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 از مقصر دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مطالبه
  ثالث شخص نامه بیمه محل

  
  1گرده قاسمی عیسی  17/04/1391: تاریخ دریافت
    04/06/1392: تاریخ پذیرش

  
      چکیده

  دعاوي از یکی بیمه هاي شرکت از حادثه مقصرین توسط رانندگی حوادث قربانیان دیه مطالبه
. شود می مطرح ها دادگاه در ثالث شخص بیمه قانون و نامه بیمه استناد به که است اي بیمه

 این حمایتی گستره که دارند اعتقاد ثالث، شخص بیمه قانون حمایتی جنبه به توجه با مقصرین
 به توجه بدون و گیرد دربرمی را رانندگی حوادث از ناشی حقوقی اختالف هرگونه قانون
 در مقصر وارث استحقاق به قائل مربوط مبانی سایر و اقدام قاعده مدنی، مسئولیت قواعد
 بیمه قانون وضع مبانی گرچه گران بیمه نظر به دیگر  ازسوي. باشند می گر بیمه از خسارت مطالبه

 که قانون این وضع مستقیم هدف به توجه با اما است، مصلحت عمومی از ناشی ثالث شخص
 نظام مجموعه و ثالث شخص بیمه قراردادي جنبه به توجه با و است ثالث اشخاص از حمایت

 از کدام هر. بود حادثه مقصر امکان مطالبه توسط عدم به قائل باید مدنی  مسئولیت بر حاکم
 خود موضع از دفاع صدد در ثالث شخص بیمه قانونی و قراردادي جنبه به توسل با طرفین

 قواعد با را هریک مغایرت و مطابقت دارد تالش نظرات، بررسی ضمن مقاله این که باشند می
  . بسنجد اجتماعی مصالح و حقوقی
  مقصر مسئولیت، الذمه، فی مالکیت دیه، ثالث، شخص بیمه :کلیدي واژگان
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  مقدمه. 1
 نظام هرکدام که شود می بررسی مختلف عناوین تحت ایران حقوق در مدنی مسئولیت

 ،مدنی قانون در اموال اتالف بر حاکم قواعد نمونه براي. دارد را خود خاص حقوقی
 قانون چهارچوب در که درحالی ؛داند نمی ثرؤم وي مسئولیت در را مرتکب تقصیر

 خسارت جبران باید و شود می قلمداد مسئول که است مقصر صرفاً ،مدنی مسئولیت
 باعث مقصر تقصیر که حال عین در اسالمی مجازات قانون رویکرد در طرفی از. نماید

 عاقله به مربوط قواعد همانند نیز یاستثنای موارد در است، خسارت جبران در مسئولیت
قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی  مقررات میان دراین. است شده عدول اصل این از

ا که از این پس از آن ب دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
حقوق  سامانه به را نوینی قانون بیمه شخص ثالث یاد خواهیم کرد، قواعد عنوان

 آمده وجود به اي تازه حقوقی مسائل و روابط در پی آن که است افزوده مدنی مسئولیت
گان  رانند مراجعه. باشند می ثالث دیده زیان و گذار بیمه گر، بیمه رابطه این هاي طرف هک

گران براي مطالبه دیه قربانیانی که در اثر تقصیر راننده  به بیمه مقصر در حوادث رانندگی
. اند مواجه آن با بیمه هاي شرکت و ها دادگاه که است مسائلی از اند، یکی کشته شده

 قرارداد عنوان به ثالث شخص نامه بیمه: از ندا عبارت مزبور مناقشه دهنده تشکیل عناصر
 ایجاد سبب عنوان به خود مورث مرگ در راننده تقصیر گر؛ بیمه و گذار بیمه بین

. ثالث ذینفع عنوان به حادثه مقصر توسط گر بیمه از خسارت مطالبه مدنی؛ مسئولیت
 قراردادي و قهري مسئولیت دو به توسل با مزبور مناقشه طرفین از یک هر است بدیهی

 مطابقت و سنجش با و هریک مبانی و نظرات بررسی با که کنند می دفاع خود موضع از
  .برد پی آنها درستی و وجاهت میزان به توان می اجتماعی خرد و حقوقی قواعد با آنها
  انگیزه انتخاب موضوع و هدف تحقیق  .2

نامه و قانون شخص ثالث  ضرورت پرداختن به موضوع و تبیین جایگاه بیمه ي کهموارد
   : اند از عبارت کند و مقررات ارث و سایر مقررات مرتبط را مشخص می
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هاي بیمه از طرف مقصرین حوادث  شده علیه شرکت دعاوي متعدد حقوقی طرح
اند؛  کشته شده ،خواهان رانندگی جهت گرفتن غرامت فوت قربانیانی که در اثر تقصیرِ

ها با تکیه صرف بر اطالعات کلی از قانون بیمه شخص  صدور آراي متعارض دادگاه
کید به نگاه با حوادث رانندگی و افراط در تأ ثالث؛ استنباط نابجا از احکام قانونی مرتبط

گذار در حمایت از   حمایتی قانون مزبور تا جایی که امکان نقض غرض قانون
ی به موارد مشابه که یآورد؛ تسري احکام خاص و استثنا یراهم مدیدگان را ف زیان

؛ خلط مباحث مربوط به ارث و حقوق قراردادها استبرخالف اصول تفسیر و استنباط 
   .باشند که هریک در عرض یکدیگر از اسباب مالکیت می

نمودن جایگاه نظریه تقصیر در قانون بیمه شخص ثالث و  روشن ،این مقاله هدف
ها  دادگاه است و همچنین تأکید بر این امر که قوانین مرتبط با حوادث رانندگیبررسی 

پایبند به اصول تفسیر و باید حتی هنگام اعمال قوانین در جهت حمایت از افراد جامعه 
وسیله حمایت از مقصرین  هگذار را ب مبانی حقوقی باشند و موجبات نقض غرض قانون

  .نیاورند وجود حوادث رانندگی به
 ها فرضیه. 3

قانون مدنی به نفع مدعی، در دعاوي که از سوي  880فرض نخست اینکه، تفسیر ماده 
اگرچه . استگردد، نابجا  گر طرح می مقصر حادثه جهت گرفتن دیه متوفی علیه بیمه

گر متعاقباً مسئول  و بیمه ی در مواردي که مقصر حادثه ابتداولاست، قهري  ،ارث
وقوع  هالذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد ب مافی پرداخت دیه است، مالکیت

دیگر در این مقاله  عبارت به. برد می پیوسته و زمینه و بستر اعمال مقررات ارث را ازبین
دنی صدد آن هستیم که اثبات نماییم، مطابق اصول کلی و قواعد حاکم بر مسئولیت مدر
وارث متوفی است،  ،در مواردي که خود قاتل) اعم از مسئولیت قهري و قراردادي(

قانون مدنی آن را تملک  880اساساً دیه ارث محقق نشده است تا بتوان به استناد ماده 
  .کرد
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فرضیه دوم این است که نظریه موافقین پرداخت دیه متوفی به مقصر حادثه، نه تنها غیر 
با روح قوانین حاکم بر مسئولیت مدنی از جمله قانون مسئولیت منصفانه است بلکه 

مدنی، قانون مجازات اسالمی، قانون بیمه شخص ثالث و سایر قوانین پراکنده در باب 
  . مسئولیت مدنی نیز مطابقت ندارد

 روش تحقیق. 4
 و اي کتابخانه منابع از استفاده و ها دادگاه محدود هرچند آراي بررسی ضمن مقاله این
 به موضوع از درست تحلیلی یافتن با دارد تالش مدعیان وکالي و گران بیمه نظر اخذ
 ابتدا لذا. دست یابد ها دادگاه و بیمه هاي شرکت استفاده جهت عادالنه و معقول حلی راه
 ثرؤم مسائل سپس و پرداخته نظرها از هرکدام ارزیابی و موافقان و مخالفان نظر بیان به

 گر بیمه از دیه مطالبه یعنی - ادعا این مطابقت یا مغایرت تابر موضوع را بررسی کرده 
 اجتماعی مصالح و ثالث شخص بیمه قانون حقوقی، قواعد با -حادثه مقصر توسط

   .گردد مشخص 
  مسئولیت  مبانی مسئولیت مدنی و بیمه. 5
  نظریات حقوقی درباره مبناي مسئولیت مدنی. 1-5
تقصیر و ریسک یا خطر : طور سنتی مبانی مسئولیت مدنی بر دو نظریه استوار است به
گذار جبران خسارت  شده که قانون برده کار همبناي تقصیر در مواردي ب). 1375لورراسا، (

یعنی در این . دیده را مشروط و مقید به اثبات تقصیر و خطاي مرتکب نموده است زیان
ده باید ارکان مسئولیت مدنی را اعم از ورود ضرر و رابطه دی زیان، نوع از مسئولیت
بدین معنی است، رفتار مرتکب  ،معیار تشخیص این نوع مسئولیت. سببیت اثبات کند

که وي در صورتی محکوم به جبران زیان وارده خواهد شد که رفتارش خطاکارانه 
  .شناخته شود

شود،  لیت نوعی نیز یاد میبر عکس در مسئولیت مبتنی بر خطر که از آن به مسئو
اینکه . ضابطه تشخیص فقط، احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و زیان وارده است

در این نوع از . عمل مرتکب مشروع بوده است یا نه، دخالتی در مسئولیت وي ندارد
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دیده انتساب مسئولیت فقط اثبات عوامل خارجی مانند قوه قهریه و فعل شخص زیان
  .رهاند تکب را از بار تعهد میاست که مر

بردن نظریه خطر، بدون  کار هبا تحول اجتماع و ایجاد خسارات سنگین جانی، اگرچه ب
ولی اغلب عجز  ،شد شدن وي می نیاز به اثبات تقصیر مرتکب باعث مسئول شناخته

این امر باعث شد که بستر و . گذاشت دیده را بدون جبران باقی می مالی مرتکب، زیان
بیاید که از آن  وجود ها به نه ایجاد سامانه جبران بدون قید و شرطی در برخی کشورزمی

هرکس حق دارد در جامعه خود طبق این نظریه  .یاد شده است ،به نظریه تضمین حق
کس حق ندارد حقوق و  هیچ. سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود

پس به محض اینکه حقی از بین . اندازدسالمتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر 
بودن  به علت حیاتی). الف 1387کاتوزیان، (باید جبران شود  رفت و زیانی وارد شد

سالمت افراد جامعه و تهدیدشدن سالمت آنان با اختراعات جدید، این نوع از حمایت 
 ،لتدو ،در اجراي این نظریه. دیده در خسارات جانی مرسوم شده است عمومی از زیان

نماید  گان گشوده و خسارت آنان را جبران می دید چتر حمایتی خود را بر سر زیان
قانون بیمه شخص ثالث  10گذار در وضع ماده رسد قانون می نظر هب). 1383 بوشهري،(
قانون مجازات اسالمی به این نظریه توجه داشته  255و ماده ) 1372محمود صالحی، (

  .است
  یمه شخص ثالثمسئولیت و ب  بیمه. 2-5

دهد زیانی به  اي که در اجتماع انجام میواسطه فعالیت حرفه ههر شخصی امکان دارد ب
دیده واسطه مطالبه زیان هشود که دارایی مرتکب، ب این زیان باعث می. برساند دیگري 

که امکان دفع خطر  درصورتی. جهت جبران خسارت، در معرض خطر قرار بگیرد
گرایش دارند تا  ،در نتیجه افراد. استواکنش به آن، انتقال خطر موجود نباشد، بهترین 

تنوع فراوان  ،هاي مسئولیت هاي بیمه منتقل نمایند و بیمه مسئولیت خود را به شرکت
 :نماید قانون بیمه است که بیان می 4 مسئولیت ماده  گیري بیمه پایه شکل. اند یافته

نوع  یا منفعت یا هر حق مالی یا هر موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین«
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گر به عنوان  بیمه: ند ازا مسئولیت عبارت  طرفین قرارداد بیمه .»...مسئولیت حقوقی
گر منعقد نموده و  گذار به عنوان کسی که قرارداد بیمه را با بیمه دهنده خطر؛ بیمه پوشش

بنابراین با توجه به . گذار دیده ناشی از عمل بیمه پردازد؛ ثالث یا زیان بیمه را می حق
قراردادي است که «: چنین تعریف کرد  توان اینمسئولیت را می  شده، بیمه هاي یاد مؤلفه

شود که در  دهنده پوشش، متعهد می گر و ارائه بر اساس آن یک طرف به عنوان بیمه
 .»گذار اقدام نماید هاي ناشی از فعالیت بیمه بیمه نسبت به جبران زیان عوض گرفتن حق

مسئولیت براي   در واقع بیمه. است» شده بیمه«همان » گذار بیمه« ،مسئولیت در بیمه
گردد، اما انجام  گذار متوجه دارایی وي می واسطه اعمال بیمه همین ضررهایی است که بتأ

دیده ثالث  زیانگذار، مستلزم جبران خسارت از  بیمه گر براي جبران خسارت تعهد بیمه
جبران زیان حاصل از اعمال و  ،نامه مسئولیت ، موضوع پوشش بیمهدیگر عبارت به. است

گذار است که باعث بروز زیان به اشخاص ثالث و تحقق مسئولیت مدنی  رفتار بیمه
مفهومی که از این عقد ارائه شد، در راستا ). ج 1387 کاتوزیان،(خویش گردیده است 

عقد معلق بوده و اجراي آن از یک  ،عقد بیمهزیرا و منطبق با ماهیت عقد بیمه است، 
 ،مسئولیت بنابراین در بیمه. گر منوط به تحقق خطر موضوع بیمه است طرف بیمه

  .استگذار ناشی از ماهیت قرارداد بیمه  گر از مسئولیت بیمه کردن مسئولیت بیمه پیروي
اي  بیمه شخص ثالث اتومبیل از خصوصیات ویژه ،هاي مسئولیت در میان انواع بیمه

  :ند ازا نامه شخص ثالث عبارت از جمله خصوصیات مهم بیمه. برخوردار است
ترین  مهم(گر  گذار و هم براي بیمه بودن انعقاد این نوع از قرارداد هم براي بیمه اجباري

مسئولیت؛   مه؛ حاکم بودن قانون خاص بر این نوع از بی)نامه شخص ثالث ویژگی بیمه
برتري مصلحت عمومی و حمایت از امنیت روانی اقشار جامعه در تصویب قانون بیمه 

هاي تجاري عقد بیمه؛ پیوستگی مسئولیت دارنده با  اجباري بر منافع اقتصادي و جنبه
نقلیه موضوع بیمه که از این ویژگی، نویسندگان مختلف با خطرات ناشی از وسیله

اند عینی، مسئولیت بدون تقصیر یا فرض تقصیر یاد کردهمسئولیت نوعی، عنوان 
گذار بدون در اینجا ما به اعتبار اینکه قانون). 1375ب؛ لورراسا،  ج،1387 کاتوزیان،(
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نقلیه اقدام به شناسایی   دلیل ورود ضرر ناشی از وسیله هنیاز به احراز تقصیر و صرفاً ب
  .برد کارخواهیم هبمسئولیت کرده است، اصطالح مسئولیت نوعی را 

از قانون  ها و تفاسیر متناقضی گاهی خصوصیات بیمه شخص ثالث منجر به برداشت
کید کرد که خصوصیات مزبور گرچه ممکن است در میزان و باید تأ. مزبور شده است

ولی باعث تغییر ) ج1387 کاتوزیان،(ثر باشند ؤگر م گی مسئولیت و تعهدات بیمه گسترد
  . شود نامه مسئولیت یاد می شوند و همچنان از آن به بیمه نمیماهیت و نوع بیمه 

اعم از مالک یا متصرف «دارنده را  ،قانون بیمه شخص ثالث 1از ماده  1تبصره 
توانند اقدام به انعقاد  گذار می است و هر یک به عنوان بیمه درنظرگرفته» نقلیه وسیله

شخصی غیر از  ،وارد راننده مقصردر بسیاري از م. گر نمایند قرارداد بیمه با بیمه
مسئله گر ندارد، ولی طبق قانون بیمه شخص ثالث این  گذار بوده و قراردادي با بیمه بیمه

نامه مسئولیت براي  بیمهزیرا نامه نیست،  دیده از پوشش بیمه باعث محرومیت زیان
نظر از  صرفنقلیه حین رانندگی را  وسیله نقلیه خریدار شده و خطرات ناشی از وسیله

اندیشی  گر ناشی از مصلحت تعهد بیمه. دهد می اینکه چه کسی راننده آن باشد، پوشش
» شده بیمه«یا » ثالث«و این دال بر است گان ثالث  دید قانون براي جبران خسارات زیان

گذار  به همین دلیل راننده مقصري که بیمه 1.شود کردن راننده مقصر حادثه نمی تلقی
دیده پرداخته است، به علت فقدان رابطه قراردادي  را به زیان نیست و خسارت

که در مورد  حالی در. گر مطالبه کند دیده را از بیمه شده به زیان تواند مبلغ پرداخت نمی
گرچه نظر مخالف نیز طرفداران کمی ندارد . گذار این محدودیت وجود ندارد بیمه

قانون بیمه قانون اصالح  1ماده  ،6و  2ولی نظر اخیر را تبصره ) ج1387 کاتوزیان،(
  .نماید یید میتأ 1387شخص ثالث مصوب 

                                                                                                              
که براي است نامه شخص ثالث داراي پوشش حوادث سرنشین نیز  ذکر این نکته شاید الزم است که بیمه .1

پوشش بینی شده است و مباحث مربوط به این پوشش نباید با  جبران خسارات جانی راننده مقصر حادثه پیش
 .نامه مسئولیت در قبال ثالث، آمیخته شود بیمه
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راننده مقصر به . شده مورث راننده مقصر است شخص کشته ،گاهی در حوادث رانندگی
قانون مدنی که قتل غیر عمدي را مانع ارث  880نامه شخص ثالث و ماده  استناد بیمه

در چنین . نماید گر طرح دعوا می بیمه داند، جهت اخذ دیه متوفی علیه شرکت نمی
گذار باشد یا خیر، در مورد ثالث  بیمه ،از اینکه راننده مقصرنظر  صرفمواقعی، 
گر موظف به پرداخت دیه  اینکه بیمه. شدن وي، اختالف نظر وجود دارد محسوب

باشد یا خیر، هر کدام موافقان و مخالفانی دارد که در  متوفی به مقصر حادثه می
  .هاي پیش رو به این اختالف خواهیم پرداخت بخش

 پرداخت موافقان نظر. 6
 از. دانند می قانونی الزام را گر بیمه توسط خسارت پرداخت اساس و مبنا گروه این

 نسبی جبران اجتماعی، مصالح بر بنا ثالث شخص بیمه قانون وجودي فلسفهآنها  دیدگاه
 حادثه مقصر شدید مالی زیان از جلوگیري همینطور و وي خانواده یا دیده زیان ضرر

 هم وي بگیرد، قرار قربانی خانواده جرگه در خود حادثه مقصر که درصورتی واست 
 مقصر شده، یاد استدالل منطوق به توجه بازیرا  خواهد گرفت، قرار پوشش این تحت
 عنوان به باید اولی طریق به و دارد قرار قانون مورد حمایت گروه دو هر رد حادثه

 اینکه به توجه از طرفی با .باشد مند بهره قانون این حکم از سو دو از شونده حمایت
 حوادث در قتل و باشد می ارث مانع عمد قتل فقط مدنی قانون 880 ماده مطابق

خود  مقتول مورث دیه از مقصر راننده لذا شود، نمی محسوب عمد قتل ،رانندگی
    .برد می ارث محروم نشده و

 آثار از که ثالث شخص بیمه قانون تحت منعقده مسئولیت  بیمه مهم ویژگی دیگر سوي از
است  گر بیمه از دیده زیان مستقیم مطالبه امکان باشد، می ثالث شخص نفع به تعهد

حتی اگر ( کسی چه که کند نمی فرقی امکان این وجود با بنایراین). 1376 کاتوزیان،(
 وظیفه بنابر گر بیمه. نماید مراجعه گر بیمه به دیده زیان جایگاه در )باشد حادثه مقصر

 چه جانب از گر بیمه کهمسئله  این واست  خسارت پرداخت به ملزم قانونی و قراردادي
 که دیگر دارنده هر یا راننده مالک، نیست؛ پرسش محل آنچنان کند می پرداخت کسی
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 نقلیهوسیله براي نامه بیمه باشد، کرده منعقد گر بیمه با را مسئولیت  بیمه قرارداد
 و) 1387 مصوب ثالث شخص بیمه قانون اصالح قانون یک ماده( شده است خریداري

 وسیله از ناشی وارده خسارت جبران به ملزم ثالث شخص بیمه قانون موجب به گر بیمه
  .است بیمه مورد نقلیه

 طرف صرف نظر از اینکهثالث،  شخص بیمه قانون اصالح قانون 1 ماده مطابق واقع در
 پرداخت و شده خریداري نقلیه وسیله براي نامه بیمه باشد، چه شخصی بیمه عقد
 خطر نظریه مبانی لذا. گیرد می صورت قانونی و قراردادي تعهدات بر بنا مانتوأ گر بیمه

 که کسی هر به نامه بیمه محل از خسارت واست  حاکم ثالث شخص بیمه 1 ماده بر
 قانون 4 ماده در مقنن که است حالی در این. است پرداخت قابل شود، قلمداد دیده زیان

 در را گر بیمه و است کرده پیروي حق تضمین نظریه از و نهاده فراتر را پا ها راه ایمنی
 واقع در. است کرده خسارت جبران به موظف دیده زیان تقصیر با حتی صورتی هر

با تمسک به قوانین یادشده و این امر که  موافقان پرداخت خسارت به مقصر حادثه
با تسري مسئولیت ) ج1387 کاتوزیان،(است  شده نقلیه خریده  نامه براي وسیله بیمه

 موضوع پوشش نقلیه،  وسیله از ناشی خسارات ورود محض گر، به نوعی دارنده به بیمه
حتی اگر  دانند، می مطالبه قابل گر بیمه را از خسارت کنند و فرض می شده را محقق بیمه
 .صورت گیرد مقصر حادثه سوي از مطالبه این

نامه بیمه ثالث، شخص بیمه اگرچه اصوالً دیه، پرداخت موافقان نظر از همچنین
 واجد ،مسئولیت پوشش ویژگی بر عالوه ثالث شخص بیمه قرارداد اما مسئولیت است

 نامه بیمه از متشکل هایی ویژگی داراي نامه بیمه این. است نیز دیگري هاي ویژگی
 هاي ویژگی گرفتن نادیده و مسئولیت  بیمه بر صرف کیدأت و است حوادث و مسئولیت

 هدف این. است ثالث شخص بیمه قانون بر حاکم روح مخالف نامه بیمه این دیگر
 نامه بیمه چهارچوب در نامه بیمه تفسیر با اگر و است دیده زیان خسارت جبران قانون

 توان می نامه بیمه هاي ویژگی سایر از گرفتن یاري با نباشد پرداخت امکان مسئولیت
 قصور از ناشی اگر حتی وارده زیان حوادث بیمه درزیرا  نمود، پرداخت را خسارت
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 موارد در جز نیز اشخاص هاي بیمه سایر در و بوده جبران قابل باشد گذار بیمه خود
 خسارت پرداخت بنابراین. است جبران قابل گذار بیمه خطاي از ناشی ی خسارتاستثنای

 داشته منافات نامه بیمه مسئولیت ویژگی با هم اگر حادثه مقصر به گر بیمه طرف از
  .ندارد حوادث پوشش خصوصیت با منافاتی ،باشد

  پرداخت مخالفان نظر .7
 ،زیانبار حادثه وقوع با یعنی ،است خطر تحقق به معلق و ریسک انتقال قرارداد ،بیمه

 ، بیمه قراردادهاي انواع میان در. شود می محقق خسارت جبران در گر بیمه مسئولیت
 ناشی گذار بیمه کردار از که است هایی خسارت جبران ،مسئولیت بیمه پوشش موضوع

 و مالی هاي خسارت نامه بیمه این مسلماً. باشد رسانده آسیب ثالث اشخاص به و شده
بیمه  از چهارچوب خارج خسارات این و گیرد دربرنمی را گذار بیمه خود به وارده جانی

 پوشش نیز ثالث شخص بیمه قانون هدف). ج1387 کاتوزیان،(است  مسئولیت
 استناد به مقصر حادثه از خسارت جبران امکان واست  ثالث افراد به وارده هاي زیان

 در مسئولیت بیمه واقع در. ندارد وجود مسئولیت نامه بیمه و ثالث شخص بیمه قانون
بر  حاکم حقوق نظر از که همانطور و شود می صادر مدنی  مسئولیت ارکان بستر

 این در و نیستند مسئول خودشان مقابل در اشخاص است، مشخص مدنی  مسئولیت
زیرا  ،است ییدتأ مورد هم فقهی نظر ازمسئله  این. ندارد پوشش نیز نامه بیمه خصوص

 مطالبه کسی ازتواند  نمی خودش خطاي واسطه هب شخص ،»اقدام قاعده« پایه بر
ك علیه شرکت بیمه .دادگاه بدوي تهران در دعواي م 19شعبه ي رأ. نماید خسارت
اي بود که منجر به قتل  مقصر حادثه ،در این پرونده خواهان. است ید این نظرؤایران م

یه از تقاضاي دریافت د ،فرزند خود شده بود و به استناد قانون بیمه شخص ثالث
کننده  تواند دریافت رساننده نمی زیان... « :شرکت خوانده را داشت که دادگاه مقرر نمود

لذا دادگاه دعواي خواهان را متکی به مبانی حقوقی و قانونی ندانسته و ... خسارت باشد
ك علیه شرکت بیمه .مدعواي (» ...حکم به بطالن دعواي وي صادر... مستنداً 

 .)1390ایران،
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 با شباهتی هیچ ثالث شخص بیمه قانون در خسارت پرداخت مبناي گروه این نظر هب
 خاص حکمی ها راه ایمنی قانون 4 ماده حکم. ندارد ها راه ایمنی قانون 4 ماده مبناي
 و اجتماعی مصلحت صرفاً .مبتنی نیست حقوقی تحلیل و اصل هیچ بر زیرا ؛است

 مقصر گذار بیمه اگر حتی ماده این مطابقزیرا  است، بوده ماده این مبناي اقتصادي
 قانون که درحالی .است دیده زیان خسارات جبران مسئول گر بیمه هم باز نباشد حادثه

 بیمه قانون ها دادگاه رویه نیز و حقوقدانان زیرا ،نیست چنین این ثالث شخص بیمه
 تحلیل مسئولیت قواعد عمومی و دیگر قوانین با رابطه و تعامل در را ثالث شخص

 دادگاه وسیله هب مسئولیت احراز). 1381 کاتوزیان،( دهند می قرار استناد مورد و کرده
 استفاده واسطه هب راننده مسئولیت اثبات و صادره دادنامه ارائه از پس و گیرد می صورت

 قانون 4ماده که آنجا از بنابراین. کند می پرداخت را دیه گر بیمه که است نقلیه وسیله از
 ثالث شخص بیمه قانون نظر مورد مبانی و مدنی مسئولیت مبانی خالف بر ها راه ایمنی
 نظام تعیین در و کند نمی پیدا تسري ،غیر موارد به و بوده یاستثنای حکمی است،

  .ندارد اي کننده تعیین نقش ،ثالث شخص بیمه بر حاکم حقوقی
 گذار قانون تسهیل نوعی اینکه بر عالوه گر بیمه به دیده زیان مستقیم مراجعه امکان

 حقوقی تحلیل بر مبتنی ،)1384، شلمزاري خدابخشی(است  اجتماعی مصالح خاطر هب
 به متعهد گر بیمه است؛ نهفته مسئولیت بیمه عقد ماهیت در سخن این یچرای. است نیز

 احراز خسارت، مطالبه بدون و است گذار بیمه مسئولیت از ناشی خسارت پرداخت
 وجود جبران خسارت هم امکان ،مسئولیت این احراز بدون و نیست میسر مسئولیت

 مسئولیت احراز ،گر بیمه به گذار بیمه مسئولیت بر دال مدارك ارائه بدون زیرا ندارد،
 که و ارائه مدارك است مطالبه همین همراه به و در واقع ممکن نیست گذار بیمه
 طرف از دیده زیان به خسارت ورود. دهد می انجام را مسئولیت کار احراز دیده زیان
 دیده زیان خسارت جبران مسئول بالقوه صورت  به گذار بیمه شود می باعث گذار بیمه
 یدارای ضرري است، نکرده مطالبه را خسارت وي از دیده زیان که زمانی تا ولی شود
 یعنی مسئولیت بیمه قرارداد موضوع دیده، زیان مطالبه با. کند نمی تهدید را گذار بیمه
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 احتمال این همیشه به عبارتی. آید می در فعل به قوه حالت از گذار بیمه یدارای تهدید
). 1383، صالحی محمود(ننماید  مطالبه را خود خسارت جبران دیده زیان که دارد وجود

 اصلی مقصر مسئولیت حلقه حذف باعث گر بیمه به مستقیم مراجعه امکان بنابراین
 و است دیده زیان خسارات جبران براي گذار قانون تسهیل صرفاً و شود نمی حادثه

  .شود نمی محسوب خویش قصور از مقصر انتفاع براي محملی

 از اعم چندگانه هاي جنبه داراي که ثالث شخص بیمه خاص هاي ویژگی مورد در
 که همانطور ثالث شخص بیمه اصوالً شده گفته ،است حوادث و مسئولیت هاي نامه بیمه

 گذار قانون ولی ،است ثالث افراد براي آن پوشش و مسئولیت نامه بیمه پیداست آن نام از
 ثالث شخص بیمه قانون اصالح قانون 4 ماده 2 تبصره( مصالحی خاصی بنابر موارد در

 همچنان مزبور موارد غیر در. است نموده حوادث بیمه مشمول را آن) 1387 مصوب
 .است حاکم ثالث شخص نامه بیمه بر مسئولیت بیمه قواعد

 ثالث، شخص نامه بیمه محل از خسارت پرداخت ادعاي به گران بیمه دیگر ایراد
 یا شخص یک در طلبکار و بدهکار عنوان دو جمع. الذمه است فی ما  مالکیت تحقق
 تحقق باعث که است شرایطی ،دارایی یک در بدهی و طلب وصف دو آمدن جمع

 بدهکار تا شود می الذمه سبب فی ما  مالکیت اینکه به توجه با. شود میالذمه  فی ما  مالکیت
 سقوط و او برائت باعث ها دارایی تداخل همین بنابراین شود، مالک را خویش ذمه

 بدهکار هم خود که حادثه مقصر نیز اختالف موضوع در). 1379 کاتوزیان،( است تعهد
 تعهد و شده خود الذمه فی مالک است، دیه اخذ مستحق و قربانی دم اولیاي هم و دیه
 اصلی، متعهد مسئولیت سقوط نیز با بیمه شرکت و شود می ساقط دیه پرداخت به وي

  . ندارد پرداخت براي مسئولیتی
 نظرات ارزیابی. 8
 جبران به گر بیمه الزام مبناي یافتن رسد می نظر هب مخالفان و موافقان استدالل به توجه با

 ثالث شخص بیمه قانون مطابق گران بیمه که دانیم می. باشد گشا مشکل تواند می خسارت
 مجازات قانون در مندرج دیه مقررات قالب در و ثالث شخص نامه بیمه قرارداد و
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 از ترکیبی ،گران بیمه تعهدات مبناي یعنی. نمایند می خسارت جبران به اقدام اسالمی
 ما مزبور الزامات از یک هر تحت موضوع بررسی لذا. است قراردادي و قانونی الزامات

  .رساند می یاري پاسخ یافتن در را
 از لحاظ جایگاه قانون بیمه شخص ثالث . 1-8

. توان حقی قائل بود مدنی و قاعده اقدام، براي مقصر نمی  از دیدگاه کالسیک مسئولیت
 در گر بیمه نقش شدن وارد و ثالث شخص بیمه قانون نام به جدیدي منبع شدن وارد با

 دیه گیرنده و کننده پرداخت باراینزیرا  شود، می آغاز تردیدها خسارت، پرداخت وادي
 و کند می پرداخت اجباري و اجتماعی پوشش باب از گر بیمه و نیستند شخص یک

تا چه  حادثه یک کهگردد   مشخص باید بنابراین. است آن دریافت مدعی ،مقصر
 واست  ثالث شخص بیمه قانون در مستتر اجتماعی ضرورت پوشش حیطه حدودي در

 . تگرف کمک مدنی  مسئولیت کالسیک منابع ازباید  زمانی چه

 خسارت آن مینتأ سپس و شد می شناخته مسئول ،دارنده ،نخست 1347 سال قانون در
 به اینکه بدون اصالح قانون 1 ماده که حالی در .شد می نهاده گر بیمه شرکت برعهده

 نموده پرداخت به مکلف را گر بیمه باشد، داشته اياشاره ترین کوچک دارنده مسئولیت
 از که نمود گیري نتیجه توان می ثالث شخص بیمه 1 ماده به نخست نگاه در. است
 ثالث شخص اجباري بیمه قانون 1 ماده صدر حذف است؛ کرده پیروي خطر نظریه

 ولی. است استنباط این یدؤم نیز 1387 مصوب اصالح قانون در 1347 سال مصوب
 نقلیه وسیله دارندهمسئولیت «: دارد می اشعار که 1 ماده 2 تبصره وجود که گفت باید
 ؛».باشد نمی ،است او فعل ترك یا فعل به منسوب حادثه که شخصیمسئولیت  از مانع

 جدید قانون در 5 و 6 ماده و ثالث شخص 1347 سال قانون در 5 ماده مانند موادي
 مراحل جمله از خسارت پرداخت شیوه همچنین حادثه؛ مقصر به مراجعه بر مبنی

 سوي از وي تقصیر احراز و رانندگی حوادث در مقصر محکومیت به حکم صدور
خطر یا  نظریه از قضایی رویه و گذار قانون که است این  دهنده نشان همگی دادگاه،

 بدون آن در که نظامی شناسایی با چون. اند نکرده پیروي مطلق طور به تضمین حق
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 سیل جامعه با پرداخت، خسارت جبران به بیمه وسیله هب بتوان مقصر مسئولیت احراز
 اجتماع را افراد تک تک جان ،انگاري سهل با که شود می مواجه افرادي از سهمگینی

گذار این امر باعث گسترش حوادث رانندگی و نقض غرض قانون. کنند می تهدید
 بیمه قانون بنیانی که تمام و در نهایت) 1384 ،شلمزاري خدابخشی(خواهد شد 

 بنا آن از لحاظ حفظ مصلحت عمومی و حمایت از امنیت خاطر مردم بر ثالث شخص
 اجتماعی مصلحت همان بنابراین. )ج1387 کاتوزیان،(شده، فرو خواهد ریخت  نهاده

 و پیشگیري مورد در دارد وجود مزبور قانون در دیده زیان خسارت جبران به نسبت که
 . ددار وجود نیز خسارات گسترش از جلوگیري

 خسارت جبران براي ثالث شخص بیمه قانون وضع هدف که گفت باید دیگر سوي از
 مصوب ثالث شخص بیمه قانون 1 ماده 6 تبصره صراحت طبق و بوده ثالث اشخاص

 لذا. وجود ندارد ثالث شخص جرگه در حادثه مقصر راننده گرفتن قرار امکان 1378
 خصوص در شده ارائه تفاسیر با حتی -نیز ثالث شخص نامه پوشش بیمه از استفاده
 .نیست میسر مقصر راننده براي -اجتماعی مصالح

 اگر نیز 1347 سال اجباري ثالث شخص بیمه قانون 1 ماده صدر در خصوص حذف
 اصل به پرداختن جهت از که ندانیم، باید گفت وارد گذارانقانون به را کم دقتی نسبت

 حل در گذار قانون قصد جهت از و است گان دید زیان از اي بیمه حمایت که موضوع
 ماده 2 تبصره طرفی از. است توجیه قابل پیشین، اجباري بیمه قانون اجرایی مشکالت

 یا فعل به منتسب حادثه که داند می کسی را حادثه نهایی مسئول 1387قانون سال  1
 در. است بوده اهمیت گذار حائز قانون نظر از حادثه مسئول لذا تعیین اوست، فعل ترك
 از جلوگیري براي داشته را دیده زیان از خسارت جبران قصد آنکه با گذار قانون واقع
 گر بیمه الزام مبناي و پایه همچنان ثالث شخص نامه بیمه از مقصر رانندگان استفاده سوء

 . تاس داده قرار تقصیر نظریه را

 تکالیف داراي که اندازه همان به واست  حقوقی شخص یک گر بیمه اینکه مضافاً
 و اساسی قانون در واقع مطابق .است نیز حقوقی داراي است، اي بیمه قوانین در اجباري
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 معارض حقوقی شخص ماهیت با طبیعتاً که مواردي گر جز در بیمه ،موضوعه قوانین
 قانون 588 ماده(است  حقیقی اشخاص براي شده شناخته حقوق  همه داراي است،

 به تبدیل است، دیدگان زیان از حمایت آن هدف که قانونی بنابراین اگر .)تجارت
 حقیقی دیگري شخص هر مانند نیز گر بیمه شود، جامعه خطاکاران انتفاع براي ابزاري

  .برهاند ناعادالنه تعهدات از را خود ،مدنی  مسئولیت قواعد به استناد با ،تواند می

  خسارت عنوان به دیه بر حاکم مقررات لحاظ از. 2-8

 تعیین جرم برايزیرا  است، مجازات دیه طرفی از دارد؛ دوگانه ماهیتی دیه که دانیم می
 .دارد را خسارت چهره که شود می پرداخت دیده زیان به دیگر سوي از و گردیده

 نظم با مخالفت به علت کیفري مجازات زیرا کرد، تعریف خسارت باید را دیه اینجا در
 دادگاه توسط مقرر دیه و ندارد را بیمه پوشش تحت گرفتن قرار قابلیت اساساً عمومی
 دیه بنابراین .است مدنی و خسارتی جنبه داراي صرفاً رانندگی حوادث براي کیفري

 قرار بررسی مورد مدنی  مسئولیت چهارچوب درباید  گر بیمه شرکت توسط پرداختی
  ).ج1387 کاتوزیان،(گیرد 

 پیروي تقصیر مبانی از دیه بر حاکم قواعد و شود می گرفته حادثه مقصر از دیه
 توان نمی بحث عاقله همچون استثناء در موارد جز هب دیه مقررات طبق واقع در .کند می
نامه شخص ثالث از  بیمهگر در  تعهدات بیمه. نمود مطالبه دیه را ،مقصر از غیر کسی از

 در ).ب1387 کاتوزیان،(نماید  سیستم پرداخت دیه قانون مجازات اسالمی پیروي می
 نیست مشخص ابتدا از بدنی خسارت میزان کشورها اغلب خسارت جبران هاي سیستم

 درآمد، میزان جمله از مختلف عوامل سنجش و با رسیدگی و حادثه از پس و
 با لذا). 1388 نوذري،(شود  معین می... و روحی صدمات از ناشی احتمالی هاي هزینه

 در شده تعیین احتمالی خسارت میزان ولی دارد یمشخص سقف ،نامه بیمه که وجودي
 شده تعیین خسارت میزان ،نامه بیمه سقف اینکه و ثالث فرد دیدن آسیب یا مرگ صورت

 از دیه قالب در بدنی خسارت میزان ایران در. نیست معلوم نه یا داد خواهد پوشش را
 ورود انتساب دیده، آسیب مواضع آسیب، میزاناحراز  تنها و است شده تعیین پیش
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 بیمه .گیرد می صورت دادگاه و قانونی پزشکی توسط تقصیر احراز و مقصر به خسارت
 تعهدات سقف ،گران بیمه ساله هر معموالً و دهد می پوشش را میزان این ثالث شخص

 دیه مقررات وفق نیز تعهداتشان و برند می باال دیه اعالمی نرخ براساس را نامه بیمه
 پرداخت فرایند لحاظ گران ازنظام حاکم بر مسئولیت بیمه بنابراین. شود می محقق

 پیروي حوادث رانندگی از قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مبانی تقصیر خسارت
 درتواند  نمی مسلماً باشد، متوفی مانده باقی تنها خود حادثه مقصر اگر در واقع .کند می

 گر بیمه تعهد ،ایران در چون و نماید شکایت خویش علیه ،دیه اخذ براي کیفري دادگاه
 دیه مقررات به پیروي از وي پرداخت و شده محکوم مقصر که است اي دیه پرداخت
گستره  که گر، بیمه توسط مقصر حادثه از دیه مطالبه بنابراین گیرد، می صورت

 مواجه قانونی منع با جبران خسارات وارده توسط مقصر به دیگران است، مسئولیتش
 . تاس

     الذمه فیما مالکیت تحقق و قراردادي لحاظ از. 3-8

الذمه  فی ما  مالکیت ایراد کهمطرح نشده است  دیدگاهی هنوز قضایی رویه در گرچه
الذمه  فی ما  مالکیت ایراد مقابل در ولی ،گوید پاسخ را گران بیمه سوي از شده مطرح
 نیست، حق سقوط الذمه باعث فی ما  مالکیت اساساً که شود بیان نظر این است ممکن
 تعهد سقوط موارد و سایر عهد به وفاي با همسان الذمه خصوصیات فی ما  مالکیتزیرا 

 تعهد دوباره انجام به متعهد الزام امکان و شود می اجرا تعهد ،عهد به وفاي در. ندارد را
 الذمه آنچه فی ما  مالکیت در اما است، تعهد انجام اثر تعهد سقوط بنابراین وجود ندارد،

 وجودآمده به تعهد اجراي راه در که است مانعی نباشد، تعهد انجام امکان شده باعث که
مانع  اینجا در و گردد بر می نیز تعهد اصل ،مانع زوال با و است نرفته بین از حق اصل و

 نیست الذمه وارد فی ما  مالکیت ایراد بنابراین .کند نمی سرایت گر بیمه به مقصر به مربوط
 .)1379 کاتوزیان،(

 ناشی خسارت پرداخت و است قانون از ناشی گر بیمه مسئولیت چون استدالل این طبق
 از و است شده نهاده گر بیمه برعهده مستقیماً اجباري بیمه قانون طبق نقلیه  وسایل از
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 به التزام«الذمه  فی ما  مالکیت و نظر به اینکه باشد نمی متصور مسئولیتی ،مقصر براي آغاز
 تعهد اصل بنابراین برد، نمی بین از را مسئولیت و تعهد اصل ولی کند می ساقط را »دیهتأ

 نهاده گر بیمه برعهده گذار قانون سوي از اینجا در که هم دیهتأ به التزام و است باقی
 . تاس پرداخت قابل مقصر به گر بیمه از خسارت لذا نیست، مواجه مانع با است، شده

 بودن فرعی( مسئولیت بیمه قرارداد قالب در گان دید زیان از حمایت نظام که رسد نظرمی هب
 کشورهایی برخالف زیرا. نماید می دشوار را یادشده استدالل پذیرش )گر بیمه مسئولیت

 حتی خود خودبه اتومبیل هر که) 1980 مصوب عراق اجباري بیمه 1 ماده( عراق مانند
 تضمین نظریه از پیروي(است  بیمه آن از ناشی حوادث قبال در نیز نامه بیمه وجود بدون
 .)1380 پور، امامی( شود می منعقد نقلیه وسایل براي بیمه قرارداد ایران حقوق در) حق

 تعهدات واقع در. شود می محسوب پوشش فاقد باشد، نداشته نامه بیمه که ايوسیله نقلیه
 گرچه دیگر عبارت به. است برخوردار نیز قراردادي پایه از قانونی پایه بر عالوه گران بیمه

 شرط ولی هستند الزم گران بیمه الزام براي تنهایی به قراردادي و قانونی مبانی از هریک
 . دگردن محقق مانأتو باید و شوند نمی محسوب کافی

 که پرسش این به پاسخ الذمه در فی ما  مالکیت واسطه هب حق اسقاط عدم استدالل طرفی از
 شدن عوض با زیرا. نیست گشا مشکل است، متعهد نفع به اجرا قابل تعهد مورد چگونه
ماند  می باقی اصلی متعهد همچنان مقصر )دیهتأ به ملتزم(پردازد  می را خسارت که فردي

 قربانی عام مقام قائم جایگاه در متعهد اگر حتی .شود نمی عوض متعهدله و متعهد و جاي
 1 ماده در گر بیمه مستقیم مسئولیت و ثالث شخص بیمه قانون حمایتی فلسفه به و باشد
 اجباري بیمه قانون 1 ماده 6 و 2 تبصره همچنان باز شود، استناد یادشده نیز قانون

 واست  متعهد و مقصر راننده شخص در متعهدله شخصیت تکوین مانع 1387 مصوب
  . است ناممکن مقصر براي ثالث شخص نامه بیمه جانی پوشش محل از خسارت گرفتن

  از لحاظ مقررات ارث. 8- 4
است و تحقق آن با مرگ مورث است حق بازماندگان نسبت به اموال متوفی  ،ارث

البته باید . و نیازي به اعالم اراده یا عمل حقوقی خاصی ندارد) مدنی قانون 867ماده (
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در نظر داشت که اصوالً بحث ارث و استحقاق یا عدم استحقاق وارث پس از بررسی و 
شود و  کننده و مشخص نمودن طلب و بدهی ترکه مشخص می نفع دریافت تعیین ذي

مقررات زیرا ؛ )1380کاتوزیان،( بودن ارث ندارد این امر منافاتی با خصوصیت قهري
شود و در جایی که هنوز مالی  اعمال می) ترکه(جا مانده از متوفی  هارث بر اموال ب

گمان اعمال  داخل در ترکه قرار نگرفته و حق ورثه نسبت به آن استقرار نیافته است، بی
صیت حقوقی و مستقل وجود شخ. مقررات ارث نیز بر آن سالبه به انتفاع موضوع است

واسطه تقصیر راننده،  هبخشد، زیرا پس از مرگ متوفی ب ترکه این استدالل را قوت می
). 1380کاتوزیان،(و دیه در ترکه استقرار نیافته است است وي بدهکار دیه به ترکه 
 از سخن گفتن الذمه، فی ما  پیشین در خصوص مالکیتبخش بنابراین با توجه به مطالب 

 غیرعمدي قتل مدنی، مبنی بر اینکه قانون 880 ماده مخالف مفهوم توسل به و توارث
 بردن ارث ،عمد غیر قتل در اینکه از زیرا گذشته .ندارد جایگاهی باشد، نمی ارث مانع
 قواعد نظر از ،)1360محمدي، (است  اختالف مورد فقها بین دیه مقتول از قاتل

 رسد می نظر به. )1380 کاتوزیان،( نیست پذیرفتنی مقصر بردن ارث مدنی هم  مسئولیت
 چون مقصر هم باز باشد، داشته را بردن ارث قابلیت غیرعمد قاتل اینکه فرض با حتی

 عنوان به خودش به را دیه باید و است اصلی پرداخت خسارت حادثه بوده و متعهد
 به نوبت ،تعهد سقوط الذمه و فی ما  مالکیت وقوع به علت کند، پرداخت متوفی بازمانده

اختالفی هم که در فقه در . رسد نمی قانون مدنی 880توارث و ماده  قواعد اعمال
خصوص استحقاق قاتل غیرعمد نسبت به دیه وجود دارد، ناخواسته از این موضع 

تواند  خود قاتل که موظف به پرداخت دیه است، چگونه میزیرا برخاسته است، 
در واقع منظور فقها در خصوص مباحث  .خودش از مبلغ پرداختی خودش ارث ببرد

بردن قاتل غیر عمد، متوجه ماترك بجا مانده از متوفی بوده و در مقام  مربوط به ارث
این نظر را  .اند، نه در مقام بیان قواعد ضمان و مسئولیتبیان تشریح وضعیت ارث بوده

طور ضمنی به م علیه شرکت بیمه ایران.در دعواي عنظر یکی از شعب دادگاه تجدید
در این دعوا که خواهان، راننده مقصر حادثه بود و باعث کشته شدن  .پذیرفته است
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: همسر و فرزند خود شده بود، دادگاه پژوهشی در نقض دادنامه بدوي مقرر داشت
است قتل غیرعمد بنا به فتواي فقهاي عظام مانع از ارث قاتل در خصوص دیه مترتبه «

و فتاوي آقایان  367ره در جلد دوم تحریرالوسیله صفحه  و توجهات فتاوي امام خمینی
 گلپایگانی و محمدفاضل اله صافی لطف ،سینایی  سیدعلی ،عظام محمدتقی بهجت

راي صادره مخدوش بوده نقض و حکم به بی حقی وي صادر  1381لنکرانی در سال  
 880ماده  در واقع). 1390 م علیه شرکت سهامی بیمه ایران،.دعواي ع(» ...گردد می

قانون مدنی و نظریات فقهی مرتبط با آن صرفاً در مقام بیان عدم قابلیت ارث بردن قاتل 
عمد و امکان ارث بردن قاتل غیر عمد از ماترك مقتول بوده است، نه در مقام بیان 

قانون مدنی  880به بیان دیگر ماده . تحقق حق یا تثبیت حقوق احتمالی قاتل در ترکه
باشد،  چه چیزي وارد در ترکه است و چه چیزي از آن خارج می در خصوص اینکه

راند؛ اینکه شخصیت بدهکار دیه و طلبکار دیه در یک شخص جمع شده  سخن نمی
این امر مقدم بر اعمال مقررات ارث است و در . است، ارتباطی به قواعد ارث ندارد

ورد بررسی قرار الذمه م فی ما  ها و در بخش مالکیت بخش قواعد عمومی قرارداد
  . گیرد می

که در صورت وجود وارثانی غیر از راننده مقصر است در اینجا ذکر این نکته مفید 
حادثه، سهم آنان طبق مقررات ارث قابل پرداخت است و عدم استحقاق مقصر حادثه 

  .کند از دریافت خسارت به دیگر وراث تسري پیدا نمی
  گیري نتیجه .9

 قانون ثالث، شخص بیمه قانون از اعم رانندگی تصادفات با مرتبط با بررسی قوانین
 حفظ در گذار قانون قصد یابیم که در می مدنی،  مسئولیت قانون و اسالمی مجازات

اعمال بینابینی نظریه خطرات با  گسترش از جلوگیري و دیده زیان از حمایت بین تعادل
   .تقصیر و خطر است
مان به حکم قانون و قرارداد و به تبع خسارت توأگر در پرداخت اصل مسئولیت بیمه

 .)ج1387کاتوزیان، (است نقلیه  مسئولیت نوعی دارنده، جهت جبران خطرات ناشی از وسیله
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کسی باشد، با  گذار وي چهگر، صرف نظر از اینکه بیمهولی میزان و حدود مسئولیت بیمه
محکومیت نسبت به پرداخت حکم زیرا حقوق و تعهدات راننده پیوند خورده است، 

له را در دو فرض مطرح ساخت؛ توان مسئ بنابراین می. شود دیه براي راننده صادر می
گر گذار نیز هست و رابطه قراردادي با بیمه بیمه ،فرض اول آن است که راننده مقصر

د ، لذا به استنااستگذار در مقابل خود مسئول در این فرض با توجه به اینکه بیمه. دارد
گذار،  گر نیز به تبع عدم مسئولیت بیمهالذمه تعهد وي ساقط شده و بیمه فی مالکیت

مسئولیت  توان گفت که با توجه به ماهیت بیمهحتی در این فرض می. مسئولیتی ندارد
دهد،  گذار در قبال اشخاص ثالث را پوشش میکه خطر ناشی از مسئولیت مدنی بیمه

  . استنامه وشش بیمهادعاي جبران خسارت، خارج از پ
در . شودگذار محسوب نمیگر ندارد و بیمهدر فرض دوم، راننده رابطه قراردادي با بیمه

کند، بنابراین خود پرداخت نمی گذارِگر از جانب بیمهظاهر ازآنجاکه در این فرض بیمه
 ،مقابل خودشاسقاط تعهد راننده در زیرا الذمه استناد نماید،  مافی تواند به مالکیتنمی

 اما در این فرض نیز. گر در قبال اشخاص ثالث نداردارتباطی به وظیفه قانونی بیمه
نقلیه و الزام قانونی است، ولی امکان  گر، ناشی از خطر وسیله بیمه اگرچه مسئولیت

 مطالبه از وي منوط به بروز خطر موضوع قرارداد و تعیین میزان و حدود مسئولیت
باشد؛ از دارنده  نداشته پرداخت در تعهدي ،خود مقصر که زمانی نبنابرای است، مقصر
  .ندارد پرداخت در تعهدي نیز گر بیمه تواند مطالبه کند، مینیز ن

قانون مدنی توسط رانندگان مقصر جهت دریافت دیه  880از طرفی استناد به ماده 
دیه را زیرا پیش از آنکه مقصر، . اوري استد نوعی پیشموجد  ،گر مورث مقتول از بیمه

دیگر آنچه را که وي  بیان به. را به ترکه بدهکار است از ترکه طلبکار باشد، معادل آن
مدعی دریافت است، اصوالً به علت سقوط تعهد، وارد ماترك مورث وي نشده است تا 

  .مقصر بتواند از آن ارث ببرد
 استثالث  دیده زیان از حمایت ثالث شخص مهبی قانون فلسفه که استدالل این شک بی

 مسبب اینکه به توجه بدون بنابراین شود، گر پرداخت می و چون دیه از طرف بیمه
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 گر بیمه نه یا باشند داشته دخالت زیانبار حادثه در اینکه از اعم باشند و کسانی چه حادثه
 ثالث قانون این نظر از حادثه مقصر زیرا. باشد نمی درست است؛ پرداخت به موظف

 راه نباید ثالث شخص بیمه قانون ویژه هب قوانین تفسیر از طرفی هنگام. شود نمی محسوب
 موضوع و هدف که داد گسترش آنجا تا را قانون حمایتی جنبه و گرفت پیش در را افراط
و به مقصرین حوادث نیز  کند پیدا تغییر است، ثالث اشخاص از حمایت که قانون

 مخالف صریح، تفسیري قانونی حکم وجود بدون نباید از نظر حقوقی. کندسرایت پیدا 
 مسئولیت شده شناخته اصول و قواعد ریختن هم به ارائه داد و موجبات گذار قانون غرض

 شخص ،دیده زیان قانون، این در که کرد توجه باید .را فراهم آورد قراردادي و قهري 
 حادثه که فردي از صورت نباید درغیراین .باشد نداشته حادثه در دخالتی که است ثالثی

 و نمود طرفدارياست،  وي مسئولیتی بی و انگاري سهل محصول اجتماعی زیانبار
لذا در پرداخت خسارت . ساخت فراهم خویش تقصیر از را او انتفاع موجبات جهت بی

از گرفت و نباید  اي درپیش معقول و منصفانه  از محل بیمه شخص ثالث باید رویه
است، براي  گذار براي جلوگیري از بروز مشکالت اجتماعی درنظرگرفته ابزاري که قانون

 .مقاصد غیر نظر مقنن استفاده نمود
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