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 : چکیده

 و جامع قوانین نظرگرفتن در بدون ها حمایت ولیکن این باشد می دیدگان زیان حقوق از حمایت ایران در بدنی هاي خسارت تأمین صندوق تشکیل مبناي

 شخص تعیین مهم، مسائل از گردد. یکی می بدنی هاي خسارت تأمین صندوق منابع رفتن هدر و برخی افراد سوء استفاده موجب مناسب، کنترلی ابزارهاي

 می نظر به قوانین تعارض به توجه با و بوده است اختالف مورد همیشه نقلیه وسیله دارنده یا راننده توسط خسارت جبران باشد. می خسارت جبران کننده

 خسارت تأمین صندوق تعهدات مصادیق برخی شناسایی عدم مهم، موارد دیگر از کرد. دکترین مراجعه نظریه و عرف به خاص موارد در بایستی که رسد

 را بدنی هاي خسارت تأمین تعهدات صندوق از زیادي سهم که باشد می حادثه مسبب نقلیه وسیله نشدن شناخته یا و نامه بیمه فقدان جمله بدنی از هاي

 دهد. می اختصاص خود به

 

 ، جبران خسارت بدنیبدنی خسارات تامین صندوق ،طرح هاي تکمیلی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

 سوابق نیهمچن نگردد، وضع یلیتکم نیقوان کهی زمان تا یول باشد،  یم دگانید انیز حقوق از تیحما ،یبدن هاي خسارت نیتأم صندوق لیتشک وجودي مبناي

 به ای باشند، نداشته ینقش یبدن هاي خسارت نیتأم صندوق توسط خسارت پرداخت در نگونه افرادیا فريیک مجازات دیتشد و افراد یرانندگ تخلفات و تصادفات

م)خیرخواه، یباش یم افراد یبرخ استفادهسوء  و زيیگر قانون مرج، و هرج شاهد نگردد، ینیب شیپ رانندگان کردن قانونمند هیاول که مقدماتی زمان تا یعبارت

 مدنی تیمسئول اصلی يمبنا ریار تقصیمع چنان هم حقوقی، يها نظام اکثر در چون محض، تیمسئول بر مبتنی يها نظام گسترش رغم به امروزه(. 1396

 (.1398روست.)آجودانی،  روبه مشکل با خسارت، جبران موارد از ياریبس ست، درین سریم منطقی لحاظ به زین آن گذاشتن کنار امکان و شود می تلقی

 یبدن یها خسارت نیتأم صندوق جادیا یمبان
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 جهت نیهم به گردد. جبران دگانیاندیز خسارت ينحو به کند می اقتضا زیموارد ن نیا در عمومی احساس و عدالت ياجرا

 حوادث ازجمله خاص موارد در خصوص به مدنی، تیمسئول کهن نهاد کنار در خسارت جبران لییتکم يها طرح تدارك ضرورت

 مدنی تینظام مسئول يها تیمحدود گذاشتن کنار با مدنی تیمسئول لییتکم يها نهاد شود. می احساس رانندگی حوادث کار و

 يها گام خسارت، جبران زانیم به لحاظ چه و تحت الشمول افراد جهت از چه خود، گسترده ي يپوشش ها با خسارت جبران در

 معتقدند برخی رو نیا از اند. برداشته خسارت جبران کامل اصل و خسارت جبران لزوم اصل يبرقرار يراستا در را يبلند

 به صندوق جادیا که معنی نیبد است. استوار خسارت کامل جبران اصل ي هیپا بر بدنی يخسارت ها نیتام صندوق تیمسئول

 اسالمی و نییشد)باد نخواهد گر مهیب ای حادثه مسئول مطلق نیگزیجا چگاهیه و بوده دهیان دیز خسارت جبران لیتکم جهت

 (.1393فارسانی، 

 هیتوج توان می زیعی نیتوز عدالت خصوص به بدنی تیمسئول دیجد اتینظر يمبنا بر را بدنی خسارت نیتام صندوق سیتاس

 پخش جامعه ياعضا نیب شود، می واردده ید انیز به خسارت ورود بابت از که يضرر که است آن هدف عییتوز عدالت در کرد.

 روش رشاخۀیز عییتوز عدالت شود. مشاهده تر کم ی پولینها تیمطلوب بودن نزولی لیدل به آن جبران نامطلوب آثار تا شود

 تلقی اجتماعی مشترك زندگی از جزئی عنوان به حوادث از ناشی يها انیز ن روش،یا در شود؛ می محسوب تیمسئول صیتخص

می  داده ارتباط خاصی اشخاص به مدنی تیمسئول قاعده لهیوس به انهایز نیا گردد. برخورد آن با طور جمعی به دیبا که شده

 و يکند)ابهر توجه می نفع، و انیز از اعم منابع، صیتخص ابزار عنوان به مدنی تیمسئول قاعده به هینظر نیا واقع در شوند.

 (. 1397 ،يباریجو

 یبدن خسارات نیتام صندوق سیتأس یمبان

 آن براساس یو مقرّرات حقوق باشد آن بر یمبتن یحقوق نظام که یکل قاعده ای اصل از است عبارت دانان، حقوق اصطالح در مبنا

 در باشد، یمبتن برآن زین گرید یارهاي کلیمع و باشد داشته ینقش نیچن تواند یم حقوق در که قواعدي و اصول به گردد. وضع
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 در چه رای،ز ستین ممکن یمدن تیمسئول مرسوم یان مبانیم از صندوق جادیا یمبان افتنیشود.   یم گفته حقوق یمبان اصطالح،

 نیتضم اتینظر اگر چه شد. متصور باره نیا در یمنسجم قالب توان یر نمیتقص بر یمبتن اتینظر در چه و ریتقص ات بدونینظر

 نیا لیتشک مبناي اما است، نموده باز یلیطرح هاي تکم ریسا و اجباري هاي مهیب جادیبراي ا را راه ر،یتقص فرض و خطر حق،

 خسارت، جبران در یمدن تیمسئول نظام هاي تیمحدود گذاشتن کنار با یمدن تیمسئول یلیتکم رد. نهادهايیگ ینم قرار نهادها

 در راستاي بلندي را هاي گام خسارت جبران زانیم لحاظ به چه و الشمول تحت افراد جهت از چه گسترده خود، هاي با پوشش

 نیتام صندوق تیمسئول معتقدند یبرخ رو نیا از اند. برداشته خسارت کامل جبران اصل و خسارت جبران لزوم اصل برقراري

 خسارت جبران لیتکم جهت به صندوق جادیا که یمعن نیاست. بد استوار خسارت کامل جبران اصل هیپا بر یبدن خسارت هاي

 بر را یبدن خسارات نیتام صندوق سیشد. تاس نخواهد گر مهیا بی حادثه مسئول ن مطلقیگزیجا گاه چیه و بوده دهید انیز

 معناست نیا به جامعه در یعیتوز عدالت .کرد هیتوج توان یم زین یعیبخصوص عدالت توز یمدن تیمسئول دیجد اتینظر مبناي

 بیو آس دگانید انیز رفاه شیافزا تنها آن، از هدف رایز شود عیتوز جامعه اعضاء نیب در دیبا از منشا آن نظر صرف ضررها که

 (.1395گر)قاسمی، ید زیچ نه است جامعه یکل طور به و دگانید

 خسارت جبران یلیتکم یطرح ها جادیا یمبان

 ينظام ها اکثر در همچنان محض، تیمسؤول بر مبتنی ينظام ها شیافزا و مدنی تیمسئول گسترش رغم علی

 عدم موارد در دهیان دیز خسارت ماندن جبران بال موجب نیا که می شود تلقی مدنی تیمسئول يمبنا و اریمع ریتقص حقوقی،

 با دگانید انیز خسارت جبران زین وجود ندارد مسئولی خسارت و حوادث يبرا که يموارد در نیهمچن می گردد. ریتقص اثبات

 به حادثه مسبب هیعل حکم ياجرا زین حادثه مسئول ییو شناسا ریتقص اثبات با حتی موارد ياریبس در و میگردد مواجه مشکل

 باقی تیمسؤول بدون ضرر نیمسبب که است نیا بر عمومی احساس ز،ین ن مواردیا در نمی باشد. ریپذ امکان يو اعسار جهت

 نیهم به .می سازد آشکار را لییتکم يطرح ها به توسل ضرورت امر، نیهم و گردد جبران دهید انیخسارت ز ينحو به و نمانده
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 جهت اجتماعی يجاد طرح هایا با و شده گذاشته کنار بدنی خسارت نهیزم در مدنی تیمسئول نظام کشورها، برخی در جهت

 و پرداخته اند خسارات گونه نیا جبران به يریصورت چشم گ به ،يادار ينه هایهز در اریبس ییجو صرفه با بدنی خسارات جبران

 انییشا خدمات دگانید انیز خسارات جبران به مدنی تیمسؤول نظام کهن کنار در مشابه ينهادها سیتأس با گرید بعضی در

 (. 1398، ينموده اند)شهباز

 خسارت کامل جبران و خسارت جبران لزوم اصل

 انیز به خسارت ورودو  حادثه وقوع که معنی نیبد به است دهید انیز خسارت جبران مدنی، تیمسؤول اهداف نیمهمتر از کیی

 نیا می شود. مطرح يو خسارت جبران ان بهیز مسبب فیتکل حق، نیا مقابل در د.ینما غرامت درخواست که دهدی م حق دهید

 صدمه موجب فرد کی رفتار وقتی گر،ید عبارت می شود. به مدنی مطرح تیمسؤول در خسارت جبران لزوم قالب در فیتکل و حق

 يدارا افراد به که کندی م جابیا جامعه در افقی عدالت است. انیز عامل خود تحمل خسارت، در نهیگز نیبهتر می شود، يگرید

رابطه  و ریتقص اثبات امکان جهت به که دگانیید انیز انیم تفاوتی چیه و شود پرداخت کسانیی يایمزا خسارات و کسان،ی ازین

 می ماند، بال جبران خسارتشان و ندارد را آن افتیدر امکان علت هر به که گروهی و ندینما افتیدر غرامت می توانند تیسبب

 (.1397 ،ياحمد و قلعه جوقی شاهییست)علین

 خسارت کامل جبران اصل

 است: مهم اثر دو يخسارت دارا کامل جبران اصل 

 بروز از قبل تیبه موقعرا  يو امکان حد تا و کند جبران را دهید انیز خسارت کامل طور به تا می کند مکلف را انیز عامل -

  .بازگرداند حادثه
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 طیشرا در وقوع حادثه قبل از به نسبت را او و نشود دهید انیز ییدارا شیافزا به منجر که باشد يگونها به دیبا خسارت جبران -

 .ندهد قرار يبهتر

 چه خود ۀگسترد يها پوشش با خسارت، جبران در سنتی نظام يت هایمحدود گذاشتن کنار با مدنی تیمسئول لییتکم ينهادها

 خسارت جبران لزوم اصل يبرقرار يدر راستا را يبلند يگام ها خسارت جبران زانیم لحاظ به چه و الشمول تحت افراد جهت از

 (.1390 دوزدوزانی،)برداشته اند دگانید انیز خسارت کامل جبران اصل و

 یبدن یخسارتها نیتأم صندوق

 مدنی تیمسؤول لییتکم طرح نیمهمتر ثالث، شخص ياجبار مهیب از پس بدنی، يخسارت ها نیتأم صندوق

 از اما نمود، تصور ثالث شخص مهیب بدنه از مجزا را آن توانی نم هرچند می رود. شمار به رانندگی حوادث در

 باشد، می ياجبار مهیب با اساسی يتفاوت ها يدارا و مستقل حقوقی تیشخص يدارا مزبور صندوق که آنجا

 (.1397 ،ياحمد و قلعه جوقی شاهییرد)علیمیگ قرار بررسی مورد مستقل طرحی عنوان به

 یبدن یخسارت ها نیتأم صندوق یحقوق تیماه و مبنا

 انیز از تیجهت حما در که است مستقل صندوقی م،یمینام صندوق را آن پس نیا از که بدنی يخسارت ها نیتأم صندوق

می  باقی جبران بال آنها بر ان واردیو ز نداشته را مهیب قیطر از خسارات جبران امکان انحاء از ينحو به که شد سیتأس دگانیید

 جمله از علت هر به و شده يگرید افتادگی از کار ای جرح و و فوت موجب که رانندگانی به مهم، تیمسؤول نیا کنار در و ماند

 با تا دینمای م کمک می برند، سر به زندان در يو وارث ای دهیان دیز جبران خسارت در مالی توان عدم و نامه مهیب داشتن عدم

 آورد. فراهم را بند از حادثه مسؤول شدن رها سبب هم و دهید انیز خسارت موجبات جبران ده، همید انیز ارش ای هید پرداخت
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 جاد صندوقیا مبانی انیب در م،یگفت سخن مدنی تیمسئول لییتکم يطرح ها جادیا ضرورت مورد در که اول، به مبحث توجه با

 کرد: اشاره لیذ موارد به می توان نیتأم

 چه و ریتقص بر ات مبتنییدر نظر چه رایز ست.ین ریامکان پذ مدنی تیمسئول مرسوم مبانی انیم از صندوق جادیا مبانی افتنی. 1

 را راه ر،یتقص فرض و خطر حق، نیتضم اتینظر چه اگر باره متصور شد. نیا در منسجمی قالب نمی توان ریتقص بدون اتینظر در

 رند.ینمی گ قرار نهادها نیا لیتشک يمبنا اما نمودند، باز لییتکم يطرح ها ریسا و ياجبار يها مهیب جادیا يبرا

 صندوق لیتشک يمی تواند مبنا يحدود تا عییتوز عدالت بر مبتنی هینظر که می رسد نظر به د،یجد يهاي تئور انی. درم2

 قیطر از خسارت جبران امکان رانندگی که حوادث دگانیان دیز خسارات جبران ضرورت درك با قانون گذار رایز رد.یگ قرار نیتأم

 مالی منابع بازگردد. جامعه به خسارت بروز از خورده ناشی هم بر تعادل تا نمود ين نهادیچن سیتأس به اقدام ندارند، را مهیب

 از يدرصد مه کردن،یب از يخوددار میجرا دادن اختصاص با قانون گذار که چرا گذارد.ی م صحه دهیا نیا بر زین صندوق مزبور

 آحاد تمامی تا خواسته صندوق مالی منابع به عنوان دولت وصولی میجرا از يو درصد گران مهیب توسط افتییدر يها مهیب حق

 به رو لیاتومب افزون روز ادیازد علت به آنها آمار دگان )کهید انیز گونه نیا جبران خسارات در افراد خاطی، خصوص به جامعه

 از در همه موارد نیتأم صندوق که است ذکر انیشود. شا قرار بر جامعه از دسته نیا انیم عدالت و شده میش است( سهیافزا

 به بعد فصول در که تعهدات صندوق، از شمول قاهره قوه از ناشی خسارات بودن خارج جمله از .کندینم تیتبع الذکر فوق هینظر

 .می شود صحبت آن به راجع مفصل طور

 قبل در که خسارت اشاره نمود جبران اصل ياجرا به توانی م صندوق، جادیا يمبنا عنوان به عییتوز عدالت يبرقرار از ری. غ3

 به صندوق جادیا که معنی نیبد استوار است. خسارت کامل جبران اصل هیپا بر صندوق تیمسئول که معتقدند د. برخییگرد انیب

 تیعنا با حال نیا با شد. نخواهد گر مهیب ای انیز مسؤول مطلق نیگزیجا چ گاهیو ه بوده دهید انیز خسارت جبران لیتکم جهت

 .کرد ذکر صندوق جادیا مبانی از را مورد نیا نمی توان صندوق توسط خسارت سقف جبران نییتع به
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 ای راننده که معنا نیبد رانندگی است. حادثه مسؤول با مواجهه در انصاف قاعده يبرقرار صندوق، لیتشک مبانی از گرید کیی. 4

 در است، شده دهید انیز به صدمه ورود به منجر مباالتی کوچکی بی جهت به تنها موارد ياریبس در که هینقل لهیوس دارنده

 می شود)محمدصالحی، خانوادهاش و او يبرا مالی يدشوار موجب که گردد می يا نهیتقبل هز به ناچار مالی تمکن عدم صورت

1388.) 

 .نتیجه گیری6

 

 عنوان به توانسته که است سال 50 به ونزدیک است کشور در اجتماعی عدالت توسعه از نمادي بدنی هاي خسارت تامین صندوق

 و اقتصادي هاي آسیب ترمیم نظام به مردم اعتماد جلب جهت در نهاد این.باشد داشته گیري چشم آفرینی نقش بیمه صنعت مکمل

 توانسته و است نموده وظیفه ایفاي گی، رانند حوادث قربانیان خانواده و مصدومین از حمایت, رانندگی حوادث از حاصل اجتماعی

 بیمه علت به که ثالث خاص اش به وارد بدنی هاي زیان جبران براي بدنی هاي خسارت تامین صندوق. باشد داشته ثمربخشی فعالیت

 ویا حادثه مسئول نشدن شناخته یا و کردن فرار گر، بیمه تامین تعلیق بیمه، داد قرار تعلیق «بیمه قرارداد بطالن نقلیه، وسیله نبودن

 وسیله به و است شده تاسیس نامه بیمه شرایط از خارج هاي خسارت جبران براي کلی طور  به نبود؛ پرداخت قابل گرء بیمه ورشکستگی

 و مهیب ریفراگ پوشش عدم ،یرانندگ حوادث از یناش هاي انیز یگستردگ به توجه باشود.  می اداره ایران بیمه سهامی شرکت

 در راستاي بلند یگام یبدن هاي خسارت نیتام صندوق جادیا ،یبدن خسارت خصوصاً دگانید انیز جبران خسارت همه ضرورت

 تعهد ست، بلکهین صندوق تیصندوق، مسئول تعهد مبناي است. بود مذکور حوادث دگانیاندیز از تیحما و یعیتوز برقراري عدالت

 .کند یم نییرا تع صندوق تعهد زانیم شه دولتیهم لذا و است یقانون یفیتکل و رقرارداديیغ تعهد کی صندوق
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