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 1سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران 

غالمعلی سیفی زیناب، محبیمحسن ، شیرزاد حیدری شهباز
 

 چکیده 

خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری  ۀ تولید و عرض 
پیشرفته  به گسترش است. در  این خودروها، سامان از کشورها رو  نوع  کنترل و هدایت خودرو   ۀ ترین 

، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق رواین از گرفته است.  کامل جای عامل انسانی را  طور  به 
می  توجه  جلب  امر  بدو  در  آنچه  مدنی،  سازومسئولیت  ازکند  ناشی  خسارت  جبران  حوادث   کار 

این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت   خودروهاست. بر   گونه این 
ی که در حال ی آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودروگر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛  بیمه 

حکم  ایران  حقوقی  نظام  در  می حاضر  از گو پاسخ تواند  فرماست  ناشی  حوادث  خسارت  جبران  ی 
 ـ  ی ل ی ه با استفاده از روش تحل کق حاضر  ی ج حاصل از تحق ی خودروها هم باشد؟ بر اساس نتا   گونهاین 

مسئولیت مقرر در »قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به   انجام شده است با تبیین مبنای   ی ف ی توص 
 .پاسخ مثبت است  ، بر مبنای »تعاون اجتماعی« «  2/1395/ 20شخص ثالث مصوب  

جبران  ۀ  ، سامانه مسئولیت مدنی جمعی، سامانییجبران خسارت، حوادث خودرو  واژگان کلیدی:
 تعاون اجتماعی  ۀجمعی خسارات، خودروهای خودران، نظری

 
  و   خودرو  ۀرانند  و  دارنده  تیمسئول»  عنوان  تحت  اول  ۀسندیون  یتخصص  یدکتر  ۀ دور  ۀرسال  از  برگرفته  مقاله  نیا.  1

  انگلستان«   حقوق  با  یقیتطب  ۀمطالع  و  رانیا   حقوق  در  ینیتقن  تحوالت  پرتو  در   ثالث،  شخص  ۀمیب  در  گرمهیب  تعهدات
 .است یاسالم  آزاد دانشگاه در یمحب نمحس دکتر  یآقا ییراهنما با

  و   علوم  واحد)  یاسالم   آزاد  دانشگاه  ،یاسیس  علوم  و  اتیاله  حقوق،  ۀدانشکد  ،یخصوص  حقوق  یدکتر  یدانشجو  
 shirzad.heidari51@gmail.com                                      )نویسندۀ مسئول( رانیا تهران، ،(قاتیتحق

  واحد )  یاسالم   آزاد  دانشگاه  ،یاسیس  علوم  و  ات یاله  حقوق،  ۀدانشکد،  المللو بین   یعموم   حقوق  گروه   اری استاد  
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 مقدمه
انقالب صنعتی و افزایش صدمات بدنی نظام مسئولیت مدنی  ۀز حدود یک قرن پیش، در نتیجا

وسایل   از  استفاده  گسترش  اثر  در  شد.  کشیده  چالش  ب  ونقلحملبه  تولید،  نظریههو  های  تدریج 
به نظریه را  بر مسئولیت مدنی جای خود  دادند. در کنار  سنتی حاکم  های جبران جمعی خسارت 

افزایش  های بدنی نظام خسارت   ۀ های عام جبران خسارت، در حوزنظام  با هدف  های خاصی هم 
اجتماعی   بیمه  بینیپیشهمبستگی  طریق  از  که  صندوقهای  شد  ایجاد  و  جبران  مسئولیت  های 

اسا بر  قرارخسارت،  پوشش  تحت  را  خسارت  توزیعی جبران  عدالت  نظام می  س  این  های  دادند. 
اینکه مسئولیت مدنی    رغمعلیتابع نظام مسئولیت مدنی نیستند؛ بلکه در بیشتر موارد    خاص الزاما  

ها سنگ بنای نظام  این نظریه  1گیرند.می   عهدهه  را ب  دیدهزیانتحقق نیافته، تکلیف جبران خسارت  
های جبران خسارت مبتنی بر نظام سنتی مسئولیت وینی شدند که برخالف روش جبران خسارت ن

حوزه  در  خسارات  تکلیف جبران  بر عهدخطرهای  مدنی  را  خودرو  از  ناشی  نظیرحوادث    ۀآفرین، 
ها با راهکارها و منابع مالی و کارگزاران (. این نظام Abraham, 2008: 39-68دهد )جامعه قرار می

توجه و تحسین   مشخص، هنوز هم یکی برانگیز جبران خسارت در حقوق از سازوکارهای درخور 
اند. منتقدان این  وجود گذاشته  ۀ مسئولیت و مسئولیت ناشی از حوادث هستند که تاکنون پا به عرص 

مسئولیت  بر  مبتنی  خسارت  سنتی جبران  نظام  به  برگشت  به  مایل  آن،  از  انتقاد  عین  در  سازوکار، 
 (.  Abraham & Rabin, 2019: 128مدنی نیستند )

زمین در  روزافزون  پیشرفت  ۀتحوالت  و  خودرو  خودروهای   چشمگیر های  تولید  تولید  و  آن 
از  ناشی  خسارت  جبران  نظام  و  مدنی  مسئولیت  نظام  که  دارد  دیگر  انقالبی  از  حکایت  خودران 

و حوادث خودرو رانندگی  بیسوانح  است.  داده  قرار  به عصری جدید  ورود  در شرف  را  ه سخن  ی 
 ۀ و زمینی است که در حوز 2هوائی ونقل حملدیگر، بشر در شرف گذار به عصر جدیدی در صنعت 

 
مسئولیت وجود   ، جبران خسارت فرع بر1395اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب    ۀدر قانون بیم.  1

اجباری توزیع    ۀ گذار و مسبب حادثه نیست؛ هدف قانون بیمایجاد مسئولیت مدنی برای مسئولیت بیمه  و اثبات آن و
بخشی از    24  ۀدر ماد)  ( و ایجاد مسئولیت اجتماعی برای دولت استدارندگان خودروخسارت بین اعضای جامعه )

جبران خسارت   ۀبنابراین الزم   .شود(یم   نیتام   انهیدجه سالاز محل بو  یبدن  یهاخسارت   نیصندوق تام   یمنابع مال
زیان زیان فعل  اثبات  رابطدیدگان،  اثبات  و  حادثه  مسبب  از   ۀآور  ناشی  ورود خسارت  اثبات  صرف  نیست،  سببیت 

دهد. این قانون از اصول و قواعد خاص  خودرو تکلیف جبران خسارت را بر عهده کارگزاران این نظام قرار می  ۀمداخل
 کند. تبعیت نمی ای و مسئولیت مدنیبیمه

 . هم در شرف وقوع است و هواپیماهای بدون سرنشین و بدون خلبان یتحوالت در صنعت هوانورد  نیا. 2
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می  خودرانخودرو  خودروهای  عصر  به  آن  از  بنابراین    1توان  کرد.  نظام    سؤالیاد  آیا  که  است  این 
  فرماست؛ی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکمیجبران خسارت ناشی از حوادث خودرو

از  گوپاسخ تواند  می  ناشی  حوادث  ب  گونهاین ی  باشد؟  هم  میهخودروها  جبران  نظر  نظام  رسد 
بیم قانون  در  تعاون اجتماعی که  بر  مبتنی  به ترسیم شده است می  1395اجباری    ۀ خسارت  تواند 
نظریاتی که   بگوید.  پاسخ  نیاز و ضرورت هم  و  آمریکا ان  دانحقوقاین  این خصوص طرح  در  یی 

 . توجه استقابلاند ارائه کرده
ی برای جبران خسارات بدنی و مالی ارائه شده است که سازوکارتعاون اجتماعی«  »  ۀدر نظری

آثار حقوقی به آن نپرداخته از این در  جبران خسارات    تنهانهاند. با اعمال و اجرای این نظریه  پیش 
خودران خودروهای  سوانح  از  از ناشی  ناشی  خسارات  جبران  با  مرتبط  مسائل  از  بسیاری  بلکه   ،

خودرو بیمیحوادث  قانون  از  قبل  که  حقوقی    1395و    1387اجباری    ۀی  و  فقهی  نظام  مبنای  بر 
نبود، قابل صرف   ۀازجملشود؛  می   حل  توجیه  دیه  برابری  موارد  دین  این  و  جنسیت  از  نظر 
  متعارف از مسبب حادثه،وهای لوکس و غیر، امکان جبران خسارت مالی کامل خودردیدگانزیان

آن، پرداخت خسارت بدون توجه به ۀ  ماهیت خسارت پرداختی، تغییر مفهوم ثالث و گسترش دامن
توان می است که دیدهزیانو امکان پرداخت خسارت برابر به وراث  دیدهزیانقاهره و دخالت  ۀاثر قو

حوزه  سایر  در  مبنا  این  بدنیهای  از  خسارت  بیمه  جبران  نظام    منظوربه،  2ای و  در  وحدت  ایجاد 

 
م .  1 اعتبار  به  غ  زانیخودروها  عامل  هدا  یرانسانیدخالت  و  درآوردن  حرکت  به  تقس  تیدر  دسته  شش  به   میآن 
وشوند یم  هدایت  که  است  خودروهایی  از  دسته  آن  خودران  خودروی  سامان  .  اختیار  در  کامل  طور  به  آن   ۀ کنترل 

ب این خودرو  انسانی در  نقش عامل  تنها  و  است  دسته ه  خودران  است. در خصوص  آن  انداختن  اینکار  گونه   بندی 
  ها بنگرید به:ن آ تیهدا  رد یرانسانیدخالت عامل غ زانیاعتبار م به  خودرها

SAE International’s report classifies vehicles into six categories. SAE, the Society of 

Automotive Engineers, is a U.S.-based, globally active professional association and 

standards developing organisation for engineering professionals in various industries. See: 

https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-

chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-

driving-vehicles (Last seen 4 November 2020). 

    (.206-208 :1399 و الهام،برزگر ) در فارسی بنگرید به:
ها توجیه و آثار متفاوت آن  ییخودروای به حوادث خودروئی و غیرکردن نظام جبران خسارت و نظام بیمه  تفکیک.  2

اجباری کارگران اگر به این نظام ملحق شود و از آن تبعیت کند، عالوه بر افزایش   ۀمنطقی و عادالنه ندارد. نظام بیم
آن خسارات  جبران  نظام،  این  مالی  ضر منابع  به  توجه  بدون  مسئولیتها  بررسی  امکان   ورت  کارگر  یا  پذیر کارفرما 

 شود. می

https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles
https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles
https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles
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نظری در  کرد.  استفاده  هم  اجتماع  ۀمسئولیت  تعاون  مسئولی»نظام  اجتماعی  ی «  تعاون  صندوق  ت 
مسبب مسئولیت  از  خودرویمستقل  حوادث  مسئولین  و  تولجمله   از  یین  راننده،  دارنده،  ننده، کدی؛ 

ز حادثه و ایجاد خسارت دخالت داشته باشند،  ه آنان در بروک  یننده و غیره است و در صورتکع ی توز
استوار    ی گرید  یمبان  تواند برمی  هکها  آن  ت عام یمسئول  یمسئولیت صندوق در جبران خسارت، ناف

خودران در    یاز خودروها  یاین مقاله بر نظام جبران خسارت جمعی ناش   تأکید  1شود، نخواهد بود. 
دهد. می را تشکیل 1395اجباری  ۀقانون بیم ۀ ی و نظام تعاون اجتماعی است که شاکلیآمریکانظام 

برخی از    ۀ یی طرح خواهد شد و بعد از آن ضمن ارائآمریکاان  دانحقوقبر این اساس ابتدا نظریات  
آثار نظری  ۀ های حقوقی نظریجنبه از  آن، برخی  ارکان  تعاون اجتماعی« و  مؤید   مذکور که  ۀ»نظام 
پیاده    ۀ اری نظام تعاون اجتماعی در حوزبرقر   هم هست مورد اشاره واقعخسارات وارده بر عابرین 
ذکر است که قوانین و مقررات حاکم بر جبران خسارت عابرین پیاده که مسئولیت  هشود. الزم بمی 

صندوقبیمه و  تعاون خسارت   تأمین  گر  مبنای  بر  نموده  مقرر  راننده  تقصیر  بدون  را  بدنی  های 
تفسا و  است  استوار  قوانین  جتماعی  این  بیمه  استثنا  عنوانبه یر  قراردادی  مسئولیت  صحیح بر  گر 
 (. 453-475: 1399اران، ک شهباز و هم یدریرسد )حنظر نمیهب
 یی نظام جبران خسارت ناشی از خودروهای خودرانآمریکا. دکترین 1

کشورهایی است که تولید و استفاده    ازجمله  2در کنار کشورهایی مانند انگلستان   آمریکاکشور  
ان این کشور دانحقوقاز خودروهای خودران در آن در حال فراگیر شدن است. به همین مناسبت  

 
مسائل مربوط به جمع مبانی مختلف مسئولیت و مسئول پرداخت خسارت که در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی و  .  1

انگیز برقانون مجازات اسالمی آمده و در مباحث مربوط به مسبب حادثه و مسئول جبران خسارت از مباحث بحث
دانان با نگاه به مبنای مسئولیت در قانون  پذیرش »نظام تعاون اجتماعی« مرتفع خواهد شد. برخی از حقوقاست؛ با  

اجباری را به    ۀاستناد عرفی زیان استوار شده است، مبنای مسئولیت در قانون بیم  ۀمجازات اسالمی که بر اساس نظری 
اند؛ در حالیکه مبنای مسئولیت در قانون بیمه  کرده   پیروی از مبنای مسئولیت مسبب حادثه استناد عرفی زیان عنوان

اجباری مستقل از مسئولیت مسببین حادثه و مبتنی بر تعاون اجتماعی است. در مورد رویکرد قانون مجازات اسالمی  
   (.75-79: 1400و بادکوبه ای هزاوه،  د به : )برهانیی سببیت یا استناد بنگر  ۀدر خصوص معیار احراز رابط

کش.  2 سال در  در  آن،  از  ناشی  جبران خسارات  و  ناشی خودروهای خودران  مدنی  مسئولیت  مورد  در  انگستان  ور 
  قانون مستقلی تصویب شد. در خصوص این قانون بنگرید به: 2018

Automated and Electric Vehicles Act 2018. Available at: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted (Last seen January 8, 

2021); 

 . (Channon et al, 2019) و در خصوص تحلیل و بررسی این قانون بنگرید به:



 نابیز  یفیس  و یمحب ،شهباز یدر یح  / خودران یخودروها سوانح از یناش  خسارت جبران سازوکار

 

99 

ارائ و  طرح  سوانح  درخصوص    نظریاتی  ۀدرصدد  از  ناشی  مدنی  و    گونهاین مسئولیت  خودروها 
سوانح  سازوکار از  ناشی  خسارات  جبران  دوبرآمدهها  آن   مناسب  مسئولیت    ۀ»سامان  ۀنظری  اند. 

درخور توجه بیشتری هستند. هر    2ای«مرحلهو »نظام مسئولیت دو  1جمعی تولیدکنندگان خودرو« 
با این تفاوت که نظریدو نظریه بر مسئولیت محض تولیدکنندگان بنا نهاده شده اول مبتنی بر   ۀاند، 

ر عوامل دخیل در ایجاد حادثه توجه  آنکه به تأثیر رفتار سایمسئولیت محض تولیدکنندگان است، بی
نظری در  ولی  و مسئولیت   ۀشود،  نهایی  تحلیل  در  نیز  ایجاد حادثه  در  عوامل  رفتار سایر  تأثیر  دوم 

گرفتهمد قرار  گرفته،    3اند. نظر  قرار  توجه  مورد  مقاله  این  در  نظریه  دو  این  از  جبران   سازوکارآنچه 
ابتدا   اساس  همین  بر  است.  خودران  خودروهای  از  ناشی  در   سازوکارخسارات  خسارات  جبران 

آن    ۀسامان از  بعد  و  خودرو  تولیدکنندگان  جمعی  نظام    سازوکارمسئولیت  در  خسارات  جبران 
   بحث قرار خواهد گرفت.ای موضوع مرحلهمسئولیت دو

 مسئولیت جمعی تولیدکنندگان خودرو   ۀجبران خسارات در سامان سازوکار .1-1
این سامانه صندوقی است که  سازوکاراصلی    ۀهست در  آن   تأمین  جبران خسارات  منابع  اعتبار 

بر عهدطور  به بهۀ  کامل  تولیدکنندگان  ابتدا  در  قرار دارد.  نسبت    تولیدکنندگان خودروهای خودران 
اعتبار صندوق خواهند بود و به تدریج میزان    تأمین  سهمی که از بازار فروش خودرو دارند مکلف به

تولیدی به سهم خودروهای  توجه  با  تولیدکنندگان  تعیین خواهد  در سوانح جادهها  آن   مشارکت  ای 
 (. Abraham & Rabin, 2019: 169شد )

ناشی از صدمات بدن  ی ناشی از خودروی خودران صرفا  از محل بر اساس این نظریه خسارات 
 & Abrahamشود ) شود، مگر صدماتی که در اثر قصور مالک به وی وارد  این صندوق پرداخت می 

Rabin, 2019: 150 شود شامل هایی که از محل این صندوق پرداخت می (. بر این اساس خسارت
 

1. Manufacturer Enterprise Responsibility.  

2. Two-step liability regime.  

مبانی مسئولیت تولیدکنندگان خودروهای خودران.  3 مبانی سنتی مسئولیت   همچنین در خصوص  قابلیت اعمال  و 
  ناشی از طراحی و تولید خودروهای خودران بنگرید به:

(Wittenberg, 2016:1). Available at: 

https://publish.illinois.edu/illinoisblj/2016/01/07/automated-vehicles-strict-products-

liability-negligence-liability-and-proliferation/#_ftn14. (Last visited November 14, 2020) 

(Wilkov & Arko, 2017: 47) Available at: 

https://www.tuckerellis.com/webfiles/files/DRI%20For%20The%20Defense_Wilcov%20

and%20Arko_April%202017.pdf (Last visited November 14, 2020); (Chopra, & Laurence, 

2011: 139; Fairgrieve, 2005) The online version of the book is available at: 
https://doi.org/10.1017/CBO9780511493850 (Last visited November 14, 2020). 
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از دریافت آن محروم شده است و شامل   دیده زیان ی است که  ی های بیمارستان و حقوق و مزایا هزینه 
لذا مالک خودروی خودران، جهت   . (Abraham & Rabin, 2019: 151شود ) خسارات مالی نمی 

   1بدنه است.  ۀ های مالی، بر اساس قواعد سنتی بیمه ناگزیر از تحصیل پوشش بیم پوشش خسارت 
از سوا ناشی  بدنی  خسارات  تمامی  این سامانه  برقراری  از با  منحصرا   خودران  خودروهای  نح 

می این صندوق جبران  نمیمحل  بنابراین  در  شود.  تولید  از عیب  ناشی  را  صدمات  از  برخی  توان 
زیرا   داد؛  نسبت  خودرو  بودن  خودران  ویژگی  به  را  سوانح  از  برخی  و  کرد  قلمداد  آن  سنتی  معنی 

غیر آن، اگر غیرممکن نباشد،  تشخیص اینکه سانحه ناشی از ویژگی خودران بودن خودرو است یا  
(. صاحبان این نظریه خسارت تنبیهی و  Abraham & Rabin, 2019: 156رسد )دشوار به نظر می

از تعهدات این صندوق  مسئولیت ناشی از فعل ثالث و دخل و تصرف مالک در خودرو را خارج 
 (.  Abraham & Rabin, 2019: 159-160دانند )می 

نظری اساس  بحث،  ۀبر  دارند  مورد  از  بیمه  تحصیل  نمی  ۀتکلیف  ساقط  زیرا  خودرو  شود، 
است.   باقی  خود  قوت  به  موارد همچنان  از  برخی  در  راننده  یا  دارنده  مدنی  مثال  طور  بهمسئولیت 

کند و خود به  رانندگی اتوماتیک را متوقف می   ۀتوان به موردی اشاره کرد که در آن کاربر سامانمی 
گذار برای  مقامی از بیمهگر به قائمرانندگی و ورود خسارت، بیمه  ۀ ع سانحپردازد. با وقورانندگی می 

مراجعه می به صندوق  به  بازیافت خسارت  ایراد صدمات  و  وقوع حادثه  و دالیل  و مستندات  کند 
(. صندوق بعد از دریافت  Abraham & Rabin, 2019: 169دهد )گذار را به صندوق ارائه می بیمه

از آن را بپذیرد. در  مات وارده می مستندات سانحه و صد تواند ادعای خسارت را نپذیرد یا بخشی 
بیمه و  صندوق  بین  اختالف  حدوث  محل  صورت  در  مستقر  قاضی  نفر  یک  با  اختالف  حل  گر، 

قاضی در این مورد قطعی است مگر در مواردی که قاضی در  رأی    تشکیالت صندوق خواهد بود و 
 (.  Abraham & Rabin, 2019: 171ده توجه کافی نکرده باشد )به اوضاع و احوال پرونرأی  صدور

 مسئولیت جمعی تولیدکنندگان خودرو   ۀارزیابی سامان .1-2
پیش نظام،  این  بهدر  خسارت  جبران  صندوق  جبران    ۀ منزل بینی  برای  خاص  محل  تعیین 

است.  خسارت  بدنی  می  به  دیدهزیانهای  صراحتی  این  محل  از  را  خود  خسارت  ندوق  تواند 
کند. که    تأمین  دریافت  است  گذاشته شده  تولیدکنندگان  برعهده  صندوق  منابع  خود    ۀنوب بهاعتبار 

می محصوالت  کیفیت  افزایش  به  و  منجر  سانحه  ایجاد  از  جلوگیری  تولیدکننده  هدف  زیرا  شود. 
 

اولی.  1 بیم  ۀطرح  اسا   1395اجباری    ۀقانون  این  بر  در هم  دارنده  که  بود  استوار  از   ۀزمین  س  ناگزیر  مالی  خسارات 
 حذف شد. این مورد دولت تغییر کرد و  ۀتحصیل پوشش بیمه بدنه باشد لکن در کمیسیون اقتصادی مجلس الیح
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  (. برابر بودن سهم تولیدکنندگان خودروهای خودران در Davola, 2018: 606کاهش هزینه است )
منابع صندوق  تأمین نیز   ۀانگیز  ، اعتبار  را  این خودروها  از  ناشی  برای کاهش سوانح  تولیدکنندگان 
میتحت قرار  در الشعاع  تولیدکنندگان  از  هریک  سهم  بودن  متفاوت  که  است  حالی  در  این    داد. 
ر بودن ها، نسبت به براب توجه به نرخ سوانح ناشی از تولیدات آن  جهت بهاعتبارمنابع صندوق    تأمین

 (. Davola, 2018: 606منابع صندوق راه حل بهتری است ) اعتبار تأمین درها آن  مسئولیت
کنند  های گفته شده مصون از انتقاد نیست. انتقاد میاین سامانه در عین برخورداری از مزیت

که سنگ بنای آن تئوری مسئولیت محض تولیدکنندگان خودروهای خودران، بدون توجه به امکان 
انبوه    ۀی است و به همین دلیل امکان دارد تولید و عرض یلت مؤثر عوامل دیگر در سوانح خودرودخا

با   است  برخوردار  کمتری  رانندگی  خطای  از  معمولی  خودروهای  با  مقایسه  در  که  خودروها  این 
امنیت کاربران    تأمین  ، یعنی حمایت و مسئله مواجه شود. در این سامانه صرفا  به یک جنبه از    تأخیر

   (.Davola, 2018: 606شده است )خودروهای خودران پرداخته
اند و در راستای  کرده  تر به تضاد بین این دو مصلحت اشاره مبسوططور  بهبرخی از نویسندگان  

کنند که هرگاه سیستم رانندگی خودکار بهتر از عامل انسانی عمل  استدالل میها  آن   ایجاد توازن بین
  رو اینازهای ایمنی خودرو،  نرخ سوانح باید منتسب به آن باشد نه ارتقای سایر جنبه  کند، کاهش

آن باشد نه اینکه موجب   ۀاز طریق کاهش هزین  فناوریباید اقداماتی انجام داد که در جهت پذیرش  
 (. Abbott, 2018: 22بشود )ها آن تحمیل هزینه به

تولیدکنندگ تئوری مسئولیت محض  اعمال  در در صورت  نقش سایر عوامل  به  توجه  بدون  ان، 
آسود با خیال  زمانی  تولیدکنندگان خودروهای خودران صرفا   توانند خودروهای می   هایجاد حادثه، 

باشند و  ها  آن  خودران را در مقیاس تجاری تولید کنند که قادر به ارزیابی و برآورد خسارت ناشی از
مصرف   ۀهزین به  را  بمربوطه  کنند.  تحمیل  محض  کننده  مسئولیت  قواعد  اجرای  سبب  همین  ه 

انبوه    تأخیرتولیدکنندگان بدون توجه به نقش سایر عوامل در ایجاد حادثه، منجر به   انداختن تولید 
ورود و  خودران  این  ها  آن  خودروهای  رانندگی  سیستم  که  حالی  در  شد.  خواهد  مصرف  بازار  به 

های  از سوی دیگر، با احتساب خسارت   1ند. کتر از عامل انسانی عمل میمراتب ایمنخودروها به
  کنندگان رغبتی برای خرید یابد و مصرف نیز افزایش میها  آن   محتمل ناشی از این خودروها قیمت

به  ها آن کند و ورودنخواهند داشت. افزایش قیمت، این خودروها را تبدیل به کاالیی لوکس می ها آن 

 
1. The presence of potential chilling effects is also present in the case of application of 

current product liability rules. See: (Schellekens, 2015: 506-517). 
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 (.  Davola, 2018: 607) اندازد می تأخیربازار مصرف عمومی را به 
ی  نحو به ایجاد سازش بین این دو مالحظه، قوانین ناظر بر این خودروها باید    منظور به به این دلیل و  

سرمایه  از  مانع  تولیدکنندگان،  به  مسئولیت  تحمیل  ضمن  که  شوند  این  تدوین  تولید  روی  بر  گذاری 
ای   ۀ نشود. نکت ها  آن   خودروها و افزایش قیمت  آن توجه نشده است دیگری که در  به  ایرادات    ، ن سامانه 

به  تئوری مسئولیت محض است.  بر  وارد  این سامانه عبارت سنتی  در  بین شدت عیب    ، دیگر،  ارتباطی 
  آنجایی  منجر به سانحه و غرامتی که باید به این دلیل پرداخت شود برقرار نشده است. به دیگر سخن، از 

شود، هیچ نوع ارتباطی بین میزان اشتباه  محاسبه می   دیده زیان که غرامت بر اساس صدمات بدنی وارده به  
 (. Shavell, 1980: 1-25تولیدکننده و تکلیف او به جبران غرامت وجود ندارد ) 

است   تنبیهی  خسارت  مشمول  تولیدکننده  فاحش  اشتباه  از  ناشی  عیوب  سامانه  این  در 
(Abraham & Rabin, 2019: 159-160م در  اما  ا  قابل(  از  ناشی  غیرعیب  و  جزئی    قابلشتباه 

تولیدکننده در مپیش  تقلیل مسئولیت  به  به    شود.نمی  دیدهزیان   قابلبینی، منجر  تفاوت نگرش  این 
افزارهایی که اشتباه زیادتری  اشتباه فاحش و جزئی تولیدکنندگان، مبتنی بر این عقیده است که نرم 

انگاری را تنبیه  د شد و بازار این سهلدر تولید آن ارتکاب یافته باشد منجر به سوانح بیشتری خواهن
و   شود نه بر اساس فراوانی سوانحخواهد کرد، لکن خسارت با توجه به میزان صدمات محاسبه می

ای قطعی دست  توان به نتیجهچون این امر تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد؛ در موارد عینی نمی
( که  Davola, 2018: 608یافت  است  شده  طراحی  سازوکاری  سامانه  این  در  که  است  مسلم   .)
ی است ولی از فقدان بافت  یسوانح خودرو   دیدگانزیانالزم برای جبران خسارت  چهارچوب  دارای  

می رنج  دقت  مناسب  و  تالش  عدم  یا  دقت  عدم  و  تالش  سامانه  این  در  دیگر،  عبارت  به  برد. 
گیرد و صرفا  حکم به پرداخت حداقل کل خسارات  ار نمیتولیدکننده در ارزیابی خسارت مد نظر قر

 بدنی توسط او داده شده است.
از آن دارد که دخالت میزان تقصیر تولیدکنندگان در    ۀتأمل در مورد سامان مورد بحث حکایت 

کلی نادیده گرفته نشده است، بلکه بعد از طور  بهبروز سوانح رانندگی ناشی از خودروهای خودران  
خسارات بدنی از محل صندوق موضوع این سامانه، هریک از تولیدکنندگان در فرضی که    پرداخت

کرده ایجاد  که  خسارتی  میزان  به  باشند  داشته  دخالت  حادثه  ایجاد  در  خودران  خودروی  اند  دو 
 (.Davola, 2018: 608مکلف به جبران کسری منابع صندوق خواهند بود )

ارت و تحمیل جبران خسارت به اشخاصی است که از نظر  این نظریه به دنبال توزیع پنهان خس
تولید این نظریه،  در  دارند.  افراد  از  به سمت گروهی  را  آن  توانائی هدایت  کننده در موقعیتی  مالی، 

 توزیع کند. ها آن  تواند زیان را به سمت مشتریان انتقال دهد و خسارت را بینمی است که
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   ایمرحلهنظام مسئولیت جمعی دو. 1-3
از جنبه  ۀمنتقدان سامان برخی  از  انتقاد  تولیدکنندگان خودرو ضمن  این  مسئولیت جمعی  های 

به نظام مسئولیت دو را مرحلهسامانه، نظامی موسوم  ارزیابی تقصیر  بر  مبتنی  مسئولیت جای  به  ای 
می پیشنهاد  سامانمحض  مشترک  وجه  مسئولیت   ۀکنند.  نظام  و  تولیدکنندگان  جمعی  مسئولیت 

که  رحلهمدو تفاوت  این  با  است،  نظام  دو  هر  در  خسارت  وجود صندوق جبران  از   50ای  درصد 
درصد دیگر آن   50ای از سوی تولیدکنندگان و  مرحلهاعتبار صندوق مورد نظر در نظام مسئولیت دو

منابع محل  مرحلمی   تأمین  عمومی  از  در  تولیدکنندگان  صندوق    ۀاولی  ۀشود.  این  طور  بهتشکیل 
در   50  تأمین  سئول مساوی م اطالعات الزم  اینکه  به محض  ولی  بود  آن خواهند  اعتبار  از  درصد 

از تولیدکنندگان در درصد    50اعتبار    تأمین  مورد نرخ سوانح در دسترس قرار گرفت، سهم هریک 
آن  خودروهای  توسط  که  شد  خواهد  محاسبه  خساراتی  میزان  اساس  بر  تولیدکنندگان،  سهم 

 (.  Davola, 2018: 610شود )تولیدکننده ایجاد می
علیه صندوق طرح دعوا خواهد کرد و یک نفر قاضی که در    دیدهزیاندر صورت بروز سانحه،  

احراز مسئولیت است. در    فرایندمحل صندوق به خدمت اشتغال دارد مکلف به بررسی تقصیر در  
خسارا  جبران  به  مکلف  وی  شود  احراز  قاضی  توسط  تولیدکننده  تقصیر  که   دیده زیانت  صورتی 

خواهد بود. برعکس در مواردی که تقصیر تولیدکننده منجر به ایجاد خسارت نشده باشد خسارات  
از محل صندوق پرداخت خواهد شد. در این مدل، برخالف مدل قبلی نظام    دیدهزیانوارد شده به  

خسارت  تمامی  جبران  به  مکلف  زیان  عامل  خسارت،  مالی    دیدهزیانهای  جبران  از  بدنی  اعم  و 
 (. Davola, 2018: 610-611خواهد بود )

(  errorاند؛ نخست، وجود خطا )ای دو مالک برای احراز تقصیر معرفی شدهمرحلهدر نظام دو
نرم  رفتار وسیلدر  در  رفتار غیرعادی  به  تطابق    1نقلیه شده است؛  ۀافزار که منجر    فناوری دوم، عدم 

های روز خودروهای خودران. در صورت وجود هر یک از این دو  فناوریکننده با تولید ۀ مورد استفاد
عنصر، تقصیر تولیدکننده احراز خواهد شد و در نتیجه وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.  

را   این نظام  نویسندگانی که  تولیدکنن  ۀنظام جایگزین سامان  عنوانبهدر نظر  دگان  مسئولیت جمعی 
می  سامانمعرفی  برقراری  با  مقایسه  در  نظام  این  برقراری  تولیدکنندگان   ۀکنند،  جمعی  مسئولیت 

شود، کنندگان تضمین میرفاه حال مصرف  تنهانهشود. در این نظام منجر به حصول نتایج بهتری می

 
  .خودران قابل احراز خواهد بود هینقل لهیوس یبر اساس اطالعات ارائه شده از سو ییخطا نیوجود چن. 1
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 بلکه ورود انبوه این خودروها به بازار مصرف نیز تسهیل خواهد شد. 
د مسئولیت  مزیتمرحلهونظام  دارای  ایجاد   ازجملههایی  ای  ارزیابی،  در  شفافیت  و  انصاف 

سرمایه برای  وانگیزه  محصوالت  کیفیت  سطح  ارتقای  و  خودروهای    گذاری  قیمت  کلی  کاهش 
به نظام تک بیشتری برخوردار است. ای  مرحلهخودران است و نسبت  ذکر در  قابل  ۀنکت  1از مزیت 

هر دو نظریه در ابتدا سخن از جمعی شدن مسئولیت تولیدکنندگان    این دو نظریه این است که در
که   است  شده  اشاره  صندوقی  به  نظریه  دو  هر  در  اما  است  آمده  میان  به  خودران  خودروهای 

می  پرداخت  آن  محل  از  مسئول خسارات  اشخاصی  که  اشخاصی    تأمین  شود  و  هستند  آن  اعتبار 
پیش رفته  جا  آن  ر نمود بیشتری یافته است و این نظریه تادوم این عناص  ۀدیگر کارگزاران آن. در نظری

 
 یلت ماهواست بلکه تحقق عدا  تیمسئول  میتسه  ۀتنها دخالت دادن آن در مرحلنه  ریتقص  زانیم   یابیاز ارز  هدف.  1

هر   ریتقص  زانیدر مورد م   قیآن است. تحق  گری از اهداف د  زیدر مقابل جامعه ن  دکنندگانیتول  تیبه مسئولو دامن زدن  
محاسبه سهم   یبرا   یبه عنوان ابزار  راآن   دیبا  یاست که قاض  ریناپذاجتناب   ی حادثه امر  جادیدر ا دکنندگانیاز تول  کی

در کل    تیشفاف  شیو افزا  جادیخود منجر به ا  ۀامر به نوب   نی. ارد یدر بروز خسارت در نظر بگ  انیاز عوامل ز  کیهر  
مسئول   ما  یمستق  یخواهد داد که در صورت عدم دقت کاف  دکنندگانیرا به تول  امیپ  نی خواهد شد و ا  انیز  میتسه  ندیفرا

ناش بود  یخسارات  قصور خود خواهند  دو   یجمع  تیمسئول  ۀسامان  ۀی نظر  فدارانطر(.  Davola, 2018: 610)  از 
ا  یامرحله خودران   یخودروها  ۀنیدر زم   یآورنو  یبرا   یمناسب   ۀزیانگ  یامرحلهدو  تیکه نظام مسئول   نداده یعق  نیبر 

محصوالت   تیفیک  یارتقا  شهی محض همواره در اند  تیبه خاطر داشتن مسئول  دکنندگانیسو، تولکیخواهد بود. از  
از سو و  بود  م   گر،ی د  یخود خواهند  نت  ریتقص  زانیبا دخالت  در  در   یکاهش سهم پرداخت   جهیدر جبران خسارت و 

خواهد شد. عالوه بر    شتریبه منظور اجتناب از پرداخت سهم ب  شتریب  یگذاره یاعتبار منابع صندوق باعث سرما  نیتأم 
پارامترها  یکی  که  ییآنجا  از  ن،یا ا  یابیارز  یاز  تقصو  به  یخودروها  دیولت  ریحراز  با   ی های آورفن   نی روزتر  منطبق 

ا در  تول  نیموجود  است،  اقتصاد  از  آن  دکنندگانیبخش  از  استفاده  بنادر  پرداخت.  رقابت خواهند  به  باهم    ن، یبراها 
خواهند    یبهتر رو   یآوراعتبار منابع صندوق به استفاده از فن   نیسهم در تأم   شی جهت اجتناب از افزا  دکنندگانیتول

.  شودیم   دیتول  نهیاز صندوق منجر به کاهش هز  یو دولت  یعموم   یمال  یهاتیحما(.  Davola, 2018: 611)  آورد 
 ن ی ا  متیقطع کاهش ق  طورکنندگان است. به به مصرف   دیتول  یهانه یاز هز  یبخش  لیعدم تحم  مت،یکاهش ق  لیدل

  ن ی به ا  ودمحد  یدولت  یهاکمک  ت یها به بازار مصرف خواهد شد. مزدر روند ورود انبوه آن   عی باعث تسر  خودروها
و   گذارد ی رو به کاهش م   یخودروها نرخ سوانح رانندگ  نی با گسترش استفاده از ا  گری د  یبلکه از سو  ستیدو مورد ن

بخشی از منابع این صندوق از محل مالیات تامین می    .کندی م   دایبه تبع آن کاهش پ  زیسوانح ن  نیاز ا  یناش  نهیهز
م   به  شود. مال  نیبهتر  رسدینظر  ا  اتینوع  مال  نیدر  باشد، ز  اتیمورد  ا  رایبر درآمد  اعتبار   نیتأم   ۀنیهز  قی طر  نیاز 

و  بر درآمد  اتیمال یاعتبار صندوق از محل درآمدها نیوارد بر تأم  اترادیا در مورد . شودیم  عیعموم توز نیصندوق ب
 (.Davola, 2018: 611-612فروش ) پیشنهاد وضع مالیات بر
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داده   تأمین  که تسری  خودران  خودروهای  تولیدکنندگان  از  غیر  به  اشخاصی  به  را  صندوق  اعتبار 
دوم در ماهیت مبتنی بر    ۀنظری  ویژه بهاست. به این ترتیب، حقیقت امر آن است که هر دو نظریه و  

جمعی شدن مسئولیت. در قسمت بعدی مقاله به نمود عینی   جمعی شدن جبران خسارت هستند نه
مصوب    ۀ سامان اجباری  بیمه  قانون  در  خسارت  جبران  که    1395جمعی  شد  خواهد  اشاره 

  ای نیست.شباهت به سازوکار جبران خسارت در نظام مسئولیت دو مرحلهبی
 ی در حقوق ایرانی. نظام جبران خسارات ناشی از حوادث خودرو2

کاربری موجب به خود  ۀسامان   بر اساسحقوقی ایران در صورتی که خودروی خودران    در نظام  
آمدن خسارت شود، چاره  در  ای  بار  و عیب  قواعد عمومی مسئولیت  به  استناد  با  اینکه  نیست جز 

را در جبران   دیدهزیان خسارت کرد. این امر    ۀتقصیر اقدام به مطالب  ۀطراحی و تولید و برمبنای نظری
میخسارت   مواجه  دشواری  و با  دارنده  مسئولیت  مبنای  مورد  در  که  سنتی  مبانی  سایر  زیرا  کند؛ 

ب آمده ه  تولیدکننده  دارند. اند دشواریوجود  را  از  1های خاص خود  کنندگان  مصرف   قانون حمایت 
مصوب   مسئولیت عرضه  24/4/1386خودرو  بر  ناظر  فقط  می   ۀکنندکه  ماد  باشد؛خودرو    3  ۀدر 

را به قانون بیماین قانون موض    ی الزم را ندارد یو عمال  کارا   اجباری احاله داده   ۀوع جبران خسارت 
 دیگری بود.   ۀبنابراین باید در پی تبیین نظری ، (39-64: 1391 همکاران و ینیباد)نک: 

خودرو حوادث  از  ناشی  خسارت  جمعی  جبران  درخصوص  که  نظریاتی  میان  ارائه    ییدر 
نظریشده نظرات    ۀاند؛  به  نقلیه«  وسایل  دارندگان  جمعی  مدنی  مسئولیت  ان دانحقوق»سامانه 

تعاون اجتماعی« را   ۀپردازیم، سپس »نظریی نزدیک تر است. ابتدا به بررسی این نظریه مییآمریکا
   بر آن اساس استوار شده است بیان خواهیم کرد. 1395اجباری  ۀکه قانون بیم

 مسئولیت مدنی جمعی دارندگان خودرو«   ۀام جبران خسارت مبتنی بر »ساماننظ .2-1
درخصوص    و مباحثی که  1387اجباری سال    ۀان بعد از تصویب قانون بیمدانحقوقبرخی از  

جدیدی با عنوان    ۀتطبیق قانون با واقعیات موجود نظری  منظوربهمسئولیت مدنی دارنده مطرح شد،  
جم  ۀ»سامان مدنی  ایشان مسئولیت  اعتقاد  به  کردند.  ارائه  از   منظوربه»  ، عی«  ناشی  معضل  حل 

دارندگان    ۀیک واحد در نظر گرفته شده و هم  عنوانبهآمد خودروها  وسوانح رانندگی کل نظام رفت
که    اندخسارات تلقی شده  ۀقبولی از هم قابلمشترک و جمعی مسئول جبران حد  صورت  به  خودرو، 

می  بار  به  کلی  واحد  خسارت این  کل  واقع  در  می آورد.  توزیع  خودرو  دارندگان  بر  آنان ها  شود. 

 
 کاتوزیان،نک:    تولیدکننده،  قانونی  و  قراردادی  مسئولیت  به  مربوط  مبانی  و   تولیدکننده  مدنی  مسئولیت  مورد   در.  1

1309:  215 -207. 
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خسارت   ۀسرمای جبران  برای  میالزم  فراهم  را  بهها  خود  اما  روی کنند  در  رو  مستقیم  طور 
نمی   دیدگانزیان خسارت قرار  پرداخت  برای  دیگری  گیرند.  نهادهای  آنان    بینیپیشها  و  شده 

بختیاری،    هستند.«  دیدگانزیانی  گوپاسخ نظریه  201:  1391)اورک  این  مطابق  از    گذارقانون( 
یک واحد کلی نگریسته   عنوانبهطریق قانون بیمه اجباری تمام خسارات ناشی از حوادث خودرو را  

یک مجموعه مسئول جبران کل خسارت وارد شده دانسته است.    عنوانبهدارندگان خودرو را    ۀو هم
ترتیب سرمای اختیار صندوقالزم گردآ  ۀبدین  در  بیمهخسارت   تأمین  وری و  قرار های بدنی و  گران 

 (.201: 1391را جبران کنند )اورک بختیاری،  دیدگانزیانگیرد تا خسارت می 
سامان نظریه  این  که    ۀدر  است  تشبیه شده  عام  سهامی  یک شرکت  به  جمعی  مدنی  مسئولیت 

  گر و صندوقهای بیمهو کارگزاران آن شرکت  دارندگان خودرو و مدیران  ۀآن هم  ۀ کننده سرمای»تأمین 
برای  خسارت   تأمین سود  جلب  درصدد  سهامی  شرکت  که  است  این  تفاوت  هستند.  بدنی  های 
 یهای سهامجمعی درصدد دفع زیان از دارندگان خودرو است. در شرکت  ۀ داران، ولی سامانسهام 

شرکت را    ۀها سرمایاست. مجموع آوردهآورده او به شرکت  ۀ دار به اندازعام میزان مسئولیت هر سهام 
می سهام تشکیل  و  بدهیدهد  به  نسبت  ثالث  اشخاص  برابر  در  سرمایدار  بر  مازاد  شرکت    ۀهای 

ای سرمایه  ۀ خودرو به انداز  ۀمسئولیت جمعی میزان مسئولیت هر دارند  ۀمسئولیتی ندارد. در سامان
آور آورده است. مجموع  به سامانه  برابر مقررات  را  ها کفاف جبران مجموع خسارت دهاست که  ها 

خودرو )نه راننده( مسئولیتی بیش از    ۀدارند  عنوانبهدهد. به همین دلیل شرکت کننده در سامانه،  می 
 (. 40: 1393آورده ندارد« )صفایی و اورک بختیاری، 

کامل   »تبعیت  است:  شده  گفته  نظریه  این  نقد   اشکال  از  خالی نظریه  این از  گذارقانوندر 

به ۀ  دارند که  خودرویی  اگر  مثال   چراکه  نیست،   کرده  بیمه  را  آن و  کرده  عمل قانونی  تکلیف آن 

غاصب در مدتی که بیمه برقرار است با آن تصادف کند، مطابق بند  یا  دزد و  شود  غصب  یا  دزدیده
ماده   )مصوب    15»ت«  اجباری  بیمه  بیمه 1395قانون  ی (  دزد  به  خسارت،  پرداخت  از  پس  ا  گر 

کند که این امر مخالف نظریه مورد بحث  غاصب مراجعه و خسارت پرداختی را از وی دریافت می
دارندگان وسایل نقلیه جبران   ۀتوسط کلی  دیدهزیاناست؛ چراکه مطابق این نظریه قرار بود خسارت  

گردد و دریافت خسارت مجدد از دزد و غاصب توجیه ندارد و بدین ترتیب برای یک خسارت دو  
  .(141: 1395« )محمدی و همکاران، پذیرد ار جبران خسارت صورت میب

مسئولیت مدنی جمعی، بر این   ۀ این سامانه هم پیشنهاد شده است که سامان   ۀ در خصوص توسع 
هزینه  تحمیل  که  بر مبنا  رانندگی  حوادث  می   های  که  است  به اشخاصی  از گونه توانند  کارا  آن   ای 

عالو  و  یابد  توسعه  کنند  گروه پیشگیری  سایر  خودرو،  دارندگان  بر  خودرو ه  با  مرتبط  اجتماعی  های 
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مسافر جزو این سامانه قرار   ونقل حمل مانند رانندگان فاقد خودرو، عرضه کنندگان خودرو و متصدیان  
 (. 47:  1393گیرند و بیمه مسئولیت مدنی برای آنان نیز اجباری شود )صفایی و اورک بختیاری،  

معتقدند که    آن به موارد دیگر  ۀشمول این سامانه و توسع  ۀگستر  ۀتوسعبرخی از نویسندگان در  
بار، وزارت راه و    ونقلحملمسئولیت جمعی را بیشتر افزایش داد و متصدیان    ۀسامان  ۀتوان دایرمی 

شهرسازی، شهرداری و تولیدکنندگان خودرو را نیز به این سامانه اضافه نمود؛ زیرا خسارات مالی و  
از   ناشی  هزینهجانی  شمار  در  رانندگی  از  حوادث  خودرو  تولیدکنندگان  که  است  خارجی  های 

هزینه کردن  درونی  با  باید  منطقا   که  حالی  در  معاف هستند،  آن  خارجی، تحمل  در  ها  آن  های  را 
 (. 74-75: 1399های تولید به حساب آورد )عابدی و نادی، شمار هزینه

بیمه  نظریه مسئولیت  تابع مسئولاین  را  بیمه می گر  از عقد  ناشی  قراردادی  در بحث یت  و  داند 
تعاون اجتماعی، معتقد است که دارنده بیش از حق بیمه    ۀمسئولیت مسببین حادثه، برخالف نظری

 مسئولیت دیگری ندارد. 
 . نظام جبران خسارت مبتنی بر تعاون اجتماعی  2-2

و   ۀ اندیش  اجتماعی  همبستگی  در   ضرورت  دیرباز  از  خسارت  جبران  در  جامعه  افراد  همیاری 
از   یدر حقوق اسالم و برخ   1افل«ک (. نهاد »ت205:  1392جوامع بشری رواج داشته است )یزدانیان،  

به ی  اسالم   یشورها ک  مسئولیت  بودن  شخصی  اصل  لیکن  است،  ضرورت  همین  بر  در مبتنی  ویژه 
داد که این اندیشه به نظام مسئولیت و نظام جبران بر این اندیشه غلبه داشته و اجازه نمی   سوانح رانندگی

کند.   پیدا  راه  خودروئی  سوانح  از  ناشی  کرده دانحقوق   رو این از خسارات  تالش  همواره  تا ان  اند 
ضرورت تعاون  ۀخود اندیش  ۀ در آخرین اراد  گذارقانون مسئولیت دارنده را بر مبنایی دیگر استوار کنند. 

 1395اجباری مصوب    ۀی را در قانون بیم ی افراد جامعه در جبران خسارات ناشی از حوادث خودرو
ی طراحی کرده ی اعمال کرده است و به این ترتیب نظامی برای جبران خسارت ناشی از حوادث خودرو 

 
ت.  1 نظامکنهاد  و  بارز  نمونه  عنوان  به  مشارافل  آن  یت همگانکمند  نظام حقوقکگونه    در جبران خسارت،  در  و    یه 

در  ی  اسالم   یشورهاکاز    یبرخ  یاقتصاد دارد  اکوجود  ایشور  در  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  نهاد  یران    یک ن 
را   ینیبش یاز خطرات قابل پ  یبران خسارات ناشت دارند تا جکن اعتبار آن مشاریه همگان در تام کصندوق وجود دارد  

ام  بازکبدون  در  رجوع  دهد.یان  پوشش  آن  معنک»ت  افت  به  مسئولیضمانت    یافل«  است.یا  لفظ  ی ا  ت  نظر  از  ن 
  یک ه افراد  ک   باشد  یو تعهدات جمع  ین جمعی، تضمک ، ضمانت مشترک ت مشتریمسئول  یتواند به معنیم   یاقتصاد

 Ma’Sum)  د به:ی ن مورد بنگریدر ارند.  یگیا مال اشخاص بر عهده م یان وارد شده به جان  یجامعه در برابر ضرر و ز

Billah et al, 2019: 1-2.) 
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را »نظام   زوکارسا ی دارد. ما این  ی است که برای جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران هم کارا 
نامیم و خواهیم تعاون اجتماعی« در جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث خودرویی می 

 مسئولیت مدنی جمعی دارندگان خودرو متفاوت است.  ۀ دید این نظام با سامان
 1395اجباری  ۀمینظام تعاون اجتماعی جبران خسارت در قانون ب .2-3

سامانه جمعی  اصوال   صندوقهای  یا  خسارات  پی  جبران  در  که  خسارت  جمعی  جبران  های 
خسارات   در جبران  اجتماعی  تعاون  و  همبستگی  افزایش  و  ضرر  توزیع  و  خطرها  کردن  اجتماعی 

رکن  دیدگانزیان سه  از  توزیع    تأمین  هستند؛  و  مالی  منابع  گردآوری  کارگزاران  سرمایه،  کنندگان 
نهاد   و  تشکیل    وفصلحلخسارت  نظام می اختالفات  این  مرحلشوند.  در  به    ۀها  خسارت  جبران 

  ۀآیند. این سه رکن در قانون بیمدنبال تعیین مقصر حادثه یا مسئولین و مسببین ورود خسارت برنمی
این    1395اجباری   طرح  به  منجر  قانون  این  در  مذکور  رکن  سه  شدن  نمایان  است.  شده  متبلور 

می قوانیناندیشه  برخالف  قانون  این  که  تمامی   شود  جبران  که  است  نهاده  بنا  را  نظامی  سابق 
 ی را منصرف از مسئولیت مدنی مسببین حادثه بر عهده دارد. یخسارات ناشی از حوادث خودرو

 صندوق تعاون اجتماعی«. منابع مالی »2-4
عمد أ ت  بخش  برعهد  ۀ مین  اجتماعی  تعاون  صندوق  مالی  نقلی   ۀ منابع  وسایل  موتوری   ۀ دارندگان 

 ۀ موضوع این قانون مکلفند وسایل نقلی   ۀ دارندگان وسایل نقلی   ۀ این قانون کلی   2  ۀماد   وجب م به است.  
ماد  در  مندرج  مقدار  به  را  ماد   8  ۀ خود  حسب  کنند.  بیمه  قانون  دارند3  ۀاین  نقلیه مکلف   ۀ وسیل   ۀ ، 

 یک مرد   ۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دی   ۀ های بدنی وارد شده به رانند است برای پوشش خسارت 
 8بینی شده در قانون شامل  سایر منابع مالی پیش   1حوادث اخذ کند.  ۀحرام بیم های غیر مسلمان در ماه 

بیم  حق  از  بیم   ۀ درصد  حق  سال  یک  حداکثر  معادل  مبلغی  دارندگان   ۀ اجباری،  از  که  اجباری 
ر در مواد  شود، مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث و دیگر منابع مقر مستنکف از انعقاد بیمه وصول می 

 کنند. می   تأمین   قانون است که در حال حاضر منابع مالی نظام »صندوق تعاون اجتماعی« را   24و    20

 
ماد.  1 بیم  3  ۀدر  از کلم  1395اجباری    ۀ قانون  "دیه"  از   ۀبجای کلمه  "جبران خسارت" استفاده شده است. استفاده 

سوال  »خسارت   ۀکلم این  عام «  نظام  به  دیه  بر  حاکم  قواعد  برخالف  بدنی  خسارت  ماهیت  آیا  که  دارد  پی  در  را 
از مسامحه   ناشی  قانون استفاده شده  در  به کرات  این کلمه که  از  اینکه استفاده  یا  مسئولیت مدنی تغییر کرده است 

ت ناشی از مسئولیت مدنی  رسد باتوجه به تغییر مبنای مسئولیت و استقالل حق زیان دیده از خسارنظر میه  است. ب
مسبب حادثه، این قانون نظام جبران خسارت را به قواعد عام مسئولیت و نظام حاکم بر جبران خسارات که قبل از  

 شد بازگشته است. ( به آن عمل میدیاتوضع قانون مجازات اسالمی )
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ماد  موجببه بیمه  4  ۀ بند پ  فاقد  قانون   ۀنامقانون مذکور، در صورتی که خودرو  این  موضوع 
د، در صورتی که مالک مسبب حادثه قرار گرفته باش  ۀنقلیه با اذن مالک در اختیار رانند  ۀبوده و وسیل

شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل بیست درصد و در صورتی که شخص حقیقی باشد به  
می محکوم  شده  وارد  بدنی  خسارات  مجموع  درصد  ده  معادل  نقدی  به  جزای  مذکور  مبلغ  شود. 

اختصاصی صندوق درآمدهای  خزانهخسارت   تأمین  حساب  نزد  بدنی  واریز    داریهای  کشور  کل 
با پیشمی  در بودجه شود و  به صندوق اختصاص میبینی  آن  یابد که جزء  های ساالنه، صددرصد 

 قانون هم منابع مالی متعددی صندوق  24  ۀماد  منابع مالی »صندوق تعاون اجتماعی« هستند. در
اجتماعی را  کنند که در مجموع منابع مالی صندوق تعاون  می   های بدنی را پشتیبانیت خسار  تأمین

تبصریحوادث خودرو  دیدگانزیانبه    دهند ومی  تشکیل نظیر  دیگری  موارد  و  انون ق  551  ۀ ماد  ۀی 
 شده پرداخت  بینیپیش که در قوانین مربوطه پرداخت آن از محل منابع این نظام    مجازات اسالمی

منابع  می  این  خسارات    منظوربهشوند.  بدیدگانزیانجبران  اختیا ه  ،  در  قانون  در  مقرر  ر  ترتیب 
 گیرد. می کارگزاران آن قرار

 کارگزاران »نظام صندوق تعاون اجتماعی« . 2-5
مرحل در  نظام  این  و   ۀ کارگزاران  سرمایه  بیمه  تأمین  گردآوری  صندوقمنابع،  و    تأمین  گران 

در مرحلخسارت  لکن  بدنی هستند؛  درمان هم    ۀهای  و  بهداشت   عنوان بهجبران خسارت وزارت 
این قانون شرکت    5  ۀماد  موجببهپیوندد.  می  کالیف قانونی در این سامانه کارگزار دیگری به انجام ت

بیم شرکت  ۀسهامی  سایر  و  نقلیایران  وسایل  دارندگان  با  هستند  مکلف  معتبر  این    ۀهای  موضوع 
بیمه ابتدا  در  بنابراین  بیمه منعقد کنند.  قرارداد  این  قانون  بین کارگزاران  دریافت و  را  منابع مالی  گر 

گری  دریافتی نیستند و به عمل تجاری بیمه  ۀان حق بیمنفعذی  ،کند؛ اما کارگزارانمی  قسیمنظام ت
آنچه  اشتغال نمی از اشخاص دریافت می  عنوانبهورزند.  بیمه  یا حق  ها  آن   شود در مالکیتتعرفه 

ین حق بیمه  حق تعیین تعرفه و تعیای نظام بیمه برخالف یک کارگزار،  عنوانبهگر گیرد. بیمهقرار نمی
بینی را ندارد، بلکه در قالب نظام جامع تعاون اجتماعی  پیشقابلبر اساس میزان ریسک و خسارت  

بیمه تعرفتکلیف  دریافت  فقط  )تبصر  ۀگر  قانون  در  به  17  ۀ ماد  3  ۀ مقرر  خسارت  پرداخت  و   )
کار رفته آنچه تحت  ه از الفاظ و عناوینی که در قانون ب  نظرو دریافت کارمزد است. صرف   دیدهزیان

گذار به اعتبار بازیافت تلقی شده است جبران خسارت بیمهقابلمقامی از مسبب حادثه  عنوان قائم
بیمه جانشینی  بیمهاصل  رجوع  بلکه  نیست؛  موارد  گر  به  منحصر  حادثه،  مسبب  به  صندوق  و  گر 
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وصف    جهتبهو    دیدهزیاننی است که پس از جبران خسارت  ی و محصور در قانون، به میزا یاستثنا
به را  آن  بازیافت  قانون  تنبیهیبازدارندگی،  خسارت  نوعی  این صندوق   1عنوان  منابع  ترمیم  برای  و 

 (. 38و  36، 16، 15، 14)مواد  2مقرر نموده است
مرحل در  اجتماعی  تعاون  نظام  کارگزاران  ترتیب،  این  بیمهۀ  به  خسارات،  صندوق جبران    گر، 

  4  ۀ های بدنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. طبق بند الف مادخسارت   تأمین
بیم در صورتی که وسیل  ۀقانون  مالی،  یا  بدنی  ایجاد خسارت  و  وقوع حادثه  در صورت    ۀاجباری 

ر حدود های واردشده دنامه موضوع این قانون باشد جبران خسارت مسبب حادثه دارای بیمه  ۀنقلی
نقلیه فاقد    ۀگر است و طبق بند ب همان ماده، در صورتی که وسیلبیمه  ۀمقررات این قانون بر عهد

ماد  ۀنامبیمه در  مندرج  موارد  از  یکی  مشمول  یا  قانون  این  باشد،    21  ۀموضوع  قانون  این 
مادخسارت  رعایت  با  بدنی  صندوق  25  ۀ های  میخسارت   تأمین  توسط  جبران  بدنی  شود. های 

نیز در مرحلو آموزش پزشکی  این سامانه    ۀزارت بهداشت و درمان و  از کارگزاران  اولیه  معالجات 
(. با  35  ۀشود )مادتوسط این کارگزار پرداخت می   دیدهزیاندرمانی  های  است و حسب مورد هزینه

بیم قانون  مراتب مذکور  به  در   ۀتوجه  آن  نموده است که مسئولیت مستقل  مقرر  را  نظامی    اجباری 
مانع از مسئولیت مدنی مسبب حادثه نیست و این قانون در هیچ موردی    دیدهزیانجبران خسارات  

عام   قوانین  و  نبوده  تعارض  در  اسالمی  مجازات  قانون  و  مدنی  مسئولیت  بر  ناظر  عام  قوانین  با 
است  نزده  تخصیص  را  خودروهای    3مسئولیت  از  ناشی  حوادث  از  است  اعم  مسئولیت  این  و 

 خودران.غیر خودران یا
برای    هم  مستقلی  نهاد  قانون  این  مالی    وفصلحلدر  آن    دیدهزیاناختالفات  کارگزاران  و 
 . (39 ۀماد) شده است بینیپیش 

 
داماد و  محققنک:  )  1395جباری  قانون بیمه ا   33  ۀمدنی و خسارت تنبیهی مقرر در ماد  ۀدر مورد ماهیت جریم.  1

 (.214-215:  1400حاجیان، 

عنوان اولین کارگزار ه  ب  که  یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکمقامی، برای  به قائم   در این قانون حق رجوع .  2
 . شناخته نشده است دهدیرا انجام م  یابتدائ یپس از وقوع حادثه و معالجات درمان هیاول اقدامات

ذ.  3 حقوق  26/9/1398مورخ    7/98/1476و    13/6/1398مورخ    7/97/2917  ۀ شمار  اتی نظر  لی در  قوه   یاداره 
با    یمدن  تیعمومات قانون مربوط به مسئول  یاجبار  ۀ میقانون ب  8  ۀماد  3  ۀحکم تبصراست ،  شده  عالم  ا  هیقضائ را 
   .(36-40: 1400، و مقررات نیو انتشار قوان حیتنق ن،یامور تدو نک:) مواجه کرده است صیتخص
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 تعاون اجتماعیۀ آثار حقوقی نظری .2-6
بند   و سانح  ۀماد  1در  نوع حادثه  به جبران خسارت هر  قانون  این  نقلی  ۀیک  از وسایل    ۀ ناشی 

گذار که بر اساس  گر با بیمهاست. برخالف نظام قراردادی حاکم بر روابط بیمه  موتوری اشاره شده
گیرد و  گر قرار می گذار تحت پوشش تبعی بیمه مسئولیت مدنی بیمه   ۀآن و در قبال دریافت حق بیم

می  پرداخت  بیمه  حق  با  متناسب  هم  وارده  اجتماعی«، خسارت  تعاون  »نظام  در  کلیف  ت  شود، 
جبران خسارات تفکیک شده است. در این نظام،    ۀدریافت حق بیمه از مرحل  پوشش منابع مالی و

بیم قانون  دارندگان خودرو  ۀبرخالف  مدنی  مدنی   1347مصوب    اجباری مسئولیت  که مسئولیت 
در و  فعال  نقش  در  فقط  خودرو  از  ناشی  حوادث  و  راننده(  و  )دارنده  زیان  رانندگی   عامل  حالت 

ناشی از خودرو حتی در حالت توقف و منفعل و شرایط وجود    حوادث  ۀدانست، همپوشش می قابل
(. بنابراین پرداخت خسارات  1ۀ  است )بند پ مادقاهره تحت پوشش جبران خسارات قرار گرفته   ۀقو

 1قانونی نیست.  یمترقبه ایجاد شده استثنای که در اثر حوادث غیریناشی از حوادث خودرو
ظاهر   برخالفکند و  لیف قانونی فقط حق بیمه پرداخت می یک تک  عنوان به از سوی دیگر، دارنده    

از اعمال آثار قرارداد بیمه و تراضی طرفین خبری نیست. بعد از وقوع حادثه، به   عبارات قانون، عمال  
ب قانون  در  مقرر  پیش   ۀ واسط ه میزان  قانون  در  که  تعاون بینی شده کارگزارنی  »نظام  منابع  از محل  اند، 

خسارت  ب اجتماعی«  مالی  های  و  قانون    دیده زیان دنی  در  مقرر  میزان  به  طور  به به   دیدهزیان برابر 
)دیه( زن و مرد و مسلمان و   (. آنچه جبران برابر و مساوی خسارات 21و    8شود )مواد  پرداخت می 

می  توجیه  اسالمی  مجازات  قانون  برخالف  را  )ماد غیرمسلمان  استحقاق 10  ۀکند  و  انسان  برابری   ) 
تبعی کارگزاران این صندوق در دریافت برابر حداقل خسارت مقرر در این قانون و مسئولیت غیر ها  آن 

تکالیفی  ربط ذی های نظام تعاون اجتماعی است و در این قانون برای دستگاه  ۀ است که مبتنی بر اندیش
  (. 46تا    41کنند )موضوع مواد  کارگزار به آن عمل می   عنوانبه ها  آن   بینی شده است که پیش 

حق    جهتبه متفاوت  ماهیت  و  اجتماعی  تعاون  صندوق  مستقل  قانونی  و   دیدهزیانتکلیف 
از زیانی که مسبب حادثه ایجاد کرده و ماهیت مستقل و متفاوت آن از دیه و خسارت مالی   وراث

برابر   حق  پرداخت  و  مطالبه  در  مانعی  هیچ  شده،  و دیدزیانایجاد  ندارد  وجود  خسارت    گان 

 
و تغییر در مفهوم حادثه و شخص ثالث و    1395و    1387اجباری    ۀبه نظر بیشتر نویسندگان، تغییرات قانون بیم.  1

بوده است. به باور ما مبنای مسئولیت در قانون   1347اجباری    ۀها، نوآوری در قانون بیمآن   یگسترش دامنه و قلمرو
ی از مسئولیت قراردادی بیمه گر )تبعی( به تعاون اجتماعی تغییر پیدا کرده است و تفسیر قانون باید بر این اجبار  ۀبیم

 مبنا انجام پذیرد. 
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  ۀ (. بالفاصله پس از وقوع حادث37تا    31و مواد    1  ۀ باید پرداخت گردد )بند پ ماد  فورا    دیدهزیان
می   ، بارنزیا برقرار  صندوق  کارگزاران  طرف  از  خسارت  جبران  و  تکلیف  ماهیت    جهتبهگردد 

حق   وراث    دیدهزیانمتفاوت  حوادث   دیدهزیانو  از  ناشی  قانونی  مزایای  و  حقوق  دریافت  در 
مصالح اجتماعی باید مستحق دریافت غرامت برابر دانست    جهتبهرا    دیدهزیانی، وراث  یخودرو

تفاوت در ماهیت حق  55:  1389رشکاری،  )ایزانلو و می بر مبنای  در مبنای   دیدهزیان(.  تفاوت  و 
مافی مالکیت  و  تهاتر  به  استناد  قانون،  در  حق  مسئولیت  و  قانونی  خسارات  بین  و    دیدهزیانالذمه 

فلسف قابلمبالغ   خالف  است.   ۀبازیافت،  در  هیئت  قانون  کشور  عالی  دیوان  رأی   عمومی 
گرچه پرداخت خسارت به    ...»   با استدالل به اینکه:  14/11/1399مورخ    806  ۀ شمار  ۀرویوحدت

، دیدهزیانشده است، اما با توجه به اینکه هرگاه    بینیپیشو بازیافت آن از مسبب حادثه،    دیدهزیان
گیری آن کاری  خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپسه  مسبب حادثه و ورود صدمه ب

ابیهوده و غیر و    ۀ خالف قانون صادر کرد. زیرا بر اساس این دیدگاه همرأی    «ست...عقالئی  افراد 
شهروندان ایرانی در مواردی که به سبب حوادث خودروئی در داخل و خارج از ایران دچار خسارت  

نظر از  یکسان و برابر و صرف طور  بهشوند به میزانی که در قانون مقرر شده است،  جانی و مالی می 
)حق بیمه( و ها  آن  ز مزایای قانونی و منابع صندوق که از محل تعهدات اختصاصیدین و جنسیت ا

قانونی منابع  میمی  تأمین  سایر  برخوردار  )مواد  گردد  درج 20و    10،  7شوند  دلیل  همین  به  و   )
نامه برای محرومیت از حقوق و مزایای  هرگونه شرط مخالف با حقوق قانونی و اخذ هرگونه رضایت

اند حتی در  (. خودروهای خارجی مکلف شده13  ۀماد )  اعتبار ساقط است  ۀو از درجقانونی باطل  
معتبر، سهم صندوق تعاون اجتماعی را که مختص اتباع ایرانی است و ممکن   ۀنامفرض وجود بیمه 

 (. 24و  4)مواد  مند شوند بپردازنداست در اثر حوادث خودروئی از آن بهره 
قانون   استنباط می  ۀبیماز مجموع احکام و مقررات  ایجاد    گذارقانون شود که  اجباری چنین  با 

اندیش  به  اجتماعی،  تعاون  خودرو  ۀصندوق  حوادث  از  ناشی  خسارت  جبران  شدن  و  یجمعی  ی 
مسئولیت مدنی جمعی    ۀسامان  ۀدر نظریآنچه  خودروهای خودران عینیت بخشیده است. برخالف  

ئولیت ناشی از آن از مسئولیت مدنی جمعی دارندگان خودرو آمده است، ماهیت این صندوق و مس
جمع  و  حادثه  مسئولین  و  مسببین  مسئولیت  از  مانع  نظام  این  مستقل  مسئولیت  و  است  متفاوت 

نظام خاص جبران خسارت با    ۀنیست. در مورد رابطها  آن   مبانی مختلف قوانین حاکم بر مسئولیت
هم حادثه  مسبب  مدنی  مسئولیت  بر  حاکم  گفت؛می   نظام  درصورت   دیدهزیان  توان  دارد  اختیار 

وجود مسئولیت مدنی، برای جبران خسارت خود بر اساس هر یک از موازین مقرر در دو نظام عام  
 و خاص مسئولیت، برای جبران خسارت خود به مسبب حادثه و نظام تعاون اجتماعی مراجعه کند.  
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 نتیجه   
مزیت  ۀجایگزین شدن سامان کنار  در  خودران  خودروهای  در  اتوماتیک  هدایت  و  های  کنترل 

ی، منجر به  یسوانح خودرواز  افزایش ضریب ایمنی و کاهش خسارات ناشی    ازجملهمختلف آن،  
از   ۀیی در واکنش به استفادآمریکاان  دانحقوقطرح مسائل حقوقی متعددی شده است.   روزافزون 

حوا و  خودروها  آناین  از  ناشی  ارائدث  ضمن  حقوقی    ۀها،  جبران    ییهاسازوکارنظریات  برای  را 
کرده پیشنهاد  خودروها  این  از  ناشی  اندیشخسارات  بر  مبتنی  که  مسئول  ۀاند  شدن  و    تیجمعی 

 از آن است.   یناش یجبران خسارات جمع
ویحی در قانون  تلطور  بهه  ک،  دیدهزیانران »نظام تعاون اجتماعی« جبران خسارات  یدر حقوق ا

است  1395  یاجبار  ۀمیب شده  کلییم  ، تبیین  خودروۀ  تواند  قرار یحوادث  پوشش  تحت  را   ی 
برپایمی  قانون  این  در  خودرو  ۀدهد.  دارندگان  اجتماعی  که    ، تعاون  است  شده  نهاده  بنا  صندوقی 

میبه آن  بودن  غیرمتمرکز  هسترغم  قلمدا   سازوکاراصلی    ۀتواند  خسارات  جمعی  جبران  د  جمعی 
ا صندوق  یشود.  صندوقکن  و  بیمه  هستند  کاز    یبدن  یهاخسارت   تأمین  ه  آن  اصلی  ارگزاران 

خودروهای م خسارت  نظام جبران  تحت    یتواند  حادثه  مسببین  مسئولیت  حذف  بدون  را  خودران 
 پوشش قرار دهد.

های بدنی که از کارگزاران اصلی خسارت   تأمین   صندوق  یاعتبار منابع مال  تأمین  ن نظام، یدر ا 
محل از  است،  اجتماعی  تعاون  پیش نظام  مختلف  افزا های  با  است.  شده  از یبینی  استفاده  ش 

رفت  یخودروها نظام  تحوالت  و  ناشوخودران  ا  یآمد  نظریاز  خودروها،    ی سنت  یحقوق   یهاهین 
خودرو  یدگیچیپ  یگوپاسخ ب  ییحوادث  نظام  و  بود  مبتینخواهند  هم    ینمه  مسئولیت  قرارداد  بر 
از مواد   یو اجتماع  یتحوالت حقوق   یگوپاسخ با تجدیدنظر و اصالح برخی  آن نیست.  از  ناشی 

بیم نظام  تجمیع  و  قانون  ت   ۀاین  و  تعهدات  به  افزودن  و  کار  از  ناشی  اشخاصیالک اجباری    یف 
تول  ازجمله خودرو،  دارندگان  عرضهکدیکارفرمایان،  و  ننندگان  یا  فروش  مایندگیکنندگان  های 

مال منابع  می  یخودرو  بیشتر  با  آن  متناسب  اجتماعی«  تعاون  »صندوق  نتیجه  در  و  شود 
اجتماع  یحقوق   یهاضرورت  خواهد  ک ت  ی و  تطور  و  روی یامل  می  ۀافت.  تفسیر قضایی  با  تواند 

 د.ی اینک پاسخ بگو  را  یاز اجتماعین نیح قانون، ایصح
  ی« و گسترش قلمرو آن به خسارات ناشیو ابعاد »صندوق تعاون اجتماع  هاق جبنه ین دقییبا تب

فعال اجتماع  ی هاتیاز  به مسائل و مشکالت اجتماعکاز مش  ی ، برخ ی تولیدی و  و    یالت مربوط 
 .ایران مرتفع خواهند شد ینظام حقوق  یاسیس
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