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. ۳8۳ ............................................ ست؟یچهینقللیووساهیمنظورازاصطالحاتوسائطنقل۱۳



  

. ۳8۳ ....................................... است؟زیمحکومبهجافاءیمنظوراستبههینقللهیوسفیتوقایآ۱7

. ۳8۱ ....... ؟ندینمایاستفادهمنامهمهیازکدامبدهیدانیچنانچهرانندهمسببحادثهمشخصباشدز۱8

بهچههصهورتیدرخصوصصدماتبدنهینقللهیازبرخورددووسیناشیفریوکیمدنتیمسئول۱۳ .

 ۳8۱ ............................................................................................................... است؟

. ۳8۱ .. ر؟یخایبردیارثمیوهیچنانچهرانندهمقصرتصادفمنجربهفوت،ازوراثمتوفاباشدازد۱3

زانیهدرمیریمحرومشود،چههتهأثیوهیدافتیمورثازدریرعمدیقتلغلیچنانچهوارثبهدل۱۳ .

 ۳8۱ ................................................................................. گردارد؟مهیشرکتبتیمسئول

. ۳8۱ ...... ؟ی،موجببرائتذمهویصدمهبدنایقصداحسانرانندهمقصرتصادفمنجربهفوتایآ۱۱

. ۳8۵ .. قابلمطالبه؟یداخلیهمانندخودروهایخارجیازتصادفخودروهایناشمتیکاهشقایآ۱۱

. ۳8۵ ........................................ قابلمطالبهاست؟مهیبمازادبرسقفتعهداتشرکتهیدایآ۱۱

. ۳8۳ ............. است؟یچهروزمتیمالکپرداختقدیآشیپیمانعهیچنانچهدرپرداختمبلغد۱۵

. ۳8۳ ............ کند؟یتواندبااستنادبهتخلفرانندهازپرداختخسارتخودداریممهیبشرکتایآ۱۳

گریکهدیبها۳۱87مصهوبدیهشخصثالثجدمهیبتوانندبرخالفقانونیارمگذمهیوبگرمهیبایآ۱7 .

 ۳87 ....................................................................................................... تواف کنند؟

. ۳87 . رو؟شیپیچهراهدهیدانیگرباشد،زمهیچنانچهخسارتنقصعضومازادبرسقفتعهداتب۱8

. ۳88 .................. ند؟یمطالبهنمامهیبمورثخودراازشرکتیۀتواننددیوراثرانندهمتوفامایآ۱۳

. ۳88 ..................... رانندهمقصرباشد؟تیتواندرافعمسئولیمدهیدمسافرحادثهگانیحملراایآ۱3

شهدهدرنیهیشخصثالثتعیخساراتمالمهیبتوانندبهکمترازحداقلیارمگذمهیوبگرمهیبایآ۱۳ .

 ۳8۳ .................................................. تعهدکنند؟۳۱87مصوبدیشخصثالثجدمهیبقانون

. ۳8۳ ............................................. چگونهاست؟مهیبشرکتهیزنازناحهینحوهپرداختد۱۱

. ۳۳3 .............................................. است؟زانیبهچهمیزنفوتشدهدرحادثهرانندگهید۱۱

. ۳۳۳ .................... دارد؟مهیبتعهداتشرکتزانیدرمیریتأثدگانیدانیومذهبزتیجنسایآ۱۱

دههد،درینامههقهرارمهیرانندهبهدونگهواهاریرادراختهینقللهیباعلمواطالع،وسیمافوقنظام۱۵ .

 ۳۳۱ ................................. جبرانخسارترابرعهدهدارد؟تیمسئولیصورتوقوعحادثهچهکس

. ۳۳۱ .................. هستند؟یدادگستریازنظرکارشناسرسمتیملزمبهتبعمهیبیهاشرکتایآ۱۳

. ۳۳۱ ..................... است؟رشیقابلپذیدرمحاکمقضائقهیعنوانوثنامهشخصثالثبهمهیبایآ۱7

بهچهنحوقابلوصولهیدیباشدمابقمهیبازتعهدشرکتشتری،بهیدادگاهبردیکهرأیدرصورت۱8 .

 ۳۳۱ ............................................................................................................... است؟

. ۳۳۱ .............................. ؟کندیرااعمالمیازرانندگتیدادگاهمجازاتمحرومیدرچهموارد۱۳

. ۳۳۵ ...... ر؟یخایاستفیقابلتوقیاموالوشیازانجامتعهداتخومهیبدرصورتامتناعشرکت۵3

. ۳۳۳ ............... بشود؟مهیبتواندموجبکاهشتعهداتشرکتیازوراثمتوفامیگذشتبرخایآ۵۳



  

. ۳۳۳نه؟ایشودیاشخاصمسببمشمولمرورزمانمهیعلنفعیازذیمقامبهقائمگرمهیبیدعواایآ۵۱

توانهدسهببسهقوطیدرامانتو...مهانتی،سرقت،خینامهرانندگیچوننداشتنگواهیمواردایآ۵۱ .

 ۳۳7 ..................................................................... گردرپرداختخسارتشود؟مهیبفیتکل

. ۳۳7 ................................... گرهستند؟مهیوانفجارمشمولتعهداتبیگذارشورش،بمبایآ۵۱

خسهارتافهتیدریبرادهیدانی(باشد،زهی)مثالًترکگریدیچنانچهرانندهمقصرحادثهتبعهکشور۵۵ .

 ۳۳8 ......................................................................................... رودارد؟شیپیچهراه

. ۳۳8 ......................... ؟شودیپرداختمیخسارتجاننیخسارتازصندوقتأمیدرچهموارد۵۳

شودوراننهدهمقصهریپرداختمیجانیهاخسارتنیکهخسارتازصندوقتأمیدادگاهدرموارد۵7 .

 ۳۳۳ .................................................................... ؟کندینشدهاستچگونهعملمییشناسا

. ۳۳۳ ر؟یخایدادخواستاستمیبهتقدیازیالمالپرداختشودنتیازبهیددیکهبایدرمواردایآ۵8

خسارتازمحهلافتیپروندهراجهتدربیتواندبالفاصلهپسازصدورقرارمنعتعقیدادسرامایآ۵۳ .

 ۱33 ...................................... بهدادگاهارسالکند؟المالتیباییبدنیهاخسارتنیصندوقتأم

. ۱3۳ ....................... ؟ردیپذیچگونهانجاممیبدنیهاخسارتنیخسارتازصندوقتأمافتیدر۳3

. ۱3۳ ................ دادگاهاست؟یرأازمندینیبدنیهاخسارتنیخسارتازصندوقتأمافتیدرایآ۳۳

. ۱3۳ .................................................. دادگاهاست؟یرأازمندینهیدافتیدریدرچهمورد۳۱

. ۱3۱ .......................... کرد؟هیدافتیدریتقاضایبدنیهاخسارتنیتوانازصندوقتأمیمایآ۳۱

. ۱3۱ ؟یبدنیهاخسارتنیتواندسببکاهشتعهداتصندوقتأمیدممیایازاولیگذشتبرخایآ۳۱

. ۱3۱ ................................................ قابلپرداختاست؟المالتیازمحلبزیجرحنهیدایآ۳۵

تواندیمیجانیهاخسارتنیخسارتازصندوقتأمافتیدرفرضشناختهنشدنمسئولحادثه،در۳۳ .

 ۱3۱ ............................................................. منجربهمختومهشدنپروندهدردادسراگردد؟

. ۱3۱ .............. الزماست؟یبدنیهاخسارتنیخسارتازصندوقتأمافتیدریبرایفاتیچهتشر۳7

شیپهیبرپرداختخسارتچهراههیدرصورتامتناعصندوقازانجامتعهداتخودمبندهیدانیز۳8 .

 ۱3۱ ............................................................................................................ رودارد؟

. ۱3۱ ...... ست؟یدرچیجانیهاخسارتنیالمالومطالبهازصندوقتأمتیازبهیتفاوتپرداختد۳۳

. ۱3۵ ..........ست؟یچیبدنیهاخسارتنیدرارتباطباصندوقتأمیوانتظامیمراجعقضائفیوظا73

بهیبدنیهاخسارتنیدرارتباطباصندوقتأمدیشخصثالثجدمهیبمقرراتمربوطبهقانونایآ7۳ .

 ۱37 .......................................................................... ؟ابدییمیقانونتسربیقبلازتصو

. ۱38 ....................... است؟یدرجلسهدادگاهضروریجانیهاخسارتنیحضورصندوقتأمایآ7۱

. ۱38 ........................... منوطبهحضورمقصرحادثهاست؟گرمهیبهیپرداختخسارتازناحایآ7۱

نامهاستودرفهرضمهیبیدارایولیفرضاتومبکیشدهاست،دریرانندهپسازتصادفمتوار7۱ .

 ۱38 ........................................ است؟ریپذنامهاست،وصولخسارتچگونهامکانمهیفاقدبگرید



  

. ۱3۳ ...........................................مقصرۀپروندهدردادسرابهجهتفرارکردنرانندیمفتوح7۵

یجانیهاخسارتنیخسارتبهصندوقتأمافتیدریتواندبرایپسازاعالمگذشتمدهیدانیزایآ7۳ .

 ۱۳3 ...................................................................................................... مراجعهکند؟

. ۱۳3 چگونهقابلجبراناست؟دیشخصثالثجدمهیبقانون۳3تعهداتزائدبرمقدارمقرردرماده77

. ۱۳۳ ....... است؟یقانونگردیقابلپیجانیهاخسارتنیصندوقتأمیعدمپرداختحقوققانونایآ78

. ۱۳۳ ... انجام؟دیبایپرداختهاستچهاقداماتدهیدانیکهبهزیخسارتافتیبازیگربرامهیشرکتب7۳

یپرداختهاست،چههاقهدامدهیدانیکهبهزیخسارتافتیبازیبرایجانیهاخسارتنیصندوقتأم83 .

 ۱۳۱ ................................................................................................... انجامدهد؟دیبا

. ۱۳۱ ............................. د؟یرااستردادنمایتواندوجهپرداختیگرممهیشرکتبیدرچهصورت8۳

بههچههمهیبیهاشرکتیازسویدرحوادثرانندگینحوهپرداختخسارتمنجربهصدماتبدن8۱ .

 ۱۳۱ ...................................................................................................... صورتاست؟

. ۱۳۱ .......... ؟شودیپرداختمدهیدانیبهزیدرتصادفاترانندگمتیخسارتافتقیدرچهصورت8۱

. ۱۳۱ .............................................. قابلمطالبهاست؟نیدرتصادفاتماشیچهنوعخسارات8۱

. ۱۳۱ نسبتبهروزحادثهقابلمطالبهاست؟یدرروزکارشناسلیاتومبمتیقشیالتفاوتافزامابهایآ8۵

. ۱۳۵ ........... نشدهباشد،قابلمطالبهاست؟حیتصرنامهمهیخودرودربمتیچنانچهخسارتافتق8۳

. ۱۳۳ .. رو؟شیپیچهراه۳7حلاختالفموضوعمادهونیسیکملیدرصورتعدمتشکدهیدانیز87

. ۱۳۳ ............... تاچهمقداراست؟یبدوناخذگزارشمقاماتانتظامیسقفپرداختخساراتمال88

. ۱۳7 ....... ست؟یچمهیبفاقدقراردادینیزمیموتورهینقللهیدرارتباطباوسیانتظامیروینفهیوظ8۳

. ۱۳7 .............................. ؟شودیمرفتهیپذقهیعنوانوثشخصثالثبهنامهمهیبیدرکدامدعاو۳3

. ۱۳7 ...................................... ست؟یچقهیعنوانوثشخصثالثبهنامهمهیبرشیپذفاتیتشر۳۳

. ۱۳۳ .......... ست؟یچیازطرفمحاکمقضائقهیعنوانقراروثنامهبهمهیبیقبولیالزمبرافاتیتشر۳۱

. ۱۳۳ ....................................................... ؟شودیمنعقدمیچهکساننیبقهیوثیقرارقبول۳۱

. ۱۱3 .............................. رند؟یبپذقهیعنوانوثنامهشخصثالثرابهمهیتوانندبیمیچهمراجع۳۱

دریتحهتچههعنهوانیبدنیهاخسارتنیصندوقتأمایمهیبپرداختخسارت،شرکتیدردعاو۳۵ .

 ۱۱3 ................................................................................ ؟ابندییحضورمیدگیجلسهرس

. ۱۱۳ .................. کند؟یدنظرخواهیتجدیتواندتقاضایدادگاهمیپسازابالغرأمهیبشرکتایآ۳۳

. ۱۱۳ ............... ؟شودیمیابیغیمنجربهصدوررأیدگیدرجلسهرسمهیبعدمحضورشرکتایآ۳7

. ۱۱۱ ................................ دارد؟ییامدهایچهپشیازانجامتعهداتخومهیبشرکتیخوددار۳8

. ۱۱۱ .................................................... ر؟یخایامکانداردهیمطالبهخسارتمازادبردایآ۳۳

. ۱۱۱ .............................. باشد؟یخسارتچگونهمنیمطالبهخسارتازصندوقتأمفاتیتشر۳33

. ۱۱۱ ............................................................................................ کارگرمهیح ب۳3۳



  

. ۱۱۵ ............................................................................ گرمهیبیهاشرکتتیمسئول۳3۱
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. ۱۱8 ................................................................. مهیشرکتبیاناثازسوهیپرداختد۳3۱
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. ۱۱۳ ............................................................. یمرکزمهیبندگانینماأتیهیرأتیماه۳3۳

. ۱۱3 .................................................... مهیدرصورتجبرانخسارتتوسطبنیقرارتأم۳37
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 مقدمه

هادراستنباطازقوانینومقرراتدرجهتانطباقبامصادی واقعیتامعموالًرویهعملیدادگاه

بهدانشهجویانحقهوقآمهوزشهاهایتئوریکدانشگاهحدودیمتفاوتاست،باآنچهدرکالس

ههایدرسهیههمبههشهکلیشودکهالبتهروندآموزشیوطری ارائهمطالبدرکالسدادهمی

صهورتتئهوریوبهدوناستکهبرایطیمراحلتحصیلیصرفمطالعهوپاسخبهسؤاالتبهه

عملهیقبهلکند.بهاینترتیبمعموالًچونامکانانجامکارتطبی بامصادی عملیکفایتمی

التحصیالنوقتیواردمرحلهکارازخروجازدانشگاهبرایدانشجویاناینرشتهوجودنداردفارغ

ههاشوندباکمبودآگاهیواطالعاتازرویهقضائیوشیوهاستداللواستنباطعملیدادگهاهمی

لیهتبهرههی مواجههستند؛لیکناهمیتآگاهیازرویهقضهائیبهاورودبههمیهدانکهاروفعا

تردیهدتنههامنبهعآمهوزشعملهیوکالهت،قضهاوتوالتحصیلحقوقیپوشیدهنیست.بهیفارغ

ههاوجلسهاترسهیدگی،همهینرویههقضهائیطورکلیحقوق،بعدازحضورعملیدردادگهاهبه

نظرهایکسهانیکههههرهاواختالفباشد؛بهعبارتدیگرمطالعهتصمیمات،پرسشوپاسخمی

توانداطالعاتکاربردیوورتعملیدرحالانطباققوانینبامصادی واقعیهستندمیصروزبه

عملیرادراختیارخوانندهقراردهد.

التحصیالنحقوقبیشازسایرینبهمطالعهرویهقضائینیازمنهدهسهتند؛امهاههی اگرچهفارغ

نیازازمطالعهوتحقی وتفحصدرایهنتواندبیقشریازجامعهبزرگرشتهحقوققضائینمی

حوزهباشد؛زیرارویهقضائیدرواقعروحزندهومحرکرشتهحقهوقاسهتکههدائهمدرحهال

ماندگیازعلمواقعیحقوقوجامعههباشدوغفلتازاینحوزهبهقیمتعقبتحولمیتغییرو

حقوقدانانتمامخواهدشد.ازاینروناشرانتخصصیاینحوزه،هرکدامبهطریقهینسهبتبهه

کننهدکههبخشیبهمطالبوموضوعاتراجهعبههرویههقضهائیاقهداممهیآوریوانسجامجمع

نیزدرهمینراستاوبرایانجامبخشیازوظیفههفرهنگهیخهوددرنظهرانتشاراتچراغدانش

فهردبهاصهورتمهنظمومنحصهربهبندیمطالبرویههقضهائیبههداردنسبتبهتدوینوجمع

صهورتکهاربردیوبهادسترسهیهایمخصوصبرایهردعواطییککتابجداگانهبههویژگی

هاهرکهدامایازکتابراستایتأمیناینهدفمجموعهآسانبهمطالبهردعوااقدامنماید.در

شاملمواردزیرتدوینوتألیفخواهدشد:«ها دعوای... در رویه دادگاه»تحتعنوانکلی

.آراءوحدترویه؛۳

.آرایاصراری؛۱

عالیکشور.آراءشعبدیوان۱



  

هایبدویوتجدیدنظر؛.آراءدادگاه۱

هایقضائی؛.نشست۵

هایمشورتی؛ه.نظری۳

.قوانینومقرراتمرتبطباموضوع؛7

.نمونهدادخواستومعرفیدعوا.8

صهورتمنسهجمودراینمجموعهسعیشدهاسترویهقضائیکشوردرخصوصههردعهوابهه

منظمگردآوریشودتاوکال،حقوقدانانوقضاتمحترمدرمراجعهبهرویهقضهائیدرکمتهرین

مطالبمطلوبخودرایافتهواستفادهنمایند.باتوجهبهتعهددبسهیارآراءزمانبهبهترینوجه

ها)دادگاهبدویوتجدیدنظر(دربرخیمواردحداکثرسعیبرآنبودهازمهواردمتفهاوتدادگاه

؛مثهلآراءآراءصادرهدرموضوعنمونهدرقسمترأیآوردهشهودوهمچنهیندرسهایرمهوارد

عالیکشور،مواردمرتبطبهموضوعذکرشدهاستتاباتوجهبهاهمیهتدیوانوحدترویه،آراء

کنندگانعزیزقرارگیرد.اینآراءمورداستفادهخوانندگانومراجعه

هایکتاب:مختصرویژگی

.تدوینوگردآوریمنظمومنسجمتماممطالبمربوطبهدعوا؛۳

؛بندیموضوعیبرایهرکدامازمطالب.تقسیم۱

.ارائهمعرفیدعواونمونهدادخواستدراولمجموعه؛۱

صورتخالصهدرفهرست؛.ذکرعنوانبرایهرمطلببه۱

.دسترسیسهلوآسانبهمطلبدلخواهدرکمترینزمان.۵

انتشاراتمفتخرخواهدشدازتجربیات،آراءوسایرمطالبحقهوقیموجهود« گروه پژوهشی»

ههایوقدانانوسایرهمکاراندرراستایمفیدترشهدنمجموعههدرچها نزداساتید،وکال،حق

بعدیاستفادهنماید.لذاموجبخرسندیخواهدبودکهخواننهدگانعزیهزازههرصهنفضهمن

صهورت)کتبهییهاازطریه ارسالانتقاداتوپیشنهاداتخوددرموردهرکدامازموضوعاتبهه

نمجموعهحاضریاریفرمایند.ایمیلیاتلفنی(مارادرپربارکرد

 مدیر مسئول انتشارات
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