ا) Insurance  policy(نقليه فاقد بيمه نامه ل جبران خسارات اشخاص ثالث مسئوست معتبر

 كيست؟

 در صورتي كه به داليلي مانند فقدان يا انقضاي بيمه 1387 قانون مصوب10براساس ماده

 در مورد خسارات بدني صندوق تأمين نامه امكان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد تنها

كند اما در مورد خسارات مالي راه حلي خسارتهاي بدني ضرر اشخاص ثالث را جبران مي

و.پيشنهاد نشده است مالي از طريق در برخي از كشورهاي اروپايي هر دو خسارت بدني

ا خس. (Bar,1998,p.379)ستصندوق مذكور قابل مطالبه والبته صندوقهاي تأمين نهادهاي ارت

و ،در هر حال.(Markensinis &Deakin,1998,p.54)مصلحت عمومي دارند مشابه جنبه نظم

ومسئوچنانچه مبناي  غيرتقصيري در مورد دارنده پذيرفته شود در مسأله فوق ليت عيني
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ميمسئوتوان دارنده را مي و زيانديده به وي مراجعهل جبران خسارت دانست در. كندتواند

دارنده پس از پرداخت به زيانديده مستحق رجوع به راننده چنين حالتي با وجود راننده مقصر،

به تقصير راننده، زيانديده.خواهد بود بهمي همچنين در صورت استناد ضرر تواند مستقيماً

اليت دارنده تقصير باشد به راحتي نميمسئواما اگر مبناي.ندكراننده مراجعه  ل مسئوو را توان

و به راننده تقصير كرده دانست تنها در صورتي كه وي راننده مقصر نيز باشد يا در دادن وسيله

ليت فرض تقصير تلقي شود دارنده مسئوحتي در صورتي كه مبناي.ل خواهد بودمسئوباشد 

بهمان.دشوليت رها مسئوتواند با اثبات عدم تقصير از مي كه بيان شد ميه گونه سدرنظر

و ليت مسئومبناي اصلي پذيرفته شده در قانون جديد مبناي عيني است لذا در مسأله مطلق

رازبم .ل بدانيممسئوور بايد دارنده

)Insurer(گر ليت بيمهمسئوقلمرو.2

مي1 مادة5تبصرة و وقايعي اشاره به حوادث مي قانون كه توانند منشاء ورود خسارت كند

بر اساس اين تبصره هرگونه سانحه از قبيل تصادم، تصادف،.ه باشند بيمبوسيلهو جبران آن 

و خسارات ناشي از محموالت وسايل سقوط، واژگوني، آتش و انفجار وسايل نقليه سوزي

به اشخاص ثالث در قلمرو تعريفزبم ميمسئوور اين حكم با مفاد تبصرة.گيرد ليت بيمه قرار

به،از سوي ديگر.دداربسيار قانون سابق شباهت1 مادة1  قلمرو شمول بيمه، خسارات وارد

،1 مادة6تبصرة. تعيين شخص ثالث از اين نظر اهميت دارد،بنابراين. اشخاص ثالث است

كه به سبب«از نظر قانون، شخص ثالث. كند شخص ثالث را تعريف مي هر شخصي است
م و يا الي شود به استثناي راننده حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني

.»مسبب حادثه
دهد كه قانون جديد در جهت حمايت مقايسه اين تعريف با تعريف قانون سابق نشان مي

در. استكردهاز زيانديدگان، دامنه اشخاص ثالث را با محدود كردن استثنائات، كامالً گسترده 

جب قانون سابق اشخاص زير ثالث تلقي نمي2مادة و از :ران خسارت محروم بودندشدند

؛ل حادثهمسئو، مالك يا راننده وسيله نقليه)Insured(گذار بيمه-الف

و انجام وظيفهمسئوگذار كاركنان بيمه-ب ؛ل حادثه حين كار

و اجداد تحت تكفل بيمه-ج و اوالد و مادر و پدر گذار در صورتي كه سرنشين همسر

بي وسيله نقليه كه راننده يا .ل حادثه باشدمسئوگذارمهاي باشند

اي غير از خود رانندهبوسيلهبنابر ظاهر قانون جديد حتي اگر دارنده از وسيله خود كه

مي هدايت مي به خود را از بيمه مطالبه كند زيرا تنها شود صدمه ببيند تواند خسارات وارد

در.راننده مسبب از شمول بيمه خارج شده است ، مواردي كه رانندهالتزام به اين حكم حداقل
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و( تحت نظارت وهدايت دارنده قرار دارد و كاتوزيان دشوار است)86-84صص،1380غمامي، جنيدي

و در واقع شركت بيمه بر اساس قرارداد، مسئوزيرا دارنده، خود  ل جبران خسارت است

ا ات اشخاص لذا بايد دارنده را در اين مورد از جمله استثنائست نماينده يا جانشين دارنده

به مسبب اصلي. ثالث بدانيم كه خواهيم ديد در مواردي امكان رجوع بيمه البته همانگونه

و استثنايي دارد كه جنبه خاص .وجود دارد

ليت وسايل مسئواتحاديه اروپا در جهت تقريب مقررات بيمه) 1990(بر اساس دستورالعمل

ا به كشورهاي اروپايي توصيه شده است كه بيمه جباري خسارات تمام مسافران بجز نقليه

 نيز همين1985در حقوق فرانسه قانون اصالحي.(Bar,1998,pp.385-6)ندكراننده را پرداخت 

.)Cane & Stapleton,1998,p.369(حكم را اعالم كرده است

ب مادةه قابل توجه در خصوص توسعهنكت  قانون115 قلمرو شخص ثالث، حكم بند

در اين بند وزارت. است15/10/1389 جمهوري اسالمي مصوبهتوسعپنجمه پنج سالهبرنام

بيمه شخص امور اقتصادي ودارايي مكلف شده است در مورد رانندگان نيز همچون سرنشين،

اجراي اين قانون صرف نظر از مالحظات مبنايي، نيازمند تدوين.ندكثالث را اعمال 

و وآيين نامه دستوالعمل ها ا هاي روشن .ستكافي

با.ستا مسأله ديگر در قانون جديد، تعيين جبران خسارت بدني يكسان براي زيانديدگان

به اينكه بر اساس تبصره  قانون، منظور از خسارت بدني هر نوع ديه يا ارش1 مادة3توجه

و مسلمان متفاوت است در تبصرهستا و مرد يا ديه اهل كتاب و چون در فقه اسالمي ديه زن

و مذهب مورد4 مادة2 به زيانديدگان، جنسيت كه در پرداخت خسارت  تصريح شده است

بر،بنابراين. گيرد توجه قرار نمي  تعهدات بيمه نسبت به اشخاص ثالث در خسارات بدني

ااساس ميزان ديه مرد مسل به جاي.ستمان » دين«از واژه» مذهب«بهتر بود در تبصره فوق

.شد استفاده مي

امسئونكته ديگر در قلمرو  قانون،7 در مادة.ستليت بيمه، خسارات خارج از شمول بيمه

كه4به ازيتخصصاز نظر نوع خسارت :ليت بيمه قرار دارند اشاره شده استمسئو خارج

به وسيله نقل.1 ؛يه مسبب حادثهخسارت وارد

به محموالت وسيله نقليه مسبب حادثه.2 ؛خسارت وارد

و راديو اكتيو.3 ؛خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي

.خسارت ناشي از محكوميت جزايي يا پرداخت جرايم.4

سه بند اخير مادة فوق سه مورد ديگر نيز از شمول بيمه4در مادة  قانون سابق عالوه بر

:ه بودندخارج شد

؛خسارات ناشي از فورس ماژور.1
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به رانندگان فاقد.2 خسارات وارد به متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا

؛گواهينامه

مي.3 كه در خارج از كشور اتفاق افتد مگر اينكه خسارات ناشي از حوادثي

و بيمه توافقي بين بيمه .گذار در اين موضوع شده باشد گر

تر را بيان كاملي احكام20و9ون سابق در قانون جديد دو مادة قان4 مادة6در مقابل بند

به قلمرو جمهوري اسالمي ايران است مگر9بر اساس مادة. اند كرده ، پوششهاي بيمه محدود

از20همچنين مطابق قسمت دوم مادة. توافق ديگر صورت گرفته باشد كه  دارندگان وسايلي

خو كشور خارج مي د را تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه شوند بايد سرنشينان

ميك  قانون4 مادة4و1اما متناظر بندهاي.شود نند در غير اين صورت از تردد آنها جلوگيري

شد. سابق در قانون جديد قابل مشاهده نيست  اما در مورد،در مورد فورس ماژور قبالً بحث

به متصرفين غيرقانوني يا اش بايد.خاص فاقد گواهينامه، مسأله قابل بررسي استورود خسارت

كه متصرف غيرقانوني يا فاقد گواهينامه در موقعيت  توجه داشت مقصود از مورد اخير آن است

نه اينكه راننده وسيله، مسبب حادثه باشد، زيرا راننده مسبب در مواد  شخص ثالث قرار دارد

ع.قبل از اشخاص ثالث استثناء شده بود ممبناي ور در قانونزبدم جبران خسارت اشخاص

و مخالفان با نظم عمومي بوده است .سابق، عدم حمايت از متخلفان

احتماالً. رويكرد حمايتي قانون جديد، دو گروه فوق را از حمايت محروم نكرده است

علت اين حكم آن است كه جبران ضرر زيانديده به ساير تخلفات او ارتباطي ندارد لذا اگر 

اي تصرف كرده يا فاقد گواهينامه بوده بايد تبعات تخلفات به طور غيرقانوني در وسيلهكسي

كهدكرمحروم خود را تحمل كند اما به دليل اين تخلف نبايد او را از امكان جبران خسارتي 

مي.وي نيز هيچ سببيتي در آن نداشته است رسد حكم قانون جديد عالوه بر مزيت به نظر

از حمايتهتوسع و عدم حمايت و اصول اوليه نيز سازگارتر باشد  از زيانديدگان با قواعد

مي زيانديده كه از جهات ديگر متخلف محسوب در. شود منصفانه نيست اي البته اگر متخلف

كه اين موضوع در  به آن توجه شود و سببيت اصلي داشته باشد بايد ورود خسارت دخالت

.ه استموارد ديگر مورد بحث قرار گرفت

 مورد بيمه.3
و شرايط اساسي استيبيمه قرارداد و مانند ساير قراردادها داراي اركان در عين. است

اي از يك طرف، حق بيمه.حال عقد بيمه از جمله عقود معاوضي است كه دو مورد معامله دارد

ميكه بيمه و از سوي ديگر، تعهد بيمه گذار پرداخت رد معاملهمو گر به جبران خسارات كند

و ضوابط خاص از طرف مراجع قانوني.باشند عقد بيمه مي حق بيمه بر اساس مقررات
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و جهلي در زمان انعقاد قرارداد در آن وجود نداردشو مشخص مي و هيچ ابهام اما در مورد.د

و جهل وجود دارد تعهد بيمه را. گر به دليل احتمالي بودن خسارات، ابهام از به همين دليل بيمه

مي گر بر اساس اما بايد توجه داشت كه سقف تعهدات بيمه. دانند عقود احتمالي يا غرري

 اگرچه وقوع خسارت امري احتمالي است اما ميزان،بنابراين. باشد قرارداد بيمه مشخص مي

ا تعهدات بيمه در قانون جديد بيمه.و از اين جهت مورد معامله معلوم استستگر معين

ث  اين قانون، حداقل4بر اساس مادة.الث، حداقل مبلغ بيمه تعيين شده استاجباري شخص

و در مبلغ بيمه در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام

و نيم درصد تعهدات بدني خواهد بود از. بخش خسارت مالي معادل حداقل دو جبران بيش

امبلغ حداقل مستلزم تنظيم قراردا .ستد بيمه اختياري

هاي درمان مشمول قانون ديگر نباشد قانون، در صورتي كه هزينه1 مادة3مطابق با تبصرة

كه در حكم دادگاه4 مادة2در تبصرة.گيرد جزء تعهدات بيمه قرار مي  نيز مبلغ مازاد بر ديه

به عنوان بيمه حوادث محسوب شده است تعيين مي .شود

:ه آمده است همين ماد1در تبصره

به هر يك از زيان مسئودر صورتي كه در يك حادثه،« به پرداخت بيش از يك ديه ل آن
به پرداخت تمامي ديه ديدگان محكوم شود بيمه .»هاي متعلقه خواهد بود گر موظف

و اختالف قرار مي گرفت كه با احكام فوق قبل از تصويب قانون جديد همواره مورد ترديد

مي توجه به تصريحات يك6در قانون سابق، مادة.دشو قانوني، مشكالت گذشته رفع  با بيان

به جبران حكم كلي بيمه به اشخاص ثالث همه گر را ملزم در. بودكردهخسارات وارد البته

و تعرفه و ادامه همين مادة تعيين حداقل مبلغ بيمه به نظر شورايعالي بيمه هاي حق بيمه

ش مي.ده بودتصويب هيأت وزيران موكول كه در اينجا مطرح كه آيا سؤالي شود آن است

به جبران خسارات غيرقابل پيش بيمه بيني اشخاص ثالث نيز گر در حدود تعهدات خود ملزم

 باشد يا خير؟ مي

علت طرح اين سؤال آن است كه مطابق قواعد عمومي يكي از شرايط ضرر قابل مطالبه به

اب ويژه در قراردادها، قابليت پيش  گرانبهاايهبه طور مثال اگر شخص ثالث قطع.ستيني ضرر

ا و دارندة وسيله نقليهستبه همراه خود داشت كه حمل آن غيرمتعارف اي تصورو هيچ راننده

به عابر نمي ميبه چنين قطعهيكند كه در ورود خسارت شود آيا بيمه عالوه اي خسارت وارد

ب و مالي متعارف ملزم ميبر خسارات بدني  باشد؟ه جبران خسارت ناشي از تلف آن قطعه

و و توافقات صريح به قواعد كلي قراردادي ضمني اقتضاء دارد شرط قابليت استناد

و حد ضرر در اقسام قراردادها جريان داشته باشد)Foreseeability( بيني پيش  اما؛ضرر در نوع

ن و حد ضرر هيچ وع توافق صريح يا ضمني وجود در خسارات غيرقراردادي كه در مورد نوع
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ميمسئوندارد به ويژه در مواردي كه  باشدليت بر تقصير مبتني نباشد مسأله قابل تأمل

(Owen,1995,p.91) .و بيمه در واقع اگرچه بين بيمه گذار قرارداد جبران خسارت منعقد گر

و بيمه اما رابطه بيمه؛شود مي و شخص ثالث از طرف گر ايديگر رابطگذار از يك طرف ه

،1385ره پيك،( بيني ضرر ترديد كرد توان در لزوم شرط قابليت پيش غيرقراردادي است لذا مي

كه بيمه.)138ص گر در هر حال تا سقف تعهدات خود ظاهر مواد قانون بيمه اجباري آن است

و مالي اشخاص ثالث را جبران مي و. كند خسارات بدني ذكر خسارات مربوط به معالجات

ا .ستخسارات مازاد بر ديه در مجموعه ضررهاي قابل جبران نيز مؤيدي بر اين امر

از«1: آيين نامه اجرايي قانون سابق آمده است4در ماده جبران خسارت مالي عبارت است
و اشياي تحت  به اموال كه در اثر حوادث مشمول بيمه و جبران زيان هاي مستقيمي تأمين

ميمالكيت يا تصرف قانوني اش .»شودخاص ثالث وارد
برخي از حقوقدانان با توجه به اين ماده، خسارت عدم النفع را از مجموعه جبران ها خارج

و( اندكرده و كاتوزيان .)48ص،1380غمامي، جنيدي

و مسبب اصلي ليت بيمهمسئوجمع.4  گر
و جديد، ايجاد شرايط مناسب ي جبران تر برا هدف از تصويب قانون بيمه اجباري سابق

و به همين دليل بيمه. خسارات زيانديده بوده است گر صرف نظر از شرايط مختلف حادثه

از. نمايد ضرر، نسبت به جبران ضرر زيانديده اقدام مي توجه به اين نكته در قانون جديد بيش

ا كه علت اصلي تصادف تخلف6و5مواد.ستگذشته مورد تأكيد  اين قانون حتي در حالتي

و يا عمد راننده در حادثه اثبات شود، بيمهگي حادثهرانند گر را مكلف به پرداخت ساز باشد

حكم5مادة. استكردهخسارت  اما آيا. مشابه در اين خصوص داشتي قانون سابق نيز

به سبب اصلي حادثه رجوع شركت بيمه مي به شخص ثالث، تواند پس از پرداخت خسارات

 كند يا خير؟

بر اساس ماده. بيني شده بود، تنها دو مورد براي رجوع اختياري بيمه پيش1347در قانون

و نيز در صورتي كه راننده فاقد5  اين قانون در صورت عامد بودن راننده در ايجاد حادثه

توانست براي گواهينامه رانندگي بود شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي

به شخ كه موجب خسارت شده مراجعه استرداد وجوه پرداخت شده  1387ر قانوند.ندكصي

دو6و5مواد. مسأله فوق با تفصيل بيشتر مطرح شده است  اين قانون، امكان رجوع را در

:اند حالت كلي تقسيم كرده

قب29 براساس ماده.1 .لي در موارد عدم تعارض با قانون معتبر است قانون جديد تا تصويب آيين نامه جديد آيين نامه
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به5بر اساس مادة: رجوع اختياري ضعيف-الف كه به جرح يا فوت  در حوادث رانندگي

يكي از تخلفات حادثهاستناد گزارش كارشناس يا پليس  باشد منجر1ساز علت اصلي حادثه

مي بيمه دو گر پس از پرداخت خسارت و تواند براي بازيافت يك درصد خسارتهاي بدني

.درصد خسارتهاي مالي پرداختي به مسبب رجوع كند

كه رانندة مسبب حادثه عمد داشته6بر اساس مادة: رجوع اختياري شديد-ب  در صورتي

 مرتكب تقصيرهاي سنگين با مصاديق رانندگي در حال مستي يا استعمال مواد مخدر يا باشد يا

روانگردان مؤثر يا فاقد گواهينامه يا گواهينامه غيرمتناسب با وسيله نقليه شده باشد، شركت

يا بيمه پس از پرداخت خسارات مي تواند به عنوان قايم مقام زيان ديده براي استراد تمام

به سبب خسارت رجوع كندبخشي از وجو .ه پرداختي

ا اگرچه امكان رجوع به سبب خسارت براي بيمه،بنابراين  اما قانونستگر، امري اختياري

از نظر اين قانون. جديد با افزايش مصاديق سبب مقصر، احتمال رجوع را افزايش داده است

و اهميت كمتر6 در مقايسه با مادة5مصاديق ماده  و به هستنبرخوردار از شدت تقصير د

و ثانياً، براي به خسارات بدني، يعني فوت يا جرح شده همين دليل اوالً، امكان رجوع منوط

و معين تعيينيرجوع، درصد در6اما مادة.ده استش كم گيرد عالوه برمي انواع خسارات را

.تواند تمام خسارات را نيز از سبب اصلي مطالبه كند بر اينكه بيمه مي

به مفهوم دو مادة فوق چنانچه هيچ يك از مصاديق دو ماده، در حادثه وجود با توجه

،بنابراين.نداشته باشد، بيمه بايد خسارات زيانديده را بدون حق رجوع به سبب پرداخت كند

به ليت شخص سبب حادثه نميمسئوليت دارنده را مانع مسئوكه1 مادة2تبصره داند با توجه

ا6و5مصاديق مواد  كه.ست قابل تفسير سؤالي كه در اينجا قابل طرح است اينكه در مواردي

چه حدي است؟مسئوثالث دخالت نسبي در حادثه داشته باشد  مطابق با قواعد ليت بيمه در

كه اسباب متعدد در ورود خسارت دخالت دارند رامي عمومي در مواردي توان هر يك از آنها

كه6و5و)2تبصره(1 بر اساس مواد.ل بخشي از خسارات دانستمسئو  قانون جديد، كسي

و تنها كه او سبب اصلي نباشد سبب اصلي است شخص ثالث شناخته نمي شود اما در صورتي

تواند براي جبران آيا مي) Contributory negligenceتقصير مشترك(دشويكي از اسباب حادثه تلقي 

به بيمه مراج  عه كند؟تمام يا بخشي از زيان خود

و مقصر اصلي نباشد مي كه اگر كسي سبب تواند در مفهوم ظاهر مواد فوق آن است

در اين حالت بايد او را مستحق جبران بخشي از خسارات.موقعيت شخص ثالث قرار گيرد

و مطالبه كل خسارت باقواعد عمومي سازگار ني در.ستدانست كه درآن دخالت نداشته است

مي5مصاديق اين تخلفات مطابق تبصره ماده.1 و تصويب هيأت وزيران مشخص .شود به پيشنهاد وزير كشور



 1390 پاييز،3 شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 182

به قصد( زيانديده)Inexcuable(ر غير قابل توجيهحقوق فرانسه نيز تقصي كه مانند كسي

 هاي دارنده وسيله نقليه مؤثر است ليتمسئوبر) شودناگهان وارد خيابان ميSuicide خودكشي

(Bell&Boyron&Whittaker,1998,p.384-Cane&Stapleton,1998,p.370).در مشابه اين حكم

.(Bar,1998,p.599)ي مانند هلند منعكس شده است مقررات برخي ديگر از كشورهاي اروپاي

 نتيجه
كه در مسئوقانون بيمه اجباري ليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در برابر اشخاص ثالث

و1387سال   قابل توجهينكاتبه تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد حاوي مالحظات

وش اشخاص ثالث حذف در تعيين1347در اين قانون تمام استثنائات قانون.است تنهاد

اين امر عالوه بر توسعه حمايتهاي.راننده مسبب حادثه از تعريف اشخاص ثالث خارج شد

به.بيمه به ابهامات در برخي مصاديق افراد مورد حمايت پايان داد همچنين با عدم اشاره

گيرد بيمه حتي خسارات ناشي از قوه قاهره در بين مواردي كه خارج از تعهدات بيمه قرار مي

به همين دليل.ليت جبران خسارت پيدا كرده استمسئودر صورت وجود قوه قاهره نيز 

و موجب افزايش مسئوتوان گفت مبناي مي ليت مسئوليت از مبناي خطر تا حدي فراتر رفته

امسئو،در عين حال.نسبت به قانون گذشته شده است و دارنده وسيله نقليه مانع ز آن ليت بيمه

كه سبب اصلي حادثه در.ليت نهايي را بر عهده بگيردمسئونشده است در چنين مواردي

كه وسيله بيمه باشد بيمه با پرداخت خسارت زيانديده حق دارد با توجه به نوع تقصير  صورتي

چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد.تمام يا بخشي از خسارات را از مقصر مطالبه كند مسبب،

ميليت مسئو به زيانديده نهايي بر عهده سبب مقصر به هر دليل امكان پرداخت باشد واگر

به صندوق تأمين خسارات بدني وجود نداشت وي مي تواند تنها براي جبران ضررهاي بدني

و رويه در مجموع مقررات قانون اخير.بيمه مراجعه كند هاي جديدتر در كشورهاي با قوانين

پ به عنوان وثيقه.يدا كرده استاروپايي هماهنگي بيشتر پذيرفته شدن بيمه نامه معتبر در محاكم

ا هري كه شرايطستدر پرونده تصادفات رانندگي از جمله احكام قانون جديد  مناسب براي

.كنددو طرف دعوي ايجاد مي
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