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Abstract
Objective: The present study attempts to examine the instances of damages to property
caused by traffic accidents and the restrictions and conditions governing their
reimbursement, which under Compulsory Insurance Act 2016, an insurer will compensate
if there is a valid third party insurance and ultimately make suggestions to amend relevant
laws.
Methodology: The method used in this study is descriptive-analytical using library tools.
In this article, first, the issue is examined according to Compulsory Insurance Act 2016
and then the opinions of lawyers on the issue are discussed and finally, along with the
analysis and review of opinions in the Iranian legal system, suggestions for amending
Compulsory Insurance Act 2016 are presented.
Findings: Unconditional definition of damages to property in paragraph b of article 1 of
Compulsory Insurance Act 2016 includes damages to third party property (whether object
or benefit or right). Of course, damages to property are covered by third party insurance if
the property belongs to a third party and is located outside the vehicle causing the
accident. According to paragraph 1 of Article 17 of Compulsory Insurance Act 2016,
damages to the cargo of the vehicle that caused the accident, whether it belonged to the
driver who caused the accident or a third party, were excluded from third party insurance.
Moreover, if the damages resulting from the deprivation of benefits (loss of use) can be
claimed according to the general rules of civil liability, there is no reason not to claim such
damages from the insurer under Compulsory Insurance Act 2016. As a result, the
reference of article 39 of Compulsory Insurance Act 2016 only to vehicle, is related to the
prevailing case because the property and objects under the ownership or legal possession
of third parties that are damaged may not be his only car, as paragraph b of Article 1 of
Compulsory Insurance Act 2016, in the definition of damages to property, it refers to
"third party property", which unconditional definition includes any property. Also
benefiting from paragraph b of article 1 of Compulsory Insurance Act 2016 and the
concept contrary to paragraph “a” of article 17 of that law and the provision of article 2 of
Law on Immediate Investigation of Damages Caused by Motor Accidents, approved 1966,
the loss of market value of a car (price reduction) that results from a car accident is one of
the obvious damages that may be suffered by a third party and is therefore covered by
third party insurance and can be claimed on the insurer, because in note 3 of article 8 of
Compulsory Insurance Act 2016, financial compensation is the responsibility of the
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insurer or the tortfeasor of the accident. If the price reduction is not considered as damages
to property and is not considered compensable by the insurer, the tortfeasor of the accident
should not be responsible. In addition, the corresponding damage is the damage that will
be calculated corresponding to the damage done to the most expensive conventional car,
not to the proportion of the conventional car. In predicting the institution of the
corresponding damage, the legislator has departed from the conventional theories about
the philosophy and purpose of civil liability and the principle of complete compensation
and has attempted to work on the basis of distributive justice as well as ethical and
economic considerations and social policy considerations to moderate effect of civil
liability for the benefit of the weaker part of society economically. The last part of note 3
of article 8 states a provision that implies the provision of a special system of financial
compensation for traffic accidents. Because the corresponding damage to the most
expensive conventional car is applicable not only in the presence of third party insurance
but also is applied in favor of the tortfeasor of the accident when the car of the tortfeasor
of the accident does not have valid third party insurance. A ruling that has no precedent in
the Iranian legal system and its justification is impossible in the traditional framework of
civil liability and according to traditional principles and rules, especially the no-harm rule.
Given that the institution of the corresponding damage is exceptional and irregular, it
seems that the application of the specific rule of the corresponding damage is applicable
only on the assumption that the subject of the third party's property damages was his
vehicle. In cases where damages to property have been incurred on property other than his
vehicle, all damages to property, as the case may be, are reimbursed by the insurer of the
vehicle causing the accident (up to the limit of the financial obligations of the insurance
policy) or by the person responsible for the accident.
Conclusion: The lack of transparency of Compulsory Insurance Act 2016 on some
instances of damages to property caused to third parties such as cargo belonging to the
occupant of the vehicle, deduction of car price (price reduction) of the damaged property
and deprivation of the third party from gaining benefits of the property and the conditions
governing their compensation such as the limit of financial obligations contained in the
insurance policy and the corresponding damage, have caused doubts and ambiguities
which have caused disagreement and conflict of opinions that requires the legislator to
intervene to reform the law in this regard. Accordingly, in order to prevent any
disagreement and conflict of opinions, it is proposed: 1) Possibility of compensating the
price reduction of the vehicle, deprivation of benefits of the damaged property,
compensation for damage to the cargo of the occupant of the vehicle should be explicitly
foreseen to provide full compensation, which was one of the most important goals of
Compulsory Insurance Act 2016. 2) The legislator shall explicitly limit the application of
special rule of corresponding damage to the third party vehicle.
Keywords: Insurer's liability, Damages to property, Corresponding damage, loss of
market value of a car, Compulsory Insurance Act 2016.
JEL Classification: K11, K13, K15.
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بر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 5931
مهدی فالح خاریکی
تاریخ دریافت5011/15/51 :
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تاریخ پذیرش5011/19/51 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر تالش دارد تا مصادیق خسارتهای مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیوود و
شرایط حاکم بر جبران آنها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب  7931در صورت وجود بیمهنامه معتبور شوخص
ثالث برعهده بیمهگر قرار می گیرد ،نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصالح قانون مزبور یا توجه به
آنها در آییننامههای مربوط ارائه نماید.
روششناسی :روش مورد استفاده در این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانهای میباشد.
یافتهها :خسارتهای مالی در صورتی تحت پوشش بیمهنامه شخص ثالث قرار میگیرد که مال حادثهدیده متعلق بوه
شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد .وانگهی گرچه در عمل ،شرکتهوای بیموه،
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اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمیکنند .لوینن اُفوت قیموت خوودرو کوه در نتی وه حادثوه
رانندگی حاصل میشود ،ینی از خسارات مسلمی است که ممنن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتی وه،
تحت پوشش بیمهنامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمهگر است .بوهعالوه خسوارت متنوا،ر ،خسوارتی
است که میزان آن ،متنا،ر با خسارت وارده به گرانترین خودروی متعارف محاسوبه خواهود شود نوه بوه تناسوب و
نسبتگیری از خودروی متعارف .قانونگذار در پیشبینی نهاد خسارت متنا،ر ،از نظریههای مرسوم پیرامون فلسفه و
هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تالش کرده است تا بر مبنای عودالت تووزیعی و
نیز مالحظات اخالقی و اقتصادی و مالحظات مربوط به سیاستگذاری اجتماعی ،اثر مسؤولیت مدنی را به نفو قشور
ضعیفتر جامعه به لحاظ اقتصادی ،تعدیل نماید.
نتیجهگیری :عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب  7931در مورد برخی مصوادیق خسوارتهای موالی وارده بور
شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آنها ،سبب ،هور تردیدها و ابهامهایی شده که موجد اختالف دیدگاه
و تضارب آرا است .لذا دخالت قانونگذار و اصالح قانون ضروری مینماید.
واژگان کلیدی :تعهد بیمهگر ،خسارتهای مالی ،خسارت متنا،ر ،اُفت قیمت ،قانون بیمه اجباری مصوب .7931
طبقهبندی موضوعیK11, K13, K15 :

 .7استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیت اهلل آملی ،آمل ،ایران Mehdifallahh@gmail.com
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مقدمه
به موجب بند الف ماده  ۴قانون بیمه اجباری مصووب  ،7931بوا وقوو حادثوه ناشوی از
وسائل نقلیه موتوری زمینی و ریلی و ورود خسارت مالی بر شخص ثالوث ،در صوورتی
که وسیله نقلیه مسبب حادثه ،دارای بیمهنامه شخص ثالوث باشود ،جبوران خسوارتهوای
وارده در حدود مقررات قانون بیمه اجباری ،برعهده بیمهگر اسوت .خسوارتهای موالی

7

زیانهایی هستند که به سبب حوادث مشمول بیمه موضو قانون بیمه اجباری بوه امووال
شخص ثالث وارد میشود و به موجب بند ت ماده  7قوانون مزبوور ،شوخص ثالوث ،هور
شخصی به استثناء راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث موضوو قوانون مزبوور،
دچار خسارت بدنی و یا مالی شود.
با توجه به تعاریف مذکور ،در بادی امر به نظر میرسد که تشوخیص مصوادیق خسوارت
مالی وارده بر شخص ثالث علیالظاهر نباید با دشواری ویژهای روبهرو باشد .لینن تدقیق
در انطباق تعریف با برخی مصادیق ،سبب ،هور تردیدها و ابهامهایی میشوود کوه خوود

 .7در قوانین و مقررات و نوشتههای حقوقی ،عموماً خسارات وارده ،به مادی و معنوی تقسیم میشود (برای مثال رجو کنید به
امامی ،798 ،ج111 :7؛ اصغری آقمشهدی و فالح خارینی731 :7931 ،؛ رهپیک۴8 :7931 ،؛ قاسومزاده 8۴ :7931 ،و یزدانیوان،
 ،7931ج .)771 :7دستهبندی خسارات به زیانهای مادی و معنوی ،به اعتبوار جونخ خسوارات وارده اسوت خوواه محول ورود
خسارت ،جسم و بدن انسان خواه اموال یا سرمایه معنوی و احساسات وی باشد .با وجود این ،در مواده  7قوانون بیموه اجبواری
 ،7931خسارات ناشی از وسائل نقلیه موضو این قانون به دو دسته خسوارات بودنی و موالی تقسویم شوده اسوت .دسوتهبنودی
خسارات در قانون بیمه اجباری به اعتبار محل ورود خسارت است یعنی اگر خسارت وارده بر جسم انسان باشد ،خسارت بدنی
و اگر خسارت بر مال اشخاص باشد (خسارات وارد بر اشیاء) ،خسارت مالی است.
 .بند پ ماده  7قانون بیمه اجباری مصوب  ،7931حوادث مشمول این قانون را «هرگونه سانحه ناشی از وسائل نقلیوه موضوو
بند (ث) این ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم ،تصادف ،سقوط ،واژگونی ،آتشسوزی و یا انف ار یا هر نو سانحه ناشوی از
وسائل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» ،دانسته است .الزم به ذکر است که شرط مسؤولیت بیمهگر در قانون بیمه اجباری ،وجوود
رابطه سببیت ،الاقل میان وسیله نقلیه و حادثه است .به تعبیر خود قانون ،وسیله نقلیه ،مسبب حادثه باشود .بوهعبوارت دیگور ،در
فرضی که حادثه رانندگی صرفاً ناشی از قوه قاهره در معنای خاص (از قبیل سیل و طوفان) باشد ،مسؤولیت بیمهگر منتفی است
(فالح خارینی و فالح خارینی .)917 - 31 :7931 ،در مقابل ،اگر حادثه رانندگی منتسب به اشخاص (راننده یا سایر اشخاص
یا تقصیر غیرعمدی زیاندیده) یا در اثر حادثهای غیرمترقبه (مثل آتش گرفتن اتومبیل یا ترکیدن الستیک) که مربووط بوه وسویله
نقلیه است ،واق شده باشد ،بیمهگر ملزم به جبران خسارات زیاندیده خواهد بود (برای مطالعه بیشوتر راجو بوه مفهووم حادثوه
غیرمترقبه و اثر آن در قانون بیمه اجباری  7931رجو کنید به فالح خارینی.) 81- 19 :7931 ،
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پوشش بیمه اجباری شخص ثالث میشود .برای مثال ،خسارت وارد بر مال ثالوث ممنون
است سبب اُفت قیمت مال حادثهدیده و محروم شدن ثالوث از کسوب منوافعی شوود کوه
عادتاً از مال مزبور بهدست میآمده است .آیا چنوین زیوانهوایی ،تحوت شومول تعریوف
خسارت مالی موضو قانون بیمه اجباری مصوب  7931قرار گرفته و از طریق بیموهناموه
شخص ثالث قابل جبوران اسوتد در صوورت پاسوف منفوی ،آیوا مقصور حادثوه در ایون
خصوص مسؤولیتی خواهد داشتد وانگهی ینی از مواردی که طبق ماده  71قانون بیموه
اجباری مصوب  7931از تحت شمول قانون خارج میشود ،خسارات وارد به محمووالت
وسیله نقلیه مسبب حادثه است .هرگاه محموالت وسیله نقلیه مسوبب حادثوه ،متعلوق بوه
راننده مسبب حادثه نباشد ،مثالً متعلق به سرنشین وسیله نقلیه مسبب باشد ،آیا باز هوم از
شمول بیمهنامه شخص ثالث وسیله نقلیه مسبب ،خارج خواهد بود در حالی که سرنشوین
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سبب بروز اختالفدیدگاه و تضوارب آرا در تشوخیص مصوادیق خسوارات موالی تحوت

وسیله نقلیه مسبب ،شخص ثالث تلقی میشودد
عالوهبر اینها ،تنلیف بیمهگر در قانون بیمه اجباری مصوب  7931در خصووص جبوران
خسارات مالی وارد بر اشخاص ثالث ،بی قید و شرط نمانده است .این قیود شامل سوقف
تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه و خسارت متنا،ر است .خسارت متنا،ر نهواد جدیودی
است که نیامده خود سبب بروز اختالفات و تعارض دیدگاههایی شده که بایود مفهووم و
مبنای دقیق آن روشن گردد.
برای بررسی مسائل فوقالذکر در قسمت نخست این مقاله به تحلیل خسارتهوای موالی
قابل جبران پرداخته خواهد شد .در قسومت دوم ،میوزان خسوارت موالیِ قابول پرداخوت
توسط بیمهگر با توجه به قیود حاکم بر آن مورد بررسی قرار میگیرد.
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 .5مبانی نظری
 .5-5خسارتهای مالی تحت پوشش بیمهنامه اجباری شخص ثالث
طبق بند ب ماده  7قوانون بیموه اجبواری مصووب  7931منظوور از خسوارتهای موالی،
«زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضو این قانون ،بوه امووال شوخص
ثالث وارد میشود» .در این قسمت ،ذیلِ سوه بحوث جداگانوه بوه بررسوی سوه موضوو
خسارت وارد بر اموال ثالث بهعنوان محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثوه ،کسور قیموت
خودرو (اُفت قیمت) و محروم شدن از مناف پرداخته میشود که در قابول جبوران بوودن
آنها تحت قانون بیمه اجباری  7931تردید وجود دارد.
 .5-5-5خسارت وارد بر اموال ثالث به عنوان محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه
ینی از مواردی که طبق ماده  71قانون بیمه اجباری مصوب  7931از تحت شمول قوانون
خارج میشود ،خسارات وارد به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثوه اسوت .محمووالت
وسیله نقلیه مسبب حادثه هرگاه متعلق به راننده مسبب حادثه باشود ،طبوق بنودهای ب و
ت ماده  7قانون مزبور نیز از شمول بیمهنامه شخص ثالث خارج میباشد .چراکوه راننوده
مسبب حادثه ،شخص ثالث محسوب نمیشود .در هور حوال ،طبوق بنود  7مواده  71ایون
قانون ،خسارات وارده به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه ،اعم از ایونکوه متعلوق بوه
راننده مسبب حادثه باشد یا شخص ثالث ،از شمول بیمه شخص ثالث خارج شده است.
علیرغم ،اهر مطلق بند  7ماده  71قانون بیمه اجبواری مصووب  ،7931برخوی معتقدنود
خسارت وارده بر اثاث مسافر در وسیله نقلیه مسبب حادثه ،تحت پوشش بیمه قورار دارد
(کاتوزیان و ایزانلو .)918 :7931 ،چراکه خسارات وارده بر محموالت وسیله نقلیه مسبب
حادثه با این هدف از شمول پوشش بیمهنامه شخص ثالث خارج شده که متصدیان حمل
یا ارسالکنندگان کاال معموال بیمهنامه جداگانهای در این باره تحصیل میکنند 7،در حوالی
 .7الزم به ذکر است متصدی حمل و نقل میتواند مسؤولیت مدنی خود در قبال ارسالکنندگان و یا صواحبان کواال را بیموه کنود (در ایون
خصوص نگاه کنید به آییننامه شماره  81شورای عالی بیمه مورخ  7939/9/ 1تحت عنوان «شرایط عمومی قرارداد بیمه مسووولیت مودنی
متصدیان حمل داخلی») .شایان توجه است که در خصوص حوادث ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی و ریلوی ،در فرضوی کوه راننوده
مسبب حادثه ،متصدی حمل و نقل کاال باشد ،مقررات قانون ت ارت در رابطه با مسؤولیت متصدی حمل و نقل کاال (ن.ک .موواد  911توا
 93۴قانون ت ارت) ،میتواند تنمیلکننده مقررات قانون بیمه اجباری در نظر گرفته شود (کاتوزیان.)77 :7937 ،
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برای اموال و اثاث شخصی مسافر به کار نمیرود (کاتوزیان و ایزانلوو .)918 :7931 ،اموا
خارج ساختن خسارت وارده بر اثاث مسافر از ذیل استثنای بنود  7مواده  71قوانون بیموه
اجباری مصوب  7931بر اساس دالیل موذکور ،قان کننوده بوهنظر نمیرسود .چراکوه اوالً؛
واژه «محموله» در زبان فارسی عنوان عامی است که شامل هرگونه باری میشود .7اعوم از
آنکه همراه یا غیرهمراه باشد .ثانیاً؛ در حال حاضر بیمه نمودن بارهای همراه و غیرهمراه
نیز در برابر حوادث بسیار گسترش یافته است .بهعالوه ،محموالت وسویله نقلیوه مسوبب
حادثه به مانند یدک و تریلر متصل به وسیله نقلیه ،جزئی از وسیله نقلیه و تاب آن در نظر
گرفته میشود .شاید به همین دلیل است کوه طبوق بنود پ مواده  7قوانون بیموه اجبواری
مصوب  ،7931خسارات ناشوی از محمووالت وسویله نقلیوه بوه اشوخاص ثالوث هماننود
خسارات ناشی از خود وسیله نقلیه یا یدک و تریلر متصل به آن ،تحت پوشش بیموهناموه
شخص ثالث قرار میگیرد.
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که رویه مزبور در مورد اثاث مسافر وجود ندارد و واژه «محمولوه» نیوز در زبوان فارسوی

 .5-5-5محروم شدن از منافع اموال حادثهدیده
در تفسیر ماده  ۴آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری مصوب  79۴1کوه مقورر مویداشوت
«جبران خسارت مالی عبارت است از توأمین و جبوران زیوانهوای مسوتقیمی کوه در اثور
حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالنیت یا تصورف قوانونی اشوخاص ثالوث
وارد میشود» ،عنوان شده بود که خسارات مالی در قانون بیمه اجباری  79۴1زیوانهوای
ناشی از تلف اموال را دربر میگیرد .اموا شوامل محوروم شودن از منواف نمویشوود .لوذا
اینگونه زیانها باید طبق قواعد عوام مسوؤولیت مودنی مطالبوه گوردد (کاتوزیوان:7937 ،
 .)7 1در حال حاضر، ،اهر ماده  93قانون بیمه اجباری مصوب  ،7931خسارت موالی را
صرفاً اختصاص به خود وسیله نقلیه زیاندیده داده است .بدون اینکه اشارهای به مناف از
دست رفته نماید .وانگهی از ماده  1آییننامه اجرایی ماده  91قانون فوق نیز امنان جبوران
مناف از دست رفته استنباط نمیشود .فلذا تنها خساراتی قابل جبوران اسوت کوه بوهطوور
« .7محموله» مؤنث «محمول» به معنای «برداشته شده ،بار که آن را بر پشت بردارند» آمده است (رجو کنید به عمید:7918 ،
.) 731
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مستقیم به عین مال وارد آید نه زیانهای وارده بر دارایی زیاندیده تا شامل محروم شودن
از منفعت نیز شود .البته اینگونه زیانها طبق قواعد عوام مسوؤولیت مودنی قابول مطالبوه
است .همانگونه که برخی در زمان حنومت قانون سابق بیان داشته بودند (همان).
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با این وجود ،پذیرش دیدگاه مذکور ،به دالیل ذیل دشوار است؛ اوالً؛ لزوم مستقیم بودن
ضرر که به موجب قواعد عام مسؤولیت مدنی ینی از شرایط ضرر قابل مطالبه است و
در جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز باید مورد تبعیت قرار گیرد به این معنا
نیست که تنها خسارت وارده بر عین مال حادثه دیده را شامل شود .بلنه منظور از شرط
مزبور آن است که بین فعل زیان بار و زیان وارده ،حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا
جایی که بتوان گفت ضرر عرفاً از همان فعل ناشی شده است (کاتوزیان.) 81 :7937 ،
در واق  ،اطالق تعریف خسارت مالی در بند ب ماده  7قانون بیمه اجباری مصوب
 ،7931خساراتی را که بر اموال شخص ثالث (اعم از عین یا منفعت یا حق) وارد شود
دربرمیگیرد .ثانیاً؛ چنانچه خسارات ناشی از محروم شدن از مناف طبق قواعد عام
مسؤولیت مدنی قابل مطالبه باشد دلیلی وجود ندارد تا چنین خساراتی را طبق قانون بیمه
اجباری از بیمهگر قابل مطالبه ندانیم .ثالثاً؛ اگر چنین خساراتی را طبق قانون بیمه اجباری
از بیمه گر قابل مطالبه ندانیم ،طبق قواعد عمومی مسؤولیت نیز نمیتوان بیمهگر را
برخالف قانون بیمه اجباری که در مقام بیان مسؤولیتهای بیمهگر بود ،مسؤول شناخت.
 .7در دیدگاه مذکور ،محروم شدن از منفعت یا از دست دادن منفعت در معنای عدمالنف و مناف ممننالحصول استعمال شده
است و این معنا ،اهرا از منفعت عین تفنیک شده است (ر.ک .کاتوزیان .) ۴9 :7931 ،در هر حال ،مناف غیرمستوفات یا مناف
ممنن الحصول که در ماده  7۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  793نیز مورد حمایت قرار گرفته است ،زمانی مصداق
مییابد که بهرهبرداری از مال از مالک سلب میشود .موجود شدن اینگونه مناف در آینده طبق عرف و سیر جریان طبیعی امور
مسلم است و به همین دلیل ،قابل تقویم و واگذاری میباشد .به عبارت دیگر ،مناف غیرمستوفات عبارت است از مناف ممنن
الحصول ،مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و در فرض عدم بهره برداری ،مشمول عنوان تفویت مناف بوده و
قابل مطالبه میباشد (محقق داماد .)1 :7981 ،در مقابل ،عدمالنف  ،محرومیت از نف و سود مورد انتظار است که منفعت مستقیم
عین نیست و وجود آن در آینده مورد تردید است .برای مثال ،اگر یک واحد آپارتمان مورد غصب واق شود ،استفاده از ملک
مزبور در دوران غصب ،منفعت موجود و مسلم فرض میشود و خسارت ناشی از از دست دادن آن قابل جبران است لینن این
ادعا که اگر ملک مزبور غصب نمیشد ،احتمال داشت به قیمتی بیش از قیمت حاضر فروخته شده و به همین دلیل ،غاصب باید
خسارت ناشی از این امر را جبران نماید ،عدمالنفعی است که عرف نمیتواند نظر قاطعی در اینباره ارائه نماید .عدمالنف در فقه
مشمول ادله ضمان نیست و قابل مطالبه نمیباشد (به نقل از همان) و امنان جبران آن در میان حقوقدانان نیز وابسته به شرایط و
اوضا و احوال است (ن.ک .کاتوزیان ۴9 :7931 ،و .) ۴۴
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زیانها به شمار آورد 7.در این صورت ،نهاد بیمه نمیتواند پوشش کاملی ارائه نماید و
بیمه گذار با وجود بیمه ،همواره باید ریسک آن را به دوش کشد و جبران خسارت
زیاندیده نیز با مشنل مواجه میشود که این امر برخالف هدف قانون بیمه اجباری
مصوب  7931مبنی بر حمایت از زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی است .رابعاً؛
اشاره ماده  93قانون بیمه اجباری مصوب  7931صرفاً بهوسیله نقلیه ،نا،ر به مورد غالب
است زیرا ممنن است اموال و اشیای تحت مالنیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث که
خسارت دیده است تنها اتومبیل وی نباشد کما ایننه بند ب ماده  7قانون بیمه اجباری
مصوب  ،7931در تعریف خسارات مالی به «اموال شخص ثالث» اشاره میکند که اطالق
آن ،هر مالی را شامل میشود.
 .9-5-5کسر قیمت خودرو (اُفت قیمت)

خسارتهای مالی قابل جبران توسط بیمهگر شخص ثالث و قیود حاکم بر ...

لذا باید مقصر حادثه را در حدود قواعد عام مسؤولیت مدنی ،مسؤول جبران این دسته

ماده  93قانون بیمه اجباری مصوب  7931همسو با رویه غالب ،جبران خسوارت موالی را
در فرض عدم توافق طرفین ،صرفاً از طریق تعمیر وسیله نقلیه زیاندیده ممنن دانسوته و
سخنی از اُفت قیمت به میان نیاورده است (همچنین نگاه کنید به ماده  1آییننامه اجرایوی
ماده  91قانون مزبور) .با وجود این ،به سه دلیل باید ،اهر ماده مزبوور را نوا،ر بوه موورد
غالب دانست و راه را بر جبران زیان ناشی از اُفت قیمت خودرو مسدود ننرد:
اوالً؛ طبق بند ب ماده  7قانون بیمه اجباری مصووب  ،7931خسوارت موالی «زیوانهوایی
است که به سبب حوادث موضو این قانون ،به امووال شوخص ثالوث وارد شوود» .کسور
قیمتی که در نتی ه حادثه رانندگی حاصل میشود ،ینی از خسارات مسلمی است که بوه
 . 7با عنایت به تبصره  9ماده  8ق.ب.ا 7931 .و همسو با ماده  7قانون مسؤولیت مدنی و ماده  991قانون مدنی ،مسوؤول حادثوه
رانندگی در رابطه با خسارات مال ی ،شخصی است که مقصر حادثه تلقی می شود یعنی مسؤولیت متصرف وسیله نقلیه در رابطوه
با خسارات مالی ،مبتنی بر نظریه تقصیر است :برای مطالعه بیشتر ر.ک( .فالح خارینی.)98-91 :7938 ،
 .برخی در تفسیر قانون سابق نه تنها کسر قیمت را نوعی خسارت مستقیم و تحت پوشوش بیموهناموهی شوخص ثالوث تلقوی
میکردند بلنه درج شرط عدم مسؤولیت بیمهگر نسبت به کسر قیمت در شرایط عمومی بیمهنامهها را نیز خالف قوانون و باطول
میدانستند .ر.ک( .خدابخشی 9 :7939 ،و  .)99در حال حاضر نیز چنین شرطی با توجه به ماده  77ق.ب.ا 7931 .به نظر باطول
قلمداد میشود.
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وسیله نقلیه زیاندیده وارد میشود .بهعبارت دیگر ،کسر قیموت ناشوی از حادثوه ،زیوانی
است که تحت تعریف خسارت مالی در بند مذکور قرار میگیرد.
ثانیاً؛ بند ب ماده  7قانون بیمه اجباری مصوب  ،7931که خسارات مالی را زیانهای وارد
بر اموال شخص ثالث تعریف کرده است ،نشان میدهود کوه خسوارات موالی زیواندیوده
ممنن است محدود به وسیله نقلیه وی نباشد .یا اساساً وسیله نقلیهای موجوود نباشود توا
بحث تعمیر آن در میان باشد .بلنه شاید زیاندیده عابر پیادهای باشد که در اثور تصوادف،
مالی که در دستش حمل میکرده خسارت ببیند یا از بین برود .بوهعبوارت دیگور ،امووال
شخص ثالث نه تنها شامل وسیله نقلیه زیاندیده میشود .بلنه محموالت زیاندیده را نیز
دربر میگیرد .این امر از مفهوم مخالف بند الوف مواده  71قوانون بیموه اجبواری مصووب
 7931نیز قابل استباط است .چراکه بند مزبور «خسوارت وارده بوه وسویله نقلیوه مسوبب
حادثه و محموالت آن» را از شومول بیموه موضوو ایون قوانون خوارج دانسوته اسوت و
خسارات وارده بر وسیله نقلیه ثالث و محموالت آن را خوارج ندانسوته اسوت .بنوابراین،
حنم ماده  93قانون بیمه اجباری مصوب  7931راج به وسیله نقلیه ،نا،ر به مورد غالب
است .در غیر این صورت ،نه تنها کسر قیمت قابل مطالبه نخواهود بوود .بلنوه خسوارات
وارده بر محموالت وسیله نقلیه ثالث نیز نبایست قابل جبران باشد .در حالی که اگر مقنن
چنین منظوری میداشت ،در تعریف خسارات مالی از زیانهای وارده بور امووال شوخص
ثالث سخن نمیگفت بلنه خسارات مالی را زیانهایی تعریف میکرد که به وسویله نقلیوه
شخص ثالث وارد میشود.
ثالثاً؛ حنم ماده قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشویه از تصوادفات راننودگی بوه وسویله
نقلیه موتوری مصوب  79۴1/3/79که تعیین مقدار کسر قیمت را پیشبینی نمووده اسوت ،نیوز
این نظر را تأیید میکند .به موجب این ماده« ،کاردانهای فنوی راهنموایی و راننودگی و پلویخ
راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین میشوند منلفند علت وقو تصوادف و
چگونگی آن را صریحاً با تشریح وض محل تصادف در صورتم لخ قید و میزان خسوارت
وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتی ه تصادف حاصل میشوود
معلوم نمایند .در صورتی که تعیوین میوزان خسوارت در محول ممنون نباشود میتووان آن را
موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود .مندرجات صورتم لسی که به طریق فووق تنظویم
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در هر حال ،بهتر بود قانونگذار امنوان مطالبوه اُفوت قیموت خوودرو را صوریحاً در قوانون بیموه
اجباری پیشبینی مینمود تا مان هرگونه اختالف نظر و تضارب آرا در این خصوص میشد.

 .5-5میزان خسارت مالی قابل پرداخت توسط بیمهگر
هرچند بیمهگر با انعقاد عقد بیمه شخص ثالث ،طبق قانون ،متعهود بوه جبوران خسوارات
مالی وارد به اشخاص ثالث میشود .اما ،این تعهد در برخی موارد ،کلیوه خسوارات موالی
وارده به اشخاص ثالث را در بر نمیگیرد .چراکه قوانون بیموه اجبواری  ،7931عوالوهبور
استثنائات مسؤولیت بیمهگر مندرج در ماده  ،71میزان تعهد بیمهگر را در خصوص جبران
خسارات مالی به دو نو محدودیت سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه شخص ثالث
و خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف مقید نموده است.
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میگردد معتبر است مگر اینکه خالف آن ثابت شود».
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 .5-5-5سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه شخص ثالث
بر اساس ماده  8قانون بیمه اجباری  ،5931حوداقل مبلو بیموه موضوو ایون قوانون در
بخش خسارت مالی (تعهد قانونی در بخش خسارت مالی) ،معادل  /1درصود تعهودات
بدنی است .تعهدات بدنی نیز طبق ماده  ،8معادل حداقل ریالی دیه یک مورد مسولمان در
ماههای حرام است .بنابراین ،حداقل مبل بیمه موضوو ایون قوانون در بخوش خسوارات

 .7اداره حقوقی قوه قضائیه نه تنها در زمان حنومت قانون بیمه اجباری مصوب  79۴1کسر قیمت را قابل مطالبه دانسته بود بلنه
در زمان حنومت قانون اصالح قانون بیمه اجباری  7981نیز همان دیودگاه را در نظریوههای مشوورتی بوه شومارههای 1/ 711
مورخ  791 /۴/1و  1/339۴مورخ  7987/77/8دوباره تنرار نمود.
 .کما ایننه در عمل ،شرکتهای بیمه ،اُفت قیمت را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمیکنند و زیاندیده در ابتدا بوا مراجعوه
به شورای حل اختالف مبادرت به تامین دلیل محاسبه و برآورد کسر قیمت خودرو میکند و سوسخ بور اسواس نظور کارشوناس
مربوط و میزان کسر قیمت محاسبه شده ،اقدام به طرح دعوا علیه مقصر حادثه در مرج قضائی صالح میکند .الزم به ذکر اسوت
که رویه عملی مذکور به لحاظ نظری قابل توجیه نیست .زیرا در تبصره  9ماده  8ق.ب.ا ،7931 .جبران خسارت مالی بور عهوده
بیمهگر یا مقصر حادثه قرار داده شده است .اگر کسر قیمت تحت عنوان خسارت مالی قرار نگیرد و توسط بیمهگر قابول جبوران
دانسته نشود ،برعهدهی مقصر حادثه نیز نباید باشد .بر فرض ،حتی اگر رویه عملی نیز پذیرفته شود بورخالف اطوالق تبصوره 9
ماده  8ق.ب.ا ،7931 .قاعده خسارت متنا،ر نبایست در دعوای مطالبه کسر قیمت اِعمال شود .چراکه در این دیدگاه ،فورض بور
آن است که اُفت قیمت تحت پوشش قانون بیمه اجباری قرار ندارد .بر عنخ ،اگر طبق نظر مختار ،اُفت قیمت خودرو ،خسارت
مالی محسوب و در چارچوب قانون بیمه اجباری قابل جبران دانسته شود ،مسؤولیت بیمهگر یا مقصر حادثه در جبران آن ،طبوق
تبصره  9ماده  ،8صرفاً تا میزان خسارت متنا،ر وارده به گرانترین خودروی متعارف ،خواهد بود.
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مالی ،معادل  /1درصد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام است .برای مثوال ،در سوال
 7938دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام 911 ،میلیون تومان تعیین شد و  /1درصود
آن ،معادل  3میلیون تومان میشود که این مبل  ،حداقل تعهدات شورکت بیموه در جبوران
خسارات مالی اشخاص ثالث است 7که توسط قانونگوذار پویشبینوی شوده اسوت (تعهود

 .7همانگونه که طبق نرخ اعالمی توسط بیمه مرکزی ایران در سال  7938حداقل مبل تعهدات بیمهگر به شرح مذکور در مثال است .البته با
توجه به افزایش مبل دیه در هر سال ،حداقل مبل بیمهی موضو قانون در بخش خسارات مالی نیز به تب آن ،افزایش مییابد .با توجه به
تبعیت مزبور شاید بتوان گفت که اگر افزایش حداقل ریالی دیهی یک مرد مسلمان در ماههای حرام در اثنای مدت قرارداد بیمه باشد همانند
خسارت بدنی ،سقف تعهدات مالی بیمهگر افزایش یافته و اخذ الحاقیه در رابطه با خسارت مالی نیز منتفی میباشد .چراکه در مورد خسارات
مالی ،تعهد قانونی بیمهگر بر اساس ماده  8ق.ب.ا ،7931 .معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی و تابعی از آن است .با این وجود ،ماده
 8ق.ب.ا 7931 .که در مقام بیان ،اخذ الحاقیه را صرفا در رابطه با خسارات بدنی منتفی دانسته و حتی امنان افزایش مبل بیمهنامه را در
بخش خسارت مالی توسط بیمهگذار ،نه تنها در زمان صدور بلنه در اثنای مدت بیمهنامه نیز پیشبینی نموده است ،نظر منتفی بودن اخذ
الحاقیه در بخش خسارت مالی را تضعیف میکند .از سوی دیگر ،مقصود ماده  8ق.ب.ا 7931 .آن است که مالک جبران خسارت ،مبل
مندرج در بیمهنامه است نه ارزش دیه در روز حادثه یا پرداخت خسارت (کاتوزیان و ایزانلو 931 :7931 :و  .)937به عبارت دیگر ،افزایش
حداقل ریالی دیهی یک مرد مسلمان در ماههای حرام در اثنای مدت قرارداد بیمه ،سقف تعهدات مالی بیمهگر را افزایش نمیدهد .مؤید این
دیدگاه ،مفاد ماده  93ق.ب.ا .و ماده  1آیین نامه اجرایی ماده  91قانون مزبور میباشد که بیمهگر را ملزم به پرداخت خسارت تا سقف
تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه شخص ثالث دانسته است .دیدگاه اخیر متضمن این معناست که افزایش حداقل ریالی دیهی یک مرد
مسلمان در ماههای حرام در اثنای مدت قرارداد بیمه ،تاثیری بر تعهد مالی بیمهگر ندارد و بنابراین ،بیمهگذار نیز تنلیفی در اخذ الحاقیه در
بخش خسارت مالی نخواهد داشت .این نتی ه با ماده  8ق.ب.ا 7931 .سازگاری ندارد که حداقل مبل بیمه در بخش خسارت مالی را (تعهد
قانونی در بخش خسارت مالی) ،معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی دانسته است .نمیتوان گفت که قانونگذار حداقل قانونی و الزامی را
هم برای بیمهگر و هم برای بیمهگذار تعیین نموده اما سسخ از مالک و مبنای مزبور عدول نموده است .برای جلوگیری از این تناقض
میتوان گفت :اوالً؛ بیمهگذار ملزم به اخذ الحاقیه میباشد .ثانیاً؛ بیمهگر در هر حال ملزم به جبران خسارات مالی ثالث با توجه به افزایش
تعهدات بدنی است حتی اگر بیمهگذار الحاقیه اخذ ننموده باشد .منتها در فرض اخیر ،بیمهگر پخ از جبران خسارت زیاندیده ،برای بازیافت
مابه التفاوت خسارت مالی پرداختی و مبل بیمهنامه ،میتواند به بیمهگذار رجو نماید .این دیدگاه هرچند با ،اهر ماده  8هماهنگ است که
منتفی شدن اخذ الحاقیه را مختص به خسارات بدنی دانسته است و هم جبران خسارت ثالث زیاندیده را تسهیل نموده که هماهنگ با هدف
کلی قانون بیمه اجباری  7931است ،با این وجود پذیرش آن دشوار است .زیرا با ایننه قانونگذار دارنده را ملزم به اخذ بیمه نامه شخص
ثالث نموده است لینن در صورت سرپیچی از تنلیف قانونی مزبور ،جبران خسارت ثالث زیاندیده بر عهده هیچ نهادی قرار نگرفته است
بلنه خود مقصر حادثه ملزم به جبران خسارت زیاندیده میباشد (ن.ک .تبصره  9ماده  8ق.ب.ا .).به طریق اولی ،وقتی بیمهگذار نسبت به
افزایش تعهدات مالی الحاقیه اخذ ننموده باشد بیمهگر تعهدی به پرداخت خسارت بیش از مبل مندرج در بیمه نامه ندارد .وانگهی ،اهر ماده
 8ق.ب.ا .داللت بر این دارد که تعهدات بدنی ،مبنای تعیین حداقل مبل مندرج در بیمهنامه در زمان صدور بیمهنامه است لینن افزایش مبل
ریالی دیه پخ از صدور بیمهنامه تاثیری بر تعهد قانونی بیمهگر و نیز تنلیف بیمهگذار ندارد هرچند بیمه گذار میتواند (مختار است) برای
جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور ،در زمان صدور بیمهنامه یا پخ از آن ،بیمه تنمیلی تحصیل کند و بیمهگر ملزم به اجابت
درخواست بیمهگذار است .همچنین در مواد  79و  7ق.ب.ا .در برابر منتفی شدن الحاقیه در رابطه با خسارت بدنی ،امنان بازیافت مازاد
پرداختی ناشی از افزایش ریالی مبل دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی پیشبینی شده است اما در رابطه با خسارت مالی چنین ترتیبی
مقرر نشده است .بعالوه ،پرداخت مازاد پرداختی و بازیافت آن از مقصر حادثه نیز در شمار موارد مندرج در ماده  71ق.ب.ا .نیامده است .در
نتی ه ،به نظر میرسد افزایش مبل دیه و به تب آن افزایش سقف تعهدات قانونی بیمهگر در خصوص خسارت مالی ،در ت دید بیمهنامه
مؤثر خواهد بود نه بر بیمهنامههایی که سابق بر افزایش مزبور صادر شده باشند .به عبارت دیگر ،افزایش مبل ریالی دیه در اثنای مدت
بیمهنامه ،تاثیری بر سقف تعهدات بیمهگر در خصوص خسارت مالی که در بیمهنامه مندرج است ،ندارد مگر ایننه بیمهگذار اقدام به اخذ
الحاقیه نماید .فلذا منتفی شدن اخذ الحاقیه در صورت افزایش مبل ریالی دیه در اثنای مدت بیمهنامه به موجب ماده  8ق.ب.ا ،.اختصاص به
خسارات بدنی دارد که سقف تعهدات بیمهگر در خصوص خسارات بدنی به تب افزایش مبل ریالی دیه در اثنای مدت بیمهنامه ،در برابر

ثالث بیش از  3میلیون تومان برآورد شود ،بیمهگر صورفاً منلوف بوه پرداخوت  3میلیوون
تومان است و الباقی طبق تبصره  9ماده  8قانون بیمه اجباری  5931برعهده مقصر حادثه
خواهد بود.
البته بیمهگذار میتواند (مختار است) برای جبوران خسوارتهوای موالی بویش از حوداقل
قانونی مزبور ،در زمان صدور بیمهنامه یا پخ از آن ،بیموه تنمیلوی تحصویل کنود (تعهود
مازاد مالی) .در صورتی که بیمهگذار در خصوص خسارتهوای موالی تقاضوای پوشوش
بیمهای بیش از حداقل مذکور را داشته باشد ،بیمهگر منلف به انعقاد قرارداد بیمه تنمیلی
با بیمهگذار میباشد 7.حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که از طریوق بیموه
مرکزی اعالم میشود ،توسط بیمهگر تعیین میگردد (تبصره  7ماده  8قانون بیمه اجباری
.)5931
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قانونی یا اجباری) .لذا هرگاه در حادثهای در سال  ،7938خسارات وارد به اموال شوخص

در نتی ه ،هرگاه در سال  7938شخص الف بهعنوان مقصر حادثوه در تصوادف راننودگی
باعث ورود خسارت به اتومبیل شخص بشود و در برآورد خسارت وارده ،میوزان آن 71
میلیون تومان تعیین شود ،شرکت بیمه ملزم بوه پرداخوت  3میلیوون توموان اسوت و بقیوه
خسارات برعهده مقصر حادثه 9قرار میگیورد .مگور اینکوه شوخص الوف بورای جبوران
خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور ،در زمان صدور بیمهنامه یا پخ از آن ،بیموهناموه
تنمیلی تحصیل کرده باشد که در این صورت ،سقف تعهودات موالی بیموهناموه شوخص
ثالث ،به میزان تعهد قانونی در سال ( 7938یعنی نه  3میلیون تومان در مثال فووقالوذکر)
بهعالوه تعهد مازاد مالی (یعنی آنچه که افزون بر حداقل مبل قانونی ،بوا پرداخوت حوق
زیاندیده طبق قانون افزایش پیدا میکند گرچه مازاد پرداختی ناشی از افزایش ریالی مبل دیه در نهایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی
قابل بازیافت است.

 .7به موجب بند  9قسمت الف ماده آییننامه اجرایی ماده  11قانون بیمه اجبااری  5931مصووب هیوأت وزیوران در جلسوه
مورخ  ...« ،7938/ /8امتنا از عرضه پوشش مازاد خسارتهای مالی موضو تبصره  7ماده  8قانون توسط بیمهگر دارای م وز»
از جمله مصادیق قصور یا تخلف شرکتهای بیمه به شمار آمده و برای آن م ازات تعیین شده است.
 .فرض بر این است که قیمت اتومبیل مذکور کمتر از  11درصد سقف تعهدات بدنی اسوت توا ایوراد خسوارت متنوا،ر ،وارد
نباشد .در قسمت بعدی در این مقاله ،به بررسی خسارت متنا،ر پرداخته میشود.
 . 9مستفاد از تبصره  9ماده  8قانون بیمه اجباری .5931
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بیمه مربوط ،بیمهنامه تنمیلی اخذ شده باشد) خواهد بود .بورای مثوال ،ممنون اسوت در
زمان صدور بیمهنامه ،به تقاضای دارنده ،سقف تعهدات مالی 1 ،میلیون توموان تعیوین و
حق بیمه مربوط پرداخت شود .در این فرض ،سقف تعهدات بیمهنامه در جبران خسارت
مالی ،مبل مزبور خواهد بود.
 .5-5-5خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف
قید دیگر قانون بیمه اجباری در خصوص میزان تعهدات مالی بیمهگر (و همچنین مقصور
حادثه) این است که خسارات مالی وارده تا میزان خسارت متنوا،ر وارده بوه گورانتورین
خودروی متعارف قابل جبران است .بوه موجوب تبصوره  9مواده  8قوانون بیموه اجبواری
« ،7931خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متنوا،ر وارده بوه
گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران
خواهد بود» .در ادامه ،تبصره  ۴مواده  8در تعریوف خوودروی متعوارف ،مقورر مویدارد:
«منظور از خودروی متعارف ،خودرویی است کوه قیموت آن کمتور از  11درصود سوقف
تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود ،باشد».
طبق ماده دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضو تبصورههوای  9و  ۴مواده  8قوانون
بیمه اجباری  ،7931مصووب شوورای عوالی بیموه در جلسوه موورخ  ،7938/1/79میوزان
خسارت موضو تبصره  9ماده  8قانون بیمه اجبواری نیوز متنوا،ر بوا خسوارت وارده بوه
گرانترین خودروی متعارف و نه به تناسب و نسبتگیری از خودروی متعوارف محاسوبه
خواهد شد .بهعبارت دیگر ،کارشناس ارزیاب خسارت برای تعیین میزان خسوارت بایود
به این پرسش پاسف دهد که اگر خسارت متنا،ر و مشابهِ وارده به خودروی نامتعارف ،به
گرانترین خودروی متعارف وارد میآمد ،میزان خسارت چقدر میبودد فرض کنیود یوک
دستگاه سمند در یک سانحه رانندگی با یک دستگاه سواری بنوز بوه قیموت  191میلیوون
تومان تصادف میکند و راننده سمند ،مقصر حادثه تشوخیص داده مویشوود .در اثور ایون
حادثه ،ینی از چراغهای جلوی خودروی بنز میشنند و طبق نظر کارشناس ارزیواب1 ،
میلیون تومان به اتومبیل بنز خسارت وارد میشود .اگر سقف تعهودات بودنی (دیوه مورد
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نامتعارف به شمار میآید .زیرا خودروی نامتعارف خودروی سواری است که ارزش روز
آن در زمان وقو حادثه به تشخیص ارزیابوان خسوارت ،کارشناسوان ارزیوابی خسوارت
شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری ،معادل یا بیشوتر از  11درصود سوقف
تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال اعالم میشود ،باشود .در نتی وه ،بورای تعیوین میوزان
خسارت قابل پرداخت باید دید چراغ عقب گرانترین خوودروی متعوارف (یعنوی چوراغ
جلوی خودرویی با قیمت کمتر از  11درصد مبل  911میلیون تومان یعنوی کمتور از 781
میلیون تومان) ،چه میزان قیمت دارد .برای مثال ،اگر چراغ جلوی گورانتورین خوودروی
متعارف 9 ،میلیون تومان باشد ،مبلو مزبوور میوزان خسوارت قابول پرداخوت بوه مالوک
خودروی بنز خواهد بود .لذا یک دوم خسارت وارده به بنز برعهده بیمهگور سومند قورار
میگیرد .بقیه خسارت وارده ،نه تنها تحت پوشش بیمهنامه ثالوث قورار نخواهود داشوت.
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مسلمان در ماه حورام)  911میلیوون توموان باشود ،اتومبیول بنوز مزبوور ،یوک خوودروی

بلنه برعهده راننده سمند نیز نمیباشد .البته اگر اتومبیل بنوز دارای بیموهناموه بدنوه باشود
مالک میتواند از طریق آن ،بقیه خسارت را دریافت نمایود در غیور ایون صوورت ،خوود
مالک اتومبیل بنز متحمل آن میشود.

7

 . 7در این صورت نیز خسارات به طور غیرمستقیم برعهدهی مالک قرار میگیرد زیرا وی م بور است برای ت دید بیموهناموهی
بدنه ،حق بیمهی بیشتری به دلیل از بین رفتن تخفیف عدم خسارت بسردازد .وانگهی مسولهای که پرداخت خسارت از طریق بیمه
بدنه مطرح میسازد امنان یا عدم امنان رجو بیمهگر بدنه پخ از جبران مابقی خسارت زیاندیده ،به مقصر حادثه است .چراکه
از یک سو ،طبق اصل قائممقامی بیمهگر در بیمه اموال (که بیمه بدنه اتومبیل در این قسم از انوا بیمه قرار میگیرد) ،بیمهگر پخ
از جبران خسارات بیمهگذار ،به قائممقامی بیمهگذار حق رجو به مسوؤول حادثوه را خواهود داشوت (مواده  91ق.ب .مصووب
 .)7971از سوی دیگر ،تبصره  9ماده  8ق.ب.ا ،7931 .مقصر حادثه را نیز صرفاً تا میزان خسارت متنا،ر وارده ،مسوؤول قلموداد
میکند .در حل این اشنال ،به نظر میرسد که تبصره  9ماده  ،8حاوی قاعده جدید تحدید مسؤولیت مقصر حادثوه در خسوارات
مالی وارد بر اتومبیل ثالث است .لذا مقصر حادثه مسؤولیتی بیش از خسارات متنا،ر ندارد و در نتی ه ،بیمهگری کوه بور اسواس
بیمهنامهی بدنه ،الباقی خسارات وارده را پرداخت میکند ،نمیتواند به مقصر حادثه رجو کند .زیرا طبق ماده  91ق.ب .مصوب
 ،7971بیمهگر بد نه ،حق رجو به مسؤول را دارد در حالی که مقصر حادثه بویش از میوزان خسوارت متنوا،ر وارده کوه توسوط
بیمهگر شخص ثالث جبران میشود ،مسؤولیت دیگری ندارد .به عبارت دیگر ،مقنن مسوؤولیت مودنی مقصور حادثوه را در ایون
فرض ،محدود کرده است .مؤید این دیدگاه ،نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شوماره  1/31/ 371موورخ 7938/1/79
است که بیان میدارد « :با توجه به صراحت تبصره  9ماده  8ق.ب.ا 7931 .مبنی بور عودم مسوؤولیت راننوده مقصور نسوبت بوه
خسارات مازاد بر خودروی متعارف ،شرکت بیمه ،متعاقب پرداخت وجه بیمهی بدنه ،حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد».
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شایان توجه است که اگر قطعات انوا گرانترین خودروهای متعوارف ،اخوتالف قیموت
داشته باشند ،گورانتورین آن ،موالک قورار خواهود گرفوت (تبصوره  7مواده اصوالحی
دستورالعمل) و در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی اسوت کوه نمونوه آن در
خودروی متعارف موجود نیست ،مالک ارزیابی ،قیموت قطعوه مشوابه آن در گورانتورین
خودروی متعارف خواهد بود (تبصره ماده اصالحی دستورالعمل).
بخش اخیر تبصره  9ماده  ،8حنمی را بیان میکند که داللت بر پویشبینوی نظوام خواص
جبران خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد .چراکوه خسوارت متنوا،ر وارده بوه
گرانترین خودروی متعارف نه تنها در صورت وجود بیمهنامه شخص ثالث قابول اعموال
است .بلنه حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه فاقد بیمهنامه معتبر شخص ثالث باشد
نیز به نف مقصر حادثه اعمال خواهد شد .حنمی که در نظام حقوقی ایران سابقه نداشوته
است 7و توجیه آن در چارچوب مرسوم مسؤولیت مدنی و با توجوه بوه اصوول و قواعود
سنتی بهویژه قاعده الضرر غیرممنن است.
 .7در این رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی به شماره  1/31/ 371مورخ  7938/1/79اعالم میدارد« :صرفنظر
از آننه ممنن است اطالق حنم مقنن در تبصره  9ماده  8ق.ب.ا 7931 .مبنی بر پرداخت «خسارت متنا،ر وارده به گرانترین
خودروی متعارف» به ویژه دربارهی مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد ،اما حنم قانونی است که احتماالً با هدف جلوگیری
از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وض شده است
و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است ،الزماالجرا است».
 .برخی در این رابطه بیان نمودند، « :اهراً خود مسبب حادثه نیز تعهد بیشتری ندارد و قانونگذار بدون توجوه بوه اصول جبوران
کامل خسارت ،محدودیتی برای مسؤولیت مدنی او قائل شده است و این امر قابل ایراد مینماید زیرا روشن نیست به چه دلیول
باید از قاعده عمومی اصل جبران کامل خسارت چشمپوشی کرد و مسؤولیت مدنی رانندهی مسبب حادثه را محودود نموود .بوه
نظر نمیرسد که استفاده از خودروی گرانقیمت ،تقصیر محسوب گردد و نمیتوان بخشوی از خسوارت را بوه خوود زیواندیوده
نسبت داد» (صفایی و رحیمی .)911 :7931 ،در مقابل ،برخی بیان داشتهاند کوه عودم قابلیوت پیشبینوی میوزان ضورر از جانوب
واردکنندهی زیان مبنای وض تبصره  9ماده  8ق.ب.ا .میباشد ر.ک( .کاتوزیان و ایزانلو .)93 :7931 ،بوا ایون وجوود ،بوه نظور
میرسد که قانونگذار در این ماده از نظریههای مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصول جبوران کامول خسوارات
فاصله گرفته و تالش کرده است تا بر مبنای عودالت تووزیعی و نیوز مالحظوات اخالقوی و اقتصوادی و مالحظوات مربووط بوه
سیاستگذاری اجتماعی ،اثر مسؤولیت مدنی را به نف قشر ضعیفتور جامعوه بوه لحواظ اقتصوادی ،تعودیل نمایود .در حقیقوت،
همانگونه که برخی از حقوقدانان نیز به مناسبتی دیگر بیان نمودهاند« ،در مسوؤولیت مودنی نیوز مویتووان وضوعیت اقتصوادی و
اجتماعی ینی از طرفین را در تعیین قلمرو حقوق و تنوالیف آنوان در مقابول ینودیگر دخالوت داد و اندیشوهی ینسوان بوودن
مسؤولیت مدنی برای همه در هر شرایطی را ،که مبتنی بر عدالت صوری است ،کنار گذاشت  ...بویژه الزم اسوت در رابطوه بوین
نیازمند و ثروتمند با اختصاص ضرر به طرف ثروتمند ،هودف اجتمواعی بوازتوزی ثوروت را دنبوال کورد .اختصواص ضورر بوه
ثروتمندان نه تنها بر مبنای عدالت طبیعی توزیعی ،انصاف و اشراق قابل توجیه است ،به استناد نظریه نزولی بودن مطلوبیت نهایی
پول (که بر اساس آن یک ریال برای انسانی تهیدست بیشتر از انسانی ثروتمند ارزش دارد) دارای منطق اقتصادی نیز هست .پخ
در مواردی که دلیل قان کنندهای وجود نداشته است که ینی از طرفین برای کاهش هزینههای حادثه در موقعیوت بهتوری اسوت،
ضرر را باید به طرف ثروتمندتر اختصاص داد؛ زیرا در این صورت جبران خسارت و یا تحمل آن از محل ریوالهوایی صوورت
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دیگر، ،اهر تبصره  9ماده  8قانون بیمه اجباری  ،5931به گونهای نگارش یافته که کلیوه
خسارات مالی وارده را (فارغ از نو مال حادثه دیده) تا میزان خسارت متنوا،ر وارده بوه
گرانترین خودروی متعارف قابل جبران میداند .چنین برداشتی از ،اهر تبصره مزبور ،نه
تنها به معنای گسترش حنم استثنائی مندرج در تبصره اسوت ،بلنوه بوا قاعوده الضورر و
اصل شناخته شده جبران کامل خسارات نیز مباینت آشنار دارد .وانگهی ،اهر تبصرههای
 9و  ۴ماده  8قانون بیمه اجباری  5931و همچنین لزوم جبران کلیه خسارات در تبصوره
ماده مزبور نشان میدهد که باید از اطوالق تبصوره  9درگذشوت و لوزوم رعایوت قیود
خسارت متنا،ر را با توجه به معیار گفتوهشوده ،نوا،ر بوه مووردی دانسوت کوه موضوو
خسارت مالی وارد به ثالث ،وسیله نقلیهی ثالث میباشد .وانگهی اگر موضوو خسوارات
مالی ،وسیله نقلیه نباشد ،اِعمال معیار خودروی متعارف فاقد توجیه منطقی خواهود بوود.
مضافاً بر اینکه میتوان حوادث رانندگی مذکور در تبصره  9ماده  8را نوا،ر بوه برخوورد
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مسولهی دیگری که در این تبصره مغفول مانده است ،نو مال حادثهدیده است .بهعبوارت

دو یا چند وسیله نقلیه و نه برخورد وسیله نقلیه با اموال ثالث در نظر گرفت.

 .9جمعبندی و پیشنهادها
اطالق تعریف خسارت مالی در بند ب ماده  7قانون بیمه اجباری  ،7931خساراتی را که
بر اموال شخص ثالث (اعم از عین یا منفعت یا حق) وارد شود دربرمیگیرد .وانگهی
چنانچه خسارات ناشی از محروم شدن از مناف طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی قابل
مطالبه باشد دلیلی وجود ندارد تا چنین خساراتی را طبق قانون بیمه اجباری از بیمهگر
قابل مطالبه ندانیم .در نتی ه ،اشارهی ماده  93قانون بیمه اجباری  7931صرفاً به وسیله
نقلیه ،نا،ر به مورد غالب است .زیرا ممنن است اموال و اشیای تحت مالنیت یا تصرف
قانونی اشخاص ثالث که خسارت دیده است تنها اتومبیل وی نباشد کما اینکه بند ب
ماده  7قانون بیمه اجباری  ،7931در تعریف خسارات مالی به «اموال شخص ثالث» اشاره
میکند که اطالق آن هر مالی را شامل میشود.
می گیرد که برای وی نسبت به طرف فقیرتر ،ارزش کمتری دارد و به این ترتیب ،سطح کلی رفاه اجتماعی ،کمتر کاهش مییابد»
(بادینی.)1 1-178 :793 ،
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همچنین مستفاد از بند ب ماده  7قانون بیمه اجباری  7931و مفهوم مخالف بند الف ماده
 71قانون بیمه اجباری  7931و حنم ماده قانون رسیدگی فوری به خسوارات ناشویه از
تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب  79۴1/3/79کسر قیمت خودرو (اُفوت
قیمت) که در نتی ه حادثه رانندگی حاصل میشود ،ینی از خسارات مسولمی اسوت کوه
ممنن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتی ه ،تحت پوشش بیموهناموه شوخص
ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمهگور اسوت .زیورا در تبصوره  9مواده  8قوانون بیموه
اجباری  ،7931جبران خسارت مالی برعهده بیمهگر یا مقصر حادثه قرار داده شده اسوت.
اگر اُفت قیمت تحت عنوان خسارت مالی قرار نگیرد و توسط بیمهگر قابل جبران دانسته
نشود ،برعهده مقصر حادثه نیز نباید باشد .در هر حال ،جهت جبران کامل خسارت موالی
زیاندیده ،پیشنهاد میشود با اصالح قانون بیمه اجباری ،امنان جبران اُفت قیموت وسویله
نقلیه صریحاً پیشبینی گردد.
در تعیین میزان خسارت متنا،ر ،کارشناس ارزیاب خسارت بایود بوه ایون پرسوش پاسوف
دهد که اگر خسارت متنا،ر و مشابهِ وارده به خودروی نامتعارف ،به گرانترین خودروی
متعارف ،وارد میآمد ،میزان خسارت چقدر میبود .قانونگذار در پیشبینی نهاد خسوارت
متنا،ر ،از نظریههای مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامول
خسارات فاصله گرفته و تالش کرده تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز مالحظات اخالقوی
و اقتصادی و مالحظات مربوط به سیاستگذاری اجتماعی ،اثر مسؤولیت مدنی را بوه نفو
قشر ضعیفتر جامعه به لحاظ اقتصادی تعدیل نماید .با توجه به استثنائی و خالف قاعده
بودن نهاد خسارت متنا،ر ،بهنظر میرسد اِعمال قاعده خاص خسارت متنوا،ر ،صورفاً در
فرضی قابل اجراء است که موضو خسارت مالی ثالث ،وسیله نقلیه وی بووده باشود .در
مواردی که خسارات مالی بر سایر اموال زیواندیوده غیور از وسویله نقلیوه وی وارد شوده
باشد ،کل خسارات مالی حسب مورد توسط بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه (حداکثر تا
سقف تعهدات مالی بیمهنامه) و یا توسط شخص مقصر حادثوه جبوران مویشوود .جهوت
جلوگیری از هرگونه اختالفدیدگاه و تعارض آرا پیشنهاد میشود قانونگوذار صوریحاً در
قانون بیمه اجباری اِعمال قاعده خاص خسارت متنا،ر را به وسیله نقلیه ثالوث زیاندیوده
محدود نماید.
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حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنا به ا،هار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کسیراست ) (CCرعایت شده است
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