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. هر تأسيس صنعتي ديگري كه بر روي زمين نصب شود و هر تغييري كه زمين را خطرناك كنـد  4
  .))47(كاتوزيان ( از حيث مسئوليت مالك، در حكم بنا است ند حفر چاه)(مان

. در مواردي كه به موجب قرارداد يا شرط ضمني، سالمت مال مورد امانت، تضـمين شـده باشـد،    5
  ديده از اثبات تقصير معاف است. زيان

 مسـئوليت  ،كـار، تخريـب شـود    اصولي پيمانلك مجاور، بر اساس گودبرداري غير. در صورتي كه م6
  كار است. كار است، نه مالك ملك؛ چرا كه خسارت عرفاً مستند به فعل پيمان با پيمان اصوالً

  مسئوليت ناشي از حفاظت حيوان:  334 ماده
شـود   مالك يا متصرف حيوان مسوول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مـي  

حيوان به واسطه عمل مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر 
  كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارات وارده خواهد بود.

  ديده بار اثبات را بر عهده دارد. ي مدعي است و زيان . مطابق قاعده، اثبات تقصير بر عهده1
. اگر متصرف حيوان از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگـاهي او ناشـي از تقصـير نباشـد،     2

  ).ق.م.ا 522(م. ن خسارات وارده از ناحيه حيوان نخواهد بود ضام
. نگهداري حيوان يا هر شيء خطرناكي كه مالك توانايي نگهداري آن را ندارد خود، نـوعي تقصـير   3

  ).ق.م.ا 522م.  2و  1(تبصره شود  محسوب مي
وست، گردد و از ناحيـه  . هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف ا4

حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا 
حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت بـه آسـيب   

؛ در ق.م.ا.) 523(م. ستند به مصـدوم باشـد   رساني آن علم داشته باشد يا نداشته باشد مگر اينكه آسيب م
  ماده اخيرالذكر مقنن تقصير متصرف را مفروض دانسته است.

  تصادم دو وسيله نقليه:  335 ماده
در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسـؤوليت  

شده باشد و اگـر  متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل 
  طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.

مسـئوليت محـض يـا نـوعي يـا      «سئوليت دارنده وسيله نقليه موتوري زميني، . به اعتقاد برخي، م1
از مسـئوليت، صـرف اثبـات    است و براي معاف شدن » نظريه خطر«و مبتني بر  1»بدون تقصير

                                                      
رسد چنين مسئوليتي مستند صـريح قـانوني    وليت بدون تقصير دارنده وسيله نقليه، به نظر ميبا وجود شهرت نظريه مسئ -1

و مسئوليت جبران خسارت  )1395قانون بيمه اجباري  2(ماده  نامه است ندارد و مسئوليت دارنده خودرو، صرفاً تحصيل بيمه
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در  ؛ بنـا بـر ايـن نظـر،    ))47(كاتوزيـان (  بلكه بايد قوه قاهره اثبات شود، كافي نيست، عدم تقصير
تواند خسارت خود را  مي (شخص ثالث)ديده  ي آن متفاوت است، زيان فرضي كه مالك اتومبيل و راننده

فقط با اثبات ورود خسـارت   (طبق قانون بيمه اجباري)،طبق قواعد اتالف يا تسبيب يا از دارنده  ،از راننده
بدون نياز به اثبات تقصير او، مطالبه كند منتها مسئوليت دارنده فرع بـر مسـئوليت راننـده اسـت     و 

  .1يعني دارنده در صورتي مسئول است كه راننده مسئول باشد
تقصير مبناي منحصر مسـئوليت   است، اما» مبتني بر تقصير«. در قوانين ايران، اصل بر مسئوليت 2

بيني شده است. اما در تعارض مسئوليت  ز در برخي مواد پيشو مسئوليت بدون تقصير ني نيست
  نوعي با مسئوليت مبتني بر تقصير، مسئوليت ناشي از تقصير، مقدم است.

، بيمه نمودن وسايل نقليه در قبال خسـارت  2. تكليف دارنده وسيله نقليه طبق قانون بيمه اجباري3
اسـت   درصد تعهـدات بـدني)   5/2(حداقل  3و ماليام) (به ميزان حداقل ديه يك مرد مسلمان در ماه حربدني 

                                                      
نسبت به مازاد، بر عهده مسبب حادثه است و در فرض گر و  با بيمه ،نامه و مقررات نامه، در حدود بيمه در فرض وجود بيمه

مسـئوليت  «حـذف عبـارت   ؛ )4(بند الـف و ب مـاده   ت بدني است انامه، با مسبب حادثه يا صندوق تأمين خسار فقدان بيمه
وسايل نقليه در عنوان قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثـر حـوادث ناشـي از وسـايل     » دارندگان

كند؛ شايان ذكر است كـه قانونگـذار، ضـمانت اجـراي عـدم تحصـيل        نيز، برداشت اخير را تقويت مي 1395ليه مصوب نق
 )4(بند پ ماده نامه را، با جمع ساير شرايط، جزاي نقدي در نظر گرفته است  بيمه

منسوب به فعل يا ترك فعـل او  ، مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه نامه) (در تحصيل بيمه مسئوليت دارنده وسيله نقليه -1
باشد؛ به عنوان مثال ممكن است خسارت ناشي از نقص فني خودرو بوده و مسئوليت آن بر عهده عرضـه كننـده   است نمي

)؛ در هـر حـال خسـارت وارده از    23/3/1386كنندگان خودرو مصـوب  قانون حمايت از حقوق مصرف 3خودرو باشد (م 
قانون بيمه اجباري)؛ بنابراين در عمل، رجوع به  1ماده  2گردد (تبصره حادثه پرداخت مي نامه وسيله نقليه مسببمحل بيمه

 .كند كه بيمه، خسارات وارده را پوشش ندهداشخاص اخيرالذكر، زماني موضوعيت پيدا مي
نامـه   آيـين  يسـت و مـادامي كـه   نامه ن منوط به تصويب آيين 20/2/1395اجراي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه مصوب  -2

؛ )64(م هاي اجرايي موجود، در حدودي كه مغاير ايـن قـانون نباشـد معتبـر اسـت       نامه ن تصويب نشده است، آيينجديد آ
 .)66(م سخ گرديد صريحاً ن 1387، قانون سال )29/3/1395(االجرا شدن اين قانون  شايان ذكر است از تاريخ الزم

اجباري، خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي، صرفاً تا ميزان خسارت متنـاظر  قانون بيمه  8ماده  4و  3مطابق تبصره  -3
گر و يـا   از بيمه درصد سقف تعهدات بدني است) 50(يعني خودرويي كه قيمت آن كمتر از ترين خودرو متعارف  وارده به گران

كمتر ديده،  گر در قبال خودروي زيان بيمهزننده و  حداكثر مسئوليت مالي زيانمقصر حادثه قابل جبران خواهد بود؛ بنابراين، 
ن باشـد و خـودروي   ميليـون تومـا   280امل در مـاه حـرام،   اگر ديه ك به عنوان مثال،در ماه حرام است؛ كامل نصف ديه از 

% تعهـدات  5/2(حـداقل  نامه  گر به ميزان تعهد مقرر در بيمه هن به كلي تلف شود، بيمامتو 999/999/139ديده به ارزش  زيان
جبران نمايـد  زننده  زيان از اموال چنانچه تحت پوشش بيمه نبوده باشد را، تواند مازاد آن ديده مي مسئول است و زيان دني)ب

شود اما چنانچه در همين فرض،  ديده، متعارف محسوب مي ران خسارت است چراكه خودرو زيانزننده مكلف به جب و زيان
بوده و بيش از آن مسئوليتي  ميليون تومان مسئول 140 حداكثر تازننده  ر و زيانگ ميليون تومان باشد بيمه 280ارزش خودرو 

 



  

 

245 شرح جامع قانون مدني ■

شود؛ همچنين أخذ بيمه حوادث  كه در اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي
(به ميزان حـداقل ديـه يـك مـرد     هاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه  براي پوشش خسارت
  .ق.ب.ا) 8و  3(مواد ه مازاد بر اين، اختياري است تحصيل بيمليكن ؛ باشد مي مسلمان در ماه غيرحرام)

از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسـيله  » دارنده«اجباري،  قانون بيمه 2ماده  1 . طبق تبصره4
شود؛  ، تكليف از ديگري ساقط ميكندنامه موضوع اين ماده را تحصيل  نقليه است و هر كدام كه بيمه

شود و اگر سلطه معنوي او به  وي بر خودرو دارد، خود او دارنده محسوب ميسلطه معن ،لذا اگر مالك
  ).249)، ص. 49(صفايي (شود  ديگر دارنده محسوب نمي ،ديگري منتقل شده باشد مالك

، هر شخصي است كه به سـبب  »شخص ثالث«قانون بيمه اجباري، منظور از  1ماده بند ت . طبق 5
مالي شود، بـه اسـتثناي راننـده     يا بدني و خسارتون دچار قاناين حوادث وسيله نقليه موضوع 

گذار هـم ثالـث    شود كه حتي بيمه ؛ بنابراين اوالً از اين مقرره چنين استنباط مي1مسبب حادثه
شود، ثانياً در صورتي كه دو وسيله با هم تصادم كنند و تصادم منتسـب بـه هـر دو     محسوب مي

تواننـد بخشـي از    شـوند و مـي   ر ثالـث محسـوب مـي   باشد رانندگان دو وسيله نسبت به يكـديگ 
  نامه اجرايي بيمه). آيين 6(ماده گر طرف مقابل مطالبه نمايند  خسارات وارده به خود را از بيمه

  در تصادم دو خودرو چند فرض متصور است:. 6
  )اق.م. 537(م : عامد مسئول است (خواه مقصر باشد يا نباشد)يكي، عامد و ديگري عامد نباشد  -1
  )ق.م.ا 537م  ق.م؛ 335 ميكي، مقصر و ديگري مقصر نباشد: مقصر مسئول است ( -2
»): هيچكدام مقصر نباشـند «(خواه هر دو مقصر باشند و يا  شود تصادم به هر دو نسبت داده  -3

تمـام   2»نصف«مسئول  ،هر خودرو  بر اساس قاعده اتالف، ضمان بر هر دو تحميل شده و راننده
  ق.م.ا). 528 (ماست  (اعم از مالي و بدني) ابلخسارت طرف مق

                                                      
نامه بدنه اقـدام   (بنابراين بهتر است مالك خودرو، نسبت به تحصيل بيمهمانـد   ران نشده باقي ميندارند و زيان مالك خودرو، جب

در فـرض   ،؛ همـين حكـم  نمايـد)  جبـران دنه خويش نامه ب كند تا در صورت بروز چنين حوادثي، مابقي خسارت را از محل بيمه
ميليـون   56( % خسـارت ببينـد  20ميليون تومـاني   280اگر خودروي  ،ورود خسارت جزئي هم صادق است؛ به عنوان مثال

زننده خواهد بود و مـابقي جبـران نشـده بـاقي      گر و زيان قابل مطالبه از بيمه ميليون تومان) 28تا (% آن 10 تا ، حداكثرتومان)
 مؤيد استنباط اخير است. قانون بيمه اجباري، 8ماده  3در تبصره » تناظرم«ماند؛ مفهوم واژه  مي
هـاي بـدني وارد شـده بـه      قانون بيمه اجباري، دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسـارت  3به موجب ماده  -1

يمه حوادث أخذ كند؛ بنابراين راننده مسـبب حادثـه   راننده سبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، ب
 نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفته است.

شود، چراكه سرنشينان نسبت به  شامل سرنشينان طرف مقابل نمي تنصيف مسئوليت در برابر راننده طرف مقابل است و -2
 ت كل سرنشينان هر دو خودرو هستند.خسار ضامنشوند؛ بنابراين هر دو راننده مقصر،  ثالث محسوب مي ،هر دو راننده
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ثالث (اعم از حقيقي يا حقوقي) منتسب باشد: آن شخص ضـامن  يا تصادم به يكي از طرفين  -4
  ق.م.ا) 505(م است 

: هيچ يـك از طـرفين مسـئول    (ناشي از قوه قاهره)تصادم به هيچكدام از طرفين نسبت داده نشود  -5
  ق.م.ا) 530(م  نيستند

در فرض آسيب رسيدن به شخص ثالث در اثر تقصير دو راننـده، شـخص ثالـث     ،اعتقاد برخي به .7
  ).94، ص. )47(كاتوزيان (تواند جبران تمام خسارت را از هر كدام كه بخواهد، مطالبه كند  مي

 تواند جبران خسارت خود زيان ديده مي . اگرچه قوه قاهره رافع مسئوليت راننده وسيله نقليه است ولي8
، مفهوم حادثه شامل )1395(قانون بيمه اجباري  1بند پ ماده  طبق زيرا گر مطالبه نمايد را از بيمه

بـرخالف   همين قانون، 17شود و همچنين طبق ماده  نيز مي» غيرمترقبه«سانحه بر اثر حوادث 
همچنـين اسـت در خصـوص     ؛گر استثناء نشده اسـت  قوه قاهره از تعهدات بيمه ،1347سال قانون 

امـا از مسـئوليت شـركت بيمـه در      1تقصير سنگين عابر پياده كه اگرچه رافع مسئوليت راننده است
  نامه مكلف به جبران خسارت عابر است. گر در حدود بيمه كاهد و بيمه جبران خسارت نمي

و ...  . چنانچه خسارت ناشي از تصادم وسيله نقليه، ناشي از عواملي نظير نقص راه، عيب ذاتي وسيله نقليه9
تواند به مسببان حادثه مربوطـه، بـه    ديده، مي گر يا صندوق، پس از پرداخت خسارت به زيان باشد، بيمه

  ).16(ماده شود مراجعه كند  كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي» نسبت درجه تقصير«
 ديـده را  گر مكلف است بـدون هـيچ شـرط و أخـذ تضـميني، خسـارت زيـان        در موارد زير بيمه. 10

تواند براي استرداد تمام يا قسمتي از وجوه پرداخت شـده بـه    پرداخت كند ليكن پس از آن مي
راننـدگي در حالـت مسـتي يـا      -2 در ايجـاد حادثـه   عمد راننده -1مسبب حادثه مراجعه كند: 
نامـه   در صـورت فقـدان گـواهي    -3ؤثر در وقـوع حادثـه   گـردان مـ   استعمال مواد مخدر  يا روان

در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا  -4ب با وسيله نقليه رانندگي متناس
؛ شايان ذكر است كه مـوارد اخيـر اسـتثناء    قانون بيمه اجباري) 15(م از مسروقه بودن آن آگاه باشد 

گر حق مراجعـه بـه راننـده مسـبب حادثـه را بـراي بازيافـت         شوند زيرا اصوالً بيمه محسوب مي
  ي ندارد.خسارت پرداخت

چنـد نكتـه    ،. در خصوص خسارات وارده بر سرنشينان داخل و خارج وسيله نقليه مسبب حادثه11
نقليه مسبب  وسيله» داخل«ديدگان  گر در قبال زيان اول اينكه تعهد ريالي بيمه قابل ذكر است:

                                                      
اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه  هرگاه راننده -1

قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخـورد نمايـد، راننـده مسـئول     
منتها هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات راننـدگي تـأثيري در    ق.م.ا.) 504(م. صورت وي ضامن  است نيست و درغير اين

 .ق.م.ا) 504م.  1(تبصره حادثه نداشته باشد، راننده ضامن نيست 
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و  )12(م نامه اسـت   نقليه در سقف تعهدات بيمه وسيله» ظرفيت مجاز«حادثه، برابر حاصل ضرب 
نامـه اسـت    سقف تعهدات بـدني بيمـه  » ده برابر«از وسيله نقليه، » خارج«ديدگان  در قبالِ زيان

دوم اينكه تعداد جنين و اطفال زير دو سال داخل وسيله نقليه، بـه ظرفيـت مجـاز    ؛ )12(تبصره م 
از  ديـدگان  سوم اينكه در صـورت تجـاوز تعـداد آسـيب    ؛ )12(قسمت اخير م شود  خودرو، اضافه مي

شود؛ بـه عنـوان مثـال، اگـر سـقف تعهـدات        ديدگان تسهيم مي سقف مقرر، خسارت ميان زيان
گر، سرنشين وجود داشته باشـد  نفر مازاد بر تعهدات بيمه 1نفر باشد و  5محدود به  ،گر بيمه
؛ )12(تبصـره م  كنـد   ، پنج ششـم پرداخـت مـي   گر بابت خسارت وارده به هر سرنشين بيمه

از صـندوق   ،گـر اسـت   ه تفاوت خسارت بدني كه مازاد بر تعهدات بيمـه چهارم اينكه ما ب
ديـدگان   با اين تفـاوت كـه در خصـوص آسـيب     ؛بدني قابل مطالبه است  اتتأمين خسار

اما در  )25ماده  1تبصره  3(بند خارج از خودرو، صندوق حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد 
وسـيله  » داخل«فيت بودن سرنشينان صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظر

ديدگان، به  تواند پس از پرداخت خسارت به آسيب نقليه مسبب حادثه باشد، صندوق مي
  .)25(بند ت ماده رداختي را بازيافت نمايد وجوه پ مسبب حادثه رجوع كند و

گر يا صندوق تأمين خسارات بدني، حسب مورد، مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته  . بيمه12
؛ در صورتي كه خسـارت بـدني   1پرداخت نمايند» االداء يوم«ه شخص ثالث را به قيمت ب

تفاوت بـه   تواند بابت مابه گر، بيشتر از سقف تعهدات وي باشد، مي پرداختي از سوي بيمه
صندوق مراجعه نمايد مگر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تـأخير  

  ).13(ماده باشد  2گر بيمه
اجـرا   ديـن گر بدون در نظر گرفتن جنسـيت و   بيمه اجباري، تعهدات بيمه قانون 10. طبق ماده 13

هـاي شـناخته    (ولو از اقليتشود لذا در صورت فوت يك زن مسلمان و يا فوت يك غير مسلمان  مي
 در ايـن خصـوص  ديه كامل يك مرد مسلمان قابل مطالبه اسـت كـه   شده در قانون اساسي نباشد)، 

تعهـد  در ايـن مـوارد   تا بيمه مسئوليت، زيـرا   كند تبديل مي» حوادث«اجباري را به بيمه بيمه 
  گذار نيست. شركت بيمه فرع بر مسئوليت بيمه

                                                      
چنانچه بر اثر گذشـت  ندارد؛ ثانياً  (ناشي از افزايش ساليانه نرخ ديه) نامه گذار نيازي به تهيه الحاقيه بيمه بنابراين اوالً بيمه -1

 شود. تفاوت هم مي گر شامل مابه مدت از تاريخ وقوع حادثه تا قطعيت حكم دادگاه، نرخ ديه افزايش يابد، مسئوليت بيمه
پرداخت خسـارات بـدني را    ،م وجود گزارش كارشناس صالح و نظر نهايي پزشكي قانوني، شركت بيمهرغ چنانچه علي -2

توانـد بابـت    االداء بوده و نمي مت يوممكلف به پرداخت خسارات بدني به قياز صدور رأي  موكول به رأي دادگاه كند، پس
 .)36(تبصره ماده  تفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي، به صندوق رجوع كند مابه
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ديـدگان محكـوم    كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هريك از زيان . در صورتي14
  اجباري).بيمه قانون  9ماده (تبصره لقه خواهد بود هاي متع گر موظف به پرداخت تمامي ديه شود، بيمه

  . خسارت ناشي از كاهش قيمت خودرو در اثر تصادم نيز قابل مطالبه است.15
وارد به اشخاص ثالث كه  1هاي بدني ديدگان حوادث رانندگي، خسارت . به منظور حمايت از زيان16

نشـدن مسـئول    فرار كردن و يـا شـناخته   ،نامه، بطالن قرارداد بيمه بيمه به علت فقدان يا انقضاء
هاي بـدني خـارج از    گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت حادثه و يا ورشكستگي بيمه

توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين  )2»17«(به استثناء موارد مصرح در ماده نامه  شرايط بيمه
توانـد پـس از    ؛ صـندوق هـم مـي   اجبـاري) قانون بيمه  21(م هاي بدني پرداخت خواهد شد  خسارت

مگر اينكه پرداخت بابت افزايش مبلـغ ريـالي    )25(م پرداخت، اصوالً به مسبب حادثه رجوع كند 
و  3گر بـوده  ديه تا روز پرداخت بوده و يا ناشي از تعليق يا لغو پروانه يا توقف و ورشكستگي بيمه

گـر بـوده    درو كه مازاد سقف تعهدات بيمهيا بابت خسارت پرداختي به زيان ديدگان خارج از خو
  .)25(تبصره م كه در موارد اخير صندوق، حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد 

  مبحث چهارم: در استيفاء

  استيفاء از كار غير :  336 ماده
هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده  

آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خـود خواهـد بـود     و يا آن شخص عادتاً مهياي
  مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

                                                      
ص عضـو،  قانون بيمه اجباري، منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نق 1ماده مطابق  -1

موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع ايـن قـانون    -از كارافتادگي (جزئي يا كلي 
ب سـ ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگـري نباشـد، برح   هزينه معالجه اشخاص ثالث زيان .است
 .)35(م بدني است  گر يا صندوق تأمين خسارات بيمهبر عهده  ،مورد

  قانون بيمه اجباري: موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:  17مطابق ماده  -2
  .و محموالت آن ) خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه1
  ) خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو. 2
  ) جريمه يا جزاي نقدي3
ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و اثبات هـر نـوع خدعـه و     د زيان) اثبات قص4

 تباني نزد مراجع قضايي
تواند به  گر باشد، صندوق مي در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه -3

 )25ب حادثه)(بند ب م (نه مسبگر و مديران آن رجوع كند  بيمه




