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 (11/909/1992، تاریخ پذیرش: 22/2/1992)تاریخ دریافت: 

 چکیده
اس، شود. بر این اسماژور( یکی از موانع شمرده میدر حقوق مسئولیت مدنی، قوۀ قاهره )فورس 

ای و نیه  قهانون   ش از پوشش بیمه  1911خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمۀ اجباری 
ش، استثنای خسارات ناشی از 1931در قانون اصالح قانون بیمۀ اجباری مصوب  خارج شده بود.

وجود آورد ک  آیا خسهارات ناشهی از قهوۀ    قوۀ قاهره از شمول بیم  حذف شد و این پرسش را ب 
ش نیه  ایهن   1991تحت شمول قانون قرار گرفت  است؟ در قانون بیمهۀ اجبهاری مصهوب    قاهره 

پرسش اهمیت بیشتری یافت  است؛ چراک  از یک سو ب  استثنای خسارات ناشی از قوۀ قاهره از 
ای نشده و از سوی دیگر هرگون  سانحۀ ناشهی از وسهی ۀ نق یه  در ا هر     تحت شمول قانون اشاره
برای پاسخ ب  پرسش یادشهده، ابتهدا به      شمول قانون قرار گرفت  است. حوادث غیرمترقب  تحت

شهود و سه د در   بازبینی مفهوم قوۀ قاهره با مطالعۀ تطبیقی در حقهوق فرانسه  پرداخته  مهی    
خصوص ا ر قوۀ قاهره در قانون بیمۀ اجباری در مقایس  با قواعد عام مسئولیت در حقوق ایهران  

 شود.و فرانس  بحث می

 کلیدیواژگان 
 ش، قوۀ قاهره.  1991گر، دامنۀ مسئولیت، رابطۀ سببیت، قانون بیمۀ اجباری بیم 
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 مقدمه
 Force »معهادل  های حقهوقی  در زبان فارسی و نوشت  ک  «قهری  ۀقو»یا « قوۀ قاهره»اصطالح 

Majeure  » (، ازجم ه  موانهع   91ص، 1912 کبخهت، ین؛ 119، ص1921، رود )صهفایی کار میب
شود رابطۀ سببیت میهان خوانهده و   شود؛ چراک  قوۀ قاهره سبب میدنی شمرده میمسئولیت م

 مسهببب ضرر قطع شود. وقتی حاد   و ضرر قابل انتساب و اسهتناد به  خوانهده نباشهد، خوانهده      
 (.11-12، ص1990، کیپرهشود تا مسئول جبران خسارات وارده ت قی گردد )شمرده نمی

، یکی از مواردی ک  از تحت شهمول  1ش1911اجباری مصوب بر این اساس، در قانون بیمۀ 
گفت  استثنا شده، خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل و بیمۀ موضوع قانون پیش

، این 2ش1931قانون اصالح قانون بیمۀ اجباری مصوب  1(. اما در مادۀ 1مادۀ  1زل ل  بود )بند 
 1نی  که  جهایگ ین مهادۀ     9ش1991اجباری مصوب قانون بیمۀ  11در مادۀ استثنا حذف شد. 

ش شده، خسارات ناشی از فورس ماژور همانند مادۀ 1931ق.ا.ق.ب.ا.  1ش و مادۀ 1911ق.ب.ا. 
 نامۀ موضوع این قانون استثنا نشده است.  ش، از شمول بیم 1931ق.ا.ق.ب.ا.  1

هرگونه   »ون را ش، حهوادث مشهمول ایهن قهان    1991ق.ب.ا.  1مادۀ « پ»با وجود این، بند 
ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم، تصهادف،  موضوع بند )ث( این  ۀناشی از وسایل نق ی ۀسانح

ناشی از وسایل نق یه  بهر ا هر حهوادث      ۀسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحسقوط، واژگونی، آتش
ی  موتوری زمینهی  هرگون  حاد ۀ ناشی از وسی ۀ نق بر اساس این بند،  دانست  است.« غیرمترقب 

  گیرد.ش قرار می1991، تحت شمول قانون بیمۀ اجباری حوادث غیرمترقب و ری ی حتی بر ا ر 
اسهتفاده شهده، امها در تصهویب     « فورس مهاژور »در الیحۀ ابتدایی قانون یادشده از اصطالح 

جایگ ین آن گردیده اسهت. نخسهتین پرسشهی که  ممکهن اسهت       « حوادث غیرمترقب »نهایی، 
 1مهادۀ  « پ»گذار از اصطالح آشنای فهورس مهاژور در بنهد    شود این است ک  چرا قانونمطرح 
 ش بهره نبرده و حوادث غیرمترقب  را جایگ ین آن کرده است؟ 1991ق.ب.ا. 

برای پاسخ ب  ایهن پرسهش الزم اسهت در آغهاز کنکاشهی دوبهاره در مفههوم قهوۀ قهاهره در          

                                                           
 29مصهوب  « موتوری زمینی در مقابل شخص  الهث  ۀاجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نق ی ۀقانون بیم». 1

 .1911دی 
« اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نق ی  موتوری زمینی در مقابل شخص  الهث  ۀبیماصالح قانون قانون ». 2

یسیون اقتصادی مج د ک  پد از موافقت مج د با اجهرای آزمایشهی آن به  مهدت     کم 1931تیر  12 مصوب
 ب  تأیید شورای نگهبان رسید.   1931مرداد  12پنج سال در تاریخ 

بها تصهویب در   « اجباری خسارات وارد شده ب  شخص  الث در ا هر حهوادث ناشهی از وسهایل نق یه       ۀقانون بیم. »9
از  1991اردیبهشهت   29یید شورای نگهبان در تاریخ أو ت 1991بهشت اردی 20ع نی روز دوشنب  مورخ  ۀج س

 االجرا گردید.الزم 1991خرداد  29تاریخ 
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قاهره دقیقاً مشخص گردد. شاید از این طریق، راهی های حقوقی انجام شود تا معنای قوۀ نوشت 
 گذار در استفاده از واژۀ حوادث غیرمترقب  و معنای آن آشکار شود. برای درک هدف قانون

پد از دریافت مفهوم قوۀ قاهره و حاد ۀ غیرمترقب  ب  بررسی سیر تقنینی در زمینۀ ا ر قوۀ 
شود تا زمینۀ بحث پیرامون ا ر قوۀ داخت  میش پر1931و  1911قاهره در قوانین بیمۀ اجباری 

ش در خصوص مسئولیت مسبب حاد ه   1991قاهره و حاد ۀ غیرمترقب  در قانون بیمۀ اجباری 
های بدنی با مطالعهۀ تطبیقهی در حقهوق فرانسه  فهراه       گر و صندوق تأمین خسارتو نی  بیم 

 گردد.
 

 قاهره قوۀ مفهوم
ارای دو معنای عام و خاص است: قوۀ قهاهره در معنهای عهام    ماژور( د اصطالح قوۀ قاهره )فورس

. 2ق.م.(؛  221. خارجی باشد و نتوان ب  متعهد یا مقصر مربوط کهرد )مهادۀ   1ای است ک  حاد  
ق.م.(  229ناپههذیر و غیرقابههل دفههع باشههد )مههادۀ . احتههراز9بینههی باشههد؛ عرفههاً غیرقابههل پههیش

(. 111-190ص، 1931 ،ینظر؛ 2920، ص1931ی، لنگرود یجعفر؛ 119، ص1990،انیکاتوز)
 شهود یمه  یهاد مهاژور   فهورس  طیعنهوان شهرا  ب  یادشدهس  شرط از   ین یفرانسو یهادر نوشت 

(Larroumet, 2003, P.830)1 .دیهده زیانعمل شخص  الث و عمل  در معنای عام،ماژور  فورس 
زاده، قاس ؛ 131)الف(، ص1990 ان،یکاتوزگیرد )دربر می ،باشند یادشده هایویژگیک  واجد را 

نههام یعنههی ای اسههت بههیی خههاص، حاد هه معنهها درر مههاژو فههورس (. در مقابههل،119، ص1990
 بینههی ومنتسههب بهه  شههخص معههین و صههرفاً ناشههی از نیروهههای طبیعههی، غیرقابههل پههیش غیههر

 (.119، ص1921، )صفاییها ناپذیر از قبیل سیل، زل ل  و مانند ایناجتناب
شود، در معنای عام و چ  در معنای خاص از موانع مسئولیت مدنی شمرده میقوۀ قاهره چ  

شود ک  رابطۀ سببیت میان خوانده و ضرر قطع شود. لذا وقتی حاد   و ضرر قابهل  زیرا سبب می
شود تا مسئول جبران خسهارات  انتساب و استناد ب  خوانده نباشد، خوانده مسبب محسوب نمی

 (.11-12، ص1990 ک،یپره؛ 213، ص1932یی، صفاوارده ت قی گردد )
 Force)قهوۀ قهاهره   ههای  ، واژه11132در قانون مدنی فرانس  در برخی از مهواد مثهل مهادۀ    

                                                           
دو ایهن  کننهد و تنهها از   یمه  فیه دفهع تعر  رقابلیو غ ناپذیرینیبشیپ یدادیماژور را روفورس ی، برخاین با وجود. 1

 طیبهودن را از شهرا   یخهارج   یه ن یرانیدانان اوقاز حق یبرخ (.Tancelin, 1997, P. 408)د نیگویشرط سخن م
 (.  101، ص1911)صفایی،  اندقاهره ندانست  ۀقو

2. «Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le 

débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était 
Interdit.»  

این دو اصطالح در کنار هه  آمهده و در    1131و  1199، 1913مثل مواد نی  در مواد دیگری از قانون مدنی فرانس  
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Majeure ) و حاد ۀ غیرمترقب(Cas Fortuit)  کهار  عنوان موانع مسئولیت به  ، در کنار یکدیگر ب
صهطالحات را همهراه هه  آورده اسهت،     اینک  قانون مدنی فرانس  چندین بار این ا 1اند.برده شده

از  برخهی . بهر ایهن اسهاس،    2ها الاقهل در مفههوم ایهن دو واژه باشهد    تواند حاکی از تفاوت آنمی
غیرمترقبه  فهرق گذاشهت  و     ۀ)در معنای خاص( و حاد ه  ماژور دانان فرانسوی بین فورسحقوق
 ،عالیت متعهد یا بنگهاه او اسهت  ای درونی یعنی وابست  ب  فغیرمترقب ، حاد   ۀاند ک  حاد گفت 

که    ای موارد؛ درحالیآهن و اعتصاب در پارهسوزی، عیب کاال، از خط خارج شدن راهمانند آتش
 119، ص1921، )ب  نقل از صفایی ای بیرونی است مانند سیل، توفان و غیرهفورس ماژور حاد  

 .(111و 
در درون ق مرو کنتهرل و اختیهار   از لحاظ نظری، حاد ۀ غیرمترقب  سبب خساراتی است ک  

سوزی. در مقابهل، فهورس مهاژور    شود، ولی نسبتاً غیرقابل دفع است، مثل آتشمتعهد ایجاد می
شود ک  مط قهاً غیرقابهل دفهع    رویدادی است ک  خارج از حیطۀ کنترل و اختیار متعهد واقع می

ین دو اصطالح با معیار ب  سخن دیگر، تفاوت ا .(Le Tourneau, 2006-2007, p.482-483)است 
بینهی هه    (، در این نکت  نهفت  است ک  فورس ماژور حتی اگر قابل پهیش Subjectiveشخصی )

بینهی، قابهل   باشد، غیرقابل دفع و اجتناب است؛ درحالی ک  حاد ۀ غیرمترقب  در صهورت پهیش  
رقب  رویهدادی  (، حاد ۀ غیرمتObjectiveشود. از سوی دیگر، با معیار عینی )اجتناب دانست  می

است ک  درون دایرۀ اختیار و کنترل شخص است؛ درحالی ک  فورس ماژور خهارج از آن ق مهرو   
. بها وجهود ایهن    (Yearbook of the International Law Commission, 1978, p.70)قهرار دارد  

د شهون کار گرفته  مهی  جای یکدیگر ب ها، دو اصطالح یادشده درعمل ب  صورت مترادف ب تفاوت

                                                                                                                                        
 تنهایی استفاده شده است.برخی از مواد نی  از هرکدام ب 

در « قهریه   ۀقهو »و  «حهوادث غیرمترقهب  »ش، 1919مصوب  قانون دریایی 129در نظام حقوقی ما نی  در مادۀ  .1
 قهری  باشد و یها ع هل تصهادم    ۀاگر تصادم ناشی از حوادث غیرمترقب و یا ناشی از قو»آمده است:  کنار یکدیگر

از آنها حهین تصهادم در    آنک  کشتیها یا یکی زیان وارده را ندارد ولو ۀدیده حق مطالبمورد تردید باشد خسارت
و در مهادۀ  « پیشهامدهای غیرمترقهب  »قانون یادشده از اصهطالح   100گذار در مادۀ وانگهی قانون«. ندلنگر باش

انون حمایهت از حقهوق   قه  2تنههایی اسهتفاده کهرده اسهت. هم نهین مهادۀ       به  « حوادث غیرمترقبه  »از  101
را « رمترقب غی»، واژۀ «حوادث غیرمترقب »ش، ضمن استفاده از اصطالح 1932مصوب  کنندگان خودرومصرف

کننده به  دلیهل   چنان   انجام تعهدات عرض »دهد: ، توضیح می«و غیرقابل رفع بینیغیرقابل پیش»ب  معنای 
آیهد.  مهی و غیرقابل رفع( ناممکن باشد، این تعهدات ب  حالت تع یهق در  بینی)غیرقابل پیش غیرمترقب  حوادث

 «.شودضمانت اف وده می ۀدور مدت تع یق ب 
امها در قهانون    ،انهد هبودب  چنین تفکیکی قائل دانان فرانسوی برخی از حقوق شود،میگون  ک  بیان همانهرچند . 2

مصهادیقی از   قهانون مهدنی فرانسه     1119 ۀزیرا در مهتن مهاد   ؛وجود ندارد یتفاوت رسدمی ظرنفرانس  ب  یمدن
 تگرگ یا رعد و برق:  مثل  ؛شوندمی شمردهحوادث غیرمترقب  آورده شده است ک  عام ی خارجی 

«Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, …».  
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(Terre & Similer & Lequette, 2005, p.568-569)    ؛ هرچند بیشتر از اصهطالح فهورس مهاژور
 p.483)-(Le Tourneau, 2006.1 ,2007شود استفاده می

صراحت حوادث غیرمترقب  را معادل و مترادف قوۀ قاهره دانان ب در کشور ما برخی از حقوق
قاهره یا آفت ناگههانی )حاد هۀ غیرمترقبه (، تنهها     مقصود از قوۀ »نویسند ک  دهند و میقرار می

حوادث قهری و طبیعی مانند سیل و زل ل  و طوفان نیست و مفهومی وسیعتر دارد. قهوۀ قهاهره   
. 2ق.م.(؛  221. خارجی باشد و نتوان ب  متعهد یا مقصر مربوط کرد )مهادۀ  1ای است ک : حاد  

ناپذیر . احتراز9ظار وقوع آن را نداشت  باشد. بینی باشد و شخص برحسب معتاد انتغیرقابل پیش
(. 119)الهف(، ص 1990)کاتوزیهان،  « ق.م.( 229باشد و شخص نتواند آن را دفع کنهد... )مهادۀ   

قاهره مانند طوفان و زل ل  و جنگ را در برابر حوادث ناگههانی   ۀبا اینک  قوایشان در جایی دیگر 
رنهد  یگمشابهی مهی  ۀنتیجاصطالح دانان از هر دو قوقولی همانند دیگر ح ،نداهکار برد داخ ی ب

 (.299، ص1939د )کاتوزیان، ریگقرار می در معنای عام قاهره ۀعنوان قوتحت ک  
بینی و خارج از اختیار متعههد دانسهت  و آن   برخی نی  قوۀ قاهره را رویدادهای غیرقابل پیش

(. بها  2920، ص1931لنگهرودی،   انهد )جعفهری  گرفته  « حاد ۀ غیرمترقب»را معادل و مترادف 
« Cas Fortuit»وجود این، ایشان در تعریف حاد ۀ غیرمترقهب که  آن را معهادل واژۀ فرانسهوی     

بینی و احتراز نباشد ای ک  تحت ارادۀ متعهد عقد نبوده و قابل پیشحاد  »اند: ذکر کرده، آورده
بینی و غیرقابل دفع بل پیش(. برخی دیگر حاد ۀ غیرقا1202، ص1931)جعفری لنگرودی، ...« 

را معادل فورس ماژور یا قوۀ قاهره یا قوۀ قهری  بیان کهرده و از بهرف و بهاران و سهیل و جنهگ،      
 (.212، ص1932یی، صفااند )مثال آورده

                                                           
دانان ایرانی نی  آمده است. برای مثال سید حسن امهامی  های حقوقشده در حقوق فرانس ، در نوشت دیدگاه بیان .1

عهد ب  واسطۀ ع ت خارجی باشد ک  نتوان مربوط ب  متعهد نمود]مهانع  درصورتی ک  عدم انجام ت»آورده است: 
« Cas Fortuit»و « Force Majeure»مطالبۀ خسارت خواهد بود[. در حقوق فرانس  سهبب م بهور به  دو ک مهۀ     

باشد و شهامل ک یهۀ ع  هی که  بیگانه  از      ای حقویین بر آنند ک  آن دو ک م  مترادف میتعبیر شده است. عده
گردد و بعضی دیگر از حقوقیین ک مۀ اول را شامل ع  ی ک  خارج از متعهد و امهور مربهوط به     است می متعهد

ذات تعهد است مانند جنگ، برف و طوفان و ک م  دوم را شامل ع ل داخ ی مانند کمی عهدۀ کهارگر یها کمهی     
و تهأ یری در موضهوع حقهوقی     دانند. بحث در این امر لغوی اسهت مواد خام الزم برای تولید مورد ایفا تعهد می

 رقابهل یغ یعه یفرس ماژور عبهارت از عوامهل طب  » آورد:یم گرید ییدر جا(. وی 211، ص1932ی، امام« )ندارد
 یهۀ اسهت که  از ناح   یاعبهارت از حاد ه    یطوفان، زل ل ، برف و امثال آن. کهافرتو  ل،یاست مانند س یریج وگ

 فرانس و امثال آن. در حقوق  نیسارق ۀمس حان ۀاغتشاش، حم  نباشد مانند  ین یعیمک ف نبوده و از عوامل طب
از حقهوق فرانسه     یرویه رسد ک  پینظر مشود. ب یگفت  م  ین یخود کافرتو عیوس یفرس ماژور در معن ۀک م

)امهامی،   «اقتدار مک ف باشد گفت  شهود  ۀطیمناسب باشد و هر دو مورد ب  عبارت حاد   ک  رفع آن خارج از ح
 (.209، ص1932
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دانان ما قوۀ قهری  یا قوۀ قاهره یا خودِ واژۀ شود، حقوقگون  ک  مشاهده میحال، همانهردر
ترکیباتی چون حاد هۀ  برند و کار میب  «Force Majeure»ماژور را معادل  فورس ماژور یا فورس

غیرمترقب ، حاد ۀ غیرمترقب، حاد ۀ ناگهانی داخ ی، پیشهامد غیرمترقهب و کهافرتوی را معهادل     
دهنهد. ایهن دو از نظهر نتیجه  در کنهار یکهدیگر مهانع        قهرار مهی  « Cas Fortuit»واژۀ فرانسوی 

های حقوقی ما نی  با عنوان فورس ماژور در معنای عهام بررسهی   ت مسئولیت ت قی شده، در نوش
 اند؛ بدون اینک  تفکیکی ب  لحاظ نتیج  میان آن دو برقرار شده باشد.شده
 

 ش5931 اجباری بیمۀ قانون در قاهره قوۀ از ناشی خسارات وضعیت

و زل له  را از   ش، خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل1911ق.ب.ا.  1مادۀ  1بند 
خارج کرده بود. استثنای یادشهده هرچنهد در خصهوص عهدم     « شمول بیمۀ موضوع این قانون»

وجهود آورد که  آیها    گر در فرض قوۀ قاهره صراحت داشت، اما این پرسهش را به   مسئولیت بیم 
 شود؟استثنای قوۀ قاهره بر مسئولیت دارنده نی  مؤ ر واقع می

دانستند و قائل به   می 1مسئولیت دارنده را مط ق و ن  محضدر پاسخ ب  این پرسش، برخی 
این نظر بودند ک  حتی در فرض قوۀ قاهره نیه  دارنهده مسهئول جبهران خسهارات وارده اسهت؛       

                                                           
، مسئولیت بدون تقصیر است ک  صرف وجود رابطۀ سهببیت میهان   (Strict Liability)منظور از مسئولیت محض . 1

بار برای مسئولیت خوانده کافی است؛ بدون اینک  نیاز ب  ا بات تقصیر وی باشد. در این موارد، ضرر و فعل زیان
دیهده  سهببی خهارجی مثهل قهوۀ قهاهره یها فعهل زیهان         واسطۀ ا باتخوانده تنها با ا بات نبود رابطۀ سببیت ب 

متهرادف   (Absolute Liability)محض را نباید با مسهئولیت مط هق    تواند از مسئولیت رهایی یابد. مسئولیتمی
گرفت. زیرا با وجود اشتراک هر دو در عدم نیاز ب  ا بات تقصیر، در این نکت  متفاوت هستند ک  در مسهئولیت  

بهار ضهروری   زم، ا بات تحقق ضرر است؛ بدون اینک  رابطۀ سببیت میان ضرر و فعهل زیهان  مط ق، تنها شرط ال
ق.م. در نظهام حقهوقی مها، مصهداقی از مسهئولیت       911باشد. برای مثال مسئولیت ناشی از غصب طبق مهادۀ  

)ب(، 1990رود )برای دیدن تفاوت مسهئولیت مط هق و مسهئولیت محهض )ر.ک. کاتوزیهان،      شمار میمط ق ب 
انهد و  (. برخی نی  اساساً تفاوتی میان مسئولیت محض و مط ق قائل نشده219، ص1992؛ بادینی، 91و  99ص

را شدید ترجم  نموده و معتقدند ک  این نوع مسهئولیت بها عنهاوین مسهئولیت شهدید، ایمنهی،       « Strict»واژۀ 
ت که  برخهی ضهمن تفکیهک     (. شایان ذکهر اسه  99ص ،1990، پیکرهشود )کار گرفت  میمط ق یا تضمین ب 

انهد )بهادینی و   مسئولیت محض و مط ق، مسئولیت عینی یا نهوعی را معهادل مسهئولیت مط هق ق مهداد کهرده      
(. درحالی ک  برخی مسئولیت عینی یا نوعی را همراه با مسئولیت محض یها در مفههوم   21، ص1991دیگران، 

(. 111و  103ص  ،1991 ،کاتوزیهان ؛ 111و  109)الهف(، ص 1990 ،کاتوزیهان انهد ) آن مورد استفاده قرار داده
توان گفت ک  اوالً مسهئولیت محهض و مسهئولیت مط هق متهرادف یکهدیگر       بندی میعنوان جمعحال، ب هردر

تواند ه  برای مسهئولیت محهض و هه     نیستند؛  انیاً هریک از عناوین مسئولیت عینی یا نوعی یا موضوعی می
یرا آن   ک  در این دو قس  مسئولیت )محض و مط ق( مالک است، موضهوع  کار رود، زبرای مسئولیت مط ق ب 

 .(Subject)ن  شخص مسئول  (Object)مسئولیت است 
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مسئولیت ندارد. اسهتدالل ایشهان ایهن     1911ق.ب.ا.  1مادۀ  1گر مربوط طبق بند هرچند بیم 
مسههئولیت دارنههده را بهه  صههورت مط ههق و  ش 1911ق.ب.ا.  1گههذار در مههادۀ بههود کهه  قههانون

همان قانون نی  خسارات ناشی از قوۀ قهاهره را صهرفاً از    1مادۀ  1شرط مقرر نمود و بند وقیدبی
گر خارج کرد، ن  از ق مرو مسئولیت دارنده. این دیهدگاه بها چنهین اسهتداللی کهل      تعهدات بیم 

گر خارج نموده بهود،  نون از تعهدات بیم ش را ک  قا1911ق.ب.ا.  1های یادشده در مادۀ استثنا
 (.101، ص1931داد )بهرامی احمدی، برعهدۀ دارنده قرار می

ش و 1911ق.ب.ا.  1دانان معتقد بودند ک  نباید ب  ظهاهر مهادۀ   با وجود این، مشهور حقوق
آن، اعتماد کرد، لذا قائل به  مسهئولیت محهض دارنهده بودنهد، نه  مط هق )کاتوزیهان،          1تبصرۀ 
؛ 93، ص1991؛ قبهولی درافشهان و رضادوسهت،    139، ص1990پیک، ؛ ره111)الف(، ص1990
(. ایشان برای ا بات دیدگاه خود دو دلیل اقام  نمودند: اول اینک  121و  122، ص1931نظری، 

مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که  در ا هر   »ش، 1911ق.ب.ا.  1دارنده طبق مادۀ 
بهر ایهن اسهاس،    «.  بور و یا محموالت آنها به  اشهخاص  الهث وارد شهود    حوادث وسائل نق یۀ م

ای ک  بتوان گفت عرفاً وسی ۀ نق یه  ع هت   گون خسارات وارده باید ناشی از وسی ۀ نق ی  باشد ب 
بار است. ب  عبارت دیگر، هرگاه عام ی موجب قطع رابطۀ سببیت میان وسی ۀ نق یه   حاد ۀ زیان

 ی  ع ت حاد   ت قی نخواهد شهد، زیهرا خسهارات بهدنی و مهالی در ا هر       و حاد   شود، وسی ۀ نق
حوادث وسائل نق یۀ یادشده وارد نشده است؛ خواه عامل قاطع رابطۀ سببیت قوۀ قاهره باشد یها  

ق.ب.ا.  1تقصیر شخص  الث ک  اوصاف قوۀ قاهره را داشت  باشد. دوم اینک  قسمت اخیهر مهادۀ   
مسئولیت خود را از این جهت ن د شرکت سهامی بیم  »کند تا ش دارندگان را مک ف می1911

قهانون   1مهادۀ   1از سهوی دیگهر، بنهد    «. ایران و یا یکی از مؤسسات بیمۀ داخ ی ... بیم  نمایند
یعنهی دامنهۀ   « شهمول بیمهۀ موضهوع ایهن قهانون     »گفت ، خسارات ناشی از قوۀ قاهره را از پیش

گر و دارندۀ وسی ۀ نق ی  مشترک این، موضوع تعهد بیم مسئولیت دارنده خارج نموده است. بنابر
 (.93، ص1991؛ قبولی درافشان و رضادوست، 112-129، ص1991است )کاتوزیان، 

 

 بیمیۀ  قیانون  اصیالح  قیانون  در قیاهره  قیوۀ  از ناشیی  خسارات وضعیت
 ش5931 اجباری
 1ۀ قاهره در مهادۀ  ش راجع ب  عدم پوشش خسارات ناشی از قو1911ق.ب.ا.  1مادۀ  1اگرچ  بند 
قانون سابق شده بود( حذف شد، اما بیشتر نویسهندگانی   1ش )ک  جایگ ین مادۀ 1931ق.ا.ق.ب.ا. 

ک  قائل ب  بقای نظام خاص مسئولیت بدون تقصیر دارنده بودند، این حذف را ب  معنای تهالش در  
گهر ندانسهتند. ایشهان    جهت ایجاد یک مسئولیت مط ق برای دارندۀ وسی ۀ نق ی  و ب  تبع آن بیم 
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ش در صدد بر شمردن مواردی است که  بها   1931ق.ا.ق.ب.ا.  1کردند ک  مادۀ چنین استدالل می
گر تعهدی ب  جبران خسارت ندارد. ازآنجا که  قهوۀ قهاهره مهانع     وجود ایجاد مسئولیت مدنی، بیم 

است. لهذا به  تبهع     شود، مسئولیت مدنی اصوالً منتفیانتساب حاد   و خسارت ب  وسی ۀ نق ی  می
ضهروری   1گر در ایهن مهورد در مهادۀ    منتفی بودن مسئولیت دارنده، تصریح ب  متعهد نبودن بیم 

نبوده است؛ چراک  خسارت ناشی از قوۀ قاهره، خسارت ناشی از حهوادث وسهی ۀ نق یه  نیسهت تها      
؛ 111، ص1939ش قهرار گیهرد )کاتوزیهان،    1931و حوادث تحت شهمول قهانون    1مشمول مادۀ 
؛ طهماسهبی،  99، ص1931؛ ای ان و، 101، ص1931؛ بهرامی احمدی، 111، ص1990خدابخشی، 

(. طبق این دیدگاه، الزمۀ مسهئولیت دارنهده و به  تبهع آن     229، ص1990؛ بابایی، 13، ص1933
 .1گر، وجود رابطۀ سببیت میان حاد   و وسی ۀ نق ی  بودبیم 
 

 ش5931 اجباری بیمۀ قانون در قاهره قوۀ از ناشی خسارات وضعیت
ش، خسهارات ناشهی از فهورس    1991ق.ب.ا.  11ش، در مهادۀ  1931ق.ا.ق.ب.ا.  1مانند مهادۀ  ب 

مهادۀ  « پ»نامۀ موضوع این قانون استثنا نشده است با وجود این، برابر بنهد  ماژور از شمول بیم 
ی زمینهی و  موتهور  ۀناشی از وسهایل نق یه   ۀهرگون  سانح، حوادثش، منظور از 1991ق.ب.ا.  1

سوزی و یا انفجار یها ههر   ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشو محموالت آنری ی 
 است.  ناشی از وسایل نق ی  بر ا ر حوادث غیرمترقب  ۀنوع سانح

                                                           
اف ون بر این دیدگاه مشهور، دو دیدگاه دیگر نی  بیان شده است. برخی معتقد بودند که  حهذف قهوای قهاهره از      .1

دیگر تبدیل مسئولیت محض ب  مسهئولیت مط هق اسهت؛     مادۀ یادشده ب  معنای ایجاد قاعدۀ خاص و ب  تعبیر
حال، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود؛ حتی اگر برخورد وسهی ۀ  هرگر، درلذا دارنده و ب  تبع آن، بیم 

(. برخی نیه  بهرای ا بهات مسهئولیت مط هق      111، ص1990پیک )سیامک(، نق ی  ناشی از قوۀ قاهره باشد )ره
کردنهد )معبهودی   اسهتناد مهی   1939قهانون تخ فهات راننهدگی مصهوب      22قاهره ب  مهادۀ  عالوه بر حذف قوۀ 

انهد؛ از یهک سهو، مسهئولیت     (. برخی دیگر راهی میان  را برگ یده132، ص1999نیشابوری و حداد خداپرست، 
از انهد و  دارنده را هم ون گذشت ، مسئولیت محض درنظر گرفت  و قهوۀ قهاهره را مهانع مسهئولیت وی دانسهت      

دانسهتند، خسهارات ناشهی از    دیده ک  مطابق با رویکرد صهریح قهانون مهی   سوی دیگر در جهت حمایت از زیان
 2ش مواردی از قبیهل تبصهرۀ   1931گر خارج نکردند، چراک  معتقد بودند در قانون ماژور را از تعهد بیم فورس
گهر مسهؤول جبهران خسهارات اسهت؛      مه  آن قانون وجود دارنهد که  بی   2و نی  مادۀ  1مادۀ  2و تبصرۀ  1مادۀ 

؛ قبههولی درافشههان و 213و  211، ص1939گههذار مسههئولیتی نههدارد )صههفایی و رحیمههی، درحههالی کهه  بیمهه 
دانستند که   (. برخی از قائالن ب  این دیدگاه نی  حذف قوۀ قاهره را ب  این دلیل می100، ص1991رضادوست، 

گهر  رغه  ایجهاد مسهئولیت مهدنی، بیمه      ردی است ک  ع یش در صدد بر شمردن موا1931ق.ا.ق.ب.ا.  1مادۀ 
تعهدی ب  جبران خسارت ندارد؛ درحالی ک  در فرض وجود قهوۀ قهاهره، مسهئولیت مهدنی منتفهی اسهت. لهذا        

 (.91، ص1991گر هم نان ب  قوت سابق، مسئول است )بادینی و دیگران، بیم 
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ش، در تعریف حوادث مشمول قانون حاوی حکمی است که   1991ق.ب.ا.  1مادۀ « پ»بند 
گونه   آورد. زیرا همهان وجود میهایی را ب ن بیمۀ اجباری پرسشدر مورد نقش قوۀ قاهره در قانو

های حقوقی عموماً حاد ۀ غیرمترقب  معهادل  در نوشت ، 1ک  در ابتدای این نوشتار شرح داده شد
شهود. پهذیرش چنهین مفههومی از     ماژور( و حوادث قهری طبیعی ق مداد مهی  قوۀ قاهره )فورس

دهد، موجب این برداشهت از  وۀ قاهره یا فورس ماژور قرار میحاد ۀ غیرمترقب  ک  آن را معادل ق
شود ک  خسارات واردۀ ناشی از وسهی ۀ نق یه  حتهی اگهر     ش می1991ق.ب.ا.  1مادۀ « پ»بند 

گیرد و متصرف وسهی ۀ  صرفاً در ا ر قوۀ قاهره در معنای خاص باشد، تحت شمول قانون قرار می
 باشند. ان آن میگر یا صندوق، مسئول جبرنق ی  و یا بیم 

دسهت  ای ک  از بند یادشده بر اساس مفهوم عرفهی و حقهوقی حاد هۀ غیرمترقبه  به      نتیج 
، با بسیاری از مواد قانون بیمۀ اجباری سازگاری ندارد. برای نشهان دادن ایهن تعهارض و    2آیدمی

ش در خصوص شرط مسهئولیت متصهرف   1991ناسازگاری، ابتدا ب  بررسی قانون بیمۀ اجباری 
گفته   گر و صندوق در قهانون پهیش  شود و س د شرط مسئولیت بیم وسی ۀ نق ی  پرداخت  می

بررسی این مسائل نشان خواهد داد ک  آیا خسهارات ناشهی از قهوۀ قهاهره در      تح یل خواهد شد.
 گر و صندوق قرار دارد یا خیر.ق مرو مسئولیت متصرف یا بیم 

 

 ش5931انون بیمۀ اجباری شرط مسئولیت متصرف وسیلۀ نقلیه در ق. 5
، تقریبهاً مسهئولیتی   19319ژوئیهۀ   1در نظام حقوقی فرانس  از زمان تصهویب قهانون بادنته  در    

                                                           
 از همین مقال .« . مفهوم قوۀ قاهره1»ر.ک. قسمت . 1
دهد ک  حاد ۀ غیرمترقب  عمومهاً در همهین معنهای    جستجو در قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران نشان می. 2

قسهمت الهف    10شود؛ برای مثال حاد ۀ غیرمترقب  در بنهد  کار گرفت  میعرفی یعنی حوادث قهری طبیعی ب 
جتماعی و فرهنگی جمهوری اسهالمی  اقتصادی، ا ۀشش  توسع ۀسالپنج ۀبرنامقانون  99و بند خ مادۀ  21مادۀ 

 کار گرفت  شده است.در کنار حوادث طبیعی و ب  این معنا ب  1991اسفند  11مصوب  )1992-1100ایران )
قهانون مهدنی ایهن     1931 ۀماد 1، خسارات ناشی از وسایل نق ی  با توج  ب  بند م1931در کشور فرانس  تا سال  .9

امها   ،کهرد دیهده حمایهت مهی   از زیهان  اشهیا،  محهاف   ع یه  ولیت ئمسه  شد ک  هرچند با فرضکشور جبران می
مقررات جدیهدی در خصهوص جبهران     1931ژوئیۀ  1در  دلیلب  همین  .اختصاص ب  حوادث رانندگی نداشت
 Vineyد )جبران همهین خسهارات دار   ۀتصویب رسید ک  اختصاص ب  نحوخسارات ناشی از حوادث رانندگی ب 

& Jourdain, 1998, n. 961   قهانون بادنته   »( ک  به »(Loi Badinter)   ( مشههور اسهتMalaurie & Aynès & 

Stoffel-Munck, 2009, p.155     مقررات قانون بادنت ، با قواعد عمومی مسئولیت مدنی متفهاوت اسهت، چراکه .)
از قاعدۀ عمومی در فرانس  منتفی شدن مسئولیت در فرض وجود قوۀ قاهره است؛ یعنی هرگاه خسهارت ناشهی   
ء قوۀ قاهره یا ناشی از فعل شخص  الثی باشد ک  در حکه  قهوۀ قهاهره ت قهی گهردد، دارنهده یها محهاف  شهی         

، بدون اینکه  از ایهن حیهث تفهاوتی     (Terré & Similer & Lequette, 2005, p.746)مسئولیتی نخواهند داشت 
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 & van Gerven & Lever & Laroucheمط ق بر حوادث ناشی از وسائل نق ی  حاک  شده است 

Von Bar & Viney, 2000, p.590)   خیهل بهوده   (. درواقع، همین ک  وسی ۀ نق یه  در حاد ه  د
، کافی است ک  راننده و دارنده مسئول جبران خسارات قرار گیرند و الزم نیست ک  ا بات 1باشد

 .Le Tourneau, 2012, n)شود مداخ ۀ وسی ۀ نق ی  در حاد  ، سهبب حاد ه  نیه  بهوده اسهت      

توانهد  مهی قانون بادنت ، راننده یا دارندۀ وسی ۀ نق ی  دخیل در حاد   ن 2،زیرا طبق مادۀ  .(8102
دیدگان ب  قوۀ قاهره یا فعل شخص  الث استناد نماید و از این طریق از مسهئولیت  در برابر زیان

در قبال خسارات وارده معاف شود؛ مگر اینک  در خصهوص خسهارات بهدنی ا بهات نمایهد ع هت       
وده دیده یا تقصیر غیرقابل اغماض و نابخشهودنی وی به  بار، رفتار عمدی زیانمنحصر حاد ۀ زیان

قهانون   1خسارات مهالی، طبهق بنهد اول مهادۀ     قانون بادنت ( یا در خصوص  9مادۀ  1است )بند 
 .  2قابل اغماض نباشددیده غیردیده را ا بات نماید؛ حتی اگر تقصیر زیانبادنت ، تقصیر زیان

شود در حقوق فرانس  شرط اص ی مسئولیت، صرف دخیهل بهودن   گون  ک  مشاهده میهمان
ی  در حاد   است؛ بدون اینک  الزم باشد این دخالت در حاد  ، سبب حاد   نی  باشد. وسی ۀ نق 

شود ک  در نظ  حقوقی کنونی ایران، آیا وجود رابطۀ سهببیت  لذا این پرسش ب  ذهن متبادر می
بهار  بار ضروری است یا صرف دخالت وسی ۀ نق ی  در حاد ۀ زیانمیان وسی ۀ نق ی  و حاد ۀ زیان

 ئولیت کافی است؟برای مس
مانند قواعد عام در قانون مسئولیت مدنی و قانون ش ب 1991در قانون بیمۀ اجباری مصوب 

مجازات اسالمی، شرط مسئولیت متصرف یا راننده در خصوص خسارات مالی و بدنی بر مبنهای  
ری ی شده است. در این قسمت در دو بحث جداگان  به  بررسهی شهرط مسهئولیت     متفاوتی پای 

 شود.صرف در خصوص خسارات مالی و بدنی پرداخت  میمت

 

                                                                                                                                        
 (.Larroumet, 2007, p.836; Cornu, 1992, p.328)میان مسئولیت قراردادی و قهری وجود داشت  باشد 

1. Implication du véhicule  
دیده ب  خسارات بدنی اختصهاص  . باید توج  داشت ک  تحدید معافیت از مسئولیت ب  تقصیر غیرقابل اغماض زیان2

دیهده عامهل   قانون بادنته ، تقصهیر زیهان    1دارد. ب  عبارت دیگر، در خصوص خسارات مالی، طبق بند اول مادۀ 
دیده غیرقابل اغمهاض نباشهد. در مقابهل، در    دۀ مسئولیت دارنده یا راننده است؛ حتی اگر تقصیر زیانکننمعاف

شده در نسخۀ پ شکی )قسمت اخیر بنهد اول  خصوص خسارات بدنی و خسارات وارد بر لوازم و تجهی ات تجوی 
نهده از مسهئولیت اسهت که      دیده در صورتی موجهب معافیهت دارنهده یها ران    قانون بادنت (، تقصیر زیان 1مادۀ 

سهال، اشهخاص    10سال، اشهخاص بهاالی    12غیرقابل اغماض باشد. وانگهی در خصوص خسارات اشخاص زیر 
دیده )ن  رفتار عمهدی( موجهب معافیهت    درصد، تقصیر زیان 30فاقد اه یت دائ  و اشخاص با مع ولیت حداقل 

قابل اغماض باشهد یها   اگر تقصیر اشخاص یادشده غیر قانون بادنت (؛ حتی 9مادۀ  2دارنده یا راننده نیست )بند 
 ,Terré & Similer & Lequette, 2005, p.756; Marty & Raynaud)نسبت ب  راننده در حک  قوۀ قاهره باشهد  

1988, p.710). 
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 شرط مسئولیت متصرف در خصوص خسارات مالی. 5. 5
از  ....خسهارت مهالی ناشهی از حهوادث راننهدگی      »ش، 1991ق.ب.ا.  3مهادۀ   9موجب تبصرۀ ب 

به  عبهارت دیگهر،    «. شخص  الث و یا مقصر حاد ه  قابهل جبهران خواههد بهود      ۀنامطریق بیم 
نامۀ شخص  الث جبران خواهد شد، ولهی  نام  از طریق بیم مالی در صورت وجود بیم خسارات 

نام  باشد، جبران خسارات مالی وارده بهر عههدۀ مقصهر    اگر وسی ۀ نق ی  مسبب حاد   فاقد بیم 
گهر باشهد،   حاد   خواهد بود. وانگهی هرگاه خسارات وارده بیش از سهقف تعههدات مهالی بیمه     

مهازاد  شخص  الث و  ۀناماز طریق بیم نام  تا سقف بیم از حوادث رانندگی خسارت مالی ناشی 
 . 1مقصر حاد   قابل جبران خواهد بود بر آن از سوی

دهد ک  مسئولیت متصرف یا راننده در خصوص نشان می« مقصر حاد  »کارگیری عبارت ب 
رو، جبهران خسهارات   یهن اخسارات مالی وارده ب  اشخاص  الث مبتنی بر نظریۀ تقصیر اسهت. از 

ای است ک  مرتکب تقصیر شهده باشهد   نام  برعهدۀ مسبب حاد  مالی وارده در فرض نبود بیم 
)مسئولیت مبتنی بر تقصیر(؛ ب  این معنا ک  شخصی مسئول حاد   است ک  مرتکهب تقصهیری   

ب.ا. ق. 12شده و میان تقصیر و زیان مالی وارده رابطهۀ سهببیت موجهود باشهد. وانگههی مهادۀ       
 تواند مؤید این دیدگاه درنظر گرفت  شود.نی  می 2ش1991

ق.م، مسهئولیت مهدنی اصهوالً     991ق.م.م. و نی  مادۀ  1طبق قواعد عام نی  با توج  ب  مادۀ 
بینی شهده باشهد   مبتنی بر تقصیر است؛ مگر در موارد استثنایی ک  مسئولیت بدون تقصیر پیش

 ؛10 ص، 1990زاده، ؛ قاسه  31، ص1939، و رحیمهی  ی؛ صفای220ص )الف(،1990، کاتوزیان)
 (.91و  92ص، 1990 ،پیکره

 

                                                           
 1/2موضوع ایهن قهانون در بخهش خسهارت مهالی، معهادل        ۀ، حداقل مب غ بیمش1991ق.ب.ا.  3 ۀ. بر اساس ماد1

یهک مهرد مسه مان در     ۀ، معهادل حهداقل ریهالی دیه    3 ۀماد طبق عهدات بدنی است. تعهدات بدنی نی درصد ت
درصهد   1/2موضوع این قانون در بخش خسارت مهالی، معهادل    ۀهای حرام است. بنابراین، حداقل مب غ بیمماه
ههای مهالی بهیش از    رتتواند برای جبران خسها گذار میالبت  بیم  های حرام است.یک مرد مس مان در ماه ۀدی

گهذار در  . درصهورتی که  بیمه    باشد داشت تکمی ی  ۀنام  یا پد از آن، بیم، در زمان صدور بیم یادشدهحداقل 
گر مک ف ب  انعقاد قهرارداد  د، بیم تقاضا کنرا  یادشدهای بیش از سقف های مالی پوشش بیم خصوص خسارت

 (.ش1991ق.ب.ا.  3 ۀماد 1 ۀ)تبصراست گذار بیم  تکمی ی با بیم 
چنان   ب  حک  مرجع قضائی ا بات شود، عوام ی نظیهر نقهص راه، نبهودن یها نقهص عالئه  راننهدگی و نقهص         » .2

نق ی ، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا ههر شهخص حقیقهی یها      ۀتجهی ات مربوط یا عیب ذاتی وسی 
توانهد  دیهده مهی  ندوق پد از پرداخت خسارت زیهان گر و صحقوقی دیگر در وقوع حاد   مؤ ر بوده است، بیم 

ربط مراجع  شود ب  مسببان ذیتقصیر ک  درصد آن در حک  دادگاه مشخص می ۀبرای بازیافت ب  نسبت درج
  «.کند
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 شرط مسئولیت متصرف در خصوص خسارات بدنی. 2. 5
ق.ب.ا.  21موجهب حکه  مهادۀ    نامه ، هرچنهد به    در خصوص خسارات بدنی در فرض نبود بیم 

اههد کهرد، امها    های بدنی، خسارات بهدنی  الهث را جبهران خو   ش، صندوق تأمین خسارت1991
منظهور بازیافهت خسهارات    صندوق یادشده پد از جبران زیهان بهدنی  الهث بهرای مراجعه  به       

پرداختی، مک ف ب  رجوع ب  مسبب حاد   شده است، ن  دارندۀ وسی ۀ نق یه  که  ممکهن اسهت     
مادۀ یادشهده نیه  مؤیهد ایهن     « ت»و « پ»(. بندهای 21مادۀ « الف»مسبب حاد   نباشد )بند 

ست. با توج  ب  این ماده، تنها شرط الزم برای مسئولیت متصرف یا راننده، وجود رابطۀ دیدگاه ا
 سببیت میان زیان وارده از یک سو و فعل و ترک فعل راننده از سوی دیگر است. 

عنوان مسئول حاد   در خصوص خسارات بدنی ک  اجماالً از قهانون بیمه    تعیین مسبب حاد   ب 
 .  1ست، با قواعد عام مندرج در قانون مجازات اسالمی نی  هماهنگ استاجباری قابل استنباط ا

 

                                                           
ش، مسئول جبران خسارات بدنی وارده، شخصی اسهت که    1992توضیح آنک  در قانون مجازات اسالمی مصوب . 1

و استناد باشد. قاب یت استناد یا انتساب عنوان دیگری برای همان رابطۀ سببیت میهان   ضرر ب  وی قابل انتساب
ش مقهرر شهده اسهت:    1992قهانون مجهازات اسهالمی     101 ۀمادضرر و فعل و ترک فعل عامل زیان است. در 

ن خهودرو  هرگاه هنگام رانندگی ب  سبب حواد ی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینا»
مصدوم یا ت ف شوند درصورتی ک  سبب حاد  ، ع ل قهری هم ون زل ل  و سهیل نبهوده و مسهتند به  راننهده      
باشد، راننده ضامن دی  است. چنان   وقوع حاد   مستند ب  شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شهخص  

گی مسئول حاد   شخصهی اسهت   مادۀ یادشده حاوی چند نکت  است: اول اینک  در حوادث رانند«. تضامن اس
ش(. دوم اینک  هرگاه قهوۀ قهاهره   1992ق.م.ا.  123و  191ک  حاد   مستند ب  وی باشد )هم نین ر.ک. مواد 

شهود.  موجب قطع رابطۀ سببیت میان فعل یا ترک فعل راننده و ضرر شود، راننده مسبب حاد   شهمرده نمهی  
ق.م.ا.  190 ۀمادد دیگری نی  تکرار شده است. برای مثال، منتفی شدن ضمان ب  دلیل قوۀ قاهره در مواد متعد

نق ی  بهر ا هر عوامهل قههری ماننهد سهیل و طوفهان         ۀهرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسی »دارد: مقرر می
چنان   وقوع حاد   مستند ب  شخص حقوقی یا حقیقی دیگهری  سوم اینک  «. توجود آید، ضمان منتفی اسب 

ت. ب  عبارت دیگر، هرگاه عام ی موجب قطع رابطۀ سببیت میهان راننهدگی و ضهرر    ضامن اسآن شخص  ،باشد
شود. منتفی شدن ضمان ب  دلیل اسباب خارجی در حکه  قهوۀ قهاهره    شود، راننده مسبب حاد   محسوب نمی

مهانع یها    هرگهاه بهر ا هر ایجهاد    »ق.م.ا،  191 ۀماددر مواد متعدد دیگری نی  تکرار شده است. برای مثال، طبق 
نق ی  با ه  برخورد کنند و ب  ع ت برخهورد آسهیب ببیننهد و یها کشهت  شهوند،        ۀسببی دو یا چند نفر یا وسی 

 191 ۀدیده است. طبهق مهاد  سببیت، عمد یا تقصیر زیان ۀیکی دیگر از عوامل قاطع رابط«. تمسبب ضامن اس
نحصهراً مسهتند به  عمهد و یها تقصهیر       در ک ی  موارد مذکور در این فصهل هرگهاه جنایهت م   »ش 1992ق.م.ا. 
ع ی  باشد ضمان  ابت نیست. در مواردی ک  اصل جنایت مستند ب  عمد یا تقصهیر مرتکهب باشهد لکهن     مجنیٌ

بنهابراین،  «. ع ی  باشد مرتکب نسبت ب  مورد سرایت ضهامن نیسهت  سرایت آن مستند ب  عمد یا تقصیر مجنیٌ
ع یه  باشهد. در ایهن      منحصراً مستند ب  عمد و یا تقصیر مجنهیٌ ولیت راننده در زمانی است ک  حاد ئعدم مس

 ده و حاد   قطع شود.نسببیت میان فعل ران ۀشود ک  رابطدیده موجب میصورت، عمد یا تقصیر زیان
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ش در صورت وقوع 5931گر و صندوق در قانون بیمۀ اجباری مسئولیت بیمه .2
 قوۀ قاهره

ش، 1991در این قسمت ابتدا باید ب  این قضی  پرداخت  شود ک  در قانون بیمۀ اجباری مصوب 
ت و س د بررسی شود ک  قوۀ قاهره در معنای خهاص،  گر و صندوق چیسشرط مسئولیت بیم 

 گر و صندوق چ  ا ری خواهد داشت.بر مسئولیت بیم 
 

 ش5931گر و صندوق در قانون بیمۀ اجباری شرط مسئولیت بیمه .5. 2
افه ون بهر اسهتفاده     1کار رفته  اسهت.  بار ب  10« مسببب»ش، واژۀ 1991در قانون بیمۀ اجباری 

گذار گاهی از اصهطالحاتی اسهتفاده کهرده که  مبهین مفههوم رابطهۀ        ، قانونبسیار از واژۀ مسبب
اجبهاری خسهارات واردشهده به       ۀقانون بیم»ش 1991. برای مثال، عنوان قانون 2سببیت است

، قرار داده شده است؛ یعنی خسهارت بایهد در   «شخص  الث در ا ر حوادث ناشی از وسایل نق ی 

                                                           
؛ گاهی همراه با واژۀ راننده استفاده شهده اسهت،   11مادۀ « الف»تنهایی آمده است، مثل بند واژۀ مسبب گاهی ب . 1

کار رفت  است، مثل وسی ۀ نق ی  مسهبب  ؛ گاهی همراه با وسی ۀ نق ی  ب 1ماده « ت»انندۀ مسبب در بند مثل ر
؛ و 21؛ گاهی همراه با واژۀ زیان استعمال شهده اسهت، مثهل مسهبب زیهان در مهادۀ       2مادۀ  2حاد   در تبصرۀ 

 .1دۀ ما« الف»گاهی همراه با ک مۀ حاد   قید شده است، مثل مسبب حاد   در بند 
بهار دخالهت دارد و هه  شهرط ضهروری آن      های حقوقی، سبب عام ی است ک  ه  در ایجاد حاد ۀ زیاندر نوشت . 2

شود ای است ک  از وجودش وجود و از عدمش عدم الزم آید. وقتی گفت  میاست. ب  عبارت دیگر، سبب پدیده
، ب  این معناست ک  ضرر بایسهتی از آن فعهل   بار رابطۀ سببیت وجود داشت  باشدک  باید میان ضرر و فعل زیان

ناشی شده باشد. ب  سخن دیگر، کشف رابطۀ سببیت ب  معنای احراز رابطۀ ع یت میان دو پدیدۀ موجود یعنهی  
(. بنابراین، مسبب عام ی اسهت که  حاد ه     191-199)الف(، ص1990 ان،یکاتوزبار و خسارت است )فعل زیان

این معنا ک  میان آن عامل و حاد   و ضرر، رابطۀ ع یت یا سببیت وجهود دارد؛   آید؛ ب حساب میناشی از آن ب 
ای ک  آن حاد   و ضرر عرفاً قابل استناد و انتساب ب  آن عامل اسهت. رابطهۀ سهببیت یها ع یهت که  بها        گون ب 

نوان یکهی  عشود، در حقوق مسئولیت مدنی ب عناوین دیگری هم ون قاب یت استناد و انتساب نی  شناخت  می
شهود )کاتوزیهان،   از ارکان مسئولیت مهدنی و به  سهخنی دیگهر، یکهی از شهرایط مطالبهۀ خسهارت ت قهی مهی          

(. ذکر این نکت  نیه  ضهروری اسهت که  در حقهوق مسهئولیت       39، ص1990زاده، ؛ قاس 299)الف(، ص1990
(. 220، ص1932، انیه  دانمدنی مفهوم عرفی سبب و رابطۀ سببیت مالک است، ن  مفهوم دقیق ف سفی آن )ی

استفاده از واژۀ ع ت و سبب برای رابطۀ سببیت و ع یت ب  این معنا نیست ک  که  ایهن اصهطالح یهک مفههوم      
ههای فی سهوفان  باشهد،    های ع ی و مع ولی و نفهی و ا بهات  ف سفی و دقیق است ک  شناسایی آن نیازمند مداق 

بنابراین، باید ب  معنای عرفی و ن  معنای دقیهق ع مهی    ب ک  رابطۀ سببیت در حقوق، معنایی کامالً عرفی دارد.
حال، مفهوم سببیت دارای ابهامهات و  هر(. در22، ص1992و ف سفی آن توج  داشت )حاجی ع ی ی و غالمی، 

 هایی است ک  مانع اتفاق نظر در این باره است )برای مطالعۀ تطبیقی در این خصهوص، ر.ک. خهادم  پی یدگی

 ب  بعد(. 11، ص1991رضوی و دیگران، 
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داللهت بهر ضهرورت وجهود     « ناشهی از » ۀ نق ی  است. عبارت ای باشد ک  ناشی از وسیا ر حاد  
گفته   قانون پیش 11در مادۀ رابطۀ سببیت الاقل میان وسی ۀ نق ی  و زیان دارد. هم نین است 

حهد از  ازاستفاده شده است. استفادۀ بیش« شخصی ک  موجب خسارت شده است»ک  از عبارت 
ی ک  بدون دقت و توج  نی  بیش از هر ک مه  و  واژۀ مسبب و متع قات آن در قانون بیمۀ اجبار

گذار بر ضرورت وجود رابطهۀ سهببیت الاقهل میهان     آید، نشان از تأکید قانونچش  میعبارتی ب 
بنابراین، شرط مسهئولیت بیمه  و    1گر یا صندوق دارد.وسی ۀ نق ی  و حاد   برای مسئولیت بیم 

سببیت حهداقل میهان وسهی ۀ نق یه  و حاد ه       صندوق در قانون بیمۀ اجباری، گویا وجود رابطۀ 
 .2است. ب  عبارت خودِ قانون، وسی ۀ نق ی  مسبب حاد   باشد

 

 ش5931گر و صندوق در قانون بیمۀ اجباری اثر قوۀ قاهره بر مسئولیت بیمه. 2. 2
طبق قاعده ازآنجایی ک  خسارات ناشی از قوۀ قاهره ب  معنای خهاص قابهل انتسهاب به  وسهی ۀ      

گر یا صندوق تعهدی ب  جبران خسارات یادشده نخواهد داشهت؛ زیهرا وسهی ۀ    یست، بیم نق ی  ن
ق.ب.ا.  1مهادۀ  « پ»شهود. بها وجهود ایهن، بنهد      نق ی  در این فرض مسبب حاد   محسوب نمی

                                                           
البت  این نکت  را نباید از یاد برد ک  دو سهوی طنهابر رابطهۀ سهببیت در قهانون بیمهۀ اجبهاری همهواره یکسهان          . 1

 سهببیت  رابطۀ منظور کرده، استفاده «مسبب نق یۀ وسی ۀ» اصطالح از گذارقانون ک  زمان هر نیستند. درواقع،
 مسهبب  واژۀ هرگهاه  مقابهل،  در. باشهد  نق یه   وسی ۀ از ناشی باید حاد   یعنی است؛ حاد   و نق ی  وسی ۀ میان
نق ی  نباشد، منظور ضرورت وجود رابطۀ سببیت میان فعل یا ترک فعل یهک یها چنهد شهخص      وسی ۀ با همراه

گهر یها   )حقیقی یا حقوقی( و ضرر و حاد   است. این تفاوت از این نظر دارای اهمیت است ک  مسهئولیت بیمه   
 یها  راننده از اع  اشخاص الاقل وسی ۀ نق ی  مسبب حاد   باشد، ولی مسئولیت ک    ب  این استصندوق، وابست

است ک  میان ضرر و حاد   از یک سو و فعل یا تهرک فعهل آن اشهخاص از سهوی دیگهر،       این ب  منوط دیگران
د ه  شهمرده   رابطۀ سببیت وجود داشت  باشد. بر اساس این تفکیک است ک  گهاهی وسهی ۀ نق یه ، مسهبب حا    

شود، ولی شخص یا اشخاصی ک  مسبب حاد   باشند، وجود ندارند. تفکیک میهان وسهی ۀ نق یه  مسهبب و     می
ش نی  بیان شده بهود. الزم به  توضهیح اسهت که  چهون در       1911رانندۀ مسبب در تفسیر قانون بیمۀ اجباری 

د، پد حداقل باید رابطۀ سهببیت  ش دارندۀ مسئول نوعی جبران خسارات ناشی از وسی ۀ نق ی  بو1911قانون 
میان وسی ۀ نق ی  و ضرر وجود داشت  باشد. پد اگر قوۀ قاهره رابطهۀ سهببیت را قطهع کنهد، دارنهده مسهئول       
نیست، ولی اگر حاد   ناشی از نقص خود وسی ۀ نق ی  باشد )مثل ترکیدن الستیک هنگام راننهدگی(، هرچنهد   

شهود و  لیت دارنده نیست؛ زیرا وسی ۀ نق ی  مسبب حاد   ت قی میبینی، مانع مسئوغیرمنتظره و غیرقابل پیش
شرط مسئولیت نوعی دارنده محقق است. در مقابل، راننده ب  دلیهل اینکه  حاد هۀ غیرمترقبه  نسهبت به  وی       

شود، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت؛ زیهرا حاد ه  ناشهی از فعهل یها تهرک فعهل        موجب قطع رابطۀ سببیت می
 (.211و  212، ص1990بابایی، ؛ 119و  113ص، 1991، کاتوزیان) راننده نبوده است

نام  خسارت واردشده از محل بیم ».... دارد: ش مقرر می1991ق.ب.ا.  2مادۀ  2برای مثال، قسمت اخیر تبصرۀ  .2
 «.گرددنق ی  مسبب حاد   پرداخت می ۀوسی 
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ش خسارات ناشی از وسایل نق ی  در ا ر حوادث غیرمترقب  را تحهت شهمول قهانون قهرار     1991
 داده است. 

ش در مفهومی مترادف 1991ق.ب.ا.  1مادۀ « پ»حوادث غیرمترقب  در بند  اِعمال اصطالح
دانان کشور ما از مفههوم حهوادث غیرمترقبه  مطابقهت     با فورس ماژور، هرچند با برداشت حقوق

 ، اما از چند جهت محل ایراد است:1دارد
« پ»ق بند شود تا طبماژور موجب می کارگرفتن حوادث غیرمترقب  در معنای فورساوالً ب 

گهر  ای ک  ناشی از وسی ۀ نق ی  حتی در ا ر قوۀ قاهره باشد، برعهدۀ بیمه  ، هرگون  سانح 1مادۀ 
شدۀ کنار خیابهان  یا صندوق قرار داده شود. برای مثال، هرگاه در ا ر توفان شدید، اتومبیل پارک
مالی به  همسهای     ب  هوا پرت شود و ب  خان  همسای  برخورد کند و سبب ایراد خسارات بدنی و

کهد  گر وسی ۀ نق ی  یا صندوق خواهد بود؛ درحالی ک  ههیچ گردد، خسارات وارده برعهدۀ بیم 
ای ناشی از وسی ۀ نق ی  است. ب  سخن دیگر، عبهارت  تواند ب ذیرد ک  خسارات واردۀ سانح نمی
ارات بایستی ، حاکی از آن است ک  خس1مادۀ « پ»در متن بند « سانحۀ ناشی از وسی ۀ نق ی »

ناشی از )ب  ع ت، مستند ب ( خودِ وسی ۀ نق ی  باشد. درحالی ک  خسارات یادشده در مثهال، نه    
ناشی از خود وسهی ۀ نق یه ، ب که  ناشهی از وزش طوفهان شهدید اسهت. درحقیقهت، در چنهین          

ن گون  رابطۀ سهببیتی میها  شود، زیرا هیچهایی وسی ۀ نق ی  اساساً مسبب حاد   ت قی نمیفرض
وسی ۀ نق ی  و سانح  وجود ندارد تا خسارت عرفاً ب  وسی ۀ نق ی  مستند شود. در مقابل، هرگهاه  

شده شود و ب  این ع ت، خسهارتی  ازکار افتادن ترم  دستی خودرو، سبب حرکت خودروی پارک
 تردید چنین خسارتی مستند ب  وسی ۀ نق ی  و ناشهی از ب  اموال یا اشخاص  الثی وارد گردد، بی

ای آن خواهد بود و در این فرض، وسی ۀ نق ی  مسبب حاد   است. ب  عبارت دیگر، چنین سانح 
 ای غیرمنتظره )ازکار افتادن ترم  دستی( خواهد بود.ناشی از وسی ۀ نق ی  در ا ر حاد  

 انیاً اگر از یک سو، مفهوم حاد ۀ غیرمترقب  را قوۀ قاهره ت قی کنی  و از سوی دیگر، طبهق  
شدۀ مسئولیت مدنی، واژۀ مسبب را عام ی بدانی  ک  حاد ه   های حقوقی و اصول پذیرفت  نوشت

شهود، چیه ی جه  ناسهازگاری و تعهارض      ای ک  پدیدار میمنسوب و مستند ب  آن است، نتیج 
نخواهد بود. برای مثال، قسمت اخیهر   1مادۀ « پ»برخی از مواد مه  قانون بیمۀ اجباری با بند 

 ۀوسهی   ۀنامه خسارت واردشده از محل بیم ».... دارد: ش مقرر می1991ق.ب.ا.  2 مادۀ 2تبصرۀ 
؛ خواه وسی ۀ نق یۀ مسبب حاد   را وسی ۀ نق یۀ شخصهی  «گرددمسبب حاد   پرداخت می ۀنق ی

شود بدانی ، خواه مسبب حاد   را قید و صفت وسی ۀ نق یه  ت قهی   ک  مسبب حاد   شمرده می
شده در تعریف مسهبب، در فهرض وجهود حهوادث     ، طبق قواعد عام گفت نمایی . در هر دو فرض

                                                           
 از همین مقال .« . مفهوم قوۀ قاهره1»ر.ک. قسمت . 1
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شود و نه  راننهدۀ آن.   غیرمترقب  در مفهوم قوۀ قاهره، ن  وسی ۀ نق ی  مسبب حاد   محسوب می
و با فرض حوادث غیرمترقب  در معنای فورس ماژور، خسارات  1مادۀ « پ»درحالی ک  برابر بند 

کهارگیری حهوادث   نون دانست  شده است. مشخص است ک  ب ناشی از قوۀ قاهره تحت شمول قا
و مهوادی اسهت که  از واژۀ     1مهادۀ  « پ»غیرمترقب  در معنای فورس ماژور، موجب تعارض بند 

« الهف »و بند  1خصوص در مورد وسی ۀ نق ی  استفاده کرده است. هم نین است مادۀ مسبب ب 
 د خسارت بدنی یا مالی برای شهخص  الهث:  در صورت وقوع حاد   و ایجا»دارد: آن ک  مقرر می

موضوع این قهانون باشهد، جبهران     ۀناممسبب حاد  ، دارای بیم  ۀنق ی ۀه درصورتی ک  وسی الف
 ...«. گر استبیم  ۀعهدهای واردشده در حدود مقررات این قانون برخسارت

 1ادۀ مه « پ»دهد که  ت قهی حهوادث غیرمترقبه  در بنهد      آن   شرح آن گذشت، نشان می
ش، در معنای فورس ماژور یا قوۀ قاهره با مواد دیگر قانون بیمۀ اجبهاری ناسهازگار   1991ق.ب.ا. 

تنها برخالف نظام حقوق مسئولیت مدنی اسهت، ب که  نظهام معنهایی قهانون      است و پیامد آن ن 
ری د و تفسیر بهدون تعهارض مهواد ایهن قهانون را نیه  دشهوار و حتهی         بیمۀ اجباری را دره  می

رفت از این مشهکل را بایهد در مفههوم حهوادث غیرمترقبه       کند. بنابراین، چارۀ بروناممکن مین
 جستجو کرد. 

است. ایهن واژه از نظهر    «Cas Fortuit»گفت  شد ک  حاد ۀ غیرمترقب  معادل واژۀ فرانسوی 
مهانع مسهئولیت ت قهی شهده، در      «Force Majeure»نتیج  در کنار قوۀ قاهره در معنای خاص 

هرچند این . 1ماژور در معنای عام بررسی گردیده است های حقوقی ما نی  با عنوان فورسوشت ن
های حقهوقی  و در نوشت  دو واژه از نظر نتیج ، هر دو در کنار یکدیگر مانع مسئولیت ت قی شده

رقبه  و  تفهاوت حاد هۀ غیرمت  اند، اما کار گرفت  شدهما نی  با عنوان فورس ماژور در معنای عام ب 
ماژور عام ی خارجی و حاد ۀ غیرمترقب  عام ی درونی است.  فورس ماژور در این است ک  فورس

ب  عبارت دیگر، قوۀ قاهره حاد ۀ ناگهانی خارجی اسهت، مثهل سهیل، زل له ، طوفهان، و حاد هۀ       
 .2سوزی یا اعتصاب کارگرانغیرمترقب  حاد ۀ ناگهانی داخ ی است، مثل آتش

یهک حاد هۀ    نق یه   ۀوسهی   خهودی خودبه   گهرفتن  آتهش گرفته ،  رتطبق این تفکیک صهو 
خودی خودرو نوعی حاد هۀ  ماژور. زیرا آتش گرفتن خودب  ن  فورس شود،غیرمترقب  شمرده می

درونی است، بدون اینک  سبب خارجی باعث آن شود. پد وسی ۀ نق یۀ یادشده مسهبب حاد ه    

                                                           
 از همین مقال .« . مفهوم قوۀ قاهره1»قسمت  ر.ک. .1
)ر.ک. کاتوزیهان،   انهد گونه  توضهیح داده  ع هت خهارجی را ایهن    یادشدهچنان ک  برخی بدون اشاره ب  تفکیک آن. 2

زیرا گهاهی   ،ولیت متعهد نیستئالبت  باید توج  داشت ک  اعتصاب کارگران همواره مانع مس(. 299، ص1939
تهوان به  صهاحب    حاد ه  را مهی   ،در ایهن فهرض   .ی صاحب کارخان  سبب اعتصاب باشدممکن است رفتار نابجا

 .(213ص، 1931)صفایی،  کارخان  یا متعهد نسبت داد
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ای بها   ب مناسب است. فهرض کنیهد راننهده   ت قی خواهد شد. مثالی دیگر برای روشن شدن مط
شود راند، اما ناگهان ب  هنگام ترم  گرفتن متوج  میسرعت مجاز و مطمئن اتومبیل نویی را می

دهد. در ایهن صهورت،   ک  ترم  اتومبیل ازکار افتاده است و ب  صرف همین دلیل تصادمی رخ می
نخواهد بود، ب ک  وسهی ۀ نق یه  مسهبب     خسارات وارده ب   الث ناشی از فعل یا ترک فعل راننده

ای غیرمترقبه   شود. زیرا ازکهار افتهادن سیسهت  ترمه ، نقصهی داخ هی و حاد ه        حاد   ت قی می
گیهرد.  ش تحت شمول قانون قرار مهی 1991ق.ب.ا.  1مادۀ « پ»شود ک  طبق بند محسوب می

قب  است، اما راننده ب  صرف ای غیرمترب  عبارت دیگر، سانحۀ ناشی از وسی ۀ نق ی  در ا ر حاد  
شود. اما اگر مشخص شهود  رانندگی بدون اینک  از نقص آگاهی داشت  باشد، مسبب شمرده نمی

تواند ب  مسبب حاد  ، گر پد از جبران میک  این نقص مربوط ب  شرکت خودروساز است، بیم 
 1ش(.1991ق.ب.ا.  12ساز، مراجع  کند )مادۀ یعنی شرکت خودرو

 

 نتیجه
، تقریبا مسئولیتی مط ق 1931ژوئیۀ  1ر نظام حقوقی فرانس  از زمان تصویب قانون بادنت  در د

برای حوادث ناشی از وسائل نق ی  حاک  شده است. درواقع، همین ک  وسهی ۀ نق یه  در حاد ه     
دخیل بوده باشد، کافی است ک  دارنده یا راننهده مسهئول جبهران خسهارات قهرار گیهرد و الزم       

ا بات شود مداخ   وسی ۀ نق ی  در حاد   سبب حاد   نی  بوده است، زیرا طبق مهادۀ  نیست ک  
دیهدگان به    تواند در برابر زیانقانون بادنت ، دارنده یا رانندۀ وسی ۀ نق یۀ دخیل در حاد   نمی 2

قوۀ قاهره یا فعل شخص  الث استناد نماید و از این طریق از مسئولیت در قبال خسهارات وارده  
 اف شود. مع

ش از یک سو، خسارات مهالی ناشهی از   1991در حقوق ایران در قانون بیمۀ اجباری مصوب 
گیرد. در خصوص خسارات قوۀ قاهره ب  دلیل عدم تقصیر متصرف یا راننده برعهدۀ وی قرار نمی

 نام  اخذ نکرده است، مسئول قانونی جبران خسهارات بهدنی نیسهت،   ای ک  بیم بدنی نی  دارنده
ب ک  مسبب حاد   مسئول خواهد بود. لذا هرگاه خسارات وارده صرفاً ناشی از قوۀ قهاهره باشهد،   

شود تا مسئولیتی در جبران خسهارات  راننده یا متصرف وسی ۀ نق ی  مسبب حاد   محسوب نمی
 حهد از واژۀ ازبدنی داشت  باشد. از سوی دیگر، مطالعۀ مواد قانون بیمۀ اجباری و اسهتفادۀ بهیش  

                                                           
ها در این زمین  ب  صورت قطعی مشهخص  تصویب بودن قانون بیمۀ اجباری، هنوز رویۀ عم ی دادگاهب  دلیل تازه .1

ش، در نشست مشهورتی قضهات   1991ه در قانون بیمۀ اجباری مصوب نیست؛ با وجود این، مسئ ۀ ا ر قوۀ قاهر
ههای  مطرح شد و اکثریت قضات همسهو بها اسهتدالل    1992خرداد  1محاک  تجدیدنظر استان مازندران مورخ 

های بهدنی  گر و صندوق تأمین خسارتیادشده در متن مقال ، قوۀ قاهره در معنای خاص را مانع مسئولیت بیم 
 .اندهت قی کرد
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، حاکی از ضرورت وجود رابطۀ سببیت الاقل میهان  «وسی ۀ نق یۀ مسبب»ویژه عبارت مسبب، ب 
های بدنی است. بنابراین، گر یا صندوق تأمین خسارتوسی ۀ نق ی  و حاد   برای مسئولیت بیم 

آنجایی ک  خسارات ناشی از فورس ماژور قابل انتسهاب به  وسهی ۀ نق یه  نیسهت،      طبق قاعده از
 1مهادۀ  « پ»گر یا صندوق ب  جبران خسارات یادشده تعهدی نخواهد داشت؛ گرچه  بنهد   بیم 

ش خسارات ناشی از وسایل نق ی  در ا ر حوادث غیرمترقب  را تحت شمول قهانون  1991ق.ب.ا. 
است. این واژه به    «Cas Fortuit»معادل واژۀ فرانسوی « حاد ۀ غیرمترقب »قرار داده است، زیرا 

شود، هرچند از نظر شمرده می بینی و غیرمنتظرۀ داخ یک عامل غیرقابل پیشیلحاظ مفهومی 
که  عهام ی بیرونهی اسهت مهانع       «Force Majeure»نتیج  در کنار قوۀ قاهره در معنای خهاص  

های حقوقی ما نی  با عنوان فورس ماژور در معنهای عهام مهورد    مسئولیت ت قی شده و در نوشت 
ش، حاد ۀ غیرمترقب  بهرخالف  1991در قانون بیمۀ اجباری مصوب بررسی قرار گرفت  است؛ اما 

 شود.قوۀ قاهره از عوامل قاطع رابطۀ سببیت میان وسی ۀ نق ی  و حاد   محسوب نمی
ش به  یهک عامهل    1991ق.ب.ا.  1مهادۀ  « پ»منهدرج در بنهد   « حوادث غیرمترقبه  »ت قی 

ی در عرف عام و خهاص کشهور مها    بینی و غیرمنتظرۀ داخ ی، هرچند ب  لحاظ لغوغیرقابل پیش
 1مهادۀ  « پ»های حقوقی رسیده است. وانگههی بنهد   مقبول نیست، اما نتایج آن ب  تأیید نوشت 

سوزی و انفجار، هر نوع گذار خواست  است در کنار آتشدهد ک  قانونش نشان می1991ق.ب.ا. 
ن قهانون سهازد. اسهتفاده از    سانحۀ ناشی از حوادث درونی غیرمنتظرۀ وسی ۀ نق ی  را نی  تابع ایه 

نی  ایهن امهر را تأییهد     1مادۀ « پ»سوزی و انفجار و هر نوع سانح  در بند میان آتش« یا»واژۀ 
ش، 1991ق.ب.ا.  1مهادۀ  « پ»کارگیری حوادث غیرمترقب  در بند صورت، ب کند. درغیر اینمی

انون بیمهۀ اجبهاری ناسهازگار    ماژور یا قوۀ قاهره در معنای خاص با مواد دیگر ق در معنای فورس
تنها برخالف نظام حقوق مسئولیت مدنی اسهت، ب که  نظهام معنهایی قهانون      است و پیامد آن ن 

ری د و تفسیر بهدون تعهارض مهواد ایهن قهانون را نیه  دشهوار و حتهی         بیمۀ اجباری را دره  می
 کند.ناممکن می
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