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مطالبه خسارت بر خسارت است، قابل  نکهیا لیبه دل هیتاد ریخسارت تاخ«

  ».باشدینم

  .متیافت ق مه،یب ه،یتاد ریخسارت، خسارت تاخواژگان کلیدي: 

  متن رأي

در خصوص دعواي آقاي غ. خ بطرفیت آقاي ح. ب به خواسته تقاضاي وجه به «

ریال بابت افت قیمت خودروي هیونداي (سانتافه) به شماره  000/000/60میزان 

درسی و هزینه کارشناسی و خسارت پالك ... طبق نظریه کارشناسی و هزینه دا

تاخیر و تادیه؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظریه کارشناسی موجود در 

ریال را از خوانده مطالبه نموده است  000/000/56پرونده بابت افت ماشین به مبلغ 

و با توجه به مدرك که حاکی از این است که خواهان بابت خسارت وارده به 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باشد و خوانده خود را از بیمه دریافت نموده است در پرونده موجود میاتومبیل 

اي مبنی بر دفاع به رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و الیحهعلی

شعبه ارائه ننموده است. فلذا شعبه دعواي خواهان را ثابت تشخیص داده و با استناد 

سی مدنی، راي به محکومیت خوانده قانون آیین دادر 522و  519و  198به مواد 

ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی  000/000/56به مبلغ 

گردد و خسارت ریال در حق خواهان صادر و اعالم می 000/500/1طبق تعرفه، 

تاخیر و تادیه بدلیل اینکه خسارت بر خسارت قابل مطالبه نبوده و فاقد وجاهت 

مارالذکر قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعالم  2به ماده  قانونی مستنداً

موجبات اشتغال ذمه خوانده را فراهم  000/000/5نماید و نسبت به الباقی مبلغ می

قانون مدنی حکم به رد  1257ننموده ارائه ننموده است و بنا به مفهوم مخالف ماده 

روز پس از  20ه غیابی بوده و گردد. راي صادردعوي خواهان صادر و اعالم می

روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم  20ابالغ قابل واخواهی و متعاقباً 

  .»باشدعمومی و حقوقی می

  شرح موضوع

جریان پرونده از این قرار است که آقاي الف. ف. سوار بر خودروي خود در حال 

ي سانتافه در حال عبور با خروج از محل پارك بوده است که در این حین یک خودرو

کند و این تصادف منجر به ورود صدمه سرعت زیاد به قسمت عقب آن برخورد می

گردد. پس از مراجعه افسر کاردان راهنمایی و رانندگی و انجام کارشناسی اعالم می

ي در حال خروج از پارك، مقصر حادثه بوده است. مالک خودروي شود که رانندهمی

  نماید.سارات مالی وارده به خودروي خود را از شرکت بیمه دریافت میسانتافه نیز خ

اي مبنی بر محکومیت به پرداخت پس از گذشت تقریباً دو ماه، مقصر حادثه با اجرائیه

هاي دادرسی و و هزینه 000/000/56خسارات ناشی از افت قیمت خودرو  به مبلغ 

  شود.کارشناسی مربوطه روبرو می
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انتافه پس از دریافت خسارات مالی شرکت بیمه، خواهان دریافت مالک خودروي س

شود، اما شرکت بیمه مربوطه، مطابق عرف خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز می

نتیجه،  ورزد. درهاي بیمه، از پرداخت خسارت افت قیمت خودرو امتناع میمعمول شرکت

مطالبه خسارت ناشی از افت  دیده اقدام به طرح دعواي حقوقی مبنی برشخص خسارت

نهایت مقصر حادثه (خوانده دعوا) طبق نماید که در قیمت خودرو علیه مقصر حادثه می

دادگاه حقوقی  605صادره از شعبه  8/4/1395مورخ  9509970915400311دادنامه شماره 

ریال بابت اصل خواسته (خسارت افت قیمت  000/000/56تهران به پرداخت مبلغ 

ریال بابت هزینه  000/500/1ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  000/900مبلغ  خودرو)،

  گردد.کارشناسی محکوم می

  مسائل شکلی

شود باید باشد. رایی که از دادگاه صادر میراي شعبه از حیث شکلی داراي ایراداتی می

ر این بندي نیز روان باشد،که داز حیث اصول نگارشی و دستوري، درست و از حیث جمله

  است.راي به این موضوع توجه کافی نشده

باشد که شکل صحیح آن به صورت ترکیب نارسایی می» بابت افت ماشین«اوالً عبارت 

  است.» بابت افت قیمت ماشین«

که در دو جا از متن راي به همین صورت به کار » خسارت تاخیر و تادیه«ثانیاً عبارت 

باشد؛ درواقع مراد از می» خسارت تاخیر تادیه«رفته است. شکل صحیح عبارت به صورت 

، خسارتی است که در اثر تاخیر متعهد در تادیه وجه در »خسارت تاخیر تادیه«عبارت 

معناي » خسارت تاخیر و تادیه«سررسید معین حاصل شده است. در حالی که عبارت 

  روشنی از این مفهوم را در بر ندارد.
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بار معنایی » لِ«و » ف«توري ناصحیح است؛ زیرا حرف از لحاظ دس» فلذا«ي ثالثاَ کلمه

آید؛ یکسانی در زبان عربی دارند و کاربرد این دو حرف در کنار هم حشو به حساب می

  باشد.می» لذا«بنابراین شکل صحیح کلمه به صورت 

  مسائل ماهوي

ر مقررات قانونی حاکم بر دعوا تا حدودي به درستی مورد استناد واقع شده است. د

نسبت به دعواي خواهان در «یکی از سطور این راي عبارتی درج شده که جاي تامل دارد: 

به دلیل اینکه خسارت  ]شکل صحیح: خسارت تاخیر تادیه[خصوص خسارت تاخیر و تادیه

  ». شودبر خسارت قابل مطالبه نیست قرار عدم استماع دعوا صادر می

سارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که بحث مربوط به قابل مطالبه بودن یا نبودن خ

ها محل اختالف در بین فقها نیز بوده در حقوق ایران به آن بسیار پرداخته شده و تا مدت

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  522است که در نهایت خسارت تاخیر تادیه در ماده 

  با شرایطی مورد قبول واقع شد. 1379سال

ستی به آن اشاره شده، همانا قابل مطالبه نبودن خسارت اي که در این راي به درنکته

تاخیر تادیه است؛ اما نه به این دلیل که خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست بلکه به این 

، خسارت تاخیر تادیه تنها زمانی قابل مطالبه 1379ق.آ.د.م سال  522دلیل که مطابق ماده 

ر شاخص قیمت ساالنه، تغییر فاحشی رخ است که از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، د

داده باشد؛ که در مانحن فیه، چنین تغییر فاحشی رخ نداده است. زیرا اگرچه مطابق ماده 

، خسارت از خسارت قابل مطالبه نبود، ولی 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  713

خودداري از تدوین مقررات آن ماده  1379در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 
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بنابراین وجه استدالل  1شده است؛ لذا خسارت بر خسارت باید قابل مطالبه شمرده شود.

قاضی محترم در مورد قابل مطالبه نبودن خسارت تاخیر تادیه بنا به دالیل مذکور مخدوش 

  است.

شود این است که چرا اما سوال مهمی که با قرائت این راي در ذهن خواننده ایجاد می

  ه از پرداخت خسارت افت قیمت خودرو امتناع ورزیده است؟شرکت بیم

مطابق قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 

هاي بیمه موظفند خسارات مالی وارده به شخص ثالث ، شرکت1395وسایل نقلیه مصوب 

انون، خسارات مالی به این ق 1ماده » ب«را در حوادث رانندگی پرداخت کنند. طبق بند 

شود که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال هایی اطالق میزیان

» خسارت مالی«شود. تعریفی که قانون جدید بیمه شخص ثالث از شخص ثالث وارد می

شود که ارائه داده، تقریباً مشابه تعریف قانون قبلی است و با این تعریف دقیقاً مشخص نمی

  گر هست یا خیر؟ا جبران کسر قیمت خودرو در تعهد بیمهآی

از یک طرف خسارت افت قیمت خودرو در عرف جامعه، پذیرفتنی است و آحاد افراد 

جامعه معتقد به مسئولیت مقصر سانحه نسبت به جبران خسارات ناشی از افت قیمت خودرو 

شود که درو مشخص میهستند. اثر خسارت افت قیمت خودرو در هنگام نقل و انتقال خو

شود خودرویی که قبالً تصادف داشته با قیمتی کمتر از خودروي بدون تصادف باعث می

به فروش برسد. لذا معموالً مالکین خودروهاي نو (بویژه خودروهاي لوکس وارداتی) 

  راضی به تحمل خسارتی که در ایراد آن تقصیري نداشتند، نیستند.

است. طبق این قاعده نباید » الضرر«رت بر خالف قاعده بنابراین عدم پرداخت این خسا

هیچگونه ضرري از جانب کسی به دیگري وارد گردد و در صورت وقوع الزم است 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جلد نخست، چاپ بیست و ششم، تهران: آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته))، 1390. شمس، عبداهللا(1

  .392دراك، ص 



  رویه قضایی (حقوق خصوصی)ي فصلنامهدو /6

  1395بهار و تابستان ، 1هشمار

جبران شود. بنابراین اضرار به غیر موجب ضمان بوده و عامل زیان موظف به جبران 

ین رو در اصول خسارت است. قاعده الضرر به نوعی حافظ نظام حقوقی اسالم بوده و از ا

  2گوناگون قانون اساسی جمهوري اسالمی بدان اشاره شده است.

قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات  2از طرفی دیگر طبق ماده 

هاي فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه در رسیدگی به کاردان 1345رانندگی، مصوب 

نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی تصادفات مکلفند میزان خسارت وارده به وسیله 

گردد تعیین نمایند. بنابراین خسارت افت قیمت نوعی که در نتیجه تصادف حاصل می

شود که مستقیماً در اثر تصادف حاصل شده است، اثر آن نیز در خسارت مالی محسوب می

ابل جبران بودن آن شود و قانونگذار نیز قائل به قهر حال در زمان انتقال خودرو ظاهر می

خالف قوانین هاي بیمه برباشد. لذا عدم پرداخت خسارت افت قیمت از سوي شرکتمی

  باشد.جاري مملکت نیز می

ي مهمی که باید توجه داشت این است که خسارت افت قیمت خودرو، در مورد نکته

از مردم کند. درصد اندکی قیمت خارجی، بیشتر نمود پیدا میخودروهاي لوکس و گران

ي مردم ایران داراي قیمت هستند، درحالیکه قاطبهجامعه ایران صاحب خودروهاي گران

  درآمد متوسط بوده و اکثر آنها نیز صاحب خودروهایی با قیمت متوسط هستند.

بنابراین چنانچه در تصادفی که بین یک خودروي لوکس خارجی و یک خودروي 

شد که مقصر حادثه، مالک خودروي داخلی بوده دهد (و فرض نیز بر این باداخلی رخ می

است) شرکت بیمه از پرداخت خسارت افت قیمت به مالک خودروي لوکس امتناع ورزد، 

شود که بار این خسارت مالی را باید بر دوش صاحب خودروي معمولی نتیجه آن می

شخص گذاشت. در حالی که فلسفه اصلی وضع قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به 

  گر پرداخت نماید.ثالث این بوده که خسارات مالی وارده به اشخاص ثالث را بیمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .252- 9، چاپ دوم، تهران: انتشارات بیمه مرکزي ج.ا.ا، صص قوق بیمهح)، 1384محمودصالحی، جانعلی( .1



 7/  خودرو متیمطالبه خسارت بابت افت ق

 امیر فاضلی، میثم فیروزمهر

هاي بیمه که باعث به لذا عدم پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت

ي شود، برخالف قاعدهبار براي اکثریت افراد جامعه ایران میوجود آمدن تکلیف مشقت

رسد که بهتر با توجه به دالیل ذکر شده به نظر می باشد. درنتیجهنفی عسر و حرج نیز می

هاي بیمه را ملزم به جبران خسارت افت است قانونگذار با اصالح قانون، صراحتاً شرکت

قیمت خودرو نماید تا بدینوسیله این تکلیف سنگین و غیرشرعی و غیرمنصفانه از دوش 

  افراد جامعه برداشته شود.

بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص «ر قانون گذار دقابل ذکر است که قانون

خودروي «تالش کرد تا به مفهوم  1395مصوب » ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

این قانون، خسارت مالی ناشی از  8ماده  3نزدیک شود. چنانکه براساس تبصره » متعارف

رین خودروي متعارف از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانت

  نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.طریق بیمه





  


