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 مقدمه
ب دعواي قائمةگر پس از پرداخت غرامت، با اقام بيمه، حقوقي دنياهايامظنبيشتردر  رايمقامي،

ميبه مسئول خسارت گرفتن به.دكنحادثه يا مديون مراجعه و ازحقوق بيمه فرانسه  پيروي

. اندگر برگزيدهمقامي در اثر پرداخت را به عنوان مبناي رجوع بيمه حقوق بيمه ايران، قائم،آن

ا بهحقوق مدني  در اثر پرداخت را مقاميصراحت نهاد قائميران برخالف حقوق مدني فرانسه

كه پذيرش رجوع بيمهبه مقامي در گر بر مبناي قائمرسميت نشناخته است؛ لذا شايد بتوان گفت

بر دعواي، افزونگربرخي در ماهيت رجوع بيمه. در حقوق ايران ممكن نيست،اثر پرداخت

از،مقاميقائم به ميان آورده)از باب تسبيب(گر دعواي مستقيم بيمه سخن و دسترا  ديگرةاند

و گروهي مقامي تلقي دعواي قائمدر رديفآن را از باب دعواي ناشي از پرداخت دين ديگري

كه مبناي ادعاشده براي، هستيمهاييپرسشدر اين نوشتار به دنبال پاسخ. اندكرده  از جمله اين

گر در اثر پرداخت كدام است؟ چه نقدي از مقامي بيمهمبناي فقهي قائماين دعوا چيست؟

و در نهايت اينكه مبناي اصلي رجوع بيمه و سوي فقهاي بزرگ بر اين مبنا وارد شده است؟ گر

در قائمة جايگزين نظريةنظري گر جانشيني بيمهخصوصمقامي در اثر پرداخت مشخصاً

در، مرحوم صاحب جواهر،د ديدگاه فقيه بزرگ اماميهاندهكراي سعي چيست؟ تاكنون عده  را

به عنوان مبناي نظري .ك.ر(گر در اثر پرداخت مطرح نمايندمقامي بيمه قائمةمبحث تعاقب ايادي

در نقد از جمله شيخ انصاري،،هاي فقها در اين مقاله ضمن بيان ديدگاه.)34ص،37ج،1367،ينجف

مو ديدگاه به بررسي گر از قبيل جانشيني غاصب ارد مشابه جانشيني بيمهصاحب جواهر

و نقد اصل تعاقب پرداخت كننده در رجوع به مديون اصلي، در فرض تعاقب ايادي غاصبان

به بررسي قائمةايادي غاصبان در انديش و برخي فقها، مقامي مرتهن در رهن مكرر

وجودة فرضيگان اين مقاله،ارندنگباوربه. ايم ثالث وجه اسناد تجاري پرداختهةكنندپرداخت

و بيمهدر قراردادهاي بيمه ميان بيمه) ارتكازي(يك شرط بنايي گران مبني بر انتقال طلب گذاران

آنگذار از مسئول حادثه به بيمهبيمه و الزام ناشي از  قانون بيمه30ة در مادگذارقانونكه(گر

رمي،)كرده تأكيدبر آن گران تلقي شود كه در اين مقاله به جوع بيمهتواند وجه مناسبي براي

و حقوق اسالمي خواهيم پرداختةبررسي درستي اين فرضي . جديد در فقه

گرمهيبيمقامقائمفيتعرويمقامقائم اثردرگرمهيب رجوع مفهوم.1
يمقامقائم اثردرگرمهيب رجوع هوممف.2.1
بهگر به معنامقامي يا جانشيني بيمهقائم ذيجاي بيمهي رجوع او به شخصگذار يا  نفع بيمه

آن دعواي مسئوليتةاز طريق اقام(حادثه ثالث يا مسئول يامي) مدني يا غير و باشد؛ رابطه

كه بيمهحادثه به بيمهاي ذيگذار يا بيمهگر به سبب وقوع آن به نفع بيمهشده يا اي، مبلغي را
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و گاهي نيز رداخت غرامت گاهي به ميزان زيان واردپ. عنوان غرامت پرداخت نموده است شده

گر تواند بيش از مبلغ پرداختي بيمهاما در هر حال مبلغ قابل رجوع نمي؛استكمتر از آن 

 جبران خسارت، براي مبلغ غرامت كافي نبودن در صورت.)61ص،1ج، 1372،يميكر(باشد

ازبيمه ، بر اساس است او جبران خسارت نشدهگذار حق خواهد داشت تا نسبت به مبلغي كه

و بيمه مدني به مسئول عمومي مسئوليت قواعد گر در اين خصوص حق حادثه رجوع نمايد

 شده مگر آنكه اين موضوع در قرارداد بيمه توافق؛گذار نداردبراي بيمهرا ايجاد محدوديتي 

و كارشناسان بيمه معموالً در ادبيات بيمهبيمه. باشد بهگران از عناوين» رجوع«ة جاي واژاي

مي» ريكاوري«و» بازيافت خسارت« به.)7ص،5شران،يامهيباميپةمجل.ك.ر(ندكناستفاده  با توجه

و قانوني استگر از نوع قائممقامي بيمه قانون بيمه، قائم30ةماد  ايزانلو،(مقامي شخصي، خاص

مجانشيني بيمه.)گرمقامي بيمه، فصل قائم1386 به گر به اين انگيزه كه شكلعموالً و  قراردادي

مي،كمتر دچار مشكل شوند) دادرسيةدر مرحل(گران در عمل بيمه  اين كار.گيردصورت

و تفهيم وجود اين امتياز قانوني به مشتريان بيمه استبراي جلوگيري از مجادله . هاي حقوقي

و مستند مقامي بيمهدر ايران، قائم پس اصوالً اين؛ است قانون بيمه30ةبه مادگر از نوع قانوني

به حكم قانون  ميجانشيني و مسئوليت(هاي اموال اصل جانشيني در بيمه. شودانجام و) اشيا

مي حوادث كه ماهيت جبران گربه حكم قانون بيمه، شخص بيمه. گيردخسارتي دارند، صورت

كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كه مسئول وقوع،كنددر حدودي در مقابل اشخاصي

ميبيمهمقامحادثه يا خسارت هستند، قائم به حكم ذيل مادگذار و و در نتيجه  قانون30ةگردد

كه منافي با عقد اگر بيمه،بيمه گر مسئول شناخته در مقابل بيمه، باشدادشدهيگذار اقدامي كند

.شودمي

گرمهيبيمقامقائمفيتعر.2.2
و فرانسه تعريف مشخصي از قائمحبصا . اندگر ارائه نكردهمقامي بيمهنظران حقوق بيمه ايران

گر جانشيني بيمه«: گونه تعريف نمودتوان آن را اينمي، اين جانشينيهايويژگياما با توجه به

و فرعي مربوط به يك رابطةرا در كلي و يا مربوط به اقامة حقوق اصلي ي دعواة حقوقي پايه

و يا ضامن شخصحادثه يا بيمه مدني عليه مسئول مسئوليت از گر مسئوليت او مسئول، پس

به بيمه ذيپرداخت غرامت كه در بيمه) برحسب نوع بيمه(شده نفع بيمه يا بيمهگذار يا هايي

ميةداراي جنب ميمقامي بيمهباشند، قائم خسارتي 30ة اين تعريف مبتني بر متن ماد.»گويندگر

.استقانون بيمه

مي،خسارتي هاي با ماهيت جبرانگر در بيمهمقامي بيمهاصوالً دعاوي قائم باشد قابل طرح

. عمر منتفي استةگذاري مانند بيمهاي با ماهيت سرمايهو طبيعتاً در بيمه
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 جديد مصوبة قانون بيم121-12ةو مادم1930 فرانسه مصوبة قانون بيم36ةماد

كه خسارت مندرج در بيمهبيمه«: داردمي نيز بيانم1976 نامه را پرداخته است در حدود گري

و دعاوي بيمه آنخسارت پرداختي نسبت به حقوق كه فعل ها شده در مقابل اشخاص ثالثي

و در نتيجه تحقق مسئوليت بيمه ميگر شده قائمموجب ورود خسارت .»باشدمقام

به اين قپرسشاما در پاسخ توانمي،اسالمي كجاست حقوقو مقامي در فقهائم كه جايگاه

بهاست مقامي قائمةمعناي رايج واژ» مقامي شخصيقائم« گفت به موجب آن، شخص ةواسطو

مي قائم،انتقال مال يا تعهدي در حقوق عيني يا ديني مقام قانوني به قائم. گرددمقام ديگري

 از دليلي قرارداد به تأثيراما باشد، نداشته گويند كه مستقيماً در قرارداد مداخلهميكسي 

ميمتعامال ازامقامان قانوني عبارتقائم.دكنن به وي سرايت و طلبكار وارث، منتقل:ند اليه

و تكاليف طرف قائم،نظر برخيبه.)234ص،1،ج1363،يامام( مقام قانوني كسي است كه در حقوق

.)167ص،2،ج1387،ييصفا(شود معامله، جايگزين وي مي

بي مبنالي تحل.2 گرمهي رجوع
گرمهيبيمقامقائموميمستقيدعاويبررسوليتحل.3.1

به مسئولدر بحث رجوع بيمه ميه، نخستحادث گر به عنوان مبنا مطرح كهدنشو چندين نهاد

و قائم فضولي مال غير، مسئوليتةدعواي شخصي بر اساس نمايندگي، ادار دمدني ر اثر مقامي

و قائم. هستندادشدهيپرداخت، چهار مبناي بهميان نمايندگي  اختالف وجود روشنيمقامي

در چراكه بيمه،مقامي قرار گيردتواند مبناي دعواي قائم فضولي مال غير نيز نميةادار. دارد گر

و قصد ادار نون تاك. غير را نداشته است مالةراستاي اجراي تعهد خويش غرامت را پرداخته

و قائم مسئوليت به عاملدانان به عنوان دو مبنا براي رجوع بيمه حقوقاز سويمقامي مدني  گر

.)360ص،3ج،1387 زانلو،يا ان،يكاتوز(زيان برگزيده شده است

ميمستقيدعواليتحل.3.1.1
كه اين احتمال مطرممكن است اقامة دعواي مستقيم عليه مسئول حادثه،ةدر زمين ح شود

ميبيمه راگر كه دين ديگري را پرداخته واكنون دين به اين مطلب استناد كند از او مطالبه تواند

مي ديگريدر موضوع پرداخت دين. نمايدمي كه دين را پرداخت او، كسي كند، يا از جانب

كه معموالً با قصد  و يا بدون اذن پرداخته دري فقهبندتقسيم. است همراه تبرّعاذن داشته اماميه

تبةموضوع پرداخت، دو مقول و مدني قرار قانون267ة مبناي تنظيم مادراعير پرداخت اذني

و متفاوت از مفهوم نوعي از پرداخت ديندرضمن،. استداده  وجود دارد كه مبتني بر قرارداد

گر بيمه؛ مانند پرداخت است اما آن پرداخت با دين ديگري مرتبط،پرداخت دين ديگري است
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 بلكه اصوالً،وجود نداردنيز اذني، تبرع وجود نداشتهْدر اين نوع پرداخت. نفع بيمهبه ذي

ارتباط دين پرداختي او با دين مسئول حادثه سبب. گر به تعهد خويش عمل نموده استبيمه

كه پرداخت بيمهمي ؛ پرداخت دين ديگري استةگر در زمرشود تا اين شبهه مطرح گردد

كه پرداخت بيمهدر بهحالي آن(حادثه وجه پرداخت دين مسئولهيچگر نه بدون و )نه با اذن

گر را با عنوان مدني از سوي بيمه دعواي مسئوليتةاقام در فرانسهنوزدهم در قرن.نيست

مي» اصيل« بهنه با عنوان پرداخت(دانستند ممكن نه و ). مقاميعنوان قائم كننده دين ديگري

و مبناي تعهد بيمهقراردا به عنوان سبب ميگر در مقابل زياند در حقوق بيمه در. باشدديده

به ايفاي تعهد بيمهفرضي كه خسارت واردشده مسئولي ندارد، اصوالً بيمه اي گر موظف

ميْخويش است، اما اگر خسارت توان گفت، مسئول داشته باشد، از ديدگاه صاحبان اين تحليل

به بيمهاين مسئول حادثه كه سبب پرداخت غرامت از. ديده شده استگذار يا زيان است

و آنچه سبب فعليت تعهد بيمهْ پرداخت غرامت،ديدگاه ايشان و مسبب است به معلول گر

اين تري در شده نيست، بلكه سبب قويبار واقع تنها فعل زيان است،پرداخت غرامت گشته

كه زيانيپديدآورندةفعلت است از فعل يا تركگر وجود داشته كه عبارن بيمهشدملزم 

به مسئول مي. استحادثه منتسب و ملزمشود كه ميان فعل زيانچنين استدالل گر شدن بيمهبار

حادثه زياني واردبه اين نحو كه اگر مسئول؛ سببيت وجود داردةبه پرداخت غرامت رابط

به پرداخت نميكرد، بيمهنمي و پرداگر مجبور شدن از دارايي كاستهسببگر نيز خت بيمهشد

كه بيمه،روازاين. گشتنمياو  مي خسارتي كه در گر متحمل شود همين پرداخت غرامتي است

و در واقع او در نتيج قراروي بروز حادثه بر عهدهةنتيج بهةگرفته است  ورود خسارت

بهةديدزيان و ااين اصلي ناچار از جبران خسارت شده  او نيز كاسته شده استييز داراترتيب

ص3ج،1387 زانلو،يا ان،يكاتوز( مدني از باب تسبيب دعواي مسئوليت، در واقع با اين نگاه.)360- 361،

كه مستند به مي. استمدني قانون331ةماد مطرح شده هركس سبب تلف«: كنداين ماده مقرر

و اگر سبب نق ةص يا عيب آن شده باشد، بايد از عهدمالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد

و قيمت آن برآيد ،دانان ايران پذيرش اين تحليل دشوار است برخي حقوقة به عقيد.»نقص

و ورود خسارت به بيمه  چون سبب؛وجود ندارد سببيتةگر رابطزيرا ميان فعل يا تقصير ثالث

نه وقوع حادتعهد بيمه به پرداخت، قرارداد بيمه بوده است ثه، بلكه حادثه تنها شرط اجراي گر

.)همان( باشداين تعهد مي

 1382ةبه استناد مادنوزدهم از آغاز قرن نخست فرانسوي گرانبيمهرا دعواي مستقيمةاقام

اقامه اين دعوا را با حمايت دكترين اجازه نيزييقضاةو رويكردندمدني فرانسه مطرح قانون

 اين.)Jacob, 1974: 209 & Picard et Besson, Op.cit: 495&Groutel ,2008: p1018 , Op.cit( داد

شدراه به خاطر نگراني از عدالت تأييد اين. حل بيشتر از آنكه تحت تأثير اصول كلي باشد،
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و براي اجتناب از جمع ميان دو خسارت براي شدن ثالث از بريجلوگيريدعوا براي مسئول

به پشتوان بيمه.)Picard et Besson,Op.cit(گذار پذيرفته شد بيمه در دعواي مسئوليتةگران مدني

ميةهاي غيرخسارتي نيز اقامبيمه مدني تا زمان دعاوي مسئوليتةوضعيت اقام. كردند دعوا

در دعواي بيمهةممنوعيت واگذاري حق اقام( مدنية از شعب1914 ژانويه6صدور رأي  گر

گر هيچ خسارتي را در اثر عمل ثالث متحمل بيمه، رأيبه موجب اين. ادامه داشت) برابر ثالث

مي هاي خسارت، اختصاص يك دعوا عليه ثالثدر بيمه.دشونمي گر تواند براي بيمهمسئول

منفعت مجاني محض فراهم كند؛ لذا تقصير ثالث هيچ تغييري در شروط قرارداد بيمه ايجاد 

.)Jacob, 1974, 209 & Picard et Besson, Op.cit & Groutel, 2008, 1019( كندنمي

 1251ة ماد3 به بند،مدني گران پس از ممنوعيت طرح دعواي مسئوليتدر فرانسه بيمه

به قانون امروزه در فرانسه دكترين. مقامي استطور كلي متضمن قائممدني متوسل شدند كه

ميييقضاةمانند روي مقامي قانوني از اين باب نيز دهد كه قائم با تفسير موسع اين ماده اجازه

 از شعبه مدني تغيير 1943 دسامبر14 با صدور رأييي قضاةروي. استناد قرار گيردضوعمو

گر مغايرتي مقامي بيمهمدني با قائم قانون1251ةمقامي ماد كه قائمداشتاين رأي بيان. نمود

دياينبه؛)Jacob,1974,210(ندارد  گري را بپردازد، اين پرداختي كه ترتيب كه هرگاه كسي دين

به آن بوده است  اثر سقوط دين،)مانند الزام ناشي از قرارداد بيمه(خود به لحاظ حقوقي ملزم

.)Lambert-Faivre,1995, 432(را در دارايي منفي وي نخواهد داشت

مسگر نمي است كه بيمهروشن، برخيةبه عقيد  ئوليتتواند مستقيماً عليه ثالث با دعواي

مي. مدني عمل نمايد بار خود گيرد كه ثالث با عمل زياندعواي مسئوليت با اين استدالل شكل

بهبرساندگذار زيان به بيمه به سبب ورود زيانترتيب بيمهاينو  ناچار از جبران خسارتْگر نيز

به زيان ميو پرداخت به اين؛باشدديده ميييوسيله از دارا بنابراين  Picard et( شود او كاسته

Besson,1977,496(.به بيمه چنانچه ثالث است،شده در مقابل گفته گذار زياني وارد مسئول

ن، در جبرانااما از نظر مخالف.شدگر نيز متعهد به پرداخت خسارت نميساخت، بيمهنمي

ي از تعهد چراكه لزوم اجراي قرارداد ناش؛شود تلقي نميْ، ثالث سببگر بيمهاز سويخسارت 

ميبيمه و وفاي به مفاد قرارداد بيمه ديگر، حادثه شرط اجراي تعهد بيمهبيانبه. باشدگر گر است

و پرداخت بيمه. تواند ضرري تلقي گرددنمي گر قرار بنابراين قرارداد بيمه ميان تقصير ثالث

و پرداخت بيمه  Picard et Besson, 1977, 496  et(گر جبران خسارت مشروط است گرفته

Lambert-Faivre,1995,432(.

 زيرا قرارداد بيمه قراردادي،شوداي متحمل زيان نميگر با پرداخت مبلغ خسارت بيمهبيمه

و پرداخت خسارت در مقابل حق در غير؛ گذار است بيمهاز سوي پرداختيةبيم معوض بوده
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اي اصوالً بيمههاي خطر. بود خواهندديدهخسارتگران همواره صنعتگراني بيمه،اين صورت

ميو حق بيمههاتخسارةدر پرتو نگرش مجموع  Lambert-Faivre,Op.cit).(شودها سازماندهي

گرمهيبيمقامقائميدعواليتحل.3.1.2
،مازو. اندمقامي دانستهمقامي، سقوط دين را موجبي براي نقد قائماي در بحث قائمعده

و،دان فرانسويحقوق مقامي در اثر پرداخت قائم«: گفته است از اين اشكال اظهار شگفتي كرده

بهاز ميراث كه بدين صورت در حقوق كنوني و باعث شگفتي هاي حقوق روم است جا مانده

ميحقوق ميدانان كه دين چگونه پس از پرداخت باقي ميشود و انتقال و،دروس ماز(»!ابديماند

 اشكال اين است كه اصوالً به استناد قواعد.)117ص،2ج،1382ان،ي به نقل از كاتوز، 861،شيحقوق مدن

و ماد مي وسيله سقوطْ پرداخت،مدني قانون264ةعمومي حقوقي  پس چگونه؛باشدتعهد

، زيرا مقام گردد؟ در بيمه نيز اين اشكال وجود دارد فردي قائم،تعهد ممكن است در اثر سقوط

وةكنند دين واردِ خود،گر پس از وقوع خسارت، با اجراي عقدبيمه  سبب زيان را نيز ادا كرده

 موجود ميانةگر بايد پاسخ داد، تنها رابط پرداخت بيمهخصوصدر. وضعيت شده استةاعاد

و مسئولبيمه دو) خسارت ايجادشده(حادثه، وجود موضوعي مشترك گر براي دين هر

آنستهاآن و از جانب و اين ها الزمو با وجود موضوع واحد، دين هريك مستقل الوفاست

در فقه اماميه نيز اصوالً پرداخت از سوي. نمايداي ايجاد نميدو رابطهوجه اشتراك ميان آن

و مطلق پرداخت سبب سقوط دين مديون يا مأذون از جانب او عامل سقوط دين است

بعده. باشدنمي اند داران دعواي مستقيم گفتهشده از سوي طرفه اين ايراد مطرحاي در پاسخ

و بلژيك آن است كه پرداخت هميشه مسقط دين نيست، بلكه گاه  كه استدالل كنوني فرانسه

آنْ اثر اصلي پرداخت،ناقل دين است؛ به بيان ديگر و اثر فرعي  سقوط دين، اقناع طلبكار

و تركيب انتقال:ازاستمقامي عبارت قائم ماهيتديدگاه،اين بر اساس. باشدمي طلب

كه در اين. عهدبهوفاي ةبه عقيد. افتددين اتفاق نمي موارد سقوطگونه اما واقعيت اين است

و نبايد آنچه» عهدبهوفاي«،برخي ميرا هدف هر التزامي است گاه. دهد سقوط تعهد ناميدرخ

و پرداوفاي به عهد سبب سقوط آن نمي به بدهكارختشود مقام طلبكار قائم،كننده در رجوع

مدني فرانسه قانون تعهدات سويس برخالف قانون). قانون تجارت271ةمانند ماد(شود مي

دربهوفاي و احكام آن با عنوان اجراي تعهدات تعهد نياورده اسباب سقوطرديفعهد را است

همبيان مي كه برخي نويسندگان فرانسوي نيز از ،4ج،1387ان،يكاتوز(اندين شيوه پيروي كردهشود

برخالف اثر طبيعي(مقامي طلب طلبكار پس از پرداخت پس در دعواي قائم؛)11ص، 696ش

مي به پرداخت،به جاي آنكه سقوط كند)پرداخت وها تضمينةدر نتيجه كلي. گرددكننده منتقل

به پرداختهاامتياز ميو اوصاف طلب كه. شودكننده منتقل برخالف دعواي شخصي
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ميبهحقي را كننده شخصاً با پرداخت پرداخت مقامي بر مبناي همان در دعواي قائم،آورددست

كه طلبكار عليه مديون داشته مي است،طلبي ،عمومي يعني مطابق قواعد. كند به او رجوع

و فقط طلبكار حقوقي قبلي تغييري نميةمقامي پس از پرداخت رابطقائم اصلي جاي خود كند

به طلبكار ديگر مي .)25ص، 1383،ييدارو(دهد را

به همان ميزانو گذار حقوق بيمهةگر اجراكنندمقامي قانوني، بيمهاما به موجب قائم

نه كمتر؛گرددجانشين حقوق وي مي و گر بايد بر مبناي دعواي در نتيجه بيمه.نه بيشتر

اوگذار عليه ثالث يا بيمهبيمه .)Groutel,j.berr,1995,101( دعوا نمايدةقاما،گر

از محاسبهةگر بتواند حق بيم اگر بيمه،ها فرانسويةبه عقيد به خسارت ناشي شده را نسبت

و به حقاينتقصير ثالث تعيين كند مقامي در حقوق بيمه كم كند، وي قائمترتيب از مبلغ

بهةبيم قانون36ةماددر. دهدگذار عليه ثالث را از دست نميبيمه و  بود سابق براي اصالح

گر مقامي را جز درصورتي كه بيمه قائمي قضايةرو رويگر نوشته شده بود، ازاينوضعيت بيمه

كند خسارت ناشي از ثالث ارائه ندهد، تأييد نميواسطةبهراشدهكمةبيم دليل معرف نرخ حق

)Picard et Besson,1977,496(.به اي بيمه ايران، هيچ ضابطهةق بيم متأسفانه در حقو گران را ملزم

گذار بيمهييبيمه نبايد باعث افزايش دارا. ها در اين خصوص نكرده استكردن حق بيمهكم

گر گذار به ثالث مراجعه نموده باشد، ديگر حقي براي مراجعه به بيمهپس اگر بيمه.دشو

ارشودميبيمه عقدي مستقل تلقي. نخواهد داشت به مسئول حادثه ندارد، بنابراينو تباطي

بي مسئوليمسئوليتبيبسبگر تعهدات بيمه و مدني نخواهد شدن قواعد مسئوليتفايدهحادثه

و بيمه ميشد .)157-158ص، 1383،يبابائ(ديده گردد خسارت جانشين زيان تواند پس از جبرانگر

كه اين جانشيني اصوالً طبق قرارداد بود به استهخواهيم گفت خود اين اثر خوديو پرداخت

.را نخواهد داشت

به موجب آن طلب در حقوق فرانسه قائم مقامي با پرداخت، نهادي حقوقي است كه

به نفع او باقيةشدپرداخت مي ثالث به وي منتقل شود؛ هرچند كه مانده، با تمام لواحق آن

 با پرداخت، مديون در برابر مقامييعني در قائم. شودطلب در خصوص طلبكار ساقط مي

ميطلبكار بري همالذمه و با همان) كنندهپرداخت(زمان در مقابل طلبكار جديد شود، ولي فوراً

.m( گرددشرايط قبلي مديون مي planiol et g .ripere, Traité pratique de droit civil, N.1219،به

.)25ص همان،،ييدارواز نقل

گرمهيبيمقامقائميدعوايمبنا،»عقدازيناش الزام«.3.1.3
به،حادثه گر با دين مسئول پرداخت بيمهةرابط و توصيف دقيق اين مسئله  مسئله مهمي است

گر حادثه با ميزان پرداخت بيمه برابري ميزان دين مسئول. كندحل مشكل كمك شاياني مي
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كه ارتباط مهمي ميان آن مي؛وجود دارددو حكايت از آن دارد كه توانيم پرداخت تاحدي

تب. گر را پرداخت دين ديگري بدانيمبيمه عي در مقابلرممكن است گفته شود پرداخت

و بالعوض مي ازدر؛باشدپرداخت همراه با اذن صرفاً به معناي پرداخت رايگان حالي كه

برنوشتة كه پرداخت تبرعي به معنايمي فقها اين نكته است» پرداخت بدون اذنهرگونه«آيد

. اندگذاري كردهگونه نامهاي تبرعي اينكه قسيم پرداخت اذني را به دليل تجلي آن در پرداخت

وي(پس هر كس دين ديگري را تبرعاً به) بدون داشتن اذن از جانب كه هيچايگونهبپردازد،

كه انجام داده باشدضماني نداشته به سبب كاري حقشودميه متبرع شناختاست،، رجوعيو

به، هر كس دين ديگري را تبرعاً بپردازد.)349ص،14ج، 1425،يحلعالمه(نخواهد داشت  حق رجوع

به مديون را نيز داشته باشد؛ اما اگر مديون را ندارد، هر چند در پرداخت خود نيت رجوع

ب و با نيت رجوع به او انجام داده باشد، نسبت به امر مديون است،ه آنچه پرداخته پرداخت را

ميحتي خصوصدر اين. رجوع خواهد داشت حق تواند رجوع اگر نيت رجوع نكرده باشد،

 گرفته از فقه اماميه بوده قانون مدني در اين موضوع الهام267ة ماد.)155ص،26ج، 1367،ينجف( كند

و فقه،است بهاما بايد توجه داشت كه در حقوق ايران ناماميه كهميطور مطلق توان گفت

حقهيچبه،هركس دين ديگري را بدون اذن او بپردازد . رجوع به مديون را نخواهد داشت وجه

ترتيب مواردي كه فرد در آن ملزم به پرداخت بوده است، ملحق به پرداخت فرد مأذون اينبه

مياينبه. گرددمي وگر پرداختتوان گفت هرچند ارتباطي ميان بيمهترتيب ةحادث مسئولكننده

به چون بيمه،حالو ندارد، اما باايناست مديون وجود نداشته  قرارداد مبتني بر قانون،ةواسطگر

به جبران زيان و اين الزام به پرداخت بوده ميانجاميده استديده متعهد  اذنِ«توان مفهوم،

و گفت احتماالً پرداخت بيمه» مديون » حكم پرداخت اذنيدر«گر در اين موارد را توسعه داده

و شخص حق است به مسئول را خواهد داشت به موجب آن به رجوع  اين ديدگاه،ترتيباينو

ميدعواي شخصي بيمه به عنوان قائمگر را تقويت كه وي ديگر ةمقام اقامنمايد؛ به اين شرح

به عنوان اصيل عليه مسئولدعوا نمي مي كند، بلكه .نمايدحادثه اقدام

ذيرداد بيمه، بيمهدر قرا به مي نفعگر با پرداخت به مفاد قرارداد عمل اثر عمل.دكنبيمه،

بهبه قرارداد بيمه جبران خسارت فرد زيان ميديده گر با اذن بيمهاصوالً. باشدطور كلي يا جزئي

و،كند زيان پرداخت نميِعامل  تواند قصد تبرع نمينيز چون او با عامل زيان بيگانه است

.برد از اين قصد نفعي نميزيراداشته باشد،

مياز نگاهي ديگر، آنچه بيمه ، حادثه ندارد عنوان ارتباطي با دين مسئولهيچبه،پردازدگر

به تعهد بيمهدليلبلكه به  هرچند،هاي خسارتي بيمهخصوصدر. اي خويش است عمل

ميبيمه به قرارداد خود عمل مكند، اما چون رابطهگر و عاملاي زيان برقرار نيست، دين يان او

 چراكه اصوالً پرداخت به مقتضاي قرارداد؛شودگر ساقط نميزيان با پرداخت بيمه عامل



 1392 زمستان،4 شمارة،43 دورة، حقوق فصلنامة 138

نه از طرف مسئولصورت مي گر با پرداختبه تعبير نويسندگان فرانسوي نيز بيمه. حادثه گيرد،

و دين مسئول بر خسارت به تعهد قراردادي خويش عمل نموده است حادثه تعهدي مبتني

پردازد، بلكه قرارداد گر دين ديگري را نميبنابراين بيمه؛ مسئوليت خارج از قرارداد است

كه بر اين ديدگاه وارد)Groutel, 2008, 101(.كندخودش را اجرا مي  اين است كه شدهنقدي

به توان نقش دين مسئولنمي  شرط سرانجامدين آن زيراطور مطلق ناديده انگاشت، حادثه را

و پرداخت غرامت از سوي بيمه ميةكنندتعييننيز گر كه هرچند نمي؛باشد ميزان آن توان گفت

مي،پردازدحادثه را نمي دين مسئول،گر خودبيمه دين مسئول را توان گفت كه وي بدل اما

.پردازدمي

مي گر نه خود دين مسئولاز نگاه سوم، بيمه و حادثه را به تعهد بيمهپردازد اينه صرفاً

حادثه، د، بلكه پرداخت وي به دليل تطابق ميزان آن با ميزان دين مسئولكنخويش عمل مي

به مسئولشدن زياننيازبي به دليل جبران خسارت انجام ديده از رجوع  از سوي شدهحادثه

و نيز وجود نقش تعيينبيمه و ميزان مسئولاز طرفكنندگي خسارت گر حادثه در تحقق

ميياغرامت بيمه بيپرداخت بيمه. گيردصورت نه كامالً و ارتباط با دين گر نه كامالً مرتبط

ميبه موجب پرداخت بيمه،اساسبراين. استحادثه مسئول به تواند به جاي زيانگر وي ديده

. حادثه رجوع نمايد مسئول

و بيمهميان بيمه41)يارتكاز(شرط بنايي ديگر، وجود يك ازطرف گران، رجوع گذاران

ميبيمه حادثه دعوي عليه مسئولاز اقامة گذاران تمايل دارندنوعاً تمامي بيمه. سازدگر را موجه

و اين حق را به بيمه به بيمه. گر انتقال دهندخودداري كنند  حفظ حقوق خويشدليلگذاران

به عنوان شرطر عمل همواره قائمد. پرداخت به اين انتقال تمايل دارنداز پس  ضمن مقامي

و عقد در فرم و سكوت اما در فرض قانوني.هستهاي رايج قرارداد بيمه موجود بوده بودن آن

و بيمهتوان گفت كه در عمل همواره يك شرط ميان بيمهقرارداد نيز مي گذاران در زمينه گران

بر. رجوع وجود دارد اعطاي حق بنايي در نوع قراردادهاي وجود اين شرطبنابراين با تكيه

و الزام قانونمقامي قانوني را بر قائمتوان قائممي،بيمه گذار را مقامي قراردادي استوار ساخت

بهاينبه. مقامي قرار داد حمايت از اين شرط مبناي دعاوي قائمراستايدر  ميترتيب رسد نظر

دركه مشروعيت قائم مقامي به پس قائم مقامي قراردادي دارد؛ قائممقامي قانوني خود ريشه

 
فللمستأجر«: اند مانند اينكه گفته؛نظر دارندشود، اما طرفين در ضمن عقد بر آن اتفاقدر عقد ذكر نمي) ارتكازي( شرط بنايي.1

و ابقاءها عند المستأجر شرطٌ ارتكازي في ضمنِ العقد ،1365خوئي، كتاب االجاره،(»..أن يفسخ نظراً الي أنّ تسليم العين

» ... التسليم شرطٌ ارتكازي في صحة كلِ عقد معاوضيٍ فال يوجب تخلفه إال الخيارإنّ...«: استشدهو نيز گفته) 194ص

ص( .)323خوئي، همان،
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بهةنوعي نتيج گذاران ضمن اينكه براي جبران خسارتكه بيمهصورتاين ناشي از عقد است،

بهبه بيمه تكيه مي ميكنند، و اين حق نوعي به دريافت مبلغ بيمه رضايت دهند خواهند صرفاً

گران گذاران، بيمه، بيمه» الزامةنظري«. ار نمايندقابل مطالبه از مسئول را به طرف عقد بيمه واگذ

ميو اشخاص .ندكن پيرويمقامي دارد تا از اين قائمثالث را برآن

، دين ديگريةكنند جواز رجوع پرداختةالكرامه با ادعاي اجماع دربارصاحب مفتاح

هماشدب) ملزم(كسي كه دين ديگري را بدون اينكه ضامن:ستافرموده  نباشدو مأذون

كه اگر.)387ص،5ج،1419،يعامل(رجوع ندارد بپردازد، حق  مفهوم مخالف اين سخن آن است

به پرداخت كننده ضامن پرداخت به مديون باشد، حتي در صورت مأذون نبودن نيز رجوع

الزام«توان مبناي رجوع قانوني را با تعبيرمي،عباراتاين بنابر. مديون براي او ممكن است

كهويهرچند شايد بر مبناي سخن. بيان نمود» از ضمان يا تعهد قرارداديناشي   بتوان گفت

و بيمه، ملزم»پرداخت« به ملزمبه بوده اما باز اشكالي مطرح. مقام گرددبه قائمگر در نتيجة عمل

درمي كه بيمهشود مبني بر اينكه شرط چنين الزامي پرداخت دين ديگري است؛ گر دين حالي

ميخو كه بيمهاينبه،دفع است اما اين اشكال قابل. پردازدد را نهصورت به تعهد خود گر تنها

ميعمل مي كه ممكن است گفته شود كه اذن در اينجا چرا؛پردازدكند، حكماً دين مسئول را نيز

و پرداخت بيمه درتوسعه داده شده .مأذون استحكمگر پرداخت

ياسالم حقوقو فقهدرگرمهيبيمقامقائم مشابهينهادها.3.2
و مبناي قائمي گر، بررسي نهادهاي مشابه آن مقامي بيمهك راه مناسب براي شناخت بهتر ماهيت

مقامي با قائم«ا وجود نهادينبود تر در باب اين نهادها، بررسي دقيقة ديگر مطالعةفايد. است

مي» پرداخت گر در قوانين ايران مقامي بيمهبهي براي قائمموارد مشا. باشددر حقوق ايران

كه از آن جمله مي در مورد رهن(مقامي قانوني شخص غاصب، مرتهن توان به قائموجود دارد

در حقوق فرانسه به دليل. وجه سند تجاري اشاره نمودةكنندو شخص ثالث پرداخت) مكرر

 قانون بيمه وجود 121-12ةمشابه مادمدني، مواد مقامي با پرداخت در قانونوجود نظام قائم

.دارد

 غاصبيقانونيمقامقائم.3.2.1
كه آن را تلف كرده، قانون مدني318ةبه موجب ماد و ديگراني باشد غاصبي مديون مال است

اند، مسئول نامشروع خود آن مال را غصب نموده اما آن را تلف نكردهي كه با استيالهم

مقام مالك مال را بپردازد، به اين وسيله قائمةكنندس اگر مسئولي دين تلفپ. بود خواهند

ميمي و در بر اساس فقه. تواند از اين طريق به مديون رجوع نمايدشود ايادي تعاقب اماميه
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همغاصبان، مالك مي به و يا ها مراجعه نمايد، زيرا هر كدامآنةتواند به هر غاصبي كه بخواهد

ص37ج،1367ينجف( عين يا قيمت هستندمحكوم به رد ر33، ب.ك.، غعيدر مبحث ،37ج،1367،ي به نجفري مال

درْ در اثر پرداخت، عين يا مبلغ را بپردازدْ اگر يكي از غاصبان.)177،178،182ص  جانشين مالك

به متلف خواهد شد  اين جانشيني، غاصبي كه خسارت مالك را جبران نموده،ةدر نتيج. رجوع

مياز كه مال در دست او تلف شده است، طلبكار پس ترتيب امكان رجوع اين. شود غاصبي

آنغاصب به متأخران خود به قائم اومقامي مالك است، نه بر مبناي ضمان ةبه گفت. ها در برابر

مي،برخي  اما در فرض، تراضي ثالث با مديون يا دائن باشدةتواند نتيج پرداخت دين ديگري

.) 116- 117ص،2ج،1382ان،يكاتوز(قامي قانوني استمما قائم

تواند به تالف مراجعه نمايد؟ آيا او واقعاً با اما بايد ديد در فقه اماميه چرا غاصب مي

به مالك مي قائم،پرداخت كه اگر غاصبي دين غاصب متلف مقام او شود؟ پاسخ برخي آن است

و خودبه به حكم شرع قهراً مارا بپردازد، است لك آنچه متعلق به صاحب مال بوده خود

و همين نشانمي مالكيت قهري«ةنظري. است»مقامي با پرداختقائم« تأييد نهادةدهندگردد

در.ستا جواهر مطرح نمودهرا مرحوم صاحب» شرعي ميبرابراما با اين نظر، توان گفت

ا كننده، انتقالمقامي غاصبِ پرداخت قائمةاينكه نتيج به وست، اما نبايد اين دو مفهوم را با طلب

را تعاقبةدر مسئل. هم خلط نمود با؛پردازدمي ايادي غاصبان، غاصب دين خويش كه  ديني

و ضرورت پرداخت آن در باب غصب . دارديخاص دليل قانونيْفعل غاصبانة او پديد آمده

و به شخص غاصب متلف، دليةهمچنين براي مراجع ل مستقلي غاصب به غاصبان متأخر

كه به به هيچوجود دارد پس)گرپرداخت بيمه(ر موارد پرداختديگوجه قابل سرايت نيست؛

اس. مقامي با پرداخت مبنايي در نظر گرفتتوان براي قائمترتيب نمياينبه  نيز پس تادانبرخي

كه غاصب، قائم مياز طرح اين مطلب باگردد، براي تأييد قائممقام غاصب متلف  مقامي

و نظير قائممقامي بيمهپرداخت، قائم ميگر را به عنوان شاهد كنند كه خود مقامي غاصب ذكر

و مبتني بر نهاد قائم كه اين) همان(مقامي در اثر پرداخت استريشه در حقوق فرانسه داشته

.اشديمي برانگيزاستدالل ترديد

گفكردهجواهر را نقد انصاري، سخن مرحوم صاحب مرحوم شيخ  در خطاب ست،اتهو

كه تلف به كسي و غير او فرقي نيستةكنندضمان نسبت يكي. مال است  ذمي،ضمان در مورد

و با جريان قاعد به» اليدعلي«ةو در مورد ديگري شرعي است به هردو طور مساوي نسبت

كه غاصبي غير از تلفگونهشيخ اين. شودحكم مي كه قابل تصور نيست  كنندة وارد نقد شده

بهاستكنندة مال تلفةمال، آنچه را بر ذم يا، صرف دفع بدل تملك نمايد، زيرا سبب اختياري

 غاصب اول، حق مالك از سوي مجرد اداي دين قهري براي اين تملك وجود ندارد؛ بنابراين به

به تلف مال ساقط مي شود، زيرا پس از آنكه خسارتي تدارك ديده شود، ديگر موضوعي نسبت
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ت مقامي است؛ استدالل يادآور اشكال واردشده بر قائماين1.دارك وجود نخواهد داشتبراي

و پس از آن چيزي باقي نمي بهماند تا پرداختپرداخت سبب سقوط دين است آنةوسيلكننده

مقامي مقامي، سقوط دين را موجبي براي نقد قائمترتيب در بحث قائمنيابه.مقام گرددقائم

 از اين مسئله اظهار،دان فرانسوي حقوق،مازو ديم،كرتر اشاره گونه كه پيشهمان. انددانسته

مي«شگفتي كرده كه ميدين چگونه پس از پرداخت باقي و انتقال اشكال اين است.»!ابديماند

و مادة   سقوط تعهدة قانون مدني، پرداخت وسيل264كه اصوالً به استناد قواعد عمومي حقوقي

!مقام گردد؟ فردي قائم،تعهد چگونه ممكن است در اثر سقوطپس؛باشدمي

درپس رجوع سابق به الحق،كي از فقهاي معاصري باوربه  از اداي دين از احكام عقالئيه

به يد الحق و همين امر براي جواز رجوع و شارع آن را رد نكرده موارد ثبوت ضمان است

مرحوم سيدمصطفي خميني به نقد نظر مرحوم)154- 155ص،1ج،1416،يلنكرانفاضل(كافي است 

و گفته صاحب و اختيار ضامن شرط است در معاوضه، رضاي مضمون:ستاجواهر پرداخته له

كه ايادي سابق را در رجوع به ايادي اين نظر همچنين.كه در اين مورد منتفي است  مشهور

يد، نيستفتنيدانند، پذيرالحق محق مي يدساِزيرا مستند رجوع » اليد عليةقاعد«،الحقِبق به

كه نمي حقاست كه يد سابق و اتالف است و تنها درصورت غرور رجوع توان آن را پذيرفت

و اتالفة هر يك از قاعدة آن هم به استناد ادل؛كندبه يد الحق را پيدا مي ،ينيخميموسو( غرور

ص2ج،1418 ن.)445، و مورد در فرض تعاقب ايادي تعدد ضمان وجود دارد، زيرا آنچه معقول

بهة آن است كه آنچه با اخذ برعهد،تأييد عرف است و رد آن كه حفظ مال  آخذ آمده آن است

و قاعده در و نقص مال بايد آن را تدارك نمايد و در صورت عيب صاحبش بر او واجب است

و تعدد ضمان نيز وجود ندارد بر» ليداعلي«ةقاعد. مورد تلف مال نيز ساكت است حكم فقط

حكمتكليفي داللت مي و دروشود، زيرا داللت جاروضعي از آن استفاده نمي كند مجرور

به ساير اسباب ضمان» اليدعلي«عبارت  و بنابراين براي ضمان بايد بر ضمان داللتي ندارد

،2ج،1418،ينيخميموسو(اليد استناد كرد عليةايادي به قاعد توان در تعاقبلذا نمي. تمسك نمود

و همين امر كفايتي ضمان) 440ص د در مواردي مانند يد غاصب بر دليل عقلي متكي است

به ضمان آخذهاديگر زمينهدر. كندمي به عقد فاسد، ساير قواعد در استناد  نيز مانند مقبوض

كهة مانند قاعد؛اندنقش ايفا كرده آن اقدام نه قاعده عليشده استنادبه دليل ديگر. اليد است

ص9ج،1413،يخوئ:نك(آنكه در سند قاعده نيز خدشه وجود دارد دربه.)322-321، عالوه اينكه

بهنسخه ميهاي آن اختالف و با حذف اين قاعده از صفحچشم بهة ادلةخورد  مربوط

به ادله وارد نميضمانات، خدشه . شوداي

. استاصل ممنوعيت يا امتناع جبران مجدد خسارتاين نكته همان.1
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كه داللت قاعد بر اينكه هر يد الحقي بپذيريم، قاعدهاليد را بر ضمان عليةحال بر فرض

به مالك يا يد  كه عين، مثل يا قيمت مال را نسبت به يد سابق ضامن است داللت دارد تا زماني

و احتمال. سابق بپردازد احتمال دوم آنكه قاعده فقط بر ضمان گيرندة مال از مالك داللت دارد

كه قاعده، داللت بر ضمان هر  و مشهور آن است و آخر يد الحقي در برابر يد سابق خود دارد

به مالك داده شود وجود دارد  كه مال صدر.)443-442،صهمان،ينيخميموسو(اين ضمان تا زماني

» اليد ماأخذتعلي«اند از صدر حديث يعني عبارت برخي خواسته. قاعده داللت عام ندارد

كه گفته شود؛معناي عموم را برداشت نمايند يا«به اين نحو هركس هر آنچه را از مالك مال

ميبه.»غير او گرفته بر عهده دارد مينظر توان ضماني براي ايادي متعاقبه رسد تنها در صورتي

و در غير اين صورت تعاقب به اين عموم استناد كرد كه بتوان ايادي معنا ندارد متصور شد

.)443صهمان،(

كه ظهور اينبه؛ي خاص ظهور دارددر معنا» تؤديهحتي«ذيل حديث يعني عبارت صورت

و سوم چه عقالً برداشت. عرفي اداي مال، اداي مال به مالك است نه اداي آن به يد دوم آن

كه يد دوم فقط در برابر يد اول ضامن استمي و؛شود اين است  هرچند مالك را هم بشناسد

به كسي جز يد اول رجوع نمايد ميبنابراين آنچ. مالك حق ندارد كه مالك توانده مشهور شده

و عقاليي نيستبه هريك از ايادي مراجعه كل. كند، مبرهن كه قاعده بر ضمان اگر بپذيريم

به تمامي باز هم نمي،ايادي داللت دارد توان داللت آن را در مورد استحقاق مالك در رجوع

ص(. ايادي پذيرفت ا) 444همان، را فعل» تؤدي«ست كه فعل اما اين ظهور درصورتي قابل استناد

و مجهول بودن كلمه وجود دارد، عنيي اما ازآنجا كه هر دو احتمال.معلوم بدانيم معلوم

به يد اول دانست رو نميايناز و آن را منصرف به رجوع مالك توان به ظهور استناد نمود

به). انتشار دستدر،1390،يسعد( ار عبارت ظهوربه استناد،»يتؤد« فعل بودن مجهولاي معلوم فروضدر رسديم نظراما

.سازداعتبار نميبي

مي مسئله ضمان ايادي، اخيرةترتيب با نظرياينبه و ديگر مسئلمتعاقب منتفي ةگردد

به جاي مالك مطرح نميقائم به مالك؛دشومقامي احد از ايادي  چراكه تنها يك نفر نسبت

ب. بدهكار است و قابلارسياستدالل مخالف مشهور ةمدني در ماداما قانون. اعتماد است قوي

به مسئله تعاقب318 . ايادي پرداخته استبه تبع مشهور فقها

مقامي در اثر پرداخت اصل قائمفتنپذيرننتيجه اينكه،اين ديدگاه مرحوم شيخ به معناي

و صرف دفع بدل  به) پرداخت(است تد،آوردوجود نميهيچ حقي براي دافع ارك زيرا

ميخسارت گفته به مالك صورت در؛گيردشده از سوي ضامن نسبت  يعني شخص غاصب

و اين پرداخت موضوع تدارك را منتفي مي مقامي، اما در قائم.كندقبال مالك مسئوليت دارد
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به بيمهپرداخت از سوي بيمه كه مسئول حادثه ايجاد كردهگر  گذار هيچ ارتباطي به خسارتي

آناست و مي ندارد نه خسارت،شودچه پرداخت . مبتني بر قرارداد است

مياست نظر مشهور بيانگرعبارت شيخ به قوت آن .افزايدو اين مسئله، خود

ميكهتوان گفتمي،مقامي در اثر پرداختهمچنين در رد قائم يد هر يد سابقي به  تواند

كهالبه رجوع سابق. كه غار يا متلف نباشدالحق رجوع كند مادامي حق تنها زماني جايز است

 آن دليلو اين به1)شرط پرداخت( بپردازد،سابق هر آنچه از مثل يا قيمت در ذمه دارد يد

و يد يد است كه ضمان موجود طولي بوده كه و بدل آن چيزي است  الحق ضامن خسارت

 وجود عنوان بنابراين صرف.)102ص،4ج،1419،ي بجنورديموسو(سابق در اختيار او گذارده است

يد ولو پرداخت،»پرداخت«  كننده ضامن پرداخت باشد، حقرجوعي براي يد سابق نسبت به

مياماميه پرداخت موجب قائم كند تا بتوان گفت در فقهالحق ايجاد نمي بنابراين. گرددمقامي

به دليل خاص دارد يد. ظاهراً رجوع نياز او هرچند پرداخت به مالك نيز شرط رجوع به سابق

ن ايادي ميامقامي در مورد تعاقب ايادي، وجود ضمان طولي الحق است، اما سبب قائم يد

مقامي با توان اين مورد را با قياس مبنا يا نظيري واقعي براي قائمبنابراين نمي. متعاقب است

و آن را نظيري براي قائم .گر در اثر پرداخت دانستمقامي بيمهپرداخت تلقي نمود

 مرتهن در رهن مكرري قانونيمقامقائم.3.2.2
بهاكه توافقي در ميان مرتهنصورتيدر،در موضوع رهن مكرر موجب نص قانون ثبت،ن نباشد،

حكم. بود خواهدن به يكديگرادر رهن مكرر مجوز رجوع مرتهن مقامي در اثر پرداخت،قائم به

 ابتدا حقوق؛ي را در رهن خود دارندبه ترتيب مال مكرر اين قانون، دو شخص34ةماد

و بعد نوبت به بستانكار دوم خواهدبستانكار نخستين استيفا مي و وي از باقيماند شود ةرسيد

مي. كندرهن استفاده مي و در اين فرض بستانكار دوم تواند طلب بستانكار اول را بپردازد

به استيفاي طلب خود از مال مرهون  اين، برخيةبه عقيد. كار اول گرددمقام بستان قائم،نسبت

ص2ج،1382ان،يكاتوز(مورد از موارد جانشيني در اثر پرداخت در حقوق ايران است  اين.)117،

و چنانچه در مباني حقوق ايران نتوان مبنايي است برگرفته از حقوق فرانسه، قانون ثبتةمقرر

بهكرمقامي با پرداخت پيدا براي قائم حقتوان تبع نميد، گر رجوع بيمه از اين موارد براي اثبات

. استفاده نمود

به ميان نيامده وسيلةبه» پرداخت«در مباحث فقهي رهن مكرر، از عامل  مرتهن دوم سخني

به قائم. است مقامي از مرتهن اول به بدهكار بابت دريافت كل دين بنابراين رجوع مرتهن دوم

 
هي از نظر ما در حقوق. گر در فرانسه وجود داردمقامي بيمهاين شرط پرداختي است كه در قائم.1 كدام از اينچايران

بهها نميپرداخت .مقامي باشد قائموجود آورندةبهتنهايي تواند
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به جاي مال تواند از باب مصالحه يا انتقال تعهمي به نفع مرتهن دوم در قبال پرداخت مبلغي د

كه توافقي به و در فرضي و مرهونه باشد عمل نيامده باشد، حكمي براي رجوع داده نشده است

و تب حل.ك.ر(عي قابل بررسي استراين پرداخت در قالب قواعد پرداخت اذني ،14،ج1425،يعالمه

مياست كه قائم» اجازه«يا» اذن«لذا به جاي عامل پرداخت، عامل.)349ص سازد مقامي را محقق

و با اجازابا توافق ميان مرتهن« اين رهن.)119ص،5ج،1419،يعاملينيحس.ك.ر( و بدون» مرتهنةن

.گرددبرهم زدن رهن اول حاصل مي

ي سند تجارةكنندپرداختيقانونيمقام قائم.3.2.3
كه وجه برات را پرداخته،ن تجارت قانو271ة مادبه استناد  داراي تمام حقوق، شخص ثالثي

 برات، محالة همان قانون، صادركنند249ةهمچنين به استناد ماد. برات استةوظايف دارند

و ظهرنويس ،ها مديون نيستندظهرنويس. برات مسئوليت تضامني دارندةها در برابر دارندعليه

ب مي براتة تضمين حق دارندرايولي به مسئول پرداخت آن قرار گيرند؛ پس هرگاه دارنده

به قائمها رجوع كند، ظهرنويس پرداختيكي از آن به براتكننده نيز دهنده مقامي او حق رجوع

كه در مسير استقرار دين بر ذمه براتو ظهرنويس  اند دارددهنده واقع شدههاي پيش از خود را

ص2ج،1382ان،يكاتوز( اگرچه. تنها در مورد افراد مأذون نيست،مقامي مطلق بودهاين قائماما.)118،

ميقانون مي كه وي در همه حقوق شخص اصيل، جانشين او . نيستگونهشود، اما اينگويد

و تنها بر روابط تجاري بودهگذار فرانسه تابع حكم قانون خاص،ي اين حكمِ قانون،ترتيباينبه

.حاكم است

جهينت
عنوان دعواي مسئوليت از باب تسبيب ممكن نيست، زيرا ميانباگر بيمهاز سوي دعواةماقا.1

و ورود خسارت به بيمه ممكن است گفته. سببيت وجود نداردةگر رابطفعل يا تقصير ثالث

 گر با مسئول هرچند بيمه؛است) حادثه مسئول(گر پرداخت دين ديگري شود كه پرداخت بيمه

بهحادثه مرتبط نبو و محال است كه از سوي وي مأذون باشد، اما در ده دليل الزامي كه

به موجب مقررات بيمه و عقد بيمه داشتهپرداخت  مستقيماً، او را در حكم مأذون دانسته،اي

به مسئول حادثه را پيدا .دكنميحق رجوع

و در حقوق،مقامي در اثر پرداخت قائم.2 و مباني آن ايران ريشه در حقوق فرانسه دارد

 نشانگردر نوع قراردادهاي بيمه) ارتكازي(وجود يك شرط بنايي. شوداثري از آن ديده نمي

بهآن است كه تمام بيمه كه خسارت خود را تنها از راه دريافت گذاران نوعي تمايل دارند

به بيمهة از اقام،غرامت بيمه جبران كرده و آن را ةنظري.دنكنگر واگذار دعوا خودداري كنند
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ميگذاران، بيمهالزام ناشي از عقد بيمه و اشخاص ثالث را بر آن مقامي دارد تا از قائمگران

. كنندپيروي

راةكنندتصور نيست كه غاصبي غير از تلفانصاري قابل شيخ از نظر مرحوم.3  مال آنچه

ميةكنند تلفةكه بر ذم به مال سب؛صرف دفع بدل تملك نمايدباشد، ب اختياري يا قهري زيرا

.وجود ندارد) مقامي با پرداختو در نتيجه تحقق قائم(براي اين تملك

و غاصب،ةكنندمقامي پرداختقائم.4 و مرتهن  خود تكيهة ويژةبر ادل وجه اسناد تجاري

و قابل قياس در موارد مشابه ديگر نيست .دارد

ي برخالف نظر مشهور،، فقهيهايديدگاهبرخي.5 به رجوع  را در ديگرانكي از غاصبان

ميةايادي با ادل فرض تعاقب كه نهاد قائم بسيار محكمي منتفي مقامي در اثر پرداخت را سازد
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