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 2، محمد انصاری1محبوب انصاری

 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود 1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان شناسی جرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و  4

 

 چکیده

جوامعع شعده و    گیر دامن، خطرات و خسارات ناشی از اين پیشرفت ونقل حملسريع در عرصه  با توسعه جامعه بشري و تحوالت

شايد بتوان گفت درصد بسیار باالئی از خسارات بوجود آمده ناشی از حضور اين وسايل است. در هر موردي که شخص ناگزير از 

مسئولیت ناشعی از اراده و اختیعارات انسعان اسعت.      گويند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداين جبران خسارت ديگري باشد، می

تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادي نباشد و يكی از آن دو به ديگري  می ايیجمسئولیت مدنی در 

ه انعد تعا بعا تصعوي      به عمد يا به خطا، زيان برساند. امروزه با توجه به گسترش استفاده از وسايل نقلیه، قانونگزاران تالش نمعود 

مقرراتی دامنه شمول آن را به رانندگان و دارندگان اين وسايل تعمیم داده و نحوه جبران خسارات ناشی از حعواد  راننعدگی را   

بخش مسؤولیت مدنی است. غال  تخلفعات   ترين مهمناشی از حواد  رانندگی،  مسئولیتتسهیل نمايند. بی گفته پیداست که، 

يعا غفلتعی اسعت معمعول کعه هعیچ سرزنشعی را         زنعد  میشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر رانندگی در واقع ا

ضعمان آور و در   بعاوجوداين . و کنعد  معی و گاه عیبی است از وسیله نقلیه که هر انسعان محتعا ی را درعار حاد عه      انگیزد برنمی

ناي مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی و عوامعل رافعع   هدف ما از انجام اين تحقیق بررسی مببرآورنده مسؤولیت است، 

 .باشد میآن در حقوق ايران 
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 مقدمه:

 مسئولیت مدنی در لغت به معناي شهري، اسم منسوب به مدينه و شهر آمده است. در اصطالح فقه و حقوق نیز به اموري گفته

مسعئولیت    شود که مربوط به ادعاي حقوقی و مدنی )در مقابل کیفري( ترتی  جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد. می

تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادي نباشد و يكی از آن دو به ديگري به عمد يا  مدنی در جائی می

 ( 11۳1شود. )جعفري لنگرودي،  اين موارد مسئولیت مدنی يا خارج از قرارداد گفته می به خطا، زيان برساند. به

علل رافع مسئولیت، شرايطی است که در آن شرايط، واردکننده زيان، مسئول جبران خسارت نیست. اين شعرايط در مسعئولیت   

بندي شعده اسعت. قعوه قعاهره از حعواد ی       ار تقسیممدنی به دفاع مشروع، حكم قانون يا مقام صالح، غرور، اجبار يا اکراه و اضطر

گیرد، زيعرا در علعل    کننده جاي نمی برد و بنابراين، در بحث علل موجهه يا شرايط معاف است که رابطه سببیت را کالً از بین می

 ( 1185شود. )باريكلو،  بار و عامل زيان احراز می موجهه، رابطه سببیت بین فعل زيان

مطرح می شود که ارکان مسئولیت يعنی ضرر و تقصیر و رابطه سببیت بعین آنهعا محقعق شعده باشعد و      جبران خسارت زمانی 

 :غرض نهائی از مجموع مباحث مربوط به مسئولیت در همین سه نكته نهفته است يعنی

 ....جبران خسارت وارده -1مشخص شدن و برآورد میزان خسارت و نهايتا  -4مشخص شدن مسئول  -1

مشخص نمودن مسئول يا مسئوالن و مقام قضائی رسیدگی کننده به ماهیت حاد ه است.گرره رويعه قضعائی در    رکن اول يعنی

حال حاضر بطور مطلق اختیار تعیین مسئول حاد ه را به کارشناس واگذار نموده و اين يعنی جايگاه و ارزش قعام قضعائی را بعه    

ه مسائل فنی و تخصصی نمايد لكن در بررسی گزارشعات ارائعه شعده    نظر نازلترين نقطه تنزل می دهد.کارشناس بايد رسیدگی ب

متاسفانه کارشناسان به سان مامور تحقیقات محلی، معاينه محلی، مالحظه اسناد و اوراق پرونده و امثالهم و نهايتاً و بطور قعا ع  

 (  118۱اعالن راي دادگاه می نمايند. )تاجمیري، 

عتري نسبت به گذشته برخوردار شده اند زيعرا تععدد وسعايل نقلیعه موتعوري و هم نعین       تصادفات رانندگی امروزه از ابعاد وسی

افزايش جمعیت موج  گرديده تا احتمال تصادفات رانندگی افزايش يابد. از سوي ديگر دامنه و گسعتره قعوانین نیعز در همعین     

ه موتوري بعه عنعوان مقصعر حاد عه نگعاه نكعرده و       راستا افزايش يافته و امروزه در تصادفات رانندگی، صرفا به راننده وسیله نقلی

عوامل مختلف در بروز تصادف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا مسئولیت مدنی به تناس  قصوري که از  عر فعین متصعور    

 ( 11۳5است، مسئول حاد ه را مشخص نمايد. )بیرانوند، 

زان قصور زيان ديده از تصادفات رانندگی را نیز در بروز حاد عه  نكته حائز اهمیت اينكه در قوانین جديد راهنمايی و رانندگی می

مورد مداقه قرار داده و آن را نیز از عوامل رافع مسئولیت مدنی در تصادفات رانندگی می دانند. اين موضوع در ساير نظعام هعاي   

ران کعه پشعتوانه اي مهعم جهعت     حقوقی نیز مورد توجه انديشمندان قرار گرفته و به جهت غنی بودن منابع فقهی در حقوق ايع 

حقوق مدنی می باشد، با استفاده از قواعد فقهی مورد ذکر، تعیین مسئولیت مدنی در تصادفات و رفعع و يعا کعاهش آن از يع      

  رف حاد ه امري مهم و منطقی به نظر می رسد.

 

 مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی

شود که آيا فرد زيانديده به تنهايی بايد زيعان وارده را تحمعل نمايعد     رح میرسد اين پرسش مط هر گاه ضرر و زيانی به کسی می

 يا اشخاص ديگر نیز در اين باره مسئول خواهند بود؟
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براي پاسخ به پرسش فوق بايد عامل زيان را شناسايی نمود و بین زيان وارده و شخص عامل ارتبعاط برقعرار کعرد. حعال بععد از      

توانیم مسعئول   وارده اين سؤال مطرح خواهد شد که ما بر ره مبنا و اساسی شخص عامل را میارتباط بین شخص عامل و زيان 

 بدانیم و او را وادار به ترمیم و جبران ضرر و زيان وارد شده نمائیم.

دو  ارائه توجیه ي  مبناي حقوقی واحد براي اين الزام که مورد توافق و رضايت همگان باشد مشكل است ررا که در اين زمینعه 

نظريه متفاوتی وجود دارد که ما بايد سعی کنیم اين دو نظر را با يكديگر سازش دهیم. اين نظريه بر دو حكم استوار است: حكم 

 ديده به  ور کامل جبران شود. االمكان سعی شود در اغل  موارد ضرر وارده به زيان اول بايد حتی

ضرر و زيانی که ممكن است خیلی سنگین باشد محكوم نمعود مگعر اينكعه    آور را به جبران  حكم دوم: نبايد فاعل ي  عمل زيان

کنیم. دو مبناي  (. انتخاب يكی از اين دو حكم بستگی به مبنايی دارد که انتخاب می1135تقصیر او کامالً آشكار باشد. )لوراسا، 

 مذکور عبارتند از:

 ( 114۱ذاتی. )جوان،  يا نظريه تقصیر يا نظر درون 4يا شخصی 1سیستم محدود يا مضیق-1 

 (.1135ذاتی )لوراسا،  سیستم موسع يا سیستم عینی )نوعی( يا نظريه خطر يا برون-4

در ا ر بحث و جدال بین دو نظريه فوق نظريات ديگري هم مطرح شده است که در آنها سعی شده است از معايع  هعر دو نظعر    

 پرهیز شود.

 

 گفتار اول: نظریه تقصیر

 بند اول: تعریف

 -1133نعااد،   شود که مرتك  تقصعیري شعده باشعد )حسعینی     ج  اين نظريه عامل ورود زيان هنگامی مسئول شناخته میبمو

انسان بايد فعال باشد، هر فعالیت خود به خودي بعراي او  »نويسد:  (. در اين مورد ريپر استاد فرانسوي رنین می1132کاتوزيان، 

ارد زيرا کار و جنبش قانون انسان است ولی انسان نبايستی ناشايسته رفتار کند و کند، لیكن اهمیتی ند و ديگران ايجاد خطر می

بینی کند و از آن بپرهیزد و يا از آن بكاهعد،   توانسته پیش کند که براي ديگري زيانی به بار آورد که می زمانی ناشايسته عمل می

، بعه نقعل از   141ده اخالقعی در تعهعدات معدنی، ش    )ريپعر، قاعع  « پس بايد گفت: رون بد کرده است بايد آن را جبعران سعازد  

 (.1132کاتوزيان، 

داند به نظريه شخصی شهرت يافته است زيرا بموج  اين نظريه رفتار شخص  اين نظريه که مبناي مسئولیت مدنی را تقصیر می

به هر حال اين نظريعه تحعت   شود که رفتار فرد در خور نكوهش باشد.  گیرد و هنگامی مسئول شناخته می مورد ارزيابی قرار می

کنعد.   پندارد و نكوهش معی  احتیا ی را هم نقض قاعده اخالقی می تأ یر اخالق قرار دارد و عالوه بر زيان عمدي زيان ناشی از بی

 ( 1134)دوروديان، 

زيان را  ابت کنعد و  بر مبناي اين نظريه براي اينكه زيان ديده بتواند جبران خسارت خود را از ديگري بخواهد بايد تقصیر عامل 

داليل ا بات بیاورد. در اين دعوا زيان ديده نقش مدعی را خواهد داشت و هیچ اماره و فرضی زيان ديده را از ا بات تقصیر معاف 

توان مسئول شناخت که داراي سالمت و آزادي اراده باشد و  فل و ديوانعه رعون    ( و کسی را می1132نخواهد کرد )کاتوزيان، 

 (.114۱باشد انتساب تقصیر به آنها ممكن نیست )جوان،  ت و آزادي اراده نمیداراي سالم

                                                           
1 - Etoil. 
2 - Aubjective 
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 بند دوم: افول نظریه تقصیر

از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد و با شكوفا شدن انقالب صنعتی در اروپا نظريه تقصیر معورد انتقعادات جعدي قعرار گرفعت و در      

 کرد عبارت بود از: املی که موجبات تجديدنظر در اين نظريه را ايجاب میاينكه بتواند به درستی احقاق حق کند ترديد شد. عو

آوردند و امكانات علمی و  شدند و کارخانجات عظیمی را به وجود می تر با هم متحد می داران براي تولید بهتر و ارزان سرمايه-الف

نمود. ررا که نه از نظر مالی کسعی تعوان    غیرممكن می داران و ا بات تقصیر آنها پولی را با هم داشتند و درافتادن با اين سرمايه

 مبارزه با آنان را داشت و نه از نظر فنی قادر به ا بات تقصیر اينان بود.

عالوه بر اينها وقوع انقالب صنعتی و گسترش صنعت و استفاده از ماشین خطرات جديدي را به وجود آورده بعود ماننعد انفجعار    

ها نشسته بود تا آنهعا را   يا خروج آنها از ريل، سقوط هواپیما و حواد ی که هر روز در کمین انسان هاي بخار، تصادم قطارها ديگ

از پاي درآورد. در اين حواد  اغل  کسی مقصر نبود اگر هم تقصیري وجود داشت زيان ديده در وضعیتی نبود که بتواند تقصیر 

تعر از سعاير معوارد بعود و      محسعوس  ونقل حملکارفرما و حواد  ناشی از  ها در زمینه روابط کارگر و را ا بات کند. اين ناهنجاري

 بقات مستضعف و زيعان ديعده     پنداشتند پناهگاه نیرومندان و دشمن ها اخالقی می کردند که آن ه را که قرن همه احساس می

 (.1132شده است )کاتوزيان، 

مدار و تكرار مكرر يع  نعوع زيعان آن     هاي انسان رنسانس و مكت در ا ر تحول در مذه ، افكار و عقايد اروپائیان و پیدايش -ب

هم از  بقه خاصی، اين احساس در افراد پديد آمده بود که خسارت وارده را نبايد امري محتوم پنداشت و آنها را به رضا پعذيرد  

هاي ناشی از آن را  برد بايد زيان ( اخالقی تازه به میدان آمد و اين زمزمه پیدا شد که هر کس سود کاري را می1134)دروديان، 

کند بايد آ ار اجتماعی کعار خعويش را هررنعد     تحمل کند بايد از ناتوان حمايت کرد، هر کس براي سودجويی خطري ايجاد می

 ( 1132مشروع باشد بپذيرد و ناتوانی را در سر راه خود پايمال نسازد. )کاتوزيان، 

از پیش تعمیم يافت و گسترش وسائل ارتباط جمعی اين احساس همبستگی را احساس همبستگی و تعاون میان مردم بیش -ج

باشند و درصدد دفعاع از حقعوق    تقويت نمود و لذا امروزه افراد در گوشه و کنار جهان نسبت به سرنوشت همنوع خود نگران می

تعا یر نبعود )دوروديعن،     یر بعی هعاي نظريعه تقصع    همديگر تا حد امكان هستند به هر حال اين احساس همبستگی در تزلزل پايه

1134.) 

 

 بند سوم: انتقاد از مبانی نظریه و پاسخ به آن

تعرين حقوقعدانانی    عواملی که در بند قبلی ذکر شد موج  شد که حقوقدانان درصدد انتقاد از بانی نظريه تقصیر برآيند. برجسته

« مديران تصفیه ورشكستگی نظريه تقصعیر »لفانشان آنان را بودند که مخا 2و ژوسران 1که به انتقاد از اين نظريه برخاستند سالی

ها را که زايیده تمدن جديد زنعدگی ماشعینی    (. اينها معتقد بودند که در نظريه تقصیر بسیاري از زيان1135خوانند )لوراسا،  می

هعاي   وانی و درونی را از بررسیهاي ر باشد و منشأ آنها ناشناخته است بدون جبران خواهد ماند.سالی معتقد بود که بايد جنبه می

دانست که شخص بعنوان موجودي زنعده و متفكعر    ها می حقوقی خارج کرد. او حقوق مدنی را قواعد حاکم بر تعارض بین دارايی

                                                           
3 -Saleillos 
4 - Josseranc. 
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شعود و نعا ر بعه     در اين میان نقشی ندارد و در دعاوي مسئولیت مدنی مقداري از ي  دارايی کسر و به دارايی ديگر افزوده معی 

 (.1132اي از اشیاء مادي است لذا نبايد خطا و صواب را که ي  منشأ درونی دارد در اين امر دخالت داد )کاتوزيان،  مجموعه

دانند. البتعه ناگفتعه نمانعد     پیروان نظريه تقصیر به ايرادات وارد شده پاسخ دادند و هم نان مبناي مسئولیت مدنی را تقصیر می

اي که خواهد آمد سعی نمودنعد نقعايص آن را    نظريه موج  تعديل آن شد. پیروان آن به گونه که ايرادات و انتقادات وارد به اين

بر رف نمايند. به هر حال پیروان اين نظريه در جواب ايراد سالی معتقد بودند که ساختن و پعرداختن حقعوقی کعه در آن تنهعا     

تواند خعود را از   ايد نادرست و غیرانسانی است. حقوق نمیهايش به حساب نی ها و آرمان امور مادي مطرح باشد و انسان و انديشه

کند  اخالق کامالً جدا سازد. مال در حقوق از اين جهت اهمیت دارد که موضوع حق اشخاص است و روابط اشخاص را تنظیم می

پذيرفتن مفهوم خسعارت   و نمی توان مسائل راجع به مسئولیت را فقط نا ر به رابطه در دارايی دانست عالوه بر اين، استدالل با

 (.1132باشد )کاتوزيان،  هاي روانی افراد است در تعارض می هاي عا فی و آزردگی معنوي که نا ر به صدمه

جداي از موارد فوق، علت به وجود آمدن مسئولیت و درنتیجه کسر از ي  دارايی و افزوده شدن به دارايی ديگر خعود بعه خعود    

ست که آن رفتار ريشه در بسیاري از مسايل روانی و درونی دارد و تفكی  اين دو از يكديگر و نیست بلكه ناشی از ي  رفتاري ا

هعاي اجتمعاعی    رسد. رون رفتعار انسعان و پديعده    حكم به کسر يا افزايش دارايی بدون در نظر گرفتن رفتار به نظر منطقی نمی

افزايش دارايی انسان بدون در نظعر گعرفتن او، بعه نظعر     هم ون پديده هاي مادي و مكانیكی نیستند و قضاوت در مورد کسر يا 

 رسد. صحیح نمی

اي به وجود آيد و تقصیري هعم در کعار نباشعد نبايعد انتخعاب       کند که هر گاه حاد ه ژوسران در انتقاد از نظريه تقصیر عنوان می

کند  تی را جبران کند و انصاف حكم میعدال کسی که بايد متحمل ضرر و زيان شود را به اتفاق و حاد ه سپرد.حقوق بايد اين بی

ضرر به کسی که کاري را انجام داده و ضرر را به وجود آوره تحمیل شود نه کسی که در ايجاد ضرر هیچ نقشعی نداشعته اسعت.    

ضمن اينكه موسسه هاي صنعتی می توانند با افزودن به بهاي کاالهاي خعود خسعارت را بعین مصعرف کننعدگان توزيعع کننعد        

 (.1132، )کاتوزيان

در مقابل پیروان نظريه تقصیر معتقدند که هر رند استدالل فوق نادرست نیست ولی سطحی و نارساست زيعرا محعور اسعتدالل    

بیشتر توجه به وضعیت شخص زيان ديده است بدون اينكه وضعیت فاعل زيان را که منافع و مصالح وي نیز درخور توجه اسعت  

د که در اغل  موارد به زيان ديده غرامت پرداخت شود که نتیجه خعوبی اسعت. ولعی در    شو در نظر بگیرد. قبول خطر موج  می

موردي که شخص عامل زيان بیمه نباشد نتیجه قابل قبول اين است که عامل زيان در برابعر ديعن غیرمتناسع  بعا اسعتطاعتش      

اي ي  بعدبخت دو بعدبخت بسعازيم زيعرا در     گناه باشد جايز نسبت که بج خرد شود. حال اگر فاعل زيان به اندازه زيان ديده بی

 اغل  موارد جبران خسارت وارده به معناي زائل کردن و از بین رفتن آن نیست.

از لحاظ انصاف نیز اگر نظريه تقصیر را رد کرده و نظريه خطر را بپذيريم بايد میزان خسات را نه براساس ضرري کعه وارد آمعده   

يی متقابل عامل زيان و زيان ديده محاسبه کنیم ولی  رفداران نظريه خطر اين راه حعل را  بلكه با توجه به وضع اقتصادي و دارا

 (.1133نااد،  حسینی -1135اند )لوراسا،  نپذيرفته

بینعد   جداي از موارد فوق مسئولیت شخص در قبال فعالیتهاي مشروع او به سود اجتماع نیست و جامعه در اين صورت زيان می

توان کسی را که بعه کعار    کشاند. از نظر اخالقی نیز نمی گیرد و او را به بیهودگی می سازندگی را از انسان می زيرا نیروي ابتكار و

مشروع دست زده و جان  احتیاط را رعايت کرده بنام عدالت يا انصاف مسئول دانست. انتخاب يكی که بايد متحمل ضعرر شعود   

نابراين مسئول شناختن فاعل در واقع منصوب کردن اضرار به عامل ورود به وسیله نیروي ناشناخته سرنوشت تعیین شده است ب
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اي باشعد )کاتوزيعان،    آن نیست بلكه دگرگون ساختن انتصاب  بیعی آن است و به همین جهت بايد همراه با دلیل قانع کننعده 

1132 ) 

مدنی موج  می شود که دعاوي جبران ژوسران در ادامه انتقادات خود معتقد است حذف عامل تقصیر از زمره ارکان مسئولیت 

تر به نتیجه برسد و زيان ديده از اشكال مربوط به ا بات تقصیر معاف شود و افراد براي درگیري و جبران خسارت  خسارت آسان

بعر   داران نشوند. اين انتقاد به نظر صحیح می رسد و پیروان نظريه تقصیر براي رفع اين نقص در صدد راره قربانی قدرت سرمايه

انعد ايعن نقعص را بر عرف نماينعد       اند آنان با گسترش مسئولیتهاي قراردادي استفاده از اماره تقصیر اجتماعی سععی کعرده   آمده

باشد. مخالفعان نظريعه تقصعیر معتقدنعد کعه       ( انتقاد ديگري که به نظريه تقصیر شده است از نظر تاريخی می1132)کاتوزيان، 

شود و دو مفهوم مجازات و جبران خسعارت   تر می صله میان مسئولیت مدنی و کیفري عمیقبراساس مطالعات تاريخی هر روز فا

دارنعد   شمارند برخالف تحول قهري و تعاريخی گعام برمعی    از هم دورتر می گردند و لذا کسانی که تقصیر را مبناي مسئولیت می

شعود و در حالیكعه امعروزه مسعئولیت      تحمیل معی زيرامسئولیت رنگی شبیه به کیفر دارد و به عنوان مكافات تقصیر بر خطاکار 

مدنی مفهومی به کلی مستقل از کیفر دادن پیدا کرده است و براي اينكه شخصعی معديون ديگعري شعود ضعرورتی نعدارد کعه        

 (.1132مرتك  تقصیر شده باشد )کاتوزيان، 

آيد که نظريعه   مدنی اين نتیجه بدست نمی در مقابل پیروان نظريه تقصیر معتقدند که از بررسی تاريخ رابطه مسئولیت کیفري و

ايجاد خطر ي  ضرورت تاريخی است و مفهوم خطاي کیفري و مدنی دو مفهوم جدا و مستقل از ديگري اسعت کعه اولعی داراي    

ولی دومی به صعورت نعوعی تحلیعل و بعا      باشد میباشد و وابسته به تحلیل روانی متهم و کاوش دوباره اراده او  رهره شخصی می

 ( 1132شود )کاتوزيان،  ار انسانی متعارف ارزيابی میرفت

 

 بند چهارم: تعدیل نظریه تقصیر

توان در اوضاع و احوال قرن  انتقادات مخالفان نظريه تقصیر و تحول اوضاع اجتماعی پیروان نظريه تقصیر را متقاعد نمود که نمی

اين نظريه پناهگاه امنی خواهد بود براي سرمايه داران و خعود   بیستم با استفاده از نظريه تقصیر به عدالت جامه عمل پوشانده و

موج  ضرر و زيان خواهد شد. لذا در صدد رفع نقايص اين نظريعه برآمدنعد و لعذا در قانونگعذاري و رويعه قضعايی تغییراتعی را        

 دهیم. پذيرفتند که ما اين تغییرات را تحت سه عنوان مورد بررسی قرار می

 

 ای قراردادیگسترش مسئولیته -الف

هاي قراردادي به موج  قرارداد کسی که تعهد خود را انجام نداده است مكلف به پرداخت زيان اسعت   دانیم که در مسئولیت می

و نقض عهد خود تقصیر يا اماره قانونی بر وجود تقصیر است و زيان ديده به جزء ا بات عدم انجام تعهعد توسعط متعهعد و یفعه     

ال اگر بتوان در مسئولیت مدنی نیز تكلیف اشخاص را درباره ضرر نزدن به يكديگر و انجعام احتیا عات   ديگري بر عهده ندارد. ح

الزم را به قرارداد منسوب کنیم زيان ديده از ا بات تقصیر معاف خواهد شد و هم ضرر وارده به زيان ديده جبران می شود و هم 

كوم به جبران خسارت می کنیم. در رويه قضايی فرانسه رنعین تمهیعدي   با احراز تقصیر فاعل زيان او را به استناد تقصیرش مح

دادگاهها کارفرما را به حكم قرارداد کار ضامن حفظ سالمت کارگر قلمعداد معی    18۳8ديده شده است. به عنوان مثال در قبل از

، 111اخالقی در تعهدات مدنی، ش نمودند و به اين وسیله او را محكوم به جبران خسارت ناشی از کار می ساختند )ريپر، قاعده

را بطور ضمنی متعهعد بعه حفعظ سعالمت کعارگران و کعاالي ارسعال شعده          ونقل حمل( و يا متصدي 1132به نقل از کاتوزيان، 
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دادنعد   ( و حتی بر اساس اين تعهد ضمنی به وار ان مسافر نیز اجازه معی 1۳11نوامبر 41دانستند )ديوان کشور فرانسه، رأي  می

 ( 1۳14دسامبر  ۱بات تقصیر معاف باشند )ديوان کشور فرانسه شعبه مدنی، که از ا 

 

 استفاده از اماره تقصیر -ب

دانستیم که به موج  نظريه تقصیر زيان ديده براي اينكه بتواند جبران خسارت خود را از عامعل ورود زيعان مطالبعه کنعد بايعد      

ان ا بات تقصیر فرد وجود ندارد فرضاً در حواد  رانندگی زيان ديده اغل  تقصیر او را ا بات کند و گفتیم در بعضی از موارد امك

در موقع حاد ه بیهوش افتاده و يا مرده و ور ه نیز در جمع داليل توانايی ندارند و هر گاه موفق شوند نیز در توجه دادن تقصعیر  

درصدد برآمدند تا در رويه قضعايی و قانونگعذاري   ( لذا پیروان نظريه تقصیر 114۱به مالكین و منتفقین عاجز می باشند )جوان، 

در بعضی از مسائل که امكان ا بات تقصیر زيان وجود ندارد فرض را بر تقصیر عامل زيعان قعرار دهنعد و عامعل زيعان را مجبعور       

 ونقل حملوسايل ايتالیا مال  و راننده  1۳14قانون مصوب  5تقصیري خود را ا بات نمايد. بعنوان مثال مطابق ماده سازند که بی

که به نیروي ماشینی و مكانیكی بكار افتاده باشند متضامناً مسئول ترمیم زيانی هستند که از سیر و حرکت آنها به جان يا معال  

اشخاص وارد شود مشروط بر اينكه نتوانند ا بات نمايند که از ناحیه آنان مراقبتهاي الزم باري جلوگیري از وقوع حاد ه به عمل 

پیشه معمولی  1۳52نوامبر  42( با رأي شعبه اول اتاق مدنی ديوان کشور فرانسه مورخ 4۳۳، ص114۱ده است )جوان، آمده بو

و تخصصی شرکت تهیه گاز را اماره ا الع شرکت از عیوب فنی کپسولهاي آن شناخته و زيان ديده را از ا بعات تقصعیر شعرکت    

قانون  111ماده 4( هم نین در بند1132به نقل از کاتوزيان،  54ت درس، قرائ1معاف نموده است )مازو، دروس حقوق مدنی، ج

دريايی ايران فرض تقصیر پذيرفته شده است در اين بند آمده است: در صورتی که فوت يا صدمات بدنی ناشی از تصعادم يعا بعه    

و يا تخلف متصدي حمل و يعا   گل نشستن يا انفجار يا حريق و يا غرق شدن کشتی باشد فرض اين است که حاد ه بر ا ر تقصیر

 ماموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنكه خالف آن ا بات گردد.

 

 تقصیر اجتماعی -ج

اي معتقدند که بايد مفهوم اخالقی تقصیر را رها ساخته و تقصیر اجتماعی را جايگزين آن نمعود در ايعن    به موج  اين نظر عده

شخص قابل سرزنش و نكوهش باشعد و خطعاي هعر کعس بعه صعورت شخصعی و         صورت براي تحقق تقصیر الزم نیست که کار

جداگانه و با توجه به وضع مادي و روحی خاص او سنجیده شود بلكه صرف اينكه اقدامی با رفتار انسعان متععارف و محتعاط در    

اوري هعاي اخالقعی   شود. اين تعبیر باعث می شود که مفاهیم اجتماعی جعايگزين د  آن شرايط مخالف باشد تقصیر محسوب می

شود و براي انتساب تقصیر به فرد به حالتهاي روانی و عا فی او توجه نشود و فقط رفتار او يا رفتار ي  فرد متعارف و ععادي در  

 ( که در اين صورت استناد تقصیر به ا فال و مجانین نیز ممكن خواهد بود.1132آن شرايط بررسی شود )کاتوزيان، 

ين نظر ضمن اينكه تا یر مثبتی را در اصالح نظريه تقیصر داشته باشد هنعوز لعزوم ا بعات تقصعیر توسعط      رسد ا البته به نظر می

کشد و مشخص است که در بعضی از حواد  صنعتی مشكل نظريه تقصیر شخصی يا نوعی  زيان ديده را همراه خود به يدك می

توسط افراد و به خصوص در مواجه بعا شعرکتهاي بعزر      رسد اين امر بودن تقصیر نیست بلكه ا بات تقصیر است که به نظر می

امري غیرممكن باشد. لذا اين نظر می تواند ضمن مفید بودن خود همراه با يكی از دو نظريات قبل در قانون و رويه قضعايی وارد  

 گشا باشد. شود لكن به تنهايی نمیتواند به آن صورتی که ما توقع داريم گره
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 تحول تاریخی آن بند پنجم: مفهوم تقصیر و

صفايی،  -1132در مورد مفهوم تقصیر تعاريف گوناگونی از حقوقدانان به وياه در حقوق فرانسه ارائه شده است )ر.ك: کاتوزيان، 

( اما رون در حقوق ايران تقصیر توسط قانونگذار تعريف شده است ما نیز تعريف خود را پیرامون تعريف داده شعده ارائعه   1135

بايست از آن پرهیعز معی    ر اين مبنا تقصیر عبارت است از انجام دادن کاري که شخص به حكم قرارداد يا عرف میخواهیم داد. ب

 کرد يا خودداري از کاري که بايد انجام دهد.

قانون معدنی آمعده اسعت: تععدي، تجعاوز نمعودن از        ۳51آيد. در ماده ق مدنی بدست می ۳51تا  ۳51تعريف فوق از جمع مواد 

آمده است: تفريط عبارتست از ترك عملی که به موج   ۳54يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و در ماده حدود اذن 

عنعوان معی دارد: تقصعیر اععم اسعت از       ۳51قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غیر الزم است و پس از جمع اين دو ماده، معاده 

 تفريط و تعدي.

 

 تقصیر(  تقصیر نوعی و شخصی )معیار -بند ششم

اي به مفهوم اخالقعی تقصعیر    در خصوص اينكه براي تقصیر ما ره معیاري را بايد اتخاذ کنیم دو نظريه متفاوت وجود دارد. عده

شمارند که از نظر وجدانی و درونی قابل سرزنش و مالمعت باشعد. براسعاس همعین      بیشتر اهمیت می دهند و کسی را مقصر می

نامند. رنانكه در تاريخ ه مسئولیت معدنی در گذشعته    ارند. اين تقصیر را تقصیر شخصی میشم تصور محجورين را مسئول نمی

اي معتقدنعد کعه تقصعیر مفهعومی نعوعی و اجتمعاعی داد و بايعد جعداي از          اروپائیان از اين نظريه پیروي میكردند.در مقابل عده

ی نامیده می شود. شخصی که در ا ر ترك احتیاط شخصیت خطاکار مورد بررسی قرار گیرد. به موج  اين نظريه که تقصیر نوع

و مراقبت در فعل يا ترك فعل خود زيانی به ديگري وارد آورد تقصعیر دارد خعواه قابعل سعرزنش باشعد خعواه نباشعد )جعفعري         

کننعد رراکعه قطعع نظعر از      ( در اين معیار اشخاص حقوقی و محجورين نیز از نظر حقوقی مسئولیت پیدا معی 1134لنگرودي، 

ايط جسمی و روحی خطاکار بايد ديد کاري که از او سر زده با رفتار انسان معقول يا متععارفی کعه معیعار تمیعز خطعا اسعت       شر

(.در حقوق اسالم نظريه تقصیر نوعی از آغاز مورد توجه بوده اسعت. بعه ويعاه    1132تعارض دارد يا با آن موافق است )کاتوزيان، 

نی را از احكام وضعی می دانند و برخالف حكم تكلیفی که نیاز به اختیار، اهلیت و علم بعه  اينكه به اتفاق آراء فقها مسئولیت مد

(.در حقوق ايران نیز 1134حكم و موضوع دارد در حكم وضعی تقصیر شخصی شرط تحقق مسئولیت نیست )جعفري لنگرودي، 

قانون مدنی اسعتنباط معی شعود بطعور      ۳51تا ۳51از نظريه تقصیر نوعی پیروي می شود اين مفهوم عالوه بر اينكه از لحن مواد

قانون مدنی نیز آمده است. اين ماده عنوان می دارد: هر گاه صغیر يا مجنون يا غیررسید باعث ضعرر شعود    141۱ضمنی در ماده

شود نعه   ضامن است که در اين ماده بدون توجه به شرايط روحی و جسمی فاعل زيان رفتار او با انسان بالغ و معقول مقايسه می

اي که در اين مورد بايد به آن توجه داشت اين است که هر رند معیار در تقصیر نعوعی و مجعرد اسعت     با افرادي از اين نوع.نكته

کند و  ابت نمی ماند. به عنوان مثال کار پزش  با رفتار پزشكی محتاط و آگاه مقايسه می شود  اما در شرايط گوناگون تغییر می

هاي رعايت شرايط وقوع حاد ه است که به وضع روحی و جسمی ويعاه عامعل    اين تغییر معیار يكی از رهره نه با انسانی متعارف

 (.1132کند )کاتوزيان،  زيان )شرايط داخلی( سرايت نمی
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 نظریه خطر )مسئولیت بدون تقصیر(  -گفتار دوم

خواه کاري که سب  ايجاد ضرر شده است صواب به موج  اين نظريه همین که شخص زيانی به بار آورد بايد آن را جبران کند 

گردد و وجود رابطعه علیعت بعین ورود     ( در اين نظريه تقصیر از شرايط تحقق مسئولیت حذف می1132باشد يا خطا )کاتوزيان، 

نونگذاران . از نظر تاريخی اين نظريه مقدم بر نظريه تقصیر است رنانكه در حقوق قديم توجه قاباشد میضرر و فعل زيانبار کافی 

بیشتر به جبران خسارت زيان ديده بوده است و براي تحقق مسئولیت احراز رابطه علیت بین کار زيان ديعده و ايجعاد خسعارت    

( بعه  1132کافی بوده است. ولی رفته رفته مسئولیت مبتنی بر تقصیر شد و اين تفكر تا قرن نوزدهم ادامعه داشعت )کاتوزيعان،    

ايجاد شده در اين زمان و هم نین به دنبال نظريات فلسفی اين نظريه که ماده اصلی خود را از  دنبال انقالب صنعتی و خطرات

مكت  تحققی ايتالیا گرفته بود دوباره رونق يافت. مكت  تحققی که در مورد مسئويت کیفري و حقوق جزا نظرياتی را ارائه داده 

ئولیت مدنی براي جبران خسارت زيان ديده قائل به تقصیر نبود و بود. در مسئولیت مدنی نیز ا ر گذاشت زيرا اين مكت  در مس

( ضعمن  1132نهعاد )کاتوزيعان،    دانست و مبانی مسئولیت را بر مصالح و عدالت اجتماعی بنعا معی   تقصیر را از مسئولیت جدا می

ديالتی در نظريعه تقصعیر   کعرد تعع   اينكه همانگونه که قبالً عرض شد شرايط اجتماعی و اقتصادي پايان قرن نوزدهم ايجاب معی 

 صورت گیرد.

 

 دفاع از نظریه خطر -بند اول

پیروان نظريه خطر براي توجیه نظر خود قواعدي را براي اين نظريه عنوان نمودند که به برخی از آنها در انتقاد از نظريه تقصعیر  

 دهیم: اشاره شد. در اينجا قسمت ديگري از اين نظريات را مورد بررسی قرار می

نظريه خطر موج  می شود که جبران خسارت وارده بر زيان ديده همیشه میسر باشد. در حالیكه در مورد نظريعه تقصعیر    -الف

اند. به عبارت ديگعر   نام و نشان شده ها بی رنین امكانی وجود نداشت. اين فايده يكی از اقتضائات دوران معاصر است رراکه زيان

اي دقیق و روشعن معرفعی کعرد     و در بسیاري از اوقات نمی توان مقصر حاد ه را به گونه اند حواد  زيانبار مرموز و پی یده شده

 ( 1134)درودبان، 

نمايعد   رون بر  بق نظريه خطر براي دريافت خسارت احراز رابطه علیت کافی است قاعده حقوقی روحیه علمی را اقناع می -ب

انند علوم  بیعی و مادي در پی علت ورود خسارت است )کاتوزيان، کند و دادرس م و در اين نظر همه ریز جنبه علمی پیدا می

 ( و احرا رابطه علیت براي مسئول شناختن فرد کافی است.1132

ضمان آور شدن فعالیتهاي اقتصادي وسیله تعديل خودخواهی فردي است انسان نبايد تنها به خود بینديشعد. نظريعه خطعر     -ج

 ( 1132ي داشته باشند )کاتوزيان، موج  می شود که اشخاص همبستگی بیشتر

تر به مقصود می رسند و زيان ديعده از ا بعات تقصعیر     با حذف تقصیر از شرايط مسئولیت مدنی دعاوي جبران خسارت آسان -د

 (.1133نااد،  خوانده معاف می شود )حسینی

داند که مسئول نتايج اعمال خعويش  نظريه خطر موج  تقلیل سوانح کار و يا سوانح زندگی می شوند رون اگر هر کسی ب -هع 

نعااد،   حسعینی  -1135است حتی اعمالی که همراه با تقصیر نیست ناگزير می شود که رفتاري محتا انه در پی بگیرد )لوراسعا،  

1133 ) 

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 284-511، صفحات 1241 بهار ،1 شماره ،8 دوره

2۳1 

 

 انتقاد از نظریه خطر -بند دوم

 اند. قاد قرار دادهدر مقابل پیروان نظريه تقصیر به انكار فوايد فوق پرداخته و اين نظريه را مورد انت

کند بلكعه   تر نمی به نظر پیروان نظريه تقصیر حذف تقصیر از شرايط مسئولیت مدنی نه تنها دعاوي مسئولیت مدنی را آسان -1

کند در وقوع هر حاد ه رندين علت دور و نزدي  وجود دارد که شناختن علت اصعلی و مسعئول را مشعكل     تر می آن را پی یده

در نظريه تقصیر از میان علل فوق فقط کافی بود آن را که با خطايی همراه بوده است بشناسد. مشكل بودن سازد در حالیكه  می

علت شناسی در اين نظريه باعث پیدايش اصطالحاتی هم ون سب  دور سب  نزدي  سب  متعارف و اصلی و مانند آنهعا شعده   

شعود و بعه همعین خعا ر هعم       يگر اسباب از مسئولیت معی است که مبنی قراردادن يكی از اصطالحات فوق موج  فرار کردن د

( که البته در اين مورد نیز شناخت همه 1132اند که بايد همه اسباب را مساوي انگاشت )کاتوزيان،  اي به اين نتیجه رسیده عده

 اسباب گاه کار دشواري است.

ست توجیه کرد حتی اگر قائعل بعه همبسعتگی    از نظر حقوقی نمی توان مسئولیت کسی را که به فعلیتی مشروع دست زده ا -4

( ضمن اينكه هر عملی از انسعان  1132اي براي جبران خسارت باشد )کاتوزيان،  اجتماعی باشیم. اين قاعده نیز نمی تواند قاعده

کنعد فعروش    در محیط اجتماعی براي جمعی سودآور است و براي جمعی زيان آور و  بیعت زندگی رنین ریزي را اقتضاء می

ياد ي  تاجر خواه ناخواه موج  ضرر ديگر تاجران می شود و با قبولی شخصی در آزمون ورودي دانشگاه باععث از بعین رفعتن    ز

 حق ديگري براي ورود به دانشگاه است.

به هر حال اگر قانون همبستگی اقتضاء داشته باشد که نتايج اعمال هر کس عايد او شود هم نان که مرتك  زيان ناشی از ايعن  

پردازد بايد سزاوار سودي که هم به ديگران رسیده است باشد، ولی اين مالزمه منطقی را پیروان نظريعه خطعر نیعز     عمال را میا

 (.1132اند )کاتوزيان،  نپذيرفته

د کاهعد زيعرا افعراد بعا بیمعه کعردن خعو        افزايد بلكه از شمار آنها معی  بكار بستن نظريه خطر نه تنها بر دامنه مسئولیتها نمی -1

مسئولیت را کاهش می دهند. ضمن اينكه افزايش بیمه موج  کاهش دقت و احتیاط افراد هم شعده اسعت و بعرخالف پیعروان     

نظريه خطر که اين نظريه را موج  تقلیل سوانح کار می دانند ورود عامل بیمه در زندگی اين خاصیت نظريعه خطعر را کعاهش    

کننعد و ديگعر در بنعد خعوب و بعد اعمعال        عواق  مالی خسارت را تحمل نمی داده است ره افراد با بیمه نمودن مسئولیت خود

خويش نیستند. ضمن اينكه وجود نظريه خطر باعث می شود افراد بدون اينكه مقصر باشند مسئول شناخته شوند ايعن موجع    

اي بعه   م ايعن اعمعال لطمعه   ( و انجا1134آور افراد موج  کسر شأن و حیثیت آنان نشود )دروديان،  می شود که رفتارهاي زيان

حسن شهرت آنان وارد نسازد. در نتیجه بسیاري از افراد کعه بخعا ر آبعرو و حیثیعت در جامععه رفتعاري بعا احتیعاط در پعیش          

 احتیا ی بیشتر شوند. گرفتند از اين جرگه خارج شده و در واقع موج  افزايش فعالیتهاي خطرناك همراه با بی می

معه و امنیت عامل بسیار مهمی است تا در سايه آن قوه ابتكار و خالقیت افراد شعكوفا شعود و بعه    براي رشد و توسعه ي  جا -2

زند  آوري بپردازد نظريه خطر موج  می شود افراد در کارها کمتر ريس  کنند و اين نظريه بر قوه ابداع و ابكار افرد لگام می نوع

 ( 1134گیرد )دروديان،  را میکند و رونق صنعتی و تجاري  و در جامعه سكون ايجاد می

هاي ناشی از مسئولیت بدون تقصعیر را   شود زيرا که صاحبان صنايع هزينه پذيرش نظريه خطر موج  افزايش قیمت کاال می -5

افزايند اين عالوه بر اينكه موج  فشار و تحمل ناروا به مصرف کننعدگان   آورند و بر قیمت کاالها می ها به حساب می جزء هزينه

 (.1133نااد،  دهد )حسینی شود قدرت رقابت کاال را در بازارهاي جهانی کاهش می می
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 تعدیل نظریه خطر -بند سوم

دهعد الزامعاً ضعرري بعه      توان بطور مطلق پذيرفت زيرا در جامعه هر کس با عملی کعه انجعام معی    بدون ش  نظريه خطر را نمی

سازد. بنابراين بايد معیعار و ضعابطه دقیقعی را معالك      غیرممكن می رساند قبول نظريه خطر به شكل مطلق زندگی را ديگري می

( به دنبال انتقادات وارده بر نظريه خطر پیروان ايعن نظريعه در صعدد آمدنعد تعا معیعاري واقععی و        1135عمل قرار داد )لوراسا، 

 مناس  براي خطر برگزينند و نقاط ضعف اين نظريه را بر رف نمايند.

 

 تصادفات رانندگی ار در مبحث دوم: انواع اضطر

 اضطرار منجر به اضرار به دیگری برای رفع ضرر از خود -گفتار اول

گردد؛ به عنعوان مثعال    گیرد که جهت دفع ضرر از خود ناگزير به خسارت به ديگري می در اين مورد راننده در وضعیتی قرار می

دن آن ناگزير اتومبیل خود را به اتومبیل يا خانه ديگعري  اي که به علت عی  و نقص حاد  وسیله نقلیه جهت متوقف نمو راننده

زند تا بتواند آن را متوقف نمايد. در اين مورد، هررند راننده تقصیر نداشعته باشعد ولعی بعه اسعتناد قاععده اتعالف در مقبعل          می

نمعوده اسعت هررنعد     خسارات وارده داراي مسئولیت مدنی خواهد بود، زيرا فعل مثبت نامبرده )رانندگی( معل ديگعري ر تلعف   

تقصیر نیز نداشته است. به عنوان مثال فرض کنیم در حالت اضطرار راننده اتومبیلی نارار شود کعه بعراي احتعراز از سعقوط در     

هاي روبی مل  مجاور را بشكند و از آن مانعی در راه سقوط اتومبیل خود بسازد، راننده مقصر نیست زيرا هر انسان  پرتگاه، نرده

 .(  143، ص 118۱کند. )کاتوزيان،  گاهی رنین میمتعارف و آ

مبناي ديگر براي مسئولیت مدنی راننده استفاده بالجهت است البته اگر در مواردي که قوه قاهره نأ یر داشته باشد و اگعر علعت   

راننعده را درعار    شعود و  منحصر حاد ه باشد راننده مسئولیت مدنی نیز ندارد، به عنوان مثال جاده ناگهان لغزنعده و باريع  معی   

زنعد. در ايعن    کند. او براي احتراز از کشته شدن مسافران، خود را به وسیله نقلیه ديگر می سردرگمی و دستپارگی و اضطرار می

تري براي معاف شدن از مسئولیت است ولعی   شود ررا که راه ساده فرض، بطور معمول، به خارجی بودن سب  حاد ه استناد می

بینی بوده و دفعع   رسد اگر عامل خارجی که براي راننده غیرقابل پیش .( به نظر می145هست. )همان، ص از جهتی اضطرار هم 

باشعد و   گردد و اضطرار راننده ناشعی از قعوه قعاهره معی     آن از توان نوعی راننده خارج باشد باعث رفع مسئولیت مدنی راننده می

گانه الزم باشد، به عنوان مثال راننده به علعت ترکیعدن نگهعانی     اوصاف سه راننده نقشی در حاد ه ندارد، ولی اگر قوه قاهره فاقد

الستی  نو اتومبیل و يا از کار افتادن سیستم ترمز آن به ناگهان جهت توقعف اتومبیعل خعود و جلعوگیري از سعقوط، آن را بعه       

 یت مدنی خواهد بود.اتومبیل ديگر بزند در اينجا به علت جمع نبودن شرايط قوه قاهره راننده داراي مسئول

 

 اضطرار منجر به اضرار به خود بریا دفع ضرر از دیگری -گفتار دوم

نمايد، بعه   گیر که براي دفع ضرر از او به ناگزير به خود ضرر وارد می در اين مورد راننده به علت فعل ديگري در شرايطی قرار می

ري از جلوي اتومبیل خود نارار به انحراف اتومبیل و واژگون شعدن  ي که به علت عبور ناگهانی و غیرمجاز عاب عنوان مثال راننده

اي که به علت سبقت غیرمجاز وسیله نقلیه يا مصادف شدن با اتومبیل متوقفی در محل غیرمجاز و فاقعد   گردد و يا راننده آن می

ي  حعرف و درنتیجعه موجع  حاد عه    شود جهت جلوگیري از برخورد با نامبردگان وسیله نقلیه خود را از جعاده من  ديد ناگزير می

گردد، در اين صورت اگر فعل غیرمجاز ديگري حاد ه را براي راننده، غیرقابل اجتناب نمايد و فرار راننده  زيانبار براي خودش می

ر از خطر متعارف باشد يعنی عرفاً موجه و قابل قبولی تلقی گردد؛ به عنوان مثال هنگامی که حیعوانی بعه ناگهعان از جعاده عبعو     
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گعردد، آن فعرار    نمايد انحراف وسیله نقلیه جهت عدم برخورد با حیوان منجر به صدمع ديدن وسیله نقلیه و يا سرنشینان می می

اورد. در فرار متعارف از خطعر اوالً   باشد، بلكه در اين قبیل موارد برخورد با حیوان خسارت کمتري به بار می متعارف از خطر نمی

ی را نسبت به فوت يا صدمات بدنی انتخاب نمايد  انیاً خسارات مالی کمتر را نسبت بعه خسعارات معالی    راننده بايد خسارات مال

باشد ولی فردي که اقعدام غیرمجعاز نمعوده از     بیشتر انتخاب نمايد. در اين صورت هررند راننده مباشر ورود خسارت به خود می

اي که در محل غیرمجاز سبقت غیرمجاز گرفته است  ر نموده يا رانندهقبیل عابري که به ناگهان از محل غیرمجاز و فاقد ديد عبو

تر از مباشر ديگري نیعز   اي که وسیله نقلیه خود را در محل غیرمجاز و غیرقابل ديد متوقف نموده به عنوان سب  قوي و يا راننده

یعر اسعت ماننعد معواردي کعه راننعده       براي جبران خسارت راننده توسط حقوقدانان مطرح گرديد و آن مبنا اداره فضولی معال غ 

رو میبیند و براي پرهیز از تصادم با آن بنارار اتومبیل را به جدول جوي  اتومبیلی ناگاه خود را با حیوان يا کودکی در جاده روبه

یعرد.  بیند حق دارد بر  بق قواعد حاکم بر اداره اموال غیر از صاح  حیوان يا سرپرست  فل سخسارت بگ زند و خسارت می می

 .( 14۳)همان، ص 

 

 شود اضطراری كه موجب اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری می -گفتار سوم

در اين مورد راننده جهت فرار از خطري که فردي ايجاد نموده از قبیل عبور عابري به ناگهان و بعه  عور غیرمجعاز از جعاده، يعا      

محل غیرمجاز و غیرقابل ديد متوقف شده و راننده در مواجهه با عوامعل   اي که در اي يا توقف وسیله نقلیه سبقت غیرمجاز راننده

مذکور و براي فرار از خطر برخورد با آنها به ناگزير به وسیله نقلیه يا فرد ديگري برخورد نمايد يا به عبارت ديگر اگر مدعی علیه 

را بري کند، مثالً راننده  ابت کنعد کعه رعون    تواند از مسئولیت، خود   ابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص  الث است، می

نعااد،   رو رفته و موج  خسعارت شعده اسعت. )حسعینی      فل ناگهان به وسط خیابان آمده براي پرهیز از تصادف با  فل به پیاده

مسعئولیتی  .( در اينجا اگر فرار راننده از خطر فرار متعارف و از نظر عرفی موجه باشد راننده در مقابعل زيانديعده   85، ص 1134

تر از مباشر قلمداد  ندارد هررند مباشر خسارت به نامبرده است زيرا  فلی که به ناگهان وسط خیابان آمده به عنوان سب  قوي

گردد و حاد ه را براي راننده متعارف غیرقابل اجتناب نموده، و هر راننعده متععارف ديگعري نیعز در مقابعل خسعارت بیشعتر         می

اي که به صورت متعارف در حال رانندگی است ناگهان با عبور غیرمجاز  نمايد؛ به عنوان مثال راننده خسارت کمت را انتخاب می

شود و براي جلوگیري از برخورد با دو عابر مذکور به ناگزير با ي  عابري که در کنار جاده در حال حرکت اس  دو عابر مواجه می

شد دو ععابر را از پعا    یله نقلیه با عابر متوفی برخورد نمی کرد مجبور میشود. اگر وس نمايد و موج  فوت نامبرده می برخورد می

درآورد. در اينجا رون فرار راننده مذکو از خطر فرار متعارفی است راننده مسعئولیت نعدارد بلكعه مسعئولیت معدنی فعوت ععابر        

اي از  مسئولیت کیفري نیز نعدارد. ععده  اند و به دلیل عدم تقصیر  برعهده دو عابري است که به  ورغیرمجاز در حال حرکت بوده

ي مضعطر را بعه عنعوان     دانند و بعضی ديگر راننعده  حقوقدانان مبناي مسئولیت مدنی را در اين قبیل موارد استفاده بالجهت می

د يعا  انع  دانند و پس از پرداخت خسارت براي نامبرده امكان رجوع به عامل اضطرار قئل شده مباشر در مقابل زيانديده مسئول می

اي که سبقت غیرمجاز گرفته وسیله نقلیه خعود ر منحعرف نمعوده و بعه وسعیله       اي که برابر فرار از برخورد با وسیله نقلیه راننده

نمايد. در اين مورد نیز با توجه به اينكعه فعرار راننعده معذکور از خطعر فعراري        ي که در کنار جاده متوقف شده برخورد می نقلیه

اي اسعت کعه سعبقت غیرمجعاز گرفتعه       زيانديده مسئولیتی ندارد، بلكه مسئولیت آن برعهده وسیله نقلیهمتعارف بوده در مقابل 

تعوان مباشعر خسعارت را مسعئول و ضعامن جبعران خسعارت         است و اگر نامبرده فرار نموده و قابل دسترسی نباشد باز هم نمعی 

اند براي کارشناسان تصعادفات در ايعن    دف فرار نمودهزيانديده دانست. در خصوص رگونگی ا بات نقش عواملی که از صحنه تصا
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اي  ماند، تنها روش براي ا بات بررسی وضععیت راننعده   اي در صحنه تصادف باقی نمی مورد با توجه به اينكه هیچ عالمت و قرينه

یله نقلیه فاقد عیع   نامه راهنمايی و رانندگی عمل نموده است و وس که مدعی اضطرار است آيا به کلیه و ايف خود مطابق آيین

و نقص اعم ز مستمر و حاد  باشد، ساير عالئم از قبیل خط ترمز توسعط کارشعناس بررسعی و در خصعوص اينكعه رعه ععاملی        

موج  اضطرار گرديده و در صورت لزوم بايد به کم  ساير ادله از جمله شهادت شهود و تحقیق محلی که بايد حس  مورد بعه  

آيد، اضطرار احراز گردد. البته در صورتی که اصطرار راننده در ايعن قبیعل معوارد احعراز نگعردد      دستور مقامات ذيصالح به عمل 

 راننده وسیله نقلیه به عنوان فاعل و مباشر حاد ه ضامن خواهد بود.

 

 تصادفات رانندگی نقش قاعده تحذیر در رفع مسئولیت مدنی در -مبحث سوم 

 مفهوم و تعریف تحذیر -گفتار اول

باشد و اصعطالحاً اگعر کسعی قبعل از      لغت به برحذر داشتن و ترسانیدن، بیم دادن و کسی را متوجه امري ساختن میتحذير در 

انجام دادن کاري يا فعلی هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نكند و به علعت آن کعار جنعايتی بعه نعامبرده وارد شعود،       

تعوان آن را   .( البته خصوصیتی در جنايعت نیسعت و معی   415، ص 1184 هشدردهنده مسئولیتی نخواهد داشت. )محقق داماد،

 توان شامل بیننده دانست زيرا هشدار ممكن است ديداري باشد. إآنست و هم نین شنونده را می شامل زيان می

خش  بعه سعوي   اي  کردند يكی از آنها با پرتاب شاخه کند کودکانی که با يكديگر بازي می شیخ  وسی در کتاب النهايه نقل می

کننعده،   ديگري موج  شكسته دن دندان او شده بود؛ پس از اين که براي قضاوت نزد حضعرت علعی )ع( رفتنعد کعودك پرتع      

، بعا  «قداعذر معن حعذر  »مدعی حذار شده و بر اين ادعاي خود بینه اقامه نمود حضرت علی )ع( فرمود: بر او قصاص نیست زيرا 

ري از تصادفات فراهم نمودن قابلیت اجتناب حاد ه براي راننده متعارف است؛ بنابراين، توجه به نقش عوامل هشداري در جلوگی

شرايط و جلوگیري و موارد آن قابل بررسی است و هم نین انواع مختلف تحذير اعم از ديداري و شنیداري. رنان ه مسافري به 

ی ندارد. در پرونده جی شلم علیه خطوط هوايی اخطارهاي متصدي حمل توجه نكند و در نتیجه صدمه ببیند، متصدي مسئولیت

شعود و در همعین حعین بعه لحعاظ شعريط        اروپايی بريتانیا مسافري در هواپیما براي رفتن به دستشويی از جاي خود بلنعد معی  

بیند. قبعل از حاد عه متصعدي حمعل بعا       افتد و صدمه می نامساعد جوي هواپیما تكان شديدي خورده، مسافر به کف هواپیما می

هاي مربوط که حاکی از اين است که مسافران از جاي خود بلند نشوند و کمربندهاي خود را ببندنعد اخطعار    روشن کردن رراغ

کنوانسعیون ورشعو متصعدي     44معاده   1الزم را به مسافران داده بود و دادگاه انگلیس در اين پرونده رأي داد با توجعه بعه بنعد    

اند. توجه دادن  ن وي کلیه اقدامات و تدابیر الزمر را براي جلوگیري از خسارت اتخاذ کردهمسئولیت ندارد زيرا کارکنا ونقل حمل

در شهدار بايد موج  ايجاد دقت متعارف مطابق با بیننده باشد. آشكار است که هشدار براي يع  کعودك بايعد بزرگتعر از يع       

باشئ. بعضعی خطعرات    د آن را بخواند قابل قبول نمیتوان هشدار براي بزرگسال باشد. ي  ا العیه خطر براي ي  کودك که نمی

ممكن است براي کودکان جذاب باشد در اين صورت فاعل زيان بايد توجعه بیشعتري جهعت حمايعت از کعودك بنمايعد. البتعه        

 باشد. هاي وارده به کودکی که همراه والدينش است نمی نامبرده مسئول زيان
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 شرایط تحذیر -گفتار دوم

حذار تیري بیندازد در صورتی که مرمی )فردي که به  رف او تیر انداخته شعده( حعذار را شعنیده و بعا امكعان      اگر کسی بعد از 

، ص 1211المطهر االسدي  باشد. )الحسن بن يوسف بن دوري جستن از آن دوري نكند رامی )فردي که تیر انداخته( ضامن نمی

۱54  ). 

موريت زيانديده بايدمورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال به موج  تبصره در تحذير شرايط محیطی و وضعیت شغلی يا انجام مأ

هاي دولتی و انتظامیو يا افعرادي کعه بعه سعب  ضعرورت جهعت انجعام         آهن )مأمورين سازمان ها و راه قانون ايمنی راه 2ماده  1

نمايند با رعايت ضوابط ايمنی در صعورت   ها به صورت پیاده تردد يا توقف می مأموريت و ارائه خدمت در سطح يا حاشیه بزرگراه

باشند و مسئولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شعده اسعت، بعه     مستثنی می 2بروز حاد ه از شمول ماده 

ه مجعاز  آهن ورود عابرين را ممنوع و در صورت تصادف، براي راننعد   ها و راه قانون ايمنی راه 2قوت خود باقی است. هررند ماده 

رسانی را در موارد  که وسیله نقلیه او مجاز به عبور از شاهراه باشد مسئولیتی قائل نشده ولی مأمورين دولتی و انتظامی و خدمت

شعده اسعت. در حقعوق     2باشعد از حكعم معاده     ضروري با رعايت ضوابط ايمنی که همان تحذير و نص  عالئم هشداردهنده معی 

 دارد: دادگاه استیناف کارولیناي شمالی رنین مقرر می sc۳141 111وي به شماره ال در اين خصوص در ي  دع کامن

کند، بايد از اين عالمت به  ور دائمی استفاده کند و شرايط و اوضاع و احعوال   فردي ك با عالمت خاص ترافی  را راهنمايی می

ر شعغلی و شعرايط محیطعی بعه عمعل آورده، مرتكع        را مدنظر قرار دهد. از اين رو دادگاه بدوي به دلیل توجه متعارف را از نظ

 اشتباه شده و پرونده مجدد بايد مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

 تصادفات رانندگی موارد هشدار در  -گفتار سوم

 تحذیر در مورد وسایل نقلیه متوقف -بند اول

جاد شود راننده مكلف اسعت آن را از مسعیر   نامه راهنمايی و رانندگی موتوري اي تحذير در مور وسايل نقلیه به شرح زير در آيین

عبور و مرور خارج و در محل مناسبی که موج  سد راه و مزاحمت سايروسايل نقلیه و عابرين پیاده نباشد متوقف سازد. در اين 

دان نعور  موارد و در ساير موادي که وسیله مزبور قادر به حرکت نباشد و انتقال آنها به محل مناسبی مقدور نگرر در صعورت فقع  

 کافی در راه بايد به منظور اخبار ساير رانندگان عالئم ايمنی به ترتی  زير در محل قرار دهد:

در وسط راه ي  فانوس يا ي  رراغ يا ي  مشعل نورانی قرمز در فاصله هفتاد متري جلو و يكی در فاصله هفتاد متري عقع  و  

هعا يعا    هعا يعا رعراغ    اه وسیله نقلیه سر پیچ يا تپهاي از کعار بیفتعد فعانوس   يكی ديگر در پهلوي وسیله از کار افتاده بگذارد. هر گ

 «.ها را بايد در فواصل مناسبی قرار دهد تا وسايل نقلیه ديگر از فاصله دويست متري متوجه خطر بشوند مشعل

ز کار بیفتد و به علت کفايعت  هاي خارج شهر ا نامه راهنمايی و رانندگی هرگاه وسیله نقلیه موتوري در راه آيین 115مطابق ماده 

االضالع از نعوع   روشنايی احتیاجی به استفاده از رراغ يا مشعل نباشد راننده بايد در وسط جاده ي  مثلث شبرنگ قرمز متساوي

سانتیمتر در فاصله هفتاد متري جلو و مثلث مشابه ديگري در فاصله هفتاد متري عق  آن به نحوي  14عالمت احتیاط به ابعاد 

 کامالً قابل رؤيت باشد قرار دهد.که 

و  111کند و سعاعات و شعرايط منعدرج در معواد      اي که مواد خطرناك حمل می نمه مذکور اگر ويله نقلیه آئین 11۱مطابق ماده 

در راههاي خارج شهر از کار بیفتد راننده مو ف است که در وسط جاده ي  رراغ الكتريكعی قرمعز يعا بعا ري در فاصعله       112
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تري جلو و يكی در فاصله هفتاد متري عق  و يكی ديگر در پهلوي وسیله از کار افتده بگذارد استفاده از فانوس يا رراغ هفتاد م

 يا مشعل براي اين قبیل وسايل نقلیه ممنوع است.

شرح زير تعیین نامه راهنمايی و رانندگی براي وسايل نقلیه متوقف در کنار راه )حريم متعارف( و یفه تحذير به  آيین 111ماده 

اي ش  در کنار و بیرون سطح راه توقف نمايد به  وري که کناره ويسله نقلی متوقعف ممعاس    هر گاه وسیله نقلیه»نموده است: 

متعري وجعود نداشعته باشعد،      154بر حاشیه سواره رو باشد و نور کافی در آن محل براي تشخیص اشیاء يا اشعخاص از فاصعله   

هعاي کورع  جلعو و خطعر      یه )اعم از اينكه درون وسیله نقلیه باشد يا بیرون آن( مكلف است رراغراننده يا متصدي وسیله نقل

بعا  «. هاي بزر  را با نعور پعايین روشعن سعازد     عقل وسیله نقلیه را روشن نگهدارد. رنان ه رراغ کور  خراب شده باشد رراغ

بینی است؛ بنعابراين از   حد حاشیه معبر امري قابل پیش توجه به اينكه خارج شدن از مسیر براي وسايل نقلیه در حال حرکت تا

ها وفق ماده مذکور اقدام به هشدار نمايند؛ يعنی هنگمی کعه   رود با روشن کردن رراغ ها انتظار می رانندگان متوقف در حريم راه

هعاي   ده مكلف اسعت رعراغ  متري وجود نداشته باشد و در اين موارد رانن 154نور کافی براي تشخیص اشیاء و اشخاص از فاصله 

هاي بزر  با نور پعائین   هاي کور  جلو، رراغ کور  جلو و خطر عق  وسیله نقلیه را روشن نگهدارد و در صورت خرابی رراغ

اي وسعیله   شعود و اگعر راننعده    را روشن سازد. اين و یفه براي راننده متوقف در کنار راه با شرايط مذکور نوعی تحذير تلقی معی 

اي کعه در کنعار راه    متري وجود نداشته باشد؛ اگر وسیله نقلیه 154در کنار راه متوقف نمايد که نور کافی از فاصله  نقلیه خود را

متوقف شده اين و یفه را انجام ندهد و موج  شود وسیله نقلیه ديگري با آن برخورد نمايد نامبرده تحت عنوان سب  اقعوي از  

 د.مباشر ضامن کلیه خسارات وارده خواهد بو

مربوط به وسايل نقلیه موتوري است که به علت عی  و نقص ناگهانی و حاد  خراب شده و قابل انتقال بعه کنعار راه    112ماده 

رسد داشتن عی  و نقص مستمر و قابلیت انتقال بعه کنعار    باشد متوقف شده باشد. به نظر می نبوده و در محلی که نور کافی نمی

شودکه راننده را مستحق جريمه نموده و نقشی در ايجاد مسئولیت ندارد. به عبارت ديگر اگعر   یراه صرفاً تخلف رانندگی تلقی م

اي که قابل انتقال باشد يا به علت عی  و نقص مستمر خراب شده باشد ولی راننعده و یفعه خعود مبنعی بعر نصع         وسیله نقلیه

اده از جهت اينكه خرابی وسیله نقلیعه معذکور غیرقابعل    توان به علت عدم شمول اين م عالئم هشداري را رعايت کرده باشد، نمی

باشد نامبرده را در مقابل زيانديده مسئول دانست. اگر راننده و ايف مذکور را انجام ندهد به عنوان مثال فواصعل   بینی نمی پیش

هعد و باععث تصعادفی گعردد     تعیین شده را رعايت ننمايد و يا به جاي رراغ عوامل ديگري مانند سنگ يا عالئم غیرنورانی قرار د

و یفه خود را در خصوص تحذير به عمل نیاورده و در مقابل خسارت وارده به ساير وسايل نقلیه در حال حرکت به عنوان سب  

 اقوي از مبشر مسئول و ضامن است.

کافی باشد به عنوان مثعال  هاي خارج از شهر از کار بیفتد و روشنايی نیز  اي است که که در راه مربوط به وسايل نقلیه 115ماده 

روز باشد يا معبر داراي سیستم روشنايی باشد نامبرده مكلف است در وسط جاده ي  مثلث شبرنگ قرمز با شرايط تعیین شعده  

در ماده در فاصله مشخص شده قرار دهد و اگر به اين تكلیف خود عمل ننمايد اگر وسعیله نقلیعه در حعل حرکتعی بعا نعامبرده       

ه دلیل اينكه راننده در حال حرکت، بايد توجه به جلو داشته و سرعتش مجاز باشد قعادر بعه اجتنعاب از حاد عه     برخورد نمايد. ب

توان ضمانت اجرايی در خصوص مسئولیت مدنی، قائل شد بلكه راننده صرفاً مرتك  تخلعف   باشد بنابراين براي اين ماده نمی می

 رانندگی، شده است.

کنند از جهت فواصل و نوع هشدار تفعاوتی   ه اي است که مواد خطرناك و قابل اشتعال حمل میمربوط به وسايل نقلی 11۱ماده 

هاي الكتريكی به جاي فانوس يعا   باشد فقط ي  تكلیف اضافی مبنی بر استفاده از رراغ بین اين وسايل و ساير وسايل نقلیه نمی
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باشد ولی اگر نامبرده  ي الكتريكی و فانوس يا مشعل نمیها مشعل است که جهت رفع مسئولیت و انجام تحذير تفاوتی بین رراغ

 سوزي يا انفجار گردد ضامن خسارات ناشی از آن خواهد بود. به علت عدم رعايت اين تكلیف موج  آتش

 

 تحذیر برای وسایل نقلیه در حال حركت -بند دوم

اره نمود که هر ي  مختصراً به شرح ذيل توضعیح  نامه راهنمايی و رانندگی اش آيین 82الی  84توان به مواد  در اين خصوص می

 شود: داده می

قانونگذار، وسايل نقلیه مسافربري را مكلف به عدم حمل بارهايی نموده که از داخعل ا عاق يعا گلگیرهعا بعه ا عراف        84در ماده 

مقررات و ضوابط حمل بار  وسايل نقلیه بارکش را مكلف نموده، مقررات مخصوص حمل بار را مطابق 84تجاوز ننمايد و در ماده 

هاي کشور، رعايت نمايند و بعالوه مطابق اين ماده راننده مكلف به نص  عالئم و رراغ قرمز خطر در ابتدا و انتهعاي بعار    در جاده

باشعد خعواه    اي اين و یفه را رعايت ننمايد به علت عدم تحذير مسئول و ضامن جبران خسعارت وارده معی   باشد و اگر راننده می

له نقلیه مذکور به ديگري برخورد کند و موج  خسارت شود به عنوان مباشر و خواه وسیله نقلیه ديگعري بعه نعامبرده و بعا     وسی

 تر از مباشر مسئول خواهد بود. محموله آن برخود و منجر به خسارت شود به عنوان سب  قوي

مقامعات  »رقابعل تجزيعه مقعرر نمعوده اسعت:      نامه راهنمايی و رانندگی در خصوص رگونگی حمعل محمعوالت غی   آيین 81ماده 

ي  توانند براي حمل محموالتی که قابل تجزيه نبوده و بیش از  رفیت يعا بزرگتعر از حجعم مععین اسعت پروانعه       صالحیتدار می

کننده و وزن و حجم بار و مسیر و تعداد دفاعات و شرايط رفعت و آمعد    اي که حاوي مشخصات و  رفیت وسیله نقلیه حمل وياه

حمل اينگونه محموالت که معروف به محموالت ترافیكی است با توجه به ماده «. مدت حمل و يا مستمر بودن آن صادر کننديا 

مذکور که شرايط رفت و آمد يا مدت حمل آن را در اختیار مقامات صالح قرار داده است که معموالً حمل اين قبیل بارها بايد بعا  

کننده با عالئعم هشعداردهنده    اسكورت يكی در جلو و ديگري در عق  وسیله نقلیه حمل حرکت کردن دو وسیله نقلیه به عنوان

همراه باشد، زيرا عبور وسايل نقلیه مذکور با توصیف فوق به عنوان عامل و مانعی غیرمجاز تلقی شده و در صورت وقعوع حاد عه   

امن خواهد بود، ولی در صورت رعايعت شعرايطی کعه    رانندگی به عنوان عاملی که حاد ه را اجتناب ناپذير نموده تلقی شده و ض

 اي که صادر شده، به دلیل رعايت تحذير مسئولیتی نخواهد داشت. براي حمل محموله در پروانه

 

 درحقوق ایرانتصادفات رانندگی قوه قاهره در  -مبحث چهارم 

 مفهوم قوه قاهره -گفتار اول

شعود بعه عنعوان     است و اين تعبیر در کت  مختلف فقه اسالمی يافت معی  در فقه اسالمی به قوه قاهره آفت سماوي ا الق شده

مثال در حاشیه دسوقی بر شرح کبیر اين عبارت آمده )اذا تلفت بجنايه عمدا او بسماوي( يا در جعايی ديگعر )لعو تلفعت العذات      

طح فجاءت ريح و القته علعی  .( )فاذا وضع حجرا علی س53۱ق، ص 11۱3بسماوي( يا در کتاب المغنی رنین آمده )موفق الدين 

حیوان و مات فال ضمان علیه( فقها در موردي که تلف ناشی از قدرتی باشد که انسان تعوان دفعع آن را نداشعته باشعد و امكعان      

اجتناب از آن وجود نداشته باشد و يا هر امري که عارض شود و خارج از اراده انسان باشد قائل به عدم مسئولیت فاعل به دلیعل  

باشند؛ به عنوان مثال اگر کسی در راه آشتی بیفروزد و باد آن را از محلی که آتش در آنجا روشعن شعده اسعت     نتساب میقطع ا

 .(  145م، ص 1۳۱اهلل،  کنده آتش مسئولیتی ندارد. )فیض جابجا نمايد سپس مال ديگري را آتش بزند روشن
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باشعد ولعی    ل شخص  الث و تقصیر زيانديده رافع مسئولیت معی ال در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، فرس ماژور، فع در حقوق کامن

  شود. در مسئولیت مطلق هی ی  از عوامل فوق رافع مسئولیت نمی

تواند در برابر زيانديدگان و از جمله  راننده يا دارنده وسیله نقلیه نمی 1۳85در حالی که در حقوق فرانسه به موج  قانون ژوئیه 

 ( 54، ص1132رانندگان زيانديده به قوه قاهره يا فعلشخص  الث استناد کند. )کاتوزيان، 

دانند و حاد ه ناگهانی که ا ر آن ا بات ععدم تقصعیر اسعت     گر میدر حقوق سوئیس قوه قاهره و حاد ه ناگهانی را جداي از يكدي

شود در حالیكه قوه قاهره آننتیجه را دارد. ديوان عالی آمريكا فرس ماژور را بعه شعرح    باعث معاف شدن متعهد از مسئولیت نمی

اي که انسان محتاط  جتناب يا حاد هبینی نشده، حاد ه غیرمنتظره يا قوه غیرقابل ا زير تعريف کرده است: قوه مافوق، واقعه پیش

 ( 411، ص 1132تواند از وقوع آن جلوگیري نمايد. )کاتوزيان،  بینی کند و نمی توان آن را پیش نمی

ناپذير و خارجی و بطور معمول  بیعی )مانند  کند که نیرويی مقاومت اين معنی را القاء می« قوه قاهره»در حقوق ايران اصطالح 

اي اسعت نعامنتظر کعه     زله( مانع از انجام تعهد شده ست، ولی در حاد ه ناگهانی يا حاد عه غیرمترقع  حاد عه   سیل و  وفان و زل

شود خواه خارجی و  بیعی باشد يا داخلی مانند بیهوشعی و خعون دمعاغ. )همعان، ص      دهد و مانع انجام تعهد می ناگهان رخ می

توان مانع انتساب فعل بعه فاععل دانسعت در نتیجعه      ناگهانی را نمی.( در حقوق ايران حواد  ناشی از عوامل داخلی هررند 414

تعوان نعامبرده را از نظعر کیفعري      نامبرده بنا به قاعده اتالف داراي مسئولیت مدنی خواهد بود هررند به دلیل عدم تقصیر نمعی 

 مسئول دانست.

نفعر بعر ا عر عوامعل قهعري ماننعد سعیل و        هرگاه برخورد دو يا رند » 11۳4قانون مجازات اسالمی مصوب  514به موج  ماده 

 «. وفان به وجود آيد ضمان منتفی است

 توان نكات ذيل را در مورد اين تبصره بیان نمود: می

حكم مقرر در اين مادهه فقط اختصاص به ماده مربو ه يعنی تصادم ندارد زيرا آن ه مبناي رفع مسعئولیت در ايعن تمعاده     -الف

ها و در نتیجه رفع مسئولیت ناشی از عدم رابطعه علیعت بعین راننعدگی و حاد عه ايجعاد شعده         هاست عدم انتساب عمل به رانند

 اين ماده قابل استناد و اعمال است.تصادفات رانندگی باشد؛ بنابراين در کلیه  می

اهره تلقعی  هاي خاصی داشعته باشعد بعه عنعوان قعوه قع       هايی که در ماده ذکر شده حاد ه اي که وياگی با توجه به نوع مثال -ب

توان تحت عنوان قوه قاهره پذيرفت زيرا ايعن قبیعل حعواد      گردد. به عنوان مثال حاد ه رانندگی بعد از  وفان يا مه را نمی می

اي که دقت متعارف را بعه عمعل آورده ناگهعان بعا      اي براي مثال راننده باشد. در حواد  جاده خارج از اختیار راننده متعارف نمی

جه شود و خودرو او به علت لغزش موج  زيان شود نامبرده از مسئولیت معاف اسعت زيعرا خواهعان قعادر بعه      کوالك و برف موا

   باشد. ا بات عدم دقت متعارف نمی

 

 شرایط قوه قاهره -گفتار دوم

گردد  زيانی می با توجه به اينكه قوه قاهره عبارت است از حاد ه ناگهانی و غیرقابل انتظار و غیرقابل دفع که موج  ايجاد ضرر و

تعوان اوصعاف قعوه     .( بر اساس اين تعريف معی 2۳، ص 1132بدون اينكه عامل ورود ضرر دخالتی در آن داشته باشد. )کاتوزيان، 

 قاهره را به شرح ذيل بیا نمود:
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 بینی بودن حادثه غیرقابل پیش -الف

بینی نعوعی اسعت يعا بعه      جود داشته باشد. معیار پیشبینی امكان و احتمال وقوع حاد ه به نحو متعارف و مقصود از قابلیت پیش

( 412، ص 1132بینی نمايعد. )کاتوزيعان،    عبارت ديگر بايد اگر انسانی متعارف در همان شرايط واقع شود؛ نتواند حاد ه را پیش

ه بدون توجعه  به عنوان مثال وقتی در قسمتی از جاده تابلوي هشداردهنده خطر سقوط يا ريزش کوه نص  شده است ولی رانند

اي از کوه برخورد نمايد يا به علت وضعیت جوي مانند سعقوط بهمعن درعار حاد عه اي      به آن رانندگی نمايد و به ناگهان با توده

بینی شده بعوده اسعت ولعی راننعده در ايعن       شود در حالی که امكگان سقوط بهمن در آن مسیر قبالً توسط سازمان ذيربط پیش

بینی، نوعی بوده و راننده  را ننموده است. در اين قبیل موارد با توجه به اينكه مالك قابلیت پیشخصوص جستجو و بررسی الزم 

توان قوه قاهره دانست. البته الزم به توضیح است  بینی ان بوده است بنابراين علت حاد ه ايجاد شده را نمی متعارف قادر به پیش

بینی شده است که امكانمقاومت و دفع آن وجود نداشته باشعد. بعه عنعوان     بینی باشد ولی در زمانی قابل پیش هررند قابل پیش

نیعز  تصعادفات راننعدگی   شعود. در   مثال  وفانی شديد که امكان و فرصت فرار و دوري جستن از آن نباشد قوه قاهره تلقعی معی  

ند به عنوان مثال در مسیري کعه  اند ولی در مورد خاص مكان اجتناب ندار بینی بوده توان يافت که هررند قابل پیش مواردي می

شود و تكلیفی که در اينجا بعراي راننعده وجعود     بینی تلقی می تابلوي خطر ريزش کوه وجود دارد بنابريان ريزش کوه قابل پیش

اي از کوه راننده از برخورد با آن اجتنعاب نمايعد ولعی     اي که در صورت ريزش توده دارد رانندگی با سرعت مطمئنه است به گونه

تواناز راننده متعارف انتظار داشت بتوند از ريزش کوه بر روي وسیله نقلیه خود اجتناب نمايد؛ بنابراين دراين  تابلونمی باوجوداين

 .(  ۱42مورد حاد ه ايجاد شده را بايد قوه قاهره تلقی کرد. )العوجی، پیشین، ص 

ه راننده به آن آگاه اسعت، تعوان دفعع حاد عه بعراي نعامبرده       رانندگی بر روي جاده لغزنده به علت ريزش برف يا به علت ديگر ک

اي که در منا ق کويري به مدت مديدي راننعدگی نمعوده اسعت و احتمعال وقعوع  وفعان و تنعدبادهايی را         ممكن است. راننده

ادرت بعه ادامعه   شودولیكن علیعرغم آنمبع   اي می هاي ماسه هاي بادي است و موج  برخورد خودرو با تپه دهد که توأم با ماسه می

تواندبه قوه قاهره استناد نمايد شوراي دولتی فرانسعه نیعز    نمايد. در صورت وقوع تصادف و کشته شدن سرنشینان نمی  ريق می

اند در زمره قعواي قعاهره بعه شعمار نیعاورده اسعت.        ها و تندبادهايی را که در ي  منطقه معمول بوده در برخی آراي خود  وفان

 .( 151پیشین، ص زاد، شاکري،  )روان

بینی بودن حقوقدانان معتقد به معیار، موضوعی يا نوعی هستند نه شخصی، به معنی اينكعه حاد عه از     در خصوص غیرقابل پیش

باشعد و الزم اسعت ععدم     بینی شخص عادي معالك عمعل نمعی    نظر مردمی که آگاهی بااليی نسبت به امور دارند، غیرقابل پیش

اي که ممكن اسعت   بینی بودن ارتبا ی با عدم سبق وقوع حاد ه ندارد و به گونه ضمناً غیرقابل پیشامكان مطلق باشد نه نسبی. 

بینی براي اشخاص بصیر و آگعاه   بینی باشد يا به عبارت ديگر امكان پیش اي که هررند قبالً اتفاق افتده ولی غیرقابل پیش حاد ه

   .(244باشد. )ابراهیم سعد، پیشین، ص  به امور الزم می

 

 خارجی بودن علت منجر به حادثه -ب

مقصود از خارجی بودن يعنی علت حاد ه مربوط به راننده و وسیله نقلیه اونباشد و ريشه خارجی داشته باشعد بعه عنعوان مثعال     

 توان عوامل خارجی تلقی نموده، از قبیل سكته قلبعی راننعده کعه باععث شعود      ترکیدن نگهانی الستی  يا بیماري راننده را نمی

راننده کنترل خود را بر وسیله نقلیه از دست دهد ومنجر به خسارت به ديگري شود. ايعن سعكته تعأ یري در مسعئولیت راننعده      

 .(  ۱45ندارد زيرا مربوط به خود اوست. )العوجی، پیشین، ص 
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درار ي  بحران ناشی  داد که عامل ي  تصادف رانندگی با ا بات اينكه در پشت فرمان  ديوان کشور فرانسه رأي 1۳۱2در سال 

.( البتعه بايعد اضعافه کعرد در حقعوق فرانسعه       114، ص 1135تواند از مسئولیت معاف شود. )لورراسا،  از صرع گرديده است نمی

رود ولعی در   هاي ناشی از فعل شخصی و نسبت به شعخص مسعئول، شعرط قعوه قعاهره بعه شعمار نمعی         خارجی بودن مسئولیت

هعاي ناشعی از عمعل اشعخاص      ، نسبت به شیئی که سب  خسارت بوده است و در مسعئولیت هاي ناشی از کنش اشیاء مسئولیت

.( آن ه مهم است اينكه حاد ه قابل انتسعاب بعه متعهعد    418رود. )ژوردن، پیشین، ص  ديگر، شرط ضروري معافیت به شمار می

وط نمود. شايد مقصود از کلمه خارجی در برخی نباشد و به تعبیر قانون مدنی ايران رنان باشد که عرفاً نتوان آن را به تعهد مرب

 .(  24۱، ص 1135قانون مدنی ايران همین معنی باشد. )صفايی،  443ها و متون، به وياه در ماده  از نوشته

بینی بوده،  اي غیرقابل پیش باشد خوانده همین که نشان دهد آن ه اتفاق افتاده حاد ه ال خارجی بودن شرط نمی در حقوق کامن

است به عنوان مثال در دعوايی که علیه خوانده مبنی بر حاد ه شلی  به سوي خواهان  رح شد دفعاع خوانعده مبنعی بعر      کافی

غیرقابل اجتناب بودن کافی تلقی شد زيرا گلوله تفنگ و به سمت قرقاول به علت کمانه کردن به ي  درخت از زاويه غیرععادي  

ق اياالت متحده هنگامی که تصادف علیعرغم احتیعاط الزم و در شعرايط غیرقابعل     در حقو به خواهان برخورد و او را زخمی کرد.

بینی واقع شود موج  مسئولیت نیست؛ بنابراين اگر راننده اتومبیل ناگهان درار حمله قلبی، غش يا ضعف شود يعا درعار    پیش

لت وي نه مرتك  خطاي عمدي شده شود رون در اين حا غلبه خواب شده و کنترل اتومبیل را از دست دهد، مسئول تلقی نمی

اش حتمال اينكه درر حمله يا غلبه خواب خواهعد   احتیا ی، مگر آنكه با ا الع از بیماري يا خواب آلودگی است و نه مرتك  بی

 ( 31شد به راندن وسیله نقلیه مبادرت ورزد. )کاتوزيان، جنیدي، غمامی، ص 

 

 ناپذیر بودن قوه قاهره مقاومت -ج

قاهره )فورس ماژور( تلقی میشود که غیرقبابل اجتاب و به تعبیر ديگر غیرقابل دفع باشد. در حقعوق فرانسعه گفتعه    ي قوه  حاد ه

.( در حقعوق  244شود مقصود از عدم امكان در اين باب عدم امكان مطلق است نه نسبی يا شخصعی. )صعفايی، پیشعین، ص     می

وي  بیعت که خارج از کنترل خوانده و افراد ديگعر باشعد قلمعداد شعده     ي ناشی از نیر انگلیس نیز حاد ه قهري به عنوان حاد ه

به عنوان مثعال محمولعه    شود. است. مالك توان و امكان دفع حاد ه، نوعی است يا به عبارت ديگر توان متعارف درنظرگرفته می

توجه بعه اينكعه راننعده متععارف     شود. در اين حاد ه با  کامیون که در حال حرکت به علت ريزش ناگهانی بارن درار خسارت می

پعذير   باشعد؛ بنعابراين حاد عه قابعل دفعع و اجتنعاب       قادر به دفع اين حاد ه با استفاده از کشیدن رادر بر روي اتاق حمل بار می

نعه  توان آن را قوه قاهره تلقی نمود؛ هررند راننده به همراه خود رادر نداشته باشد زيرا مالك توان، نوعی اسعت   باشد و نمی می

 شخصی. 

باشعد، اگعر تقصعیر راننعده وقعوه قعاهره        راننده متعارف میتصادفات رانندگی، با توجه به اينكه مالك تعیین قابلیت اجتناب، در 

رسد بايد به تأ یر هر يع  توجعه کعرد     مشترکاً موج  حاد ه شوند برخالف نظري که قائل به تقسیم مسئولیت است، به نظر می

تر از تقصیر راننده باشدو به عبارت ديگر اگر راننده مرتك  آن تقصیر نمیشد باز هم قادر بعه جتنعاب از   يعنی اگر قوه قاهره مؤ ر

ردد و علت تامه تصادف قوه قاهره يا حاد ه قهري خواهد بعود، امعا گعر     حاد ه نبود. در اين صورت رانده فاقد مسئولیت تلقی می

ره باشد يا به عبارت ديگعر اگعر تقصعیر راننعده نبعود، قعوه قعاهره بعه تنهعايی          تقصیر راننده در حاد ه رانندگی مؤ رتر از قوه قاه

توان حاد ه را ناشی از قوه قعاهره دانسعت و راننعده ضعامن خسعارات وارده       توانست حاد ه را به بار آورد. در اين صورت نمی نمی

 کرد. میباشد. ديوان کشور فرنسه سالیانی رند در اين موردمسئولیت را تقسیم می
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دين تعبیر که رون بنا به فرض حاد ه زيانبار را قوه قاهره و فعل دارنده به اشتراك بوجود آورده است بايدخسارات را به نسعبت  ب

کردند و اعتقاد داشتند  درجه تأ یر هري  از اين دو عامل تقسیم کرد. با اين وصف جمعی از استادان رويه قضايی را نكوهش می

 .(  ۱43را مسئول شناخت. )کاتوزيان، جنیدي، غمامی، ص  که به حكم منطق بايد دارنده

کند پس متضرر جزئعی از   از قانون تعهدات و عقود، قاضی میزان مسئولیت را تعیین می 115در حقوق لبنان نیز به موج  ماده 

شعود ايعن    می .( نكته مهمی که در خصوص مقومت ناپذيري قوه قاهره مطرح۱43کند. )العوجی، پیشین، ص  زيان را تحمل می

ناپذيري منجر به هر حاد ه اي شود رافع مسئولیت است. بعه عنعوان مثعال اگعر هنگعام حرکعت ريگعی از زيعر          است آيا مقاومت

اي از حقعوق دانعان جهعش سعنگريزه بعه علعت حرکعت         هاي اتومبیل پرتاب شود و خسارتی ايجاد کند که بنا به نظر ععده  ررخ

آن و ورود خسارت به ديگري ر حكم حواد  قهعري اسعت و صعاح  اتومبیعل مسعئولیت      هاي  اتومبیلی و رها شدن از زير ررخ

.( ولعی بعه نظعر    151نااد، پیشین، ص  ( هررند نظر مخالف نیز وجود دارد، )حسینی44۱، ص 113۳نخواهد داشت، )کاتوزيان، 

اي باشعد کعه    كه تعأ یر آن بعه انعدازه   شود که مقاومت آن تا حدي باشد که خود مأٍى نگردد بل رسد عاملی قوه قاهره تلقی می می

تعوان آن را بعه    توان قوه قاهره دانست، زيرا نمی منجر به حاد ه گردد؛ بنابراين رها شدن سنگريزه از زير الستی  اتومبیل را نمی

رفته است. عنوان عامل موج  حاد ه يا به عبارت ديگر عامل مؤ ر تلقی کرد بلكه خود متأ ر و تحت تأ یر حرکت اتومبیل قرار گ

 ناپذيري است. شود که مثر در حاد ه بوده زيرا يكی از شرايط آن مقاومت بنابراين قوه قاهره به عاملی گفته می

 

 :نتیجه گیری

بعه زنعدگی انسعان جامععه صعنعتی، آ عار نعاگوار و        « وسیله نقلیه موتعوري »پس از انقالب صنعتی و ورود پديده جديدي به نام 

ز به منزله مهمانانی ناخوانده قدم در زندگی بشر نهادند. نظام هاي حقوقی با تولد اين پديده، هم عون  پیامدهاي تأسف بار آن نی

ديگر پديده هاي ناشی از پیشرفت حیرت افزاي صنعت و فن آوري، غعافلگیر شعدند، گررعه ايعن غعافلگیري و حیرانعی معانع از        

 اهتمام به حل مشكالت جديد نگرديد.

فرانسه که دست کم تا پايان قرن گذشته نظريه تقصیر حاکم بالمنازع عرصعه مسعئولیت معدنی بعود،     در نظام هايی نظیر حقوق 

قواعد مرسوم در مواجهه با حواد  ناشی از زنعدگی صعنعتی، نظیعر حعواد  راننعدگی و حعواد  ناشعی از کعار، رنعگ باختنعد.           

ند تا اين نظريه را به اقسام انتقادات فرو کوبند. ناکارآمدي نظريه تقصیر عريان شد و دانشمندان حقوقی فرصت را غنیمت شمرد

نتیجه اين انتقادات، رشد و نمو نظريه هاي مسئولیت بدون تقصیر بود. در عمل نیز رويه قضايی همگام با اين انتقادات يعا متعأ ر   

بپوشعاند.گامها يكعی    از آن به ارائه تفاسیر جديد از قانون مدنی همت گماشت تا تحول نظري در مسئولیت مدنی را جامه عمعل 

پس از ديگري به سوي ايجاد مسئولیت نوعی و جدا ساختن کامعل مسعئولیت معدنی از مسعئولیت اخالقعی در زمینعه حعواد         

 اين تحول را به نقطه اوم رساند.« قانون حواد  رانندگی»با تصوي   1۳85رانندگی برداشته شد تا قانونگذار در ژوئیه 

انندگی در حقوق مدنی فرانسه، به  ور مرسوم در بخش مسئولیت ناشی از مالكیت و حفا ت مسئولیت مدنی ناشی از حواد  ر

بیعان کعرده اسعت:     1182اشیاء بی جان مطالعه می شود. قانون مدنی فرانسه حكم اين گونه مسئولیت را در بند نخسعت معاده   

 «حفا ت او به بار می آورد نیز مسئول است...شخص عالوه بر ضرر ناشی از فعل خود، نسبت به زيان هايی که...، اشیاء تحت »

ايعن   1184قانون مدنی در واقع ادامه اصلی اسعت کعه در معاده     1182پاره اي از انديشمندان حقوقی آن سامان برآنند که ماده 

ی يعنی اشخاص هنگامی ضمان جبران خسارت را به دوش مع «. اصل تقصیر»قانون درباره مسئولیت مدنی تمهید گرديده است: 

 بر دو راه متفاوت رفته اند: 1182کشند که از خطاي آنان زيانی به بار آمده باشد. منتها، اين گروه از حقوقدانان در توجیه ماده 
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قانون مدنی ا بات تقصیر فاععل زيعان در    1184عده اي عقیده دارند که به رغم دعاوي عادي مسئولیت مدنی که مطابق با ماده 

همان قانون، خطاي دارنعده   1182سئولیت ناشی از مالكیت و حفا ت اشیاء، بنابر بند نخست ماده آن ضوري است، در دعاوي م

.( تا آنجا که برخعی از  1188-113۱يا محافظ شیء به حكم غلبه مفروش و خالف آن محتاج ا بات است، )کولن و کاپیتان: ش 

را از سعوي دارنعده شعیء نمعی     « ادعاي بی تقصعیري » رفداران اين عقیده رويه قضايی آن کشور را نكوهش می کنند که ررا 

 پذيرد.

اما، گروه دوم به گونه اي ديگر در اين باره می انديشند: در نظر اينان قانونگذار دارندگان و محافظان اشیاء را مكلف کعرده اسعت   

قوع حاد ه زيان بعار نشعانه   که از شیء تحت حفا ت خود رنان مراقبت و استفاده کنند که زيانی به ديگران نرسد. در نتیجه، و

قعانون   1182نام دارد، ناديده گرفته شده است. به بیان دقیق تر، بند نخست معاده  « تعهد حفا ت»آن است که اين تكلیف، که 

در حفا ت از شیء را مقرر کرده کعه حعدو    « تعهد به نتیجه»مدنی، به  ور تلويحی براي دارندگان اشیاء بی جان گونه اي از 

 است.« تقصیر»ناي تخلف از اين تعهد و يا ضرر به مع

نداشته است. زيرا دارنده در صورتی می « فرض تقصیر»بر اين پايه، قانونگذار براي ا بات تقصیر دارنده شیء نیازي به استفاده از 

 را در ايجاد حاد ه زيان بار به ا بات رساند.« عامل خارجی»تواند بی تقصیري خود را  ابت کند که دخالت 

: کنعد  معی فاوت اين دو نظر در آن است که در فرض تقصیر، ا بات بی تقصیري دارنده به هر  ريقی ممكن است و او را مععاف  ت

را فرض کرده است، يعنی در صورت وقوع ضرر، مفروض آن است که دارنده مرتك  خطعا شعده اسعت.    « وقوع تقصیر»قانونگذار 

د  ابت کند که رفتار او تقصیرآمیز نبوده است، گررعه شعیء معورد حفا عت او     لیكن، فرض مخالف قابل ا بات است و او می توان

 باعث زيان باشد.

وضع متفاوت است: تعهد حفا ت از اشیاء از قبیل تعهدهاي به نتیجه است. وقوع ضرر بیانگر تخلعف از  « تقصیر حفا ت»اما در 

ه شده، در اين عقیده تحقق عینعی معی يابعد و انكعار     تعهد و خود عین تقصیر است. پس، آن ه در نظريه پیشین مفروض انگاشت

ناپذير است. منتها، در اينجا نیز پس از به بار آمدن ضرر فرض آن است که خطاي دارنده موج  حاد ه بوده و علت خعارجی در  

حاد عه  « نآمعاره علیعت بعین خطعا و زيعا     »ايجاد آن دخالت نداشته است. به همین دلیل متعهد بايد  ابت کند که برخالف اين 

 خارجی و احتراز ناپذير سب  وقوع زيان بوده است.

بر اين مبنا، ا بات بی تقصیري به تنهايی کافی نیست، بايد  ابت شود که رابطه سببیت بین دارنده شیء و وقعوع حاد عه وجعود    

 نداشته و علت واقعی آن، عامل خارجی است.

قانون مدنی معنايی متفاوت استنباط کرده است. البته، در ابتعدا   1182ده رويه قضايی فرانسه، به رغم پیروان نظريه تقصیر از ما

بعه بععد قعانون معدنی، کعه قاععده        1182دادگاهها و ديوان کشور فرانسه، به پیروي از انديشه پاره اي از انديشمندان، در معواد  

بعوده انعد. بعا ايعن     « فرض بی تقصیر»ي   عمومی درباره مسئولیت ناشی از حفا ت اشیاء و حیوانات را بیان می دارد، به دنبال

« اماره تقصعیر دارنعده  »تفاوت که در ا ر اختالط فرض تقصیر و تعهد حفا ت، رويه قضايی رنین نتیجه گرفت که ا بات خالف 

اين پاي بند نماند.  1182در گروه ا بات علت خارجی است. ولی، ديوان کشور فرانسه در آراء بعدي به تفسیر سابق خود از ماده 

، مفهومی انقالبی، به زعم پاره اي از نويسندگان، براي ماده مزبور قائل شد و رسماً اععالم  1۳8۱ديوان براي نخستین بار در سال 

دارندگان اشیاء منقول بی جان مفروض اسعت، نعه تقصعیر آنعان، و بعر ايعن پايعه، مالع  يع           « مسئولیت»کرد که در اين ماده 

 سارتی که راننده آن از زبانه کشیدن نابهنگام آتش داخل ديگ بخار ديده بود، مسئول دانست.لوکوموتیو را نسبت به جبران خ
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از آن پس، ديوان کشور به گونه اي قاعده مند، به منظور حمايت از کارگران در برابر زيعان هعايی کعه بعه مناسعبت انجعام کعار        

و ابزار کار، و مبناي کشف اين فرض، يعنعی بنعد نخسعت     متحمل می شدند، از فرض مسئولیت کارفرما، به عنوان دارنده کارگاه

 قانون مدنی، سودهاي فراوان جست. 1182ماده 

تمايل رويه قضايی، دستمايه برخی از نويسندگان شد تا به صراحت اعالم دارند که مسئولیت مدنی ناشی از حفا عت و مالكیعت   

قابل تأويل و توجیه پذير اسعت.  « نظريه خطر»تنها بر مبناي  اشیاء منقول بی جان، گونه اي از مسئولیت بدون تقصیر است که

قانونمعدنی بعراي دارنعدگان اشعیاء بعی جعان، و از جملعه دارنعدگان          1182ماده  1که در بند « فرض مسئولیتی»از اين ديدگاه 

بعه منظعور حمايعت از     اتومبیل، مقرر گرديده است، به دلیل جبران خطري است که از اين اشیاء به وجود می آيد و رويه قضايی

 زيان ديدگانی که قربانی اين محیط خطرناك شده اند، آنان را از ا بات تقصیر دارنده معاف کرده است.

، هرگاه معلوم شود که علت خارجی سب  بروز حاد ه بوده و يا خسارت منسوب به خطعاي زيعان ديعده اسعت، امعاره      باوجوداين

 اف می شود.مسئولیت خنشی شده و دارنده از ضمان مع

به اين ترتی ، پیروان نظريه خطر مبنايی مناس  براي فرضیه خود يافتند: بسعیاري از خسعارات، بعه ويعاه آنهعا کعه در نتیجعه        

حواد  ناخواسته رخ می دهد، ناشی از دخالت ي  شیء بی جان، يا حتی جاندار )حیوان( ، است و در قلمرو مسئولیت ناشی از 

می گیرد. بدين سان اين قسم مسئولیت از حالت استثنا خارج شده و تبديل به قاععده معی شعود.     حفا ت و مالكیت اشیاء قرار

خطعر  »حال اگر پايه اين مسئولیت را خطر ناشی از شیء بدانیم، آنگاه اهمیت اين گروه از مسعئولیتها بعراي  رفعداران نظريعه     

صیر از مسئولیت مدنی هستند و از اين رو مايلند کعه در  آشكار می شود: اين دسته از حقوقدانان، خواهان حذف تق« ايجاد شده

همه موارد حاد ه را به ي  شیء منسوب سازند و بدون پرده پوشی تمايل خود را نسبت به گسترش قلمرو اين قبیل مسعئولیت  

 )مسئولیت ناشی از مالكیت و حفا ت اشیاء( ابراز می دارند.

هر ي  بر رويه قضايی بايدتصديق کرد که دادگاه هاي فرانسه در تفسیر بنعد اول  در مقام داوري بین نظريه هاي مختلف و تأ یر 

قانون مدنی، تحت نفوذ انديشمندانی قرار گرفتند که متمايل به نظريه خطر بودند. لیكن، رويه قضايی بعراي احتعراز    1182ماده 

روان نظريه خطر، ا بات مسعئولیت را منعوط بعه    از گسترش محدوده اين نوع مسئولیت و تأکید بر استثنايی بودن آن، به رغم پی

آن کرده است که، اوالً، زيان ديده  ابت کند که خوانده در هنگام حاد ه دارنده شیء بوده اسعت و  انیعاً، اوضعاع و احعوال نشعان      

 نداشته است.« نقش انفعالی»دهد که شیء مورد نظر در ايجاد ضرر 

ره  رافتی مفهوم تقصیر را در اعمال قاعده مبتنی بر خطر به کعار گرفتعه اسعت تعا     اين قیود بیانگر آن است که رويه قضايی با 

شعیء در وقعوع حاد عه،    «نقش فعاعلی »مسئولیت مدنی از مبناي اخالقی خود دور نیفتد.خواهیم ديد که دادگاه ها در راه احراز 

 شیء در ايجاد زمینه تحقق حاد ه. بیشتر به ارزيابی رفتار دارنده آن پرداخته اند تا محاسبه میزان مداخله مستقل

البته سهم نويسندگان حقوقی را نیز در اين میان نبايد فراموش کرد. ديوان کشور فرانسه با حمايعت انديشعمندانی کعه مخعالف     

توسعه نظريه خطر بودند، به تعديل اين قاعده در مسئولیت ناشی از مالكیت و حفا ت اشیاء بعی جعان، همعت گماشعت. بعراي      

 ه اين عبارت فیلیپ لوتورنو، استاد فرانسوي، در کتاب مسئولیت مدنی او، توجه کنید:نمونه ب

نبايد به هیچ وجه مفتون اين نظريه شد و حكم استثنايی ناخالص، بی قاعده، نامتوازن و متغیعر منعدرج در بنعد نخسعت معاده      »

، راجع به تقصیر ا بات شعده، تعرجیح   1184ر ماده را بر قاعده عمومی ناب و ريشه دار و  ابت و منظم و متوازن مندرج د 1182

 «داد.
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به اين ترتی ، قانون مدنی فرانسه، آن گونه که رويه قضايی آن را تفسیر کرده است، درباره مسعئولیت معدنی ناشعی از حعواد      

لعیكن، پعاره اي    رانندگی به نظريه خطر متمايل است و مبناي برگزيده قانون مدنی در اين زمینه تعاکنون تغییعر نكعرده اسعت.    

مالحظات عملی موج  شد که قانونگذار فرانسوي با تصوي  قوانین خاص به اصالح آن بپردازد کعه مطالععه آن موضعوع گفتعار     

 آينده است.

گفته شد که مسئولیت دارندگان اتومبیل براساس قانون مدنی فرانسه، در زمره مسئولیت ناشی از مالكیت و حفا ت اشعیاء بعی   

( قرار می گیرد و مسئولیتی نوعی و محض است. اين قسم مسئولیت نقطه مقابعل قاععده عمعومی    1182ماده  جان )بند نخست

اين قانون، که مسئولیت مبتنی بر تقصیر يا مسئولیت شخصعی نعام دارد، بعه شعمار معی آيعد و در واقعع         1184مندرج در ماده 

 استثنايی است بر آن.

تی که علت منحصر زيان باشد، او را از حق مطالبه خسارت محروم می سعازد، و  در مسئولیت شخصی تقصیر زيان ديده در صور

در غیر اين صورت موج  تقسیم مسئولیت میان او و عامل ورود زيان و در نتیجه تقلیل غرامت معی شعود. زيعرا بنعا بعه قاععده       

 هرکس مسئول خطاي خود است.

ت ناشی از مالكیت و حفا ت اشیاء، هم اجرا معی شعود. لعیكن، در    اين قاعده در مسئولیت هاي بدون تقصیر، و از جمله مسئولی

اين زمینه، معافیت کامل خوانده و يا تقلیل خسارت موکول به تقصیر آمیز بودن رفتار زيان ديده نیست، عمل ساده او نیعز اگعر   

معافیت کلی يعا جزئعی    سب  خسارت باشد همین ا ر را دارد. اينكه در قلمرو مسئولیت شخصی، فقط خطاي زيان ديده موج 

خوانده می شود، به اين علت است که مسئولیت خوانده نیز مبتنی بر تقصیر او است. ولی مسئولیت نوعی دارنده بر پايعه رابطعه   

سببیت میان شیء و حاد ه به وجود می آيد و از اين رو، هرره اين رابطه را بگسلد و يا آن را تضعیف کند در مسئولیت دارنعده  

 هررند عمل ساده و بدون خطاي زيان ديده باشد. مو ر است،

رويه قضايی فرانسه ناگزير از پذيرفتن اين نتیجه منطقی شده و در مسئولیت ناشی از اشیاء به آن پاي بند بوده است. اما تجربعه  

سعت. ديعوان   نشان داد که اين  مره منطقی درخور نظامی که براي حمايت از زيان ديدگان حواد  راننعدگی  راحعی شعده، نی   

کشور فرانسه براي حل اين مشكل، در يكی از آراء مشهور خود اعالم کرد که تقصیر زيعان ديعده و يعا حتعی عمعل سعاده او در       

قانون مدنی، تأ یري ندارد و تقسیم مسعئولیت و تخفیعف خسعارت در ايعن      1182مسئولیت نوعی دارنده مشمول بند اول ماده 

 گونه موارد، ممنوع است.

قانون معدنی   1184گوره آن مشكل منطقی را حل کرد، ولی نتیجه اي ناعادالنه به بار آورد: کسی که به موج  ماده اين رأي، 

و به واسطه تقصیري که مرتك  شده، مسئولیت پیدا کرده است، می تواند با ا بات خطعاي زيعان ديعده، دسعت کعم قسعمتی از       

خطايی از او سر نزده و يا تقصیر او نقشی در مسئولیت ندارد، نمی توانعد   ضمان را به دوش او افكند. لیكن، دارنده بی گناهی که

 با ا بات تقصیر زيان ديده بخشی از خسارت را به عهده او گذارد.

به همین علت، ردي ياد شده با مقاومت شديد دادگاههاي تعالی روبعرو شعد و نتیجعه رويعارويی انديشعه هعاي قضعايی، تعدوين          

 بود.« قانون حواد  رانندگی»مرسوم به  1۳85ژوئیه  5سرانجام تصوي  قانون  رحهاي گوناگون قانون و 

 نتايج حاصل از اين تحقیق را با توجه به حقوق ايران می توان به شرح ذيل دسته بندي و بیان نمود: ترين مهم

تعوري در مقابعل اشعخاص    هررند قانونگذار بر اساس ماده ي  قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیعه مو -1

 الث، دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمینی را در مقابل زيانديدگان، مسئول جبران خسارات بدنی و مالی نموده اسعت، ولعی بعا    

عالو ه بر ماده فوق بعه   باشد میدر حقوق ايران به معنی عدول از قواعد مسئولیت مدنی ن« مسئول»توجه به اينكه ا الق عبارت 
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کارفرمايانی که مشعمول قعانون کعار هسعتند مسعئول جبعران       »قانون مسئولیت مدنی قانونگذار مقرر می دارد:  14 موج  ماده

در ايعن  «. خساراتی هستند که از  رف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حین انجام کار يا به مناسبت آن وارد شعده اسعت...  

را به کار برده در حالی کعه مقصعود قانونگعذار در    « بران خساراتی می باشندمسئول ج»مورد نیز قانونگذار به  ور مطلق عبارت 

يا به عبعارت   باشد میاين مورد نیز عدول از ساير قواعد مسئولیتی در مورد حواد  زيانباري که کارگرانش در آن دخالت ندارند ن

کارگران او در آن دخال تدارند هررنعد بعه    ديگر نمی توان به موج  ماده مذکور کارفرما را مسئول جبران خساراتی دانست که

قانون بیمه اجبعاري را نمعی تعوان ععدول قانونگعذار از قواععد ععام         1موج  قواعد سئولیت مدنی مسئول نباشند؛ بنابراين ماده 

 دانست. تصادفات رانندگی مسئولیت مدنی در 

بدون دخالت عوامعل خعارجی بعین معاده يع        عالوه بر اين در خصوص مسئولیت ناشی از حواد  وسیله نقلیه در حال حرکت

قانون بیمه اجباري و قواعد عام هماهنگی وجود دارد. بنابراين عمالً مسئولیت نوعی به جز در معورد خسعارات ناشعی از انفجعار،     

 آتش سوزي و رها شدن وسیله نقلیه متوقف و خسارات ناشی از محموالت وسايل نقلیعه کعه دارنعده در ايجعاد آن فاقعد تقصعیر      

. باشعد  معی است، کاربردي نداد زيرا در صورت ارتكاب تقصیر در ايجاد اين حواد ، برقراري مسئولیت، منطبق با قواعد ععام نیعز   

، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در کنار راننده می بعاش کعه در ايعن    باشد میالبته مورد ديگري که در اين خصوص قابل اختالف 

دارندگان وسايل نقلیه موتوري زمینی کعه از خعارج وارد ايعران معی     »مذکور که مقرر می دارد: قانون  44مورد با توج هبه ماده 

شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حواد  ناي از وسیله نقلیه موضوع اين قانون به وج  بیمه نامعه  

رده باشند مكلفند هنگام ورود به مرز ايران  بق معاده  اي که از  رف شرکت سهامی بیمه ايران معتبر شناخته می شود بیمه نك

 .باشد میمشخص می گردد که مقصود قانونگذار از دارنده وسیله نقلیه، راننده آن «. ي  اين قانون اقدام به بیمه نمايند

مسعئولیت معدنی    در اين موارد بايد بر اساس قواععد ععام  تصادفات رانندگی با توجه به توضیحات فوق، مسئولیت مدنی ناشی از 

قرار می گیرد، به شرح زير تصادفات رانندگی )ضمان قهري( برقرار شود. قواعد مذکور که مبناي تعیین مسئولیت مدنی ناشی از 

 دسته بندي می شود:

 حاد ه رانندگی ناشی از فعل مباشر واحد -4

خسعارت جعانی يعا معالی بعه ديگعران، اععم از         رانندگی، انجام فعلی مثبت توسط راننده تلقی می گردد و هر گاه منجر به بعروز 

سرنشینان وسیله نقلیه يا ساير افراد گردد، در اين قبیل موارد که حاد ه صرفاً ناي از فعل رانندگی است، مشروط به اينكه عامل 

خعواه مقصعر    ديگري در آن تأ ی نداشته باشد و يا زيانديده خود در ايجاد حاد ه مشارکت نداشته باشد، راننعده در هعر صعورت،   

خواه فاقد تقصر، به موج  قاعده اتالف داراي مسئولیت مدنی خواهد بود. البته د رمواردي که راننعده خطاکعار و متخلعف باشعد     

اگر بتوان بین خطاي نامبرده و حاد ه رانندگی رابطه علیت برقرار نمود د اين صورت تحت عنوان مباشر مقصر، عالوه بر اين که 

وارده بوده بلكه در صورتی که حاد ه منجر به فوت يا صدمات بدنی گعدد، داراي مسعئولیت کیفعري نیعز     ضامن جبران خسارات 

. عالوه بر اين در صورتی که نتوا نبین خطاي نابرده و حاد ه رانندگی رابطه سببیت برقرار نمود به دلیعل ععدم انتسعاب    باشد می

 حاد ه به نامبرده، مسئولیتی نخواهد داشت.

 ندگی نايش از اجتماع مباشرين متعددحاد ه ران -1

مقصود حاد ه اي است که تعدد راننگی توسط رانندگان دو وسیله نقلیه، باعث حاد ه شده است و در صورتی که حاد عه بعه هعر    

يا دو وسیله نقلیه انتساب داشته باشد. در واقع ناشی از حرکت هر دو وسیله نقلیه شده باشد. هررند هر دو وسیله نقلیهمقصر و 

يكی از آنها مقصر باشند. البته در اين صورت هررند يكی از وسايل نقلیه مقصر اسعتولی در صعورت انتسعاب حاد عه بعه هعر دو       
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وسیله نقلیه يا به تعبیر ديگر نقش داشتن هر دو در حا ه، اين حاد ه اصطالحاً تصادم نامیده می شود. هر ي  از راندگان وسايل 

. هررند مبناي حقوقی اين حاد ه منطبق با قواعد ضمان قهعري اسعت يعنعی    باشد میف مقابل نقلیه ضامن نیمی از هسارت  ر

موردي استثنايی تلقی می شعود و آن را معی تعوان در    تصادفات رانندگی ولی اين حاد ه در  باشد مینايش از اشتراك دو مباشر 

ر در حاد ه باشد و در واقع هر دو نقش فعال داشته موردي اعمال نمود که د ووسله نقلیه در حال حرکت بوده و حرکت آنها مو 

در صورت دخالعت  تصادفات رانندگی باشند. به نحوي که اگر نقش يكی حذف شود شدت حاد ه کاهش يابد و به علت اينكه در 

كعان تقسعیم   . اسعتثنائاً در تصعادم دو وسعیل نقلیعه ام    باشعد  میرانندگان متعدد اصوالً مسئولیت حاد ه برعهده يكی از رانندگان 

مسئولیت وجود دارد، در نتیجه حكم تقسیم مسئولیت استثنائی تلقی شده فقط در تصادم دو وسیله نقلیه امكان پعذير اسعت و   

ممكن است در قال  دو مباشر با تأ یر جداگانعه مطعرح   تصادفات رانندگی . البته اجتماع در باشد میقابل تعمیم به موارد مشابه ن

 می واقع می شود که هر ي  از مباشرين يكی بعد از ديگري موج  ضرر و يان به زيانیده شده باشند.شوند و اين حاد ه هنگا

 حاد ه رانندگی ناشی از اجتماع سب  و مباشر که خود شامل موارد ذيل است: -2

وان مباشعر و ديگعري   اجتماع سب  و مباشر به نحو اشتراکی، اين حاد ه وقتی اتفاق می افتد که يكی از وسايل نقلیه به عن -الف

به عوان سب  مطرح می گردد به  ور کلی وسیله نقلیه در حال حرکت هرگاه به ديگري برخورد نمیاد به عنعوان مباشعر تلقعی    

می گردد. وسیله نقلیه را در دو صورت می توان آن را به عنون س  تلقی کرد يا وسیله نقلیه متوقف در محعل غیرمجعاز توقعف    

قلیه در حال حرکت به علت عدم رعايت مقررات راهنمايی ورانندگی به عنوان معانعی غیرمجعاز بعر سعر راه     نموه باشد يا وسیله ن

عبور ديگر وسايل نقلیه تلقی گردد و در صورت اجتماع سب  وو مباشر که نايش از اشتراك دو فعل جداگانه يا ي  ترك فعل و 

لیه خسارات وارده تلقی می گردد مگر اينكه وسیله نقلیه اي کعه  فعل جداگانه شد هباشد، علی االصول مباشر مسئول، جبران ک

تحت عنوان سب  نقش داشته است، حاد ه را براي وسیله نقلیه مباشر غیرقابل اجتناب نمايد که در اين صعورت سعب  ضعامن    

 کلیه خسارات وارده است و در اين مود امكان تقسیم مسئولیت بین سب  و مباشر وجود ندارد.

سب  و مباشر به نحو مستقل:در اين مورد ي  حاد ه رانندگی به دو شخص تحت عنعوان سعب  و مباشعر بعه نحعو       اجتماع -ب

مستقل قابل انتساب است. مصاديق آن مواردي است که مال  يعا دارنعده وسعیله نقلیعه اي را در اختیعار فعرد فاقعد صعالحیت         

ت به ديگري می شود. در اين حاد ه مال  و دارنده به علعت  رانندگی قرار می دهد و راننده به علت عدم صالحیت موج  خسار

اينكه فعل غیرمجاز، در اختیار فرد فاقد صالحیت رانندگی قرار داد وسیله نقلیه را انجام داده است و صرفنظر از فعل راننده، اين 

و در عین حعال راننعده نیعز بعه     اقدام غیرمجاز تحت عنوان تسبی  موج  مسئولیت مال  يا دارنده در مقابل زيانديه می گردد 

عنوان مباشر، صرفنظر از اقدام غیرمجاز مال  يا دارنده به نحو مستقل در مقابل زيانديده مسعئولیت جبعران کلیعه خسعارات را     

 .باشد میدارد و در اين قبیل حاد ه مسئولیت مال  و راننده، مسئولیت تضامنی 

، بلكعه  باشعد  معی ا تأ یر جداگانه:در اين حاد ه اقدام سب  و مباشر اشتراکی نحاد ه رانندگی ناشی از اجتماع سب  و مباشر ب -ج

سب  و مباشر موج  دو حاد ه جداگانه شده اند. به عنوان مثال فردي به علت اقعدام غیرمجعازي از قبیعل قعرار دادن معانع در      

گري علیرغم قابلیت اجتنعاب از برخعورد بعا    محل غیرمجاز، بر سر راه عبور ديگرا، موج  خسارت به زيانديته گرديده و راننده دي

زيانديده با نامبرده برخورد و موج  خسارت به مشارالیه گرديده است و در اين حاد عه هعر يع  از مسعب  و مباشعر ه صعورت       

 .باشد میجداگانه مسئول خسارات وارده ناشی از اقدام خود 

 ه شرح ذيل تقسیم می شود:حاد ه رانندگی ناشی از اجتماع رند سب ، خود به پنج نوع ب -5
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دو سب  به نحو مستقل، در اين مورد تقصیر واحد يا فعل توأم با خطاي واحد، به دو شخص به نحو مستقل قابعل انتسعاب    -الف

و موج  مسئولیت مدنی آنها می گردد. به عنوان مثال هرگاه فردي اقدام به گذاشتن يا ايجاد مانعی در معبعر عمعومی    باشد می

ی از دستگاهها و سازمانهاي حافظ و نگهدار راه و معابر عمومی نیز از رفع آن يا نص  عالئم هشعداردهنده خعودداري   نمايد و يك

نمايد و موج  حاد ه غیرقابل اجتناب براي وسیله نقلیه اي گردد، در ايعن صعورت ايجادکننعده معانع بعه عنعوان سعب  اول وو        

و در  باشعد  معی ته است نیز به عنوان سب  دوم که هر ي ، مستقل از ديگعري  سازمانی که و یفه نگهداري از آن را برعهده داش

مقابل زيانديده داراي مسئولیت مدنی می باشند. زيانديده می تواند به هر دو يعنعی شعخص کعه معان عفعوق را ايجعاد نمعوده و        

به عبارت ديگر نامبردگان در مقابل سازمانی که و یفه خود را در خصوص رفع و برداشتن آن مانع رعايت ننموه، مراجعه نمايد، 

 زيانديدگان داراي مسئولیت تضامنی می باشند.

اجتماع رند سب  به نحو اشتارکی که يا در عرض يكديگر می باشند. به عنوان مثال اگر رند نفر مشترکاً اقعدام بعه ايجعاد     -ب

نحو تساوي در مقابل زيانديده مسئول می باشعند يعا   مانعی يا گذاشتن شیئی بر سر راه عبر ساير وسايل نقلیه بنمايند هر دو به 

در  ول يكديگر قرار دارند که در اين صوت تأ یر دو سب  يكی بعد از ديگري بوده است. به عنوان مثال اگر فردي مواد لغزنعده  

مواد لغزنده در دره يا در جاده بريزد و وزارت راه از نص  گاردريل خودداري نمايد و وسیله نقلیه اي به علت بیز خوردن بر روي 

 515پرتگاه بیفتد سببی که زودتر تأ یر داشته و يا تأ یر آن مقدم بر ديگري است ضامن کلیه خسارات وارده خواهد بود. )معاده  

 ( 11۳4قانون مجازات اسالمی مصوب 

جع  حاد عه اي جداگانعه    هم نین ممكن است دو سب  نسبت به زيانديده تأ یر جداگانه داشته باشند يعنی هر ي  از آنهعا مو 

گردند، به عنوان مثال شخصی که مانعی بر سر راه عبور وسايل نقلیه ايجاد نموده است موج  حاد ه رانندگی براي وسیله نقلیه 

اي شود وپس از انتقال زيانديده به بیمارستان، موج  حاد ه رانندگی براي وسیله نقلیه اي شود و پعس از انتقعال زيانديعده بعه     

ن، کادر پزشكی نیز به علت تقصیر باعث فوت نامبرده گردند، در اين صورت هر کدام از دو سب  به صورت جداگانه يعا  بیمارستا

 به تعبیر ديگر هر ي  به نسبت تأ یر خو، مسئولیت جبران خسارات وارده به زيانديده را برعهده دارند.

و وزارت راه و ترابعري در خعارج از شعهرها حفعظ و نگهعداري      با توجه به اينكه يكی از و ايف شهرداري ها د رداخل شهرها  -۱

هر گاه دستگاههاي مذکور و ايف خود را در اين خصوص رعايت ننمايند و منجر به حاد ه راننعدگی   باشد میمعابر و رفع موانع 

ي و مدنی بوده داراي مسئولیت کیفر 11۳4قانون مجازات اسالمی مصوب  823گردد و موج  فوت فردي گردد، بر اساس ماده 

و نسبت به ساير خسارات جانی و مالی صرفاً مسئولیت مدنی خواهند داشت. در صورت شناخته شدن به ايجادکننده، موانع هعر  

 دو در مقابل زيانديده داراي مسئولیت تضامنی می باشند.

 مسئولیت مدنی می باشند: سازندگان و تعمیرکاران وسايل نقلیه و قطعات يدکی آن در صورت وجود شرايط ذيل داراي -3

وسیله نقلیه يا قطعه تولیدي يا تعمیر وسیله نقلیه فاقد ايمنی باشد. البته در زمان متعارفی پس از تحويعل وسعیله نقلیعه کعه      -

 بتوان عی  و نقص را به سازنه يا تعمیرکار قابل انتساب دانست.

 ، گردد.باشد میء و ايف راننده نعدم ايمنی موج  عی  و نقص حاد  وو ناگهانی که کنترل آن جز -

 بین حاد ه رانندگی و عی  نقص مذکور رابطه سببیت وجود داشته باشد. -

 ضمناً براي مسئولیت مدنی سازندگان و تعمیرکاران وسايل نقلیه دو مبناي حقوقی به شرح ذيل می توان قائل شد:

ردگان عالوه بر اجراي تعهد اصعلی خعود کعه تحويعل وسعیله      مسئولیت قراردادي به دلیل عم انجام تعهد ضمنی، زيرا نامب -الف

نقلیه يا تعمیر آن می باشند در ضمن مكلف به رعايت اصول ايمنی ساخت يا تعمیر می باشند؛ بنابراين در صورت فقدان ايمنی 
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عهد ضعمنی، ضعامن   الزم در ساخت يا تعمیر و بروز عی  و نقص حاد  که منجر به حاد ه رانندگی گردد، به دلیل عدم اجراي ت

 جبران خسارات وارده می باشند.

قانون مسئولیت مدنی، می توان عدم رعايت ايمنعی در سعاخت يعا     1مسئولیت قهري، با توجه به کلیت قاعه تسبی  و ماده  -ب

اسعتناد   تعمیر را تقصیر يا ترك فعل تلقی نمود و در صورتی که اين ترك فعل يا تقصر منجر به حاد ه راننعدگی نامبردگعان بعه   

قاعده تسبی  ضامن جبران خسارت وارده می باشند. البته جهت سهولت ا بات تقصیر می توان به نعوعی بعودن تقصعر در ايعن     

مورد استناد نمود، ولی جهت رفع هرگنه ابهام در اين مورد و با توجه به اجماع حقوقی جهانی در اين مورد الزم است قانونگعذار  

 مورد نمايد. اقدام به وضع مقررات در اين

 تفكی  مسئولیت اشتراکی و تضامنی عاملین ورود زيان -8

هر گاه رند عامل در حاد ه زيانبار مداخله داشته باشند اگر مداخله آنها اشتراکی باشد مسئولیت آنها نیز اشتراکی و بعه نسعبت   

اينكعه قواععد ضعمان قهعري هعر يع  را بعه        ولی هرگاه مداخله آنها به نحو انفرادي يا مستقل باشد با توجه به  باشد میمساوي 

 اعتباري دربر می گیرد هررند اقدام يا تقصر آنها واحد باشد مسئولیت نامبردگان تضامنی است.

براساس اين قاعده می توان در سوانح رانندگی جهت جبران هرره بهت خسارت زيانديده در موارد زير مسئولیت تضامنی برقرار 

 نمود:

که و یفه حفظ و نگهداري معابر را برعهده دارند و افرادي که اقدام به ايجاد موانع در معابر می نمايند يعا   از جمله سازمان هايی

مسئولیت دارند که وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد صالحیت قرار داده است. هررند حقوقدانان در بعضی مواد مسئولیت 

ناي آن را مشخص ننموده اند در حالی که با استدالل فوق می تعوان آن را توجیعه   عاملین ورود زيان تضامنی دانسته اند ولی مب

 نمود.

 

 پیشنهادات

با بررسی نظريات کاشرناسان تصادفات مشخص می شود که نامبردگان به قواعد و مقررات حقوقی جهت عیین مسئولیت معدنی  

يی ندارند بلكه بر اساس آيین نامه راهنمايی و راننعدگی کعه   و رابطه سببیت بین تخلف راننده از مقررات رانندگی و حاد ه، اعتنا

، تعیعین  باشعد  معی تكالیف رانندگان وسايل نقلیه را مشخص نموده، علت تامه تصادفات را که همان علت حقوقی حاد ه رانندگی 

ه راننعدگی متعاقع    می نمايند و به اين جهت ا هارنظر و داوري آنها غالباً سلیقه اي است و مالحظعه معی شعود د ريع  حاد ع     

اعتراضات به عمل آمده توسط اصحاب دعو، کارشناسان مزبور نظرات متعارض ارائه می نمايند. در حعالی کعه آنهعا بايعد ضعمن      

توجه به آيین نامه راهنمايی و زانندگی و آگاهی هاي فنی و تخصصعی مربعوط بعه حعواد  وسعايل نقلیعه، بعراي تعیعین علعت          

ت مدنی در اين حواد  را مورد توجه قرار دند و بر اساس اين قال  ها، علت تصادفات را تعیعین  تصادفات، قواعد حقوقی مسئولی

نمايند، ممكن است اين سوال مطرح شود؛ اعمال قواعد مسئولیت مدنی در اين مورد برعهده قاضی ريدگی کننده است و مربوط 

سان رشته هاي ديگر که صرفاً ا هارنظر کارشناسعی معی   به کارشناسان تصادفات نمی گردد. در پاسخ بايد گفت برخالف کارشنا

قانون ريدگی فوري به خسارات ناشیه از تصعادفات راننعدگی بعه وسعیله نقلیعه موتعوري،        4نمیاند کارشناسان تصادفات به ماده 

حاد عه   مكلفند علت تصادف را تعیین نمیاند و علت تصادف همان علت حقوقی و به عبارت ديگر تعیین اشخاصعی اسعت کعه در   

رانندگی داراي مسئولیت می باشند. بنابراين جهت تعیین مسئولیت مدنی راننده، عدم رعايعت مقعررات راهنمعايی و راننعدگانی     

، بلكه بايد ضمن احراز رابطه سببیت و تطبیق فعل راننده مقصر و ساير عوامعل بعا قالبهعا و قواععد     باشد میتوسط نامبده کافی ن
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صادفات تعیین گردد؛ به اين منظور پیشنهاد می گردد در ي  حاد ه رانندگی دو نوع کارشناي به حقوقی مسئولیت، علت تامه ت

عمل آيد، پس از ا هارنظر فنی، حاد ه توسط دسته اي ديگر از کارشناسان، يعنی کارشناسعان حقعوقی تصعادفات کعه بعه ايعن       

تصادفات و ا هارنظر حقوقی حوا د رانندگی با تشكیل  منظور آموزش داده می شوند مورد بررسی قرار گیرد يا اينكه کارشناسان

تأ یربسزايی در تنظعیم  تصادفات رانندگی، دادگاههاي تخصصی دادگاهها واگذار شد. حاکم شدن موازين حقوقی در رسیدگی به 

االمكعان   رفتار، رانندگان و ساير اشخاص مرتبط با حواد  مذکور خواهد داشت، زيرا هدف قواععد حقعوقی در ايعن معورد حتعی     

تحمیل مسئولیت به اشخاصی است که بیشترين تأ یر را در به جود آوردن حواد  مذکور داشته اند. عالوه بر اين، قابلیت پعیش  

بینی بودن مسئولیت، در صورت ضابطه مند شدن آن مقدور گرديده و در اين صورت، مانع اعمال نظر سعلیقه اي در ايعن معورد    

که بیشترين دصرد از حعواد  زيانبعار در زنعدگی کنعونی بشعر را بعه خعود        تصادفات رانندگی ل می کردد و درنتیجه باعث تقلی

اختصاص داده می گرد؛ بنابراين با توجه به تفكی  و ايف کارشناسان تصادفات از مراجع قضايی و امكعان رسعیدگی عادالنعه و    

يات حقعوقی، قابعل اجعرا در ديگعر کشعورها در ايعن       خصیصه بازدارندگی و مبتنی بودن بر مبانی حقوقی و استفاده از ين و نظر

 ماده به شرح ذيل پیشنهاد می گردد: 11خصوص و درنظر گرفتن نیازهاي روز کشور، قانون پیشنهادي زير  ی 

ااين قانون شامل هرگونه حاد ه رانندگی نايش از وسايل نقلیه متوقف در حال حرت اعم از برخورد با ديگر وسايل نقلیه  -1ماده 

 با ساير موانع، اجسام، عابرين پیاه و انفجار يا آتش سوزي می گردد. يا

از تاريخ تصوي  اين قانون کارشناسان تصادفات اعم از کارشناسان راهنمايی و رانندگی و کارشنسان رسعمی تصعادفات،    -4ماده 

جملعه میعزان سعرعت، فاصعله بعا ديگعر       مكلفند صرفاً حاد ه رانندگی را از نظر فنی و وضعیت ويسله نقلیه د رهنگام تصادف از 

عوامل، رعايت يا عدم رعايت حق تقدم، ساير مقررات راهنمايی و رانندگی، زمان و مكان حاد ه و قابلیت رويت موانع يا اشعیااء و  

وسايل نقلیه متوقف مو ر در حاد ه و با ذکر دلیعل و مسعتندات تشعريح نمعوده و حتعی االمكعان اقعدامات الزم جهعت حفعظ و          

 داري قطعات و لوازم معیوب مثر در حاد ه را به عمل آورند.نگه

 تعین مسئولیت حاد ه رانندگی و علت آن بر اساس اين قانون و توسط دادگاه صالحه به عمل خواه دآمد. -1تبصره 

اننعد  کعه   از تاريخ تصوي  يا نقانون قوه قضايه مكلف است به تدريج اقدام به ايجاد دادگاههاي تخصصعی حعواد  ر   -4تبصره 

 صالحیت رسیدگی به مسئولیت کیفري و مدنی ناشی از آن را دارند، تصوي  آيین نامه مربوط برعهده رئیس قوه قضئیه است.

دارنده وسیله نقلیه متوقف در صورتی که از وسله نقلیه تحت حفا ت او خساراتی از انفجار، آتعش سعوزي، رهعا شعدن      -1ماده 

 خاص يا ساير وسايل نقلیه و ديگر اموال ايجاد شود، مسئولیت جبران آن را برعهده دارند.وسیله نقلیه و برخود با ساير اش

دارنده به شخصی ا الق می شود که صرفاً استیالء مادي نسبت به وسیله نقلیه داشته و حفظ و نگهداري آن را برعهعده   -تبصره

 به او سپرده شده باشد.دارد خواه مال  وسیله نقلیه باشد خواه وسیله نقلیه تحت هر عنوان 

هرگاه ارنده ويسله نقلیه آن را ر اختیار افراد فاقد صالحیت رانندگی از قبیل فاقد گواهینامه رانندگی، بیمعار يعا مسعت     -2ماده 

قرار دهد و تقصیر مذکور منجر به حاد ه رانندگی شود، در اين صورت دارنده و راننعده وسعیله نقلیعه در مقابعل زيانديعده داراي      

 .باشد میئولیت تضامنی مس

؛ بنابراين صرف عدم ا الع بدون جستجو و دقعت الزم،  باشد میدارنده مكلف به احراز صالحیت راننده به نحو متعارف  -1تبصره 

 .باشد یمکافی ن

 .باشد میعدم حفا ت متعارف از وسايل نقلیه نیز مشمول حكم ماده فوق  -4تبصره 
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ی بدون دخالت ساير عوامل خارجی، حاد ه منجر به زيان واقع شود مسعئولیت راننعده بعه    در صورتی که از فعل رانندگ -5ماده 

 شح ذيل خواهد بود:

اگر حاد ه ناشی از تقصیر )بی احتیا ی، بی مباالتی، عم رعايت نظامات دولتی، عدم مهارت( راننعده بعوده و منجعر بعه فعوت يعا       

مقررات جزائی و مسئولیت مدنی خواهد بعود. د رصعورتی کعه راننعده     صدمات بدنی گردد، راننده داراي مسئولیت کیفري ووفق 

فاقد تقصیر باشد ولی فعل رانندگی او منجر به حاد ه اي شود از قبیل حواد  ناشی از عی  و نقعص ناگهعانی و حعاد  وسعايل     

 نقلیه، راننده صرفاً داراي مسئولیت مدنی خواهد بود.

از دخالت عوامل متعدد باشد مسئولیت مدنی ناشعی از آن بعه شعرح ذيعل تعیعین      در صورتی که حاد ه رانندگی ناشی  -۱کاده 

 خواهد شد:

در صورت برخورد وسله نقلیه در حال حرکت با وسايل نقلیه متوقف و ساير اشیاء و اجسام که ئر محل غیرمجاز و فاقد ديد از -1

ی و رانندگی عالئم هشداردهنده نیز نص  نگرديعده باشعد   نظر موقعیت زمانی و مكانی قرار گرفته اند و مطابق آيین نامه راهنماي

اگر شخص يا اشخاصی که اشیاء، اجسام و وسايل نقلیه مذکور را با وصف فوق قرار داده اند مشخص شوند ضامن کلیه خسعارات  

 خواهد بود. وارده خواهند بود. در صورت عدمشناسايی، عوامل مذکور در حكم قوه قاهره تلقی شده و راننده فاقد مسئولیت

حكم اين ماده در موردي که مونع غیرقابل رويت از قبیل راله يا مواد لغزنده و غیره در معبر عمومی وجود داشته باشعد   -تبصره

 اعمال خواهد شد.

و اگر حاد ه رانندگی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه باشد که هر دو در حال حرکت بوده و حرکت آنها مو ر در حاد ه باشد  -4

هر دو مقصر بوده بدون اينكه تقصیر آنها نسبت به يكديگر تقدم و تأخر داشت هباشد و يا فاقد تقصیر بعوده و يعا يكعی مقصعر و     

ديگري فاقد تقصیر ولی در ايجاد حاد ه نقش داشت هباشد که در اين صورت هر ي  از رانندگان ضامن نیمی از خسارات وارده 

شینان، صاحبان محموله و خسارات وارده به وسیله نقلیه و راننده به وسیله نقلیه مقابل خواهند به وسیله نقلیه مقابل اعم از سرن

 بود. بديهی است مسئولیت کیفري راندگان در اين مورد وفق مقررات جزائیی مشخص خواهد شد.

ديگري برخورد نموده باشد، اگعر   در حواد  راننگی که در آن دو يا رند وسیله نقلیه مداخله داشته باشند که يكی از آنها به -1

وسیله نقلیه اي که به علت عدم رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی از جمله عدم رعايت حق تقدم بر سر راه عبور ديگري قعرار  

 گرفته و حاد ه را برايويسله ديگر اجتناب ناپذير نمايد ضامن کلیه خسارات وارده ناشی از اين حاد عه خواهعد بعود د رغیعر ايعن     

 صورت مسئولیت برعهده وسیله نقلیه اي است که به ديگري برخورد نموه است

هر گاه دو وسیله نقلیه در حال حرکت به يكديگر برخورد نمايد که تقصیر و عدم تقصیر آنها مشخص نگردد، در صورتی کعه   -2

و اگر يكعی از آن   باشد میاين ماده  4به يكديگر برخورد نموده باشند؛ موضوع از مصاديق تصادم محسوبمی گردد و مشمول بند 

 دو به ديگري برخورد نموده باشد مسئولیت برعهده نامبرده خواهد بود.

قعانون   2ناشی از برورد وسايل نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده حس  معورد موضعوع مشعمول معاده     تصادفات رانندگی در  -5

خواهد بود، ولی در هر صورت هررند عابر مقصعر باشعد    11۳4می مصوبقانون مجازات اسال 542ايمنی راهها و راه آهن و ماده 

قانون نحوه ريسدگی بعه تخلفعات و اخعذ جعرايم راننعدگی       8مشمول مقررات بیمه شخص  الث خواهد بود و حكم تبصره ماده 

 عالوه بر شهر تهران شامل شهرهاي ديگر نیز می گردد.

قطعات يعدکی آن در صعورتی کعه و یفعه خعود را مبنعی بعر سعاخت و تعمیعر          سازندگان و تعمیرکاران وسايل نقلیه و  -3ماده 

استاندارد و داراي ايمنی، رعايت ننمايند و اين تقصیر موج  حاد ه راننعدگی شعود، مشعروط بعه اينكعه عیع  و نقعص در دوره        
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یت جبعران کلیعه خسعارات    تضمین يا دوام متعارف وسیله نقلیه يا قطعه يا تعمیر واقع شده و علت منحصر حاد ه باشد، مسعئول 

 وارده را در مقابل زيانديده برعهده دارند.

شهرداري ها در داخل شهرها و وزارت راه و ترابري در خعارج از شعهرها و یفعه حفعظ و نگهعداري و کنتعرل مععابر را         -8ماده 

و هرگاه ساير اشخاص در ايجاذ برعهده دارند، هرگاه از انجام و ايف خود قصور ورزند ضامن جبران خسارات زيانديته می باشند 

موانع در معابر دخالت داشته باش و سازمانهاي مذکور نیز از انجا و ايف خود در اين مورد قصور نمايند مسئولیت نمايندگان در 

 مقابل زيانديده تضامنی خواهد بود.

نگهداري آن را بعر عهعده دارد و بايعد    به  ور کلی هر دستگاه و يا شخصی اقدام به ايجاد راهی می نمايد و یفه حفظ و  -تبصره

پیش بینی هاي الزم در اين مورد را بنماد در غیر اين صورت مسئولیت ناشی از حواد ی که ناشی از عدم انجعام و یفعه معذکور    

 را برعه ده دارد. باشد می

یله نقلیعه اي ايجعاد شعده    در مواردي که رانندگان وسايل نقلیه جهت فرار از خطر و حاد ه اي که توسط شخص يا وس -۳ماده 

ناگزير به حاد ه اي شوند در صورتی که عرفاً ضررو زيان وارده از آن کمتر از حاد ه اي است که راننده از آن فرار نمعوده اسعت؛   

در اين صورت راننده مذکور مسئولیتی ندارد، بلكه مسئولیت اين حاد ه برعهده شخص يا وسیله نقلیه اي است که سب  ايجعاد  

 يده است و در صورت عدم شناسايی عامل مذکور در حكم قوه قاهره تلقی و راننده مسئولیت نخواهد داشت.آن گرد

در موردي که راننده براي جلوگیري از خسارت به ديگري ناگزير به خود خسارت وارد نمايعد مشعول حكعم معاده فعوق       -تبصره

 است.

از حواد  وسايل نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشعخاص  العث بعه     از تاريخ تصوي  اين قانون، مسئولیت مدنی ناشی -14ماده 

 شرح ذيل بیمه می گردد:

کارخانجات تولیدکننده وسايل نقلیه مكلفند مسئولیت مدنی دارنده درمقابل شخص  الث را قبل از تحويل به مشتريان نزد يكی 

 از شرکتهاي بیمه گر داخلی بیمه نمايند.

نامه مندرج در بند فوق آن را تمديد نمايند. در غیر اين صعورت   زمینی مكلفند پس از انقضاي بیمه دارندگانوسايل نقلیه موتوري

گر مكلف است خسارات ناشعی از   و وقوع حاد ه رانندگی و مسئولیت مدنی دارنده در مقابل اشخاص  الث مطابق اين قانون، بیمه

ات پرداختی به راننده متخلف مراجعه نمايد. راجع صالح قضايی فوت و صدمات بدنی را جبران نموده و جهت مطالبه کلیه خسار

نماينعد و در صعورت تكعرار مععادل خسعارت وارده بعه        حس  مورد راننده را به ي  تا دو سال محرومیت از رانندگی محكوم می

 نمايند. اشخاص  الث به پرداخت جزاي نقدي محكوم می

منجر به فعوت يعا صعدمات جعانی رافعع مسعئولیت شعرکتهاي        دفات رانندگی تصاقوه قاهره، فعل شخص  الث، فعل زيانديده در 

 گر نخواهد بود. بیمه

را پس از احراز اينكعه صعدمات وارده   تصادفات رانندگی گر مكلفند خسارات ناشی از صدمات جانی در  شرکتهاي بیمه -11ماده 

راجع قضائی تا سقف حداکثر پنجاه میلیون ريال، پعس  سات بدون نیاز به صدور حكم از متصادفات رانندگی به زيانديده ناشی از 

 از گزارش کارشناس مورد و وق، به زيانديده پرداخت نمايند.

 در صورت فرار راننده از محل حاد ه، صندوق تأمین خسارات جانی اين و یفه ر برعهده خواهد داشت. -تبصره
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