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چکیده

طبق مادۀ  9قانون بیمة اجباری مصوب  ،7930دارندۀ وسیلة نقلیه مکلف است برای پوشش
خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه ،حداقل به میزان دية مرد مسلمان در ماه
غیرحرام ،بیمة حوادث اخذ كند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از
وسايل نقلیه ،صدمات وارده به راننده جبران شود .علیرغم تکلیف قانونگذار ،ممکن است
دارندۀ وسیلة نقلیه به علت امتناع از انعقاد يا تمديد قرارداد بیمة حوادث يا بطالن آن ،فاقد
بیمهنامه باشد يا آنکه با وجود اخذ بیمة حوادث ،شركت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو
پروانه يا توقف و ورشکستگی ،توانايی پرداخت خسارت به زيانديده (مقصر حادثه) را
نداشته باشد .حال ،چنانچه به داليل فوق ،اين خسارتها پرداخت نشود ،آيا رانندۀ مسبب
حادثه اجازۀ مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان يا عدم امکان
مراجعه به صندوق ،همراه با مبانی و داليلی است كه در اين مقاله به بررسی و تحلیل آن
پرداخته و نتیجه آن است كه در فرض تعلیق و لغو پروانه يا توقف و ورشکستگی بیمهگر
مربوط ،اين حق برای رانندۀ مسبب حادثه برای مطالبة خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.
واژگان کلیدی :صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،بیمهگر ،رانندۀ مسبب حادثه ،حوادث
رانندگی ،خسارات بدنی.

 .7استاد گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه مازندران،

hamid.abhary@gmail.com

 .1دانشجوی دكتری حقوق خصوصی ،دانشگاه مازندران (نويسندۀ مسئول)،

m_ghorbani.j@yahoo.com
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 .1مقدمه
كثرت وقوع حوادث رانندگی در كشور و ورود خسارات متعدد جانی و مالی بـه
قربانیـان اين حوادث ،موجب شد كه برای حمايت از «اشخاص ثالث زيانديده» ،نهاد
مستقلی ،تحت عنوان صندوق تأمین خسارتهای بدنی در قانون بیمة اجباری مصوب
 77941پیشبینی و تأسیس شود كه در قانون بیمة اجباری مسئولیت مدنی مصوب
 ،7911اين نهاد باقی ماند .در حال حاضر ،مادۀ  17قانون بیمة اجباری خسارات
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیة مصوب  17930مقرر
میدارد« :به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث ناشی از وسايل نقلیه ،خسارتهای
بدنی وارد به اشخاص ثالث...توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای
بدنی» جبران شود».
يکی از تحوالت ايجادشده در قانون جديد ،اجباریشدن اخذ بیمة حوادث برای
رانندۀ مسبب حادثه است .به موجب مادۀ  9اين قانون ،دارندۀ وسیلة نقلیه مکلف به
اخذ بیمة حوادث برای رانندۀ مسبب حادثه برای پوشش خسارات بدنی شده است .با
اين وجود ،يکی از ابهامات مطرح شده آن است كه چنانچه وسیلة نقلیه فاقد بیمهنامه
باشد 9يا آنکه علیرغم انعقاد قرارداد بیمة حوادث ،بیمهگر قادر به ايفای تعهدات
قراردادی خود نباشد ،آيا صندوق تأمین خسارات بدنی مسئولیتی در برابر رانندۀ
مسبب حادثه دارد يا آنکه مسئولیت صندوق ،صرفاً ناظر به اشخاص ثالث زيانديده
است؟ بر فرض پذيرش مسئولیت ،گسترۀ آن تا چه حدی است و حقوق صندوق برای
بازيافت اين خسارات به چه ترتیب است؟ برای پاسخ به اين سؤاالت ،ابتدا مفاهیم
مربوط بررسی ،سپس ادله و مبانی امکان يا نبود امکان مراجعة به صندوق مطرح و در
انتها نیز نتیجهگیری از بحث به عمل میآيد.
 .7قانون بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 7941
 .1در ادامة مقاله ،بهاختصار قانون بیمة اجباری  7930نامیده میشود.
 .9منظور از فقدان بیمهنامه در اين مقاله ،امتناع از انعقاد يا تمديد قرارداد بیمة حوادث يا بطالن آن است.

مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارات بدنی وارد بر 709 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

 .2مفاهیم

/

 .1-2بیمۀ حوادث رانندۀ مسبب حادثه
به موجب بند  1مادۀ  1آيیننامة شمارۀ  14شورای عالی بیمه مصوب 7931/9/11
«حادثه ،هر واقعة ناگهانی ناشی از عامل خارجی است كه بدون قصد و ارادۀ بیمهشده
در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح ،نقص عضو ،ازكارافتادگی و يا فوت بیمهشده
شود» .بر همین اساس ،در تعريف بیمه حوادث بیان شده است« :عقدی است كه به
موجب آن ريسکهای فوت ،نقص عضو و ازكارافتادگی ناشی از حادثه تأمین شود»
(منوچهری.)7930 ،
گسترش صنعت خودرو و افزايش روزافزون سوانح و حوادث رانندگی ،مقنن را
مجاب كرده تا برای حمايت اقتصادی از افراد در مقابل خسارتهای ناشی از وسايل
نقلیه و تأمین بخشی از خسارتها ،نگاه ويژهای به اين بخش داشته باشد و در قوانین و
آيیننامه های مربوطه ،مفاهیم ،اصول و اوصاف حاكم بر اين حوزه را مشخص كند
(مادۀ  7قانون بیمة اجباری  7930يا مادۀ  7آيیننامة اجرايی مادۀ  9قانون بیمة اجرايی
 7930مصوب  7931/4/11هیئت وزيران) .بنابراين ،بیمة حوادث رانندۀ مسبب حادثه،
عقدی است اجباری كه بیمهگر متعهد میشود در صورت بروز هرگونه سانحة ناشی از
وسايل نقلیة موتوری و محموالت آنها ،مبلغ معینی (حداقل به میزان دية مرد مسلمان
در ماه غیرحرام) به رانندۀ مسبب حادثه پرداخت كند .بدين ترتیب ،صرف وقوع
حادثه ،بیمهگر را مکلف به پرداخت خسارات میكند و تقصیر راننده تأثیری در
مسئولیت شركت بیمه ندارد.
نکتة قابل توجه آنکه تعريف فوق با قاعدۀ كلی مندرج در مادۀ  74قانون بیمه كه
بیمهگر را مسئول جبران خسارتهای ناشی از تقصیر بیمهگذار يا نمايندگان او ندانسته
تعارض دارد .زيرا ،از طرفی بر اساس عمومات قانون بیمه ،در صورت بروز تقصیر،
بیمهگذار حقی برای مطالبة خسارت ندارد .در حالی كه موضوع مادۀ  9قانون بیمه
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اجباری  7،7930حق دريافت خسارتهای بدنی توسط بیمهگذار است .در اين زمینه بايد
گفت اوالً ،خاص موخر مخصص عام مقدم است .پس حکم عام مقرر در مادۀ ،74
منصرف از حوادث ناشی از وسايل نقلیه است .ثانیاً ،منظور از تقصیر ،خطايی است كه
قابل پیشبینی بوده و بیمهگذار ،عرفاً و عادتاً میتوانسته از انجامدادن يا ندادن آن
ممانعت به عمل آورد (منوچهری .)7930 ،به نظر میرسد مراد از اين تفسیر ،همان
مفهوم تقصیر سنگین يا در حکم عمد است كه دكترين در كتب مسئولیت مدنی نیز به
كار بردهاند (كاتوزيان ،)7930 ،زيرا قابل پیشبینیبودن از شرايط ضرر موجب
مسئولیت است (كاتوزيان7930 ،؛ باريکلو )7931 ،و وصف فعل يا ترک فعل به
حساب نمیآيد .با اين حال ،از آنجايی كه «تقصیر» در حقوق بیمهای ،بار معنايی
خاص خود را دارد ،حقوقدانان آن را منصرف به تقصیر عمدی دانسته (خدابخشی،
 )7930و همانگونه كه در دادنامة شمارۀ  7931/3/71_3103310301100001شعبة
 71ديوان عالی كشور اشاره شده است« :تقصیر در مادۀ  74قانون بیمه به معنای
تقصیرات عمد است نه تقصیرات غیرعمدی؛ زيرا بیمهگر تقصیرات غیرعمدی افراد را
كه منجر به ورود خسارت میشود ،بیمه میكند .بنابراين در همه تصادفات با وجود
تقصیر راننده ،به اتومبیل بیمهشده خسارت تعلق میگیرد» (مجموعة آرای قضايی
شعب ديوان عالی كشور.)7931 ،
 .2-2صندوق تأمین خسارتهای بدنی
در كنار وجود بیمة مسئولیت و تأمین اجتماعی كه سبب شده مسئولیت مدنی
بهعنوان سازوكاری برای توزيع ضرر مورد استفاده گیرد (بادينی ،)7931 ،طرحهای
تکمیلی بیمه نیز پیشبینی شده است كه صندوق تأمین خسارات بدنی جزو اين
« .7دارندۀ وسیلة نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه ،حداقل به
میزان دية مرد مسلمان در ماه غیرحرام ،بیمة حوادث اخذ كند؛ مبنای محاسبة میزان خسارت قابل پرداخت به
رانندۀ مسبب حادثه ،معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه
غیرحرام و هزينة معالجه آن است».

مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارات بدنی وارد بر 700 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

دسته قرار میگیرد .در تعريف صندوق جبران خسارتهای بدنی بیان شده /است:
«صندوقی برای پرداخت مبالغی از سوی دولت يا شخص ثالث غیرمرتبط به عامل
زيان و خاطی ،به زيانديدگان جرايم است» (.)Van Ness and Strong, 1997
صندوق ،جزو مهمترين طرحهای تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از
وسايل نقلیه به شمار میرود كه از سال  7941در قوانین ايران پیشبینی شده است 7و
در نظام حقوقی فعلی ايران ،به موجب قانون بیمة اجباری  7930و تبصرۀ يک مادۀ
 007قانون مجازات اسالمی مصوب  7931و مادۀ  11قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی مصوب  ،7913گسترۀ تعهدات صندوق بهعنوان يک نهاد عمومی غیردولتی
مستقل برای پرداخت خسارتهای بدنی و دية ناشی از جنايات مشخص شده است.
از میان تعهدات صندوق ،موضوعی كه در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفته است
شمول يا عدم شمول تعهدات صندوق نسبت به خسارتهای بدنی رانندۀ مسبب حادثه
است؛ يعنی ،در فرضی كه دارندۀ وسیلة نقلیه ،علیرغم حکم تکلیفی مقرر در مادۀ 9
قانون بیمة اجباری  ،7930فاقد بیمة حوادث باشد يا آنکه بیمهگر قادر به ايفای وظايف
قانونی و قراردادی خود نباشد و حسب نظرية افسر كارشناس تصادفات ،بیاحتیاطی يا
بیمباالتی رانندۀ خودروی مزبور علت تامة تصادف اعالم شود ،آيا صندوق تکلیفی به
جبران خسارت بدنی وارد بر راننده دارد؟ پاسخ به اين پرسش نیازمند تحلیل بیشتری
است كه در ادامه به آن می پردازيم.

 .7مادۀ  70قانون بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
مصوب « 7941برای جبران زيانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت بیمهنبودن وسیلة نقلیه ،بطالن
قرارداد بیمه -تعلیق قرارداد بیمه  -تعلیق تأمین بیمهگر  -فراركردن و يا شناختهنشدن مسئول حادثه و يا
ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلی برای جبران خسارتهای خارجاز شرايط بیمهنامه (به
استثنای موارد مصرح در مادۀ  )4صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» تأسیس میشود كه
بهوسیلة شركت سهامی بیمة ايران اداره خواهد شد».
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 .3ادله و مبانی
امکان يا عدم امکان مراجعة رانندۀ مسبب حادثه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی
همراه با مبانی و ادلهای است كه بررسی آنها ،نتیجهگیری صحیح و مقبول از موضوع را
آسان میكند .به همین منظور ،ابتدا داليل عدم امکان مراجعه مطرح و در بند دوم نیز
مبانی امکان مراجعه بیان میشود.
 .1-3دالیل عدم امکان مراجعه به صندوق
قائلین بر عدم امکان مراجعه رانندۀ مقصر حادثه به صندوق ،داليل زير را برای تأيید
نظر خود ذكر كردهاند:
 .1-1-3قاعدۀاقدام
اقدام در لغت به معنای به كاری دستزدن ،شجاعت و ترس نداشتن (طريحى7471 ،
ه.ق ).و در اصطالح يعنی ،هر كس آگاهانه به زيان خود اقدامی كند ،كسی به نفع او
ضمان قهری يا مسئولیتی ندارد (بجنوردی 7407 ،ه.ق .و محقق داماد 7401 ،ه.ق .و
جعفری لنگرودی .)7911 ،با تمسک به اين قاعده ،از دو بعد میتوان بر عدم مسئولیت
صندوق استدالل كرد:
 .7به موجب مادۀ  9قانون بیمة اجباری  ،7930دارندۀ وسیلة نقلیه مکلف به اخذ
بیمة حوادث برای پوشش خسارات واردشده به رانندۀ مسبب حادثه است .دارندهای
(در فرضی كه خود ،رانندۀ وسیلة نقلیه است) كه از اجرای اين تکلیف سربازمیزند تا
چه بسا حقبیمة اضافی پرداخت نکند ،با اقدام علیه خود از حمايتهای قانونی نیز
برخوردار نمیشود و طرحهای تکمیلی بیمههای اجتماعی شامل او نخواهد شد.

7

 .7الزم به ذكر است به موجب مادۀ  9آيیننامة اجرايی مادۀ  9قانون بیمة اجباری «7930بیمهگر موظف است در
ازای دريافت حقبیمة مربوط ،همزمان با صدور بیمهنامه شخص ثالث ،بیمهنامة حوادث راننده را با رعايت اين
آيیننامه صادر كند ».با توجه به تکلیف قانونگذار ،عمالً زمانی كه وسیلة نقلیه فاقد بیمهنامة شخص ثالث است،
بیمة حوادث رانندۀ مسبب حادثه اخذ نمیشود.

مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارات بدنی وارد بر 701 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

 .1در مواردی زيانديده حق مطالبة خسارت دارد كه قانون تجويز كرده /باشد.
زيانديدهای كه خطای او علت منحصر حادثه است ،نمیتواند جبران خسارت خود را
از صندوق مطالبه كند .زيرا ،هیچكس نمیتواند خسارات خودخواسته را مطالبه كند و
قاعدۀ عمومی آن است كه نمیتوان جبران خسارتوارده بر مسبب حادثه را مطالبه
كرد (كاتوزيان.)7911 ،
به معنای ديگر ،صندوق جانشین مسئول است (مادۀ  10قانون بیمة اجباری )7930
و مسئولیت تبعی و ثانويه دارد؛ يعنی ،در مواردی حق مراجعه به صندوق وجود دارد
كه مسببی وجود داشته تا پس از پرداخت خسارات ،صندوق به قائممقامی از زيانديده،
به مسئول اصلی مراجعه كند .لذا در مواردی كه زيانديده ،مقصر حادثه است مبنای
مراجعه به صندوق منتفی میشود ( .)Abkhiz et al., 2016به بیان سادهتر ،مسئول
واقعی و نهايی ،همان شخصی است كه حادثه منسوب به اوست و صندوق هرگز
جايگزين مسئول حادثه نمیشود و عبارت مادۀ  17قانون بیمة اجباری  7930كه مقرر
داشته «خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه .....قابل پرداخت نباشد» ،داللت بر
همین اثر دارد (خدابخشی .)7931 ،روية قضايی نیز چنین تفسیری را پذيرفته است.
برای نمونه ،در پروندۀ كالسة  317197شعبة دوم دادگاه عمومی لشت نشای استان
گیالن ،دعوی شاكی ،با اين استدالل كه مسئولیت صندوق ثانويه و فرع بر تحقق
مسئولیت مقصر حادثه است - ،وفق نظرية بدوی و سهنفرۀ كارشناسان رسمی
دادگستری خود شاكی مقصر حادثه بوده است -منجر به حکم برائت شده است.
همچنین در پروندۀ كالسههای  340.....111شعبة هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
و  347777شعبة بیستوچهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران ،ذكر شده است كه
مسئولیت صندوق فرع بر ارتکاب تقصیر از ناحیة وسیلة نقلیه طرف مقابل است و
صندوق در برابر راننده مسبب حادثه مسئولیتی ندارد.
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 .2-1-3عدم اطالق ثالث به رانندۀ مسبب حادثه
طبق مادۀ  17قانون بیمة اجباری « 7930به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث
ناشی از وسايل نقلیه ،خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث  .....توسط صندوق
مستقلی به نام«صندوق تأمین خسارتهای بدنی» جبران میشود» .بر اين اساس،
زيانديدهای از حمايتهای قانونی برخوردار است كه شخص «ثالث» باشد و در بند «ت»
مادۀ  7قانون بیمة اجباری  7930آمده است :شخص ثالث «هر شخصی است كه به
سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدنی و يا مالی شود به استثنای رانندۀ
مسبب حادثه »7و زيانديده «هر شخصی (است) كه به سبب حوادث موضوع قانون
دچار خسارت بدنی و يا مالی شود به استثنای رانندۀ مسبب حادثه»( .بند ب مادۀ 7
آيیننامة اجرايی مادۀ  90قانون بیمة اجباری مصوب  7931/0/1هیئت وزيران)
از مجموع قوانین و مقررات برداشت میشود كه تعهدات صندوق تأمین
خسارتهای بدنی صرفاً ناظر به اشخاص ثالث زيانديده بوده و هیچ مقررهای مبنی بر
پوشش خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه توسط صندوق پیشبینی نشده است .عالوه
بر آن ،جبـران دولتـی خسارت معموالً نسبت به بزهديدگان بدون تقصیر به عمل
میآيد ،زيرا كه تحمیـل هزينـههـای جبران خسارت در مورد بزهديدگانی كه خود،
بـستر و زمینـههـای بـزهديـدگی خويش را فراهم ساختهاند چندان معقول و منطقی به
نظـر نمـیرسـد ( .)CICB, 1991چنانکه وفق تبصره يک مادۀ  14قانون مجازات
جرايم نیروهای مسلح مصوب  7917و تبصره يک مادۀ  47قانون مجازات جرايم

 .7رانندۀ مسبب حادثه« :فردی (است) كه بر اثر وقوع هر يک از حوادث موضوع اين آيیننامه دچار خسارت
بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود( ».بند ت مادۀ  7آيیننامة اجرايی مادۀ  9قانون بیمة اجباری مصوب
 7931/4/11مصوب هیئت وزيران)

مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارات بدنی وارد بر 703 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

نیروهای مسلح مصوب  7،7911مقصرنبودن بزهديده از شرايط جبران خسارت /دولتی
نام برده است كه وحدت مالک مواد فوق ،در خصوص صندوق نیز قابل تسری است.
 .2-3مبانی امکان مراجعه به صندوق
قائلین بر امکان مراجعة راننده مقصر حادثه به صندوق ،مبانی و داليل زير را برای
تأيید نظر خود ذكر كردهاند:
 .1-2-3مبنای حقوقی
اسالم يک آيین جامع است كه در عین توجه به اصالتهای فردی و ارزشهای انسانی ،به
جنبههای اجتماعی او دقتنظر داشته و در آيات قرآن و احاديث به مسايل مربوط به
تأمین نیازهای اجتماعی توجه كرده است (محمودی و بهادری .)7910 ،مبتنی بر همین
آموزهها ،اصل  13قانون اساسی مقرر داشته است« :برخورداری از تأمین اجتماعی 1از
نظر بازنشستگی ....حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای
پزشکی به صورت بیمه و غیره ،حقی است همگانی.»...
مهم ترين چالش نظری جبران خسارت دولتی ،بررسی مبانی اين جبران است .چرا
دولت بايد در پی ساماندهی جبران خسارتی باشد كه در ايجاد آن به ظاهر نقشی
نداشته است .نظريههای مختلف در اين باره مطرح شده است (حاجی دهآبادی7930 ،؛
فرجیها و بازيار )7930 ،كه يکی از اين نظريهها ،نظرية رفاه اجتماعی است.
رفاه اجتماعی ،به مجموعه سازمانيافتهای از قوانین ،مقررات ،برنامهها و سیاستها
گفته میشود كه در قالب مؤسسههای رفاهی و نهادهای اجتماعی ،پاسخگوی نیازهای
مادی و معنوی باشد (همان) .برای عملیساختن اين مسئولیت ،قانونگذار سازمانها و

« .7چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف
خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد ديه از بیتالمال پرداخت خواهد شد».
 .1تأمین اجتماعی :مجموعهای از قوانین و مقررات كه به نحو سازمانيافته شکلدهندۀ همبستگی اجتماعی میان
افرادی است كه با مخاطرات ناشی از فقدان درآمد يا هزينههای خاص مواجهه هستند (پیترز7911 ،؛ استوار
سنگری)7914 ،
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نهادهای حمايتی خاصی پیشبینی كرده 7كه يکی از آنها طبق قانون بیمة اجباری
 ،7930صندوق تأمین خسارتهای بدنی است .در واقع ،با پیشرفت صنعت و تکنولوژی
يکی از مسايلی كه همواره نظامهای حقوقی را به خود مشغول كرده ،حوادث رانندگی
و جبران خسارتهای ناشی از آن است .به همین جهت ،نظام سنتی مسئولیت مدنی در
زمینة جبران خسارات بدنی كنار گذاشته شده و در كنار مسئولیت بیمهای ،طرحهای
تکمیلی برای جبران اين خسارات پیشبینی شده است ( )Abkhiz et al., 2016كه در
آخرين اصالحات صورت گرفته در حقوق ايران ،بر اساس قانون بیمة اجباری ،7930
صندوق تأمین خسارتهای بدنی اين وظیفه را بر عهده دارد.
نهادهای تکمیلی مسئولیت مدنی ،با كنارگذاشتن محدويتهای نظام مسئولیت مدنی
در جبران خسارات ،با پوشش گستردۀ خود ،گام بلندی را در راستای برقراری اصل
جبران كامل خسارت برداشتهاند (بادينی و اسالمی فارسانی )7939 ،تا تعادل ازبینرفته
بهوسیلة زيان ،مجدداً برقرار گشته و زيانديده در وضعیت قبل از زيان قرار گیرد.
پاسخگويی به اين نیازها و مطالبات زيانديدگان ،حقوقدانان را بر آن داشته با
طرح نظرية عدالت توزيعی 1مبنايی را برای جبران خسارتوارده بر همة زيانديدگان
تبیین كرده باشند (حسینزاده و دوزدوزانی .)7931 ،در عدالت توزيعی ،كه در شريعت
اسالم نیز بدان توجه شده 9،هدف آن است ضرری كه از بابت ورود خسارت به
زيانديده وارد میشود ،بین اعضای جامعه پخش شود تا ضمن جبران خسارت
( ،)Englard, 2003آثار نامطلوب جبران آن به دلیل نزولیبودن مطلوبیت نهايی پول،
كمتر مشاهده شود (محتشم دولتشاهی .)7919 ،در اين روش ،زيانهای ناشی از
 .7مثل كمیتة امداد امام خمینی (ره) يا بنیاد شهید «استوار سنگری ،همان.
 .1امروزه نبايد چندان بر اصل شخصیبودن مسئولیت تکیه كرد .در عصر كنونی ،يکی از اهداف مسئولیت مدنی
تحمیل مسئولیت بر شخصی است كه به نحو بهتری جبران خسارت را تضمین كند .به عبارت ديگر ،اگر
مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر بتواند از استثنا به اصل تبديل شود ،طرح جمعیسازی مسئولیت مدنی نیز به
شیوهای علمی نبايد امر عجیبی جلوه كند (يزدانیان.)7939 ،
 .9پبامبر (ص) فرمود :كلکم راع و كلکم مسئول عن رعیته (ابن منظور 7474 ،ه.ق).

مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارات بدنی وارد بر 777 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

حوادث بهعنوان جزئی از زندگی مشترک اجتماعی تلقی شده كه بايد به طور /جمعی
با آن برخورد شود (.)Coleman and Shoir, 2002
بر اساس اين نظريه ،همة دارندگان خودرو به هیئت اجتماعی مسئول كلیة
خسارات ناشی از حوادث شناخته میشوند و بیمة اجباری ،ابزاری برای سرشکنكردن
زيانهاست .درواقع ،آنچه كه بیمه میشود خسارت ناشی از حوادث خودرو است ،نه
مسئولیت مدنی و همة دارندگان خودرو بهعنوان يک مجموعه ،حوادث زيانبار
خودروها را بیمه می كنند ،اعم از اينکه در آن حادثه كسی مسئول باشد يا نباشد .ولی
در مواردی كه دارندگان خودرو به تکلیف قانونی عمل نکنند ،نهادی قانونی،
زيانديدگانی را كه در اثر اين بیرعايتیها بیپناه ماندهاند ،پشتیبانی میكند؛ كه در
حقوق ايران ،وظیفة اين نهاد ،بر عهدۀ صندوق تأمین خسارتهای بدنی قرار گرفته
است .بنابراين ،میتوان مجموع زيربناها و ابزارهايی را كه با همگرايی موجب
اجرايیشدن اين انديشه میشوند «سامانة مسئولیت مدنی جمعی» نامید كه قرارداد،
صرفاً وسیلهای برای شركتهای بیمهگر و دارندگان خودرو برای ايفای نقش خود،
بهعنوان بازيگران اين سامانه است (صفايی و اورک بختیاری.)7939 ،
پذيرش سامانة مسئولیت جمعی در حادثة رانندگی ،موجب میشود زيانديده از
مزايای جبران خسارتهای بدنی بهرهمند شود .زيرا در اين سامانه ،مسئولیت بیمهگر يا
صندوق ،فرع بر وجود مسئولیت مدنی نبوده ،بلکه مستقیماً بهواسطة ايراد خسارت
بدنی ،شركت بیمهگر يا صندوق ،مکلف به جبران اين خسارت میشوند كه اين مبنا
توسط قانونگذار ما نیز پذيرفته شده است .برای مثال ،در تبصرۀ يک مادۀ  10قانون
بیمة اجباری  ،7930بند «الف» تبصرۀ  77قانون بودجة  7931و ذيل مادۀ  11قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ،7913بدون آنکه مسئولیت مدنی وجود داشته
باشد ،صندوق مکلف به جبران خسارات شده است.
با اين تفاصیل ،پذيرش مسئولیت صندوق در پرداخت خسارات بدنی رانندۀ مسبب
حادثه منطقی به نظر میرسد .زيرا كه اوالً ،الاقل در برخی موارد ،مسئولیت صندوق
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جنبة تبعی و ثانويه نداشته و مستقیماً از حکم قانون ايجاد میشود .ثانیاً ،صندوق كه بر
اساس نظرية سامانة مسئولیت مدنی جمعی در برابر اشخاص ثالث زيانديده كه
بهواسطة فقدان بیمهنامه شخص ثالث ،جبران خسارات میكند ،در مقابل رانندۀ مسبب
حادثه نیز علیرغم عدم رعايت وظیفة قانونی در اخذ بیمهنامة حوادث ،میتواند
مسئولیت داشته باشد.
 .2-2-3مبنای فقهی
اسالم برای حفظ حیات انسان اهمیت فراوانی قائل است ،تا جايی كه كشتن يک انسان
محقونالدم را به مثابة كشتن تمام افراد روی زمین و همرديف با نابودی نسل بشر
دانسته است 7.در اسالم ،جان همة انسانها به استثنا فرقههای مهدورالدم محترم است
(عاملی 7470،ه.ق.؛ نجفی 7404،ه.ق ).و حتیاالمکان نبايد خونی ريخته شود و اگر
ناگزير چنین عملی انجام شود ،بايد به نحو مقتضی جبران شود (خوانساری7400 ،
ه.ق .).در روايات متعدد از اهل بیت «ع» پیرامون شخصی كه معلوم نبوده توسط چه
كسی كشته شده نقل شده است كه خون مسلمان تحت هیچ شرايطی نبايد هدر رود

1

كه در برخی از روايات علت مسئولیت بیتالمال جلوگیری از تضییع حق زيانديده
دانسته شده است (كلینی7401 ،ه.ق .).با توجه به تعلیل ذكرشده ،اطالق روايات،
داللت بر هدر نرفتن خون مسلمان دارد ،خواه اين خون مربوط به نفس باشد يا مربوط
به عضو (لطفی.)7930 ،
با توجه به مبانی فوق ،فرضی را در نظر بگیريم كه دارنده ،مبادرت به اخذ بیمه
حوادث كرده است ،لیکن به دلیل تعلیق ،لغو فعالیت شركت بیمه ،صدور حکم توقف
يا ورشکستگی آن ،خسارتهای بدنی وارد به راننده مسبب حادثه قابل پرداخت نباشد،
آيا شايسته است به صدر مادۀ  17قانون بیمة اجباری اكتفا كرد و معتقد بود كه

 .7سوره مائده ،آيه 91
( .1ال يبطل دم امری مسلم) (كلینی 7401 ،ه.ق ،.و حر عاملی 7403،ه.ق).

مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارات بدنی وارد بر 779 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

موارد فوق
مسئولیت صندوق صرفاً در برابر اشخاص ثالث زيانديده است و در
/
مسئولیتی ندارد؟
اين نتیجهگیری ،خالف مبانی استنباطشده از روايات اشارهشده است و بايد به فکر
چارۀ ديگری بود .به نظر می رسد الاقل به منظور حمايت از دارندگان با حسننیتی كه
به تکلیف قانونی عمل كرده و بیمة حوادث اخذ كردهاند لیکن شركتهای بیمه قادر به
ايفا ی تعهدات قراردادی خود نیستند ،شمول تعهدات صندوق را نسبت به خسارات
بدنی رانندۀ مسبب حادثه افزايش داد تا بدين وسیله ضرروارده بدون جبران باقی
نماند ،با اين قید كه پس از جبران ،صندوق به قائممقامی زيانديدگان به بیمهگر و
مديران آن مراجعه كند.
 .3-2-3مبنای قانونی
عالوه بر مبانی فقهی و حقوقی ذكرشده ،در قانون بیمة اجباری  ،7930موادی وضع
شده است كه ديدگاه اخیر را تقويت میكند .برای نمونه ،مادۀ  90قانون بیمة اجباری
 7930مقرر میدارد« :هزينههای معالجة اشخاص ثالث زيانديده و رانندۀ مسبب حادثه
در صورتی كه مشمول قانون ديگری نباشد ،با لحاظ مادۀ  90قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت حسب مورد برعهده بیمهگر مربوط يا صندوق است ».فروض
مختلفی از اين ماده قابل برداشت است .7 :حادثة رانندگی رخ داده و شخص ثالث
متحمل هزينههای معالجه شده 7اما وسیلة نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمهنامه شخص
ثالث است؛  .1حادثة رانندگی رخ داده و شخص ثالث متحمل هزينههای معالجه شده
و وسیلة نقلیة مسبب حادثه دارای بیمهنامة شخص ثالث است؛  .9حادثة رانندگی رخ
داده و رانندۀ مسبب حادثه متحمل هزينههای معالجه شده و وسیلة نقلیه دارای بیمهنامة
حوادث است؛  .4حادثة رانندگی رخ داده و رانندۀ مسبب حادثه متحمل هزينههای
معالجه شده اما وسیلة نقلیه فاقد بیمهنامة حوادث است.

 .7طبق بند الف مادۀ يک ،هزينة معالجه جزو خسارات بدنی محسوب میشود.
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بر خالف  9فرض نخست ،پاسخ به حالت اخیر محل تأمل است .از طرفی میتوان
گفت صندوق مسئولیتی در جبران خسارات بدنی وارد بر مسبب حادثه ندارد و مادۀ
 90منصرف از اين حالت است .در حالی كه اطالق ماده ،داللت بر آن دارد كه همة
زيانديدگان ،تحت پوشش بیمهای قرار میگیرند ،اعم از اينکه دارنده اقدام به اخذ
بیمهنامه حوادث كرده يا خیر .چنانچه كمیسیون قوانین مدنی ادارۀ حقوقی قوۀ قضايیه
نیز در نظرية شمارۀ  1/31/1113مورخ  7931/3/11بیان داشته است« :با توجه به
مقررات مواد  90 ،17 ،4 ،9و  90قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیة مصوب  7930و قانون قبل از آن ،خسارات
وارده به رانندۀ مقصر به استثنای هزينه مداوای راننده ،اعم از اينکه راننده بیمه شده يا
نشده باشد ،به عهدۀ صندوق تأمین خسارات بدنی نیست».
به نظر می رسد ديدگاه اخیر ،اصل جبران كامل خسارات را كه از اهداف مسئولیت
مدنی است ،بیشتر تأمین میكند و حتی بر خالف نظرية ادارۀ حقوقی ،از وحدت مالک
مادۀ فوق استنباط كرد كه عالوه بر هزينة معالجه ،ساير خسارتهای بدنی رانندۀ مسبب
حادثه فاقد بیمهنامة حوادث نیز از طريق صندوق قابل پرداخت باشد.
مؤيد اين نظر ،مادۀ  11قانون بیمة اجباری  7930است كه مقرر داشته« :در صورت
تعلیق يا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه در رشتة بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از
پرداخت خسارت به زيانديدگان ،به تشخیص بیمة مركزی يا شورای عالی بیمه ،يا
صدور حکم توقف يا ورشکستگی آن بهوسیلة دادگاه صالح ،صندوق ،خسارات بدنی
كه به موجب صدور بیمهنامههای موضوع اين قانون به عهدۀ بیمهگر است را پرداخته،
پس از آن به قائممقامی زيانديدگان به بیمهگر مراجعه میكند» .تبصرۀ « -1در صورت
تعلیق يا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه ،پرداخت خسارات مالی كه بر عهدۀ شركت
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بیمة مذكور است مشمول مادۀ  44قانون تأسیس بیمة مركزی ايران و بیمهگری /مصوب

 77900/9/90خواهد بود».

با لحاظ معنای عام واژه «زيانديدگان» نسبت به همة اشخاصی كه از تعلیق يا لغو
پروانه يا توقف يا ورشکستگی بیمهگر متضرر شدهاند ،يکی از حاالت قابل استنباط
ناظر به فرضی است كه دارنده ،دارای بیمهنامة حوادث است ولی به جهت تعلیق يا
لغو پروانة فعالیت شركت بیمه يا صدور حکم توقف يا ورشکستگی آن بهوسیلة دادگاه
صالح ،امکان ايفای تعهدات مندرج در مادۀ  9توسط بیمهگر مقدور نباشد كه در اين
صورت ،رانندۀ مسبب حادثه حق مراجعه به صندوق را دارد .به معنای ديگر ،بر خالف
بند «ب» مادۀ يک آيیننامة اجرايی مادۀ  90قانون بیمة اجباری  7930كه مفهوم خاص
زيانديده را در نظر داشته است ،طبق مادۀ فوق ،صندوق ،جانشین بیمهگر در جبران
خسارات بدنی همة متضررين از تعلیق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشکستگی شركتهای
بیمه شده و همة خسارتديدگان اعم از اينکه رانندۀ مسبب حادثه باشند يا اشخاص
ثالث ،حق مراجعه به صندوق دارند .مضافاً ،مقنن در تبصرۀ  ،1به صراحت پرداخت
خسارات مالی را بر عهدۀ شركت سهامی بیمه ايران قرار داده كه به داللت التزامی
بیانگر پذيرش مسئولیت صند وق نسبت به خسارات بدنی دارد .درنتیجه ،از مجموع
مبانی حقوقی ،فقهی و قانونی استنباط میشود كه قانونگذار با هدف جبران كامل
خسارات ،نظريهای را ساماندهی كرده تا همة حوادث ناشی از وسايل نقلیه كه
روزبه روز در حال افزايش است ،به نحوی تحت پوشش بیمهای يا طرحهای تکمیلی
بیمهای قرار گیرند تا بدين وسیله زيانديده در وضعیت پیش از حادثه قرار گیرد.

« .7در صورتی كه پروانه مؤسسة بیمهای برای يک يا چند رشته به طور دايم لغو شود ،بیمة مركزی ايران با
تصويب شورای عالی بیمه كلیة سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات مؤسسه مزبور را به شركت سهامی
بیمة ايران انتقال خواهد داد و يا ترتیب خاص ديگری را كه متضمن منافع بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان
حقوق آنها باشد خواهد داد».
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با توجه به مبانی و داليل گفتهشده ،پشتوانة فکری و قوت استدالل هر يک از دو
ديدگاه بر كسی پوشیده نیست .ديدگاه اول با ظاهر قانون منطبق ولی ديدگاه دوم
عدالتمحور و مبتنی بر اخالق است .با اين وجود ،از جمع قوانین و مقررات به نظر
میرسد مسئولیت صندوق در جبران خسارات محدود به موارد نص است ( Abkhiz et

 )al., 2016و نمیتوان با استفاده از روح قوانین و مقررات يا اصول و نظريههای
حقوقی ،در پی ايجاد مسئولیت برای صندوق بود (تبصره مادۀ  1اساسنامة صندوق
تأمین خسارت بدنی مصوب  .)7931/1/71با اين وجود ،پوشش هزينة معالجة رانندۀ
مسبب حادثه (مادۀ  )90و اطالق واژۀ «زيانديده» در مادۀ  11قانون بیمة اجباری
 ،7930كمک میكند كه الاقل در فرض تعلیق يا لغو پروانة فعالیت شركت بیمه در
رشتة بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زيانديدگان ،به تشخیص
بیمة مركزی يا شورای عالی بیمه ،يا صدور حکم توقف يا ورشکستگی آن بهوسیلة
دادگاه صالح ،صندوق نسبت به خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه مسئول باشد .بر
اين اساس :اوالً ،اطالق مادۀ  90در خصوص جبران هزينههای معالجه رانندۀ مسبب
حادثه مقید به وجود شرايط مادۀ  11نیست .ثانیاً ،صندوق صرفاً در صورتی مسئول
جبران خسارات بدنی است كه رانندۀ مسبب حادثه ،بیمة حوادث اخذ كرده لیکن
بهواسطة تعلیق ،لغو ،توقف يا ورشکستگی بیمهگر امکان پرداخت هزينههای معالجه يا
ديه در حوادث منجر به فوت يا خسارات بدنی غیر از فوت وجود ندارد .ثالثاً ،راننده
مقصر ،حادثة رانندگی را عمداً ايجاد نکرده باشد.

 .4نتیجهگیری
صندوق تأمین خسارتهای بدنی جزو مهمترين طرحهای تکمیلی مسئولیت مدنی است
كه طبق مادۀ  17قانون بیمة اجباری  7930و مادۀ  7اساسنامة صندوق تأمین خسارتهای
بدنی مصوب  ،7931به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث ناشی از وسايل نقلیه و
با هدف جبران كامل خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث تأسیس شده است.
مسئولیت صندوق ،در غالب موارد تبعی و محدود به موارد منصوص است .لذا با
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توجه به اينکه قوانین مشخصكنندۀ قلمرو تعهدات صندوق از قبیل قانون بیمة /اجباری
 7930و مادۀ  11قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  7913جملگی ناظر به
حمايت از اشخاص ثالث است ،گسترش مسئولیت صندوق به پرداخت خسارات بدنی
مقصر حادثه همانند هزينة معالجه ،منوط به تصويب قانون است (مادۀ  90قانون بیمة
اجباری و تبصره مادۀ  1اساسنامة صندوق تأمین خسارتهای بدنی).
قاعدۀ حفظ دماء مسلم ،انديشة سامانة مسئولیت مدنی جمعی و اصل جبران كامل
خسارت همراه با تفسیر واژۀ «زيانديدگان» به همة اشخاصی كه بهواسطة تعلیق يا لغو
پروانة فعالیت شركت بیمه يا صدور حکم توقف يا ورشکستگی متضرر شدهاند،
میتوان يکی از فروض ذيل مادۀ  11قانون بیمة اجباری  7930كه بیان میدارد:
«صندوق ،خسارات بدنی كه به موجب صدور بیمهنامههای موضوع اين قانون به عهده
بیمهگر است را پرداخته» را منصرف به موردی دانست كه دارندۀ خودرو بیمة حوادث
اخذ كرده است ،لیکن امکان ايفای تعهدات از سوی بیمهگر وجود ندارد .مضافاً اينکه،
مقنن در تبصرۀ  1مادۀ  11قانون مذكور ،صرفاً پرداخت خسارات مالی را بر عهده
شركت سهامی بیمة ايران قرار داده كه به داللت التزامی بیانگر پذيرش مسئولیت
صندوق نسبت به خسارات بدنی دارد.
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