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مقدمه تاريخي
.  پادشاه انگلستان يك كالسكه زرنگار به فتحعليشاه هديه كرد،عليشاهح در دوران سلطنت فت

 ولي چون ؛اين كالسكه را با كشتي تا بصره و بغداد و از آنجا با قاطر و اسب به تهران آوردند
 آن را از هم جدا  لذا قطعات،كوچه هاي ورودي تهران تنگ و قابل عبور آن كالسكه نبود

 شاه قدري سوار كالسكه شد و از اين .كرده و در ميدان ارگ مجددا آنها را به هم وصل كردند
عليشاه فرستاد ولي به علت ح ديگري براي فتةناپلئون نيز كالسك. كالسكه سواري خيلي لذت برد

ان ناصر الدين  ولي در زم؛تنگي مسيرها كالسكه هاي مزبور خيلي مورد استفاده قرار نگرفتند
1.شاه استفاده از كالسكه خيلي رايج شد

خته شد سا قمري اولين كالسكه توسط معير الممالك  در تهران 1367در عهد ناصري در سال 
ت اين امر نشان مي دهدكه در طول اين مد. ت كوتاهي رايج گشت  نقليه در مدةواين وسيل

پس از زيادتر شدن تعداد .  استلسكه بوده قابل عبور كاومسيرهاي شهري بهبود پيدا كرده 
كالسكه ها . ها و كوچه ها سنگ فرش شدندكالسكه ها براي سهولت رفت و آمد آنها خيابان

 بعداً. به حساب مي آمدنديي وسيله هاي تندرو،بنابراين.  چهار اسب مي كشيدندرا معموالً
و آنها را نزديك دروازه شخصي به نام مهديخان ده دستگاه كالسكه يا درشكه تهيه كرد 

 مستقر كرد و ، مشهور شد»كاروانسراي كالسكه خانه« كه به نام يي در كاروانسرا»محموديه«
.مردم براي كرايه كردن كالسكه به آنجا مراجعه مي كردند

ين  هجري قمري درزمان ناصر الد1307در سال ، ي اسبي شهري در تهران واگن هااولين 
دا امتياز كشيدن خط آهن شهري واگن اسبي كه سلف ترامواي برقي فعلي شاه به راه افتاد و بع

يكي از .  واگن اسبي در دو مسير حركت مي كرد.اروپاست، به يك شركت بلژيكي داده شد
) امير كبير فعلي(و  از آنجا به خيابان چراغ برق ) ناصر خسرو فعلي(بازار به خيابان ناصريه 
ي ــشروع و به ميدان هفت گنبد منته) ميدان باغشاه( نظام ةس از مدر،مي رفت و مسير ديگر

. مي شد
واگن در اين . ي اسبي روي ريل مي رفتند و با دو يا چهار اسب كشيده مي شدندواگن ها

شاه توسط يك يناولين قطار راه آهن نيز در زمان ناصرالد2.ها از آقايان جدا بود جاي خانمها
اين قطار بين مردم به ماشين دودي معروف . و شهر ري كشيده شدشركت بلژيكي بين تهران 

.بود قرن شمسي  حاضر داير»سي «ةهاي اواخر دهاين قطار تا سال. بود
Garايستگاه تهران در خيابان ري و به des machines)ايستگاه = گارد ماشين

. شهرت داشت)قطار



95/مجله پژوهشهاي اسالمي

هاي اخير در سال،  هم داشت ييادر تهران كه سردر زيبمتاسفانه ايستگاه قطار مزبور 
هاي   قدمت بهره مندي ايران از پيشرفتةدرحالي كه مي توانست نشان دهند، تخريب شده 

.حمل و نقل باشد اما به روز ،گذشته
وي در . وي بوددين شاه و توسط خو در زمان مظفرالد،نخستين اتومبيلي كه وارد ايران شد

 يك، هجري قمري بود1317 شمسي مطابق با سال 1275ل اولين سفر خود به اروپا كه در سا
از راه دريا به بندر انزلي آورده شد و  هنگام  كه خريداري كردي دستگاه اتومبيل كالسكه ا
3.وزيك زدندمورود آن براي تشريفات 

 بلژيكي استخدام كرده ة يك رانند،براي راندن اين اتومبيل كه با زغال سنگ كار مي كرد
سعد . دم از ديدن اين اتومبيل حيرت مي كردند و  داستان آن دهان به دهان مي گشتمر. بودند

1304تا سال .  ين شاه هديه آوردالدوله سفير ايران در بلژيك نيز اتومبيلي از اروپا براي مظفرالدِّ
و شهداسي متري شوش ) اي سابقضشاهر(هاي انقالب شمسي محدوده تهران بين خيابان

ي سعدي ، فردوسي، الله زار، با خيابان هامنحصر بود و در اين محدوده كه شامل ) شهناز قديم(
ي رفت و آمد رگاو  دستگاه درشكه 200 دستگاه اتومبيل و 200 حدود ،ابعاد امروزي آنها بود

.داشتند
 دستگاه اتومبيل 436 دستگاه اتومبيل شخصي، 564 تعداد 1305 يك سال بعد در سال 

135 دستگاه اتومبيل مربوط به خارجيان، 108ق به سفارتخانه ها، تومبيل متعلّ دستگاه ا36كرايه، 
 دوچرخه در تهران 650 دستگاه موتورسيكلت كرايه و 403دستگاه موتورسيكلت شخصي، 

، شمسي بود كه كالسكه درويش خان1305 يعني در سال ،وجود داشت و در همين سال
.و درويش خان در گذشتبا اتومبيلي تصادف كرد، موسيقدان معروف 

در اين تاريخ .  اتوبوسراني در تهران داير شد اولين خط1305ن زمان يعني درسال  در اي
مسير خط اول از سبزه . هاي زايس روسيه وارد شد و هفت خط اتوبوسراني داير گشتاتوبوس

 قزوين و  اميريه ، دروازه،ميدان تا گارد ماشين در خيابان ري بود و خطوط ديگر به شاهپور
.چهار راه الله زار مي رفتند

هاي كاروان رو قديم به راه شوسه تبديل راه) شمسي(اضر ح نخستين قرن ة از ابتداي ده
از نوع فورد  زمان هاي سواري آن اتومبيل. ها نيز زيادتر شده بودندشده و تعداد اتومبيل
سرعت آنها چهل كيلومتر بود و حداكثربا الستيك توپر بودند) كالچي(كروكي و بدون دنده 

ها مي ماندند و مي بايست آنها را با هل دادن كمك كرد و يي در سرباال،و چون دنده نداشتند
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مي شدند تا اتومبيل  در سرازيري نيز مشكل داشتند و مسافران پياده ،چون ترمز آنها اهرمي بود
.سبك شود

 زنجير به خودرو متصل بودند ة به وسيلهاي عقب آنهاها نيز فاقد ديفرانسيل و چرخ كاميون
در آن زمان نوعي وانت هم .  توپر داشتند الستيكهاي زنجيري مي گفتند وو به آنها كاميون

در . دور آنها سيمي بود و براي حمل مسافر به كار مي رفت .  مي گفتند »الري«بود كه به آنها 
وي آنها طناب ـها مي نشستند و جل و مسافران روي باركف وانت چند خروار بار مي ريختند

.مي كشيدند و معلوم است كه مسافران خيلي خاك آلود مي شدند
اين تاكسي ها كوچك و .  شمسي در تهران به راه افتاد و همگاني شد1326 تاكسي از سال 

خانم فخر الدوله (ميني اةو به خانوادبودند  درآن زمان هفده دستگاه »ب تاكسي. ب«معروف به 
 درشكه ها از مركز شهر به ،تاكسي ها خيلي استقبال كردندق داشتند و چون مردم ازعلّت4)

. شهرمنتقل شدندةي حاشيخيابان ها
ة وجود نداشت و گواهيناميي اول قرن هجري حاضر پليس راهنماةهاي نخستين ده در سال

ةكي به نام شعب سازمان كوچ، كالنتري شدرانندگي هم نبود و سركميسارياي تهران كه بعداً
ة شمسي گواهينام1307از سال . آالت ناقله داشت كه بر كار اين ادوات نظارت مي كرد

»تصديق درشكه چي گري« در آن تاريخ . رايج شد»تصديق اتومبيل چي گري«رانندگي به نام 
5. مخصوص داشتندةهم بود و كمك رانندگان و بليط فروشان نيز  گواهينام

 قانونگذاري ةعرصحوادث رانندگي در 
ام اتومبيل همانند روزگار فعلي نقش تعيين كننده اي در زندگي و در اگر چه در آن اي

ذهن قانونگذار وقت را متوجه ،ذاك اين پديدهن جامعه بازي نمي كرد، معحيات و تمد 
به تصويب رسيد1307در قانون مدني ايران كه جلد اول آن در سال . ت خود كرده بوداهمي ،

 قانون مدني بود 335ة حوادث مربوط به رانندگي وجود داشت و از جمله مادةموادي نيز دربار
:كه مقرر مي داشت

 در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها
شده حاصلواعمد يا مسامحه ةه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيج متوجمسئوليت
. خواهند بودمسئول هر دو ،اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشندباشد و 

ةدر اين ماده نكاتي است كه به بحث ما مربوط است و اگر چه بعدا توضيح بيشتري دربار
:گردد در اينجا نيز به برخي از اين نكات اشاره مي ،آنها داده مي شود
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 مدني ناشي از برخورد دو وليتمسئپيروي از حقوق اسالمي در موضوع  اين ماده به -1
 موضوعي يا مسئوليت. است موضوعي را برگزيده مسئوليت  نقليه، مبناي نفي ضرر يا ةوسيل

توضيح مختصر آنكه در حقوق اروپا و مخصوصا در . مبناي نفي ضرر در برابر اصل تقصير است
،  مدني ئوليتمس در ،حقوق فرانسه كه الهام بخش حقوق بسياري از كشورهاي جهان بوده

 هر كسي كه به ديگري ضرر ، به اين معنا كه همانند حقوق كيفري؛مبناي تقصير پذيرفته شده
؛ تقصيري مرتكب شده باشده در صورتي ملزم به جبران ضرر زيان ديده است ك،وارد مي آورد

و  در كار خود عمد يا اهمال ،يعني كاري قابل سرزنش انجام داده باشد يا به عبارت ديگر
. داشته باشدحتياطيبي ا

 ولي ،ر تغيير كردهيها مخصوصا در سده هاي اخاگر چه برداشت از تقصيردر طول قرن
انديشه ضرورت . مي دانندنمسئول تقصير كسي را ة تقصير در خارج از محدودةدان به نظريعتقم

ا در انديشه  مدني از حقوق رم وارد حقوق اروپا شده و از حقوق اروپمسئوليتتقصيردر
 ولي درحقوق ؛قانونگذاران و حقوقدانان ديگر كشورها و از جمله ايران رسوخ كرده است

ولي 6. و تفريط وجود دارديتعد اعم از يياسالمي و قانون مدني ايران اگر چه تقصير در معنا
د مورد  دارد كه در جاي خوي مدنمسئوليتاين واژه كاربردي متفاوت با تقصير به معناي  مبناي 

 يعني هر ، مدني نفي ضرر استمسئوليتدر حقوق اسالمي مبناي . بحث قرار گرفته است
 قانون مدني كه در 335در ماده . شود يا ضرري بدون جبران نبايد باقي بماندضرري بايد جبران 

ظر  مدني نمسئوليت ولي به تقصير به عنوان مبناي ، تقصير به كار رفتهة اگر چه واژ،باال ذكر شد
: مي آيدت كه  ذيالًسبلكه به كار بردن اين واژه به منظور ديگري بوده ا؛ ندارد
 به كار بردن واژه تقصيردر اين ماده براي بيان راه حل موردي است كه دو حكم مبتني -2

مسئوليتوقتي دو ، به عبارت ديگر. موضوعي يا نفي ضرر با هم تعارض مي كنندمسئوليتبر 
ه دو مالك يا متصرف دو وسيله نقليه مثل اتومبيل  به علت تصادف با موضوعي مربوط ب

ط ـ ساقتـمسئولي هر دو ،»اطـساقتا تعارضذاا «م قاعدهـ به حك،ارض پيدا كردندـيكديگر تع
ر است ي توجه به تقص، حادثه و جبران زيانمسئولن تمي شوند و در چنين شرايطي راه حل شناخ

اين استدالل را به .  متفاوت است، مدني را تقصير بدانيممسئوليتو اين فرض با اينكه مبناي
.شكل ديگري نيز مي توان بيان كرد

 استناد يا برقرار شدن ، موضوعي يا نفي ضرر آنچه مهم و تعيين كننده استمسئوليت در 
وقتي  دو اتومبيل با هم تصادف .  ورود ضرر است وعل يا ترك فعل شخصرابطه سببيت بين ف

 شود كه مرتكب تقصير شده باشد و مي سببيت ورود ضرر با راننده اي برقرار ة رابط، كنندمي
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در حالي كه اگر راننده اي. مي شود سببيت با هر دو برقرارة اين رابط،اگر هر  دو تقصير كرده باشند
 خواه ،دشو رابطه سببيت ضرر با راننده برقرار مي ، تصادف نمايد،عابري كه هيچ تخلفي نكردهبا 

 در حقوق اسالمي و در قانون مدني ايران مبناي ،بنابراين. تقصيري مرتكب شده و يا نشده باشد
 ولي بعد از قانون مدني با تصويب قوانيني اين وضع تغيير ،است» نفي  ضرر« مدني مسئوليت

.كرده است
ون كه تحت تدوين كنندگان اين قان.  مدني به تصويب رسيدمسئوليت قانون 1339 در سال 

 يعني اصل تقصير را در قانون مزبور ، را تغيير دادندمسئوليت مبناي بودندتاثير حقوق اروپا 
: مدني آمده استمسئوليتدر ماده يك قانون .  موضوعي كردندمسئوليتجايگزين 
يا  در نتيجه بي احتياطي به جان يا سالمتي يا مالز قانوني عمداًس بدون مجوكهر

ت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ثيآزادي يا حي
مسئول، لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود،ايجاد گرديده

.ود مي باشدـجبران خسارت ناشي از عمل خ
مدني  بعضي از حقوقدانان معتقد شدند كه مقررات قانون ، مدنيمسئوليت با تصويب قانون 

7. موضوعي و نفي ضرر بود لغو گرديده استمسئوليت مدني كه مبتني بر  مسئوليتدر باب 

نقليه  مدني حوادث ناشي از وسايل مسئوليت بعد از تصويب قانون ،و اگر چنين مي بود
ة تابع ضوابط اصل تقصير مي گشت و جز در محدودوسايلموتوري از جمله تصادفات ناشي از اين 

ها در  هر روز تعداد زيادي از انسان در حالي كه؛ شناخته نمي شدمسئولين اصل كسي ضوابط ا
ي موارد كسي مقصر نبود و راثر حوادث رانندگي كشته و يا ناقص العضو مي شدند و در بسيا

در مواردي مقصر شناخته نمي شد و اگر تقصيري هم وجود داشت قابل اثبات نبود و در موارد 
 حادثه صحنه را ترك مسئولدثه صحنه را ترك مي كرد و در آنجا كه عديده اي عامل حا

ة نحو،ر مشكل مي شد و در نهايت پيدا كردن مقص،د اسباب بود در مواردي كه تعد،نكرده بود
شكل ديگري بود و گرفتاري ديگر اينكه ممكن بود م بين چندين مقصر خود مسئوليتتقسيم

.ر آن صورت جبران ضرر با مشكل روبرو مي شدباشد و د، معسرمقصر يا مسبب حادثه
 با ،مي دانند مدني دانسته و هنوز هممسئوليت كه تقصير را مبناي يي در كشورهاي اروپا

 به وجود مي آيد به نقص اهپيشرفت صنعت و تغييرات عميقي كه روز به روز در زندگي انسان
 مدني پي بردند و در انديشه مسئوليت و مشكالت مربوط بهمسايلو ناتواني اين نظريه براي حل 
.حقوقدانان تحوالتي پيش آمد
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ت قرارداديوليئ فرض مس- 1
هاي قراردادي نيازي به اثبات مسئوليتي بدين گونه بود كه چون در نستين دگرگوخ ن

 كوشيدند تا براي يي قضاة روي، لذا بعضي از حقوقدانان و همچنين،تقصير خوانده نيست
از جمله در قرارداد حمل و نقل .  خارج از قرارداد توجيه قراردادي پيدا كنندهايمسئوليت

و اين 8دي حمل  و نقل بر سالمت مسافر و كاال را فرض كردندمسافر و كاال تعهد ضمني متص 
را به تعهد ضمني به نفع شخص ثالث از جمله به بازماندگان مسافر نيز سرايت دادند و تعهد 

9.دي حمل  و نقل معاف داشتند تقصير متصايشان را از اثبات

.هاي خارج از قرارداد به اماره تقصير روي آوردندمسئوليتدگرگوني ديگر اين بود كه در 
 از  اگركه خود اعالم كرديبه اين توضيح كه در ابتداي  قرن بيستم ديوان كشور فرانسه در آرا

زيرا در . نيست تقصير ةاين اشيا امارفظ منقول خسارتي به ديگري وارد آيد، عليه محاياشيا
.گرددمي  ديگر اضافهيي چيزي كم مي شود و به داراييواقع از يك دارا

 اجتماعي حقوقة نظري- 2
ل قرن يوي در اوا.  حقوقدان معروف فرانسوي استjosserand مبتكر اين نظر ژوسران 

 بلكه حقوق اهداف ؛ار نداردحقوق به قصد و نيت يا تقصير و بي تقصيري كسي ك: بيستم گفت
 طرفداران ،وق معروف شدقايت اجتماعي حغاين نظريه كه به 10.اجتماعي دارد كه بايد به آن برسد
نظريه مزبور در قوانين مدني كشورهاي سوسياليستي  . هم داشتزيادي پيدا كرد و البته مخالفيني 

11.الصراحه منعكس شدسابق و در قوانين مدني بعضي از كشورهاي غير سوسياليستي ب

انصاف و عدالت حكم مي كند كه شخصي كه كاري انجام داده  مي گفت، همچنين، ژوسران
نه آنكه ،  اگر چه تقصيري مرتكب نشده باشد؛ آن ضرر را جبران كند،و باعث زيان ديگري شده

.است زيان ديده ،تحمل ضرر بر كسي تحميل شود كه در اين ميان نقشي نداشته و در عين حال
 جريان ، مزبورة نظرييي همراه با نارسا، مطرح مي شد تقصيرة نظري كه عليهيياين نظريه و ايرادها

. خطر شدة منتهي به پديد آمدن نظري، سرانجام موضوعي مي برد ومسئوليتبه سوي امور را
 خطرة نظري- 3

د محيط پيرامون خو، هر كس سود كاري را مي برد:  خطر به اين معناست كهة نظري
،  بر مبناي اين نظريه12.ل كندهاي آن را نيز تحم لذا بايد زيان،خطرناكي را به وجود مي آورد

 بلكه آنچه مهم است انتخاب ضرر ؛ مهم نيست،درستي يا نادرستي عملي كه موجب ضرر شده
؛ت مدني به وجود آوردوليئ دگرگوني عميقي در مباني مسر خطةنظري. به فعل خوانده است

. محض نزديك كردمسئوليت مزبور را به ةتي نظريه تقصير را نيز دگرگون و نظريح
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 خطر اگر چه به مبناي نفي ضرر در حقوق اسالمي نزديك ة ولي بايد توجه داشت كه نظري
 خطر زيان عملي جبران مي شود كه براي فاعل آن ة زيرا در نظري؛ ولي با آن يكي نيست،است

 مدني در حقوق اسالمي مسئوليت نفي ضرر كه مبناي ة اساس نظري ولي بر،ي داشته باشددسو
.  ضمان آور است، اگر چه فاعل آن در خواب باشد،است هر زياني كه به ديگري وارد آيد

 موتوري در برابر شخص ثالثة نقليوسايل اجباري ةقانون بيم
 گوناگوني از اگر چه در حقوق اروپا علي رغم حفظ تقصير به عنوان يك اصل، عرصه هاي

 تقصير خارج ة از محدوديي قضاة مدني را با تصويب قوانين خاص يا به موجب رويمسئوليت
ة ولي درعرص،ندد عيني قرار دامسئوليتني مشمول ضوابط ضم يا به طور كرده و صراحتاً

حوادث رانندگي اين ضرورت ملموس تر بود و لذا در اين مورد قوانين ذير بط صريح تر بودند 
 در ، همان راهي رفت كه حقوق اروپا رفته بود و در نهايتبه ايران ة حقوق موضوع، سرانجامو

 موتوري زميني در مقابل ة نقليوسايل مدني دارندگان مسئوليت اجباري ة قانون بيم1347سال 
 قانون مزبور نيز از ةاصالحي1387اشخاص ثالث به تصويب رسيد و اخيرا يعني در تابستان سال 

. گذشتيينهاب تصوي
 مدني مسئوليت دگرگوني مهمي در مباني 1347 اجباري در سال ةبا تصويب قانون بيم

:هاي قانون مزبور اشاره مي شودژگي مهم از وية به چند نكتذيالًايران موجود آمد و 
 ناشي از مسئوليت مدني به جاي مسئوليت موضوعي به عنوان مبناي مسئوليت انتخاب -الف
:  آمده بود)1347قانون سال ( يك قانون مزبور ةدرماد. تقصير 
وسايل موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به ة نقليوسايل دارندگان ةكلي

مسئول،مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند
 مزبور و يا  نقليهلـوسايجبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث 

 خود را از اين جهت مسئوليتفند والت آنها به اشخاص ثالث وارد مي شوند و مكلّممح
نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از موسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها 

مورد تاييد ييدارااقتصاد و متعلق به اتباع ايراني و صالحيت آنها به پيشنهاد وزارت 
.بيمه نمايند،دولت باشد

ة ولي طرفداران نظري، موضوعي در اين ماده به وضوح معلوم استمسئوليت اگر چه مبناي 
ةچون درهم: و استدالل كردند كه13 دانستند تقصيرةنيز مبتني بر نظريرا تقصير قانون مزبور 
ة لذا در ماده يك قانون بيم، شود تقصيركسي باعث وقوع حادثه مي،حوادث رانندگي 

 به ، تقصير در نظر گرفته است و در جاي ديگرهرمااباري نيز قانونگذار بر مبناي حكم غالب اج
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كه آنچه در ماده يك قانون بيمه اجباري در 14 قانون مدني اظهار نظر كرده اند335ةاستناد ماد
 زيرا؛ را حقوقدانان چندان جدي نگرفتنداظهار نظر ولي اين ،ه تقصير استرماا،نظرگرفته شده
ه تا رماا لذا ، همواره امكان اثبات خالف وجود دارداماره قانون مدني در 1323اوال طبق ماده 

 پيش بيني شده در ماده مسئوليت در حالي كه ،است كه خالف آن ثابت نشده باشدمعتبرزماني 
ظر با اثبات  ن نقليه موردة وسيلةيك قانون بيمه اجباري قابل اثبات خالف نيست، يعني دارند

. معاف نمي شودمسئوليتبي تقصيري خود از 
مثال .  معاف كندمسئوليتنيز نمي تواند دارنده را از  قاهرهةحتي بعضي از مصاديق قو

 آتش بگيرد و به ، اطالع باشدبا حتي اگر دارنده از آن ،اگراتومبيلي در اثر نقص سيم كشي
نقص سيم در اثررنده اتومبيلي كه  دا، اجبارية طبق قانون بيم،اتومبيل ديگري آسيب برسد

 لذا در ؛ استديگريمتعلق به  جبران خسارت اتومبيل زيان ديدهمسئول،آتش گرفتهكشي
: ماده اول قانون مزبور تصريح كرده بود كه1تبصره 

منظور از حوادث مذكور در اين قانون هر گونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي 
والت من ماده و نيز خساراتي است كه از نظر مح موضوع اية نقليوسايليا انفجار 
. مزبور به اشخاص ثالث وارد شودوسايل

 قانون مزبور ةدر اصالحيتبصره آنو و مضمون ماده و تبصره فوق الذكر عينا در ماده يك  
 قانون مدني نيز براي طرفداران 335ثانيا استناد به ماه .  نيز تكرار شده است 1387مصوب سال 

 ماده مزبور مستند نظريه تقصير ، زيرا همان طور كه قبال گفته شد؛صير مفيد فايده نيستنظريه تق
 مبتني بر نفي مسئوليتدو  بلكه براي بيان حالتي است كه ؛ مدني نيستمسئوليتبه عنوان مبناي 
 حادثه در اين مسئولمي شوند و براي شناختن  لذا هر دو ساقط، هستندعارضضرر با هم در ت

 است و دانستهو د به تقصير يكي از طرفين يا هر هاص است كه راه حل مشكل را توجفرض خ
.  به تقصير به عنوان راه حل موردي استهجنها راه در اين فرض خاص توت،در واقع
 در ماده يك قانون بيمه اجباري و ماده يك ، ، همان طور كه مي دانيممسئوليتة بيم- ب

خود وسايل نقليه موتوري زميني موظفند وسايلكليه دارندگان 1387اصالحيه آن مصوب سال 
 بيمه ،والت آنها بر اشخاص ثالث وارد مي شودمرا در برابر صدماتي كه از اين وسايل يا مح

مسئوليتزيرا تقصير در .  مبتني بر تقصير استمسئوليت به معني پايان مسئوليتنمايند و بيمه 
 جبران خسارتي مي شود كه مسئولتنها در صورتي موظف و مدني به اين معناست كه انسان 

زيان مزبور از تقصير او ناشي شده باشد و هيچ كس جز در محدوده تقصير خود ضامن جبران 
.خسارتي به حساب نمي آيد
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، نه تنها تقصير، پرداخت خسارت استمسئولبيمه گر كه ، مسئوليتةدرحالي كه در بيم
ضرر است و گسترش بيمه  موظف به جبران ،رر ندارد و در عين حالبلكه هيچ نقشي در ايراد ض

يش اصل تقصير در پ در عصر حاضر دليل روشني بر كمرنگ شدن بيش از مسئوليتهاي 
. مدني استمسئوليت

1387سال  در اصالحيهمسئوليت داستان مبناي 
لس هشتم قانوني  يعني در ابتداي كار مج1387 در تابستان ،همان طور كه قبال گفته شد

 موتوري ة نقليوسايل مدني دارندگان مسئوليت اجباري ة قانون بيمةاصالحيتحت عنوان 
 قانون مزبور در مجلس هفتم تقديم مجلس . به تصويب رسيدزميني در مقابل شخص ثالث

 مجلس يي مزبور حقوقي بود و مي بايست به كميسيون قضاةشده بود و اگر چه موضوع اليح
 حقوقداني و ولي به كميسيون اقتصادي ارجاع شده بود كميسوني كه هيچ عض،ارجاع شود

. بودمهفتم  مجلس يي درآن زمان عضو كميسيون قضانباينجا. نداشت
 در كنار نقاط قوتي كه در اين ،وقتي متن اليحه مزبور به دستم رسيد و آن را مطالعه كردم

اگر چه در ماده اول آن همانند قانون عني ي.  تناقض مهمي نيز در آن مشاهده كردم،اليحه ديدم
 موضوعي در نظر گرفته مسئوليت نقليه موتوري زميني وسايل بالصراحه براي دارندگان 47سال 

تصريح كرده و به اين »تقصير« ولي بعد از آن ماده در چندين موضع از قانون مزبور به ،بود
ا براي كساني كه دنبال دست آويزي گذشته از وجود تعارض بين مواد مختلف، زمينه ر،ترتيب 

زادگاه اين فراهم كرده بود تا آنچه را كه در ،براي زنده كردن دوباره اصل تقصير مي گردند
. دوباره در حقوق ايران پررنگ نمايند،نظريه در محاق كم نوري فرو رفته بود

 مورد لذا مترصد بودم تا هر وقت اليحه مزبور در كميسيون ذير بط و در صحن مجلس
 شايد مورد توجه قرار گيرد و البته ، توضيحات خود را معروض دارم،رسيدگي قرار مي گيرد
 تحصيالت ة پيچيده حقوقي براي كساني كه سابقمسايلزيرا توضيح ؛ اميد چنداني هم نداشتم

اين تعارض . مشكل است و معموال مورد توجه نيز قرار نمي گيرد بسيار،فقهي و حقوقي ندارند
18 و ماده 16 و تبصره ماده 6 ماده مزبور و در مواد 6 در تبصره ، و همچنين1 ماده 2بصره در ت

مسئوليت و ديگر موارد اين قانون 1به طور وضوح ديده مي شد  و علي رغم آنكه ماده 
. در مواد و تبصره هاي  فوق الذكر به اصل تقصير تصريح داشت،موضوعي را بيان مي داشت

:د اصالحيه مزبور آمده بو1ده  ما2 در تبصره 
او ايجاد تقصير شخصي كه حادثه در نتيجه مسئوليت نقليه مانع از ة وسيلة دارندمسئوليت

. نمي باشد،شده است
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: آمده بود1 ماده 6 و در تبصره 
 نقليه موضوع اين قانون وسايل منظور از شخص ثالث هر شخصي است كه به سبب حوادث 

 و  در تبصره ماده 6 در ماده  . حادثهمقصر راننده ي به استثنا،و يا مالي شودهاي بدني دچار زيان
مقصر تصريح شده بود و حتي تقصير را قابل انتساب به وسيله نقليه دانسته و در ماده  به راننده 16
.  را نيز به كار برده بود» نقليه مقصروسايل«تعبير  قانون مزبور 18

تمسئوت روي مبناي شايد حساسيمدني و واژه تقصير براي كساني كه با حقوق آشنا لي 
اين موضوع اساسي و مهم است .  ولي در واقع چنين نيست،تي بي جا به نظر آيد حساسي،نيستند

 مدني و از جمله مسئوليت مبناي ر بحث بر س،ته استارك حقوقدان فرانسويفتا آنجا كه به گ
.وصي است مهمترين و مشكلترين بحث در حقوق خصقصيرت

 اليحه مزبور به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون ، هفتم مجلسة در اواخر دور،در هر حال
اصل . به اصطالح مجلسيان اصل هشتاد و پنجمي شدو بازگشت اقتصادي اساسي به كميسيون 

: هشتاد و پنجم قانون اساسي مي گويد
،ا هياتي واگذار كندمجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا اشخاص ي

ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي قوانين را با رعايت اصل هفتاد و 
.هاي خود واگذار كنددوم به كميسيون

 بحث در صحن مجلس خارج گشت و در كميسيون ة قانون مزبور از داير، و به اين ترتيب
 اين ، تنها راهي كه باقي ماند،ابراينبن.  سال به طورآزمايشي تصويب شد5ي مجلس براي داقتصا

قانون مزبور را دوباره براي ،ه و به استناد مخالفت با شرعبود كه شوراي نگهبان به اين نكته توج 
اسمعيلي يكي از  در جلسه اي كه با آقاي دكتر،بنابراين. اصالح به مجلس باز گرداند

و موضوع را به ايشان توضيح دادم ت ت و حساسي اهمي،محترم شوراي نگهبان داشتمحقوقدانان 
خاطر نشان كردم كه اگر شوراي محترم نگهبان در يك مورد از مواردي كه به اصل تقصير 

 براي اصالح بقيه موارد نيز مي توان از مالك آن كمك ، انگشت اشكال بگذارد،اشاره شده
 گرفت و از جمله گرفت و خوشبختانه چنين شد و شوراي نگهبان چند اشكال بر اليحه مزبور

 شخصي كه حادثه در تقصير را منحصربه مسئوليت مورد نظر را با توجه به اينكه 1 ماده 2تبصره 
27295/30/7 خالف موازين شرع دانست و طي شماره ، دانسته است،نتيجه تقصير او ايجاد شده

 قانون 1 ماده 2تبصره نه تنها مبناي تقصير در ،بنابراين.  به مجلس بازگردانيد22/3/87مورخ 
 كه بر مبناي زنون مزبور نيقا بلكه ديگر مواد و تبصره هاي ، خالف شرع شناخته شد،مورد بحث

 ماده يك مشمول همان 2 با توجه به نظر شوراي نگهبان در مورد تبصره ،تقصير نوشته شده بود
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 كه در هر جا  از نظر فوق الذكر شوراي نگهبان مي توان نتيجه گرفتحكم قرار گرفتنند و حتي
شوراي نگهبان بوده و خالف  مشمول حكم ، مدني قرار گيردمسئوليتكه تنها تقصير مبناي 

در اسالم در بعضي . شرع شناخته مي شود و اين همان نظر اسالم در مورد مبناي نفي ضرر است
تنها تقصير نيست كه  مهم اين است كه  ولي، مدني مي شودمسئوليتموجب » تقصير«موارد 

 سببيت بين فعل يا ترك فعل شخصي با ورود ةوجب ضمان مي گردد بلكه در هر جا كه رابطم
. هم وجود دارد  ضمان جبران ضرر ،ضرر همراه شود

 مجلس هفتم به پايان رسيده و ،اليحه مزبور را به مجلس برگرداند زماني كه شوراي نگهبان 
 ولي ، نامزد انتخابات نبودممن در انتخابات مجلس هشتممجلس هشتم شروع شده بود و

س ييو ر) ع(مقدم از اساتيد دانشگاه امام صادق خوشبختانه حضرت حجه االسالم مصباحي 
.  اين دانشگاه در كميسيون اقتصادي حضور داشتندالهياتدانشكده 

من حساسيت موضوع را براي ايشان توضيح دادم و ايشان ازمن خواستند تا در جلسه 
2نتيجه با كمك ايشان تبصره در .توضيح دهماعضا موضوع را براي كميسيون حاضر شوم و

 موضوعي و نفي ضرر بازگشت و مسئوليت تصحيح و به ،ري بودو كه ضري و مواد ديگر1ماده 
. عينا به تاييد شوراي نگهبان رسيد

:  به شكل زير در آمد1 ماده 2متن جديد تبصره 
 شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا وليتمسئ نقليه مانع از ة وسيلة دارندمسئوليت

 نقليه ة وسيلة خسارت وارده از محل بيمه نام، نمي باشد و در هر حال،ترك فعل اوست
. مسبب حادثه پرداخت مي گردد

ي در تثبيت هم مة سابق،قت انتخاب شد و بدين ترتيبد مزبور به ةواژگان حقوقي تبصر
ايران تثبيت شد و با توجه به اينكه شوراي  موضوعي و اصلي نفي ضرر در حقوق مسئوليت

، خالف شرع اعالم نمود مدني در اصل تقصير را صراحتاًمسئوليتنگهبان انحصار مبناي 
. تقصير مشروعيت خود را در قوانين ايران از دست داده استةمي توان نتيجه گرفت كه نظري

... اجبارية قاهره در قانون بيمة نقش قو
: را يك بار ديگر مرور مي كنيم1347 اجباري سال ة اول قانون بيمة ماد1ةمتن تبصر

 هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي ،منظور از حوادث مذكور در اين قانون
وسايلوالت م موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محة نقليوسايليا انفجار 

.مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود



105/مجله پژوهشهاي اسالمي

 يك قانون مزبور و تبصره ة اين بود كه آيا ماد،در مورد اين تبصره سوالي كه مطرح بود
 به طوري كه ،  نقليه مورد نظر در اين قانون را مطلق دانستهوسايل دارندگان مسئوليتيك آن 
آنان قرار داده است؟ سبك ة  قاهره و فورس ماژور را نيز به عهدةهاي ناشي از قو زيانمسئوليت

د، ولي نكته رو تبصره يك آن به شكلي است كه همين ظن را تقويت مي كسياق ماده مزبورو 
ة دارند،يف مي كرد اين بود كه پس از آنكه ماده يك قانون مزبورضعاي كه اين استدالل را ت

برابر اشخاص ثالث بيمه خود را در مسئوليت نقليه موتوري مورد نظر را موظف كرده كه وسايل
 به ، بيمه گر خارج استمسئوليتة ماده چهار قانون مزبور مواردي را كه از محدود در،كنند

:شرح زير ذكر كرده است
خسارات وارده به .... و خسارت ناشي از فورس ماژور از قبيل جنگ ، سيل، زلزله -1

ز  رانندگي، خسارت ناشي اة نقليه يا به رانندگان فاقد گواهيناموسايلين غير قانوني فرصمت
... ومي پرداخت جرا،ييمحكوميت جزا

 دارندگان مطلق است و قانون مواردي را كه مسئوليتو مي شد نتيجه گرفت كه وقتي 
هاي مسئوليت آن اين مي شود كه ة نتيج؛ ذكر كرده؛مي گيرندنمشمول تعهدات بيمه گر قرار 

ة قانون بيمة هفت اصالحيولي در ماده،باقي است نقليه ةوسيلة دارندة بر عهد4مذكور در ماده 
 نامي از فورس ،ت كردهبحصات تعهد بيمه گذار ستثني مة كه دربار87اجباري مصوب سال 

: مزبور به شرح زير استه متن ماد.برده استنماژور 
: موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است

. نقليه مسبب حادثهةخسارت وارده به محموالت وسيل-1
.رت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيوخسا-2
.مي و پرداخت جرايي خسارت ناشي از محكوميت جزا-3

از فورس ماژور به نامي 1347از آنجا كه اين ماده در مقام بيان بوده و بر خالف قانون سال 
ة نقليوسايل دارندگان ليتمسئو نيز 87توان نتيجه گرفت كه قانون سال  لذا مي،ميان نياورده

ي ل و، نيز دانستهراهره و فورس ماژوقة قومسئولمطلق و بدون قيد و شرط و آنان را را موتوري 
 اصالحيه سال 4و3 مخصوصا آنكه درتبصره هاي . را قابل بيمه كردن شمرده استمسئوليتاين 
دني و مالي همه  در مورد خسارات بدني و مالي تصريح كرده كه منظور از خسارات ب87

كه جز آنچه مواردي است كه مشمول بيمه اين قانون شمرده شده است و مي توان استنتاج كرد
هاي مسئوليتگر است كه در اصل جزو  جزو تعهدات بيمه، اين اصالحيه مستثني شده7در ماده 

: به شرح زير است4,3متن تبصره هاي . قرار مي گرفته استدارنده
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، شكستگي، هناشي از صدمارش  از خسارت بدني هر نوع ديه يا  منظور-3تبصره 
يا ديه فوت شخص ثالث به ) مي موقت يا دا- يا كليييجز(نقص عضو، از كارافتادگي 

 معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ةهزين. سبب حوادث مشمول بيمه اين قانون است
. تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بودو جز،ديگري نباشد
 مي باشد كه به سبب حوادث مشمول ييها منظور از خسارت مالي، زيان-4 تبصره 

.بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد مي شود
 قاهره دراين زمينه ة ولي واقعيت اين است كه بايد بين چند فرض از فروض مختلف قو

:ل شديتفاوت قا
، نقليه استة عملكرد معمولي وسيلةني كه نتيج حادثه غير قابل كنترل و غير قابل پيش بي-1

نه آنكه در اثر جنگ يا حوداث ( نقليه به خودي خود ةمثل تركيدن الستيك، آتش گرفتن وسيل
 حوادثي كه ة هم،ا در رفتن سنگ از زير الستيك و نظاير اينها و به طور كليي) طبيعي باشد

 اين حوادث خسارتي به شخص ثالثي وارد چنانچه از.  نقليه باشدةمنشا آنها عملكرد خود وسيل
 نقليه شامل اين موارد وسايل موضوعي دارنده اين قبيل مسئوليت مي توان پذيرفت كه ،آيد
. قابل بيمه كردن است87 شود و در قانون سال مي

هاي شديد، جنگ و نظاير اينها كه هيچ ارتباطي با  از قبيل سيل، زلزله، طوفاني حوادث-2
ة وسيلة اگر چه با واسط،قليه و كار آن ندارند و زياني كه در نتيجه اين عوامل پيش بيايد نةوسيل

د و در صورت پديد آمدن و آن برقرار نمي شة سببيتي با آن وسيله يا دارندةنقليه باشد، هيچ رابط
 نقليه حكمي ة دانستن دارنده وسيلمسئول قاهره، ة بودن اين دسته ازمصاديق قوزيانبارو 
 زيرا حقوق اساسا براي برقراري عدالت وضع شده و نمي تواند ؛رعادالنه و مغاير اصول استغي

اين قبيل حوادث . نتيجه اي غير عادالنه داشته باشد و حقوقدان نيز نمي تواند غيرعادالنه بينديشد
طور  نقليه اي خود به ة وسيلة ولي اگر دارند، دارنده وسيله نقليه نيستمسئوليترد امشمول مو

 بروز حوادث ة او در نتيجة نقليةهايي را كه ممكن است توسط وسيلاختياري خواسته باشد زيان
. كاري خالف قانون محسوب نمي شود، بيمه كند،طبيعي يا جنگ به  ديگران وارد مي آيد

ر اينها اتومبيل يمثال نقش اين دسته از فورس ماژور اين است كه زلزله يا سيل يا بمباران و نظا
.د و به آن زياني وارد آوردكوبشخصي را به اتومبيل شخص ثالثي ب

: قانون مجازات اسالمي نيز در اين باره مي گويد337 ماده 
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 مانند اينكه ، نقليه خارج از اختيار راننده ها باشدة در صورتي كه برخورد دو وسيل
گونه ضماني  هيچ ،در اثر ريزش كوه يا طوفان يا ديگر عوامل قهري تصام حاصل شود

.در بين نيست
 سببيت بروز حادثه خسارت واردآمده با فورس ةت حكم اين ماده اين است كه رابط علّ

. آنة نه با اتومبيل و يا دارند،ماژور برقرار است
 قاهره به حساب مي آيد كه ة گاهي اوقات زيان ديده  يا شخص ثالث  نيز از مصاديق قو-3

: ممكن است پيش آيد فروض مختلفيمورد نيزدر اين 
 حادثه است كه در اين صورت مي توان ةت تام علّ، دخالت شخص ثالث يا زيان ديده- اول

مثل اينكه .  مورد نظر نمي توان فرض كردة نقلية وسيلةدارندي را برمسئوليتگفت كه هيچ 
شخصي خود يا انسان ديگري را جلو اتومبيلي پرت كند و راننده فرصت هيچ عكسل العمل

ةدر اينجا مي توان گفت كه دخالت عنصر ارادي انساني رابط. خنثي كننده اي هم نداشته باشد
. نقليه و ورود زيان را قطع مي كندة وسيلةسببيت بين دارند

درآن .  ورود زيان نباشدةت تامممكن است دخالت شخص ثالث يا زيان ديده علّ-دوم 
.  پيش مي آيدمسئوليتا زيان ديده اشتراك  نقليه و شخص ثالث ية وسيلةصورت بين دارند

 نظريات مختلفي مطرح ،مسئوليت در صورت اشتراك ،مسئوليت تقسيم ة معيار و نحوةدربار
. آنها اندكي توضيح داده مي شودةشده كه دربار

:  مدني در اين باره گفته استمسئوليت قانون 14ماده 
مسئول متضامناً،زياني وارد آورندمجتمعاًهر گاه چند نفر ، 12در مورد ماده 

 هر يك از آنان با توجه به مسئوليت ميزان ،در اين صورت. جبران خسارت هستند
. از طرف دادگاه تعيين خواهد شد، هر يكة مداخلةنحو

از جمله ميزان تقصير، كوچكي و .  مداخله به عوامل زيادي بستگي داردة راه حل نحو
 راه استادها بعضي از ،15 طرفدار همين راه حلندتادانبعضي از اس. و نظاير اينهابزرگي تقصير

 راه حل ،ه حلي كه قانونگذار ايران برگزيدها ولي آخرين ر،16حل ميزان تاثير را ترجيح ميدهند
:ات اسالمي به اين عبارت آمده است قانون مجاز365 است كه درماده مسئوليتتساوي در 

 به طور تساوي عهده دار ، يا خسارتي شوندهرگاه چند نفربا هم سبب آسيب
.خسارت خواهند بود

 قانون مجازات اسالمي به طور مشخص 336نظر از اين حكم كلي در ماده  و صرف
:ضيه را چنين بيان كرده استقدرحوادث رانندگي راه حل 
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 در صورتي ،هر گاه در اثر برخورد دو سوار وسيله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند
ه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر ك

 خواه آن دو ، ديگري را ضامن خواهد بودة نقلية هر كدام نصف خسارت وسيل،نباشند
مساوي يا متفاوت باشد و اگر وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها

.فقط مقصر ضامن است،يكي از آنها مقصر باشد
راه حل .  قانون مزبورنيز همين راه حل به مناسبت ديگري گفته شده است337و در ماده 

 مبتني بر فقه اسالمي ، مدني را زودتر به نتيجه مي رساندمسئوليتيف خسارت كه دعاوي نصت
. مدني استمسئوليت قانون 14 موجب نسخ ضمني ماده ،ستامتأخراست و چون 
لث كيست؟شخص ثا

87 سال ة با مصداق آن در اصالحي47 اجباري سال ة مصداق شخص ثالث در قانون بيم
 قانون مزبور شخص 2در ماده .  تعريف شخص ثالث پيچيده بود47 در قانون سال .متفاوت است
:رده بود ك معرفيثالث را چنين

انهاي بدني يا  موضوع اين قانون دچار زية نقليوسايل اشخاصي كه به سبب حوادث ةكلي
:اشخاص زير به استثناي؛ از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي شوند،مالي مي شوند

، حادثهمسئولة نقليةبيمه گذار ، مالك يا راننده وسيل- الف
، حادثه حين كار و انجام وظيفهمسئول كاركنان بيمه گذار -ب
بيمه گذار در  تحت تكفل اداجداوالد اوالد و  ود پدر ومادر و اوالوهمسر-ج

. حادثه باشدمسئول نقليه اي باشند كه راننده يا بيمه گذار ةصورتي كه سرنشين وسيل
 برابر ر مزبور نيز دوسايل درصورت تصادف دو وسيله نقليه، رانندگان - تبصره

. نقليه باشند يا نباشندة اعم از اينكه مالك وسيل،يكديگر شخص ثالث محسوب مي شوند
2ي كه ماده ـي كردن كسانـق شخص ثالث، مستثنـ پيچيده بودن مصادي والبته گذشته از

 هيچ توجيه منطقي و قابل ،ارج كردهقانون خاين نظرفوق الذكر از تعريف شخص ثالث مورد
. نداشتيقبول

 قانون مزبور شخص ثالث به روشني بيشتري 87 درقانون جديد يعني در اصالحيه سال 
: ص ثالث را چنين معرفي كرده است يك قانون مزبور شخةد ما6ة در تبصر.مشخص شده است

 موضوع اين ة هرشخصي است كه به سبب حوادث نقلي،منظور از شخص ثالث
. سبب حادثهة رانندي به استثنا،هاي بدني و يا مالي شود قانون دچار زيان
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ز حادثه  خود مي خواسته تا هر كسي را كه اة قانونگذار درآخرين اراد،و به اين ترتيب
 از امتيازات اين قانون بهره ، موتوري زميني دچار صدمه و آسيب مي شودة نقليوسايلمربوط به 

 فعل يا ترك او ة راننده اي است  كه حادثه در نتيج،مند سازد و تنها كسي را كه خارج كرده
.)1 ماده 2به تعبير تبصره . (اتفاق افتاده است

 دارنده كيست؟
 زيرا قانونگذار منظور خود را از اين واژه بيان نكرده ؛مبهم بود نيزندهدار47در قانون سال 

روشن نبود چون ،لذا حقوقدانان در درك منظور قانونگذار از دارنده به زحمت مي افتادند. بود
 آيا اعم از ،كه منظور از دارنده تنها مالك است يا شامل متصرف هم مي شود و در فرض اخير

ين هم مي شود و اگر م سنگين دارنده شامل امسئوليت قانوني است؟ و آيا متصرف قانوني و غير
يعني آيا شامل كسي هم مي شود حسن را نيز در بر مي گيرد؟مين م آيا ا، مي شودامينشامل 

 بلكه براي احسان به مالك آن نزد خود نگاهداشته ،خويشبراي سودكه وسيله نقليه را نه
 ابهام اين وضع را تا حدي روشن كرده و 87ك قانون سال است؟ ولي درتبصره يك ماده ي

:چنين گفته است
دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه 

. تكليف از ديگري ساقط مي شود،كندبيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل
د تصور كرد كه مشكل حقوقي  تبصره يك ماده يك فوق الذكر نبايظاهر ساده ولي از 

 موردة نقلية دارندگان وسيلةشناخت دارنده به سادگي حل مي شود و به راحتي مي توان هم
 وسيله نقليه در ة دارند؛دييبه توضيح زير توجه فرما17.شمول يك حكم دانستمن را ونظر قان

:فروض زير قابل تصور است
. مالك-1
.ارقغاصب و سمثل  متصرف غير قانوني -2
. متصرف قانوني كه وسيله نقليه را براي منافع مالك در تصرف دارد-3
. متصرف قانوني كه وسيله نقليه را براي منافع خود در تصرف  دارد-4

.نيسترد همانندا و حكم اين مو
 مالك- فرض اول
 يك قانون بيمه اجباري و ماده يك اصالحيهة موضوعي مندرج درمادمسئوليتبدون ترديد 

:  اصالحيه قانون مزبور3آن شامل مالك مي شود و طبق ماده 
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 تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون ة كلي، نقليهةاز تاريخ انتقال وسيل
به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، 

.بيمه گذار محسوب خواهد شد
ف غير قانوني  متصر-  فرض دوم

 نقليه است كه از طريق سرقت اتفاق وسايلدر مورد به ب مصداق بارز، غالب و مبتال صغ
غاصب ضامن هر گونه صدمه اي است ،يوخذ الغاصب باشق االحوالمي افتد و از آنجا كه 

 غاصب مسئوليت و بعد قانون مدني تكليف غصب و311 مواد .وب وارد مي شودصكه به مال مغ
: ولي به چند سوال به طور مشخص بايد پاسخ داده شود،وشن كرده استرا ر

 آن را برعهده دارد؟مسئوليتآيا در زمان غصب وسيله نقليه، مالك آن كماكان :  اوال
cannotعليه frankة ديوان كشور فرانسه نيز در حكمي كه در پروند.پاسخ منفي است

18. ندانستمسئول،ومبيلي را كه دزديده شده بود بر اين مبنا حكم دارد و مالك ات،صادر كرد

استفاده  آيا سارق مي تواند از تعهدات بيمه گر، اگر اتومبيل دزيده شده بيمه باشد:ثانيا
كند؟

مي داند ي تنها منتقل اليه را از تعهدات ناشي از قرارداد بيمه بهره مند ر قانون بيمه اجبا3ماده
 ماده 2و1تبصره هاي  و 1معذلك از جمع ماده .  نيستليه است كه غاصب منتقل انو روش

ا لذ، نقليه استة متصرف وسيل،الحمزبور مي توان نتيجه گرفت كه چون غاصب نيز به هر
،راي آنكه حقي ازاشخاص ثالث فوت نشودب،بنابراين. هاي مالك را داردمسئوليتتعهدات و 

 آنها را بعدا از غاصب مي گيرد و اگر درقانون را مي پردازد وليوركشركت بيمه خسارات مذ
 قانون مذكور فقط خسارات بدني 10 طبق ماده ، نقليه خود را بيمه نكرده باشدة وسيل،مالك

،وق خسارات بدني پرداخت مي شود وا گر خسارات ديگري باشدصنداشخاص ثالث توسط 
. غاصب استةبر عهدجبران آنها

 نقليه را براي منافع مالك در ةل موردي كه متصرف قانوني، وسي-  فرض سوم
.اختيار دارد

 است كه به عنوان مثال شخصي به مسافرت مي رود و اتومبيل خود يي شايع آن در جامورد
 اتصال  اثراگر اتومبيل مزبور در. را به دوستي مي سپارد تا در غياب او از آن محافظت كند

،زياني برسده اتومبيل شخص ديگري نيز داخلي سيم برق آتش بگيرد و گذشته از آن اتومبيل ب
 ضامن است؟ از آنجا كه امين، اتومبيل مزبور را نه براي ،ينم يعني ا،آيا متصرف آن اتومبيل

حسنين محفظ منافع صاحب آن نزد خود داشته و از آنجا كه ما علي ال بلكه براي ،منافع مذكور
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مسئول نمي توان او را ،رده باشد در صورتي كه امين مذكور تعدي و تفريطي نك19،من سبيل 
ة خسارت امين و اشخاص ديگر به عهد، بيمه باشدامانت اگر وسيله نقليه مورد ،بنابراين. شمرد

. مالك وسيله نقليه استة بر عهد،شركت بيمه و اگر بيمه نباشد
 وسيله نقليه را براي منافع خود در اختيار ،  متصرف قانوني- فرض چهارم

.دارد
مي توان در اين فرض به دو گونه. اي باشدكه وسيله نقليه موردنظر در اجاره موسسهمثل اين

:استدالل كرد
 مال ، ولي منافع آن، بنگاه يا موسسه استة نقليه در اجارة اگر چه وسيل–استدالل اول 

 در اين . در مقابل دريافت عوض به آن بنگاه واگذاركرده استآن رامالك است و مالك منافع 
 است ضمان هر مالي بر الخراج بالضمانلول روايت درت از باب تالزم ملك و نما كه مصو
 جبران خسارت به عهده بيمه گر و ، نقليه بيمه شده باشدة اگر چنانچه وسيل. مالك است ةعهد

. مالك استة به  عهد،اگر بيمه نشده باشد
 ولي مال را براي ،ت متصرفي مانند مستاجر و مستعير اگر چه امين اس- استدالل دوم

 او نيز مي تواند مصداق داشته ة دربارمرغمن له الغنم فعليه ال لذا ،منافع خود در اختيار دارد
 مادي و معنوي دارد و ة زيرا منافع مال از آن اوست و خود او نيز بر آن وسيله نقليه سلط؛باشد

 براي آنكه ، مي شوندطبق تبصره ماده اول اصالحيه قانون بيمه اجباري متصرف نيز شمرده
.  هيچ مشكلي به نظرنمي رسد و همين نظر اوالست، قانون مزبور شمرده شود1شمول ماده م

 رفاه و خيرةتبلور نظري
 انديشه ، جهانة مخصوصا كشورهاي پيشرفت،نياقبال متذكر شديم كه در همه كشورهاي د

 مورد قبول اسالم گرايش يتمسئول يعني همان مبناي ،هاي حقوقدانان به سوي معيار نفي ضرر
نظريه هاي كهن مي كوشند شكستن ديوار دارد و حقوقدانان از ميان باورهاي گذشته و احيانا با

 كه يياز جمله نظريه ها.  مدني هيچ ضرري بدون جبران نماندمسئوليتراهي پيدا كنند كه در 
 the welfare principlalخير نظريه اي است كه به رفاه و،اخيرا در اين راستا مطرح شده

keeton و كيتون prosserهاي پراسر به ناميي موسوم شده و از سوي دو حقوقدان آمريكا
ة چنانچه شخصي كاري مفيد انجام دهد و در نتيج، بر اساس اين نظريه.مطرح  گرديده است20

، دولت  جبران آن ضرر ممكن نباشد ، تقصيرةآن زياني به  ديگري وارد آيد و بر اساس نظري
ترقيانه ماين نظريه ديدگاهي جديد و . بايد زيان واردآمده را جبران و خسارت را پرداخت كند

ب آن كه در فرهنگ اسالمي نير براي دولت چنين وظيفه اي پيش بيني شده تا وام لاجاست و 
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 را كه  عوامل ضرر ييوامداران را بپردازد، كودكان بي سرپرست را سرپرستي كند و ضررها
اين انديشه قبل از انقالب در .  جبران كند و از اين قبيل ،ناخته يا غير قابل دسترسي هستندناش

 و پس از انقالب اسالمي در بعضي از 47 اجباري سال ةبعضي از قوانين از جمله در قانون بيم
 آمده 1387 اجباري مصوب سال ة قانون بيمة در اصالحي،مواد قانون مجازات اسالمي و همچنين

: در بعضي از قوانين مي آوريمآنها را تبلور، ذيال بعضي ازآيات و روايات ذير بط و سپس.است
 آيات  و روايات-  الف

21:  خداوند در قرآن مي فرمايد

. ببعضيحام بعضهم اولراالا   النبي اولي بالمومنين من انفسهم و ازواجه امهاتم و اولو
22:زير آمده استدرتفسير اين آيه در تفسير الميزان روايات 

: كان يقول) ص(ويه عن جابر عن النبي درم و ابن دالمنثور اخرج احمد و ابوداوور و في الد
.هت و من ترك ماال فهو لورث فالييناًك دتر مات و لٌجرماياانا اولي بكل مومن من نفسه ف

 ابن مردويه و)  سيستاني=سجستاني (حنبل وابوداوود  بن در كتاب الدرالمنثوراست كه احمد
؛ هر مومني از خود او اولي هستمبهمن : مي فرمود) ص(روايت كرده اند كه پيامبر از جابر
 آن دين را بايد من بپردازم و اگر مالي از ،ه باشدت بر گردن داشينيدبميرد و ي س اگر ك،بنابراين

. مال ورثه استه،خود باقي گذارد
: گوناگون مفيد است توجه به روايات زير نيز از جهات، همچنين

روايت شده كه انا اولي بكل مومن ) ص( در صحيح بخاري از قول جابر از پيامبر خدا -1
 و عليفالي) كودكان بي سرپرست(ياعا ض و من ترك دينا او ثورالمن نفسه فمن ترك ماال فل

مال ،  پس هر كس بعد از مرگ مالي باقي بگذارد؛من از هر مومني به خودش سزاوارترم. 
23. من استة بر عهد،وارثان اوست و اگر قرض يا كودكان بي سرپرستي باقي گذارد

. الشيعه نيزشبيه همين روايت آمده استوسايلدر كتاب 
ل سنه جأُفي حق ... ن ان او استدديتالمغرم اذا : روايت شده)ع( از امام موسي بن حعفر -2

،ا ندارد ردين خود وامداري كه قدرت پرداخت 24ي عنه االمام من بيت المال ضقان اتسع واالف
 پرداخت وام خود را پيدا نكرد، امام دين او را از يي اگر توانا؛يك سال به او مهلت مي دهند

. بيت المال مي پردازد
ايما مومن او مسلم مات و  ترك دينا لم يكن : كه فرمودنيز روايت شده) ص( از پيامبر -3

تبارك و تعالي اهللا يه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك انّضقي االمام ان في فساد و ال اسراف فعلي
ين عليها و المولفه قلوبهم و في الرقاب و لانما الصدقات للفقرا و المساكين و العام«يقول
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روايت ) ص( از پيامبر .سه فاثمه عليهب فهو من الغارمين و له سهم عند االمام فان ح25»الغارمين
مومن يا مسلماني كه بميرد و ديني از خود باقي گذارد كه فساد و اسراف هر : شده كه فرمود

.  گناه آن بر گردن امام است،نباشد بر عهده امام است كه آن دين را بپردازد و اگر نپردازد
براي جلب صدقات مخصوص فقيران و مساكين و كارگزاران آن و«: خداوند مي فرمايد

وامدار از غارمين . »و پرداخت دين وام داران استردگانت مخالفان و براي آزاد كردن بمحب
. گناه آن به گردن امام است، اگر سهم او را نپردازند،است كه سهمي نزد امام دارد

ة سور281ةرسيده كه شخصي از آن حضرت از معني آي) ع( در روايتي از امام رضا -4
ظر تين: حضرت فرمود... معناست ؟سره به چه ميبقره پرسيد كه وان كان ذو عسره فنظره الي 

منتظرمي ماند تا خبرش به امام . ما ينتهي خبره الي االمام فيقضي ما عليه سهم الغارمين بقدر
، امام استةبرسد و او قرضش را از سهم غارمين كه بر عهد) پيشواي حكومت اسالمي(

26. بپردازند

: تبلور اين انديشه در قوانين-  ب
مجازات اسالمي قانون 255 ماده - 1

ن يهرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرا
كم شرع بايد ديه او را از ا ح،ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد

. بيت المال بدهد
: قانون مجازات اسالمي آمده است313 در ماده - 2

 از مال او گرفته مي شود و اگر مال ، لكن اگر فرار كند؛د بر جاني است عمد و شبه عمهدي
گرفته مي شود و اگر بستگاني  از بستگان نزديك او با رعايت االقرب فاالقرب،نداشته باشد

. از بيت المال داده مي شود،ني نداشتندنداشت يا تمكّ
 نيز 1387مصوب سال...  اجباري ة قانون اصالح قانون بيم10در ماده -3

: چنين آمده است
هاي بدني وارده بر اشخاص  حوادث رانندگي خسارتن به منظور حمايت از زيان ديدگا

رار ف،مين بيمه گرأ بيمه نامه، بطالن قرارداد بيمه، تعليق تيثالث كه به علت فقدان يا انقضا
باشد يا به  حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نمسئولكردن يا شناخته نشدن 

) 7رح در ماده  موارد مصيبه استثنا(هاي بدني خارج از شرايط بيمه  نامه  خسارت،طوركلي
. هاي بدني پرداخت خواهد شدتوسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت
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 هر چند جبران زيان توسط كسي ؛ سعي و تالش شده  تا زياني بدون جبران نماند،بنابراين
.كه خود هيچ نقشي در وارد آوردن ضرر نداشته باشدصورت پذيرد 

 حكم بي سابقه
 حكم بي سابقه اي 1387 اجباري مصوب سالة قانون بيمة اصالحي4ماده2ةدر تبصر

: متن اين تبصره به شرح زير است. آن تساوي ديه زن و مرد استةآمده كه نتيج
 خسارت وارده به زيان  تعهدات مندرج در اين قانوني بيمه گر موظف است درايفا

. را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد ديدگان
.محسوب مي گرددحوادثةعنوان جريممبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم به

 اين ابتكار در كميسيون اقتصادي مجلس صورت گرفت و توجيه شرعي نظر كميسيون اين 
مبناي شرعي تفاوت بين ديه زن و مرد تغييري در ،ر اينجا قرارداد وجود داردبود كه چون د

.صورت نگرفته است
 نقليه موتوري زميني وسايل مدني دارندگان مسئوليت در قانون اصالحي بيمه اجباري 

دربرابر اشخاص ثالث نكات حقوقي ديگري نيز وجود دارد كه بررسي آن را به زمان ديگري 
.مموكول مي كني

نتيجه گيري 
 شمسي اولين اتوموبيل توسط مظفر الدين شاه وارد ايران شد و در مدت 1275در سال 

تي همانند كشورهاي  نقليه همگاني گرديد و در اندك مدة استفاده از اين وسيل،كوتاهي
وجود آورد و همراه با آن ، خطرهاي ناشي از ه ي تحولي عظيم در زندگي مردم بياروپا

تأثير گسترش . ه گيري انسان از اتوموبيل نيز در شمار خطرهاي اساسي زندگي در آمد بهر
 بلكه ؛ حمل و نقل نبودة موتوري زميني تنها در زمينةل نقليياستفاده از اتوموبيل و ديگر وسا

مسئوليت  يعني ،نقش نيز مهمي در تحول و دگرگوني مباني يكي از مهمترين بخش هاي حقوق
حقوق اروپا بر اساس انديشه باقي مانده از ميراث حقوقي رم باستان در . د  ايفا كر،مدني

 قانون 1382وليت مدني قائل به مبناي تقصير بود و در قوانين گوناگون از جمله در ماده ئمس
،دگرگوني در نظريه تقصير طي مراحلي صورت گرفت.  ذكر شده بود با لصراحهمدني فرانسه 

: از جمله 
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ز رانندگي باعث شد كه در قرن نوزدهم ميالدي حقوقدانان در مورد دعاوي ناشي ا-1
 شدند و زيان ديده را از اثبات تقصير دارنده يا راننده " اماره تقصير"ل به ياينگونه حوادث، قا

. وسايل نقليه معاف دانستند 
محافظ مسئوليت  را در مورد " اماره تقصير"در ابتداي قرن بيستم ديوان كشور فرانسه -2
.  بي جان پذيرفت ياشيا
كيفري را كه مبتني بر تقصير مسئوليت ي كامل ي حقوقدان فرانسوي جدا" سالي"-3
. مدني اعالم كرد مسئوليت  از ،است
.  مطرح شد " ژوسران " توسط ، كه نافي نظريه تقصير بود" نظريه اجتماعي حقوق "-4
. بيل حوادث تثبيت كرد موضوعي را در عرضه اين قمسئوليت "خطر" نظريه ،و سرانجام-5

موضوعي كه مبتني مسئوليت از ابتدا، در قانون مدني ايران ، به پيروي از حقوق اسالم ، اصل 
 قانون مدني در حوادث ناشي از رانندگي همين 335 پذيرفته شد و در ماده ، بود"نفي ضرر"بر 

ني مبناي تقصير را در مدمسئوليت  شمسي قانون 1339مبنا مورد قبول قرار گرفت ، ولي در سال 
مدني در مسئوليت را به عنوان مبناي حقوق ما جايگزين كرد و بسياري از حقوقدانان نيزآن

 با واقعيات روز و از جمله با حوادث رانندگي "مبناي تقصير"حقوق ايران پذيرفتند ، و چون 
ل نقليه موتوري يمدني دارندگان وسامسئوليت  قانون بيمه اجباري 1347 در سال ،سازگار نبود

:  زيرا ،ي شديهادر برابر اشخاص ثالث به تصويب رسيد و منشأ دگرگوني
ل نقليه موتوري يمحض يا موضوعي را در حوادث ناشي از وسامسئوليت  در ماده اول –اوالً 

. جايگزين تقصير كرد 
 دوري از گام ديگري در جهت،ليوليت دارندگان اين وسائ با اجباري كردن بيمه مس–ثانياً 

. نظريه تقصير برداشت 
 اين قانون نيز گذشته از تثبيت نظريه . نيز اصالحيه قانون مزبور به تصويب رسيد1387درسال 
:  از آن جمله ؛محض در حقوق ايران آثار ديگري هم داشتمسئوليت 

ت  اصالحيه از نظر تعهدات بيمه گر، تساوي ديه زن و مرد را پذيرف4 ماده 2 تبصره –نخست 
.  منافي با شرع نيست ،و چون تساوي مزبور مبتني برقرارداد است

 اصالحيه مزبور است كه در صورت بطالن ، تعليق قرارداد بيمه ، 10 مورد ديگر ماده –دوم 
ول حادثه و يا حدوث خسارات بدني خارج از شرايط ئفرار، شناخته نشدن و يا ورشكستگي مس

 را از محل صندوق تامين خسارات بدني قابل پرداخت بيمه نامه ، خسارت بدني زيان ديده
. دانسته است 
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قاهره نيز بايد گفت كه ةدر مورد نقش قو قاهره جزدر فرضي كه ناشي از عملكرد خود ةقو 
 قانون مزبور به حساب نيامده 7 مشمول قرارداد بيمه بوده و جزو مستثنيات ماده ،زيان ديده باشد 

. است 
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