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مجله حقوقی دادگستری (علمی پژوهشی)
سال  /75شمارهی  /74تابستان  /1390صفحات  103تا 128

مسؤوليت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
و تحوالت آن در حقوق ایران
عبداهلل خدابخشی

1

چکیده

حوادث ناش�ي از رانندگی و تصدی وس�یلهي نقلیهي موتوری ،ش�ایعترین

حوادث س�الهای اخیر محس�وب میش�وند؛ در ایران نیز ،آمار آن از حد استاندارد
فراتر اس�ت .اخي�را ً در ايران ،قوانیني به تصويب رس�يده كه س�بب تحول در نظام

مس�ؤوليت مدنی و جبران خس�ارت زیاندیدهي اينگونه حوادث شده است؛ امري
كه نظام بیمهای جبران خسارت را نیز متأثر میکند .اين نوشتار در پي پاسخ به اين
پرس�ش اس�ت که آیا این تحوالت ،مبنای مس�ؤوليت را دگرگون نموده و از مباحث

ضمان فقهی دور نموده؛ يا آنكه در این مبانی تغییری حاصل نیامده اس�ت؟ نتيجه
آنكه ،نظريهي «جبران خسارت بيحد و حصر زيانديده» موضوع مادهي  26قانون
رس�يدگي به تخلف�ات رانندگي با نظام حقوقي ايران س�ازگار نيس�ت؛ و در واقع با

نظريهي «انتساب فقهي» ميتوان به تفسيري متعادل دست يافت.
واژگان کلیدی:

حادثهي رانندگی ،تقصیر زیاندیده ،انتساب عرفی ،دارنده ،راننده
 .1دكتري حقوق خصوصي ،دادرس دادگاه عمومی حقوقی مشهد.
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درآمد
حوادث ناش��ي از رانندگي وس��ايل نقليه ،مهمترين و ش��ايعترين شبهجرمي
است كه در سالهای اخير دادگاهها را به خود مشغول كرده است (كاتوزيان ،جنيدي
ن حوادث ،بهگونهاي اس��ت كه ازاصول و
و غمامي )59 :1380 ،اهميت روزافزونی اي 
ي مجزا از حقوق مربوط
قواعد حاكم بر ساير حوادث ،انحراف يافته و به تدريج به صورت 
ب ه ش��بهجرم 1و حقوق حاكم بر خطا بررس��ي ميش��وند؛ اين بدان معنااست كه فقط
ف از اصول و قواعد اكتفا نش��ده اس��ت؛ بلكه اصولي نو و مجزا بر اين حوادث
ب ه انحرا 
حكومتمينمايد.
پس از تصويب قانون پنجم ژوئيه  1985فرانسه و تأكيد اينقانون بر حوادث
رانندگي و بنيان نهادن قواعد پيش��رفتهاي ب��ا تكيه بر بيمهي اجباري ،آندره تنك در
اينكه آيا اين قانون ميبايست در فصل شبهجرم ،از حوادث رانندگي ياد ميكرد ،اظهار
ترديد كرده و ميگويد «قلمرو سنتي شبهجرم و حقوق مسؤوليت مدني ،ميبايست به
م شود .قسماول بايد از اعمال و رفتار
دو بخش حقوق شبهجرم 2و حقوق حادثه 3تقسي 
عمدي و قس��م دوم از تصادفات بحث كند .قانون جديد ميبايس��ت مسؤوليت مدني
ت را در برميگيرد ،حداقل ش��امل حوادث
را از تصادف��ات جدا كند .فصلي كه تصادفا 
ي از كار ،حوادث رانندگيو پزش��كي اس��ت» (« .)Tunc, 1988: 464بيگمان
ناش�� 
مس��ؤوليت ناشي از حوادث رانندگي ،از نظر شمار رويداد و نيز اهميت خسارت ب ه بار
آمده ،مهمترين بخش مس��ؤوليت مدني اس��ت .با وجود اين ،قواعد عمومي مسؤوليت

ت و نتايج نادرستي به بار ميآورد»
بهشكل مرسوم خود در اين زمينه قابل اجرا نيس 
(كاتوزي��ان )598 :1378 ،برخي معتقدند ،قانونگذار بايد به صراحت ،اعمال نظريهي
ت بردارد؛
خطر را در اين مورد اعالم نمايد و از توجيههاي سست نظريهي تقصير دس 
4
راننده اتومبيل نيز بايد غرامت و خسارت را كه از ميان اجتما ع ميگذرد ،تحمل كند؛
ي كربنيه ،در اين زمينه حقوق مس��ؤوليت مدني حكومت ندارد؛ بلكه هدف
ب��ه گفت ه 
اصلي ،جبران خسارت است و بيمهگر ،شخصيت اصلي در تحقق خارجي آن ميباشد
1. Law of Tort.
2. Tort Law.
3. Accident Law.
4. As said by Keeton and O’connell: “the outomobile should pay its way throught
Society” (Tunc, 1988: 462).
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ت از تأثير بس��يار
(كاتوزيان .)520 :1378 ،مالحظهي نقش بيم ه در اينزمينه ،حكاي 
ي در حوادث مذكور دارد؛ به نحويكه ميتوان روند كليحقوق
عميق اين نهاد حقوق 
ن ح��وادث را به مباني نظريهي خطر نزديك دانس��ت .امروزه توس��عهي
حاك��م بر اي 
بيمههاي مسؤوليت و قواعد رانندگي قرين هم شدهاند و در هيچ نظامي نميتوان اين
دو را از هم جدا نمود .اين پيوند بهنحوي اس��ت كه در جامعهاي مانند ايران ،بيمه را
با اتومبيل میس��نجند و هنگاميكه از نقص حقوق بيمهاي يا قوت آن سخن به ميان
ميآيد ،حوادث رانندگي به ذهن متبادر ميشود.
ب��رای حص��ول به هدف خود در این نوش��تار ،ابتدا نگاه��ی مختصر به حقوق
تطبیقی و به طور خاص نظام حقوقی فرانسه داریم و سپس آخرین تحوالت قانونگذاری
ايران که به ویژه در پرتو بیمههای مسؤولیت تحقق یافته است ،بررسي ميشود.
ث رانندگي در حقوق فرانس ه
 .1تحوالت قواعد حقوقي مرتبط با حواد 
تحول قواعد حقوقي و مقررات كشورهاي مختلف در زمينهي حوادث رانندگي،
قابل توجه است .قانونگذار ب ه دنبال انقالب حقوقي صورت گرفته در اين زمينه ،توان
مقاوم��ت را در برابر نظرياتجديد از دس��ت داده و قواعد پيش��رفتهاي تدوين نموده
ق فرانس�� ه بررسي ،آنگاه با
ث در حقو 
اس��ت .در اين بخش وضعيت حقوقياين حواد 
تحوالت حقوق ایران به ویژه در خصوص قوانین بیمهای مقايسه ميشود.
در فرانسه تا پيش از سال  1985ميالدي ،رويهي قضايي با استفاد ه از تفسير
بند نخست مادهي  1384قانون مدني 1درصدد حل معضالت حوادث رانندگي برآمده
بود .حكومت يكصد و هش��تاد سالهي قانون مدني و تحوالت چشمگير رويهيقضايي
ف بند نخس��ت ماد هي مذكور نتوانس��ت از تهافت آراء صادره در اين خصوص
با كش�� 
ن اي��ن آراء قابل توجه بود .از جمل ه در رأي
جلوگي��ري كند .در مواردي ،تعارض ميا 
ن كش��ور فرانسه 2،عبور سگي از
مورخ دهم آوريل ،1964از ش��عب هي دوم مدني ديوا 
ميان جاده و از مقابل راننده را از اس��بابمعافكننده در تصادف دانسته است؛ اما در
رأي مورخ بيس��ت و چهارم مارس  ،1965همان ش��عبه ،عبور گربهاي از مقابل راننده
« .1شخص نه تنها مسؤول زیانهایی است که با عمل خود به دیگری وارد آورده ،بلکه مسؤول زیانهای وارده به
جهت اشخاص تحت مسؤولیت یا اشیای تحت نگهداری خود نیز میباشد».
2. Cass. 2e civ, 10 Apr 1964, D. 1964. 169.
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ب نشناخته است؛ 1حال آنكه در هر دو پرونده ،تصميم هيأ 
ت
را در زمرهي ايناس��با 
ل اتخاذ ش��ده ب��ود؛ همين تركيب
ي با ش��ركت س��ه قاضي و همراهي چهار وكي 
بدو 
قاض��ي و وكيل نيز ،در مرحل��هي پژوهش ،به ماهيت دعوا رس��يدگي نموده بودند؛ و
ديوان كش��ور نيز در آخرين مرحله وارد رس��يدگي شده بود .رويهي مذكور سبب شد
ش��ركتهاي بيمه براي رهايي از مس��ؤوليت ،ايرادات تقصير زياندي��ده و ثالث را به
ت با مبالغ
ت نيز پیش��نهاد جبران خس��ار 
فراوان��ي مطرح نمايند؛ در مرحلهي مذاكرا 
ت سي و شش درصد از زيانديدگان
ي ارائه ميدادند .نتيجهي اين روند ،محرومي 
پايين 
ت خارج
نس��بت ب ه جبران خس��ارت بود؛ حتي جبران خسارت در موارد ممكن در حال 
ت الزم براي رس��يدگي در دادگاه نيز
از دادگاه نيز دوازده ما ه به طول ميانجاميد .مد 
سي ماه برآورد شد ه بود (.)Stapleton,1998: 365
از آنجا ك ه در فرانس��ه از سال  1958بيم هي مسؤوليت اتومبيل اجباري شده
ي بر تقصير رنگ و بويي بيگانه به خود گرفت .به تدريج انديشهي
بود ،مسؤوليت مبتن 
ن و توسعهي بيمهي مسؤوليت ،زمينه را براي
توزيع زيان بر تمام مس��ؤوالن و رانندگا 
ع قانوني خاص در زمين هي حوادث رانندگي فراهم آورد .قانون پنجم ژوئيه 1985
وض 
ي همـراه ش��ده و مانند
ن بدنته 2معروف اس��ت ،با پوش��ـش بيمهي اجبار 
ك ه به قانو 
ستون محكمي مورد حمايت قرار گرفت؛ اين قانون ،در حقوق فرانس ه تأثير بسيا ر نهاد؛
ن قانون به
ي ايجاد كرد .مبناي اي 
به قول آندره تنك ،در زمين هي مسؤوليت مدنيانقالب 
دور از نظريهي تقصير است و به صورتي افـراطآميز از نظريهي جبران خسارت مطلق
سببيت» نام
پـيروي ميكند؛ ب ه نحوي كه برخي آن را «جبران خسارت بدون رابطهي
ّ
ج از مسؤوليت مدني
م آن را خار 
ي ديگر ،سيسـت 
نهـادهاند ()Tunc, 1988: 371؛ برخ 
1. Cass. 2e civ, 24 mar 1965, D. 1965. 405.
 .2اين قانون ( )loi Badinterپيش��ينهي قابل توجهي دارد :در س��ال  1964ميالدي وزير دادگس��تري فرانسه
( )Jean Foyerبراي تدوين قانوني مبتني بر نظري هي خطر تالش نمود ،اما در اثر برخورد جدي با آنكه ،نتيجهي
ت مواجه ش��د .هنگامي كه رابرت بدنته ()Robert Badinter
ي بود ،با شكس�� 
ي حرفها 
ائتالف بيمهگرها و وكال 
ي وقتشد ،در صدد انجام اين مهم برآمد و كميسيوني تحت رياست رئيس سابق
در س��ال  1981وزير دادگس��تر 
ديوان كشور فرانسه ( )Pierre Belletتشكيل داد .اعضاي كميسيون مشتمل بر سهقاضي ،دو بيمهگر ،دو وكيل
ق بودند .بدنته،
ح مواف 
ي و يك استاد حقوق بود .اين بار از ائتالف سابق خبري نبود و بيمهگرها در كل با طر 
حرفها 
ن اينكه خود را متوجه مناقشهي عمومي كند،
ش كميس��يون را مياندانشگاهها و دانش��كدههاي حقوق ،بدو 
گزار 
ت به عمل آمده ،اليحهاي را تنظيم و براي افزايش امكان تصويب آن ،به ناچار
منتشر نمود؛ سپس بر اساس تحقيقا 
از بس��ياري از اصول آن چشمپوشي نمود .شكيبايي و ديپلماسي او سرانجام در پنجم ژوئيه  1985ب ه ثمر رسيد و
ق آرا تصويبشد (. )Tunc, 1971: 464
اليحه به اتفا 
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ن امر در آغاز تصويب قانون ،سب 
ب
قلمداد ميكنند ()Stapleton, 1998: 371؛ هـمي 
ن ش��د ( ،)Stapleton, 1998: 371اما پس از
بيتوجهي رويهي قضايي نس��ـبت به آ 
ن بر دادگاهها ،در پرتو حمايت بيمهي
چند س��ال از تصويب و حاكمشدن فلس��فهي آ 
مسؤوليت مدني ،تفسيري روان و مطابق با هدف آن قانون ،در محاكم اعمال گرديد.
 .2جايگاه نظريهي تقصير در حوادث رانندگ 
ي
ي كه از بنـد نخـست مادهي 1384قانون مدني
در حقوق فرانسه ،با تفـسير 
ل نظريهي تقصير ش��روع ش��د و در حوادث رانندگي به اوج
فرانس�� ه به عمل آمد ،افو 
خود رسيـد .تـورنو 1در اين مورد اعالم ميكند كه تقصير ،متزلزل شده ،اما الزم است
ق و اقتصاد را در نـظر گرفت
ن اخـ�لا 
نگ��رش مجددی به آن داش��ت و هماهنگي ميا 
( .)Nicolas, 1974: 337آندره تنك نيز در مورد لزوم جبران خس��ارت زيانديدگان
ح��وادث رانندگي و در حمايت از عدم تأس��ي به نظريهي تقصي��ر ميگويد« :داليلي
وج��ود دارد بر اينكه چرا تم��ا م قربانيان تصادفات رانندگي بايد خس��ارت را دريافت
ي را ايجاد ميكنن��د و به داليل مختلف موجب
دارند .وس��ايل نقليهيموتوري خطر 
ن خسارت،
مرگ ،خس��ارت و نتايج غمانگيزي ميش��وند .از نقطهنظر اجتماعي ،جبرا 
مطلوب است؛ بر اين اساس كه بيشتر كشورهاي اروپايي،چندين ده ه است مسؤوليتي
ي اتومبيل پذيرفته و به س��ود زيانديده
مبتن��ي بر ظاهر وقاي��ع و خطر ،براي دارنده 
مقرر داش��تهاند و الزم ميدانند ك ه رانندهي اتومبيل خود را بيمه كند .در عين حال،
بيش��تر مقررات ،از جبران خس��ارتش��خص صدمهديدهاي ك ه داراي تقصير ميباشد
و ب��ه دليل اين تقصير دچار صدم ه ش��ده اس��ت ،خودداريكردهان��د؛ حال آنكه در
ي وجود دارد كه بايد اعالم ش��ود :اگ��ر تقصير از ميان
اين ميان سفس��ط ه و اش��تباه 
ي رفتار كه پدر خوب خانواده
ت كه نوع 
ف ش��ده اس�� 
فرمولهايمتعدد ،اينگونه تعري 
انج��ام نميدهد ،نتيجهياجتنابناپذيرآن ،اين اس��ت كه اموري چون؛ اش��تباههاي
متعدد 2،سهو در عمل 3و مانند آن را كه براي ما امري واقعي محسوب ميشوند ،نبايد
ن اش��تباهها ،انس��انهايي هس��تند كه خطر ترافيك بر آنها
تقصير ناميد .قربانيان اي 
1. Tourneau.
2. The Multiple Errers.
3. Inadvertence.
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ن خطرات بر عهده 
ي
ل ش��ده اس��ت؛ در ابتداي امر به نظر ميرس��د تحميل اي 
تحمي 
كس��ي كه آنها را ايجاد كرده اس��ت ،منصفانهتر اس��ت .تقصير در معناي دقيق كلمه
ت آنها
ت بين وس��ايل نقليهي موتوري و ده درصد تصادفا 
فقط در پنج درصد تصادفا 
با موانع ثابت ديگر صورت ميگيرد .اگر تصور ش��ود ك��ه رانندهي مقصر ،خود قرباني
حادثه است .از اين منظر ،در مقايسه با تقصيرش به نحوي شديد مجازات شده است»
( .)Tunc, 1988: 462-463ژوسران معتقد است« :انصاف حكم ميكند ضرر بر كسي
كه كاري انجام داده و آن را به وجود آورده است،تحميل شود ،نه بر كسي كه نقشي
ندارد و ب ه حكم اتفاق ،پذيراي خسارت شده است» (كاتوزيان.)189 :1378 ،
تحوالت حقوقی در س��طح نظامهای مختلف ،س��بب شده است که تقصير در
ي متزلزل ش��ده و مس��ؤوليت نوعي بر دارندگان وسایل نقلیهي
قلمرو حوادث رانندگ 
ل گردد ،اما بهرغم تحوالت جهاني در اي��ن زمينه ،مالحظهي رويهي
موتوري تحمي�� 
ظ نمود ه است؛ علت را،
ي تقصير را همچنان حف 
قضايي ايرانگرايش ب ه س��مت نظريه 
ن قانون،
بايد در جهتگيري قانون مجازاتاسالمي دانست؛ زيرا مواد  333تا  337اي 
با اش��اره به تقصير راننده ،رویهي قضایی را به این س��مت هدایت نموده است .ادارهي
حقوقي قو هي قضايي ه نيز معتقد است كه قانون بیمهي اجباری دارندگان وسايل نقليه
موتوري زميني در مقابل اش��خاص ثالث مصوب  1347بر مبناي تقصير وضع ش��ده
ن حقوقي كهبر تفكيك ميان دارنده و
اس��ت؛ 1افزون بر اين ،نظر برخي از نويس��ندگا 
رانن��د ه قرار گرفته و جمع ميان قواعد مختلف را بدين صورت عملي نموده بودند ،در
عمل اجرا نميشد (كاتوزيان .)614 :1378 ،در اينجا بحث تفصيلي از وضعيت قانون
سابق و نظريهي تفكيك دارنده و راننده الزم به نظر نميرسد و تأكيد بر وضع موجود
و بررس��ي قوانین مهمی مانن��د قانون اصالح قانون بیمهي اجباری مس��ؤوليت مدني
دارندگان وس��ايل نقليه موتوري زميني در مقابل ش��خص ثالث مصوب  ،1387که از
آن به قانون جدید یاد میکنیم و قانون رس��يدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389
است؛ امري که در ادامه بیان میشود.

 .1نظريهي شمارهي  ،7/5493به تاريخ  ،1359/11/11ادارهي حقوقي قوه قضاييه به نقل از (خدابخشی،1379 ،
.)80

عبداهلل خدابخشی

 .3بررسی تحوالت احتمالی در حقوق ایران
س��خن از تحوالت «احتمالی» به این دلیل است که :اوالً ،هنوز رویهي قضایی
خ��ود را در آزم��ون مثبت و منفی این تحوالت نس��نجیده اس��ت و کمتر رأی صادر
نموده اس��ت؛ ثانیاً ،دکترین نیز وضعی شبیه به آن دارد؛ ثالثاً ،امکان تحول در رویهي
قضایی ،امری محتمل است؛ زیرا به دالیلی انتظار تحول در رویهي قضایی ناچيز است
(خدابخشی .)188-191 :1389 ،بنابراین ،در این قسمت ،تغییرات قانونی را بر اساس
استنباط خود و با احتیاطی که الزمهي حرکت اولیه ميباشد ،بررسی میکنیم.
 .3-1تعهد به بيمه يا تعهد به جبران خسارت در قانون جدید
مفاد مادهي  1قانون بیمهي اجباری مس��ؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه
موتوري زميني در مقابل ش��خص ثالث مصوب ( 1347قانون س��ابق) ،مشتمل بر دو
تعهد بود؛ نخس��ت :اجباري ش��دن پوش��ش بيمه و تكليف دارندهي وسيلهي نقليه به
اين امر؛ دوم ،مس��ؤوليت مدني ناش��ي از تصدي اين وس��يله و سمت «دارندگي» آن.
اصالحيهي اين قانون در سال  ،1387متضمن تغييرات عمدهاي است؛ تغييراتي كه از
نظر تئوري حائز اهميت میباشد.
 .3-1-1مناقشهي حقوقی پیرامون مفهوم دارنده
عبارت «دارنده» كه در هر دو قانون آمده اس��ت ،به ويژه در دكترين حقوقي،

م��ورد اختالف نظر بود؛ از اين نزاع آثار مهمي به دس��ت ميآمد؛ عدهاي حكم مادهي
 1قانون س��ابق را مش��تمل بر تعهد به جبران خسارت ميدانستند (كاتوزيان:1378 ،
 .)614مس��ؤوليتي كه چهرهي نوعي و به دور از تقصير داش��ت و در مورد مبناي آن
نيز گفتوگوي بس��يار ش��ده بود .برخی نی��ز معتقد بودند که از م��ادهي  1آن قانون
نمیتوان مبنای تازهای به دس��ت آورد؛ اما متضمن برخی تغییرات میباشد؛ تغييراتي
كه ميتواند در تحقق مس��ؤولیت مؤثر باشد (بنگريد به :خدابخشی .)80 :1379 ،قدر
مش��ترك اين نظريات ،دور بودن مس��ؤوليت دارنده از نظريهي تقصير و تمايز مفهوم
«راننده» و «دارندهي» وس��يلهي نقليه بود .يكي ،بر مبناي تقصير و ديگري بر اساس
نظريهي خطر يا نزديك به آن تحليل ميشد که ورود به آن مباحث ،ضروري نيست،
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بلكه آنچه مهم به نظر ميرس��د ،وضعيت فعلي است .در تبصرهي  1مادهي  1قانون
جدید آمده اس��ت« :دارنده از نظر اين قانون ،اعم از مالك و يا متصرف وس��يله نقليه
اس��ت و هر كدام ك��ه بيمهنامه موضوع اين ماده را تحصي��ل نمايد ،تكليف از ديگري
س��اقط ميش��ود» .تبصرهي  2همين ماده نيز در مورد افرادي كه ممكن است در يك
حادثهي رانندگي مس��ؤول باشند ،اعالم ميدارد« :مسؤوليت دارنده وسيله نقليه ،مانع
از مس��ؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل اوست نميباشد .در هر
حال خس��ارت وارده از محل بيمهنامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت ميگردد».
ممكن اس��ت تصور ش��ود كه قانون جدید نيز ميان مس��ؤوليت راننده و دارنده تمايز
قائل اس��ت؛ اولي ،بر اس��اس نظريهي تقصير و انتس��اب حادثه به او ،و دومي ،به علت
نظريهي خطر و دارا بودن صفت «دارندگي» مس��ؤول هس��تند و از اين حيث با قانون
س��ابق تفاوتي ندارد و تنها ،مفهوم دارنده روش��نتر ش��ده اس��ت .اين نگاه كه حاوي
پيشزمينههاي فكري ناش��ي از قانون سابق است ،صحيح به نظر نميرسد؛ در توضيح
آن بايد به تغيير ديگر صورت گرفته در قانون جديد اش��اره نمود ،س��پس به اين بحث
بازگشت.
 .3-1-2قلمرو قانون جديد :مسؤوليت مدني يا بيمه
مسؤوليت ناشي از حوادث رانندگي ،يكي از مهمترين مظاهر مسؤوليت مدني
اس��ت؛ نقش بيمه نيز به تكميل ظرفيتهاي قانون ،براي جبران خسارت باز ميگردد.
چهرهی اصلي اين حوادث ،متوجه مسؤوليت مدني است و تنها ،آثار آن با بيمه قرابت
ت صحيح ،قانون بيمه بايد متفر ع بر مباحث مس��ؤوليت مدني باش��د،
دارد« .در وضعي 
نهاينكه بحث مس��ؤوليت مدني را در ميان قواعد بيمه جس��توجو نمود؛ زيرا آنچه
در اين ميان قابل توجه اس��ت ،بحث جبران خس��ارت و مسؤوليت مدني است و بيمه،
ن و شأن
ي ميشود؛ بنابراين هيچگاهنبايد از عنوا 
وسيل هي دستيابي به اين هدف تلق 
ي و جايگزيني مس��ؤوليت مدني ،ترقي نمايد»
ابزار و وس��يله ،به مرحل هي هدف غاي 
(خدابخشي.)154 :1379 ،
برخالف قانون س��ابق كه روزنهاي به مس��ؤوليت مدني باز كرده و در مادهي

عبداهلل خدابخشی

 1،1تعه��د به جبران خس��ارت را بر عهدهي دارندهي وس��يلهي نقليه قرار ميداد ،در
قانون جديد ،تعهد دارنده ،تنها متوجه بيمه كردن مس��ؤوليت خود اس��ت و تعهد به
جبران خس��ارت ،مغفول مانده است .البته در تبصرهي  3و  4به تعريف خسارت بدني
و مالي و در تبصرهي  5به تعريف حادثهي رانندگي اشاره شده است؛ از اين تبصرهها
مس��ؤوليت مدني اس��تنباط ميش��ود .در تبصرهي  2مادهي  4قانون جدید از جبران
خسارت زيانديدگان سخن به ميان آمده است؛ همچنين ميتوان گفت تعهد بيمهاي
كه متوجه دارنده است ،به داللت التزامي ،حاوي تعهد به جبران خسارت نيز ميباشد؛
زيرا پوش��ش بيمهاي ،بدون موضوع نيس��ت و چون دارنده ،متعهد به جبران خسارت
اس��ت ،بيمه را نيز در اين راه تحصيل ميكند .در عين حال ،اين تارهاي عنكبوتي به
حدي قوي نيس��ت كه چهرهاي خاص و مبنايي متمايز و مستقل به مسؤوليت دارنده
داده و آن را از س��اير مباني مرس��وم در حقوق مس��ؤوليت مدني ايران يا رويكردهاي
فقهي تفكيك كند .بيگمان كس��ي كه مدعي وجود مسؤوليت مستقل نوعي و متمايز
دارنده است ،بايد مجهز به دليل قاطع باشد .در قانون سابق ،از مفهوم جبران خسارت
در م��ادهي  1و اس��تثناء قان��ون در مادهي ( 4ق��وهي قاهره) ،امكان اس��تنباط ،براي
مس��ؤوليتي مس��تقل و نزديك به نظريهي خطر ،وجودداش��ت؛ اما در قانون جديد،
چنين امري مقدور نيست؛ در مادهي  1اين قانون ،تعهد ،تنها براي اخذ پوشش بيمه
اس��ت و در آن ،اثری از مسؤوليت جبران خس��ارت مشاهده نميشود .در قانون سابق
نيز خصوص مس��ؤوليت نوعي و مستقل دارنده ،محل ترديد بود و به رغم انعكاس اين
نظري��ه در دكترين (بابايي197-201 :1382 ،؛ كاتوزيان )614-617 :1378 ،رويهي
قضايي ،جبران خسارت را از مجراي ساير اصول ،قواعد و مباني ،بهويژه مقررات قانون
مجازات اسالمي و نظريهي تقصير ،عملي ميدانست 2.به عبارت ديگر ،مادهي  1قانون
« .1كليه دارندگان وس��ايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اش��خاص حقيقي يا حقوقي باشند ،مكلفند
وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل
به آنها و يا محموالت آنها به اش��خاص ثالث وارد ميش��ود ،حداقل به مقدار مندرج در مادهي  4اين قانون ،نزد
يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشند ،بيمه نمايند».
 .2در رأي وحدت رويهي شمارهي  13به تاريخ  1362/7/6هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است« :چنانچه
قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده است ،هيچگونه خالفي مرتكب نشده باشد و وقوع
قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باش��د ،راننده مس��ؤول نبوده و بالنتيجه رأي شعبهي  2دادگاه كيفري مشهد
اتفاق آرا ِء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر
به اتفاق آرا تأييد ميشود» .اين رأي از معدود آرايي است كه به
ِ
ش��ده اس��ت و داللت بر پذيرش نظريهي مبتني بر خطا و تقصير داش��ته و از مفاهيمي مانند دارنده سخني ميان
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س��ابق ،ابتدا دارنده را مس��ؤول جبران خسارت ميدانس��ت و آنگاه براي پوشش آن،
بيمه را اجباري ميكرد ،اما رويهي قضايي ،مسؤوليت مذكور را به صورت «فيالجمله»
ميدانس��ت و «تفصيل» آن را كه مشتمل بر مبنا و شرايط مسؤوليت است ،بر اساس
ساير قواعد دنبال مينمود؛ زيرا قانون سابق هيچ مبنايي را پيشنهاد نميكرد و با اين
وضع ،رويهي قضايي به صورت قاطع ،بر اس��اس ساير مقررات ،به ويژه قانون مجازات
اسالمي و نظريهي تقصير و تسبيب فقهي ،به تحليل مسؤوليت ميپرداخت .به همين
علت ،با فرض تحقق بياحتياطي يا تقصير مصدوم يا متوفا ،امكان مطالبهي خس��ارت
از مح��ل بيمهنامه وجود نداش��ت و دارنده ،در اين فرض و در صورت نداش��تن بيمه،
مسؤوليت جبران خسارت را به دوش نميكشيد؛ زيرا مسؤوليت مستقلي براي حوادث
رانندگ��ي ،مطرح نميش��د و در حالت فقدان تقصير ،ش��خص يا منب��ع ديگري براي
1
مسؤوليت و جبران خسارت وجود نداشت.
نياورده است (روزنامهي رسمی شمارهي  11270به تاريخ .)1362/8/14
 .1در رويهي قضايي ،آراء بسياري مالحظه ميشود كه در صورت تحقق بياحتياطي يا ساير مظاهر تقصير راننده،
مس��ؤوليت جبران خس��ارت را بر عهدهي او قرار داده و در صورت سر زدن بياحتياطي از ناحيهي زيانديده ،هيچ
كس را مس��ؤول نميدانس��تند؛ در اين حالت ديگر خسارتي به زيانديده پرداخت نميشد .بيمهگران نيز بر اساس
قرارداد بيمه و اينكه پوش��ش مس��ؤوليت دارنده را بر عهده داشتند ،تنها به استناد رأي دادگاه و احراز مسؤوليت،
خود را مكلف به جبران خس��ارت ميدانس��تند .تنها در برخي از مقررات ،امكان جبران خسارت از محل بيمهنامه
وجود داشت .مادهي  8قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب  1350و تبصرهي آن ،در اين مورد
بيان ميداشت« :در صورتي كه عابر پياده در عبور از سوارهرو و معابر و خيابانها ،جز از نقاطي كه خطكشي شده
و مخصوص عبور عابر پياده اس��ت (محل مجاز) از محل ديگري (محلهاي غيرمجاز) عبور نمايد ،متخلف شناخته
ميشود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آييننامه ميباشد و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز ،وسيله
نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد ،راننده وسيله در صورتي كه كليه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت
نموده باش��د ،مسؤول شناخته نميشود .عدم مسؤوليت راننده ،مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد
بود ... .تبصره :در شهر تهران در خيابانهايي كه به وسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشند و مقررات نيز
به وس��يله شهرداري براي اطالع عموم آگهي ش��ود ،عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده
عبور كند و در غير اين صورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سوارهرو واقع شود ،مشروط بر آنكه
راننده مس��ت نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داش��ته باشد و با سرعت مقرر حركت كرده و وسيله نقليه او نقص
فني مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي از اين جهات ،عدم
مس��ؤوليت راننده را گواهي نمايند ،مس��ؤوليت جزايي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده
به مراجع قضايي جهت اقدام مقتضي ارسال ميشود .عدم مسؤوليت جزايي راننده ،مانع استفاده شخص متضرر از
حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود»؛ اين قانون ،به موجب نص مادهي  35قانون رسيدگي به تخلفات
رانندگي مصوب  1389نس��خ ش��ده اس��ت ،اما مادهي  4قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1349حكمي مشابه
دارد .ب��ه اين صورت كه« :ورود و عبور عابرين پياده و انواع وس��ايط نقليه غيرمج��از و عبور دادن دام در آزادراه و
همچنين توقف وس��ايط نقليه در خطوط عبور ممنوع اس��ت .هرگاه به جهات مذكور حادثهاي واقع شود كه منجر
به ضرب يا جرح يا قتل يا خس��ارت مالي ش��ود ،راننده مجاز كه وس��يله نقليه او مجاز به حركت در آزادراه باشد،
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 .3-2مبناي مسؤوليت دارنده در قانون جديد
در حوادث رانندگي ،تعيين مبناي مسؤوليت دشواريهاي بسيار دارد كه دقت
بيش��تري را در اين مسأله ايجاب مينمايد؛ از يكس��و تحوالت اين حوادث به سمت
جبران خس��ارت زيانديده اس��ت و نظرات فراتر از تقصير به طور عمده بر آن حاكم
ميباش��د .اين تحول كه در بس��ياري از نظامهاي حقوقي وجود دارد ،بهويژه هنگامي
كه با رس��وب تاريخي قانون س��ابق و دفاع نويس��ندگان از مبناي مستقل مسؤوليت و
فاصلهي آن با نظريهي تقصير ،همراه شود ،حقوقدان را به تقويت اين مبنا و اجتناب
از س��قوط در دايرهي نظريهي تقصير ،تش��ويق ميكند .از سوي ديگر ،حذف تعهد به
جبران خسارت از قلمرو مادهي  1قانون جديد ،رأي وحدت رويهي شمارهي  13مورخ
 1362/7/6كه بر اس��اس نظريهي خطا و تقصير صادر شده است ،سابقهي قوي فقهي
و بررس��ي اين قسم مس��ؤوليت در عرض ديگر موارد مسؤوليت ،احكام قانون مجازات
اس�لامي و ابتناي آنها بر مبناي فقهي «انتساب حادثه» و بررسي حادثهي رانندگي
از مج��راي اتالف و تس��بيب و مفاد تبصرهي  2مادهي  1قانون جديد كه مس��ؤوليت
دارندهي وس��يله نقليه را مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك
فعل او اس��ت ،نميداند و در واقع بيانگر آن اس��ت كه مبناي مسؤوليت ،همان قابليت
صدق عرفي و «انتس��اب» ميباشد 1،همگي داللت بر الحاق مبناي مسؤوليت ناشي از
نسبت به مورد فوق مسؤوليتي نخواهد داشت ،ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه ،وسيله نقليه را
در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود و يا وسيله ديگر بالفاصله به اولين درمانگاه يا
بيمارس��تان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامي اطالع دهد .عدم مسؤوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص
ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود».
 .1مبن��اي مس��ؤوليت در فقه ،بر تقصير مبتني نبوده اس��ت تا فرصتي براي جدال ب��ا نظريهي خطر به وجود آيد.
قابليت انتس��اب و اسناد عرفي ،بس��ياري از انواع مسؤوليتهاي مطلق ديگران را در بر دارد و ضرورتي به بازسازي
فلس��في– حقوقي نظريهي خطر نميباش��د .اين امر به معني عدم توجه به تقصير در فقه نيست ،بلكه تقصير يكي
از مهمترين راههاي احراز قابليت انتس��اب و اسناد عرفي ميباشد .در قرار منع تعقيب شمارهي  120-58به تاريخ
 1387/2/26موضوع پروندهي ش��مارهي  18/87شعبهي  226دادياري داسراي عمومي و انقالب مشهد ،از مفهوم
و قلمرو قابليت انتس��اب اينگونه ياد نموديم« :راجع به ش��كايت آقايان ...عليه آقاي  ...دائر بر اهمال و بيمباالتي
منته��ي به قتل غيرعمدي مرحوم ...بدين ش��رح كه پ��س از اعزام كارواني كه مرحوم هم در آن به س��ر ميبرد و
اقامت در هتلي در كربال ،به دليل عدم اعالم خرابي آسانس��ور توس��ط مدير كاروان (متهم) ،آن مرحوم از يكي از
آسانس��ورهاي در دست تعمير سقوط و فوت ميكند و مسؤوليت ناشي از اين عمل را متوجه متهم به عنوان مدير
كاروان ميدانند؛ زيرا وظيفه داشته كه به مرحوم اطالع دهد كه آسانسور خراب است و از محل ديگري رفت و آمد
شود ...،نظر به اينكه شرط اصلي تحقق مسؤوليت ،بر اساس ضوابط فقهي و مقررات موضوعه و اصول كلي حقوقي،
قابليت انتساب نتيجه به فعل مرتكب ميباشد و تمام قواعد فرعي ديگر ،مظاهر اين حكم تلقي ميشوند و بنابراين
بايد بر آن اساس تفسير و اعمال شوند و به همين جهت در فقه ،عناوين تسبيب يا اتالف ،موضوعيت نداشته و در
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حوادث رانندگي به س��اير موارد و در واقع ا ِعمال مبناي عمومي مس��ؤوليت در حقوق
ايران دارند .اين امر به ويژه هنگامي تقويت ميشود كه بدانيم ،كارشناسان متخصص
هنگام بررسي حادثه و قضات هنگام رسيدگي ،در اغلب موارد ،شاهد ارتكاب نوعي از
بياحتياطي و عدم رعايت ضوابط راهنمايي و رانندگي هستند؛ حضور بيمه ،انگيزهي
محكوميت مس��ؤول حادثه و جبران خسارت زيانديده را افزايش داده و ثمرهي تمايز
دو نوع مبناي مس��ؤوليت (مسؤوليت مبتني بر تقصير يا خطر) را كمرنگ ميكند؛ به
نحويك��ه ،در اغلب موارد ،كمت��ر زيانديدهاي بدون جبران ميماند .تجربه نيز همين
را تأييد ميكند؛ هرچند منكر مواردي نيس��تيم كه زيانديده ،به طور كلي از دريافت
رواياتِ وارد شده ،از تلف و انتساب آن به عامل انساني صحبت شده است؛ و نظر به اينكه ،در روابط اجتماعي افراد
ملزم نيستند بيشتر از انتظار متعارف ،اقدامي انجام دهند و اگر اعتماد مشروع ديگران را رعايت نمايند ،مسؤوليت
اَعم��ال متعارف متوجه آنها نخواهد ش��د؛ و نظر به اينكه تعهدات و تكاليف افراد در روابط اجتماعي ،بر اس��اس
معيار متعارف ارزيابي ميگردد و اگر عرف ،ترك عملي را س��رزنشپذير دانس��ت ،مس��ؤوليت ناشي از چنان ترك
فعلي ،متوجه شخص بيمباالت ميگردد و تطبيق اعتماد مشروع ديگران و حدود تعهدات شخص ،در هر مورد به
طور خاص بايد ارزيابي عرفي گردد ،تا اگر حكم به نقض اعتماد يا تعهد ش��ود ،به ش��رط جمع شدن ساير شرايط،
مسؤوليت مستقر گردد؛ و نظر به اينكه تحقق رابطهي سببيت بر اساس معيار متعارف ،يكي از ديگر از اركان مهم
مس��ؤوليت مدني و جزايي محس��وب ميشود كه عالوه بر تحقق تقصير يا تعهد عرفي ،الزم ميباشد و اموري مانند
تقصير زيانديده يا اقدام ش��خص ثالث نبايد آن را قطع نموده و مسؤوليت را متوجه خود نمايند و ارزيابي دخالت
زيانديده و حدود قاعدهي اقدام نيز تنها بر اساس رفتار معقول افراد در اجتماع ميسر است و تنها بر اساس سطح
انتظارات قانوني و عرفي افراد اس��ت كه ممكن اس��ت اين رفتار نيز تغيير نمايد و در حادثهاي ،با يك س��طح و در
حادثهاي ديگر با مرتبهي متفاوتي ارزيابي ش��ود كه بس��تگي به شرايط حاكم بر وقوع حادثه خواهد داشت؛ و نظر
به اينكه در اين پرونده ،از يك س��و تعهدات و تكاليف عرفي كه متوجه مدير كاروان اس��ت ،در حدود عرف انجام
ش��ده و به وسيلهي متهم و مس��ؤول هتل به زائران تذكر داده شده بود كه آسانسورها چه وضعيتي دارند و از نظر
عرفي بيش از اين نميتوان تعهدي را متوجه متهم دانس��ت و از س��وي ديگر ،از نظر عرف ،چنان حادثهاي ،قطعاً
منتس��ب به عمل متهم در مديريت كاروان زيارتي نخواهد بود و با فرض انتس��اب ،متوجه مدير هتل و كسي است
كه س��بب را ايجاد كرده اس��ت و سبب در اين حالت ،همان قرار دادن آسانسور در وضعيتي است كه امكان آگاهي
شخص وجود نداشته باشد و صرف حضور مدير كاروان ،نميتواند مق ِّوم اين سبب تلقي شود؛ و نظر به اينكه پس
از اس��تماع اظهارات مطلعين معلوم گرديد كه وضعيت آسانس��ور طوري بوده اس��ت كه هر شخص متعارف متوجه
خراب بودن آن ميگرديد و حقوق نميتواند وضعيت خاص هر مصدوم يا مقتول را از نظر داشتن حواسپرتي كه
حسب تحقيقات به عمل آمده ،مرحوم داراي اين وصف بوده است ،در نظر بگيرد و تنها وضعيت جسمي شخص را
حين صدمه بررسي ميكند و انتظار قواعد حقوقي از افراد ،بيشتر از رعايت اعتماد مشروع نخواهد بود و افراد در
حدود قاعدهي اقدام ،مسؤوليت اعمال خود را عهدهدار هستند و مرحوم هم در افتادن از آسانسور تقصير داشته و
اين امر ،به همراه اهمال مدير هتل ،رابطهي س��ببيت را قطع ميكند و هرگز آن را متوجه مدير كاروان نميكند؛
لذا دادياري  ...به لحاظ فراهم نبودن اركان مسؤوليت ،به استناد اصل برائت و بند «الف» مادهي  177قانون آيين
دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري ،عقيده به منع تعقيب دارد» .اين قرار ،به موجب دادنامهي
شمارهي  8709975115800285به تاريخ  1387/4/25موضوع پروندهي شمارهي  380/87شعبهي  103دادگاه
عمومي جزايي مشهد تأييد شده است.
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خسارت محروم شده باشد ،اما اين را هم تأييد مينماييم كه نظريات فني كارشناس،
به قدري دامنهدار و موسع اعالم ميشود كه در بسياري از موارد ،مسؤول حادثه وجود
دارد و بيمهگر به جبران خسارت اقدام ميكند.
اينكه گفته شود تبصرهي  2مادهي  1قانون جدید از مسؤوليت شخص ديگري
غي��ر از دارنده نيز صحبت ميكند؛ لذا همچنان ميان دارنده و راننده تفاوت اس��ت ،و
مس��ؤوليت دارنده ،فراتر از تقصير اس��ت ،امري پذيرفته شده نيست؛ زيرا اوالً ،دارنده،
در قانون تعريف شده و كسي نيست جز متصدي وسيلهي نقليه كه به دليل تصرف و
نظارت بر آن ،مس��ؤول خسارت ميباشد .اما مبناي مسؤوليت را نميتوان از خود اين
امر برداشت كرد؛ زيرا مصادرهي به مطلوب ميشود .از آنجا كه تعيين مسؤوليت ،در
قانون به سكوت گذاشته شده است ،بايد آن را بر اساس اصول حقوق مسؤوليت مدني
تعيين نمود؛ گفته شد كه در اين حالت ،نظريهي قابليت انتساب ،اعمال ميشود؛ ثانياً
تبصرهي  1مادهي  1قانون جديد ،در صدد تعيين مبناي مسؤوليت نيست ،بلكه براي
اجتناب از عدم استفاده از پوشش بيمهاي براي فردي است كه قرارداد بيمه را از ابتدا
منعقد ننموده و اتومبيل را تحويل گرفته يا به هر صورت ،متصرف ش��ده اس��ت ،يا به
عللي ديگر كه موجب دخالت وسيلهي نقليه در حادثه است ،مسؤول شناخته ميشود
تا بيمهگر به اين دليل از پرداخت خسارت طفره نرود .در مذاكرات مربوط به اين متن
قانون نيز همين امر مورد نظر بوده اس��ت؛ زيرا نحوهي نگارش ابتدايي متن به نحوي
بود كه امكان تصور بيمه براي هر شخص ،و نه وسيلهي نقليه ،به صورت مستقل وجود
داش��ت؛ 1براي اجتناب از اين نتيجه ،پيش��نهاد شد كه «هر كدام كه بيمهنامه موضوع
اين ماده را تحصيل نمايد ،تكليف از ديگري س��اقط ميشود» (قسمتي از تبصرهي 1
م��ادهي  1قانون جدي��د) .بنابراين ،نميتوان مبناي مس��ؤوليت را در فضاي بيمهنامه
احساس و جستوجو كرد؛ ثالثاً ،مقصود تبصرهي  2مادهي  1آن است كه مسؤوليت،
نه تنها متوجه كسي است كه وسيلهي نقليه را متصرف است ،بلكه هر كس كه حادثه
به فعل يا ترك فعل او منتسب است ،مسؤول خواهد بود .براي مثال ،انحراف بيجهت
 .1در بن��د «ز» اليح��هي پيش��نهادي دولت آمده ب��ود« :ضمن اضافه نم��ودن كلمه «و رانن��دگان» بعد از كلمه
«دارندگان» در ماده  .»...8با اين عبارت ،بيم آن ميرفت كه براي هر كدام از آنها يك بيمهنامه الزم باش��د .اگر
اين عبارات به متن مادهي  8قانون سابق اضافه ميشد ،به اين صورت در ميآمد« :شركتهاي بيمه طبق مقررات
اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن ،مكلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان و رانندگان وسايل نقليه مشمول
اين قانون خواهند بود».
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اتومبيل سبب ميشود كه رانندهي ديگري به عابر برخورد كند .در اين حالت ،هر چند
اتومبيل دوم به عابر آسيب رسانده ،اما حادثه منتسب به شخص ديگري است .يا كسي
كه با دستكاري در چرخ اتومبيل ،آن را به صورتي درميآورد كه حين رانندگي دچار
نقص ش��ده و با انحراف اتومبيل آس��يب ميرساند ،مسؤول اس��ت و رانندهي اتومبيل
مسؤوليتي ندارد.
مقصود از عبارت «در هر حال خسارت وارده از محل بيمهنامه وسيلهي نقليه
مس��بب حادثه پرداخت ميگردد» ،آن اس��ت كه هر ش��خصي كه در مورد حادثهي
اتومبيل بيمهشده ،مستقر گردد،
رانندگي مس��ؤول باش��د و اين مس��ؤوليت ،از طريق
ِ
ميتوان��د از پوش��ش بيمهاي اس��تفاده كند .ب��راي مثال ،پدري پ��س از بيمه نمودن
اتومبيل ،آن را به فرزند خود تحويل ميدهد ،يا فرزند بدون اجازه ،اتومبيل را حركت
ميدهد و س��بب خسارت ميش��ود .پرسش اين است آيا افرادي كه حادثه منتسب به
آنها است ،اما رابطهاي با وسيلهي نقليه ندارند و اتومبيل تنها وسيلهي خسارت بوده
اس��ت ،نيز ميتوانند از پوش��ش بيمه اس��تفاده نمايند؟ براي مثال شخصي با ريختن
روغن در س��طح جاده ،سبب لغزش اتومبيل غير ميش��ود ،يا با كندن چاله در مسير
راه ،اتومبي��ل ديگري را منحرف ميكند ،يا كارخان��هي توليدكنندهي چرخ اتومبيل،
محصول ناقص توليد كرده و پس از شكس��ته ش��دن چرخ و انحراف اتومبيل ،موجب
مرگ عابرش��ود .در اين موارد استقرار مسؤوليت بر عهدهي شخص ،امكان استفاده از
بيمهي اتومبيل را نميدهد؛ زيرا نه تنها پوشش بيمهاي براي افرادي است كه وسيلهي
نقليه در اختيار آنها است و به جهت تسبيب ،باعث خسارت ميشوند و در واقع تعهد
بيمهگر ،بدل تعهد مسؤول اصلي است و بيمهگر نيز تنها افرادي را كه به دليل انتساب
حادثه به اتومبيل ،مس��ؤول هستند ،پوش��ش ميدهد ،بلكه اگر قائل به اين باشيم كه
هركس به واسطهي دخالت اتومبيل ،تحت پوشش است ،به اين معني خواهد بود كه
اشخاصي كه بيمهگذار ،مالك ،متصرف (به تعبير قانون جديد دارنده يا راننده) يا ديگر
عناوين مربوط به وس��يلهي نقليه نيس��تند ،هم بتوانند از مسؤوليت اصلي و مستقيم
خود مصون مانده و بار مسؤوليت را به عهدهي بيمهگر قرار دهند.
عبارت «وس��يلهي نقليهي مس��بب حادثه» نيز دالل��ت دارد كه در هر حال،
وس��يلهي نقليهي بيمه شده بايد از طريق متصدي آن ،مسؤول حادثه باشد ،در حالي
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كه در مثالهاي مذكور ،اشخاص ديگري مسؤول هستند كه راننده و دارنده محسوب
1
نميشوند و نسبت به اتومبيل و بيمهي آن بيگانه هستند.
 .3-3مفهوم دارنده در رويهي قضايي سابق
در زم��ان حاكميت قانون س��ابق ،رويهي قضايي غال��ب و نزديك به قاطع ،بر
اس��اس مفهوم قابل اس��تناد بودن عمل یا نظریهي تقصیر ،به بررسي حوادث رانندگي
ميپرداخ��ت ،ام��ا در مواردي ديده ش��ده بود كه مفهوم دارنده ،ب��ه معنايي ديگر و با
مس��ؤوليت ويژه ،مورد اس��تفاده قرار ميگرفت .به عنوان مثال در يكي از آراء صادره
از محاكم عمومي با تفس��ير مادهي  1قانون س��ابق ،مالك به عنوان دارنده به جبران
 .1ممکن است از جمع تبصرههای  2و  5مادهي  1و موارد استثنا شده در مادهي  7قانون جدید ،چنین استنباط
ش��ود که در صورت تحقق حادثهي رانندگی به هر علت ،حتی اگر ناش��ی از قوهي قاهره مانند ریزش کوه یا زلزله
باشد ،بیمهگر باید خسارت را جبران نماید .هر چند راننده مسؤولیتی نداشته باشد .توضیح اینکه مادهي  4قانون
سابق بیان نموده بود« :موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است -1:خسارات ناشي از فورس ماژور
از قبيل جنگ ،س��يل ،زلزله .»...برخی نویس��ندگان نیز با توجه به همین استثناء و قرار دادن آن در کنار مادهي 1
آن قانون ،که از مس��ؤولیت جبران خسارت یاد مینمود ،معتقد بودند که مسؤولیت مدنی دارنده از راننده متفاوت
اس��ت؛ زیرا بیتقصیری راننده به معنای منتفی شدن جبران خسارت نیست و تنها باید قوهي قاهره به اثبات رسد
(کاتوزیان .)611-612 :1378 ،در قانون جدید ،این اس��تثنا ،نیامده و ممکن اس��ت حس��ب این تغییر و با تفسیر
ظاهری چنین بیان ش��ود که اگر حادثهي رانندگی در نتیجهي قوهي قاهره باش��د ،باز هم بیمهگر باید خس��ارت
را پرداخ��ت نماید .این عقيده صحیح نیس��ت؛ زیرا اوالً ،برخالف مادهي  1قانون س��ابق ک��ه مبين تعهد به جبران
خس��ارت بود ،در مادهي  1قانون جدید ،تنها از تعهد به بیمه کردن س��خن به میان آمده است؛ بنابراین مادهي 1
قانون جدید ،متضمن مبنایی برای مس��ؤولیت نیس��ت و نهایت اینکه ،قانون جدید ،در مورد قوهي قاهره س��اکت
اس��ت .در س��کوت این قانون ،باید به عمومات قوانین دیگر رجوع كرد که از آن جمله میتوان به تبصرهي مادهي
 337قانون مجازات اس�لامی اشاره نمود که مقرر میدارد« :در صورتي كه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار
رانندهها باش��د ،مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل ش��ود هيچگونه ضماني
در بين نيست»؛ همچنين رأی وحدت رویهيشمارهي  67به تاریخ  1362/7/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیان میدارد« :چنانچه قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده ،هيچگونه خالفي مرتكب
نش��ده باش��د و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتولباش��د ،راننده مس��ؤول نبوده»...؛ ثانیاً ،جبران خسارت
ناش��ی از قوهي قاهره ،امری نامعقول اس��ت و نه تنها در فقه که مبنای تفس��یر قوانین است ،جایگاهی ندارد بلکه
در نظامهای تطبیقی نیز به این معنا مورد حمایت نیس��ت ،حتی در نظام حقوقی فرانسه که با قانون سال ،1985
حداکثر جبران خس��ارت مقرر گردید ،قوهي قاهره اثری ندارد .البته نظامهای حقوقی میتوانند از نهادهایی مانند
بیمههای اجتماعی یا حوادث برای جبران خس��ارت اس��تفاده نموده و خود را با مسؤولیت مدنی درگیر نکنند .این
راهکار نیز قواعد خود را دارد و با بحث ما سنخیتی ندارد؛ ثالثاً ،باید پذیرفت که جز در برخی موارد خاص ،قانون
جدید هنگامي به مس��ؤولیت بیمهگر حكم میدهد که اصل مس��ؤولیت مدنی متصدی وسیلهي نقلیهي بیمه شده
احراز شود .تعهد شرکتهای بیمهای نیز همین است و تفسیری غیر از این ،مغایر هدف قانون و پيشينهي تاریخی
آن است.
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خسارت محكوم شده است.

1

 .3-4نظريهي دارنده و راننده ،در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
زمينهي رش��د بحث دارنده و راننده ،بار ديگر در قانون رس��يدگي به تخلفات
رانندگ��ي مص��وب  1389فراهم ش��د .عبارت «دارنده» تنها در م��واد  2 4و  3 29اين
قانون آمده اس��ت؛ در اين مواد ،واژهي مذكور معنايي متفاوت از معناي مورد نزاع در
4
مس��ؤوليت مدني دارد و مقصود ،همان مالك رس��مي ميباشد؛ به موجب مادهي ،1
قانون مذكور بر تمام رانندگان ،سرنشينان وسايل نقليه ،عابران پياده و متصديان حمل
 .1دادنامهي ش��مارهي  189و  188به تاريخ  1378/2/26صادره از ش��عبهي س��وم دادگاه عمومي شهرضا به نقل
از (عابدپور« :)98-99 :1386 ،كاميون باري به ش��ماره ...با پيكان س��واري به شماره ...تصادف ميكنند .طبق نظر
كاردان فني ،رانندهي كاميون ،عامل وقوع زيان بوده كه در اثر قصور رانندهي كاميون ،سرنش��ينان پيكان مصدوم
و خودروي پيكان هم خس��ارت ميبيند .دادگاه در صدور دادنامه ،رانندهي كاميون را به پرداخت ديهي مصدومان
محكوم مينمايد و با توجه به دادخواس��ت تقديمي از ناحيهي خواهان (رانندهي پيكان) راننده كاميون و مالك را
تجديدنظرخواهي مالك كاميون ،دادنامهي
متضامناً به پرداخت خس��ارت وارده به پيكان محكوم مينمايد .در اثر
ِ
معترضعنه توسط شعبهي دهم تجديدنظر استان اصفهان به موجب دادنامهي شمارهي  ،1311-79ابرام و تأييد
ميگردد و نهايتاً در اجراي مادهي  326قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني ،با اعالم
اشتبا ِه مبني بر محكوميت تضامني راننده و مالك كاميون ،پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال ميكند كه پرونده
به شعبهي پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و آن شعبه ،رأي دادگاه بدوي و تجديدنظر را فاقد اشكال دانسته و آن را
با همان داليل و مستندات قبلي ابرام مينمايد .متن دادنامهي ديوان بدين شرح است« :رأي بدوي به استناد قانون
بيمهي اجباري مس��ؤوليت مدني دارندگان وس��ايل نقليه در مقابل شخص ثالث مصوب  1347و قانون مسؤوليت
مدني و مواد  2و  3و  4آييننامهي اجرايي قانون فوقالذكر و مواد  1و  2قانون مسؤوليت مدني صادر گرديده است
و در ش��عبهي دهم دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان تأييد گرديده ،فاقد اشكال بوده و درخواست اعمال مقررات
مادهي  326قانون آييننامه دادرسي مدني رد ميشود».
« .2ب��ه مأموران موضوع ماده  2اين قانون اجازه داده ميش��ود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي
را پس از تش��خيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرايم متوقف نمايند و مش��خصات وس��يله نقليه و راننده ،زمان و
محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مش��خصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تس��ليم نمايند .در
صورتيكه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد ،قبض صادر ش��ده به منزله ابالغ قانوني تلقي ش��ده و
ضميمه س��وابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري ميش��ود .چنانچه وس��يله نقليه در محل غيرمجاز
متوقف باش��د يا در صورت عدم حضور متخلف ،قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق ميش��ود .در صورتيكه متوقف
ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد ،مراتب به نحو مقتضي به
اطالع دارنده وسيله نقليه ميرسد».
« .3نقل و انتقال خودرو به موجب س��ند رسمي انجام ميشود ،دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل
و انتقال وس��ايل مذكور در دفاتر اس��ناد رس��مي ،ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيينشده از سوي
راهنمايي و رانندگي براي بررس��ي اصالت وس��يله نقليه ،هويت مالك ،پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض
پالك به نام مالك جديد مراجعه نمايند».
« .4كليه رانندگان ،سرنش��ينان وسايل نقليه ،متصديان حمل و نقل زميني ،عابرين پياده و فعاالن در حوزه حمل
و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون ميباشند».

عبداهلل خدابخشی

و نقل حاكم است .اما آنچه به اين نزاع دامن ميزند ،مادهي  26قانون است كه مطابق
آن رانندهي وس��يلهي نقليه را در ش��رايط خاصي مسؤول ش��ناخته و عدم مسؤوليت
راننده را مانع اس��تفادهي مصدوم يا وارث متوفا از مزاياي بيمه ندانسته است .پرسش
اين است كه چنانچه راننده مسؤول نباشد ،چه كسي مسؤوليت دارد تا به تبع آن و بر
اس��اس قرارداد بيمه ،بيمهگر مكلف به جبران خسارت باشد؟ اگر اين ماده را در كنار
م��ادهي  4قان��ون ايمني راهها و راهآهن مصوب  1 1349قرار داده و بر اس��اس فرايند
رسيدگي به دعاوي كيفري مربوط به حوادث رانندگي به آنها توجه كنيم ،به نتايجي
متفاوت از وضعيت فعلي رويهي قضايي ميرس��يم .ابتدا چند پرسش مطرح ميشود؛
پاسخ آنها ميتواند راهگشا باشد:
 -1آيا بيمهي اجباري ش��خص ثالث ،مسؤوليت مدني متصدي وسيلهي نقليه
و از جمله ديه و ارش (خس��ارت بدني) را پوش��ش ميدهد يا فراتر از آن است و براي
دارندهي وس��يلهي نقليه ،به معنايي كه در نظر برخي از نويس��ندگان اس��ت و آن را
متفاوت از راننده تصور مينمايند ،نيز پوشش بيمهاي فراهم ميآورد؟
 -2منظور قانون از «تعهدات موضوع بيمهنامه» يا «مزاياي بيمه» چيس��ت و
در صورتي كه راننده يا متصدي وس��يلهي نقليه مس��ؤول نباشد ،بيمهگر چه تعهدي
ميتواند داشته باشد و زيانديدهي مقصر و مسؤول ،از چه مزايايي بهرهمند ميگردد؟
 -3آيا قلمرو اين ماده تنها در خصوص راههايي اعمال ميشود كه براي عبور
عابران پياده ،عاليم ،تجهيزات و مس��يرهاي ويژه ،نقاط خطكشيشده و گذرگاههاي
غيرهمسطح تعيين شده است يا در تمام موارد اين ماده اعمال ميشود ،اعم از اينكه
حادثه در بزرگراه يا در محلهاي مذكور يا در هر مكاني ديگر رخ داده باشد؟ اگر پاسخ
منفي اس��ت ،چه خصوصيتي در اين مناطق وجود دارد كه متفاوت از س��اير مكانها
است؟
 -4پس از پرداخت مبالغ ديه يا ارش يا خسارت مالي توسط بيمهگر ،آيا آثار
« .1ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غيرمجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنين توقف وسائط
نقليه در خطوط عبورممنوع است.هرگاه به جهات مذكور حادثهاي واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا
خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت درشاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي
نخواهد داش��ت .ولي در هر حال مكلف اس��ت در صورت بروز حادثه وس��يله نقليه را در شانه سمت راستمتوقف
نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود يا وسيله ديگر بالفاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به
مأمورين انتظامي اطالعدهد .عدم مسؤوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود».
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آن متوجه بيمهگذار هم ميش��ود؛ 1براي مثال ،آيا از تع��داد كوپنهاي بيمهنامهي او
كس��ر ميش��ود و يا براي تمديد قرارداد بيمه ،در مبلغ بيمه تخفيف قائل ميشوند و
مانند آن؟
 -5منظ��ور از عبارت «عدم مس��ؤوليت راننده مانع اس��تفاده مصدوم يا وراث
متوفي از مزاياي بيمه نخواهد ش��د و ش��ركت بيمه با ارائهي قرار منع تعقيب يا حكم
برائ��ت راننده ،ملزم به اجراي تعه��دات موضوع بيمهنامه به مص��دوم يا وراث متوفي
خواهد بود» ،چيس��ت؟ به عبارت ديگر استفادهي مصدوم يا وراث متوفي از كدام يك
از مزاياي بيمه مورد نظر است؟ میدانیم که بيمه یا براي مسؤوليت مدني است و يا از
جهت حوادث سرنش��ين ميباشد و مزيت ديگري براي آن متصور نيست .چه اثری بر
قرارداد بیمه مترتب است که براساس آن باید به مصدوم یا وراث مقتول ،خسارت داد؟
 -6ص��دور «ق��رار منع تعقيب يا حكم برائت» براي راننده ،به چه معناس��ت؟
آيا مقصود اين اس��ت كه به دليل تقصير مصدوم يا متوفا ،كس��ي مسؤول نيست؛ اعم
از آنكه اين تقصير عمدي ،س��نگين و يا عادي باش��د؛ يا آنكه بدين معني است كه
راننده مسؤول نيست؛ زيرا اقدام ديگران مانند ادارهي راه يا شهرداري ،در عدم رعايت
ن��كات ايمني مانند نصب نكردن عاليـم و مانند آن ،يا توليد ناقص وس��يلهي نقليه يا
حفر چاله در مس��ير راه ،سبب تحقـق حادثه شده اس��ت؟ آيا در تمام اين موارد بايد
بيمهگر را به پرداخت خس��ارت ملزم دانس��ت يا منظور قانون ،تنـها مواردي است كه
مس��ؤوليتي در ميان باش��د ،هرچند قابل انتس��اب به راننده نباشـد؟ آيا براي تقـويت
اين استنباط ،ميتوان به تبصرهي  2مادهي  1قانون جدید 2نيز استناد نمود؟ پيش از
اين ،به تفاس��ير متفاوت از اين تبصره اشاره نموديم :به اين صورت كه بگوييم مقصود
مادهي  26قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصرهي  2مادهي  1قانون جدید ،آن
اس��ت كه در هر حال چنانچه مصدوم يا متوفا ،محقونالدم و مستحق جبران خسارت
باش��د و بر اساس مباني و قواعد مسؤوليت مدني ،نتوان وي را مسؤول صدمات بدني،
مالي و يا جان خود دانست ،بايد خسارت او را جبران نمود؛ اما بيمهگر پس از پرداخت
خسارت بتواند به مسؤول اصلي ،براي مثال ادارهي راه ،شهرداري يا فردي كه چاله را
 .1در صورتي كه محدود نمودن تعهدات بيمهگر به تعداد كوپنهاي بيمهنامه كه چهار عدد است ،قانوني باشد.
« .2مس��ؤوليت دارنده وس��يله نقليه مانع از مس��ؤوليت شخصي كه حادثه منس��وب به فعل يا ترك فعل او است
نميباشد .در هر حال خسارت وارده از محل بيمهنامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت ميگردد».
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حفر نموده است ،رجوع و مبلغ را وصول نمايد؛ اما اگر مصدوم يا متوفا ،به هر صورت،
مس��ؤول حادثه باشد ،پرداخت خسارت به او موجبی ندارد و تعهدي براي بيمهگر در
مقابل او متصور نيست.
 -7نقش تقصير راننده و تقصير مصدوم يا متوفا يا زيانديده (تقصير مشترك)،
در اين ميان چيست؟ آيا ميتوان گفت وقتيكه در فرض تقصي ِر انحصاری مصدوم يا
متوفا ،تمام خسارت او جبران ميشود ،به طريق اولي در فرضي كه بخشي از تقصير و
دخالت در حادثه متوجه راننده است ،اين جبران بايد به عمل آيد؟
 -8آيا صندوق تأمين خسارتهاي بدنی 1دچار تحول شده است و در مواردي
ك��ه مصدوم يا متوفا در حادثه ،به طور كلي يا جزئي مقصر باش��د ،نيز بايد از عهدهي
پرداخت خسارت برآيد؟
براي به دست آوردن پاسخ منطقي اين پرسشها ،بايد اصول و مباني را مورد
توج��ه قرار داد ،در غير اي��ن صورت راه به جايي نخواهيم برد؛ زيرا صرف اس��تناد به
م��ادهي  26قانون مذكور و غفلت از جمع منطقي قواني��ن مختلف ،به نتايجي دور از
قواعد حقوقي منجر خواهد شد .فرض شود عابر پياده بيهيچ توجيهي ،خود را جلوي
وس��يلهي نقليه قرار ميدهد و مصدوم ميش��ود .وضعيت حادثه نيز به گونهاي اس��ت
كه اقدام مصدوم ،براي هيچ رانندهاي قابل اجتناب نيس��ت و يا آنكه عابر عمدا ً خود
را جلوي اتومبيل مياندازد ،آيا در اين موارد بايد خس��ارت عابر جبران ش��ود و آيا اين
وضعيتها با حالتي كه مصدوم ،تقصير عادي دارد ،يكسان است؟ بيمهگر چه تعهدي
دارد و آيا ميتوان بر خالف قصد طرفين قرارداد بيمه ،امري را بر عهدهي يكي از آنها
قرار داد؟ آيا بيمهگر تعهدي جز پوش��ش مسؤوليت مدني بيمهگذار يا قائممقام او (در
فرض انتقال اتومبيل به شرح مادهي  3قانون جدید) دارد؟
به نظر ميرسد يكي از سه تفسير زير را ميتوان براي جمع مقررات و رعايت
 .1بيتوجهي قانونگذار در هنگام تصویب قانون رس��يدگي به تخلفات رانندگي موجب ش��ده است قانون منسوخ
سال  1347مورد اشاره قرار گيرد .براساس مادهي  30قانون جدید« :قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل
نقلي��هموت��وري زميني در مقابل ش��خص ثالث (مص��وب  )1347و كليه قوانين و مقررات مغاي��ر با اين قانون لغو
ميگردد»...؛ بنابراين قانون بيمهي اجباري سال  1347نسخ صريح شده است؛ شايد علت بيتوجهي ،آن باشد كه
اليحهي مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ،زماني در كميسيونهاي مجلس شوراي اسالمي مطرح بود
كه هنوز قانون بيمهي اجباري جديد ( )1387تصويب نشده بود و مادهي  26مذكور از همان زمان در اليحه قرار
داشت؛ مقنن ،پس از نسخ قانون بيمهي اجباري سال  1347نيز متوجه اين تحول نشد و متن را اصالح ننمود.
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مباني بحث در نظر داشت و منتظر رويهي قضايي شد تا سرانجا ِم اين وضع را روشنتر
نمايد:
 -1همانگونه كه در نظام جبران خس��ارت كارگران ،تقصيري به نام «تقصير
غيرقابل بخش��ايش» مطرح و بر اس��اس مباني مس��ؤوليت مدن��ي ،در روابط كارگر و
كارفرما منش��أ اثر ميش��ود (خدابخش��ی 146 :1389 ،به بعد) ،در اينجا نيز ميتوان
گفت كه اگر تقصير و دخالت مصدوم و متوفا به صورت عمدي يا غير قابل بخش��ايش
باش��د ،از تمام يا بخشي از جبران خس��ارت محروم ميباشد ،اما اگر دخالت او به نحو
عادي باش��د ،قانون به فكر جبران خس��ارت و تعاون اجتماعي افتاده و با اين انديشه،
تقصير عادي زيانديده را محو و آن را از روابط بيمهاي حذف نموده است (خدابخشي،
 .)51-57 :1389ب��ا توجه به قلمرو م��ادهي  26مذكور ،تضمين حق مصدوم و متوفا،
بهتر درك ميش��ود؛ زيرا حكم اين ماده در خص��وص «راههايي كه براي عبور عابران
پياده عالئم ،تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده» و «نقاط خطكشيشده،
گذرگاههاي غيرهمس��طح و مس��يرهاي ويژه» و «محلهاي تعيين شده» است ،نه هر
مكاني؛ در نقاط مذكور ،عابران بيش��ترين اس��تفاده را از راهها ميكنند و تضمين حق
و بيتوجهي به انواع بياحتياطيهاي آنها ،با نظريهي جبران خس��ارت ،خطر وسايل
نقليه و پرهيز از آسيبهاي اجتماعي بعدي ،مانند محروم ماندن از سرپرستي خانواده
هماهنگ است .بنا به فرض ،عابران تالش نمودهاند از محلهاي عبور حركت كنند ،اما
غفلت و بيتوجهي عادي آنها س��بب حادثه ميشود؛ در اين صورت قانونگذار آنها
را مستحق جبران ميداند و مسؤوليت مدني متصدي و راننده را حذف نميكند ،بلكه
مسؤوليت كيفري او را كنار ميزند و میدانیم که هيچ مالزمهاي بين اين دو مسؤوليت
نيس��ت (خدابخشی)530-540 :1389 ،؛ مادهي  26مذكور نيز حكم يكي از مواردي
را بيان ميكند كه حادثهي رانندگي مس��تلزم تقصير كيفري نيست ،اما تقصير مدني
راننده در آن وجود دارد.
 -2تفس��ير دوم آن اس��ت كه با جمع مادهي  26قانون موصوف و تبصرهي 2
مادهي  1قانون جدید ،ميتوان گفت در فرضي كه راننده و متصدي وس��يلهي نقليه،
دخالتي در حادثه نداش��ته اس��ت ،براي جمع «عدم مسؤوليت» وي و تسهيل جبران
خس��ارت زيانديده ،از حكم تبصرهي اخير اس��تفاده میش��ود؛ به موجب اين تبصره،
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«در هر حال خس��ارت وارده از محل بيمهنامه وس��يله نقليه مس��بب حادثه پرداخت
ميگردد»؛ لذا ،خس��ارت زيانديده توسط بيمهگر پرداخت شده و آنگاه بيمهگر براي
وصول مبالغ پرداخت ش��ده ،به مس��ؤول حادثه رجوع مينمايد .بنابراين ،اگر به دليل
حفر غيرمجاز يا نداشتن عاليم ايمني در راه يا دخالت ديگران 1،اتومبيل منحرف شده
و س��بب خس��ارت گردد ،از يك سو ،راننده مسؤول نيس��ت و تبرئه خواهد شد ،اما از
س��وي ديگر ،اصل اس��تحقاق زيانديده براي دريافت خسارت وجود دارد؛ لذا ،بيمهگر
با پرداخت خس��ارت ،زيان را جبران نموده و براي وصول آنچه پرداخت نموده اس��ت،
به ش��خصي كه مس��ؤول اس��ت ،رجوع مينمايد .در اين نظر ،تعهد بيمهگر «التزام به
تأديه» اس��ت ،نه «دين» و همانند مس��ؤوليت تضامني ،تنها بايد خس��ارت را جبران
نمايد ،بدون آنكه مديون باش��د؛ علت تعهد بيمهگر به پرداخت خس��ارت نيز همين
مادهي  26قانون رس��يدگي به تخلفات رانندگ��ي و تبصرهي  2مادهي  1قانون جدید
اس��ت .بدينس��ان مفاهيم «تعهدات موضوع بيمهنامه» و «مزاياي بيمه» نيز روش��ن
ميش��ود؛ زيرا مقصود اين نيست كه با فرض عدم مس��ؤوليت راننده ،شخص ديگري
مانند «دارنده» مديون باشد ،بلكه بيمهگري كه مسؤوليت راننده را پوشش داده است،
نقش فعالي ايفاء مينمايد و با واس��طه شدن در مسير جبران خسارت ،خسارت وارده
به زيانديده را س��ريعتر و بهتر جبران مينمايد؛ بديهي اس��ت كه ميتواند خسارت را
از «مديون اصلي» وصول نمايد.
 -3عبارت قانون مبني بر «عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث
متوفي از مزاياي بيمه نخواهد ش��د و ش��ركت بيمه با ارائه ق��رار منع تعقيب يا حكم
برائت راننده ،ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمهنامه به مصدوم يا وراث متوفا خواهد
بود» ،به اين معني اس��ت كه پس از منتفي شدن مسؤوليت قهري (خارج از قرارداد)،
ميتوان به مسؤوليت قراردادي متمسك شد و از نهادهايي مانند تعهد به نفع ثالث يا
بيمههاي حوادث مانند سرنش��ين بهره برد .به اين معني كه اگر در بيمهنامه ،حقي به
س��ود ثالث پيشبيني شده باشد ،تبعاً معادل تعهد بيمهگر در مقابل زيانديده خواهد
بود و اگر بيمهيِ سرنش��ين حوادث در ميان باش��د ،تعهد بيمهگر در مقابل مصدوم يا
 .1در تبصرهي مادهي  14قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  1389آمده است« :در صورتي كه بر اساس
نظر كارشناس��ان تصادفات نقص راه يا وس��يله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد ،حسب مورد متصديان ذيربط،
مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد».
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وراث متوفي اس��ت .در حادثهي رانندگي ،زيانديده همواره شخص ثالث نيست ،بلكه
در بس��ياري از موارد ،خود راننده نيز مصدوم يا مقتول ميش��ود؛ لذا بحث از بيمهي
سرنشين به ميان ميآيد تا از اين طريق جبران خسارت شود .به همين ترتيب ممكن
است در بيمهنامه شرط شده باشد كه بيمهگر ،مسؤوليت نوعي دارد و به محض حادثه
و فراتر از تقصير زيانديده نيز ،بايد جبران خس��ارت نمايد يا مقررات آمرهاي از سوي
بيمهي مركزي (ش��وراي عالي بيمه) ،دولت و يا قانونگذار پيشبيني شود و بيمهگران
را به توسعهي پوشش بيمهاي حتي در صورت عدم مسؤوليت رانندگان هدايت و الزام
نمايد .در اين وضعيتها ،بيمهگر در مقابل زيانديده (ثالث يا خود راننده) مس��ؤوليت
دارد ،اما اين مس��ؤوليت قهري نيس��ت ،بلكه مسؤوليتي قراردادي و در حدود تعهدات
بيمهنامه اس��ت .بنابراين مادهي  26قانون مذكور ،مس��ؤوليت مدني ديگري با عنوان
«دارنده» را تأس��يس ننموده است ،بلكه تنها اين نكته را بيان ميدارد كه اگر بيمهگر
بر اساس قرارداد بيمه ،مسئول باشد ،بايد از عهدهي پرداخت برآيد؛ بديهي است براي
احراز مس��ؤوليت ،بايد به مباني و قواعد آن رج��وع نمود ،نه اينكه مادهي  26مذكور
مبناي مس��ؤوليت تلقي شود؛ زيرا در اين صورت ،مصادرهي به مطلوب شده است .در
حال حاضر بيمهگران ميتوانند دفاع نمايند كه آنها در بيمهنامه ،تعهدي جز پوشش
مسؤوليت بيمهگذار و قائم مقام او ندارند؛ لذا در فرض برائت راننده يا صدور قرار منع
تعقيب وي تعهدي در پرداخت خسارت به زيانديده باقي نميماند ،مگر اينكه بيمهي
حوادث سرنشين در ميان باشد يا در بيمهنامه شرط خاصي به سود ثالث شده باشد.
داوري در اين مورد بسیار دشوار است؛ معتقديم هيچ كس نبايد از آثار فعل يا
ترك فعل خود كه باعث حادثه يا تشديد خسارت شده است ،مصون بماند .در تقصير
س��نگين و عمديِ زيانديده يا مش��اركت او در تحقق حادثه ،بايد تمام يا بخش��ي از
خس��ارت او كسر ش��ود و در مورد تقصير عادي نيز ،صرفنظر از اينكه احراز آن براي
متيقن بيمهنامه و تعهدات آن
بيمهگر دشوار است ،بايد به گونهاي عمل نمود كه قدر
ِ
مورد حكم قرار گيرد و بدون جهت ،تعهدی بر بيمهگر تحميل نشود .يكي از آثار حكم
مادهي  26قانون رس��يدگي به تخلفات رانندگي ،جلوگيري از طرح بهانههاي مختلف
از سوي بيمهگر مبني بر عدم مسؤوليت نسبت به جبران خسارت است .زیرا ،هرچند
ممكن اس��ت بر اساس برخي شروط قراردادي نيز چنين تالشي قابل توجيه باشد ،اما
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با رويكرد بيمه و الحاقي بودن قرارداد و تفسير منطقي از آن ،منطبق نيست .بيمههاي
سرنش��ين يكي از اين موارد اس��ت؛ برخي بيمهگران با تمس��ك به تعدادي از شرايط
عمومي كه برخالف انتظار متعارف و مشروع بيمهگذار است ،تالش مينمايند از مبلغ
بيمه كس��ر كنند؛ در حالي كه بر اس��اس مبناي تعيين خسارت بدني در حقوق ايران
كه با معيارهاي ديه يا ارش س��نجيده ميش��ود 1،چنين رويكردي صحيح نيست؛ در
واقع ،روح قواعدي مانند مادهي  26قانون مذكور ميتواند به حداكثر جبران خس��ارت
2
كمك نمايد.
 .1آنچه گفته شد ،به اين معنا نيست كه خسارت بدني ،تنها منحصر به ديه يا ارش است.
 .2در دادنامهي ش��مارهي  8909975112600827به تاريخ  1389/6/27موضوع پروندهي ش��مارهي 890778
ش��عبهي  31دادگاه عمومي حقوقي مش��هد آمده است« :در خصوص تجديدنظرخواهي شركت بيمه  ...به طرفيت
آق��اي ...نس��بت به دادنامهي ش��مارهي  277م��ورخ  1389/3/24صادره از ش��عبهي  145ش��وراي حل اختالف
مش��هد ،در پروندهي ش��مارهي  1389/48/145كه به موجب آن ش��ركت بيمهي مذكور محكوم به پرداخت يك
ميليون و شش��صدهزار تومان بابت اصل خواس��ته  ....در حق آقاي  ...ش��ده اس��ت و علت محكوميت اين است كه
تجديدنظرخوانده ،به عنوان رانندهي اتومبيل ش��مارهي  ...با اتومبيل ش��مارهي  ...تصادف رانندگي نموده و حسب
گواهي پزش��كي قانوني ،چهار صدمهي بدني داميه در چانه و لب متحمل ميگردد و چون با مراجعه به ش��ركت
بيمهي مذكور ،خس��ارتي در قبال اين صدمات دريافت نميدارد ،اقدام به طرح دعواي مطالبهي ريالي صدمات را
مينمايد و ش��وراي حل اختالف نيز بر اس��اس دادنامهي موصوف ،ش��ركت بيمه را محكوم ميكند؛ عمده داليل و
جهات تجديدنظرخواهي ش��ركت بيمه آن است كه از يكسو ،راننده (تجديدنظرخوانده) ،مقصر حادثهي رانندگي
بوده و از زمره اش��خاص ثالث مورد حمايت قانون نميباش��د؛ و از س��وي ديگر ،ميزان محكوميت ش��ركت خالف
مقررات و ش��رايط مقرر ميباش��د و ميزان صدمه را بايد به نسبت كل تعهد شركت بيمه ،يعني معادل چهار درصد
از مبلغ هشت ميليون تومان كه معادل سيصد و بيست هزار تومان ميشود ،در نظر گرفت نظر به اينكه به داللت
اس��ناد و م��دارك پرونده ،صدمه بدن��ي و حادثهي رانندگي و دخالت تجديدنظرخواه در اين حادثه محرز اس��ت و
هرچند بيمهنامه به نام آقاي ...به عنوان بيمهگذار است ،اما از آنجا كه حسب مادهي  3قانون اصالح قانون بيمهي
اجباري مس��ؤوليت مدني دارندگان وس��ايل نقليهي موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ( )1387و قانون سابق
( ،)1347با انتقال (مادي يا حقوقي حسب مورد) وسيلهي نقليه ،حقوق و تعهدات شركت بيمهگر مقابل منتقلاليه
مستقر ميگردد و در اين پرونده نيز تجديدنظرخوانده ،متصرف و رانندهي وسيلهي نقليه بوده و قائممقام بيمهگذار
اوليه محسوب ميگردد و ايرادهايي كه شركت بيمه در مورد عدم شمول عنوان (شخص ثالث) بر رانندهي مقصر،
اعالم داش��ته اس��ت ،ارتباطي با اس��اس و مبناي رأي ندارد و بديهي است كه سبب موجهه خواسته و رأي صادره،
اس��تفاده از تعهدات بيمهي مسؤوليت مدني نيس��ت ،بلكه به جهت بيمهي حوادث سرنشين و راننده ميباشد كه
از نظر ماهيت ،از زمره بيمههاي حوادث محس��وب ميش��ود و ارتباط آن با مس��ؤوليت مدني ،اصطالحاً (ال بشرط)
ميباشد و مسؤول بودن يا نبودن شخص ،تأثيري در اين بيمه و سند حاكي از آن (بيمهنامه) ندارد و تنها امري كه
الزم است ،اطالق و عنوان (حادثهي رانندگي) ميباشد كه آن هم تحقق يافته است ،و نظر به اينكه ،هر چند علت
مقرر در تعيين و صدور بيمهي حوادث سرنش��ين و راننده در قانون مصوب  ،1347تكميل نمودن خألهاي قانوني
در مورد عدم پوشش حمايتي نسبت به برخي از اشخاص بوده است ،اما اين علت ،در قانون مصوب  1387تا حدود
بس��ياري منتفي شده است و شمول عنوان شخص ثالث بر همه افراد زيانديده غير از رانندهي مسبب حادثه ،اين
امر را تقويت نموده اس��ت؛ و با توجه به اينكه قرارداد بيمه ،بر اس��اس تاريخ صدور آن و مستفاد از اصول حاكم بر
قراردادها و توجه به مادهي  195قانون آيين دادرسي مدني ،تفسير قانون ،نميتواند حقوق بيمهگذار و قائممقام او
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برآمد
تفس��ير مادهي  26قانون رس��يدگي به تخلفات رانندگي و دیگر قوانین ،بدون
را تضييع نمايد و اصالحات قانوني س��ال  ،1387تنها در جهت گسترش تعهدات شركتهاي بيمهاي ،قابل تسري
به گذشته است و مصوبهي مورخ  1388/11/14شوراي عالي بيمه نيز داللت بر اين امر دارد و در بيمهنامهي مورد
اس��تناد طرفين ،به صراحت از سرنش��ين و راننده ياد شده است و نشان ميدهد كه هدف از صدور بيمهنامه ،امري
فراتر از پر كردن خأل قانوني سابق ميباشد؛ زيرا با تصريح به راننده ،اين شخص را اعم از اينكه مقصر حادثه باشد
يا نباش��د ،تحت پوش��ش بيمهي حوادث قرار داده اس��ت و از نظر تحليلي نيز قرارداد بيمهي مذكور ،منحل به دو
قرارداد ،يعني بيمهي مس��ؤوليت و بيمهي حوادث ميش��ود و دو حق بيمه نيز براي آن دريافت ميگردد و از نظر
دكترين حقوقي ،ش��مول اين عنوان نس��بت به راننده مقصر به عنوان يكي از سرنش��ينهاي خودرو ،امري بايسته
است كه با اركان بيمهي حوادث منطبق است و بنابراين تفسير قرارداد مذكور بايد با ساير اصول حقوقي حاكم بر
روابط بيمهاي باشد و تفكيك بدون جهت بيمهي حوادث و تعيين معياري براي برآورد تعهد بيمهگر ،فاقد توجيه
حقوقي اس��ت؛ ايراد ش��ركت بيمه به اينكه ،بيمهي سرنش��ين ،متفاوت از بيمهي مسؤوليت است و از اين تفاوت
چنين استنباط ميكند كه در برآورد تعهدات شركت و پرداخت حق زيانديده ،بايد درصدي از كل تعهدات شركت
را در نظ��ر گرف��ت ،در غير اين صورت بين افرادي كه تعهد بيمهاي بيش��تري خريدهان��د و افرادي كه اين تعهد را
كمتر تحصيل نمودهاند ،فرقي به وجود نميآيد و اجحاف به شخص اول ميباشد ،قابل پذيرش نيست؛ زيرا فردي
كه بيمهي اختياري بيش��تري تهيه ميكند ،در قبال پرداخت حق بيمهي بيشتر ،حق بالقوهي بيش��تري را هم به
دس��ت ميآورد و اگر در زمان حادثهي رانندگي صدمات بس��ياري متحمل گردد ،حق خواهد داشت تا سقف آنچه
در قرارداد آمده است ،به بيمهگر رجوع نمايد ،اما اين تفاوت وجود دارد كه اگر سقف تعهد بيمهگر در مقابل يكي
از افراد ،كمتر از ديگري باشد و صدمات بدني وي از اين سقف بگذرد ،نميتواند مازاد را مطالبه نمايد ،درحالي كه
دارندهي سقف تعهد بيشتر ،از اين قابليت برخوردار است؛ و نظر به اينكه قرارداد بيمه با اصول مهم مانند «اصل
حد اعالي حس��ننيت» همراه است كه در تفسير ش��رايط آن بايد رعايت شود و قرارداد بيمه ،به عنوان قراردادي
الحاقي ،ش��رايطي را از پيش تعيين ش��ده دارد و فرصت بررسي شرايط را به بيمهگذار نميدهد ،يا قدرت چانهزني
وي را محدود ميكند و در اين قراردادها ،بايد انتظارات متعارف و مشروع مراجعان (بيمهگذاران) را در كنار اصول
عمومي قراردادها ،بر روابط طرفين حاكم دانست و بنابراين بيمهگر نميتواند به تفسيري از قرارداد متوسل شود كه
به وضوح با اين انتظارات مغاير اس��ت و عرف مس��لم بيمهاي ،اقتضاي آن را دارد كه هرگونه محدوديت در تعهدات
ش��ركت بيمه ،در صورتي كه خالف ظواهر بيمهنامه باش��د ،به اطالع بيمهگذار رس��انده شود و چنين تفسيري از
بيمهي سرنش��ين و راننده پذيرفته نيس��ت كه ب��ه موجب آن ،ميزان صدمات بيمهگ��ذار ،درصدي از كل تعهدات
ش��ركت بيمه باش��د ،بلكه انتظار متعارف هر فردي ،آن اس��ت كه اگر در حادثهي رانندگي صدمهاي وارد آيد ،تا
سقف تعهد بيمهگر ،از هر يك از بيمهها استفاده كند و تنها فراتر از آن را نميتوان مطالبه كرد ،نه اينكه صدمهي
بدني زيانديده ،منحل در تعهدات شركت بيمه شود و به صورت بسيار فاحش ،كاهش يابد و بنابراين معياري كه
ش��ركت بيمه براي تعيين خس��ارت اعالم نموده است ،از نظر دادگاه قابل پذيرش نيست و با قصد مشترك طرفين
نيز سازگاري ندارد و در شرايطِ مقرر آنها ،به صورتي كه بيمهگذار را مطلع نمايد ،ذكر نشده و بنابراين هر ميزان
خسارت بدني را تا سقف آنچه در بيمهنامه ذكر شده است ،بايد جبران نمود و اساساً نسبيت كه در روابط بيمهاي،
در برخي صور ،حاكم اس��ت ،خالف اصل ميباش��د و نيازمند تصريح در روابط طرفين ميباش��د؛ آن هم براس��اس
اصول قراردادهاي الحاقي؛ و چنين امري در رابطهي طرفين اين دعوا رعايت نشده است و مقصود از نقص عضو نيز
صدمات بدني با معياري اس��ت كه قواعد ديات مقرر نموده اس��ت ،نه آنچه كه شركت بيمه ادعا مينمايد .و از اين
حيث ،بيمهي اشخاص و مسؤوليت ،به جز در موارد مصرح تفاوتي ندارند و اشاره بسياري از مقررات قانون مجازات
اس�لامي به نقص عضو و تعيين ديه يا ارش مقرر براي آن ،مؤيد اين معني ميباش��د ،لذا دادگاه تجديدنظرخواهي
شركت بيمه را غير وارد تشخيص ميدهد.»...

عبداهلل خدابخشی

توجه به مبانی مسؤوليت مدنی و مطابق ظاهر ،آثار غیرقابل پذیرشی را به بار میآورد؛
ضم��ن آنكه روی��هي قضایی را از حداقل ظرفیت آن قوانی��ن محروم میکند .قوانین
اخیرالتصوی��ب باید براس��اس رویکرد فقهی حاکم بر ضمان قهری و جبران خس��ارت
زیاندیده و دیگر قواعد مس��ؤوليت مدنی ،تفس��یر ش��وند؛ نظریهي انتساب که نامی
آش��نا در فقه دارد و در برخی از قوانین نیز منعکس ش��ده ،میتواند «عروه الوثقای»
قوانین مختلف ش��ود تا با توسل به آن ،شاهد وحدت در نظام حقوقی خود باشیم؛ در
غیر این صورت هر دادگاهی ممکن اس��ت از این قوانین تفسیری متفاوت ارائه دهد و
تش��تت آرا ،جایگزين هماهنگی حقوقی شود .برایند قواعدی که در مسؤوليت مدنی،
نقش اساس��ی دارند ،نش��ان میدهد که «نظریهي دارنده و راننده» ،یا «جبران بیحد
و حصر زیاندیده» ،بر اس��اس مادهي  26قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ،با نظام
حقوقی ايران س��ازگار نیس��ت؛ اين در حالي است كه نظریهي انتساب فقهی ،ميتواند
در جهت دس��تيابي به تفسيري متعادل راهگشا باشد؛ مناسب است رویهي قضایی ،به
جای «نظر قضایی» به دنبال «استدالل حقوقی» باشد و خود را در تفسیری به دور از
قواعد مسؤوليت مدنی ،آزاد نبیند.
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