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چکیده
بررسی مبانی امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار حقوقی کنونی است،
دیه نه صرفا مجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی داردوراه حل مطالبه خسارت مازادبردیه این نیست
که از راه ماهیت دیه آن را اثبات کنیم  ،ماهیت آن هر گونه تعبیر شود در این پژوهش مبنا و مقدمه ی استدالل برای اثبات
نظریه ی مختار نیست بلکه خسارت مازاد بر دیه با اتکا بر نهادهای مهم و مسلم دیگری چون قاعده ی تسبیب و قاعده
الضرر ببررسی می شود که مستند قانونی مطالبه خسارت مازاد بردیه موضوع قانون بیمه اجباری ماده10همان قانون می باشد
که با لفظ به طورکلی بدان اشاره کرده است وهمچنین پایان تبصره 2ماده 4قانون که صراحتا مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از
سوی محاکم قضایی رابه عنوان بیمه حوادث محسوب نموده وقابل مطالبه می داند.درخصوص مبنای مطالبه خسارت مازاد
بردیه درقانون بیمه اجباری بایستی خاطرنشان نمودکه واجدمبنای قانونی می باشدوصرفا مبتنی برقراردادواصل حاکمیت اراده
نیست .از این رو برپایه روش توصیفی داده های تحقیق با فن کتابخانه ای کاویده می شود.
کلیدواژه ها :دیه ،قانون بیمه اجباری ،مطالبه خسارت مازاد بر دیه ،تسبیب،الضرر.
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مقدمه
به حکم عقل وتاکید شریعت اسالم،جان انسان مصون ومحفوظ ازهرگونه تعدی وتجاوز می باشد.لذا اگر فردی خواسته یا
ناخوا سته ضرری به جسم وجان دیگری وارد نماید ملزم به پرداخت خسارت وحتی تدارک خسارات به زیان دیده می
باشد.دیه وبه عبارت دیگر مقادیر دیه درقانون مجازات اسالمی پیش بینی شده است ولی برخی از فقها بر اساس مبانی فقه
پژوهی خود بر این باورند که مطالبه خسارت مازاد بردیه امکان پذیر نیست ودرشرع پذیرفته نشده است زیرا که دیه مطابق
قانون پیش بینی شده است وپرداخت آن کفایت جبران ضرر زیان دیده را می کند پس چه لزومی دارد که خسارت مازادبردیه
نیز پرداخت گردد ولی برخی دیگر به قواعد فقهی استناد نموده اند که حکایت از امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه دارد .در
خصوص جبران خسارات بدنی افراد از طرفی با قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339و قانون مدنی مصوب 1311مواجه ایم
که در این قوانین با وجود تفاوت هایی که دارند،جبران خسارت متضرر به طور کامل پیش بینی شده است.ازطرفی دیگر
درقانون مجازات اسالمی برای صدمات بدنی،مقدار دیه برای همه افراد و در همه شرایط به طور یکسان پیش بینی شده است
باتوجه به اینکه در قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری پیش بینی گردیده است که تماما" هدف جبران خسارت زیان
دیده را دنبال می نمایند در باره ی این موضوع سواالتی درذهن پدیدار می گردد که برای رسیدن به مبنای قانونی جهت امکان
مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری مساعدت می نماید؛ماهیت دیه چیست ؟چه خساراتی را می توان مازادبردیه
مطالبه نمود؟درماده  10قانون بیمه اجباری شخص ثالث چه تمهیداتی درخصوص مطالبه خسارت مازادبردیه پیش بینی شده
است ؟ مبانی فقهی و حقوقی درخصوص مبنای مطالبه خسارت مازاد بردیه چیست؟

ماهیت حقوقی دیات
درخصوص ماهیت دیه میان نظریه پردازان حقوقی و فقهی اختالف نظر وجوددارد ،از این رو سه دیدگاه عمده پدید آورده
است :
_1دیه صرفا" یک مجازات مالی است.
دیدگاه اول درخصوص ماهیت دیه آنست که دیه کیفری است که برای جانی پیش بینی گردیده است :،از آن رو که دیه برای
تنبیه جانی بوده است مجا زات محسوب می گرددولی درپاسخ به این ادعا می توان گفت آیا هر تنبیهی یک مجازات محسوب
می شود یا خیر نیاز به اثبات دارد پس چگونه می توان به دلیلی استناد نمودکه اثبات قانونی آن مشکل است.وگروهی دیگر
نیزمعتقدند (صالحی،1378،ص) 45که چون دیات درردیف حدود ،قصاص وتعزیرات به کار رفته پس بااین استدالل درزمره
مجازات قرار می گیرد درپاسخ به این گروه می توان گفت که صرف اینکه گروهی از علماء دیه رادر ردیف سایر مجازات ها
قرار می دهند دلیل بر مجازات بودن دیه ندارد زیرا علمایی دیگری همچون شهید ثانی دیه را با سایر مجازات ها در کنار
یکدیگر به کار نمی برند.اگر دیه رادرعرف عام در نظر بگیریم دیه یک مجازات اطالق می گرددزیرا در میان عامه مردم رایج
است که دیه جنبه مجازاتی برای جانی دارد ولی در عرف خاص دیه برای جبران خسارت زیان دیده پیش بینی شده است .
دوم:دیه فاقد ماهیت کیفری است بلکه صرفا"جبران خسارت است.
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برخی براین باورند که دیه فاقدماهیت کیفری است بلکه صرفا جبران خسارت است(.مرعشی42،1379،وصانعی)334،1382،
دیه صرفا"جهت تدارک خسارت زیان دیده پیش بینی شده است که به مجنی علیه(زیان دیده)واولیای وی وارد می آید این
گروه از علماء براین عقیده اند که درجنایات مختلف اعم ازعمدی درصورتیکه مجنی علیه یا اولیای وی به پرداخت دیه توافق
کنند،پرداخت آن از سوی محکوم علیه به منزله پرداخت خسارت می باشدوهمچنین قابل تعمیم است درجنایات شبه عمدی
و خطای محض که درآنها دیه به عنوان محکومیت اصلی در نظرگرفته شده است.مهمترین استدالل این گروه ازعلماء این
است که چرادرجنایت خطایی محض،دیه توسط عاقله پرداخت می گردد،درحالی که عاقله مرتکب جنایتی نشده است واین
مخالف اصل شخصی بودن مجازات هاست،پس نتیجه می گیریم دیه مجازات صرف نیست واالبایدتوسط خودمجرم پرداخت
می شد.الزم به ذکر است همین موضوع درعقود بیمه اجباری جاریست مبنی براینکه بیمه گرموظف است کلیه خسارات بیمه
گذارراتادیه نماید.درحالیکه بیمه گر هیچ نقشی درایجادخسارت نداشته است.یکی دیگر ازدالیل مجازات نبودن دیه آن است
که دربرخی مواردجانی عالوه برپرداخت دیه،به کیفر نیز می رسد.نظیر ماده  616قانون مجازات اسالمی که جانی را عالوه بر
پرداخت دیه محکوم به حبس نیز می نماید.
سوم:دیه ماهیتی تلفیقی دارد.
گروهی براین عقیده اند که"دیه نه صرفامجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت "بلکه ماهیتی تلفیقی دارد .بدین صورت که
دیه بدلیل اینکه درقانون مجازات اسالمی هم ردیف سایرمجازات قرار گرفته است،نوعی مجازات است وهمچنین باپرداخت
مبلغ مشخصی که درقانون پیش بینی گردیده است،ازعهده خسارات وارده به مجنی علیه برمی آید(کاتوزیان1362،ه.ش .)62،از
این روبا عنایت به پیشرفت جوامع امروزه قانون بیمه اجباری مطابق قراردادی که بین بیمه گروبیمه گذار منعقد می گردد
چنین تکلیفی رابرعهده دارد.دراین بین عالوه برخسارتی که ازسوی جانی به مجنی علیه واردمی شودو باپرداخت مبلغ دیه
جبران می گردد،چه راه حلی برای پذیرفتن خسارات مازادبردیه وجوددارد؟دو بحث وجود دارد.کسانی که می گویند خسارت
مازاد بردیه قابل وصول است،دو راه را می پیمایند .یک راهش با اشکال مواجه است و یک راه هم قابل دفاع است.راهی که با
اشکال مواجه است ،می گویددیه یک نوع خسارت است که درزمان های گذشته اگر کسی به دیگری آسیب وارد می
کردخرج درمان آسیب دیده می شدو هزینه درمان بیشتر ازآن میزان نمی شد.اما درزمان ما چون خرج درمان بیشتر
شده،خسارت بیشتری باید گرفته شود.یعنی می گویندخسارات مازاد بردیه از این راه قابل وصول است که در ماهیت دیه
بحث کنیم و بگوییم جبران خسارت است .بنابراین خسارت هر مقدار که شد اعم از این مقدار که شرع مشخص کرده یا این
مقدار که شرع مشخص نکرده است.ایراد این راه حل این بود که اگر قایل به این باشیم که ماهیت دیه جبران خسارت است،
خیلی وقت ها خسارت کمترازدیه است.در برخی موارد باید بگوییم طرف مازاد راپس بدهد.مجنی علیه پس بدهد و یا
درخسارت کمتر از دیه بگویید،فقط دیه را به اندازه خسارت بدهد.در حالی که هیچ کدام از طرفداران این نظریه ،چنین حرفی
نزده اند .
اماراه حل دوم این است که دست روی ماهیت دیه نگذاریم و بگوییم ماهیتش هر چه که هست ،باشدوکاری به آن نداشته
باشیم بلکه خسارت مازاد بر دیه را از باب تسبیب و قاعده الضرر بگیریم.فرض کنید باتصادف دست و پای کسی بشکند.غیر
از اینکه باید دیه دست و پای طرف را پرداخت،باید خسارت شیشه ای که شکسته وماشینی که آسیب دیده را هم پرداخت
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کرد.اینها که ربطی به دیه ندارد.همانطورکه اصل دیه بایدپرداخت شود،اینها هم بایدپرداخت شود.به نظر می آید ازاین راه می
شود خسارات مازاد بردیه را اثبات کرد،بدون اینکه ما در ماهیت دیه دست ببریم .مجنی علیه متحمل خسارات دیگری نیز می

گردد .چه خساراتی را می توان مازاد بر دیه مطالبه نمود؟
یکی ازنکات مهمی که دراین زمینه بدان توجه نموده این است که چه خساراتی را زیان دیده متحمل می شود که مبلغ دیه
کفایت پرداخت آن را نمی کند.نظر به قانون مسئولیت مدنی مصوب سال  1339در مواد قانونی  1،2،5،6چند موردی از این
گونه خسارت ها که قابل مطالبه می باشند ذکر نموده است که ذیال" بدان آنها اشاره می گردد:
 )1ضرر معنوی )2هزینه های معالجه )3هزینه های از کار افتادگی دائم وموقت )4افزایش مخارج زندگی
مهمترین خسارتی که می توان آن رادرردیف خسارت های فوق الذکر به کار برد.خسارت ناشی از عدم النفع است بدین
صورت که درپی صدمات مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طوالنی از کاریا فعالیت بازماند واجرت منافع کاری این
مدت را که به طور منطقی وعقلی تحصیل می نمود «منافع محقق الحصول» از دست بدهد (وحدتی شبیری. )1390،مستند
قانونی خسارت ناشی ازعدم النفع تبصره ماده515قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.البته در ماده اشاره گردیده است که
خسارت ناشی ازعدم النفع قابل مطالبه نیست ولی باشرطی که اشاره گردید.قابل درک است که این گونه خسارت را می توان
مطابق ماده10قانون بیمه اجباری ازموارد خسارت های خارج ازبیمه نامه ذکر نمود .جوازدریافت تمامی خسارت های فوق
الذکرراباذکر یک مثال به طورمختصر به شرح ذیل می توان بیان نموداست :شخصی دارنده وسیله نقلیه موتوری می باشد که با
این وسیله نقلیه مسافرکشی نموده وکسب عایدی می کند،ولیکن طی یک حادثه رانندگی باوسیله نقلیه دیگردچار بیماری قطع
نخاع به طورموقت وسوختگی صورت ودست هایش میگردد،دارنده وسیله نقلیه دیگر مقصرمحسوب می شودوباعنایت به
غیرعمدی بودن سوانح رانندگی محکوم به پرداخت دیه می گرددولیکن دراین میان زیان دیده متحمل خسارت های می
گرددکه مبلغ دیه کافی برای پرداخت آن نمی باشد،نظیر هزینه های بیمارستان تا بهبودی کامل،هزینه های ازکارافتادگی موقت
ویاحتی دائم،هزینه های معنوی نظیررنجشی که براعضاء خانواده تحمیل می گرددوهمچنین کسرزیبایی ناشی ازصدمه
جسمانی وتفویت لذات وابسته به آن،قابل درک است که پرداخت دیه توسط بیمه گرکفایت خسارت های وارده به مجنی علیه
را نمی کند.مطمئنا"سوالی برذهن متبادرمی شودمبنی براینکه آیا این گونه خسارت ها قابل مطالبه هستند؟برای مطالبه خسارت
های مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
درماده10قانون بیمه اجباری شخص ثالث چه تمهیداتی درخصوص مطالبه خسارت مازادبردیه پیش بینی شده است؟
صراحتادرماده 10قانون بیمه اجباری صحبت ازجبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه شده است که درماده  7همان
قانون استثنائاتی نیز قیدگردیده است،گویا منظور مقنن همان جبران خسارت های مدنظر ما می باشد.استدالل نگارنده این
است که درماده  10قانون بیمه اجباری لفظ «به طور کلی» قید گردیده است ومنظور از به طور کلی خسارت های مازاد بردیه
بوده که صراحتا ذکر نگردیده است،فلذا بادر نظر گرفتن ماده10قانون بیمه و با عنایت به لفظ «به طور کلی» می توان استنتاج
نمود که بیمه گرملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهدبود که شامل تمام خسارت های نامبرده درگفتار
دوم خواهد شدودر گفتار بعدی بیشتر بدان اشاره خواهد گردید.
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مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت مازاد بردیه چیست؟
بانگاهی گذرابه قواعدفقهی وموازین حقوقی قابل درک است،که در همه اینها تاکید شدیدی برجبران خسارت گردیده است
وتاکنون هیچ ضررمالی وجود نداشته که جبران نشده باشدچون مورد بحث ما مطالبه خسارات مازادبردیه درقانون بیمه
اجباری می باشدودرتبصره3و4ماده یک قانون بیمه اجباری صریحا خساراتی رابیان نمودند که قانون بیمه اجباری متعهدبه
پرداخت آنها شده است.تکلیف سایرخسارات که در قانون پیش بینی نشده چیست؟ برای جبران این گونه خسارات باید چه
کرد؟آیا مبنای قانونی بر جبران این گونه خسارات وجود دارد؟
ازمطالب گذشته بدست آمدکه نهاد دیه تاسیس ویژه است ونمی توان آن راالزاما مجازات کیفری ویافقط جبران خسارت مدنی
دانست.ولی ویژگی جبران خسارت همیشه درآن وجوددارد دلیلی که برای جوازمطالبه خسارت مازاد بردیه می توان ذکرکرد
به شرح ذیل است:
 ) 1مواد  2 ، 1و  3قانون مسؤولیت مدنی :
به موجب موادمذکور،کلیه زیان هایی که به شخص واردمی شودباید جبران شودوهیچ ضرری نبایدجبران نشده باقی
بماند..ازاین رو،اگردیه ای که به شخص پرداخت می شود کافی برای جبران زیان های وارده به او نباشد عامل زیان باید بقیه
ضرررا با توجه به مواد فوق جبران نماید.همانطور که صریحا در ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره گردیده هرکس مسئول
جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشدبدین نحو که عمل انجام شده بدون مجوز قانونی بوده حال چه به صورت عمدی
بوده باشد یا در نتیجه بی احتیاطی ماحصل آن ورودخسارت وضرر وزیان به جان یا سالمتی یا حتی حیثیت وشهرت تجارتی
نیز می باشد البته مقنن اشاره کرده هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است .همانطور که در فوق
اشاره گر دید هرگونه ضرر مادی ومعنوی را شامل می شود.باکمی تامل قابل درک است که غایت مقنن از تدوین این ماده
صرفا جبران خسارات به نفع زیان دیده است.در ماده دو همان قانون مطالبه خسارت ناشی از عمل غیر را منوط به ثبوت
خسارت وارده به زیان دیده ونسبت آن با عامل زیان در محکمه دانسته است .حسب همین ماده در ماده سه این قانون دادگاه
میزان زیان وطریقه وکیفیت جبران آن راتعیین خواهد کرد.نحوه تعیین خسارت باتوجه به اوضاع واحوال قضیه توسط دادگاه
امکان پذیر است.
)2قاعده الضرر
ازجمله قواعدی که درتعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربردموثر دارد واحکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده
است،قاعده الضررویانفی ضرراست(حیدری.)1388،
فقها بحث های خودرا فقهی وحقوقی وموادمتعددی ازقانون مدنی ایران را تشکیل داده است وقانون گذار ایران،این
قاعده را در قانون مدنی مبنای بسیاری از مواد قرار داده است.نظیر ماده  65قانون مدنی ،ماده  114ق.م،ماده  112ق .م و
غیره ،لذا قانون گذاری ایران مواد مذکور را به منظورجلوگیری از حکم ضرری ومنع سواستفاده از حق وضع نموده
است .درمورد معنی قاعده ال ضرر،عمدتا برتفسیرعبارت(الضرر والضرار)متمرکز ساخته اند.
)3رأی مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
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اداره حقوقی قوه قضائیه دریک نظرمشورتی به استناداین قاعده مهم اظهار داشت ”:با توجه به قواعدالضرر ،نفی حرج و
تسبیب چناچه محرزشود دراثرعمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش برمجنی علیه وارد شده است،از جمله مخارج
معالجه و مداوا،تا بدانجا که مطالبه آن ازجانی که مسبب ورود خسارت بوده است ،منع شرعی و قانونی ندارد .
 )4.قاعده نفی حرج
نفی حرج به معنای نفی ضیق و تنگی است و مقصود از آن نفی هر گونه حرج خارجی است .به این معنا که هیچ کس نباید
عملی را بردیگری تحمیل کند که او رادر تنگنا قرار دهد..حتی شارع و قانونگذار نیز نمی تواند چنین کند.ازاین رو،اگرکسی
خسارت مالی یا بدنی برکسی واردآورد وازعهده خسارت وارده برنیایداو را درمعرض ضیق و تنگی قرارداده است و این از
نظر شارع ممنوع است .درموردی که خسارت وارده بیش ازمیزان دیه باشد،مجنی علیه در صورتی از ضیق و تنگنا خارج می
شود که تم ام خسارت او جبران شده باشد یعنی،جانی عالوه بردیه بایدخسارت مازاد برآن رانیز جبران نماید.اداره حقوقی قوه
قضائیه در نظریه مشورتی خودیکی ازدالیل قابل مطالبه بودن خسارت مازادبردیه راقاعده نفی حرج اعالم کرده است(اصغری
آقمشهدی ،جعفری. )1382،
)5قاعده تسبیب
یکی دیگرازادله جوازمطالبه خسارت مازادبردیه قاعده تسبیب است.به موجب قاعده دراتالف شخص مستقیماوبالمباشره باعث
اتالف مالی می گردد ،ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر ازبین برود.در موردسبب گفته شده
هرچیز که از وجودش وجود دیگری الزم نیاید ولی از عدمش عدم دیگری الزم بیاید.در تسبیب عمل شخص مستقیما
ومباشرتا مال دیگری را از بین نمی برد بلکه رابطه بین عمل شخص وتلف مال بدین گونه است که اگر آن عمل واقع نشود
تلف مال نیز اتفاق نمی افتد(.محقق داماد،1389،ص )117عامل زیان بایدخسارتی را که خود سبب آن بوده است جبران
نماید( ماده  331قانون مدنی ).وقتی جانی خسارتی راوارد می کندکه پرداخت دیه آن را جبران نمی کندازآنجاکه خودسبب
این خسارت بوده است،باید آن را جبران نماید.اداره حقوقی قوه قضائیه دررأی مشورتی وهیأت عمومی دیوانعالی
کشوردررأی اصراری خودبا استناد به قاعده تسبیب مطالبه خسارت مازاد بردیه رامجاز اعالم کرده اند .
)6بنای عقال
منظور از بنای عقال این است که هر گاه امری مورد پذیرش تمام عقال قرار گیرد شارع نیز که خودرئیس عقال است آن رامی
پذیرد.تردیدی نیست که عقال هنگامی که شخصی به فردی زیان میرساند اورا ملزم به پرداخت تمام خسارت وارده می دانند و
از این رو،اگر پرداخت دیه تمام خسارت وارده به مجنی علیه راجبران نکند،جانی به حکم بنای عقال باید بقیه آن را جبران
نمایدواگر بخواهیم به نظرات فقها استناد کنیم قابل درک است که تمام خسارات حتی مازادبردیه قابل جبران است ولی
اگربخواهیم به نظرات مراجع تقلیداستناد نماییم خسارات مازاد بردیه قابل جبران نیستند زیرا مراجع گرانقدر معتقدند با
پرداخت دیه از سوی جانی همه خسارات جبران می شوند پس لزومی نداردمازادبردیه مبلغی مجددا پرداخت گردد.ولیکن
قابل فهم است که درجایی که دیه کفاف همه خسارات را ندهد،مقدار مازاد ازباب تسبیب وقاعده الضرر قابل مطالبه
است.البته نظر فقهای معاصر را می توان به سه دسته تقسیم کرد(وحدتی شبیری:)1390،
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دسته اول :عدم امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه است مطلقا،خواه هزینه معالجه یا خسارت ازکار افتادگی ویا غیر اینها.به
گونه ای که ازنظر شارع همه خسارات با پرداخت مبلغ دیه جبران می شودواثبات خالف هم امکان پذیر نیست.باتوجه به
تبصره 3ماده یک این نظر پذیرفته نمی باشدزیراکه صراحتا درماده یک هزینه ازکار افتادگی چه به صورت جزئی وکلی وچه
به صورت دائم وموقت درخصوص موضوع این قانون قابل مطالبه می باشدوهمچنین در تبصره  2ماده  4قانون بیمه اجباری
مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی ،به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.قابل نتیجه گیری می باشد که
چون قانون گذار خسارات مازاد بر دیات رادرزمره حوادث بیمه قرارداده است که بتوان آن را مطالبه نمود.
دسته دوم  :معتقدند که تنها هزینه های معالجه قابل مطالبه است ولی هیچکدام ازاین گروه هاگویی از مطالبه خسارت عدم
النفع نامی نبردندومشهور فقها آن را درزمره خسارت از کار افتادگی می دانند و آن را غیر مطالبه می دانند.در حالیکه خسارت
عدم النفع به دودسته تقسیم می گردد:
الف)خسارت عدم النفع محقق الحصول :
بدین صورت که درپی خسارت جانی مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طوالنی از کاریا فعالیت باز ماند واجرت منافع
کاری این مدت راکه به طور منطقی وقطعا تحصیل می نمودرا«منافع محقق الحصول» گویند مثال همان مسافرکشی که در
اثرسانحه رانندگی وآسیب جدی خودرو برای مدتی نمی تواندازخودروی خود استیفاء منفعت کندمنفعتی که اگر چنین حادثه
ای رخ نمی داد قطعا حاصل می گردید.
ب)خسارت عدم النفع محتمل الحصول:
عبارت است ازمنفعتی،که هرگاه فعل معینی موجود نمی شد،احتمال داشت که عایدطرف گردد.مثال نظر به مثال فوق راننده
خودرو آسیب دیده ادعاکندامروز قصدداشتم که بعداز امرارمعاش باخانواده به مسافرت مشهدمقدس برای شفای فرزند بیمارم
بروم وبا تصادفی که رخ داد نتوانستم به مسافرت بروم و یا با ذکر مثال دیگر:توزیع کننده روزنامه،روزنامه ای که درآن اعالن
مزایده ملکی درج شده است رابه مشترک آن روزنامه رسمی نمی رساندواودرمزایده شرکت نمی کند ،مشترک روزنامه پس
ازاطالع براین امر علیه توزیع کننده اقامه دعوی خسارت می نمایدمبنی براینکه اگرروزنامه زودتربه دست من می رسید بنده
در مزایده برنده می شدم.
بیان این نکته ضروری است که درقابل مطالبه یانبودن عدم النفع،محل بحث خسارت عدم النفع محقق الحصول است نه عدم
النفع محتمل الحصول،زیرا در مطالبه عدم النفع بایستی بین فعل وتفویت منفعت رابطه سببیت وجود داشته باشد کما اینکه
فعلی صورت می گیرد ولی سبب تفویت منفعت نمی باشد(مزروعی. )1391،
دسته سوم:معتقدندخسارت وارده غیراز دیه است،گویی نهادحقوقی دیه صرفابرای مجازات مجرم وآرامش خاطرمجنی علیه
پیش بینی شده است ودرمقام جبران خسارت نیست.بنابراین جانی عالوه بر پرداخت دیه بایستی هر گونه خسارتی که شرعا
وقانونا قابل مطالبه است را به مجنی علیه بپردازد.
فوق الذکر نظرفقهارادرخصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه مورد بررسی قراردادیم،لیکن سوال مهمی که قابل طرح است این
است که آیا در قانون بیمه اجباری مطالبه خسارت مازاد بر دیه پیش بینی شده است؟
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درپاسخ به سوال الزم به ذکر است در ماده  4قانون اصالح بیمه اجباری صریحا در تبصره  2اشاره گردیده است که بیمه
گرموظف است درایفاء تعهدات مندرج دراین قانو ن خسارت وارده به زیان دیدگان رابدون لحاظ جنسیت ومذهب تاسقف
تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید.مبلغ مازادبردیه تعیین شده ازسوی محاکم قضایی،به عنوان بیمه حوادث محسوب
میگردد.ازماده4خواهیدفهمیدکه درقانون بیمه اجباری چنین خسارتی تحت عنوان بیمه حوادث قابل مطالبه است
.وامادرخصوص بیمه حوادث درماده  1قانون بیمه اجباری صریحااشاره گردیده است که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی وریلی اعم ازاینکه اشخاص حقوقی ویاحقیقی باشندمکلفند وسایل نقلیه مذکور رادرقبال خسارت بدنی ومالی که
دراثرحوادث وسایل نقلیه مزبورویا یدک وتریلر متصل به آنهاویامحموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می شودحداقل به مقدار
مندرج در ماده 4این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت دراین رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد.بیمه
نمایند.ودرتبصره 5همان ماده اشاره گردیده منظور ازحوادث مذکوردراین قانون،هرگونه سانحه ای ازقبیل تصادم ،تصادف،
سقوط ،واژگونی،آتش سوزی یاانفجاروسایل نقلیه موضوع این ماده ونیز خسارتی است که ازمحموالت وسایل مزبور به
اشخاص ثالث وارد شود(باقری.)1388،
رابطه حقوقی حاکم بر بیمه شخص ثالث
همانگونه که درگفتار های پیشین گذشت اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث اصلی انکار ناپذیر است.اما نحوه اعمال آن
چگونه وچه رابطه ای برآن حاکم باشد (قراردادی یا قانونی )جای بحث است .
باعنایت به ماده  2قانون بیمه اجباری این ماده مبتنی برقراردادی بودن بیمه اجباری شخص ثالث است،به همین دلیل دارندگان
وسایل نقلیه رامکلف نموده که مسئولیت خودرا بیمه نمایند.وضمانت اجرای تخلف از آن را در ماده  19قانون اصالح قانون
بیمه اجباری اشاره گردیده است بدین نحوکه حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون
ممنوع است.کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلف اند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه راهنگام رانندگی به همراه داشته
باشند.ماموران راهنمایی رانندگی موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوطه درمحل
مطمئنی متوقف نموده وراننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند(طهماسبی.)1388،پس دراینجا روشن می
شود که انعقاد قرارداد بیمه و مطالبه خسارت مازاد برآن در قانون بیمه اجباری مستند به ماده  2موضوع بیمه اجباری مبتنی بر
اصل حاکمیت اراده می باشد،که در مورد آن توضیح داده خواهدشد:منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می دهد،قراردادها
منبع اصلی تعهدات به شمار می آیند.کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم ،خواهیم دید که اکثر قوانین مدنی
در خصوص قراردادهامی باشدکه بوسیله اراده متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می گرددوتعهدات غیر قراردادی فقط درزمینه
مسئولیت مدنی همچون :اتالف وتسبیب وجود دارد .اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که درتفسیر قرارداد به هرآنچه طرفین
خواسته اندتوجه شود.الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند که مبین اراده انشائی وباطنی طرفین باشد.اگر معلوم شود که مقصود
طرفین غیرازآن چیزی است که طرفین خواسته انددرتفسیر قرارداد اراده انشائی طرفین مالک ومقدم می باشد .بعد ازانعقاد
قرارداد دراین موضوع بیمه،مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند.قانون گذار نیزبایدحتی االمکان ،اراده طرفین
قرارداد رامحترم بشمارد .فقط طرفین قرارداد هستند که با اراده یکدیگر می توانند آثار قرارداد را تغییر دهند این خود
قراردادجدیدی است که برمبنای اصل حاکمیت اراده منعقد می گردد.برای کارامدتر شدن طرح بیمه اجباری به نظرمی
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رسدرابطه قانونی بر بیمه اتومبیل حاکم باشد،یعنی خود به خود تمامی اتومبیل ها به صرف تحویل ازکار خانه ویا وروود به
کشور ومورد استفاده قرار گرفتن مشمول بیمه شخص ثالث قرار بگیرند.بدیهی است که با تحت پوشش قرار گرفتن اتومبیل
ها نرخ بیمه کاهش می یابدوهمچنین خسارت دیدگان حادثه با اعسارعامل زیان مواجه نمی گردند.همچنین مشکالت ناشی از
قصور وکوتاهی دارندگان اتومبیل دربیمه نمودن وسایل نقلیه خود که گاهی موجب فالکت ودرماندگی آنها می شوددیگر
وجود نخواهد داشت.اگر بیمه نمودن اتومبیل هارا قانون بیمه اجباری نمی نمودودارندگان وسایل نقلیه موتوری وسایر
دارندگان موضوع ماده 1رادر بیمه نمودن مختار می کرد،زیان دیدگان سوانح رانندگی وحتی عامالن زیان در پرداخت خسارت
دچار وضع نابسامانی می گردیدند.که با ضمانت اجرایی که فوق الذکربدان اشاره گردیدازاین اختیارجلوگیری جدی نموده
است وامادرمورد نحوه پرداخت ومطالبه خسارت ناشی ازحوادث رانندگی درقانون بیمه اجباری ماده 16و  17قانون به طور
مختصر اشاره گردیده است.مطابق ماده 16قانون اصالح قانون بیمه اجباری درحوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیراز
فوت بیمه گروسیله نقلیه،مسبب حادثه ویاصندوق تامین خسارت های بدنی حسب موردموظفندپس از دریافت گزارش
کارشناس راهنمایی ورانندگی ویاپلیس راه ودرصورت لزوم گزارش سایرمقامات انتظامی وپزشکی قانونی بالفاصله حداقل
 50%از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده وباقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه
بپردازد.مطابق ماده  17قانون اصالح قانون بیمه اجباری درحوادث رانندگی منجربه خسارت مالی،پرداخت خسارت به صورت
نقدی وباتوافق زیان دیده وشرکت بیمه صورت می گیرد.درصورت عدم توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل
پرداخت ،شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده رادر تعمیر گاه مجاز ویاتعمیر گاهی که مورد قبول زیان دیده
باشد،تعمیر نموده وهزینه های تعمیر را تا سقف تعهد مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.ومطابق تبصره  2ماده 4
مبلغ مازاد بردیه تعیین شده ازسوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب ومطابق فوق قابل مطالبه می باشد.

نتیجه گیری
دیه نه صرفامجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی دارد وبهترین راه حل مطالبه خسارت مازادبردیه
این است که دست روی ماهیت دیه نگذاریم و بگوییم ماهیتش هر چه که هست باشدوکاری به آن نداشته باشیم بلکه
خسارت مازاد بر دیه را از باب تسبیب و قاعده الضرر بگیریم.مستند قانونی مطالبه خسارت مازاد بردیه موضوع قانون بیمه
اجباری ماده  10همان قانون می باشد که با لفظ به طورکلی بدان اشاره کرده است وهمچنین پایان تبصره 2ماده 4قانون که
صراحتا مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی رابه عنوان بیمه حوادث محسوب نموده وقابل مطالبه می
داند.درخصوص مبنای مطالبه خسارت مازادبردیه درقانون بیمه اجباری بایستی خاطرنشان نمودکه واجدمبنای قانونی می
باشدوصرفا مبتنی بر قراردادواصل حاکمیت اراده نیست.
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