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طور  گذار جبران خسارت را به ن کلّی موضوع بيمه شخص ثالث کافی نيست. در بسياری از موارد قانونتنهایی برای تبي گر به شناخت حدود تعهدات بيمه

تواند برای اعاده آن به صندوق تأمين  گر پس از جبران خسارت می از موارد نيز بيمهای  کلّی برعهده صندوق تأمين خسارت بدنی گذارده است. در پاره

همين دو مقرره کافی است تا اهميت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمين خسارات بدنی نيز مشخص  .خسارت بدنی مراجعه نماید

عمومی است. هر شخص حقوقی می تواند مالک و دائن و مدیون باشد. در حدود صالحيت و  حقوق صندوق تامين خسارت های بدنی شخص حقوقی .گردد

 .ا شودتکاليف دیگری دار و حقوق هدف خود طرف قرارداد واقع شود و اعمال حقوقی انجام دهد و نيز می تواند

 

 رانندگی حوادث در تقصير نظریه جایگاه گر، بيمه تعهدات از خارج بدنی های خسارت بدنی، های خسارت تأمين صندوق کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

، «دیده ثالث زیاناشخاص »کثرت وقوع حوادث رانندگی در کشور و ورود خسارات متعدد جانی و مالی بـه قربانيـان این حوادث، موجب شد که برای حمایت از 

پيش بينی و تأسيس شود که در قانون بيمة اجباری  1347های بدنی در قانون بيمة اجباری مصوب  نهاد مستقلی، تحت عنوان صندوق تأمين خسارت

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  ت واردخسارا اجباری بيمة قانون 21مادۀ این نهاد باقی ماند. در حال حاضر،  ،1387مسئوليت مدنی مصوب 

های بدنی وارد به اشخاص ثالث...توسط صندوق  به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقليه، خسارت»دارد:  مقرر می 1395نقلية مصوب 

 (.1397)ابهری و قربانی جویباری، جبران شود« های بدنی مستقلی به نام صندوق تأمين خسارت

 

 های بدنی صندوق تأمین خسارت.2

(. 1392)بادینی، عنوان سازوکاری برای توزیع ضرر مورد استفاده گيرد در کنار وجود بيمة مسئوليت و تأمين اجتماعی که سبب شده مسئوليت مدنی به 

های بدنی  گيرد. در تعریف صندوق جبران خسارت دسته قرار می بينی شده است که صندوق تأمين خسارات بدنی جزو این های تکميلی بيمه نيز پيش طرح

صندوق، جزو . »دیدگان جرایم است مرتبط به عامل زیان و خاطی، به زیان دوقی برای پرداخت مبالغی از سوی دولت یا شخص ثالث غيرصن«ت: بيان شده اس

بينی شده است و در نظام  در قوانين ایران پيش 1347که از سال رود  های تکميلی مسئوليت مدنی در حوادث ناشی از وسایل نقليه به شمار می مهمترین طرح

ت تخلفا به رسيدگی قانون 26ۀ و ماد 1392می مصوب القانون مجازات اس  551 مادۀک ی ۀو تبصر 1397حقوقی فعلی ایران، به موجب قانون بيمة اجباری 
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های بدنی و دیة ناشی از جنایات مشخص  ی مستقل برای پرداخت خسارتغير دولت عمومی نهاد یک به عنوان صندوق تعهدات ۀگستر ،1389رانندگی مصوب 

 (.1395)خدابخشی، شده است

 

 ارکان صندوق تأمین خسارات بدنی ماهیت و.3

ن و بوده است. صندوق با هدف تأمي« صندوق تأمين خسارات بدنی»های ناشی از حوادث رانندگی در سنوات اخير  یکی از ارکان مهم جبران خسارت

دیدگان تأسيس و تشکيل گردیده است که عامل زیان آنها بنابر دالیلی امکان تأدیه و پرداخت خسارت را ندارد. به همين  تضمين حقوق و خسارات وارده به زیان

نهایت  های اجرای حکم و در یهای دادرسی و دشوار دیده با مشکالت و پيچيدگی ای قرار داده است تا زیان گذار صندوق تأمين خسارت را واسطه جهت قانون

باشد، بنابراین روشن است که تعهدات صندوق تأمين خسارت  گر می با اعسار عامل زیان مواجه نگردد. در نظام حقوق بيمه ایران، اصل بر مسئوليت و تعهد بيمه

حق اعاده خسارت را از صندوق تأمين خسارات بدنی  ارتصورت جبران خس شود که بر اساس قانون، بيمه، مسئول جبران خسارت نباشد و یا در زمانی آغاز می

دیدگان حوادث رانندگی است. همچنين روشن است که با  هدف اصلی و نهایی قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی، تأمين و تضمين خسارت زیان .داشته باشد

جای یافتن مقصر، جبران  رد و هدف اصلی در این بخش از حقوق بهبر تقصير موضوعيت ندا دخالت بيمه در حوادث رانندگی، دیگر مسئوليت مدنی مبتنی

تنهایی کافی برای  های مسئوليت به دیده و بازگرداندن وضعيت او به حالت سابق است؛ اما در این ارتباط نباید از نظر دور داشت که گسترش بيمه خسارت زیان

جهت  های حقوقی مختلف در رو در نظام این باشد. از پذیر نمی چهارچوب یک قرارداد امکانباشد و همواره جبران خسارت در  دیده نمی جبران خسارت زیان

گر وجود  که امکان جبران خسارت از طریق استناد به یک قرارداد بيمه و مراجعه به بيمه مواردی دیدگان ناشی از حوادث رانندگی، در حمایت از حقوق زیان

  (.1398ت)سواد کوهی فر و جعفری، ميلی بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسایل نقليه شده اسهای تک نداشته باشد، منجر به ظهور طرح

 

 های بدنی اهداف صندوق تامین خسارت.4

 :توان در موارد ذیل خالصه کرد مهمترین اهداف صندوق تامين را می 

ندوق تامين خسارت بدنی آن دسته از زیان دیدگانی است که بر اثر مهمترین هدف از ایجاد ص -جبران خسارت بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی. 1

 .ای امکان دریافت غرامت ندارد حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده و از طریق سيستم بيمه

مقابل حمایت از زیان دیدگان صندوق در  -حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبيل مسئول حادثه در مقابل دعاوی مطالبه دیه از سوی زیان دیدگان. 2

های آنها که اغلب از اقشار کم بضاعت جامعه هستند و ارائه تسهيالت بلند مدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و  با امداد مسئوالن حادثه و خانواده

 وگيری نمایدزندانی شدن سرپرست خانواده به جهت عدم توانایی در پرداخت دیه زیان دیده، جل

پس از وقوع سانحه رانندگی، در صورتی که وسيله نقليه مسبب حادثه دارای بيمه اجباری شخص ثالث باشد، زیان دیده با  -جلوگيری از اطاله دادرسی. 3

اسایی مسئول حادثه، تنها راه ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمينان دارد اما در صورت فقدان بيمه مذکور و یا عدم شن استفاده از پوشش بيمه

قضایی مذکور  احقاق حق زیان دیده، اقامه دعوای حقوقی و یا اعالم شکایت کيفری است. یکی از اهداف صندوق کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن پروندههای

 .است

ت زیان دیدگانی است که نياز فوری به اعمال جراحی و یکی دیگر از اهداف صندوق تامين، پرداخت خسار -کمک رسانی سریع به زیان دیدگان اورژانسی. 4

)رضوانی و خليل صالحانی، کند سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت اقدام به پرداخت غرامت می

1398.) 

 

 گر بیمه تعهدات از خارج بدنی های سارتخ.5
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گر مسئول تمامی  ر اولين شخصی است که در زمان حادثه بایستی برای جبران خسارت به او رجوع کرد، اما نباید تصور کرد که بيمهگ با وجود آنکه بيمه

 گر نسبت به ميزان اضافی در صورت بيمه این گر باشد، در دهد. هرگاه ميزان خسارت مازاد بر سقف تعهدات بيمه هایی است که در حادثه رخ می خسارت

دیده، قانون به صندوق تأمين خسارات بدنی دستور داده است که مبلغ مازاد بر تعهدات  حال برای حمایت از زیان این شخاص ثالث مسئوليتی ندارد. بامقابل ا

از شرکت بيمه اخذ گيرد  گر به ایشان تعلق می دیدگان باید خسارتی را که پس از تسهيم سقف تعهدات بيمه گر را پرداخت نماید. در این موارد زیان بيمه

دیدگان از حادثه را  موجب قانون مکلف است نسبت به مبلغ مازاد سهم هر یک از زیان نموده و سپس به ميزان مازاد به صندوق مراجعه نمایند. صندوق نيز به

احاله گردیده است. برخی از مصادیق  پرداخت کند. در قانون جدید بيمه اجباری شخص ثالث سقف تعهدات بيمه گران مشخص شده و مازاد بر آن به صندوق

 :شرح است گر بدین افزایش خسارت به بيش از سقف تعهدات بيمه

 سرنشين مازاد بر ظرفيت انونی 

 سرنشينان گر نسبت به بيمه تعهدات سقف مازاد بر خسارات 

 (.1396)خدابخشی، از خودرو خارج گر نسبت به اشخاص بيمه تعهدات سقف مازاد بر خسارات 

 

 ایگاه نظریه تقصیر در حوادث رانندگیج.6

ت حقوقی در سطح نظام های مختلف، سبب شده است که تقصير در قلمرو حوادث رانندگی متزلزل شده و مسئوليت نوعی بر دارندگان وسایل نقليه التحو 

یش به سمت نظریه ی تقصير را همچنان حفظ نموده حظه ی رویه ی قضایی ایران گراالت جهانی در این زمينه، مالی موتوری تحميل گردد. اما به رغم تحو

این قانون، با اشاره به تقصير راننده، رویه قضایی را به این سمت  337الی  333می دانست؛ زیرا مواد الاست؛ علت را، باید در جهت گيری قانون مجازات اس

 7431اری دارندگان وسایل نقليه موتوری زمينی در مقابل اشخاص ثالث مصوب هدایت نموده است. اداره حقوقی قوه قضائيه نيز معتقد است که قانون بيمه اجب

افزون بر این، نظر برخی از نویسندگان حقوقی که بر تفکيک ميان دارنده و راننده قرار گرفته و جمع ميان قواعد مختلف را  .بر مبنای تقصير وضع شده است

حسب این نظریه هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتيجه بی احتياطی به دیگران وارد . بدین صورت عملی نموده بودند، در عمل اجرا نمی شد

ثبات تقصير می آورد. هم در قانون مسئوليت مدنی و هم در قانون بيمه اجباری اصل تقصير رعایت شده است. آنچه در تصادفات رانندگی مورد توجه است، ا

صير خوانده باعث می شود که بسياری از زیان ها جبران نشود. قانون گذار برای دارندگان وسایل نقليه موتوری زمينی خوانده است. بدین جهت که اثبات تق

در بيشتر حوادث رانندگی، دارنده اتومبيل کم و بيش بی احتياطی کرده است. زیرا دارنده، "فرض تقصير کرده است که این فرض ناشی از این تعبير می باشد: 

گویی مبيل هم هست و بی احتياطی ناشی از عمل خود اوست و یا راننده متخلف و مقصر از طرف دارنده اتومبيل هدایت آن را به عهده داشته است و راننده اتو

ت. فرض تقصير با این . بنایراین قانون گذار این حکم غالب را نشانه ای بر تقصير دارنده قرار داده اس"به مسئوليت دارنده این عمل خطرناک را انجام داده است

)رحمانی و ایراد روبروست که مسئوليت مذکور در قانون بيمه مطلق است و دارنده اتومبيل با اثبات بی تقصيری خود نيز از آن مسئوليت معاف نمی شود

 (.1398همکاران، 

 

 نتیجه گیری.7

نحوی، امکان جبران خسارات از  دیدگانی است که به زیان های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسيس آن، حمایت از صندوق تأمين خسارت

های بدنی پس از بيمة اجباری شخص ثالث، مهمترین طرح  ماند. در ایران، صندوق تأمين خسارت جبران باقی می طریق بيمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بال

توان صندوق مذکور را مجزّا از بدنة بيمة شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از  هرچند نمی .رود شمار می تکميلی مسئوليت مدنی در حوادث رانندگی به

موجب  آید، صندوق دارای شخصيت حقوقی مستقل است. به نامة ادارۀ صندوق برمی و آیين 1395اردیبهشت  20قانون جدید بيمة اجباری مصوب  21مادۀ 

 منظور حمایت از زیان به ،1395اردیبهشت  20در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه، مصوب  شده به شخص ثالث قانون بيمة اجباری خسارت وارد 21مادۀ 

نامه، بطالن قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيلة  علت فقدان یا انقضای بيمه های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقليه، خسارت



 

4 

 

 نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعليق یا لغو پروانة فعاليت شرکت بيمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بيمه نقلية مسبب حادثه، کسری پوشش بيمه

های بدنی ناشی از  گر و مطابق با مقررات این قانون است و همچنين خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بيمه پرداخت نباشد، یا خسارت گر، قابل

قانون  5ماده  2قانون مجازات اسالمی، تبصره 551قانون بيمه اجباری خسارت، تبصره ماده  21نظر از منشأ آن( و صرفاً به حکم قانون )ماده  فحوادث )صر

از این شود، تا  جبران می« های بدنی صندوق تأمين خسارت»)توسط صندوق مستقلی به نام  21/07/1398پاشی مصوب  دیدگان ناشی از اسيد حمایت از زیان

 .طریق در راستای ایفای مسئوليت اجتماعی حرکت نموده و عمالً عدالت اجتماعی تحقق یابد
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