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Abstract
The Transfer of debt in the Principles of European Contract Law is a tripartite
agreement that may also be concluded between the original debtor and the new debtor.
The existence of scattered provisions in Iranian law, especially assuming the
formation between the transferor and the transferee, needs to be investigated by the
present study with aim to eliminate the shortcomings in the law and with descriptiveanalytical method. The results show there is a relationship between the transferor and
the transferee in three ways. First, the contract. The transfer of debt, even if it is made
between the transferor and the transferee, will lead to the full substitution of new
debtor, provided that there is the prior consent of the creditor. In addition, the contract
concluded between the transferor and the transferee without the consent of the creditor
will lead to the transfer of debt with incomplete substitution of new debtor, like a
liability insurance. Second, the existence of debt. Third, the area of responsibility
transferred to the transferee. principle is to transfer the debt to the transferee with the
same characteristics as the original debtor. However, the liability of debt transferee
may increase or decrease, such as a liability insurance.
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مقدمه
قداو گذاه هاان ه بحث از اثر هعدهالل ،یقا ها بیش ررنیش و قدئم هقدم ا ید اهاب اثر
ااسنه اسشی 1ا ش اهر که هعیّش ایا اسعن بو آثده قراه ا هد اسش ،خو برگرننه از ایا
آزا ب قراه ا ب اسشی 2رع ایا اسعن بو  ،قدئم هقدم ایز از قراه ا  ،هنأثر هن شو ی
ه ااعقد قراه ا ( ه به ایدلش و ه به
قدئم هقدم کسن اسش که باو اها بو اق
ااد ااگن) ،به سعب اانقدل تادم د بخین از اها ن کن از ررنیش قراه ا به او ،جداییش
رر یقا هنگر ی 3سعب ا ش اانقدل ،هرگد قراه ا بدشا ،اانقدل گیراا  ،قدئمهقدم خدص
د هانقاالیه ادهیا هن شو ی ه ا ش هاب ه برخن حقوق ااد  ،هانقا الیه ها به اانقدلایرااۀ هدل
هعیش ،هحاو کر ااا 4،ه حدلن که بهاظر هنهسا قدئم هقدهن خدص (هانقاالیه) ،هحصوه
ه ح ییان اعو و ه ح ان ایز ها اه ی ه «اانقدل ر ب» ایز گیرااۀ ر ب ،قدئمهقدم
ر عکده ای ن هحسوب هنشو  ،هاچاد که ه ادد «اانقدل ش» ،گیرااۀ ش ،هانقاالیه و
قدئم هقدم هنعدا ای ن بهحسدب هنآ ای 5از بدب ااواه اه تادد خر ااه ه و اهاب ح ّ
اهتیدق ،جداییش بد ع ه اسنید از ح ّ اهتیدق هعیع اسش ،ب که هانقا الیه ر ب ایز هک ّف
به هید ش تاا ا هد نن بو که ادقا پی از قراه ا اانقدل به ایع باهکده برقراه سدخنه
اسشی
از هصد قدئمهقدهن خ دص ،اانقدل ش و تعدا اسشی ه ا ش خصوص ،وضعیش
هانقا الیه تعدا ،اهتعد هسنقیان بد ادقا تعدا و قراه ا هربوره اه ی ه هد 12-101
ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ،6اانقدل تعدا قراه ا ب ایوالع سه ررنه و بیش هنعدا
ای ن(7ادقا) ،هنعدا جا ا( 8هانقا الیه) و هنعداله 9هاعقا هن گر ی بد ا ش وجو هاکش
1ی هوا  231 ،219و  196قداو هاانی
2ی شیروب ،یعاالحسیش ،حقوق قراه ا هد ااعقد  ،آثده و ااحالل ،د ( ،3تدرا اانیدهال ساش ،)1398 ،ص 113ی
3ی کدتوز د  ،ادیر ،قداو هاان ه اظم حقوقن کاوان ،د ( ،28تدرا اانیدهال هیزا  ،)1390 ،ص 220ی
4ی شدیاب ،هداب ،آثده قراه ا هد و تعداال ،د ( ،3تدرا اانیدهال هجا ،)1386 ،ص 25ی
5ی شیروب ،پیییش ،ص 121ه قدسمزا  ،هرتضن ،ایول قراه ا هد و تعداال اظرب و کدهبر ب ،د ( ،3تدرا اانیدهال
ا گسنر ،)1385 ،ص 152ی
)6. Principles of European Contract Law (PECL
7. Original debtor
8. New debtor
9. Creditor
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اسش قراه ا هزبوه به یوهل وررنه عان بیش ادقا و هانقا الیه ایز ا جد گر ی پرس هد
و نرضیههدب تحقی یعدهل ااا از ا اکه قراه ا اانقدل تعدا ه حقوق ا را
د سه ررنه؟ بسنه به ا اکه اانقدل تعدا ه ه قدلعن هاعقا گر
سه ررنه خواها بو ی به یالو وررنه بو

حسب هوه

وررنه اسش
وررنه د

قراه ا اانقدل تعدا بیش ادقا و هانقاالیه ایز بد

وجو یام تصر ح ،قدبا پذ رش بهاظر هن هسای ه نرض وررنه بو قراه ا (بیش ادقا
و هانقا الیه) ،اق هضد ش هنعداله بر هاب ة ررنیش و اثر قراه ا یسش؟ ه پدسو هنتوا
گیش ه یوهل هضد ش هنعداله ،جداییان کدها هانقاالیه هخ هن های باو هضد ش
هنعداله ایز هاب ة هانقا الیه بد ادقا به یوهل جداییان ادقص قدبا تحق بو و هصااق
خدص آ بیاة هسئولیش هن بدشا که اهاب احکدم هخصوین اسشی وجو

ش ه اقین

ه اانقدل هسئولیش به هانقا الیه اه ؟ وجو ش به جز ه بیاة هسئولیش شر تحق قراه ا
هن بدشای ادد ندع ا اکه هسئولیش اانقدل دننه به هانقاالیه ه هحاو اب اه ؟ ه پدسو
هن توا گیش که ش و تعدا هانقا الیه از حیث اوید

و هیزا از ش ادقا تععیش کر ،

هر اا بهاظر هن هسا هواه اسنرادئن ایز وجو اشنه بدشای
ه اظدم حقوقن و قداو هاان ا را یقا هعیان به ادم اانقدل تعدا هوه پی بیان
قداو گذاه قراه اارننه و یرندع برخن احکدم آ به یوهل پراکاا از یقو ار قدبا
اسناعد هن بدشای ه هاسندب تکایا ا ش احکدم ،ا بیدل حقوقن هد ادقص بو و پژوه
هرتع ن ه ا ش خصوص هیدها اار ای از ا ش هو تعییش احکدم هاب ة حقوقن ادقا بد
آ عان قراه ا بیاة
هانقا الیه ه قراه ا اانقدل تعدا ،هاچایش ه کن از هصد
هسئولیش که اهاب وضعیش خدص و هنیدوتن اسش ،بد ها بررر ااو خأل و اقد ص
قداوان هرتعط بد آ  ،ها پژوه حدضر اسش که بد اادهن به ایول حقوق قراه ا هدب
اهوپد ،ه سه بخ هوه بحث و برهسن قراه هن گیر قراه ا حدوب اانقدل تعدا ،ش و
هحاو ۀ تعدا (هسئولیش) اانقدل دننهی

 .1قرارداد
قدئم هقدهن بر و اوع یدم و خدص اسشی ه حدلش اول ،سعب اانقدل ،قدرب اسش ،آاجد که
بعا از نول هوهّث و ه یوهل یام ه ّ ترکه ،وهاث ،جداییش هنونن ه حقوق و تکدلیف
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قراه ا ب هاجع به اهوال اانقدل دننه به خو خواهاا بو  1،اهد ه حدلش وم ،سعب اانقدل،
اها ب و قراه ا ب اسشی ه حدلش اخیر که هوضوع بحث حدضر اسش ،قراه ا  ،اق
هعاد ن اه ی از ا ش هو یدها اولیه و ای ن و آاچه هوجا اهتعد بیش ادقا و هانقاالیه تعدا
اسش ،هاداد قراه ا حدوب اانقدل تعدا اسشی ه ا ش قساش ،هدهیش و اینعده قراه ا  ،ررنیش
آ  ،آگدهن از قراه ا  ،ا را ال هاجع به آ و ادد ندع اثر قراه ا اانقدل تعدا هوه برهسن
قراه خواها گرنشی

 .1-1ماهیت قرارداد
قراه ا حدوب اانقدل تعدا و ش ،از هصد یقو یداب اسشه راکه اثر ذاتن آ ،
پیاا تعدا و تک یف قداوان بر یدا اانقدل گیراا د هانقا الیه اسش ،اهد از آاجد ن که
ایش اثرب ه قراه ا بیاة هسئولیش بهیاوا و هصااق خدص ،اهاب وضعیش هنیدوتن
هن بدشا الزم اسش ،ابناائدع هدهیش قراه ا اانقدل تعدا و سپس وضع قراه ا بیاة هسئولیش
هوه اشده قراه گیر ی

 .1-1-1قرارداد انتقال تعهد
ه اظدم کدهش ال ،شخصن که رر

قراه ا اعو  ،ه قدلب «اانقدل» 2هن توااا ح ادشن از

قراه ا ها به سش آوه  ،باو آاکه ایا اسعیش بنوااا هانقا الیه ها از ه دنش آ هحروم
سدز ه ز را ح  ،قدبا اانقدل از ادقا 3به هانقاالیه 4اسشی 5به یاوا هردل ح قراه ا ب که
«الف» ی یه «ب» اه به «ث» هانقا هنشو  ،به شر وجو قراه ا بیش «الف و «ث» 6و
یر اظر از هضد ش «ب» 7د هاد ها و ای ن 8،اهد ه کدهشال تعداال ،هانقا اانشواا

1ی هوا  248و  250قداو اهوه حسعنی
2. Assignment
3. Assignor
4. Assignee
5. Robertson, Andrew; Paterson, Jeannie, Principles of Contract Law, (Sydney,
Lawbook Co, 2020), p. 284.
6. Assignor and Assignee
7. Original debtor
8. Beatson, J, Burrows, A, Cartwright, J, Anson’s Law of Contract, New York, Oxford
University Press, 2010, p.661.
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هار ه قدلب تعا ا تعدا 1که هدهینن هنیدول اشنه و هسن زم هضد ش سه رر

از جا ه

ها و ای ن اسشی 2ا ش اکنه که تعدا قراه ا ب اان توااا هانقا گر  ،هار ه قدلب
تعا ا تعدا ،هداع از آ اان شو که و پیاداکده 3انوااا اجراب قراه ا ها به پیاداکده
نرین 4واگذاه کاا که ه ا ش یوهل اگر پیاداکده نرین ،تعدا ها کدها ااجدم ها،
هنعداله بد ا اجرا ها پذ ر  ،ولو آاکه توسط شخصن میر از هنعدا ای ن ااجدم شا بدشای
النه اعد ا ا ش اهر ها اانقدل تعدا قراه ا ب 5ااسش که ه کدهش ال پذ رننه ایا اسش ،ب که
آ «اجراب ایدبنن» 6ادم اه ی تیدول ه ا اجدسش که ه پرواا هدب اجراب ایدبنن ،پیاداکده
(هنعدا ای ن) از اجراب تعدا ،برب اان شو  ،هار ا اکه پیاداکده نرین ،تعدا ها بهاحو
کدها ااجدم هاغ بادبرا ش اگر اج راب پیاداکده نرین ادقص بدشا ،هنعداله براب جعرا
خسدهل قراه ا ب بد ا به پیاداکده هجوع کاا ،اه به پیاداکده نرینی از ا شهو گینه شا
که ه اجراب ایدبنن ،اانقدل تعدا به هعادب واقعن ک اه هحق ایا  ،و جداییان هنعدا
جا ا 7هخ ااا اسشی

8

برخال کدهشال ،بخ اول نصا  12ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد بد یاوا جداییان
هنعدا جا ا به یقاب اخنصدص اه که اثر آ  ،اانقدل تعدا از ذهة ها و ای ن به ذهة
ها و جا ا اسشی ه حقوق ا را ایز حکم ک ن اانقدل ش و تعدا ه باا  2هد 292
قیمی آها اسشی ه ا ش خصوص هر اا برخن حقوق ا اد  ،باا هزبوه ها هدهینن هنیدول
از اانقدل ش هن اااا 9،اهد بهاظر هن هسا بد ا بد اظرب هارا شا که هعنقا اسش ،هحنواب
1. Novation
2. Seddon, Nicholas; Bigwood, R. A, Cheshire & Fifoot Law of Contract, (Australia,
LexisNexis Butterworths, 2017), p. 891.
3. Contractor
4. Subcontractor
5. Assignment of an obligation
6. Vicarious performance
7. Substitution of new debtor
8. Brian H, Box, Contract Law: Rules, Theory and Context, (New York, Cambridge
University Press, 2012), p. 112-113; Seddon and Bigwood, op cit, p. 894.
9ی اهدهن ،حسش ،حقوق هاان ،ج ا  ،1د ( ،19تدرا اانیدهال اسالهیه ،)1377 ،ص  - 338شدیاب ،هداب ،حقوق
هاان 3تعداال ،د ( ،13تدرا اانیدهال هجا ،)1388 ،ص 188ه کدظان ،هحاو ه زاهین ،ی ن« ،ه دلعه ت عیقن
تعا ا تعدا ه حقوق ا را و مرب (هوم و نرااسه)» ،نص ادهه ه دلعدل حقوق خصوین اایاد تدرا  ،)1395( ،ش ،2
ص  310و 317ی
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باا  2هد  292قی می هاد اانقدل ش بو  ،هر اا قداو گذاه آ ها ذ ا یاوا «تعا ا
تعدا» آوه اسشی 1یالو بر ا ش حکم ک ن ،به روه خدص ،اثر ذاتن و یقا ضاد  2و
حواله 3اانقدل ش و تعدا اسش 4،بد ا ش توضیح که ه ا ش و یقا ،هنعداله هاواه کن
از ررنیش یقا اسش ،ه حدلن که ه اانقدل ش ،ررنیش یقا یعدهل ااا از هنعدا ای ن و
هنعدا جا ای 5بد ا ش وجو هاد روه که گینه شا  ،ه اظر هیدوه نقدد هر اانقدل ان،
اذ ائش ها الزم خواها اششی 6انیجه ا اکه و یقا هعیّان بد یاوا «اانقدل ش» ه
قداو هاان پی

بیان ایا اسش ،ا ش اثر ه قدلب و یقا هعیّش ضاد

هن دبا ،باو ا اکه هداع اانقدل ش ه قدلب هد

د حواله تحق

 10قداو هاان بدشای

7

ه ضاد ،

هانقا الیهِ تعدا ،ضدهش و ه حواله ،هانقاالیه تعدا ،هحدل ی یه ادم اه ی

 .1-1-2قرارداد بیمة مسئولیت
هالحظة بااهدب هد  12-101ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ن 8اید از لزوم هضد ش
هنعداله ه قراه ا اانقدل تعدا اه  ،به احوب که باو هوانقش او ،جداییان هنعدا جا ا،
هحق اان گر ی بد ا شحدل ،توان بیش هن عدا ای ن و هنعدا جا ا ،ه حاو خو ْ اهاب
اثر اسشه از جا ه ا اکه اگر به تصر ح د از اوضدع و احوال توان هزبوه ،ا جد تعدا به
ایع ثدلث (ثدلث ه ا اجد ،هنعداله قراه ا اانقدل تعدا اسش) اسناعد گر  ،آااد هنعدا
جا اِ قراه ا حدوب تعدا به ایع ثدلث ،هسئول اجر اب تعدا به ایع ثدلث (هنعداله قراه ا
اانقدل تعدا) خواها بو ی 9ه ا ش حدلش که هصااق بدهز آ  ،قراه ا بیاة هسئولیش اسش،
1ی کدتوز د  ،)1390( ،پیییش ،ص 248ی
2ی هد  684قداو هاان به بعای
3ی هد  724قداو هاان به بعای
4ی شدیاب ،هداب ،سقو تعداال ،د ( ،9تدرا اانیدهال هجا ،)1387 ،ص  150و 151ی
5ی لاارو ب ،هحااجعیر ،وهۀ حقوق هاان (یقا ضاد )( ،تدرا اانیدهال شرکش سددهن اانیده ،)1353 ،ص 139ی

 6ی ا زاا و ،هحسشه یعدسن حصوهب ،هدابه شععدان کااسرب ،هد ب« ،اانقدل قراه ا ب یقا ه نقه اهدهیه» ،آهوز هدب
نقه هاان اایاد ی وم اسالهن هضوب ،)1391( ،ش  ،5ص 14ی
 7ی سکوتن اسیان ،هضده مر عه ،ی نه جدو ا ،ی ن« ،تأثیر اانقدل تعدا ای ن بر یقو تععن آ

ه حقوق ا را و نرااسه»،

پژوه هدب ت عیقن حقوق اسالم و مرب ،)1399( ،ش  ،4ص 81ی
)8. Principles of European Contract Law (PECL
9. Article 6-110 PECL
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هنعدا جا ا (بیاه گر) ،هسئول اجراب تعدا خواها بو  ،بد ا ش تیدول که ه ا ش نرض،
جداییان کدها هنعدا جا ا (برب شا ادقا ،یالو بر ها و شا هانقاالیه) هخ اان ها،
ب که اانقدل تعدا بر هعادب جداییان ادقص خواها بو ه عان هد ام که هانقاالیه ،تعدا
اانقدل دننه ها اجرا اااد ا ،ادقا هاچاد هسئول بدقن خواها هداای 1ه ا ش خصوص هر اا
بیاه گذاه ه برابر ثدلث ز د ا رع قوایا هسئولیش هاان کادکد هسئول هحسوب
هن شو  ،اهد بد توجه به گسنرش هسئولیش باو تقصیر ،گرا به بیاههدب هسئولیش که
بعضدع ایز اجعدهب بو  ،به شال گسنرش دننه اسشی ه انیجه ا ش وضعیش ،شرکش بیاه
یاالع جداییش بیاه گذاه شا و ثدلث ز د

ا باو توجه به هسئولیش هاان بیاهگذاه

(ه نعدا ای ن د یدها ز د ) ،هاواه به بیاه گر بیاة هسئولیش هراجعه هنکاای ه هایش
هاسند برخن گرا وسیع به بیاة هسئولیش ها تدا اب ه برابر هسئولیش هاان ااسنه و
ایالم اشنه ااا که بد وجو بیاة هسئولیش ،از جد اد و اق هسئولیش هاان،
هوزبههوزکدسنه هنشو ی

2

ب یاة هسئولیش ،هصااق بدهز قراه ا حدوب تعدا به ایع ثدلث اسش ،بها ش هعاد که
به هوجب توان بیاه گذاه (هنعدا ای ن) بد بیاه گر(هنعدا جا ا) ،شرکش بیاه هنعدا به
جعرا خسدهل واه به ثدلث ز د ا اب بو که از نعا بیاه گذاه ادشن شا اسشی هر
اا ه حقوق ا را هاج ع به لزوم د یام لزوم قعول ثدلث ه قراه ا حدوب تعدا به ایع
ثدلث ،اخنال اظر وجو اه  3،اهد ایش بحرن ه بیاة هسئولیش هانین اسشه عان
برخال قراه ا اانقدل تعدا که هوانقش هنعداله ،هاواه ضروهب اسش ه بیاة هسئولیش،
هوانقش ثدلث ز د ا (هنتوا او ها هع د ل هنعداله ه قراه ا اانقدل تعدا ااسش) الزم
اعو  ،بد ا ش وجو وب ح هراجعة هسنقیم به شرکش بیاه (هنعدا جا ا) ها خواها اششی
اد که ا ش ح

ه کن از ااواع بیاة هسئولیش بد یاوا قداو بیاة اجعدهب خسدهال

1ی جاللن ،حسیشه یراقن ،یزل اهلله پیرهد ب ،هحااهضده یعدس و ،بخنیده« ،اانقدل تعدا ه ا را  ،ااا یس و اساد
بیشالا ن» ،نص ادهه تحقیقدل حقوقن بیش الا ن ،)1396( ،ش 37ی
2ی ژوه  ،پدتر س ،ایول هسئولیش هاان ،ترجاه هجیا ا ب ،د ( ،1تدرا اانیدهال هیزا  ،)1382 ،ص 36ی

3ی اهدهن ،پیییش ،ص 257ه شدیاب ،)1386( ،پیییش ،ص 299ه یید ن ،حسیش ،وهۀ هقاهدتن حقوق هاان قوایا
یاوهن قراه ا هد ،ج ا  ،2د ( ،4تدرا اانیدهال هیزا  ،)1385 ،ص 171ه کدتوز د  ،)1390( ،پیییش ،ص 199ی

رابطة ناقل با منتقلالیه در قرارداد انتقالِ تعهد و بیمة مسئولیت  | ...قنبری و همکاران | 169

واه شا به شخص ثدلث ه اثر حوا ث هااااگن ادشن از وسد ا اق یه هصوب 1395
تصر ح ایز شا اسشی

1

 .2-1اعتبار قرارداد
اثر قراه ا  ،انیجه اب اسش که پس از اایدب یقا ه یدلم اینعده ،ا جد هنگر ی از ا شهو
هر یده ن که به اینعده قراه ا  ،ل اه اب واه آوه  ،هداع تولیا آثده حقوقن یقا خواها
شاه خوا از شرا ط یاوهن اینعده قراه ا هد بدشا 2،خوا از شرا ط اخنصدین قراه ا
حدوب اانقدل تعدا و ش ،هاچو ضروهل وجو ش ه قراه ا اانقدل ش د شر یام
وهو یااب خسدهل ه بیاة هسئولیش و د شر اشنش گواهیادهة هعنعر ه بیاة اجعدهب
وسد ا اق یهی هاچایش اسش ه جد ن که به ج دش یام احراز قصا قراه ا ب ،اانقدل ش
هحق اار ی ه ا ش هاسند اگر ثدلرن به اسناد تعصر هد  34قداو اجراب احکدم هاان به
جدب هحکوم ی یه ،هدلن براب اسنییدب هحکوم به هعرنن کاا ،یاا وب ها اانتوا یقا
ضاد د تعا ا تعدا ااسش ،ه انیجه اگر هدل هزبوه به نروش ارو  ،ذهة ثدلث برب خواها
بو ه راکه به لیا یام وجو قصا ،یقاب هاعقا ایا تد اانقدل تعدا هخ های

3

 .1-2-1حکم خاصّ قانون بیمة اجباری وسایل نقلیه
بیاة اجعدهب اهااۀ وسی ة اق یه ،هصااقن از بیاة هسئولیش اسش ،بد ا شوجو به لیا
هالحظدل خدصّ هاجع به حوا ث هااااگن ،شدها اوین اظدم خدصّ هسئولیش هاان ه
ا ش هاب ه هسنیمی 4م عة ااد حاد نن قداو گذاها کیوههد از ز د اگد حوا ث
هااااگن ،هوجب پی بیان قوایا و احکدم خدین شا که بعضدع ه دب بد ایول حقوقن و
قوایا هسئولیش هاان ایسشی از جا ه ا ش هواه  ،حکم قدا و جا ا بیاة اجعدهب وسد ا
اق یه اسش که به هوجب آ اگر بیاه گذاه ه ا جد حد ثه ،یدها بدشا ،بدز هم بیاهگر

ی هد  30قداو بیاة اجعدهب خسدهال واه شا به شخص ثدلث ه اثر حوا ث ادشن از وسد ا اق یه هصوب 1395ی1
2ی هد  190قداو هاانی
3ی ایسش قضد ن  1388/11/9ه
https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/3a2a6bf5-f4d3-45c39c00-08d60fb8c76b
4ی بدبد ن ،ا رج ،حقوق بیاه ،د ( ،14تدرا اانیدهال ساش ،)1396 ،ص 209ی
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هک ّف به جعرا خسدهل ثدلث ز د

ا (هنعداله) خواها بو ی 1ا ش ه حدلن اسش که

رع کن از ایول بیاه اب که ه قداو بیاه ایز تصر ح شا اسش ،خسدهال یااب تحش
پوش

بیاه قراه اانگیر ی 2به تععیر ار ،بیاه گر هسئول پر اخش خسدهل اسش هیرو

بر ا اکه ز د واه از یااِ بیاه گذاه ادشن ایا بدشای شر

ار براب اانقدل هسئولیش به

بیاه گر ه بیاة اهااۀ وسی ة اق یه ،اها بو گواهیادهه هعنعر هااااگن اسش ،بد ا شوجو
به تصر ح قداو جا ا بیاة اجعدهب وسی ه اق یه ،اگر هاااا اسدسدع ندقا گواهیادهه بو د
گواهیادهه اش هنادسب بد وسی ة اق یه اعدشا ،بدزهم هسئولیش بیاه ه برابر ثدلث ز د

ا

(هنعداله) پدبرجدسش 3،بد ا ش قیا که ه ا ش و نرض ،شرکش بیاه هسئول ادد ن بهحسدب
ایدها و پس از جعرا خسدهل ز د

ا  ،ح ّ هجوع به هسعب حد ثه ها خواها اششی

آاچه بدیث شا که ه هد  15قداو هزبوه ،برخال ایول حقوقن و بیاهاب ،هسئولیش
بیاه گر ه برابر هنعداله بیاه (ثدلث ز د ا ) بدقن بدشا ،هو کر حاد نن قداو گذاه از
ثدلث ز د

ا ه حوا ث ادشن از وسدئا اق یه اسشی

 .3-1اطراف قرارداد
ه قراه ا حدوب اانقدل تعدا ،سه شخص خدلش اهاا هنعدا ای ن ،هنعدا جا ا،
هنعدالهی ه خصوص ا اکه آ د هر سه ا ش اشخدص ،رر قراه ا هحسوب هنشواا د
خیر ،بد توجه به اظدم حقوقن ،هاچایش یاوا و قدلب قراه ا  ،وضع ،کسد ایسشی ه
ایول اهوپد ن حقوق قراه ا هد ،قراه ا اانقدل تعدا ،تحش یاوا جداییان هنعدا جا ا،
ایوالع قراه ا ب سه ررنه اسش ،اهد ه حقوق ا را  ،بسنه به ا اکه اانقدل تعدا و ش ه
قدلب یقا ضاد ( د تعا ا تعدا به اینعده تعا ا هنعدا که رع اظر ب رگز ا ه ا ش هقدله،
هدهیندع یقا ضاد اسش) و د حواله بدشا ،به ترتیب قراه ا ب وررنه د سهررنه هنبدشای
یالو بر ا ادد ،اگر اانقدل تعدا و هسئولیش ه قدلب یقاب خدص به ادم بیاة هسئولیش قراه
گیر  ،یقا ،وررنه خواها بو ی وضعیش قی تر رر هدب قراه ا  ،هسن زم برهسن بیینرب
اسش که ه ا اهه هنآ ای
1ی باا «الف» هد 15ی
2ی هد  14قداو بیاهی
3ی باا « » هد 15ی
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 .1-3-1متعهد جدید
هنعدا جا ا (هانقا الیه تعدا) ه هر و باا هد  12-101ایول اهوپد ن حقوق قراه ا هد
به یاوا رر قراه ا جداییان هنعدا جا ا هحسوب شا اسشی ه حقوق ا را ایز هنعدا
جا ا ه یقا ضاد (ضدهش) بهیاوا

کن از ررنیش ا ش قراه ا هوه تصر ح

قداوااذاهقراه گرننه 1،از ا ش هو قعول او ضروهب اسشی هاچاد که ه حواله هم قعول
هنعدا جا ا (هحدل ی یه) الزم اسشی 2العنه هاجع به وررنه د سه ررنه بو یقا حواله،
اخنال اظر وجو اه که بد ا سه ررنه بو حواله ها ترجیح ا ه ز را یالو بر حکم
هد  725قی می که قعول هحدل ی یه ها ه یرض قعول هحندل ،شر تحق حواله ااسنه
اسش ،پی بیان ح ّ نسو قداوان براب هحدل ی یه ه هد  732قی می ایز اللش بر آ اه
که وب از اررا یقا حواله هحسوب هن گر  ،از ا شهو گینه شا بهکده بر تععیر
«ثدلث» ه هد  724قی می ه هوه هحدل ی یه ،اه بر هعادب تعییش اررا یقا ،ب که به اینعده
ان اسش که حیش ااعقد حواله بیش هُحیا و هحندل وجو اشنه اسشی 3ه ییش حدل و
رع هر و اظر ،قعول هحدل ی یه ،ضروهب بو و شر تحق اانقدل ش به ذهّة اوسشی ه
قراه ا بیاة هسئولیش هم هنعدا جا ا د هاد بیاه گر ،کن از ررنیش قراه ا اسشی انیجه
ا اکه اها ۀ هنعدا جا ا هاواه ضروهب اسشی ا ش اهر انیجة ایا اسعن بو اثر قراه ا هد
اسشی 4رع ا ش ایا ،اثر یقا به ثدلث سرا ش اانکاای به یاوا هردل اگر به هوجب قراه ا
«الف» بد «ب»« ،ث» هسئول پر اخش  500اله به «ب» شو « ،ث» ه زم به پر اخش اخواها
بو ه ز را او رر قراه ا هحسوب اانشو ی 5ه انیجه اگر هنعدا جا ا ها رر قراه ا
هحسوب اکایم ،اانقدل تعدا به ذهّه او ،هصااق تعدا به ز د ثدلث اسش ،اهرب که هسناعط
از هوا  231و  196قی می اج دز ا ایا و ایش تعداب حسب هوه  ،یقا نضولن د

1ی هد  684قداو هاانی
2ی هد  725قداو هاانی
3ی کدتوز د  ،ادیر ،وه هقاهدتن حقوق هاان هسهد ن از یقو هعیش ،ج ا  ،2د ( ،6تدرا اانیدهال کندبخداه
گا

اا  ،)1383 ،ص 176ی

4ی هد  231قداو هاانی
5. Burrows, Andrew, A Restatement of the English Law of Contract, (New York:
Oxford University Press, 2016), p. 240.
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تعدا به نعا ثدلث خواها بو که وجه هینرک آادد ،یام ا جد تعدا و هسئولیش براب
هنعدا جا ا اسشی

1

 .2-3-1متعهدٌله
قعول هنعداله براب اانقدل تعدا الزم بو و او ایوالع رر

قراه ا اانقدل تعدا ایز هحسوب

هن شو ی ه ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد حنن ه و نرض که هنعداله رر
2
هحسوب اان شو  ،اهد قعول وب هاچاد ضروهب اسشی
بد ا شوجو و به یاوا و وضعیش خدص ،ه بیاة هسئولیش ،هنعداله (ثدلث ز د

قراه ا
ا ) اه

جزء ررنیش یقا بو و اه براب برقراب ح به ایع وب ،قعو ل او الزم اسشی ه ا ش هاب ه
وضعیش اها و قعول هنعداله به تیکیو ،هوه برهسن قراه هنگیر ی

 .1-2-3-1متعهدٌله ،طرف قرارداد است

ه نرض باا و هد  12 – 101ایول اهوپد ن حقوق قراه ا هد ،قراه ا اانقدل تعدا د

جداییان هنعدا جا ا ،سه رر اه که کن از آادد هنعداله بو  ،ه انیجه قعول وب
ضروهب اسشی هایش وضعیش ه یقاحواله وجو اه ی توضیح ا اکه برخال اظر برخن
حقوقاااد که هعنقااا هنعداله خدلنن ه اایدء یق ا حواله اااشنه و یرندع هضد ش وب
ضروهب اسش ،3رع هد  725قیمی قعول هحندل ،شر تحق و ا جد حواله هحسوب شا
اسشی قداوااذاه ه هد  684قیمی ایز از هضاو له به یاوا کن از ررنیش یقا ضاد ادم
بر اسشی

 . 2-2-3-1متعهدٌله ،طرف قرارداد نبوده اما قبول او الزم است

ه باا وم هد  12 – 101ایول اهوپد ن حقوق قراه ا هد ،قراه ا هدهینن وررنه اشنه
و ررنیش آ یعدهل ااا از هنعدا ای ن و هنعدا جا ای یعدهل باا وم اللش کدنن بر ا ش

1ی ه پیو ،حسش ،حقوق هاان حقوق قراه ا هد ،د

( ،1تدرا اانیدهال خرسااب ،)1385 ،ص  - 71شیروب،

پیییش ،ص 117ی
2. Lando, Ole; Clive, Eric; Prum, Andre; Zimmerann, Reinhardt, The Principles of
European Contract Law, Part 3. Commission on European Contract Law, (The Hague,
London, Boston: Kluwer Law International, 2003), p. 211.
3ی شدیاب ،)1387( ،پیییش ،ص 151ی
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هعاد اه که ه ا ش نرض ،هنعداله ،رر
هن اه «هنعداله هن توااا پییدپی

قراه ا هحسوب اان شو  ،آاجد که هقره

به و جداییان ه آ اا هضد ش های ه ایش

هواه ب ،جداییان یرندع زهدان هؤثر هن شو که اخ دهب به وسی ه هنعدا جا ا ،هعان بر
توان هید او و هنعدا ای ن به هنعداله ا شو ی» باا نوق از ا ش حیث که بههوجب آ ،
هنعداله رر قراه ا هح سوب ایا و ه انیجه توالن ا جدب و قعول 1شر یحش قراه ا
ایسش ،هنیدول بد باا  1هاد هد هن بدشا ،اهد از جدش لزوم قعولن هنعداله ،هیدبه بد باا
پیییش اسشی ایش نرضن هر اا ه حقوق ا را پی بیان ایا  ،اهد پذ رش آ به لحدظ
حقوقن ندقا اشکدل به اظر هنهسای از ا شهو قراه ا بیش وام گیراا (هنعدا ای ن) بد
ارب(هنعدا جا ا) هعان بر اانقدل تعدا هاجع به پر اخش ش (اقسد وام) ،اسعش به
بداو (هنعداله) ،ندقا اثر بو و هوجب اانقدل تعدا شادخنه ایا اسش ،هار آاکه بداو،
رر قراه ا هزبوه بو د هضد ش خو ها (ولو پییدپ ی ) اسعش به اانقدل تعدا ایالم
کر بدشای

2

 . 1-2-2-3-1عدم لزوم قبول متعهدٌله در قرارداد بیمة مسئولیت
وضعیش هنعداله ه قراه ا بیاة هسئولیش ،هنیدول از و حدلش نوق اسشه ز را اه وب
رر قراه ا اسش و اه ا جد هسئولیش بیاه گر ،هحندج قعول هنعداله (ثدلث ز د ا )
خواها بو ی هاچاد که گینه شا ،بیاة هسئولیش ،هصااقن از قراه ا تعدا به ایع ثدلث
بو  ،اهد احکدم بعضدع هنیدوتن ایز ه آ وجو اه که به جدش وضع خدصّ ا ش یقا
اسشی از جا ه ا ش احکدم خدص ،یام لزوم قعول هنعداله (ثدلث ز د ا ) ه قراه ا بیاة
هسئولیش اسش ،حدل آاکه ه تعدا به ایع ثدلث ،برخن حقوق ااد  ،قعول ثدلث ها شر
ا جد ح به ایع او هن اااا 3و برخن ار ،قعول وب ها شر اسنقراه و پد ااه شا ح
هحسوب هنااد اای 4ا ش ه حدلن اسش که ه بیاة هسئولیش ،باو آاکه قعول هنعداله
1. Article 2-206 PECL
2ی سدهداة ه ن آهاب قضد ن ،1400 ،ا ادهه شاده  1392/3/1 ،9209970221500240شععه  15ا گد تجا ااظر اسند
تدرا  ،ه
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4523
3ی شدیاب ،)1386( ،پیییش ،ص 308ی
4ی یید ن ،پیییش ،ص 171ی

 | 174فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی | سال  | 10شماره  | 38بهار ()1401

(ثدلث ز د

ا ) الزم بدشا ،ح

ه دنش خسدهل از شرکش بیاه به ایع او برقراه شا و

حنن ح ّ هجوع هسنقیم وب به بیاه گر (که انیجة ها قن آ ح ّ اقدهه یواب هسنقیم ثدلث
زد

ا ی یه بیاه گر اسش) ایز ه قداو جا ا بیاة اجعدهب وسد ا اق یه به هسایش شادخنه

شا اسش که هن توا حکم آ ها به ار ا اواع بیاة هسئولیش ایز تعایم ا ی آاجد که
هد  30قداو جا ا بیاة اجعدهب خسدهال واه شا به شخص ثدلث ه اثر حوا ث
هااااگن ادشن از وسد ا اق یه هصوب 1395هقره هن اه «اشخدص ثدلث ز د ا ح
اهاا بد اهائة هااهک الزم براب ه دنش خسدهل به روه هسنقیم حسب هوه به شرکش
بیاه هربو و د یااوق تأهیش خسدهل هدب باان هراجعه کاااییی»ی
 .2-3-1متعهد اصلي
هنعدا ای ن (ادقا تعدا) ،هاواه رر قراه ا اعو  ،ب که قعول او بعضدع ضروهب اسش،
از ا ش هو وضعیش او به تیکیو هوه برهسن قراه هنگیر ی

 .1-2-3-1متعهد اصلي ،طرف قرارداد است
ه ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ،هنعدا ای ن (ادقا تعدا) ،هاواه کن از اررا
قراه ا هحسوب شا  ،ه انیجه قعول وب هیروض هن بدشاه ه قراه ا  ،وررنه بدشا

(هنعدا ای ن و هنعدا جا ا) ،اد که باا  2هد  12 – 101ایش اسش و ه سهررنه
(هنعدا ای ن ،هنعدا جا ا و هنعداله) ،آ روه که ه باا  2هاد هد آها اسشی ه
حقوق ا را ه یقا حواله ایز هنعدا ای ن کن از اررا ا ش قراه ا بو به احوب که
اها ۀ وب به یاوا هعنکر ،هعادب تراضن قراه هنگیر ی 1یالو بر ا ش ه قراه ا بیاة
هسئولیش هم هنعدا ای ن (بیاه گذاه) ،کن از ررنیش ا ش قراه ا ها تیکیا هن های

 . 2-2-3-1متعهد اصلي ،طرف قرارداد نبوده و قبول او الزم نیست
ه اظدم حقوقن ا را  ،اگر اانقدل ش و تعدا ه قدلب ضاد قراه گیر  ،قراه ا  ،وررنه
بو و ررنیش آ یعدهل ااا از هنعدا جا ا (ضدهش) و هنعداله (هضاو له)ی ه یقا ضاد ،
به تصر ح هد  685قی می اها ۀ هنعدا ای ن (هضاو یاه) شر ایسشی ی ش ا ش اهر آ
اسش که و ه حقوق ا را پر اخش ش از سوب ارب (میرها و ) ولو باو اذ
1ی کدتوز د  ،)1383( ،پیییش ،ص 171ی
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ها و و هنعدا ای ن ،جد ز اسشه 1بادبرا ش هنعدا جا ا (ضدهش) هن توااا باو

خدلش

هنعدا ای ن (هضاو یاه) ایز تعدا به پر اخش ش او ااد ا ،العنه اگر یقا ضاد بد اذ
هنعدا ای ن هاعقا شا بدشا ،ضدهش پس از پر اخش ،ح ّ هجوع به او ها خواها اششی

2

به تععیر ار ،هوانقش هنعدا ای ن (هضاو یاه) ،شر هجوع بعاب ضدهش به اوسش ،اه
شر یحش ضاد به یاوا یقا هوجا اانقدل ش و تعدای العنه ه اساد تجدهب هاچو
برال اکول شا  ،اگر ثدلرن باو هضد ش ها و قعول کاا که وجه ساا ها بپر از سپس
هن توااا به ها و هراجعه کاای

3

 . 4-1آگاهي متعهدٌله از قرارداد متعهد اصلي و متعهد جدید

سدبقدع اشده شا که قراه ا اانقدل تعدا ه نرض باا وم هد  12 – 101ایول حقوق
قراه ا هدب اهوپد ،قراه ا ب وررنه بیش هنعدا ای ن و هنعدا جا ا اسشی ا ش نرض
هربو به حدلنن اسش که ه قراه ا ای ن هاعقا بیش هنعدا ای ن و هنعداله ،ر عکده،
هضد ش و هوانقش ک ن خو ها اسعش به اانقدل ش ،پییدپی ایالم کر اسش که ه ا ش
یوهل ،اگر هنعدقعدع ،هنعدا ای ن بد هنعدا جا ا هاجع به اانقدل تعدا به ذهّة شخص اخیر

توان کااا ،ضروهتن به قعول هنعداله وجو اخواها اششه ز را وب سدبقدع هضد ش خو
ها به روه ک ن ایالم اشنه اسشی با دن اسش ه ا ش نرض ،هنعداله ،رر قراه ا اانقدل
تعدا ،هحسوب اان شو  ،اهد ه ا ش خصوص آاچه هحا بحث اسش ،تک یف ررنیش
قراه ا به آگد ااو
بیینرب اسشی

هنعداله از قراه ا اانقدل تعدا بیش خو هن بدشا که هسن زم برهسن

 . 1-4-1لزوم ارسال اخطار کتبي به متعهدٌله در اصول اروپایي حقوق
قراردادها

ه باا  2هد  12 – 101ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ،به جدش آاکه هاکش اسش هنعداله
از توان بیش هنعدا ای ن و هنعدا جا ا ه ع اار  ،اهسدل اخ ده ة کنعن به وسی ه هنعدا
جا ا ،هعان بر توان هید او و هنعدا ای ن ها شر اانقدل تعدا هعرنن کر  ،از ا شهو تد

1ی هد  267قداو هاانی
2ی کدتوز د  ،پیییش ،ص 114ی
3ی شیروب ،پیییش ،ص  124و 125ی
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زهدان که اخ ده ة هزبوه به هنعداله ابالغ اار  ،اثر توان (اانقدل تعدا) برقراه اخواها
گر ا و یرندع بعا از ابالغ و ه دنش اخ ده ه توسط هنعداله ،هنعدا جا ا ،جداییش هنعدا
ای ن خواها شای ن سیة ا ش هقره  ،حاد ش از هنعداله اسشه را که ه میر ا شیوهل،
ه نعدا ای ن برب شا ه حدلن که هاکش اسش هنعدا جا ا به هنعداله هعرنن ایا بدشا
و وب از ا ش رر هنضره گر ی

1

 .2-4-1عدم شرط ابالغ به متعهدٌله در حقوق ایران
ه حقوق ا را  ،هقره اب هعان بر لزوم ابالغ به هنعداله وجو اااه ی از ا شهو و بد توجه
به ایا هضد ن بو

ایادل حقوقن ،بد ا قدئا بر ا ش بو که به هحض حصول توان بیش

هنعدا ای ن و هنعدا جا ا ،اانقدل تعدا واقع شا و اثر قراه ا هاو به آگد ااو
هنعداله بد اظددهادهه د پسش سیدهشن د هر وسی ه ار ایسش ،هار ه قراه ا شر شو
که ه ا ش یوهل ،اانقدل تع دا تد زهد ابالغ به هنعداله به تأخیر خواها انند ی سؤالن که
ه ا ش هاب ه هاکش اسش ررو شو آ اسش که اگر هنعدا ای ن ،ش ها به شخص
هعسرب اانقدل ها ،وضعیش قراه ا اواه خواها بو ؟ بهاظر هن هسا بد توجه به یاه
هد  690قی می که هدل اه بو هنعدا جا ا (ضدهش) ها شر یحش ضاد ااااسنه ،بد ا
قراه ا ها یحیح ااسش ،اهد ه خصوص اواان هنع ضره از هنعداله ،هاکش اسش
گینه شو که وب به اسناد وحال هالک از هاد هد  ،ح ّ نسو قراه ا ها خواها اشش،
ه حدلن که ایش اسناعدرن بد ا ش ا را هواجه اسش که خیدهال قداوان ،اخنصدص به
هنعدقا ش اشنه و ه نرض هوه سؤال ،هنعداله ،رر قراه ا هحسوب اانشو تد بنوا
ح ّ نسخن براب وب قدئا شا 2،اهد از آاجد ن که او از ههاذه هوبه هو شا بد هنعدا جا ا
هُعسر ،هنضره خواها گر ا ،ها حا هنع ضره ،توسّا به قوایا هسئولیش هاان اسشی
توضیح ا اکه هچا ا هنعداله ،پییدپی هوانقش ک ن خو ها بد اانقدل تعدا ایالم اشنه ،ه
ییش حدل هنعدا ای ن ،هک ّف به اتخدذ هننده هنعده خواها بو ی اانخدب هنعدا هُعسر و
اانقدل تعدا به او ،هصااق یاا میرهنعده هحسوب شا و تقصیر بهحسدب هن آ اه راکه

1ی شعده د  ،ابراهیمه ابراهیم ،ترابن ،ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد و حقوق ا را (ه دلعه ت عیقن) ،د

( ،1تعر ز

اانیدهال نروزش ،)1389 ،ص 413ی
2ی کدتوز د  ،ادیر ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج ا  ،5د ( ،5تدرا اانیدهال شرکش سددهن اانیده ،)1387 ،ص 136ی
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تقصیر ه اظدم حقوقن ا را  ،هاچاد که از هوا  951تد  953قی می برهن آ ا ،هاد تجدوز
از هننده هنعده

اسشه 1بادبرا ش هنعداله از بدب تسعیب ،ح ّ هجوع به هنعدا ای ن ها

خواها اششی هایش حکم ها هن توا آاجد جدهب ااسش که به سعب یام ضروهل ابالغ
به هنعداله ،وب بد تأخیر از قراه ا اانقدل تعد ا هاعقا بیش هنعدا ای ن و هنعدا جا ا بدخعر
شا و ه ندی ة ااعقد قراه ا هزبوه تد آگدهن هنعداله ،هنعدا جا ا ،هُعسر گر که
هن توا گیش هنعداله از بدب تسعیب ح ّ هجوع به هنعدا ای ن ها تد هیزاان که به سعب
ایسده هنعدا جا ا ه دنش ایا  ،خواها اششی بهروه خالیه هن توا
که ه حقوق ا را  ،ه نرض ااعقد قراه ا رع باا  2هد

ایش انیجه گرنش

 12 – 101ایول حقوق

قراه ا هدب اهوپد ،ایسده هنعدا جا ا حیش یقا و هم ایسده یدهضن او پس از یقا ،به
هنعداله ح ّ هجوع از بدب هسئولیش هاان ها خواها ا ی با دن اسش اگر قراه ا اانقدل
تعدا از اوع بیاة هسئولیش بدشا ،و هاچاد ادقا (بیاه گذاه) هسئول بدقن هداا و بیاه
یرندع اهنیدز هضدیین به ایع ثدلث ز د

ا برقراه هن سدز  ،هنضره شا و ه انیجه بحث

از ضروهل اهسدل اخ ده ه به هنعداله (ثدلث ز د

ا ) هانین خواها بو ی

 .5-1طرح ایرادات
از وجو تاد ز اانقدل تعدا بد تعا ا تعدا آ اسش که ه وهن ،تعدا ای ن از بیش هننه و
تعدا جا اب جد از ش آ هن گر  ،حدل آاکه ه اولن ،تعدا ای ن زائا ایا و یرندع
هوضوع تعدا ( ش) از ذهّة ادقا به هانقا الیه اانقدل پیاا هنکاای 2انیجة ا ش وضعیش اهکد
توسّا هانقا الیه به ا را اتن اسش که ادقا ه برابر هنعداله هن توااسنه ررو ااد ای از ا شهو
باا  4هد  12 -102ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد هقره هن اه «هنعدا جا ا (هانقاالیه)
ه هقدبا هنعداله هن توااا به تادم ندییدتن که هنعدا ای ن هن توااسنه ه هقدبا هنعداله
به آادد هنوسّا شو  ،اسناد ااد ا»ی هالک ررو ا را ال ،زهد ااعقد قراه ا اانقدل تعدا
اسش ،با ش هعاد که تادهن ندییدل و ا را اتن که قعا از ا ش زهد براب هنعدا ای ن (ادقا)
ه برابر هنعداله وجو اشنه از سوب هنعدا جا اذ(هانقا الیه) ایز قدبا ررو اسشی 3اهاة
1ی یید ن ،حسیشه هحیان ،حعیباهلل( ،هسئولیش هاان الزاهدل خدهج از قراه ا ) ،د
 ،)1395ص 153ی
2ی شدیاب ،)1387( ،پیییش ،ص 150ی
3ی شعده د و ترابن ،پیییش ،ص 415ی

( ،9تدرا اانیدهال ساش،
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ا ش ا را ال گسنر خواها بو ی از ا ش هو اگر هع وم شو حیش ااعقد قراه ا اانقدل تعدا،
ش به جدنن وجو اااشنه ،ا را ب ال قراه ا قدبا ررو اسشی هاچایش اگر هحرز شو
قعا از ااعقد قراه ا اانقدل تعدا ،هنعدا ای ن ش ها پر اخنه د ثدلرن ولو باو هضد ش
هنعدا ای ن ،ش او ها پر اخنه اسش 1،هانقا الیه ح خواها اشش برائش ذهّة خو ها
خواسنده شو ی هایش وضعیش ه نرض ابراء ایا ش 2د تددتر ش هنعدا ای ن بد ر عن
که از هنعداله پی از ااعقد قراه ا اانقدل ش اشنه اسش ایز جدهب اسشی بد ا ش وجو ،

به باا  4هد  12 – 102ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ا ش اقا واه اسش که یرندع ا را اتن
ها ه برابر هنعداله قدبا اسناد ااسنه که هربو به ق عا و حیش ااعقد قراه ا هنبدشا ،اهد
ا را ال هربو به ازبیش هننش ش که بعا از ااعقد قراه ا حد ث شو  ،هوه پی بیان
قراه اارننه اسشی ا ش ه حدلن اسش که ه دب آاچه که هقساش هربو به « ش» گینه
خواها شا ،به جدش تععن بو قراه ا اانقدل تعدا و ش ،ا را ال هاجع به زوال ش،
حنن پس از ااعقد قراه ا  ،از سوب هنعدا جا ا ایز ه برابر هنعداله قدبا اسناد خواها
بو ی

 . 1-5-1عدم قابلیت استناد ایرادات رابطة متعهد جدید با متعهد اصلي در
برابر متعهدٌله در اصول حقوق قراردادهای اروپا
رع باا  1هد ب  12 -102ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد که ادظر بر نرض وررنه بو
قراه ا اانقدل تعدا بیش هنعدا ای ن و هنعدا جا ا بو و هنعداله باو آاکه رر
قراه ا بدشا ،از پی هوانقش خو ها به اانقدل ش ایالم ااو اسشی 3هنعدا جا ا
اان توااا ه برابر هنعداله به حقوق و ندییدتن که ه هوا بط بیش هنعدا جا ا و هنعدا
ای ن وجو اه اسناد ااد ا ،به احوب که اگر قراه ا اانقدل تعدا هنعدا ای ن بد هنعدا
جا ا بدرا د قدبا اب دل هم بدشا ،هنعدا جا ا هاچاد ه برابر هنعداله هسئول اجراب
تعدا اسش ،حنن اگر هنعداله از ا را هزبوه ه ع بو بدشای 4ا ش هقره بد ها حاد ش
از هنعداله برقراه شا اسشه ز را ها قن اسش ا را ال و ندییدل ادشن از قراه ا هاعقا
1ی هد  267قداو هاانی
2ی هد  707قداو هاانی
3. Article 12-101 PECL
4ی شعده د و ترابن ،پیییش ،ص 414ی
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بیش هنعدا ای ن بد هنعدا جا ا اسعش به هنعدالدن که هوانقش خو هاجع به اانقدل تعدا
ها پییدپی

ایالم ااو به لیا یام آگدهن وب از جزئیدل و هید قراه ا هزبوه ،قدبا

اسناد اعدشا ،حنن ه نرضن که او از ا را ال نوق ه ع بدشاه را که وب قعالع و پی
بسنش قراه ا  ،هضد ش خو ها ایالم ااو و حیش ااعقد  ،به لیا آاکه رر

از

قراه ا

هحسوب ایا  ،هخدلیش و یام اها ۀ او هداعن ه تحق قراه ا اخواها بو ی
ه حقوق ا را از آا جد ن که ه اانقدل تعدا ،هاواه اها ۀ هنعداله بهیاوا رر
قراه ا الزم اسش ،توان بیش هنعدا ای ن بد هنعدا جا ا اگر حدوب ا را ال و ندییدتن
بدشا ،ه برابر هنعداله قدبا اسناد خواها بو ی حدل سؤالن که ه رو هن شو آ اسش که

اگر قراه ا هاعقا رع نرض باا  2هد  12 – 101عان حدلنن که هنعداله پییدپی

هضد ش خو به اانقدل ش ها ایالم کر و قراه ا اانقدل ش بیش هنعدا ای ن و هنعدا
جا ا هاعقا هن گر بو بدشا ،آ د هنعدا جا ا ح ررو ا را ه برابر هنعداله ها خواها
اشش؟ برخال

ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد و به جدش یام پی بیان هقره اب

ه اظدم حقوقن
حاد نن هاچو باا  1هد  12 – 102ه حقوق ا را  ،پدسو به ا ش پرس
ا را هاین اسشه بادبرا ش اگر قراه ا اانقدل تعدا به لی ن بدرا د به جدش قدب یش نسو،
هاحا گر  ،هنعدا جا ا هن توااا به اسناد ا ش ا را از پر اخش ش خو اهب کاا ،ه
انیجه ش به ذهّة هنعدا ای ن برخواها گیش ی ا ش حکم حنن ه جد ن که هضد ش
پییدپی هنعداله به یوهل هیرو و هقیا ابراز گر ا و هنعدا ای ن ه قراه ا اانقدل
تعدا از قیو و شرو هزبوه تخ ّن ااو ایز جدهب اسش که ه یوهل وهو ضره،
هنعداله یالو بر ه دلعة ش از هنعدا ای ن ،ح ّ هجوع به وب ها از بدب هسئولیش هاان
ایز خواها اششی

 .2-5-1ایرادات بیمه گر در برابر متعهدٌله قرارداد بیمة مسئولیت
ه بیاة هسئولیش ،وضعیش خدیّن وجو اه ی از و رر  ،ا را ال هاب ه بیاهگذاه
(هنعدا ای ن) بد هنعدا جا ا (بیاه گر) ه برابر ز د ا (هنعداله) قدبا اسناد اسشی
بهیاوا هردل اگر قراه ا بیاه به لی ن بدرا بدشا ،شرکش بیاه به اسناد ا را هزبوه از
پر اخش خسدهل به ایع هنعداله خو اهب خواها کر ی ضروهل حکم حاد نن باا  1هد
 12 – 102ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ه ا ش هوه هانین اسشه ز را وجو قراه ا
بیاه ،هوجب زوال هسئولیش ه نعدا ای ن اعو و ب ال قراه ا بیاه یرندع اهنیدز هضدیف
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هنعداله ها هانین هن سدز  ،باو آاکه به ح ّ هجوع او از بدب هسئولیش هاان به هنعدا
ای ن (بیاهگذاه) ل اه اب واه آوه ی از رر

ار به هوجب حکم خدصّ قداو جا ا

بیاة اجعدهب وسد ا اق یه ،ررو برخن ا را ال از سوب بیاه گر ه برابر هنعداله میرقدبا
اسناد هن بدشای از جا ة ا ش هواه  ،یااب بو

حد ثه د هااااگن باو گواهیادهة هاجر

به خسدهل اسشی ه حقیقش هر اا حکم ک ن هینرک بیش ااواع قراه ا هدب بیاه ،یام
پوش بیاه ه نرض وهو خسدهل یااب بو د وجو گواهیادهه ،شر بیاة وسد ا
اق یه اسشی بد ا ش وجو  ،یراحش حکم قداو خدص بیاة اجعدهب وسد ا اق یه که هقره
هن اه « ه هواه ز ر ،بیاه گر هک ّف اسش باو هیچ شر و اخذ تضایش ،خسدهل
زد

ا ها پر اخش کااییی» ،بدیث شا بیاه گر ح ّ اسناد به ا را ال قداوان هاب ة خو

بد بیاهگ ذاه ه حاو بااهدب هد  15قداو هزبوه ها اااشنه و ه برابر ز د
هاچاد هسئول پر اخش خسدهل واه قراه گیر ی

ا (هنعداله)،

 .6-1اثر قرارداد

رع باا  1هد  12 – 101ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد اثر قراه ا اانقدل تعدا ،جداییان
هنعدا جا ا بو  ،ه انیجه هنعدا ای ن برب الذهه خواها شای ا ش وضعیش ه حقوق ا را
ایز ید ق هن بدشای آاجد که قداو گذاه اثر ضاد ها اانقدل ش به ذهّة ضدهش و ه انیجه
برائش هضاو یاه ااسنه اسشی 1هاچاد اسش هیقا حواله که بعا از تحق یقا ،ذهّة
هحدل ی یه هیغول و ذهّة هُحیا ،برب هنگر  2،هار آاکه بقدب ش هنعدا ای ن شر شا
د به حکم قداو بدقن باداای
ا ش وضعیش ه بیاة هسئولیش هنیدول بو و هنعدا ای ن (بیاه گذاه) ،اه از بدب
هسئولیش قراه ا ب ،ب که از بدب هسئولیش هاان هاچاد هسئول خواها بو ی ی ش ا ش اهر
هم یام اق ز د ا (هنعداله ثدلث) ه ااعقد قراه ا بیاه هسئولیش اسشه راکه از
حیث حقوقن و باو هضد ش هنعداله اانتوا هنعدا ها برب الذهه ااسش ،هر اا ه هقدم
اجرا و بد توجه به گسنرش اظدم بیاة هسئولیش ،بیاه گر یاالع جداییش بیاه گذاه شا و کانر
هوه ب دنش هنشو که ثدلث ز د ا  ،هج وع به شرکش بیاه ها واادد  ،از بدب هسئولیش
1ی هد  698قداو هاانی
2ی هد  730قداو هاانی
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هاان به بیاه گذاه (هنعدا ای ن د یدها ز د ) هراجعه ااد ا ،ولو آاکه ه هقدم تئوهب وب
ه برابر هنعداله ثدلث هاچاد هسئول هحسوب شو ی از هایش هو گرا

گسنر به بیاة

هسئولیش ،تدا اب ه برابر هسئولیش هاان ااسنه شا ک ه جد اد و اق

هسئولیش هاان

ها هوزبه هوز بد کده

هواجه سدخنه اسشی

1

 .2دین
بعا از ا جد قراه ا حدوب اانقدل تعدا ،یدها بعاب اهتعد بیش ادقا و هانقاالیه ،هوضوع
قراه ا عان ش و تعدا اسشی براب یحش ا ش قراه ا  ،ایا بر وجو ش به یوهل
کدها و ثدبش ه ذهّه اسشی بد ا ش وجو  ،تصر ح قداو گذاه ا را بدیث کید ش سعب ش
شا اسش ،به یالو حنن ه هوه خدین الزم اسش ش ،آ اا و احنادلن بدشای

 .1-2دین موجود
ه تقسیم بااب قراه ا هد ،برخن یقو  ،تععن هحسوب هن شواای قراه ا هد ن که ندقا
ایدلش بو  ،وجو و ایوذشد تد بع یقاب ار د وجو ان از پی اسشی 2یقو تععن
از جا ه ضاد و حواله اه تادد ااعقد  ،ب که بقد و اسناراهشد ایز تدبع ش هن بدشا ،اهرب که
هوجب تیدول اانقدل ش بد تعا ا تعدا اسشی توضیح ا اکه ه تعا ا تعدا ،یرندع الزم
اسش حیش ااعقد  ،ش و تعداب وجو اشنه بدشا تد بنوااا به تعداب جا ا تعا ا گر ه
راکه بیش سقو تعدا قع ن بد پیاا تعدا جا ا ،هالزهه وجو اشنه ،کیف ب ال
تعدا اول ،تعا ا تعدا ها از اسدس هانین هنسدز ی 3ا ش ه حدلن اسش که ه اانقدل ش،
و هاد ش به هانقاالیه هن هسا ،از بیش هننش تعدا ولو بعا از ااعقد قراه ا ایز حواله
و ضاد ها هنأثر سدخنه و از بیش خواها بر ی ایول قراه ا هدب اهوپد ه هوا هربو به
اانقدل تعدا و ش د جداییان هنعدا جا ا ،هاجع به تأث یر ازبیش هننش ش به خصوص بعا
از ااعقد قراه ا بر یقا ا جد شا سدکش و ادقص بو و باا  4هد  12 – 102ندقا
پی بیان خدیّن ه ا ش هاب ه اسش ،حدل آاکه ه حقوق ا را  ،هوا پراکاا اب ه ا ش
خصوص وجو اه که حکم هوضوع ها هوشش هنسدز ی ه واقع هنتوا گیش ابناا بد ا
1ی ژوه

 ،پیییش ،ص 36

2ی کدتوز د  ،ادیر ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج ا  ،1د ( ،8تدرا اانیدهال شرکش سددهن اانیده ،)1388 ،ص 100ی
3ی شدیاب ،)1387( ،پیییش ،ص 157ی
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ان وجو

اشنه بدشا تد یقو هزبوه اسدسدع ا جد شواای1پس اگر از ابناا ان وجو

اااشنه ،اهد تصوه ررنیش اشنعدهدع بر وجو

ش بدشا ،ضاد و حواله هعنان بر آ بدرا

خواها بو ی به یاوا هردل ،خر ااه بد تصوه ااعقد بیع یحیح ،ضدهان بدبش ثاش هعرنن
کر و بد ع ایز قعول هن کاا ،سپس ب ال بیع هعادب ضاد اثعدل هن گر که به تعع آ
ضاد ایز بدرا خواها بو ی هاچایش ه رول حیدل یقا ضاد و حواله ،اگر ش هعاد و
هوضوع ا ش یقو از بیش برو  ،یقو ا جد شا ایز اسعش به آ اا هاحا و ای الحدع هایسو
خواهاا شاه بادبرا ش بد ه ر و از اسعدب سقو تعداال هرا ابرا هاکش اسش ش هعادب
حواله د ضاد از بیش برو د یقا هعادب ضاد و حواله که ش از آ ادشن شا (هاچو
یقا بیع) به سعب نسو ،اقدله د اایسدخ ،هایسو گر

که به تعع آ حواله و ضاد هم

هایسو خواهاا شای 2از هایشهو آ قساش از یعدهل هد  701قی می که ح نسو اسعش
به ش هضاو به ها از اسعدب نسو ضاد ااسنه ،اد هسش بو و ه ایش نرضن بد ا
قراه ا ضاد ها هایسوشا هحسوب کر ی

 .2-2کفایت سبب دین در حقوق ایران
بد توجه به هیدوم هخدلف هد  691قی می به یاوا و حکم خدص ،ضاد از ان که
سعب قداوان د قراه ا ب آ ا جد شا  ،اهد به لیا یام تحق شرا ط ،هاوز بر ذهّة
هضاو یاه هسنقر اار ا ایز یحیح اسشی ا ش حکم که بد وحال هالک ه حواله ایز
جدهب اسش ،اوین ااع د قداو گذاه ا را هاجع به لزوم ش هوجو هن بدشای ه انیجه
ضاد از ش آ اا ایز هوه پذ رش خواها بو  ،اگر زهیاة ا جد د سعب آ نراهم شا
بدشای از بدب ااواه ،ضاداش از جدیا اسعش به پر اخش جعا ،پی از ااجدم ا یاا
توسط یدها ،هصااق ضاد از ان اسش که سعب آ ا جد شا  ،ه انیجه یحیح خواها
بو ی 3با دن اسش باو وجو سعب ش حیش یقا ،ش تادهدع احنادلن پیاا کر و بد توجه
به لزوم هع وم بو هوه تعدا ،قراه ا به لیا مرهب بو بن اینعده خواها بو ی الزم
به ذکر اسش هر اا ه نصا  12ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد از لزوم وجو ش بهیاوا

1ی وحال هالک هد  726و قساش اول هد  733قداو هاانی
2ی وحال هالک هد  717و قساش وم هد  733قداو هاان  -کدتوز د  ،)1383( ،پیییش ،ص 170ی
3ی کدتوز د  ،)1383( ،پیییش ،ص  123و 124ی
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شر یحش قراه ا اانقدل تعدا ،ذکرب به هید ایدها  ،اهد رع قدیا هنتوا گیش بد ا
ش و تعداب هوجو بو تد اانقدل آ قدبا ررو بدشاه بادبرا ش شِ آ اا کید ش اخواها

کر ی العنه اسناالل ارب هم هحناا بهاظر هنهسای وحال هالک باا  2هد 11 – 102
ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ،ا جدب هن ااد ا هاچاد که یحش قراه ا اانقدل ح ،
هاو به ح ّ هوجو اعو و شخص هن توااا حقوق قراه ا ب خو ایم از هوجو و
آ اا ها به ارب هانقا کاا 1،وجو تعدا بدلقو د هاد ش آ اا ایز براب یحش
قراه ا اانقدل تعدا کید ش ااو و هن توااا ایش انیجه شو که وجو

ش بدلیعا حیش

قراه ا  ،ضروهب ایسشی

 . 3-2لزوم احتمالي و آینده بودن دین در قراردادهای بیمة مسئولیت
قراه ا بیاه ه ا ش خصوص ،وضع هنیدوتن اه ی ی ش تیدول آ اسش که قراه ا بیاه
زهدان هاعقا هن شو که اسدسدع تعداب بر ذهّة بیاه گذاه قراه اارننه و ا جد تعدا بیاهگر
وابسنه به واقعهاب اسش که تحق آ حیش یقا ،ادهع وم هن بدشای به تععیر ار حیش ااعقد
بیاه ضروهب اسش خ ر هوضوع بیاه واقع ایا بدشای به یاوا هردل ه بیاة هسئولیش
پزشو اگر هع وم شو حیش ااعقد قراه ا  ،ه سو هوضوع بیاه (نول بیاده و ا جد
هسئولیش پزشو) هحق شا و ِ ش بیاهگذاه ( ة نول بیاده) هوجو بو اسش ،قراه ا
ش حیش
بیاه بدرا خواها بو ه بادبرا ش برخال قراه ا اانقدل تعدا که هوجو بو
ااعقد قراه ا  ،شر یحش آ هن بدشا ،ه بیاة هسئولیش ،یام وجو ش د آ اا بو
ش ،شر یحش ا ش قراه ا خواها بو ی ه هوه ب ال یقا بیاه اب که خ ر بیاه و ش
بیاه گذاه حیش قراه ا وجو اشنه ،تیدوتن بیش ی م و جدا بیاه گذاه ایسشی هد 18
قداو بیاه ه تأ یا ا ش هوضوع هقره هن اه «هرگد هع وم شو  ،خ رب که براب آ بیاه
به یاا آها  ،قعا از یقا قراه ا واقع شا بو اسش ،قراه ا بیاه بدرا و بناثر خواها
بو ییی»ی ی ش ا ش حکم ها ایز بد ا ه و ژگن اسدسن یقا بیاه عان اتیدقن بو

آ

1ی یراقن ،یزل اهلله جاللن ،حسیشه پیرهد ب ،هحااهضد« ،برهسن ادد اانقدل حقوق ان ه ا را  ،ااا یس و اساد
بیشالا ن» ،نص ادهه ه دلعدل حقوق خصوین ،اایاد تدرا  ،)1397( ،شاده  ،4ص 695ی
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جسش وجو کر ی اتیدقن و احنادلن بو

ه سو هوضوع بیاه ،ویف اسدسن و باید ب ا ش

قراه ا بو  ،به احوب که اسدسدع قراه ا بیاه بر هعادب احنادلن بو

ش ا جد هنگر ی

1

 .4-2تضمینات دین
بعا از ااعقد قراه ا اانقدل تعدا ا ش بحث ه رو هن شو که آ د تضایادل ش ،هاچاد
بدقن اسش د ازبیش هن هو ؟ ه ا ش خصوص باا  2هد  12 – 102ایول حقوق قراه ا هدب
اهوپد هقره هن اه «بَرب شا هنعدا ای ن به هر تضایان که هنعدا ای ن براب اجراب
تعدا به هنعداله ا اسش ایز تسرّب هن دباییی»ی باا  3هاد هد ایز هقره هن اه «بد برب
شا هنعدا ای ن ،تضایان که توسط هر شخصن میر از هنعدا جا ا براب اجراب تعدا
ا شا اسش ،آزا هن شو ییی»ی از هجاوع ا ش و باا ایش انیجه هن شو که بد برائش
هنعدا ای ن ،تضایادل ش ایز آزا هن گر (هار تضایش هاا بد بقدب تضایش هوانقش
کاا) ،ولو آاکه تضایش از سوب شخص ثدلرن ا شا بدشای پس به یاوا هردل ،بعا از
برب شا هنعدا ای ن (ادقا) ،وثیقه د ههان که او د شخص ثدلث براب ش سپر اسش،
ایز آزا خواها شای برخال ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ،ا ش هوضوع ه حقوق ا را
هحا اخنال اسشی از و رر برخن هعنقاااا ه اانقدل تعدا برخال تعا ا تعدا،
هاد ش بد هاة یواهض و توابع خو از جا ه تضایادتن که اشنه اسش به هنعدا جا ا
هانقا هن گر  ،ه انیجه هر اا انیجه اانقدل ش و ت عدا ،برائش هنعدا ای ن اسش ،اهد
تضایادل ش او هاچاد بدقن خواها بو ی رع ا ش اظر ،و ه اانقدل تعدا ،ش بد هاة
و ژگن هد ن که اشنه اسش بدقن هداا و یرندع ه ها و تغییر حدیا هنشو  ،ه انیجه
تضایادلِ ش هم هارا بد ش به ذهّة ثدلث (هنعدا جا ا) هانقا خواها گر ای 2از رر
ار برخن ار یقیا اهاا ،به تعع برائش ذهّة هنعدا ای ن ،وثد و تضایادل ش هم
بد ا آزا گر ه را که ه اظر ا ید  ،اخسشْ هاظوه قداو گذاه هاان از تعا ا تعدا ه
باا  2هد  292قی می هاد اانقدل ش اسش که اثر آ ه هد  293قی می ،آزا شا
تضایادل ش اسشی ومْ انیجة اانقدل تعدا ،برائش ذهّة ها و ای ن اسش و هاادهن

1ی بدبد ن ،پیییش ،ص  52و 53ی
2ی اهدهن ،پیییش ،ص  338ه سیااحااب سجد ب ،سیای نه هقدان ه  ،ا اد « ،یقا ضاد ه زوال د بقدب تضایادل
تعدا (بد اادهن به حقوق نرااسه)» ،ونص ادهه حقوق خصوین اایاد تدرا  ،)1397( ،ش  ،1ص 100ی
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هن توا او ها حقیقندع برب الذهه ااسش که تضایش ای د ن از سوب او ایز آزا شا بدشای
به یالو

و

1

ه نقه اهدهیه اظر هیدوه بر سقو تضایادل ه اانقدل ش اسش ،ا ش انیجه

ها ه ضاد و حواله به یاوا هصد

شدخص اانقدل ش ایز بد ا پذ رنش 2،اهرب که

هادهاگ بد حکم باا  2و  3هد  12 – 102ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ایز هسشی آزا

شا تضایادل ش ،انیجة ها قن برائش ذهّة هنعدا ای ن (ادقا) اسش ،بهاحوب که اگر
جز ا ش بدشا ،برائش واقعن ادقا هحق ایا و هنعداله هن توااا از هحا تضایش هنعدا
ای ن ،ر ب خو ها اسنیید ااد ا ،انیجه اب که ه تادنن بد برائش ذهّة هضاو یاه بهیاوا
اثر ضاد بو که ه هد  698قی می هوه تصر ح قراه گرننه اسشی بهیالو قرائش ارب
هم ه قداو هاان وجو

اه که اید هن ها بد برب شا هنعدا ،تضایادل هم از بیش

هنهو ی به یاوا هردل بد پد د دننش اجده و برب شا هسنأجر اسعش به اجده بدد ،ضدهان
هم که او بدبش تضایش پر اخش اجده بدد ا برب هن گر  ،هر اا هسنأجر به هادسعش
ا اهة تصر  ،هسئول پر اخش اجرلالارا گر ی

3

 .3قلمروی مسئولیت
بحث سوهن که ادقا ها بد هانقا الیه تعدا هرتعط هن سدز  ،حاو هسئولیش و تعدا اانقدل دننه
به هنعدا جا ا اسش که هن توا از آ بد یاوا حقوق هنعداله ایز د کر ی ه ا ش قساش،
بعا از شادسد ن ایا ،اهکد تعا ا ش ای ن ،هاچایش تغییر هیزا ش ای ن ایم از
انزا و کده هوه برهسن قراه خواها گرنشی

 . 3-1انتقال دین با وضعیت موجود نزد متعهد اصلي
یِر
اوید

اانقدل ش به هعادب تغییر هید تعدا اعو  ،برخال

تعا ا تعدا ،ش ای ن بد هاد

و حقوق تععن از هنعدا ای ن به هنعدا جا ا هانقا هنگر  4،هاچاد که ه

1ی کدتوز د  ،ادیر ،)1383( ،پیییش ،ص  137تد  - 139سدین ،هحااهد ب« ،وضعیش تضایادل پس از اانقدل ر ب د
اانقدل ش» ،پژوهیادهه حقوق اسالهن ،)1386( ،ش  ،2ص 179ی
2ی سکوتن اسیان و ارا  ،پیییش ،ص 84ی
3ی هد  495قداو هاانی
4ی شعده د و ترابن ،پیییش ،ص 414ی
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اانقدل ح (ر ب) ایز هانقاالیه اان توااا حقّن بی
جد ن که خال

از ادقا به سش آوه ه 1بادبرا ش جز ه

آ تصر ح شو  ،ش بد هاد هیزا و و ژگن هدب هوجو از ها و

ای ن به ها و جا ا هانقا خواها شای پذ رش ا ش اهر ه حقوق ا را واضح و هوشش
اسش ،هاچاد که ه ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ایز بد ا ایش بدشاه بادبرا ش تیدوتن

اان کاا که قراه ا اانقدل تعدا ،سه ررنه بدشا ،هاچو باا  1هد  ،12 – 101د رع باا
 2هاد هد  ،وررنه بو و بیش هنعدا ای ن و جا ا هاعقا شا بدشاه ز را ه نرض اخیر
ایز کید ش هوانق ش پیییش هنعداله براب اانقدل تعدا ه آ اا و رر

قراه ا اعو

اان توا هجوزب براب تغییر و تعا ا ش ااسش ،ب که بد ا هضد ش پییدپی
حاا بر هوانقش بد اانقدل ش بد هاد و ژگن و شرا ن ااسش که از پی

وب ها

هنعداله ها
اها بو اسشی

ه هایش هاسند ا گد تجا ااظر اسند تدرا هقره هن اه به لیا آاکه به و
وهشکسنه ،خسدهل تأخیر تأ ه تع اان گیر  ،ضدهش او هم هسئولینن ه ا ش هاب ه
اخواها اششه 2ز را ق اروب هسئولیش ضدهش تدبع هحاو ۀ هسئولیش هضاو یاه اسشی
ا ش اظر که ه دب بد ایول حقوقن و هدهیش اانقدل ش هن بدشا ،اخیراع به هوجب هأب
3
وحال هو ه ،هوه تأ یا وا یدلن کیوه ایز قراه گرننه اسشی

 .3-2تغییر جنس ،مقدار یا اوصاف تعهد
هاچاد که گینه شا ،ه اانقدل تعدا برخال تعا ا تعدا ،ش بد هاد وضعن که از
هنعدا ای ن اشنه به هنعدا جا ا هانقا هن گر ی ه ییش حدل ا ش اهر هداع از تغییر ش
بد هوانقش ررنیش تعدا ایسش که ه ا ش یوهل ،قراه ا هزبوه ،یالو بر اانقدل تعدا،
حدوب تعا ا تعدا به اینعده تغییر تعدا ایز خواها بو ی 4تغییر تعدا هاکش اسش هاجع به
جاس ش بدشا ،آاجدکه بد هوانقش ررنیش تعدا ،ش پولن از ه دل به اله تعا ا هنشو ی
1. Beatson, and others, op.cit, p.671.
2ی سدهداة ه ن آهاب قضد ن ،1400 ،ا ادهه شاده  1393/6/16 ،9309972130600661شععه  61ا گد تجا ااظر اسند
تدرا  ،ه
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7983.
3ی سدهداة هوزادهه هسان کیوه ،1400 ،هأب وحال هو ه شاده  1399/3/27 ،788هیئش یاوهن وا یدلن کیوه،
ه
https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22139.
4ی کدتوز د  ،)1383( ،پیییش ،ص 139ی
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هاچاد که هاکش اسش تغییر ،هاجع به و ژگن هدب ش بدشا ،آاجد ن که ش ای ن بد
هضد ش ررنیش از حدل به هؤجّا تعا ا هن گر
کده

هن دبای به یالو تغییر هیزا

د بدلعکس 1و د اَجا ش انزا

ش ایم از انزا

د کده

د

هم بد توان ررنیش ندقا

2

اشکدل خواها بو ی اکنة هدم ه ا ش زهیاه آ اسش که ه تغییر و تعا ا ش اانقدل دننه،
هوانقش ررنن که تعدا به ضره او هن بدشا ،ضروهب اسش ،واال تغییر ا جد شا ه برابر او
قدبا اسناد ایسشه بادبرا ش اگر قراه ا اانقدل تعدا ه دب باا  12 – 101 2ایول حقوق
قراه ا هدب اهوپد هاعقا شو  ،بد توجه به رر

قراه ا اعو

هنعداله ه ا ش باا ،تغییرال

توان شا بیش هنعدا ای ن بد هنعدا جا ا هاجع به ش ،هاادهن ه برابر هنعداله قدبا
اسناد اسش که هضد ش پییدپی

او هقیّا بو و ادظر بر تغییرال ش بو بدشا ،واال

او ،حاا بر اانقدل ش باو هرگواه تغییر و تعا ا خواها شای هاچایش
هضد ش ه
به جدش آاکه ه اظدم حقوقن ا را  ،ها و ای ن (هضاو یاه) رر قراه ا ضاد
اان بدشا ،اگر به یاوا هردل ،اَجا ضاد  ،کانر از

ش بدشا ،ح هجوع ضدهش به

هضاو یاه تد هسیا اجا ش به تأخیر هناننا ،هار هضاو یاه ،اذ به ضاد بد اَجا
کانر ا بدشا 3،د رع هد  714قی می ضدهان که بی از ش به هضاو له هنپر از
اسعش به هقااه ز د  ،ح ّ هجوع به هضاو یاه ها اخواها اشش ،هار اذ او ها اسعش به
ز د تن تحصیا کر بدشای بد ا اضدنه کر که بعضدع ها کش اسش ه اانقدل ش ،برخن
ش به حکم قداو تغییر دبای به یاوا هردل اگر پاه زوج از نرزااش بدبش هدر
اوید
ضاداش کاا ،ذهّة زوج (هضاو یاه) ،برب و ذهّة پاه او (ضدهش) ،هیغول خواها شا ،بد
ا ش تیدول که ا گد یاوهن حقوقن براب ه دلعة هدر زوجه (هضاو له) یدلح خواها
بو اه ا گد خداوا ه ز را ان که به ذهّة هنعدا جا ا آها  ،ویف هدر ه ها از سش
ا و به یاوا ش ید ب ،ه دب بد ایا ه ا گد یاوهن قدبا ه دلعه خواها بو ی 4بد
هایش اسناالل هن توا ضدهش هدر ها از حکم تعصر هد  1082قداو هاان (پر اخش هدر
1ی هد  692قداو هاانی
2ی هوا  713و  714قداو هاانی
3ی کدتوز د  ،)1390( ،پیییش ،ص 462ی
4ی ایسش قضد ن  1397/12/13ه
https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/1f215915-bc5a-4fff5f60-08d6a4c4f8bf.
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بر اسدس ارخ هسان توهّم) خدهج ااسش ،هار به شر تصر حی بد ا شوجو اظر اکرر ش
قضدل بر شاول تعصر هزبوه براب ضدهش هدر اسش که از ا ش حیث قدبا اقا بهاظر
هنهسای

1

 .3-3کاهش تعهد بیمهگر (منتقلٌال یه) در قرارداد بیمة مسئولیت
ایا جعرا خسدهل به یاوا کن از قوایا هینرک ه ااواع بیاه هدب خسدهال از جا ه
بیاة هسئولیش حدکم بو که بر رع آ شرکش بیاه هک ّف اسش تادم خسدهل واه ها
جعرا ااد ای بد ا ش حدل ،خ ر هوضوع بیاة هسئولیش اهاب و ژگن هناد زب از سد ر بیاههد
اسشه ز را آاچه هوه پوش قراه هن گیر  ،اه اهرب ییان و هحاو  ،ب که هسئولیش اسش
که اهاه و هحاو ۀ آ مدلعدع وسیع هن بدشای ا ش گسنر گن ق اروب خسدهال ه بیاة
هسئولیش بدیث شا  ،شرکش هدب بیاه ه ااعقد قراه ا بیاه بد هوش هدب هخن ف به تحا ا
تعداال خ و بپر ازاای از جا ه ا ش هوش هد تعییش سقف خسدهال و نرااییز اسشی بد توجه
به هعاول بو

هج سقف د حااکرر هسئولیش ه بیاه هدب هسئولیش ،شوهاب یدلن بیاه

ه هواه هنعا ب ،سقف تعداال شرکش هدب بیاه ها تعییش کر که هصااق بدهز آ
تعییش سقف تعداال بیاهگر ه بیاة ه سئولیش اهااگد وسد ا اق یه هنبدشای 2انیجه ا اکه
ه بیاة هسئولیش از ایا اانقدل تعدا بد هاد وضعیش و هیزا هوجو ه از هنعدا ای ن
یاول شا و مدلعدع هسئولیش هانقا الیه (شرکش بیاه) ه هقد سه بد بیاه گذاه  ،هسئولینن
کده دننه اسشی

 .3-4افزایش تعهد بیمهگر (منتقلٌ الیه)در قرارداد بیمة اجباری وسایل نقلیه
ه قداو بیاة اجعدهب وسد ا اق یه ،اهاة هسئولیش بیاه گر (ادقا) ه هقد سه بد بیاهگذاه
دننه تد آاجد که برخال قوایا هسئولیش هاان حنن از هاب ة سععیش
(هانقا الیه) انزا
ایز نراتر هنهو ی ه واقع وسی ة اق یه به هر احوب خیا ه خسدهل واه بدشا ،کدنن براب
هسئول شادخنش بیاه گر اسشی از ا ش هو هاکش اسش اخسش هاااا هسئول اعدشا ،جد ن که
1ی ایسش قضد ن  1391/11/10ه
https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/6d673bcc-18b8-459dc51d-08d606441130.
2ی بدبد ن ،پیییش ،ص  161و 162ی
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خسدهل واه ادشن از نعا او اعو  ،اهد شرکش بیاه هسئول هحسوب شو ه ز را ه قداو
هزبوه آاچه هدم اسش وهو ضره بد خدلش وسی ة اق یه اسش اه اانسدب خسدهل به
بیاه گذاهی هاچو جد ن که شخص ثدلث از برخوه بد هدشیش ثدبش خسدهل هنبیاای ومْ
حنن اگر خسدهل واه ادشن از نوهس هدژوه و قوۀ قدهر بدشا ،هرا سی ن که هدشیش ها
جدبه جد کر و به ثدلث خسدهل هن زاا ایز بد قرائش هوجو ه قداو بیاة اجعدهب وسد ا
اق یه هوجب هسئولیش بیاهگر اسش 1،هر اا هاااا هسئول هحسوب ایو ی 2خالیه ا اکه
ه حاو قداو جا ا بیاة اجعدهب وسد ا اق یه ،تعداال هانقاالیه (بیاه گر) ه هقد سه بد
هنعدا ای ن (بیاه گذاه) انزا

دننه ،اهرب که به لیا هخدلف بد ایا ،از هحاو ۀ اص

نراتر اخواها هنشی

نتیجه
بد اسنید از ایول حقوقن ،هوا پراکااۀ هربو به اانقدل تعدا ه اظدم حقوقن ا را و
ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ،هواه ز ر انیجه شا و هن توااا براب هنع خألهد و اقد ص
هوجو قداوان پییادد گر
 1ی اانقدل تعدا هاکش اسش به جداییان کدها هانقا الیه د به جداییان ادقص او هاجر
شو ی اق ة هینرک هر و ا جد تعدا براب هانقا الیه اسش ،بد ا ش تیدول که ه اولن ،ادقا
برب شا  ،اهد ه وهن هاچاد ها و بدقن هن هداای هصااق بدهز اانقدل تعدا بد جداییان
ادقص ،قراه ا بیاة هسئولیش بو که هدهیندع تعداب به ایع ثدلث اسشی
 2ی ه حقوق ا را اگر اانقدل تعدا ه قدلب حواله بدشا ،یقا سه ررنه بو و اگر ه
قدلب ضاد بدشا قراه ا  ،وررنه و بیش هنعدا جا ا (هانقا الیه) و هنعداله هاعقا
هن گر ی ه ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد اانقدل تعدا ،ایوالع قراه ا ب سهررنه اسشی
بد ا شوجو هاکش اسش به یوهل وررنه عان بیش هنعدا ای ن (ادقا) و هنعدا جا ا

1ی یید ن و هحیان ،پیییش ،ص 314ی
2ی از جا ه ا اکه برخال

قداو بیاة اجعدهب هصوب  ،1347ه هد  1قداو جا ا بیاة اجعدهب ،حوا ث ادشن از

«حوا ث میرهنرقعه» ایز هیاول بیاه شا و ه هد  17هم که هواه خدهج از شاول بیاه هوضوع قداو اخیرالذکر احصد
گر ا  ،یحعنن از قوۀ قدهر بههید ایدها اسشی
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(هانقا الیه) ایز ا جد گر ی وضعینن که ه حقوق ا را ایز قدبا پذ رش بو  ،اهد از حیث
ررنیش به بیاة هسئولیش شعیه اسش تد به ضاد ی
 3ی اگر قراه ا اانقدل تعدا ،ندقا شرا ط قداوان بدشا ،هانقا الیه هسئولینن اخواها اششی
بد ا ش وجو و به هوجب حکم خدص هد  15قداو بیاة اجعدهب وسد ا اق یه هصوب ،1395
از جا ه اگر وهو خسدهل یااب بدشا ،برخال ایا بیاه اب یام پوش
یااب ،هسئولیش بیاه گر ه برابر ثدلث ز د ا (هنعداله) هاچاد بدقن اسشی

خسدهال

4ی هنعدا جا ا (هانقا الیه) هاواه کن از ررنیش قراه ا اانقدل تعدا اسشه ز را هانقا
کر

تعدا به او باو هوانقش وب ،هصااق تعدا به ز د ثدلث بو و هااوع اسشی
 5ی ه حقوق ا را اگر اانقدل تعدا ه قدلب حواله بدشا ،اها ۀ هنعدا ای ن (ادقا) شر

اسش ،هاچاد که ه بیاه هسئولیش ایش اسش ،اهد اگر تعدا ه قدلب ضاد هانقا گر ،
هنعدا ای ن ،رر قراه ا اخواها بو ی ه ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد ،اها ۀ هنعدا
ای ن هاواه شر اسش ،خوا قراه ا  ،سه ررنه بدشا خوا  ،وررنهی
 6ی براب اانقدل تعدا بد جداییان کدها هانقا الیه ،هوانقش هنعداله الزم اسش ،حنن ه
جد ن که قراه ا به یوهل و ررنه و بیش هنعدا ای ن (ادقا) بد هنعدا جا ا (هانقاالیه)
هاعقا شا اسش که ه ا ش نرض ،هوانقش پییدپی هنعداله ضروهب اسشه ز را جداییان
کدها هانقا الیه به جدب ادقا ،باو هوانقش یدحب ر ب (هنعداله) اهکد پذ ر ایسشی
حکم اخیر بد وجو یام تصر ح ،ه اظدم حقوقن ا را ایز قدبا پذ رش بهاظر هنهسای
 7ی براب اانقدل تعدا بد جداییان ادقص که هصااق بدهز آ بیاة هسئولیش اسش ،هوانقش
هنعداله الزم ایسشه ز را ه اثر توان بیش بیاهگر و بیاهگذاه ،اه تادد هسئولیش هنعدا ای ن
(بیاه گذاه) از بیش ارننه و ضره هنعداله (ثدلث) هانین اسش ،ب که هسئولیش بیاهگر ایز باا
انزو هن شو ه تعداب به ایع ثدلث که هحندج قعول ثدلث هم ایسشی
 8ی ه ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد اگر قراه ا اانقدل تعدا ه قدلب باا  2هد -101
12به یوهل وررنه بیش ادقا و هانقا الیه هاعقا شو  ،تد زهدان که اخ ده ه به هنعداله
اهسدل اار  ،ادقا برب اخواها شای ه حقوق ا را ا ش بحث ه حواله به لیا سهررنه
بو و ه بیاة هسئولیش به لیا برب ایا بیاه گر هانین اسش ،اهد اگر یقا ضاد ه ا ش
قدلب هاعقا گر  ،به جدش یام تصر ح قداو گذاه اان توا حکم به تک یف اهسدل
اخ ده ه به هنعداله ها پذ رنش ،از ا ش هو به هحض یقا ،هنعدا ای ن (هضاو یاه) برب
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هن گر ی العنه اگر از ا ش رر  ،هنعداله هنحاا ضره گر  ،حکم به جعرا خسدهل
توسط ادقا ،ه دب بد ایول حقوقن اسشی
 9ی هخصوص اهکد ررو ا را ال از سوب هنعدا جا ا (هانقا الیه) ه برابر هنعداله،
و سنه ا را قدبا ررو اسشی اول ا را ال هاجع به ش که بد توجه به تععن بو

قراه ا

اانقدل تعدا ،هرگواه ا را هعان از بیش هننش ش ه حیش ااعقد قراه ا اانقدل تعدا و ه
بعا از آ ه برابر هنعداله قدبا اسناد اسش ،از ا شهو باا  4هد  -102ایول حقوق
قراه ا هدب اهوپد که ررو ا را ال ها هحاو به وجو آ حیش ااعقد قراه ا هن ااا ،قدبا
اانقد به اظر هن هسای وم ا را ال هاب ة هنعدا جا ا بد هنعدا ای ن ه جد ن که قراه ا
وررنه اسش که به لیا تصر ح باا  1هد  12-102ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد قدبا
ررو ه برابر هنعداله اخواها بو ی ا ش حکم حاد نن به جدش یام تصر ح و هاچایش
توجه به هدهیش اانقدل تعدا ه حقوق ا را قدبا پذ رش بهاظر اانهسای العنه بهروه خدص
و ه حاو هد  15قداو جا ا بیاة اجعدهب وسد ا اق یه ،برخن ا را ال ازسوب بیاهگر
ه برابر ثدلث ز د ا (هنعداله) قدب یش ررو اخواها اششی
 10ی هبده شر وجو ش ،هر اا تصر حن ه ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد وجو
اااه  ،اهد رع قدیا هن توا آ ها ضروهب ااسش ،هار آاکه بد قیدس از باا  2هد -102
 11ایول حقوق قراه ا هدب اهوپد بنوا حکم به کید ش ش آ اا ا ی ه حقوق ا را ،
اهد به اسناد هیدوم هخدلف هد  691قی می ه یقا ضاد و هاچایش وحال هالک آ ه
حواله ،وجو سعب ش حیش ااعقد قراه ا  ،کدنن خواها بو ی ه ا ش هاب ه وضعیش بیاة
ش ،شر یحش قراه ا
هسئولیش هنیدول بو  ،با ش هعاد ک ه احنادلن و آ اا بو
بیاه هسئولیش هنبدشای
 11ی هاجع به تضایادل ش ،هجاوع بااهدب  2و  3هد  12-102ایول حقوق
قراه ا هدب اهوپد حدکن از آ اسش که بد برب شا ادقا (هنعدا ای ن) ،تضایادل ش
که هر شخصن جز هانقا الیه (هنعدا جا ا) ا از ب یش خواها هنشی وضعیش حقوق ا را
ه ا ش خصوص هعدم و هوه اخنال هن بدشا ،هر اا بهاظر هن هسا حکم به سقو
تضایادل پذ رننانتر بدشای
12ی هبده حاو هسئولیش هانقا شا از ادقا به هانقا الیه ،هدهیش اانقدل ش ا جدب
هن کاا که ش بد هاد اوید و هیزا هوجو از ه نعدا ای ن به هنعدا جا ا هانقا
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گر ی بد ا ش وجو هاکش اسش به هوجب توان ررنیش ،ش و ه انیجه هسئولیش هانقاالیه
ه هقد سه بد ادقا تغییر دبا که ه ا ش یوهل قراه ا اانقدل ش بد تعا ا تعدا به اینعده
تغییر ش هارا خواها شا ،هیرو بر آاکه هوانقش ررنن که تغ ییر تعدا به ضره اوسش
ایز هوجو بدشای از جا ه هصد

تغییر قراه ا ب ش ه قراه ا هدب اانقدل تعدا ،کده

تعدا بیاهگر (هانقاالیه) ه بیاه هدب هسئولیش اسش که به لیا حجم خسدهل واه ه
ا ش اوع از بیاه هد ،شر تحا ا هسئولیش بیاه گر ،اهرب هعاول ه قراه ا هدب بیاة
هسئولیش هاان بهشاده هنآ ای به یالو حکم قداو ایز هن توااا هسئولیش هانقاالیه ها تغییر
های هصااق شد ع آ

ه قداو جا ا بیاة اجعدهب وسد ا اق یه قدبا هیدها اسش که رع

آ هسئولیش بیاهگر (هانقا الیه) ه هقد سه بد بیاه گذاه (ادقا) انزا

دننه اسشی
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