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Abstract 
In the legislator's point of view, compensation for physical damages is 

very important in a way that it has led to the creation of alternative 
compensation systems for physical damages so that the government itself 
shall compensate for such damages in cases where such damages are not 
paid by the offender or the insurer for any reason. In Iranian law, "Treasury" 
and "Physical damages compensation fund" are established as alternative 
compensation systems for physical damages, and in England, "Criminal 
injuries compensation authority" and "Motor insurers bureau" are 
responsible for this task with some differences. In Iran and England, 
alternative compensation systems for physical damages are comparable in 
regarding to the conditions and items for compensation, and in this article, 
these issues are examined comparatively through a descriptive-analytic 
method.. As regards the conditions for compensation, in English law for 
compensating physical damages by alternative systems of compensation 
several conditions are predicted some of which are considered as the 
conditions for compensation in Iranian law; but most of these conditions are 
not conditions for compensation in law of Iran. Therefore, it is observed that 
the approach of Iranian law is an easier one for compensation of physical 
damages. In Iranian law, for determination of the responsibility of "treasury" 
in cases such as manslaughter or error of judges, mainly the attention is paid 
to the origin of the damage. In a similar vein, in cases where the "Physical 
damages compensation fund" is responsible for compensation of damages 
caused by traffic incidents, mostly this approach is followed. But English 
law, instead of considering the origin of damages, the attention is paid to the 
conditions and circumstances of the events. 
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ظام  ی  ط ه  ساطا ت  ن رپدا تانرتی جای گ ان و ان وق ا ی   د   ی 
  1مهدي چگني
  2رسول بهرامپوري

 3بيدي كرمانشاهيسعيد سياه
  چكيده

با اهميت است به نحوي كه گذاران بسيار جبران خسارات بدني از منظر قانون
هاي جايگزين پرداخت خسارات بدني شده تا در موجب ايجاد رويكرد تأسيس نظام

گر وي جبران مواردي كه به هر علت اين خسارات از سوي شخص خاطي يا بيمه
و » المالبيت«نشود، خود دولت اين خسارات را جبران نمايد. در حقوق ايران دو نهاد 

هاي هاي جايگزين جبران خسارتنظام به عنوان» هاي بدنيرتصندوق تأمين خسا«
اره اد«ها اند و در انگلستان مشابه اين وظيفه را با برخي تفاوتبيني شدهبدني پيش

بر » گران وسايل نقليه موتورياداره بيمه«و » هاي ناشي از جرايمجبران خسارت
ارت ت شرايط و موارد جبران خسايران و انگلستان از جه ها درعهده دارند. اين نظام

 تحليلي و به -قابل مقايسه هستند و در اين مقاله موارد مذكور به شيوه توصيفي
هاي گيرند. در انگلستان براي جبران خسارتصورت تطبيقي مورد بررسي قرار مي

بيني هاي بدني شرايط متعددي پيشهاي جايگزين پرداخت خسارتبدني توسط نظام
خي از شرايط مزبور، در ايران نيز از شرايط جبران خسارت شده است كه بر

شود؛ لكن بيشتر اين شرايط، در ايران از شرايط دريافت خسارت محسوب مي
شود رويكرد حقوق ايران براي پرداخت گردد؛ لذا مشاهده ميمحسوب نمي

در حقوق ايران، براي تعيين  تر است.گيرانههاي بدني، رويكردي سهلخسارت
ا يالمال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظير خطايي بودن قتل ليت بيتمسئو

هاي ناشي از حوادث رانندگي اشتباه قاضي، همچنين در مواردي كه جبران خسارت
هاي بدني گذاشته شده است، عمدتاً همين ديدگاه بر عهده صندوق تأمين خسارت

توجه به منشأ زيان، به شرايط و جاي شود؛ لكن در حقوق انگلستان به دنبال مي
  . گردداوضاع و احوال حادثه توجه مي

هاي بدني، جبران المال، خسارتاصل جبران خسارت، بيت واژگان كليدي:
 .وسايل نقليه موتوري هاي ناشي از جرايم، بيمهخسارت
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  مقدمه مقدمه 
 ولشخصاً مسئ االصولآورد عليهنگامي كه يك شخص به ديگري زياني وارد مي
حت تهاي اقتصادي، نهاد ديگري جبران اين خسارت است. با گذشت زمان و پيشرفت

)، يت مدنيمسئول هايپا به عرصه وجود گذاشت. با استفاده از اين نهاد (بيمه» بيمه«عنوان 
خاصي  نمايند، تحت شرايطهاي بيمه منعقد مياشخاص مطابق قراردادي كه با شركت

  دهند.ر ميهاي بيمه قراي از اعمال خود را بر عهده شركتمسئوليت پرداخت خسارات ناش
ا بروز يرا بزگذاران بر آن است كه هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماند، تالش قانون

ظم مر نيابد و اين ايك خسارت، دارايي منفي يكي از شهروندان به ناحق افزايش مي
مي نظن بيراي ايرود بگذار توقع ميزند و از قانونموجود در روابط اجتماعي را بر هم مي

سارت خحقق تتدبيري بيانديشد. اين تفكر منجر به آن شده است كه در مواردي كه امكان 
ير ا سايزياد بوده و از سوي ديگر ممكن است اين خسارات به دليل اعسار شخص خاطي 

اري يمه اجببند نعلل، جبران نشده باقي بماند، اشخاص را به موجب قانون ملزم به بيمه (ما
  وسايل نقليه) نمايند.

گذاران ها (خسارات بدني) از نظر قانونعالوه بر آنچه گذشت، برخي خسارت
كشورهاي دنيا داراي چنان اهميتي هستند كه تمايل دارند تا جايي كه ممكن است اين 
خسارات جبران نشده باقي نمانند تا جايي كه ولو اين خسارات از سوي شخص خاطي يا 

كند اين رويكرد مبناي گر وي جبران نشود خود دولت اين خسارات را جبران مييمهب
ها در جايي است است. كاركرد اين نظام 4هاي جايگزين پرداخت خسارات بدنيايجاد نظام

توانند اين كه اشخاصي كه واقعاً مسئول جبران خسارت بدني هستند به هر علت نمي
هاي جايگزين در صورتي كه اين خسارت توسط نظام و لذاخسارت را جبران نمايند 

                                  
4 Alternative Compensation Systems 
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مانند و اين امر پرداخت خسارات بدني جبران نشود، خسارات مزبور جبران نشده باقي مي

  گذار نيست.مطلوب قانون
اشته دهاي جايگزين پرداخت خسارت، در ميان جوامع سنتي نيز وجود تفكر وجود نظام

س و المال در ديه نفموارد متعددي ضمان بيتو شريعت مقدس اسالم نيز به تفصيل در 
راي مي بجراحات را بيان داشته است كه با مالحظه سابقه تاريخي وجود نهادهاي عمو

المال در توان قائل شد كه مسئوليت بيتهاي جبران نشده زيان ديدگان ميجبران خسارت
دي وق ايران نهاشود. عالوه بر اين نهاد سنتي، در حقيسي محسوب نميتأساسالم حكم 

، هاي بدني، تأسيس شده و در پرداخت خسارات بدنيتحت عنوان صندوق تأمين خسارت
  گردد.المال محسوب ميمكمل بيت

 Vanنظام مسئوليت مدني، يگانه مسير براي جبران خسارات وارده به افراد نيست (

Boom, 2007: 85د از آن طرق، توانن) بلكه منابع ديگري نيز وجود دارند كه افراد مي
، برخي نهادهاي خيريه، 5خسارات وارده بر خود را جبران نمايند، مانند تأمين اجتماعي

هاي ناشي از جرايم يا حوادث رانندگي و در برخي كشورها هاي جبران خسارتصندوق
هاي جايگزين پرداخت ). برقراري نظام ,2000Harpwood :10( 6بيمه شخص اول

هاي عادي مطالبه خسارت، قابل اتي است كه از طريق شيوهخسارت، براي جبران خسار
هاي تجاري عمل ها مستقل از نظام مسئوليت مدني و نظام بيمهجبران نيستند و اين نظام
  ).Viney, 2008: 48شود (ها استفاده ميكرده و به عنوان مكمل آن

، با هاي جايگزين پرداخت خسارت بدني در ايرانحال سؤال اين است كه نظام
است با  و آيا الزم هايي دارندها و تفاوتهاي مزبور در ديگر كشورها چه شباهتنظام

ران هاي جايگزين پرداخت خسارت بدني در اياستفاده از تجربيات ديگر كشورها نظام
  مورد بازنگري قرار گرفته و اصالح گردند؟

رو در حوزه پيشهاي بر اساس گزارشات رسمي، نظام حقوقي انگلستان يكي از نظام
)؛ زيرا اين كشور Moran, 2015: 25هاي جايگزين جبران خسارت مدني است (نظام

                                  
5 Social Security. 
6 First-party insurance. 
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 زادگاه انقالب صنعتي بوده و با تحقق اين انقالب و افزايش وسايل نقليه موتوري در اين
كشور، خسارات ناشي از اين وسايل نيز افزايش يافته و دولت ناچار شده براي اين كه 

رو بودن كشور يشد. با توجه به پيشاندجبران نشده باقي نمانند تدبيري بي خسارات مزبور
، اين تر بودن مقررات آن نسبت به ساير كشورهاصنعتي انگلستان در اين حوزه و كامل

  كشور براي مطالعه تطبيقي انتخاب شده است.
جبران  نهاي جايگزيشود، ابتدا نظامبراي پاسخ به سؤال فوق، در اين مقاله تالش مي

رو ر قلمهاي بدني در دو كشور ايران و انگلستان معرفي گردد تا از اين رهگذخسارت
هاي جايگزين موضوعي بحث مشخص گردد، سپس شرايط پرداخت خسارت در نظام

 گيرد و دردو كشور به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار مي بدني هايپرداخت خسارت
هاي جايگزين پرداخت خسارت بدني توسط نظامهاي پايان نيز موارد پرداخت خسارت

 گردد.بررسي مي

  
  هاي جايگزين جبران خسارت بدني در حقوق ايران و انگلستانهاي جايگزين جبران خسارت بدني در حقوق ايران و انگلستانمعرفي نظاممعرفي نظام  ..11

يني بيشپدر حقوق ايران و انگلستان، نهادهاي جايگزين براي پرداخت خسارت بدني 
رار رد بررسي قيك، نهادهاي موجود در هر كشور موبه تفكشده است كه در ادامه، 

  گيرد.مي
  هاي جايگزين جبران خسارت بدني در حقوق ايرانهاي جايگزين جبران خسارت بدني در حقوق ايرانمعرفي نظاممعرفي نظام  ..11-11

ي قرار بررس بيني شده است كه در ادامه مورددر ايران دو نظام براي اين منظور پيش
  گيرند:مي

  المالالمالبيتبيت  ..11-11-11
قانون  المال در متن قوانين و مقررات تعريف نشده است، لكن در مواد متعددي ازبيت

و برخي قوانين متفرقه به تبعيت از مقررات فقهي مورد  1392مجازات اسالمي مصوب 
اشاره قرار گرفته و بنا به تعريف برخي حقوقدانان به معني خانه دارايي و مركز نگهداري و 

) و در صدر اسالم جايي 243: 1378جمع دخل و خرج كشور است (جعفري لنگرودي، 
 يبرقرارشد. بنا به اعتقاد برخي حقوقدانان، پس از نگاهداري مي بود كه اموالي در آنجا
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ناظر بر درآمدها و مصارف دولت  يالمال به صورت مؤسسة مال يتب ي،ادار هاييواند

: 1375(رحمان ستايش،  بود ينظام اسالم يههمان مال يز،درآمد و از آن پس ن ياسالم
2378.(  

 سلماناناموال عموم م نگهداري محليعني المال به مفهوم نخستين آن ، بيتامروزه
به  يا المالاموال بيت ،شودمي استفاده المالكه از واژه بيتيهنگام بلكه ندارد؛ وجود

ي آن گهدارناقشار جامعه تعلق دارد و همگان در حفظ و  كه به همه ياموال عبارت ديگر
المال، تشاخصه مهم بيسه مندي از آن داراي حق هستند، مدنظر است. و در بهره مسئول

ز اين ). ا81: 1384امانت بودن، عمومي بودن و عدالت محوري است (رفيعي محمدي، 
  م كرده اند:هاي موجود در آن به دو دسته تقسيمنظر برخي بيت المال را به اعتبار مال

بايد  و اردتعلق دعبارت است از اموالي كه به مسلمانان  كه بيت المال مسلمين نخست
اموالي كه متعلق الف) شود: الح آنان هزينه شود. اين قسم نيز به دو دسته تقسيم ميدر مص

 ب) .ددار كه اين مفهوم با مفهوم اموال عمومي ارتباط نزديك به عموم مسلمانان است
  .را استه فقمانند زكات كه ملك طايف ؛اموالي كه متعلق به صنف خاصي از مسلمانان است

مروزه اام كه ب امعبارت است از اموال متعلق به منص كه ه السالمبيت المال امام علي دوم
  )29: 1392. (رحماني و زروندي، شودهم ياد مي ياز آن به اموال دولت

ساير  ر كناردگاه روش معمول جبران خسارت نبوده بلكه المال از صدر ايجاد، هيچبيت
در  رح آنشداشته است كه كاركردها، به طور استثنايي مسئوليت جبران خسارت بدني را 

  شود.) بيان مي1-1-3قسمت سوم اين مقاله (
  هاي بدنيهاي بدنيصندوق تأمين خسارتصندوق تأمين خسارت  ..11-11-22

ت ) قانون بيمه اجباري مسئولي10هاي بدني به موجب ماده (صندوق تأمين خسارت
) قانون 10تأسيس شد. ماده ( 1347مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب 

هاي بدني نيز لزوم وجود صندوق تأمين خسارت 1387يمه اجباري مصوب اصالح قانون ب
 يجبارا يمهقانون برا مورد تأكيد قرار داده و دامنه مسئوليت آن را گسترش داد و در 

در مواضع  نيز 1395يه نقل يلاز وسا يخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش
  است.مختلف به مسئوليت اين صندوق اشاره شده 
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ها نيز ها و بخشمركز اين صندوق در تهران بوده و در صورت لزوم در شهرستان
نامه نتواند شعب يا نمايندگي داشته باشد. اداره اين صندوق امروزه بر اساس آييمي

وزيران است و يئته 3/11/1388 هاي بدني مصوبچگونگي اداره صندوق تأمين خسارت
قوقي مستقل بوده و صندوق داراي شخصيت ح«: داردينامه بيان م) اين آيين2ماده (

وسط تسارت موارد پرداخت خ» باالترين مقام در اجراي مقررات مدير صندوق خواهد بود.
  رد.گي) مورد بررسي قرار مي2-1-3اين صندوق در قسمت سوم اين مقاله (

  هاي جايگزين جبران خسارت بدنيهاي جايگزين جبران خسارت بدنيرابطه عاقله با نظامرابطه عاقله با نظام  ..11-11-33
عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان «دارد: انون مجازات اسالمي مقرر مي) ق468ماده (

ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان 
مطابق قانون » .باشندتوانند ارث ببرند به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه ميفوت مي

 ناظر است به قتل خطايي (قتل عمد و شبه عمد مجازات اسالمي، مسئوليت عاقله اصوالً
هاي خطايي موضحه و باالتر (مواد صغير و مجنون در حكم قتل خطايي است) و نيز جنايت

الذكر، خسارت قانون مجازات اسالمي). با توجه به اين كه در جنايات فوق 467و  466
- آيد ممكن است اينوجود مي(ديه) توسط شخص يا اشخاصي غير از واردكننده زيان به

هاي جايگزين جبران خسارت بدني نظر برسد كه نهاد عاقله نيز يكي از نظامطور به
شود؛ ليكن بايد دانست كه مسئوليت عاقله يك مسئوليت ابتدايي است محسوب مي

- هاي جايگزين جبران خسارت بدني همانكه مسئوليت نظام) در حالي285: 1407(طوسي، 

باشد؛ لذا نهاد عاقله مي 7وضيح داده خواهد شد يك مسئوليت جايگزينطور كه در ادامه ت
از حيث ابتدايي يا جايگزين بودن مسئوليت با نهادهاي جايگزين جبران خسارت بدني 

-هاي جايگزين جبران خسارت بدني قرار نميبندي نظامتفاوت بنياديني دارد و در دسته

  گيرد.

                                  
1 Alternative. 
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  خسارت بدني در حقوق انگلستانخسارت بدني در حقوق انگلستانهاي جايگزين جبران هاي جايگزين جبران معرفي نظاممعرفي نظام  ..11-22

گران و اداره بيمه CICA(8هاي ناشي از جرايم (در انگلستان اداره جبران خسارت
نقشي مشابه با نهادهاي موجود در ايران براي جبران  MIB(9وسايل نقليه موتوري (

 هاي جايگزين پرداختهاي بدني دارند. چنين نهادهايي در انگلستان به عنوان نظامخسارت
هاي المال و صندوق جبران خسارتشوند كه اين عنوان را به بيتشناخته مي 10خسارت

ي مقامقائمتوان اطالق كرد؛ زيرا اين نهادها نيز در عملكردي مشابه، به بدني در ايران نيز مي
  دهند.يمديده را پوشش يانزاصلي زيان، خسارات وارده به افراد  واردكنندهاز 

  (CICA)هاي ناشي از جرايم  هاي ناشي از جرايم  خسارتخسارت  اداره جبراناداره جبران  ..11-22-11
دف از هبيان شده است كه  »يماز جرا يناش يهااداره جبران خسارت«در اهداف 

ه بود بارخشونتو منصفانه به قربانيان جرايم  مؤثرتأسيس اين نهاد، ارائه خدمات 
)Criminal Injuries Compensation Authority, 2012-13: 8 و رسالت اين اداره (

ه به اني كاست كه از طريق حمايت از قرباني آل يدهايدن جامعه به عدالت قضايي رسان
. هدف گيردميها برنيامده است، صورت واسطه جرايمي كه دولت از عهده جلوگيري آن

رامت، غو كافي  مؤثرهاي وارده به افراد و برقراري ميزان يبآساين اداره بررسي دقيق 
ي، از طريق دوستنوعحس  كمك به تعالي جامعه و افزايشهاي وارده و براي جبران زيان

ه ي نگرديددر مواردي است كه شخص واردكننده زيان متواري شده، شناساي هاكمكاين 
  ديده است.يا فاقد تمكن مالي براي جبران خسارت زيان

در خصوص مقررات ناظر بر اين اداره صورت گرفته  2012در اصالحاتي كه در سال 
هاي پرداختي كاهش يافت كه اين موضوع انتقادات زيادي را خسارت است، ميزان

علت  2013هاي ناشي از جرايم در سال برانگيخت. در گزارش ساالنه اداره جبران خسارت
ها و حذف برخي جرايم و كاهش ميزان خسارت«گونه توجيه شده است: ينااين كاهش 

ها و خسارات يبآستر از طريق حذف باربه جرايم زيان مؤثر، براي رسيدگي هاپرداخت

                                  
1  Criminal Injuries Compensation Authority. 
2  Motor Insurers' Bureau. 
1 0  Alternative Compensation Systems 



ژپوش
صناه 

  
سالم  و وق ا

طی 
 

١٣٩٩ھار         -ک       یماره       -م    ال     س    –ب
 

 

 

٦٨  

 بارتر قرار يانزجزئي است و از اين طريق تمركز اداره بر روي خسارات ناشي از جرايم
  ).Criminal Injuries Compensation Authority, 2012-13: 7» (.گيردمي

بار يانزدثه يكي از منابع درآمدي اين اداره، استرداد وجوه پرداختي از مرتكبين حا
مكن تست؛ بدين معني كه پس از جبران خسارت، در صورت دسترسي به عامل زيان و ا

يب ماهيت ؛ بدين ترتنمايدرا از وي دريافت ميديده مالي وي، خسارت پرداختي به زيان
گردد. حداكثر خساراتي يمي در پرداخت است مشخص مقامقائمپرداخت اين اداره كه 

 فت دارد،تواند از اين اداره دريااو وارد شده مي كه يك شخص به واسطه جراحاتي كه بر
  ).Barrie, 2005: 310هزار پوند است و بيش از آن قابل مطالبه نيست ( 500

  (MIB)گران وسايل نقليه موتوري گران وسايل نقليه موتوري اداره بيمهاداره بيمه  .11-22-22
قربانيان سوانح رانندگي كه در آن راننده مسبب حادثه فاقد بيمه بوده يا فرار كرده 

مند شدند و از اين نوع خدمات براي جبران زيان بهره 1968و  1946از سال  باشد، به ترتيب
)، به موجب 1946گران وسايل نقليه موتوري بعد از جنگ جهاني دوم (در سال اداره بيمه
 & Deakinگران، بنيان نهاده شد (نامه ميان دولت انگلستان و اتحاديه بيمهموافقت

68: 2008Markesinis, 1988با اصالحات  11اينون عبور و مرور جاده). مطابق قا ،
اند در صندوق اين اداره، سهمي را در پرداخت وجوه متقبل شوند. گر ملزمهاي بيمهشركت

گران وسايل نقليه موتوري بوده و ملزم هستند هاي بيمه عضو اداره بيمهامروزه تمام شركت
هاي موردنظر شركت داشته و عاليتهاي صندوق اين اداره براي انجام فتا در تأمين هزينه

  نامه به اين صندوق پرداخت كنند.پوند به ازاي هر بيمه 30
ي، پايين آوردن سطح رانندگي بدون بيمه، موتور يهنقل يلوسا گرانيمهاداره بهدف 

هاي جبران نشده افراد در تصادفات رانندگي پشتيباني از صنعت بيمه و جبران خسارت
ي موتور يهنقل يلوسا گرانيمهب بند سوم اساسنامه اين اداره، اداره »b«است. بر اساس شق 

ها طرف قرارداد واقع شود. تواند در راستاي تحقق اهداف با مقامات دولتي و وزارتخانهمي
ها، بيشتر بر اساس دو ينه جبران خسارتزم دراز همين رو، امروزه فعاليت اين شركت 

                                  
1  Road Traffic Act. 
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شود. منعقد شده است، اجرا مي 12و وزارت راه انگلستان قرارداد همكاري كه ميان اين اداره

بوده است،  2017منعقد شده و آخرين اصالح آن در سال  1999قرارداد اول كه در سال 
نامه نامه است (موافقتدر مورد جبران خسارات وارد شده توسط رانندگان فاقد بيمه

براي  2017و در سال  منعقد شده 3200و قرارداد دوم كه در سال  13)نامهرانندگان فاقد بيمه
آخرين بار مورد اصالح قرار گرفته، در مورد رانندگاني است از صحنه حادثه گريخته و 

شود اين طور كه مالحظه ميهمان 14).نامه رانندگان فراريقابل شناسايي نيستند (موافقت
انندگي هاي مسئوليت حوادث ردهد كه تحت شمول بيمهاداره، خساراتي را پوشش مي

تا حدود زيادي شبيه به  گيرند و از اين جهت فعاليت اين اداره در انگلستانقرار نمي
هاي بدني در ايران است، با اين تفاوت كه اين اداره عالوه بر صندوق تأمين خسارت

 كند.يمهاي بدني، خسارات وارده بر اموال را نيز پرداخت خسارت

 
  اي جايگزين پرداخت خسارت بدنياي جايگزين پرداخت خسارت بدنيههشرايط جبران خسارت توسط نظامشرايط جبران خسارت توسط نظام    ..22

زوم دم لدر اين مبحث در بيان شرايط جبران خسارت در حقوق انگلستان، لزوم يا ع
  گيرد.وجود آن شرايط در ايران مورد بررسي قرار مي

  دهدهييددانانييززبودن بودن   ررييتقصتقصييبب  ..22-11
در كامن ال متضمن آن است كه در صورت  15»تقصير مشترك«به طور كلي قاعده 

 ديده (حتي اگر اين تقصير صرفاً يكي از عوامل وقوع زيان باشد)، او از مطالبهيانزتقصير 

از اين  زيان به عمد آن را ايجاد كرده باشد. كننده واردخسارت ممنوع است، مگر اينكه 
در خصوص جبران خسارت » تمام يا هيچ«قاعده برخي حقوقدانان انگلستاني با عنوان 

. اين قاعده ريشه در حقوق روم دارد كه )Madden, 2005: 352( كننديمديده ياد يانز
  ).53: 1378كردند (جنيدي، زيان ناشي از تقصير خود شخص را زيان تلقي نمي

                                  
1  Secretary of State for Transport. 
1 3  Uninsured Drivers Agreement. 
1 4  Untraced Drivers Agreement (hit and run). 
1 5  Contributory Negligence. 
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 عموماًكنند، تقصير مشترك يمامروزه در كشورهايي كه قاعده تقصير مشترك را اجرا 
ديده به يانزآن،  شود كه به وسيلهبه عنوان يك دفاع توسط وارد كننده زيان تلقي مي

 :Faure, 2009( گرددميخاطر تقصيري كه مرتكب شده، از دريافت خسارت محروم 

ي انگلستان به صورت مطلق اجرا و تقصير هادادگاه. تا سده بيستم اين قاعده در )48
 هادادگاهلكن امروزه  )Van Dam, 2006: 334(شد ديده مانع جبران خسارت او مييانز

اند (مانند قاعده آخرين يشيدهاندتخفيف و تعديل تندي اين قاعده  تمهيداتي براي
و در مقررات كنوني نظام حقوقي انگلستان، قانون اصالحي تقصير مشترك 16فرصت)

خسارت را بر پايه درجه تقصير هريك از عامالن ورود زيان (حتي اگر  17)1945(مصوب 
سيم كرده و به موجب بند نخست از زيان ديده يكي از عامالن ورود زيان به خود باشد) تق

اين قانون در موردي كه شخصي در اثر تقصير خود و ديگري متحمل زياني شود،  1ماده 
گردد، بلكه از دعواي ضرر و زيان فرد مزبور به دليل تقصير زيان ديده منتفي و ملغي نمي

د زيان (بر هاي قابل وصول در حدي كه دادگاه با توجه به سهم زيان ديده در وروزيان
اساس ميزان مداخله و تاثير تقصير وي) عادالنه و منصفانه بداند، كاسته خواهد شد (پور 

  ).5: 1392اسماعيلي، 
نيز از مقرراتي است كه در  18نامه آنهاي ناشي از جرايم و آيينقانون جبران خسارت

روم از جبران خسارت دريافتي او را كاهش داده و او را مح صرفاًديده يانزصورت تقصير 
در مواردي كه رفتار مقصرانه «دارد: مذكور بيان مي نامه) آيين25كند. ماده (ينمخسارت 

ديده در حين حادثه يا قبل يا پس از آن موجب زيان شده و به نحوي باشد كه او را يانز
براي جبران تمام يا قسمتي از خسارت غيرمستحق سازد، تمام يا قسمتي از خسارت به او 

ديده در هنگام بروز حادثه يا قبل از آن به معني نقش او يانزرفتار مقصرانه » گيرد.ينملق تع

                                  
1 6  Last Opportunity. 
1 7  Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945 

 1مستند به مواد  (Criminal Injuries Compensation Scheme)يم از جرا يناش يهاجبران خسارتنامه آيين 18
تصويب شده Criminal Injuries Compensation Act 1995) هاي ناشي از جرايم (قانون جبران خسارت 11و 

  است.
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يري كه داشته، از خسارت دريافتي او كاسته تأثدر ايجاد حادثه است و با توجه به ميزان 

 شود.مي

رتي ر صودر حوادث رانندگي نيز قاعده تقصير مشترك به صورت مطلق اجرا نشده و د
ط در ، به صورت كلي از دريافت خسارت محروم نشده و فقمقصر باشدديده يانزكه 

همين  ن بهحدودي كه مقصر است استحقاق دريافت خسارت را ندارد. رويه قضايي انگلستا
ست اين موضوع را پذيرفته ا Baker. V. Willoughby (1970) صورت بوده و در پرونده

)Barrie, 2005: 154(.  
ديده مقصر باشد، در واقع صورت خاصي از اردي كه زيانايران در مو در حقوق

كور در اند و بر اساس قاعده مذموردي است كه دو نفر با يكديگر ضرري را ايجاد كرده
ديده به ميزاني كه تقصير او شخص زيان 1392) قانون مجازات اسالمي مصوب 526ماده (

رت بدين ترتيب در صودر وقوع خسارت نقش داشته، مستحق دريافت خسارت نيست و 
 قصيري كههاي بدني، اين مسئوليت به اندازه تالمال يا صندوق تأمين خسارتمسئوليت بيت

ديده در يابد؛ البته الزم به توجه است كه چنانچه زيانديده داشته است، كاهش ميزيان
لوي جوقوع حادثه عمد داشته باشد (مانند شخصي كه قصد خودكشي داشته و خود را 

  ).507: 1382اندازد) اقدام او مانع از مسئوليت عامل حادثه است (كاتوزيان، يني ميماش
قصير ثر تابا توجه به مطالب فوق، رويكرد نظام حقوقي ايران و انگلستان در خصوص 

هر دو  هاي جايگزين پرداخت خسارات بدني، مشابه بوده ومشاركتي در مسئوليت نظام
رت كامل ديده وي را مستحق دريافت خساد تقصير زياننظام حقوقي به درستي، در موار
دود تقصير حهاي جايگزين پرداخت خسارات بدني، در ندانسته و واردكننده زيان يا نظام

نظام  ن دو، مسئول جبران خسارت هستند و از اين حيث تفاوتي ميان ايواردكننده زيان
  حقوقي وجود ندارد.

  شدهشدهحدوده تعيينحدوده تعيينداشتن تابعيت يا اقامتگاه در مداشتن تابعيت يا اقامتگاه در م  ..22-22
از  يناش يهاجبران خسارت نامه) آيين13) و (11)، (10در انگلستان، از جمع مواد (

هاي از مزاياي اداره جبران خسارت منديبراي بهره ديدهزيانشود كه استنتاج مي يمجرا
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وارده، الزم است حداقل واجد يكي از شرايط زير هايناشي از جرايم و دريافت خسارت 
  باشد:

  الف) در هنگام وقوع حادثه موجب زيان مقيم بريتانيا باشد.
ي) لشما لنديرا وولز، اسكاتلند  ستان،انگلب) تبعه يكي از كشورهاي واقع در بريتانيا (

  باشد.
  د.داشته باش الذكرج) رابطه خانوادگي نزديك با يكي از اتباع كشورهاي فوق

  اشد.منطقه اقتصادي اروپا ب د) تبعه يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا
ه) تبعه يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون اروپايي جبران خسارت قربانيان جرايم 

 باشد. 1983مصوب  19خشن

  و) يكي از اعضاي ارتش بريتانيا باشد.
ارائه  نگلستانارتي ز) پناهنده به بريتانيا بوده و درخواست خود را مطابق با قوانين مهاج

  كند.
المال يا تهاي بدني از بير اساس اطالق مقررات مربوط به جبران خسارتدر ايران، ب

 مچنين باههاي بدني كه آن را مختص اتباع ايران قلمداد نكرده و تامين خسارتصندوق 
و الزم االجرا  ) قانون مدني تصريح شده5توجه به اصل سرزميني بودن قوانين كه در ماده (

رجي) را ي يا خايراناضر در قلمرو كشور ايران (اعم از اتباع بودن قوانين براي كليه افراد حا
 هاي بدني ازمندي از نظام پرداخت خسارتمقرر مي دارد، مي توان قائل شد كه براي بهره

قامت اهاي بدني، شرط تابعيت كشور ايران يا داشتن المال يا صندوق جبران خسارتبيت
باشد)  يرانارجي (كه فاقد اقامتگاه در ادر ايران وجود ندارد و در صورتي كه شخصي خ

جبران  نابعمنيز در قلمروي كشور ايران متحمل ضرر بدني ناروا شود، خسارت وي از اين 
  خواهد بود.

هاي جايگزين پرداخت خسارات بدني و اينكه عمده منابع با توجه به جنبه حمايتي نظام
هاي اين ه است، مقتضي است حمايتمحل وقوع حادث ها متعلق به اتباع كشورمالي اين نظام

                                  
1 9  Europe Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes. 
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يا مقيمان همان كشورها يا افرادي (همانند پناهندگان قانوني) ها نيز منحصر به اتباع نظام

از  نمايد؛ لذا در اين مورد رويكرد نظام حقوقي انگلستانباشد كه مصالح كشور اقتضا مي
فرادي نموده است كه اين حيث كه موارد حمايت را منحصر به اتباع يا مقيمان خود يا ا
تر بوده و شايسته است مصالح كشور اقتضا نموده است، نسبت به نظام حقوقي ايران منطقي

  نظام حقوقي ايران نيز چنين رويكردي اتخاذ نمايد.
  جبران نشده بودن خسارتجبران نشده بودن خسارت  ..22-33

يم و هاي ناشي از جرادر انگلستان هدف از جبران خسارت توسط اداره جبران خسارت
ارتكاب  گران وسايل نقليه موتوري، پوشش دادن زيان افرادي است كه در اثرهاداره بيم

ات اين خسار اندنتوانستهو از هيچ راهكار قانوني  جرايم يا حوادث رانندگي دچار زيان شده
خسارات  هاي جايگزين جبران خسارت با هدف تأمين رفاه شهروندانرا جبران كنند و نظام

نحاء از رت وارده را به نحوي از اخسا سابقاًلذا اگر اين افراد دهند؛ يمها را پوشش آن
رد. ها جايگاهي نداهاي اجتماعي يا تجاري دريافت كرده باشند، جبران دوباره ضرر آنبيمه

در صورتي « يمااز جر يناش يهاجبران خسارت نامهيينآ) 18در اين كشور مطابق با ماده (
اشد، بكرده  يا ساير مقررات اقدام به جبران خسارتاز طريق اين قانون  سابقاًكه فرد 

  »خسارتي به او پرداخت نخواهد شد.
رد ارت فمواردي است كه خس صراحتاًالمال در حقوق ايران نيز موارد مسئوليت بيت

 پرداخت م بهالمال براي جلوگيري از هدر شدن خون اين فرد اقداجبران نشده باشد و بيت
ه بهاي بدني نيز شرط تحقق تكليف صندوق وق جبران خسارتكند. در مورد صندديه مي

ا بيمه اي است كه متواري شده ييهنقلجبران خسارت، احراز اركان مسئوليت مدني وسيله 
ر قابل ه ضركنداشته است و در نظام حقوقي ايران، يكي از اركان مسئوليت مدني آن است 

ر ؛ لذا داست ر، جبران نشده بودن آنمطالبه باشد و يكي از شرايط قابل مطالبه بودن ضر
هر طريق ديگر، وي حق  ي اجتماعي يا بههاديده توسط بيمهصورت جبران خسارت زيان

  بدني را ندارد. هايدريافت خسارت از صندوق تأمين خسارت
نظام حقوقي ايران و انگلستان در خصوص جبران نشده بودن خسارت وارده، رويكرد 

هاي جايگزين پرداخت خسارات بدني صرفاً در و، به درستي نظاممشابهي داشته و در هر د
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 مواردي مسئول جبران خسارت هستند كه خسارت مزبور جبران نشده باقي مانده و به هيچ
  شيوه ديگري نيز قابل جبران نباشد.

  عدم انتفاع وارد كننده زيان از خسارت دريافتيعدم انتفاع وارد كننده زيان از خسارت دريافتي  ..22-44
در زنان  خصوصاًهاي بدني د خسارتي خانوادگي منجر به ايجاهاخشونتممكن است 

در  يماز جرا يناش يهاجبران خسارت نامهيينآ) 21و كودكان شود. در اين راستا ماده (
از  دارد در صورتي كه شخص مهاجم (وارد كننده زيان) به نحوييك حكم كلي بيان مي

ظير ند؛ ديده منتفع شود، خسارتي پرداخت نخواهد شانحاء از خسارت پرداختي به زيان
ه صغير ختي بكه پدر به فرزند صغير خود آسيبي وارد نمايد در اين حالت خسارت پرداآن

منتفع  اختيمجدداً در اختيار پدر قرار خواهد گرفت و از اين طريق ضارب از خسات پرد
  گردد.مي

ديده در دارد كه اگر وارد كننده خسارت بدني و زيانهمچنين ماده مزبور بيان مي
تي كردند، خساريمروز حادثه با يكديگر به عنوان اعضاي يك خانواده زندگي هنگام ب

د با گردد مگر اينكه در زمان صدور حكم به جبران خسارت، ديگر اين افراينمپرداخت 
  ي مشترك، بعيد باشد.اخانهها به يكديگر زندگي نكرده و احتمال بازگشت آن

ها از طريق اداره جبران ن خسارترسد علت اين شرط آن است كه جبرابه نظر مي
 Deakin( هاي ناشي از جرايم در چنين مواردي ممكن است منجر به افزايش تبانيخسارت

& Markesinis, 2008: 65(  و زد و خوردهاي صوري شود كه با جراحت يكي از اعضاي
دي خانواده و عدم تمكن ضارب، اداره اقدام به جبران خسارت كند و با اين تباني درآم

ها ممكن است موجب افزايش گونه خسارتنصيب اين افراد شود. همچنين جبران اين
ها بتوانند از طريق جبران خسارت از اداره خشونت نسبت به كودكان شود تا اولياي آن

مذكور وجوهي را كسب كنند، در حالي كه حق كودكان به محافظت از خشونت يكي از 
) و شايسته نيست كه مقررات Bridgman, 2007: 63حقوق تخطي ناپذير آنان است (

  اي براي ايجاد خشونت عليه كودكان ايجاد نمايند.يزهانگقانوني 
هاي المال يا صندوق تأمين خسارتدر حقوق ايران در زمينه جبران خسارت توسط بيت

شود و به نمي اي در خصوص رابطه خويشاوندي جاني و مجني عليه مشاهدهبدني مقرره
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المال يا رسد از اين لحاظ منعي در حقوق ايران براي جبران خسارت از طريق بيتنظر مي

  هاي بدني وجود ندارد.صندوق تأمين خسارت
هاي هاي نظامرسد كه الزم است در حمايتاگرچه در بدو امر چنين به نظر مي

ر آن يغي و جايگزين جبران خسارات بدني تفاوتي ميان خسارات ناشي از جنايات خانوادگ
وردهاي و خ گذاشته نشود، لكن با توجه به اينكه بيم مفاسد متعددي همانند افزايش زد

ز اين ابه تبع آن سوءاستفاده هاي خانوادگي براي دريافت خسارت و صوري يا خشونت
ه و جه نمودر تونهادهاي حمايتي وجود دارد، شايسته است نظام حقوقي ايران نيز به اين ام

د رابطه هايي را مسدود نمايد. به اين صورت كه در موارد وجوادهراه چنين سوءاستف
 ها رانآتيجه نها بگذارد و در خانوادگي ميان ضارب و مضروب، اصل را بر تباني ميان آن

 باشد.مكلف نمايد قرائني ارائه نمايند كه رافع شبهه تباني مي

  گزارش به پليس و همكاري با آنگزارش به پليس و همكاري با آن  ..22-55
آن  سارتايط حمايت و پشتيباني نهادهاي جايگزين جبران خدر انگلستان يكي از شر

ت پليس قاماماست كه قرباني، جرم ارتكابي يا تصادفي كه موجب زيان او شده است را به 
  هاي الزم را براي يافتن مسبب حادثه انجام داده باشد.گزارش داده و همكاري

استحقاق دريافت  رايم، شخصيجهاي ناشي از جبران خسارت نامهمطابق با آيين
رده كخسارت را دارد كه در مدت معقولي پس از وقوع جرم، آن را به پليس گزارش 

يرات تأثايم و با توجه به طبيعت برخي جر نامهيينآ) اين 22باشد. البته بر اساس ماده (
 عقولروحي و جسمي متعاقب آن، مهلتي كه براي مراجعه به پليس مقرر شده، مدت م

نيز  حي اوتعيين اين مدت شرايط مجني عليه مثل سن و توان جسمي و روعرفي است و در 
ا پيدا ها بعد از وقوع جرم، اين امكان رمورد توجه است و حتي ممكن است فرد تا مدت

ساس ابر  نكند تا جرم را به پليس گزارش كند و اين موجب زوال حق او نيست. همچنين
هاي ديده بايد همكاريرش جرم به پليس، زيانپس از گزا الذكرنامه فوق) آيين23ماده (

  آوري مدارك و مستندات انجام دهد.الزم را براي دستگيري عامل حادثه و جمع
)، شخصي كه قرباني 4ماده ( )eو ( )cدر بند (» نامه رانندگان فراريموافقت«مطابق با 

و در مورد روز  14هاي بدني ظرف تصادفات رانندگي شده بايد در صورت ورود خسارت
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روز از تاريخ وقوع حادثه آن را به پليس گزارش كرده و  5هاي مالي، خسارت
در صورت وجود  هاي بيان شدههاي الزم را در اين خصوص انجام دهد و مهلتهمكاري

  شرايط اضطراري قابل تمديد خواهد بود.
 با يالمال، اگرچه گزارش و همكاردر ايران در خصوص ديه پرداختي از سوي بيت

ا ري بپليس به عنوان شرط دريافت خسارت ذكر نشده است؛ لكن در برخي موارد همكا
ار ا فريپليس و مقامات قضايي ضروري است؛ زيرا در مواردي مثل ناشناس بودن جاني 

اده و دايي وي، مجني عليه يا اولياي دم او بايد گزارش موضوع را به پليس و مرجع قض
وم اني معلكه جني همكاري نمايند؛ زيرا منظور قانون از اينبراي شناسايي يا دستگيري جا

ي جاني ا دستگيربراي شناسايي ي هاتالشنبوده يا فرار كرده باشد، زماني است كه تمام 
دار جبران المال عهدهاست كه در اين صورت بيت اي حاصل نشدهيجهنتانجام شده لكن 

  .شودخسارت مي
 ياجبار يمهقانون ب) 36) و (34بدني مواد (هاي در مورد صندوق تأمين خسارت

تكليف  ، از1395 يهنقل يلاز وسا يخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش
 ايو  يو رانندگ ييگزارش كارشناس راهنما يافتپس از درصندوق به پرداخت خسارت، 

) قانون 2( ) ماده2از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( يريجلوگ يسيونكم ياراه و  يسپل
وط (در خصوص حوادث مرب 6/7/1384مصوب  يليآزاد به شبكه حمل و نقل ر يدسترس

  ي سخن به ميان آورده است.قانون ي) و پزشكيشهر ينو ب يشهر يبه قطارها
، ا آننظام حقوقي ايران و انگلستان در خصوص لزوم گزارش به پليس و همكاري ب

المال، يتبوليت نظام حقوقي ايران در موضوع مسئرويكرد نسبتاً مشابهي داشته و اگرچه در 
ا آن، باري اين امر تصريح نشده است؛ لكن در عمده موارد بدون مراجعه به پليس و همك

انون گذار در گردد. با اين حال، شايسته است قالمال محقق نميشرايط مطالبه ديه از بيت
  د.المال، به اين مهم تصريح نمايتمام موارد مسئوليت بيت

  درخواست جبران خسارت در مهلت مقرردرخواست جبران خسارت در مهلت مقرر  ..22-66
و تخمين ميزان  ترآسانآوري مدارك براي انتساب جرم يا حادثه براي اينكه جمع

تر باشد، درخواست جبران خسارت از اداره جبران يقدقهاي وارده به قرباني خسارت
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ي هامهلترف گران وسايل نقليه موتوري بايد ظهاي ناشي از جرايم و اداره بيمهخسارت

، بدون عذر موجه، درخواست جبران خسارت هامهلتمقرر صورت گرفته و خارج از اين 
  شود.پذيرفته نمي

سارت او سال داشته باشد، درخواست جبران خ 18در صورتي كه قرباني جنايت باالي 
 هايجبران خسارت نامه) آيين86هاي ناشي از جرايم مطابق با ماده (از اداره جبران خسارت

دث رانندگي سال از تاريخ وقوع حادثه صورت گيرد. در حوا 2بايد ظرف  ناشي از جرايم،
نامه رانندگان فراري، درخواست جبران خسارت از ) موافقت4) ماده (3نيز بر اساس بند (

سال از  3هاي بدني بايد ظرف گران وسايل نقليه موتوري، در مورد خسارتاداره بيمه
رت ماه از اين تاريخ صو 9هاي مالي بايد ظرف و در مورد خسارتتاريخ وقوع تصادف 

الي بگيرد. در مواردي كه يك تصادف هم موجب خسارات بدني و هم موجب خسارات م
ران شروع مهلت درخواست بوده و انقضاي مهلت درخواست جب مبدأشود، روز حادثه 

باشد اريخ ميسال پس از اين ت 3ماه و در مورد خسارات جاني  9خسارات وارده بر اموال 
)Barrie, 2005: 310(.  

ين شخص سال باشد، با توجه به اينكه ا 18در صورتي كه قرباني حادثه شخصي زير 
او  ضاييارد، در صورتي كه نماينده قانوني يا قاهليت درخواست جبران خسارت را ند

جبران  نامهآيين 88ماده  »b«درخواست جبران خسارت نكرده باشد، مطابق با بند 
سالگي  20سال تا روز تولد  18هاي ناشي از جرايم، اين فرد پس از رسيدن به سن خسارت
  بنمايد. هاي وارده راتواند از اداره مزبور درخواست جبران خسارتخود مي

المال و صندوق تأمين در حقوق ايران، اگرچه مطالبه ديه و خسارت از بيت
هاي بدني، براي دريافت ديه يا خسارت ضروري است، لكن اين مطالبه مقيد به خسارت

توانند از ديده يا وراث وي ميمدت نشده و در هر زمان پس از ورود خسارت، زيان
بدني، ديه يا خسارت را مطالبه نمايند؛ زيرا مرور  هايالمال يا صندوق تأمين خسارتبيت

 107تا  105زمان مقرر در قانون مجازات اسالمي مربوط به جرايم تعزيري است (مواد 
شود و از سوي ديگر براي مطالبه خسارت از قانون مجازات اسالمي) و شامل ديه نمي

) 32) ماده (1ه است. تبصره (بيني نشدهاي بدني نيز مرور زماني پيشصندوق تأمين خسارت



ژپوش
صناه 

  
سالم  و وق ا

طی 
 

١٣٩٩ھار         -ک       یماره       -م    ال     س    –ب
 

 

 

٧٨  

 بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليهقانون 
در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت «دارد: مقرر مي

ي، تا مقام وديده يا قائمشدن مبلغ خسارت چنانچه زيانخسارت بدني است، پس از قطعي
بيست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه 

ديده يا عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زياننكند، مبلغ مذكور به
  ».شودمقام قانوني وي عيناً پرداخت ميقائم

-ان زيانهاي بدني، جبرسارتهاي جايگزين جبران خبا توجه به اينكه مسئوليت نظام

ه بسارت خاند و پس از پرداخت هايي است كه به هر علت توسط مقصر اصلي جبران نشده
افت آن توانند براي دريهاي بدني ميهاي جايگزين جبران خسارتديده، نهادشخص زيان

 يد،نما راهمفبه واردكننده زيان مراجعه كنند، رعايت مقتضياتي كه امكان اين رجوع را 
زماني  دودهضروري است؛ بر اين اساس، رويكرد نظام حقوقي انگلستان در مقرر نمودن مح

هاي بدني هاي جايگزين جبران خسارتشود كه نظامبراي درخواست خسارت، موجب مي
ند، شته باشا دارامكان بررسي حادثه و انتساب آن به واردكننده زيان بر اساس ادله موجود 

 پري شدهثه سحقوقي ايران در صورتي كه مدت معتنابهي از وقوع حاد در حالي كه در نظام
جه در نتي ده وباشد، عمالً امكان دسترسي به ادله انتساب حادثه به واردكننده زيان نبو

ا سارت رهاي جايگزين جبران خسارات بدني امكان دريافت خسارت از واردكننده خنظام
ت بدني، هاي جايگزين پرداخت خسارانظام ندارند. همچنين با توجه به اينكه كاركرد

ديده را نيز در يانزانگاري مباالتي و سهلاست، نبايد موارد بي ديدهيانزحمايت از شخص 
ه ببرگيرد و جبران خسارت اشخاصي كه بدون عذر موجه براي مدت طوالني اقدام 

يران به وقي اكنند را پوشش دهد. لذا شايسته است نظام حقدرخواست جبران خسارت نمي
دوده ت محمهم توجه نموده و همانند نظام حقوقي انگلستان براي درخواست جبران خسار

  زماني مقرر نمايد.
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   هاي جايگزين پرداخت خسارتهاي جايگزين پرداخت خسارتهاي بدني توسط نظامهاي بدني توسط نظامموارد پرداخت خسارتموارد پرداخت خسارت  ..33
ي شده و هاي بدني در حقوق ايران بررسدر مبحث حاضر، ابتدا موارد پرداخت خسارت

  گيرد.موارد پرداخت خسارت در حقوق انگلستان مورد بررسي قرار مي در ادامه
  هاي بدني در حقوق ايرانهاي بدني در حقوق ايرانموارد پرداخت خسارتموارد پرداخت خسارت  ..33-11

ا و هاي بدني در حقوق ايران از سوي دو نهاد مجزكه ديه و خسارتبا توجه به آن
و  المالهاي بدني توسط بيتگردد، در ادامه موارد پرداخت خسارتمستقل پرداخت مي

  گردد.يان ميبهاي بدني به تفكيك صندوق تأمين خسارت
  المالالمالهاي بدني توسط بيتهاي بدني توسط بيتموارد پرداخت خسارتموارد پرداخت خسارت  ..33-11-11

  المال به شرح زير قابل احصاء است:موارد پرداخت خسارت بدني از بيت
  منتسب نشدن قتل به فرد يا افرادي خاصمنتسب نشدن قتل به فرد يا افرادي خاص  ..33-11-11-11

يده خصي به قتل رسشجايي است كه  المال،ين مورد براي پرداخت ديه از بيتترعمده
 سب نمود.توان از طريق مدارك و مستندات، اين قتل را به فرد يا افراد خاصي منتو نمي

 اي براي قاتل بودن شخص خاصي وجودگاهي پس از به قتل رسيدن فردي، هيچ قرينه
ل ز اين محاخسارت را  المال رفته ويماً به سراغ بيتمستقتوان ندارد كه در اين موارد مي

 .)513: 1406 ي،؛ طرابلس310: 1407 ي،(طوسقابل جبران دانست 

  ننييمأمورمأمورقتل و ايراد جراحت توسط قتل و ايراد جراحت توسط   ..33-11-11-22
مجازات  ) قانون41و ماده ( 1392) قانون مجازات اسالمي مصوب 473با جمع ماده (

تواند قائل شد كه اگر در اثر انجام فعاليت يا مي 1382جرايم نيروهاي مسلح مصوب 
در دو  وضوعمأموريت مأموران، فرد يا افرادي دچار آسيب جسماني شده يا كشته شوند، م

بدين  وفته رحالت قابل بررسي است: اول اينكه مأمور از حيطه اختيارات قانوني فراتر 
ي انونقترتيب موجب قتل يا جراحت فردي شده باشد و حالت دوم اينكه مأمور وظايف 

  ن مسير شخصي مجروح شده يا به قتل برسد.خود را انجام داده و در اي
حالت اول تابع قواعد عمومي مسئوليت كيفري و مدني بوده و مأمور دولتي كه حدود 
اختيار خود را رعايت نكرده بايد در حدود سوءنيت و تقصير خود، مسئوليت كيفري يا 

عمل كرده و مدني را متحمل شود؛ اما در حالت دوم كه مأمور در حدود اختيارات قانوني 
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٨٠  

شود، با توجه به اينكه مأمور مرتكب تقصير از اين رهگذر شخصي دچار آسيب بدني مي
گناهي ريخته شده است، ديه يبنشده تا مسئول تلقي گردد و از سوي ديگر خون انسان 

  المال است.جنايت صورت گرفته بر عهده بيت
  جنايات ناشي از اشتباه قاضيجنايات ناشي از اشتباه قاضي  ..33-11-11-33

و چنانچه قاضي كه خود  باشداجع قضايي بسط عدالت در جامعه ميترين وظيفه مرمهم
مايد و نمال مجري قانون است، اشراف كامل به قوانين نداشته و يا آن را به اشتباه اع

بران ده جشهروندي به اين واسطه متضرر گردد، رسم عدالت اقتضا دارد كه خسارات وار
به  ين جبرانگذار بر اين است كه اش قانونشود. با توجه به اهميت امر قضا در جامعه، تال
  ).136: 1385اي وارد نگردد (داورنيا، نحوي صورت بگيرد كه به استقالل قاضي لطمه

المال را در صورت ) مسئوليت بيت171قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل (
 طايخي تقصير يا اشتباه قاضي مقرر نموده است. در صورت تقصير قاضي، او در گرو

و، باه ابايد بار اين مسئوليت را بر دوش كشد اما در صورت اشت شخصاً خويش است و 
صورت  رسد؛ زيرا در غير اينالمال است و اين طريق منطقي به نظر ميمسئوليت با بيت

بران اه و مسئوليت جنيز چون در معرض اشتب مدارقانونو محتاط و  مندضابطهحتي قضات 
راه  شوند و بهتريندچار فشار رواني مضري براي صدور احكام مي خسارت قرار دارند،

گناه خسارت وارد شده و قاضي مرتكب تقصيري نشده يبهمين است كه چون به شخصي 
ي (ع) ت علالمال باشد. حضرو متعارف رفتار كرده است، جبران اين خسارت بر عهده بيت

مين المال مسلكنند، بايد به وسيله بيت قاضيان در خون و مال خطا آنچه را كه«فرمايند: يم
قهاي اماميه ف). 226: 1409؛ حرّ عاملي، 7: 1413؛ صدوق، 4: 1429(كليني، » جبران شود.

 المالته بينيز مستند به روايت مزبور، مسئوليت جبران ناشي از خطاي قاضي را بر عهد
 ؛ عاملي،276 :1418رى، ؛ طباطبايى حائ698: 1417؛ نراقي، 241: 1404اند (نجفي، دانسته

  )27تا: بي
  عدم وجود عاقله يا عدم تمكن مالي او در قتل خطاي محضعدم وجود عاقله يا عدم تمكن مالي او در قتل خطاي محض  ..33-11-11-44

در حقوق ايران در مواردي كه قتل از نوع خطاي محض باشد، عاقله مسئول پرداخت 
رسد كه اين نهاد، فلسفه توزيعي داشته و براي توزيع مسئوليت ناشي از ديه است. به نظر مي
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راحت به ديگري، ميان عده كثيري از افراد است تا فردي كه سوءنيتي در ارتكاب ايراد ج

اين حكم،  منشأجنايت نداشته است، متحمل بار سنگين پرداخت ديه نشود و در واقع 
حمايتي طبيعي ميان خويشان ذكور است كه در ميان اقوام قديمي وجود داشته است 

  ).432: 1386(گلدوزيان، 
خص غير متمكني كه مرتكب قتل خطاي محض شده است، ممكن در برخي موارد ش

ي بر ين حالتر چنداست عاقله نداشته يا عاقله او فاقد تمكن مالي براي جبران خسارت باشد، 
نايت به ) قانون مجازات اسالمي براي تحميل نشدن خسارت ناشي از ج470اساس ماده (

و  ستندي كه فاقد قوه تميز هشخصي كه فاقد قصد بوده و همين طور مجانين و اطفال
 ز نبايدد فاقد تمييه سنتي فرانسوي كه معتقد بود افرانظر؛ همانند اندشدهمرتكب جنايت 

لت توزيعي المال سياست عدا، بيت)84: 1386نسب، مسئوليت مدني داشته باشند (ساردوئي
  پرداخت ديه شده است. دارعهدهرا برقرار ساخته و 

  فوت ويفوت وي  فرار قاتل يافرار قاتل يا  ..33-11-11-55
رار فاتل در قتل شبه عمد مسئوليت پرداخت ديه بر عهده قاتل است ولي ممكن است ق

ما در رغم اينكه مجازات اصلي آن قصاص است اكرده يا فوت كند. در قتل عمد نيز علي
يمال ز پااصورت تعذر امكان اجراي قصاص به علتي از جمله فرار قاتل، براي جلوگيري 

فوت  شود ولي در برخي موارد قاتل فراري ياه پرداخت ديه ميشدن خون مقتول، حكم ب
در اين  ردد.شده، مالي نيز از خود به جاي نگذاشته است تا از اين طريق ديه پرداخت گ

  خصوص دو نظر وجود دارد:
صل ف االمال يا اموال اقرباي قاتل، خالنخست آنكه مسئوليت پرداخت ديه از بيت

: 1410لي، حدر شرع چنين دليلي وجود ندارد. (ابن ادريس  است و نياز به دليل دارد و
335.(  

 ده و اگرشبرند) ديه گرفته يمنظر دوم آن است كه از اقرباي او (كساني كه از او ارث 
  .)297: 1413 ي،؛ حل447: 1404 ي،(نجفالمال داده شود اقربايي نداشت از بيت

صادق (ع) در مورد قاتل فراري است  بصير از امامنظر دوم ظاهراً مبتني بر روايت ابي
شود، اگر قاتل مالي نداشت از نزديكان او به ديه از مال قاتل گرفته مي«... فرمايد: كه مي
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حر » كند.نحو االقرب فاالقرب و اگر خويشاوندي نداشته باشد، ديه را امام پرداخت مي)
  )395: 1409عاملي، 

ند، كرار فاني در قتل شبه عمد فوت يا با عنايت به شهرت نظر دوم، در صورتي كه ج
گردد و مي پرداخت ي از او باقي باشد، همانند ساير ديون از اموال وياتركهدر ابتدا اگر 

وجود  عدم در صورت نداشتن تركه، ابتدا از خويشاوندان (االقرب فاالقرب) و در صورت
جازات مگردد و قانون ميالمال پرداخت ، ديه از بيتهاآنخويشاوندان يا عدم تمكن مالي 

  ) پذيرفته است.435همين نظر را در ماده ( 1392اسالمي مصوب 
  قتل مجنون در مقام دفاعقتل مجنون در مقام دفاع  ..33-11-11-66

آن  شهوررساند قول مدر جايي كه شخصي در مقام دفاع از خود مجنون را به قتل مي
: 1400شود (طوسي، است كه قصاص و ديه منتفي است و خون مجنون هدر محسوب مي

دند اگرچه )؛ ليكن برخي فقها معتق415: 1412؛ حلي، 368: 1410؛ ابن ادريس حلي، 760
- ت ميرداخپالمال در اين فرض ديه و قصاصي بر عهده قاتل نيست ولي ديه مجنون از بيت

جازات قانون م 156ماده  3). تبصره 575: 1405؛ حلي 63: 1412شود (روحاني قمي، 
 تجاوز هدرمپذيرفته و مقرر داشته است كه خون مجنون نظر اخير را  1392اسالمي مصوب 
رفته گشود؛ لكن از قاتل نيز به دليل مشروع بودن عملش در دفاع ديه محسوب نمي

  المال است.رداخت ديه مهاجم مجنون بر عهده بيتشود و مسئوليت پنمي
  پرداخت فاضل ديهپرداخت فاضل ديه  ..33-11-11-77

) در 1392مجازات اسالمي مصوب  قانون 550(ماده  و مردبا توجه به تفاوت ديه زن 
قصاص  ستارصورتي كه مردي زني را به قتل برساند، اولياي دم مقتول در صورتي كه خوا

ر . لكن دكنند بايد نصف ديه كامل مرد را به او به عنوان فاضل ديه پرداخت قاتل باشند،
نيت را دار و نظم و امگيرد كه احساسات عمومي را جريحهبرخي موارد قتلي صورت مي

 ا ندارندكند و اولياي دم مقتول توان مالي پرداخت فاضل ديه به شرح مذكور رمخدوش مي
، 1392 ) قانون مجازات اسالمي مصوب428كه در چنين حالتي با رعايت شرايط ماده (

  گردد.المال پرداخت ميفاضل ديه از بيت
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  هاي بدنيهاي بدنيهاي بدني توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني توسط صندوق تأمين خسارتموارد پرداخت خسارتموارد پرداخت خسارت  ..33-11-22

هاي بدني به شرح هاي بدني از محل صندوق تأمين خسارتموارد پرداخت خسارت
  زير قابل احصاء است:

  جبران تفاوت ديه زن و مردجبران تفاوت ديه زن و مرد  ..33-11-22-11
نان، وق زبرخي انتقادات از تفاوت ديه زنان و مردان به خصوص در ميان حاميان حق

تواند شرع است، لكن مي باعث ايجاد اين تفكر شد كه اگرچه ميزان ديه نص صريح
 هاي جاني، مبلغاي براي برابري ديه زن و مرد تنظيم كرد تا در صورت وقوع خسارتيوهش

 4( ) ماده2(صره دريافتي زنان و مردان يكسان باشد. نخستين گام براي اجراي اين تفكر، تب
ان و هاي بدني زنبود كه خسارت 1387) قانون اصالح قانون بيمه اجباري مصوب سال 

هاي سارتخمردان را مساوي مقرر نمود. گام بعدي براي تكميل اين رويكرد در پرداخت 
) اين 550ه (بود. اگرچه ماد 1392) قانون مجازات اسالمي مصوب 551بدني يكسان، ماده (

الذكر فوق ) قانون551تبصره ماده ( لكن دارد؛قانون ديه قتل زن را نصف ديه مرد مقرر مي
قف سهايي كه مجني عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا يتجنايه كلدر «: داردميبيان 

بايد توجه داشت كه اين به » شود.هاي بدني پرداخت ميديه مرد از صندوق تأمين خسارت
انوني و مقرر ق ديه معناي برابري ديه زنان و مردان نيست و براي زنان نيمي از ديه به عنوان

  شود.بدني پرداخت مي نيم ديگر به عنوان خسارت
هاي با توجه به اختالفي كه ميان محاكم وجود داشت و برخي صندوق تأمين خسارت

دانسته و بدني را صرفاً در پرداخت ما به التفاوت ديه نفس زن تا ميزان ديه نفس مرد مسئول 
يت و برخي ديگر قائل به مسئول دانستنددر ديه جنايات وارده بر عضو و منفعت مسئول نمي

اين صندوق در تمام جنايات وارده بر زن اعم از نفس و عضو و منفعت بودند، ديوان عالي 
 )289(به مفاد ماده  يتبا عنامقرر نمود كه  31/02/1398مورخ  777كشور در رأي شماره 
 ياعضو  يانفس  يهعل ياتجنا بندييمدر نحوه تقس 1392مصوب  يقانون مجازات اسالم

شدن  مكلف ينكهقانون، نظر به ا ينا )551(ماده  يلات تبصره ذمقرر يتمنفعت و عموم
ذكور  يهاناث تا سقف د يهبه پرداخت معادل تفاوت د يبدن يهاخسارت ينصندوق تأم
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مربوط به  يهالتفاوت داعضا، مابه يازنان، اعم از نفس  يهعل ياتجنا يهاست، لذا در كل يامتنان
  .شود از محل صندوق مذكور پرداخت يدآنان با

  هاي ناشي از حوادث رانندگيهاي ناشي از حوادث رانندگيخسارتخسارت  ..33-11-22-22
ر دترين شبه جرمي است كه يعشاين و ترمهمحوادث ناشي از رانندگي وسايل نقليه، 

). ماده 59: 1380، را به خود مشغول ساخته است (كاتوزيان و جنيدي هادادگاهساليان اخير 
 يلز وساا ياثر حوادث ناش خسارات واردشده به شخص ثالث در ياجبار يمهقانون ب) 4(
  دارد:هاي بدني را بيان ميموارد مسئوليت صندوق تأمين خسارت 1395يه نقل

  ... شخص ثالث: يبرا يمال يا يخسارت بدن يجاددر صورت وقوع حادثه و ا«
از  ييكمشمول  ياقانون  يننامه موضوع افاقد بيمه يه،نقل يلهكه وس يدر صورت -ب

ندوق با وارده توسط ص يبدن يهاقانون باشد، خسارت ين) ا21موارد مندرج در ماده (
 يندر ا يبه طرح دعو يازشود. در صورت نيقانون جبران م ين) ا25ماده ( يترعا

و صندوق طرح  راننده مسبب حادثه يهرا عل دعوي يمقام وقائم يا يدهديانخصوص، ز
  »كند.يم

  دارد:) قانون مزبور نيز بيان مي21ماده (
هاي بدني ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارتنظور حمايت از زيانبه م«

يمه، نامه، بطالن قرارداد بوارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه
لي نامه ناشي از افزايش مبلغ ريانشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمهشناخته

گر ي بيمهكستگليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشديه يا تعليق يا لغو پروانه فعا
هاي بدني كه طور كلي خسارتقانون، قابل پرداخت نباشد، يا به ) اين22ماده (موضوع 

ر داستثناي موارد مصرح گر مطابق مقررات اين قانون است بهخارج از تعهدات قانوني بيمه
  ».شودجبران مي هاي بدنيين خسارت)، توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأم17ماده (

جبران هاي بدني در شود كه مسئوليت صندوق تامين خسارتبر اين اساس مشاهده مي
عامل ورود خسارت  - هاي ناشي از حوادث رانندگي، در اين موارد است: الفخسارت
نامه به پوشش مبلغي بيمه -نامه وي منقضي يا باطل شده باشد؛ بنامه بوده يا بيمهفاقد بيمه

شركت  -نتواند تمام خسارات بدني وارده را جبران نمايد؛ ج سبب افزايش مبلغ ريالي ديه
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گر با تعليق يا لغو پروانه فعاليت مواجه شده يا حكم توقف يا ورشكستگي آن صادر بيمه

دارد كه هر خسارت شده باشد. مقنن پس از بيان موارد مذكور، در يك حكم كلي بيان مي
ر حوادث رانندگي به شخصي وارد شده و بنا به هر دليلي خارج از تعهدات بدني كه د
تا بدين  شودهاي بدني جبران ميمين خسارتگر باشد، توسط صندوق تاشركت بيمه

هاي هاي بدني ناشي از حوادث رانندگي كه از طريق شركتطريق، كليه مصاديق خسارت
  بيمه قابل پوشش نيست را در بر گيرد.

 آنچه اين است كه برخالف 1387ده عملكرد صندوق نسبت به پيش از سال ويژگي عم
ان خسارت بود، بخشي از جبر دارعهدهمقرر شده بود و صندوق تنها  1347در قانون سال 

وق تأمين هيچ تفاوتي در ميزان پرداخت خسارت بين صند 1395و  1387در قوانين مصوب 
 رد و اين صندوق به نحو تمام و كمالهاي بيمه وجود نداهاي بدني و شركتخسارت

 ومكلف به جبران خسارات در موارد مشخص شده است تا بدين طريق حمايت كامل 
  رانندگي صورت بگيرد. اي از قربانيان حوادثيستهشا
  هاي بدني در حقوق انگلستانهاي بدني در حقوق انگلستانموارد پرداخت خسارتموارد پرداخت خسارت  ..33-22

بررسي  ر قابل طرح وبدني در حقوق انگلستان به شرح زيهاي موارد پرداخت خسارت
  است:

  عدم شناسايي عامل زيان بدنيعدم شناسايي عامل زيان بدني  ..33-22-11
هاي ناشي از جرايم در صورتي كه ضارب پس از وقوع جرم اداره جبران خسارت

م در تكاب جرار ضارب پس از مثالًمتواري گردد يا به نحوي از انحاء قابل شناسايي نباشد (
قدام انيست)،  د او قابل شناساييي گرفتار شده و به نحوي سوخته است كه كالبسوزآتش

قابل  ديده از جرم كرده و هرگاه عامل حادثه كه متواري يابه جبران خسارت از زيان
ريافت دراي بشناسايي نبوده است، پيدا شده يا مورد شناسايي قرار گيرد، اداره مذكور 

  كند.خسارت پرداختي به اموال وي رجوع مي
گران اننده مسبب حادثه شناسايي نشود، اداره بيمهدر حوادث رانندگي در صورتي كه ر

عمل كرده و اقدام به جبران » نامه رانندگان فراريموافقت«وسايل نقليه موتوري طبق 
شود كه يكي از وظايف اين اداره جبران كند. بر اين اساس مشاهده ميهاي وارده ميزيان
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 اند و زيان جاني يا مالي ديده گناهي است كه در يك تصادف رانندگييبخسارت قربانيان
 & Deakinراننده متخلف فرار كرده يا به نحوي از انحاء قابل شناسايي نيست (

Markesinis, 2008: 68.(  
دارد كه قرباني حادثه در صورتي نامه رانندگان فراري بيان مي) موافقت4ماده (» d«بند 

 ري را طرح نمايدايل نقليه موتوگران وسان خسارت از اداره بيمهتواند درخواست جبرمي
دثه كه شخص عامل حادثه شناسايي نشده يا در صورتي كه بيش از يك شخص عامل حا

  ها شناسايي نشده باشند.كدام از آنيچه، اندبوده
 نه جبرانگران وسايل نقليه موتوري آن است كه دامدر مورد اداره بيمه توجهقابلنكته 

هاي تاز دامنه جبران خسارت صندوق تأمين خسار ترگستردهخسارت توسط اين اداره 
ر بر هاي بدني را دخسارت صرفاًقليه موتوري گران وسايل نبدني در ايران است و اداره بيمه

شش نيز پو ده باشدي ناشناس وارد آمارانندهنگرفته و خسارات وارده بر اموال را كه توسط 
  دهد.يم

اً در صرف ران، عدم شناسايي عامل خسارت بدنيبا توجه به اينكه در نظام حقوقي اي
ت هاي بدني است و مسئوليتصادفات رانندگي موجب مسئوليت صندوق تامين خسارت

هاي بدني سارتالمال نيز ناظر به مورد قتل و عدم شناسايي يا فرار قاتل است، لذا خبيت
يي يا ناساشت نيز كه ناشي از حوادث رانندگي نبوده و عامل خسارمادون قتل در شرايطي 

گيرد، شود، تحت پوشش هيچ نظام جايگزين پرداخت خسارت بدني قرار نميدستگير نمي
نين ان چلذا شايسته است نظام حقوقي ايران در اين مورد مشابه نظام حقوقي انگلست

المال، بهتر است اين وجه به مسئوليت استثنايي بيتخساراتي را پوشش دهد كه البته با ت
 هاي بدني محول شود.به صندوق تامين خسارتمسئوليت 

  عدم تمكن مجرم در جبران ضرر ناشي از جرمعدم تمكن مجرم در جبران ضرر ناشي از جرم  ..33-22-22
در صورتي كه فردي اقدام به جنايت عليه فرد ديگري كرده و جراحاتي به او وارد 

هاي جسماني شود، يبآسنمايد و بر اثر اين جنايت، فرد مورد تهاجم كشته شده يا دچار 
گردد، فرد مهاجم ملزم به جبران يمي اين جرم كه بر مجرم تحميل عالوه بر جنبه كيفر

هايي است كه به مجني عليه وارد آورده است. در اين موارد، چنانچه ضارب شناسايي زيان
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شده لكن تمكن مالي براي پرداخت خسارات نداشته باشد، الزم است راهي براي جبران 

وه بر درد و رنج جسماني كه متحمل خسارت فرد قرباني وجود داشته باشد تا وي عال
ها را نيز بر دوش نكشد؛ از اين رو در چنين ينههزهاي درماني و ساير شود، بار هزينهمي

ناشي  هاييم، اداره جبران خسارتاز جرا يناش يهاجبران خسارت نامهيينآ مواردي مطابق
  پردازد.يمديده را هاي وارده به فرد زياني از مجرم خسارتمقامقائماز جرايم به 

 در نظام حقوقي ايران، جز در موردي شخص غير متمكني كه مرتكب قتل خطاي
اشد ارت بنداشته يا عاقله او فاقد تمكن مالي براي جبران خس و عاقلهمحض شده است 

هاي بدني در پرداخت خسارتهاي جايگزين قانون مجازات اسالمي)، نظام 470(ماده 
  وارده توسط شخص غير متمكن مسئوليتي ندارند.هاي خصوص جبران خسارت

باشد فته ميرسد رويكرد نظام حقوقي انگلستان در اين زمينه رويكردي پيشربه نظر مي
جرم را تامين نموده و بر  ديدهيانزكند كه خسارات وارده به زيرا اين هدف را دنبال مي

ان وقي ايرم حقگذارد. در نظاتوزيعي هيچ خسارت بدني را جبران نشده باقي ن مبناي عدالت
نايي بيني شود؛ لكن با توجه به مسئوليت استثنيز مطلوب است چنين رويكردي پيش

قصود، متواند براي نيل به اين گذار ميهاي بدني، قانونالمال در جبران خسارتبيت
هاي صندوق تامين طريق گسترش مسئوليت نمايد يا از تأسيسصندوق خاصي را 

  آيد.دني، به اين مهم نائل هاي بخسارت
  بيمه نبودن عامل تصادف رانندگيبيمه نبودن عامل تصادف رانندگي  ..33-22-33

براي رانندگان وسايل نقليه  1930بيمه اجباري شخص ثالث در انگلستان از سال 
اي ) قانون عبور و مرور جاده143و در حاضر مطابق با ماده ( 1موتوري اجباري شده

ي تصادف كرده و وسيله نقليه اين بيمه اجباري است و در صورتي كه شخص 1988مصوب 
او بيمه داشته باشد، قرباني اين حادثه به شركت بيمه وسيله نقليه مراجعه كرده و خسارت 

كند؛ لكن در صورتي كه وسيله نقليه بيمه نباشد، مقرر كردن اينكه خود را دريافت مي
وضعيت دشواري او را در  احتماالً تواند به عامل زيان رجوع كند، مي صرفاًقرباني حادثه 

                                  
1  Third Parties (Rights against Insurers) Act 1930. 
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 دهد، زيرا عامل حادثه ممكن است فاقد توانايي مالي پرداخت چنين مبالغي باشد و يمقرار
گران ماند. براي رفع اين مشكل، اداره بيمهيماز اين رو خسارت وارده جبران نشده باقي 

بر  نامه باشد،وسايل نقليه موتوري در مواردي كه مسبب حادثه شناسايي شده ولي فاقد بيمه
هاي مالي و بدني ناشي از ، پرداخت خسارت»نامهنامه رانندگان فاقد بيمهموافقت«اساس 

  گيرد.حادثه رانندگي را بر عهده مي
 )4واد (بق مدر نظام حقوقي ايران نيز در صورت بيمه نبودن عامل تصادف رانندگي مطا

از  يوادث ناشخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر ح ياجبار يمهقانون ب) 21و (
هاي بدني جبران خسارات بدني وارده از سوي صندوق تامين خسارت 1395يه نقل يلوسا
 شود؛ لذا موضع دو نظام حقوقي از اين حيث مشابه است.مي

 
  گيريگيرينتيجهنتيجه

 زي نهاديهاي پيشرفته امروها پيش از نظامهاي فقهي، مدتحقوق ايران متأثر از آموزه
ول معم رقبه طا براي جبران برخي خسارات بدني در زماني كه ر» المالبيت«تحت عنوان 

نهادي تحت عنوان  1347بيني كرده بود. عالوه بر اين نهاد، از سال قابل جبران نباشند پيش
المال نوعي مكمل بيته است كه به تأسيس شد» هاي بدنيصندوق تأمين خسارت«

ره جبران ادا«ارد. در انگلستان ه دهاي بدني را بر عهدمحسوب شده و جبران برخي خسارت
از اين حيث كه » گران وسايل نقليه موتورياداره بيمه«و » هاي ناشي از جرايمخسارت

گردند، نقشي مشابه با نهادهاي مي هاي بدني محسوبهاي جايگزين پرداخت خسارتنظام
  حقوق داخلي دارند.

هاي بدني در حقوق تهاي جايگزين پرداخت خساربراي جبران خسارت توسط نظام
ديده، داشتن تابعيت يا اقامتگاه تقصير بودن زيانانگلستان شرايط گوناگوني مشتمل بر بي

شده، جبران نشده شده، قرار گرفتن محل وقوع جنايت در محدوده تعييندر محدوده تعيين
بودن خسارت، عدم انتفاع وارد كننده زيان از خسارت دريافتي، گزارش به پليس و 

بيني شده است. برخي از كاري با آن و درخواست جبران خسارت در مهلت مقرر پيشهم
گردد؛ اما داشتن موارد مزبور، در حقوق ايران نيز از شرايط جبران خسارت محسوب مي
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شده، عدم انتفاع وارد كننده زيان از خسارت دريافتي، تابعيت يا اقامتگاه در محدوده تعيين

مكاري با آن و درخواست جبران خسارت در مهلت مقرر از لزوم گزارش به پليس و ه
رسد اين موارد، مي به نظرگردد؛ شرايط دريافت خسارت در حقوق ايران محسوب نمي
هاي جايگزين پرداخت خسارات همگي داراي مباني منطقي بوده و متناسب با كاركرد نظام

زبور اصالح شده و اين موارد بدني است لذا شايسته است نظام حقوقي ايران نيز از جهات م
  تعيين شود. هاي جايگزين پرداخت خسارات بدنينيز از شرايط مطالبه خسارات از نظام

هاي داخت خسارتهاي جايگزين پراز حيث موارد پرداخت خسارت بدني توسط نظام
وشش قرار پتري داشته و مصاديق بيشتري را تحت بدني، نظام حقوقي ايران ديدگاه موسع

هاي بدني سازگار هاي جايگزين پرداخت خسارتحمايتي نظام هد كه اين مهم با جنبهدمي
ي در بدن بوده و داراي مطلوبيت است؛ لكن برخي موارد نظير عدم شناسايي عامل زيان

نيز  بدني مادون قتل كه ناشي از حوادث رانندگي نبوده و عامل خسارت هايخسارت
در نظام  ماز جر يعدم تمكن مجرم در جبران ضرر ناش شود و نيزشناسايي يا دستگير نمي

گيرند و از اين جهت حقوقي ايران برخالف نظام حقوقي انگلستان تحت پوشش قرار نمي
اخت هاي جايگزين پردگذار موارد مزبور را نيز تحت پوشش نظاممقتضي است قانون

 هاي بدني قرار دهد.خسارت
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