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11..  OOnn  1144
tthh

  OOccttoobbeerr,,  22000099,,  ttwweennttyy--oonnee  ((2211))  yyeeaarr  oolldd  TTaarriiqq  AAllii  wwaass  ddrriivviinngg  

mmoottoorr  vveehhiiccllee  rreeggiissttrraattiioonn  PPBBMM  44663355  oowwnneedd  bbyy  NNaasseeeemm  AAllii,,  aalloonngg  tthhee  

AAuuddrreeyy  JJeeffffeerrss  HHiigghhwwaayy  wwhheenn  iinn  hhiiss  wwoorrddss  ““tthhee  vveehhiiccllee  ccoolllliiddeedd  wwiitthh  PPBBZZ  

228800  wwhhiicchh  tthheenn  ‘‘wweenntt  ffoorrwwaarrdd’’  aanndd  ccoolllliiddeedd  wwiitthh  HHBBTT  44118855..””    TThhee  uussee  ooff  tthhee  

vveehhiiccllee  wwaass  iinnssuurreedd  wwiitthh  GGuullff  IInnssuurraannccee  LLttdd..  ((GGuullff))..    TThhee  ppoolliiccyy  ppuurrppoorrtteedd  ttoo  

rreessttrriicctt  tthhee  iinnssuurraannccee  ooff  ddrriivveerrss  uunnddeerr  tthhee  aaggee  ooff  ttwweennttyy--ffiivvee  ((2255))  ssuucchh  aass  
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TTaarriiqq..    TThhee  eeffffeecctt  ooff  SS..  1122  ((11))  ooff  tthhee  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  IInnssuurraannccee  ((TThhiirrdd  PPaarrttyy  

RRiisskkss))  AAcctt  CChh..  4488::5511  ““TThhee  AAcctt’’””  iiss  aaggrreeeedd..    TThhaatt  tteerrmm  iiss  vvooiidd  aass  aaggaaiinnsstt  tthhiirrdd  

ppaarrttiieess..  

22..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  aacccciiddeenntt,,  TTaarriiqq  pprroovviiddeedd  GGuullff  wwiitthh  aann  aacccciiddeenntt  rreeppoorrtt..    IItt  

ccoonnttaaiinneedd  nnoo  mmoorree  tthhaann  wwhhaatt  iiss  sseett  oouutt  aabboovvee..    TThheerree  wwaass  nnoo  lliittiiggaattiioonn..    

AAlltthhoouugghh  TTaarriiqq’’ss  ddrriivviinngg  wwaass  nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  ppoolliiccyy,,  GGuullff  pprroocceeeeddeedd  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  iittss  ssttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonn  uunnddeerr  SS..  1122((11))  ooff  tthhee  AAcctt,,  aanndd  aafftteerr  

nneeggoottiiaattiioonnss,,  ttoo  sseettttllee  tthhee  ccllaaiimmss  ooff  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttiieess,,  tthhee  oowwnneerrss  ooff  PPBBZZ  228800  

aanndd  HHBBTT  44118855..      TThhee  ttoottaall  ssuumm  ppaaiidd  oouutt  wwaass  nniinneettyy--tthhrreeee  tthhoouussaanndd,,  ttwwoo  

hhuunnddrreedd  aanndd  eeiigghhttyy--tthhrreeee  ddoollllaarrss  aanndd  ssiixxttyy--eeiigghhtt  cceennttss  (($$9933,,228833..6688))..    IItt  

ssuubbsseeqquueennttllyy  ssoouugghhtt  ttoo  rreeccoovveerr  tthhiiss  ssuumm  ffrroomm  tthhee  ddeeffeennddaannttss  tthhrroouugghh  wwrriitttteenn  

rreeqquueessttss  wwiitthhoouutt  ssuucccceessss..    GGuullff  tthheenn  bbrroouugghhtt  tthheessee  pprroocceeeeddiinnggss  ffoorr  rreeppaayymmeenntt..  

33..  TThhee  DDeeffeennddaannttss  hhaavvee  rreeffuusseedd  ttoo  ppaayy  oonn  tthhee  ggrroouunndd  tthhaatt  GGuullff  iiss  nnoott  

eennttiittlleedd  ttoo  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  eeiitthheerr  uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  oorr  uunnddeerr  SS..  

1122((22))  ooff  tthhee  AAcctt..    AAtt  ffiirrsstt  tthhee  tthhrruusstt  ooff  tthhee  ddeeffeennccee  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  tthhaatt  GGuullff  

wwoouulldd  oonnllyy  bbee  lleeggaallllyy  lliiaabbllee  ttoo  ppaayy  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ccllaaiimmss  iiff  tthheerree  wwaass  aa  jjuuddggmmeenntt  

ooff  aa  CCoouurrtt  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  oowwnneerr’’ss  lliiaabbiilliittyy  aanndd  ssiinnccee  tthheerree  wwaass  nnoo  jjuuddiicciiaall  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  lliiaabbiilliittyy  ooff  aannyy  ooff  tthhee  ppaarrttiieess  hheerreeiinn,,  iiff  tthhee  iinnssuurreerr  cchhoossee  ttoo  

sseettttllee  aanndd  mmaakkee  vvoolluunnttaarryy  ppaayymmeennttss  oouuttssiiddee  tthhee  ppoolliiccyy,,  tthhoossee  ppaayymmeennttss  ffeellll  

oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ssccooppee  ooff  SS..1122((22))  aanndd  wweerree  nnoott  rreeccoovveerraabbllee..  

44..  II  hhaavvee  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ffuullll  aanndd  hheellppffuull  ssuubbmmiissssiioonnss  ooff  CCoouunnsseell  oonn  bbootthh  

ssiiddeess  aanndd  ffiinndd  tthhaatt  tthhee  CCllaaiimmaanntt  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ssuumm  ccllaaiimmeedd  ffoorr  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonnss::  
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((aa))  FFiirrsstt,,  tthhee  DDeeffeennddaannttss’’  ssuubbmmiissssiioonn  tthhaatt  aann  iinnssuurreerr  bbeeccoommeess  ““lleeggaallllyy  

lliiaabbllee  ttoo  ppaayy””  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ccllaaiimmss  oonnllyy  wwhheenn  aanndd  nnoott  uunnttiill  tthheerree  iiss  aa  

jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouurrtt  wwhhiicchh  SS..  1100((11))  ooff  tthhee  AAcctt  rreeqquuiirreess  ttoo  bbee  

ssaattiissffiieedd,,    mmuusstt  bbee  rreejjeecctteedd  ffoorr  ttoo  ddoo  ootthheerrwwiissee  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  aann  

aabbssuurrddiittyy..    AAss  iitt  ssttaannddss,,  rruunnnniinngg  ddoowwnn  aaccttiioonnss  iinncclluuddiinngg  tthhiirrdd  ppaarrttyy  

ccllaaiimmss  ffoorr  pprrooppeerrttyy  aanndd  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurriieess  ccoonnssttiittuuttee  aa  hhiigghh  

pprrooppoorrttiioonn  ooff  ccaasseess  iinn  oouurr  ddoocckkeettss..    IIff  aallll  ooff  tthheemm  pprroocceeeeddeedd  ttoo  aa  

ttrriiaall  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  cciivviill  jjuussttiiccee  wwoouulldd  ccoollllaappssee..    TThhee  ssyysstteemm  

rreelliieess  oonn  sseettttlleemmeenntt  bbeeffoorree  tthheeyy  rreeaacchh  ttrriiaall  aanndd  oonn  tthhee  eessttaabblliisshheedd  

pprraaccttiiccee  ooff  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthheemm  eevveenn  bbeeffoorree  

pprroocceeeeddiinnggss  aarree  ffiilleedd..    AAnnyy  jjuuddiicciiaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  tteerrmmss  

uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  iinnssuurreerr’’ss  lleeggaall  lliiaabbiilliittyy  aarriisseess,,  wwhheetthheerr  iinn  ccoonntteexxtt  

ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  ffoorrmm  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  oorr  ooff  lleeggiissllaattiioonn  aass  iinn  SS..  

1122((11))  ooff  tthhee  AAcctt  mmuusstt  hhaavvee  rreeggaarrdd  ttoo  tthhiiss  rreeaalliittyy..    SSuucchh  

ccoonnssttrruuccttiioonn  oouugghhtt  ttoo  aavvooiidd  tthhee  cchhaaooss  aanndd  aabbssuurrddiittyy  tthhaatt  wwoouulldd  

rreessuulltt  iiff  tthhee  iinnssuurreerr’’ss  lleeggaall  lliiaabbiilliittyy  aarroossee  oonnllyy  wwhheenn  aa  ccoouurrtt  

ddeeccllaarreedd  iitt  iinn  aa  jjuuddggmmeenntt..  

  

((bb))  II  tthheerreeffoorree  aacccceepptt  tthhee  CCllaaiimmaanntt’’ss  ssuubbmmiissssiioonn  tthhaatt  aa  jjuuddiicciiaall  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ccllaaiimm  iiss  nnoott  eesssseennttiiaall  aanndd  tthhaatt  

lliiaabbiilliittyy  ccaann  bbee  eessttaabblliisshheedd  iinn  cceerrttaaiinn  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  tthhee  aabbsseennccee  

ooff  ssuucchh..    CCoouunnsseell  ffoorr  tthhee  ccllaaiimmaanntt  rreelliieedd  oonn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  

SSaallmmoonn  LL..  JJ..  iinn  PPoosstt  OOffffiiccee  vv  NNoorrwwiicchh  UUnniioonn  FFiirree  IInnssuurraannccee  

SSoocciieettyy  LLttdd..  [[11996677]]  QQBBDD  336633  aatt  337788,,  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  lliiaabbiilliittyy  ttoo  

ppaayy  ccaann  bbee  aasscceerrttaaiinneedd  nnoott  oonnllyy  bbyy  aaccttiioonn  bbuutt  aallssoo  bbyy  aarrbbiittrraattiioonn  oorr  

aaggrreeeemmeenntt..    IInn  tthhiiss  ccaassee  bbyy  iittss  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  ppaayy  tthhee  ssuummss  ccllaaiimmeedd  

GGuullff  sseettttlleedd  tthhee  iissssuueess  ooff  tthhee  FFiirrsstt  DDeeffeennddaanntt’’ss  lliiaabbiilliittyy,,  qquuaannttiiffiieedd  

iitt  aanndd  eessttaabblliisshheedd  iittss  oowwnn  ‘‘lleeggaall  lliiaabbiilliittyy  ttoo  ppaayy’’  uunnddeerr  tthhee  ppoolliiccyy  

aass  wweellll  aass  uunnddeerr  SS..  1122((11))..  

  

((cc))  IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ssuubbmmiissssiioonn,,  ccoouunnsseell  ffoorr  tthhee  

DDeeffeennddaanntt  aacccceepptteedd  tthhaatt  SSaallmmoonn  LL..  JJ’’ss  ssttaatteemmeenntt  rreepprreesseenntteedd  tthhee  

ttrruuee  lleeggaall  ppoossiittiioonn  aanndd  wwhhiillee  hhee  wwaass  tthheenn  ffoorrcceedd  ttoo  ccoonncceeddee  tthhaatt  aann  

aaccttiioonn  aanndd  tthheerreeffoorree  aa  jjuuddiicciiaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwaass  nnoott  aa  pprree--

ccoonnddiittiioonn  aass  hhaadd  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  aarrgguueedd,,  hhee  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  tthhee  

““aaggrreeeemmeenntt””  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  SSaallmmoonn  LL..  JJ..  aabboovvee,,  

wwaass  tthhee  eexxpprreessss  aaggrreeeemmeenntt  ooff  tthhee  iinnssuurreedd  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  

iinnssuurreerr  ttoo  ppaayy..    CCoouunnsseell  ffoorr  tthhee  DDeeffeennddaanntt  ssuubbmmiitttteedd,,  tthhee  iinnssuurreerr  

hhaadd  nnoo  aauutthhoorriittyy  ttoo  sseettttllee  aa  ccllaaiimm  ssuucchh  aass  tthhiiss  oonnee  wwhheerree  tthhee  lloossss  

wwaass  nnoott  eexxpprreessssllyy  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  ppoolliiccyy..    TThhee  aarrgguummeenntt  ccoonnttiinnuueedd,,  

tthhaatt  aannyy  ddeecciissiioonn  ttoo  ppaayy  ootthheerrwwiissee  mmuusstt  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aann  

““eeccoonnoommiicc  ddeecciissiioonn””  ooff  tthhee  iinnssuurreerr  aanndd  ppaayymmeennttss  mmaaddee  aass  aa  rreessuulltt  

ooff  ssuucchh  aarree  nnoott  rreeccoovveerraabbllee  ffrroomm  tthhee  iinnssuurreedd..    AAnnyy  ffiinnaanncciiaall  lloossss  

wwaass  iittss  oowwnn  ttoo  bbeeaarr..  
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((dd))  II  rreejjeecctt  tthhiiss  aarrgguummeenntt..    II  ffiinndd  tthhaatt  wwhhaatt  iiss  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  tthhee  

ssttaatteemmeenntt  ooff  SSaallmmoonn  LLJJ  iiss  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ooff  tthhee  iinnssuurreerr  aanndd  nnoott  tthhee  

iinnssuurreedd..    IInnddeeeedd  tthhee  DDeeffeennddaanntt’’ss  aarrgguummeenntt  iiss  uunntteennaabbllee  iinn  tthhee  lliigghhtt  

ooff  ccllaauussee  ((55))  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aass  ffoolllloowwss::--  

““  nnoo  aaddmmiissssiioonn  ooffffeerr  pprroommiissee  oorr  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  

oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  iinnssuurreedd  wwiitthhoouutt  tthhee  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  iiff  iitt  ssoo  ddeessiirreess  ttoo  

ttaakkee  oovveerr  aanndd  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  iinnssuurreedd’’ss  nnaammee  tthhee  ddeeffeennccee  

oorr  sseettttlleemmeenntt  ooff  aannyy  ccllaaiimm  oorr  ttoo  pprroosseeccuuttee  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  

tthhee  iinnssuurreedd  ffoorr  iittss  oowwnn  bbeenneeffiitt  aannyy  ccllaaiimm  ffoorr  iinnddeemmnniittyy  ttoo  

ddaammaaggeess  oorr  ootthheerrwwiissee  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  ffuullll  ddiissccrreettiioonn  iinn  

tthhee  ccoonndduucctt  ooff  aannyy  pprroocceeeeddiinnggss  aanndd  iinn  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  

aannyy  ccllaaiimm  aanndd  tthhee  iinnssuurreedd  sshhaallll  ggiivvee  aallll  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  aassssiissttaannccee  aass  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  rreeqquuiirree..””  

TThhiiss  ccllaauussee  aass  tthhee  CCllaaiimmaanntt  ssuubbmmiittss  ggiivveess  tthhee  iinnssuurreerr  aann  

uunnffeetttteerreedd  ddiissccrreettiioonn  ttoo  sseettttllee  aass  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  hheerree..  

  

((ee))  TThhee  CCllaaiimmaanntt’’ss  ssuubbmmiissssiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  

ddeecciissiioonn  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  BBeeaaccoonn  IInnssuurraannccee  CCoo..  LLttdd..  vv  LLaannggddaallee  

[[11993399]]  44  AAllll  EE..RR..  220044,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  bbrreeaaddtthh  ooff  tthhee  ddiissccrreettiioonn  

ccoonnffeerrrreedd  bbyy  aa  ccllaauussee  iinn  iiddeennttiiccaall  tteerrmmss  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd..    IItt  wwaass  

hheelldd  iinn  tthhee  CCoouurrtt  ooff  AAppppeeaall  tthhaatt  tthhee  ccllaauussee  ggaavvee  tthhee  iinnssuurreerr  tthhee  

ppoowweerr  ttoo  sseettttllee  tthhee  ccllaaiimm  wwiitthhoouutt  ccoonnssuullttiinngg  tthhee  iinnssuurreedd..    TThhee  

ooppiinniioonn  ooff  SSiirr  WWiillffrreedd  GGrreeeennee  MMRR  iinn  GGrroooomm  vv  CCrroocckkeerr  wwaass  

cciitteedd::  

  ““TThhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  pprroovviissiioonn  iinn  qquueessttiioonn  iiss  II  tthhiinnkk  ttoo  

ggiivvee  tthhee  iinnssuurreerrss  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeecciiddee  uuppoonn  tthhee  pprrooppeerr  

ttaaccttiiccss  ttoo  ppuurrssuuee  iinn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  aaccttiioonn  pprroovviiddeedd  

tthhaatt  tthheeyy  ddoo  ssoo  iinn  wwhhaatt  tthheeyy  bboonnaa--ffiiddee,,  ccoonnssiiddeerr  ttoo  bbee  

tthhee  ccoommmmoonn  iinntteerreesstt  ooff  tthheemmsseellvveess  aanndd  tthheeiirr  aassssuurreedd..””  

  IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhiiss  aauutthhoorriittyy  aanndd  tthhee  cclleeaarr  tteerrmmss  ooff  ccllaauussee  ((55))  ooff  

tthhee  ppoolliiccyy,,  II  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ppoowweerr  ttoo  sseettttllee,,  ssoo  lloonngg  aass  iitt  iiss  eexxeerrcciisseedd  

wwiitthh  tthhee  rreeqquuiissiittee  bboonnaa--ffiiddeess,,  iiss  uunnffeetttteerreedd..        

((ff))  TThhiiss  bbrriinnggss  mmee  ttoo  aannootthheerr  iissssuuee  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  ddeeffeennddaannttss..    CCoouunnsseell  

hhaass  ssoouugghhtt  oonn  tthheeiirr  bbeehhaallff  ttoo  vviiggoorroouussllyy  aarrgguuee  tthhaatt  iiff  tthhee  iinnssuurreerr  

hhaass  aann  uunnffeetttteerreedd  ddiissccrreettiioonn  ttoo  sseettttllee  ccllaaiimmss  aanndd  tthheenn  rreeccoovveerr  aannyy  

ssuummss  ppaaiidd  oouutt  ffrroomm  aann  iinnssuurreedd,,  tthheenn  tthhee  iinnssuurreedd  ((tthhee  eeccoonnoommiiccaallllyy  

wweeaakkeerr  ooff  tthhee  ttwwoo  ppaarrttiieess  iinn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp))  mmaayy  bbee  ppllaacceedd  aatt  

rriisskk  ooff  sseerriioouuss  ffiinnaanncciiaall  lloossss  bbyy  hhaavviinngg  ttoo  rreeiimmbbuurrssee  wwhhaatt  mmiigghhtt  

aammoouunntt  ttoo  uunnwwaarrrraanntteedd  ppaayymmeennttss..    II  aamm  nnoott  ppeerrssuuaaddeedd  tthhaatt  tthheerree  

iiss  aannyy  pprrooppeerr  oorr  rreeaassoonnaabbllee  ccaauussee  ffoorr  ssuucchh  aa  ccoonncceerrnn..    IItt  ccaannnnoott  bbee  
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ttoo  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  aann  iinnssuurreerr  ttoo  ppaayy  oouutt  mmoonniieess  iinn  tthhee  hhooppee  ooff  

rreeccoovveerriinngg  ffrroomm  tthhee  iinnssuurreedd,,  ssoo  lloonngg  aass  tthheerree  iiss  aa  ggoooodd  ppoossssiibbiilliittyy  

tthhaatt  lliittiiggaattiioonn  mmiigghhtt  eennssuuee  aass  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  aanndd  wwhheerree  tthhee  iinnssuurreerr  

wwoouulldd  bbee  bboouunndd  ttoo  iinnccuurr  ffuurrtthheerr  lleeggaall  ccoossttss  aanndd  rruunn  tthhee  rriisskk  ooff  

hhaavviinngg  ttoo  ppaayy  ccoossttss  iiff  iitt  wweerree  uunnssuucccceessssffuull..    TThhiiss  sseeeemmss  ttoo  mmaakkee  

lliittttllee  bbuussiinneessss  sseennssee..  

  

((gg))  IInn  aannyy  ccaassee  tthhee  llaaww  iimmppoosseess  aa  dduuttyy  ooff  bboonnaa--ffiiddeess  oonn  tthhee  iinnssuurreerr,,  

tthhee  bbrreeaacchh  ooff  wwhhiicchh  ccaann  iinn  aapppprroopprriiaattee  ccaasseess  bbee  rreelliieedd  uuppoonn  bbyy  aann  

iinnssuurreedd..    IInn  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  ffoorr  eexxaammppllee  tthheerree  aarree  ccrreeddiibbllee  

aalllleeggaattiioonnss  ooff  ccoolllluussiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnssuurreerr  aanndd  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  oorr  

tthheeiirr  iinnssuurreerrss,,  rreecckklleessss  sseettttlleemmeennttss  ooff  oobbvviioouussllyy  oovveerr  iinnffllaatteedd  

ccllaaiimmss,,  sseettttlleemmeennttss  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  wwhheerree  tthhee  iinnssuurreedd  

ccoouulldd  nnoott  oonn  aannyy  rreeaassoonnaabbllee  aasssseessssmmeenntt  oorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  

cciirrccuummssttaanncceess  ooff  aann  aacccciiddeenntt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aatt  ffaauulltt,,  aa  llaacckk  ooff  

bboonnaa--ffiiddeess  mmiigghhtt  pprrooppeerrllyy  aavvooiidd  tthhee  iinnssuurreedd’’ss  oobblliiggaattiioonn  ttoo  rreeppaayy..    

BBuutt  tthhee  iinnssuurreedd  mmuusstt  rraaiissee  tthhee  iissssuuee  ffrroonnttaallllyy  oonn  tthhee  pplleeaaddiinnggss..  

  

((hh))  TThhiiss  wwaass  nnoott  ddoonnee  hheerree..    TThhee  iissssuuee  ooff  llaacckk  ooff  bboonnaa--ffiiddeess  hhaadd  nnoott  

bbeeeenn  rraaiisseedd  oonn  tthhee  pplleeaaddiinnggss..    CCoouunnsseell  ffoorr  tthhee  DDeeffeennddaanntt  iinn  tthhee  

ccoouurrssee  ooff  ssuubbmmiissssiioonnss  aatttteemmpptteedd  ttoo  iinnttrroodduucceedd  iitt..    WWhheenn  hhee  wwaass  

aasskkeedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ppaarraaggrraapphhss  ooff  tthhee  ddeeffeennccee  wwhhiicchh  ggaavvee  rriissee  ttoo  

iitt,,  hhee  iiddeennttiiffiieedd  sseevveerraall  ppaarraaggrraapphhss  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  ssttaatteemmeennttss  ttoo  

tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  sseettttlleemmeenntt  ppaayymmeennttss  wweerree  mmaaddee  wwiitthhoouutt  aannyy  

aaddmmiissssiioonn  ooff  lliiaabbiilliittyy  bbyy  tthhee  ddrriivveerr,,  wwiitthhoouutt  aannyy  aauutthhoorriittyy  oorr  lleeggaall  

oobblliiggaattiioonn..    II  aamm  uunnaabbllee  ttoo  aaggrreeee  tthhaatt  tthheessee  ggeenneerraall  ssttaatteemmeennttss  

ccoouulldd  ggiivvee  rriissee  ttoo  aa  pplleeaa  ooff  aa  llaacckk  ooff  bboonnaa--ffiiddeess..    AA  pplleeaa  ooff  aa  llaacckk  

ooff  bboonnaa--ffiiddeess  rreeqquuiirreess,,  bbootthh  bbyy  iittss  nnaattuurree  aanndd  uunnddeerr  tthhee  CCiivviill  

PPrroocceeeeddiinngg  RRuulleess  ((CCPPRR))  aa  ggrreeaatteerr  ddeeggrreeee  ooff  ppaarrttiiccuullaarriittyy..      SSiinnccee  

ttoooo,,  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  wwiitthh  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  aavvooiiddiinngg  aa  

ssttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinnssuurreedd  ttoo  rreeppaayy  ssuummss  ttoo  tthhee  

iinnssuurreerr,,  II  wwoouulldd  hhaavvee  tthhoouugghhtt  tthhaatt  tthhee  aalllleeggaattiioonnss  wwoouulldd  hhaavvee  hhaadd  

ttoo  bbee  mmoorree  ccoommppeelllliinngg  aass  iinn  tthhee  eexxaammpplleess  II  hhaavvee  ggiivveenn  aabboovvee..  

  

((ii))  FFaarr  ffrroomm  ffiinnddiinngg  aa  llaacckk  ooff  bboonnaa--ffiiddeess,,  II  ffiinndd  tthhaatt  tthhee  bbaarree  

ssttaatteemmeenntt  ooff  TTaarriiqq  iinn  wwhhiicchh  hhee  ddeessccrriibbeedd  tthhee  ccoolllliissiioonn,,  lleefftt  GGuullff  

wwiitthh  lliittttllee  cchhooiiccee  bbuutt  ttoo  sseettttllee..    RReeffeerreennccee  wwaass  mmaaddee  iinn  

ccoorrrreessppoonnddeennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccllaaiimmaanntt  aanndd  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  ((ooff  

wwhhiicchh  tthhee  DDeeffeennddaannttss  wweerree  aawwaarree)),,  ttoo  TTaarriiqq’’ss  aaddmmiissssiioonn  ooff  

lliiaabbiilliittyy  aatt  tthhee  SStt..  JJaammeess  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  

aacccciiddeenntt..    HHee  mmaayy  hhaavvee  ddoonnee  ssoo  iinn  bbrreeaacchh  ooff  tthhee  ppoolliiccyy..    BBuutt  tthhaatt  

iiss  iimmmmaatteerriiaall  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  tthheerree  wwoouulldd  

hhaavvee  bbeeeenn  aa  bboonnaa  ffiiddee  ddeeffeennccee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ddeeffeennddaannttss  iinn  tthhee  

rruunnnniinngg  ddoowwnn  aaccttiioonn  iiff  iitt  hhaadd  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhaatt..    TThhee  aalllleeggaattiioonn  tthhaatt  
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TTaarriiqq  mmaaddee  tthhee  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddiissppuutteedd  iinn  

tthheessee  pprroocceeeeddiinnggss..    IInnddeeeedd  tthhee  DDeeffeennddaannttss  hheerree  hhaavvee  ttrruullyy  nnoott  ppuutt  

ffoorrwwaarrdd  aannyy  ffaaccttss  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhhiicchh  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  tthhiirrdd  

ppaarrttyy  ccllaaiimmss      wweerree  iimmpprrooppeerrllyy  sseettttlleedd..    IInn  aannyy  ccaassee  II  ccoonnssiiddeerr  iitt  

ssiiggnniiffiiccaanntt  tthhaatt  tthhee  ccllaaiimmss  wweerree  sseettttlleedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  wwiitthhoouutt  aannyy  

aaddmmiissssiioonn  ooff  lliiaabbiilliittyy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  DDeeffeennddaannttss..      

  

((jj))  OOnn  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  nnoottee,,  II  ffiinndd  ttoooo  tthhaatt  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ttoo  

rreeppaayy  mmoonniieess  wwhhiicchh  tthhee  CCllaaiimmaanntt  ppaaiidd  uunnddeerr  tthhee  ttwwoo  sseettttlleemmeennttss  

iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  bbyy  SSeeccttiioonn  XX  ((AAvvooiiddaannccee  ooff  cceerrttaaiinn  

tteerrmmss  aanndd  RRiigghhttss  ooff  RReeccoovveerryy))  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  wwhhiicchh  ssaayyss::  

  ““NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  iinn  tthhiiss  PPoolliiccyy  oorr  aannyy  eennddoorrsseemmeenntt  

hheerreeoonn  sshhaallll  aaffffeecctt  tthhee  rriigghhtt  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  eennttiittlleedd  ttoo  

iinnddeemmnniittyy  uunnddeerr  tthhiiss  PPoolliiccyy  oorr  ooff  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ttoo  

rreeccoovveerr  aann  aammoouunntt  uunnddeerr  oorr  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  

LLeeggiissllaattiioonn..  BBuutt  tthhee  IInnssuurreedd  sshhaallll  rreeppaayy  ttoo  tthhee  

CCoommppaannyy  aallll  ssuummss  ppaaiidd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  wwhhiicchh  tthhee  

CCoommppaannyy  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  lliiaabbllee  ttoo  ppaayy  bbuutt  ffoorr  

tthhee  LLeeggiissllaattiioonn””..  ((eemmpphhaassiiss  mmiinnee))  

  TThhiiss  eexxpprreessss  tteerrmm  ccoovveerrss  tthhee  ssiittuuaattiioonn  hheerree..    GGuullff’’ss  lliiaabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  

aarroossee  oonnllyy  bbyy  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  AAcctt,,  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  tthhiiss  ccllaauussee  

wwaass  ttrriiggggeerreedd..  

  

((ll))  IInn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  hhiiss  ssuubbmmiissssiioonnss,,  CCoouunnsseell  ffoorr  tthhee  DDeeffeennddaannttss  

ccoonntteennddeedd  tthhaatt  SS..  1122((11))  ooff  tthhee  AAcctt  mmuusstt  bbee  rreeaadd  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aanndd  

ssuubbjjeecctt  ttoo  SS..  1100((11))..    II  rreejjeecctt  tthhiiss  ssuubbmmiissssiioonn..    SSeeccttiioonn  1100((11))  ssiimmppllyy  

iimmppoosseess  tthhee  ssttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ssaattiissffyy  jjuuddggmmeennttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  

tthhiirrdd  ppaarrttyy  ccllaaiimmss  eevveenn  wwhheerree  tthhee  iinnssuurreerr  iiss  nnoott  mmaaddee  aa  ppaarrttyy  ttoo  tthhee  

pprroocceeeeddiinnggss,,  uunnlleessss  lliiaabbiilliittyy  iiss  eexxcceepptteedd  aass  pprroovviiddeedd..      NNoo  iissssuuee  ooff  

rreeccoovveerraabbiilliittyy  aarriisseess  uunnddeerr  SS..  1100((ii))..    UUnnddeerr  tthhee  uussuuaall  tteerrmmss  ooff  aa  

ccoonnttrraacctt  ooff  iinnddeemmnniittyy  iitt  wwoouulldd  nnoott..    TThhee  SSeeccttiioonn  aallssoo  ddeeaallss  wwiitthh  

lliiaabbiilliittyy  ccoovveerreedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppoolliiccyy..  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  SS..  1122((11))  ddeeaallss  wwiitthh  lliiaabbiilliittyy  wwhhiicchh  iiss  aavvooiiddeedd  

uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbuutt  wwhhiicchh  tteerrmmss  aarree  rreennddeerreedd  

iinneeffffeeccttiivvee,,  oonnllyy  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  pprroovviissiioonn..    TThhee  lliiaabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  iiss  

iimmppoosseedd  bbyy  ooppeerraattiioonn  ooff  llaaww..    IItt  iiss  oonnllyy  iinn  tthhiiss  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  

ssiittuuaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  bbyy  SS..  1122((11))  tthhaatt  tthhee  iinnssuurreedd  iiss  rreeqquuiirreedd,,  iinn  aa  

ccoommpplleettee  rreevveerrssaall  ooff  rroolleess  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  iinnddeemmnniiffyy  tthhee  iinnssuurreerr..    

TThheerree  iiss  nnootthhiinngg  wwhhiicchh  ssuuggggeessttss  tthhaatt  sseeccttiioonnss  aarree  ttoo  bbee  rreeaadd,,  oonnee  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ootthheerr,,  aanndd  iinnddeeeedd  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  aass  II  hhaavvee  ppooiinntteedd  

oouutt  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ddiissttiinncctt  aanndd  iirrrreeccoonncciillaabbllee..  
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((mm))  FFiinnaallllyy,,  II  mmaakkee  tthhiiss  oobbsseerrvvaattiioonn,,  tthhaatt  II  bbeelliieevvee  ppuuttss  ppaaiidd  ttoo  tthhee  

DDeeffeennddaanntt’’ss  ssuubbmmiissssiioonnss..    IIff  tthhee  DDeeffeennddaannttss’’  aarrgguummeennttss  wweerree  

ttoo  bbee  aacccceepptteedd  aanndd  ssiinnccee  tthhee  ccoonntteennttiioonn  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  bbeeccaauussee  

SS..1122  ((22))  iimmppoosseess  tthhiiss  lliiaabbiilliittyy  ttoo  rreeppaayy,,  tthheenn  tthhee  iinnssuurreedd  mmuusstt  

bbee  aa  ppaarrttyy  ttoo  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  ppaayy,,  tthheenn  tthhee  rreessuulltt  wwoouulldd  bbee  

tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  bbrreeaacchheess  tthhee  ppoolliiccyy  wwoouulldd  bbee  iinn  aa  bbeetttteerr  

ppoossiittiioonn  ttoo  iinnfflluueennccee  tthhee  oouuttccoommee  ooff  aa  ccllaaiimm  tthhaann  oonnee  wwhhoo  

aabbiiddeess  bbyy  iittss  tteerrmmss..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss  oonnee  wwhhoo  kknnoowwiinnggllyy  

ppeerrmmiittss  aa  bbrreeaacchh  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  aass  ddiidd  NNaasseeeemm,,  bbyy  ppeerrmmiittttiinngg  

aann  uunnddeerr--aaggeedd  ddrriivveerr  ttoo  uussee  tthhee  vveehhiiccllee,,  aanndd  wwhhoo    aass  aa  rreessuulltt  

ccaauusseess  tthhee  iinnssuurreerr  ttoo  iinnccuurr  ssttaattuuttoorryy  lliiaabbiilliittyy  ttoo  tthhiirrdd  ppaarrttiieess,,  

wwoouulldd  bbee  bbeetttteerr  ppllaacceedd  tthhaann  aann  iinnssuurreedd  wwhhoo  ccaauusseess  tthhiirrdd  ppaarrttyy  

lloossss  iinn  cciirrccuummssttaanncceess  eexxpprreessssllyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  uunnddeerr  tthhee  ppoolliiccyy..    

TThhiiss  ttoooo,,  wwoouulldd  lleeaadd  ttoo  aann  aabbssuurrddiittyy  aanndd  wwoouulldd  aaccttuuaallllyy  

rreewwaarrdd  tthhee  mmiisscchhiieeff  tthhaatt  tthhee  AAcctt  aaiimmss  ttoo  aaddddrreessss..  

  

DDiissppoossiittiioonn  

55..  TThheerree  sshhaallll  bbee  jjuuddggmmeenntt  ffoorr  tthhee  CCllaaiimmaanntt  iinn  tthhee  ssuumm  ooff  $$9933,,228833..6688  wwiitthh  

iinntteerreesstt  tthheerreeoonn  aatt  tthhee  rraattee  ooff  55%%  ppeerr  aannnnuumm  ffrroomm  tthhee  2222
nndd

  FFeebbrruuaarryy  22001111  ttoo  tthhee  

2244
tthh

  AApprriill  22001122..    TThhee  ddeeffeennddaannttss  ttoo  ppaayy  tthhee  ccllaaiimmaanntt’’ss  pprreessccrriibbeedd  ccoossttss  ooff  tthhee  

aaccttiioonn..  

  

DDaatteedd  tthhiiss  1122
tthh

  ddaayy  ooff  AApprriill,,  22001122  
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