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(مقاله علمی پژوهشی)

استخراج قاعدۀ عمومی در مساله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری


محسن صادقی
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ندا خوانزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1397/10/11 :تاریخ تصویب)1399/5/19 :

چکیده
یکی از موارد چالشبرانگیز در دعوای مسئولیت مدنی ،مواردی است که قانونگذار بیمه را برای
یکی از اطراف اجباری کرده است؛ از جمله خسارات ناشی از حوادث رانندگی و خسارات کار.
با توجه به اهمیت این نهاد و عدم مطالعۀ منسجم در مورد تأثیر تقصیر زیاندیده در مواردی که
قانونگذار برای حمایت از یکی از طرفین بیمه را اجباری کرده است ،بررسی دقیق تقصیر زیاندیده
در این موارد خاص ضروری بهنظر میرسد و با وجود تغییر قانون بیمۀ اجباری در سال ،1395
بررسی مطابق با این قانون انجام نگرفته و معموالً مقاالت موجود در این زمینه به قانون بیمۀ مصوب
 ،1347استناد کردهاند ،ازاینرو بهمنظور رفع نسبی خأل موجود این تحقیق به بررسی میزان تأثیر
تقصیر زیاندیده در حوادث رانندگی و عوارض ناشی از کار در قوانین ایران در مطالعۀ تطبیقی با
حقوق کشور فرانسه میپردازد و درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا تقصیر زیاندیده در
حوادث ناشی از کار و رانندگی از قواعد عام مسئولیت مدنی پیروی میکند یا تابع نظام مخصوص
است که فرضیۀ اثباتشده این مقاله آن است که تأثیر تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری از
قواعد عام مسئولیت مدنی پیروی نمیکند و جنبۀ حمایتی این قبیل قوانین مبنای مسئولیت مدنی را
از نظریۀ تقصیر به سمت تقصیر مفروض سوق میدهد .مطالب این پژوهش براساس روش
کتابخانهای در دو بخش ارائه میشود؛ بخش نخست به تبیین مفاهیم و مبانی میپردازد و در بخش
دوم تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری در حقوق ایران و فرانسه بررسی میشود.

واژگان کلیدی
بیمۀ اجباری ،تأمین اجتماعی ،تقصیر زیاندیده ،حقوق ایران ،حوادث رانندگی ،حقوق فرانسه،
خسارات کار.



نویسندۀ مسئول

Email: sadeghilaw@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
دخالت زیاندیده و تقصیر او در ورود زیان از دیرباز در حوزۀ مسئولیت مدنی مطرح بوده و بر
دعوای مطالبۀ خسارت تأثیر عمده داشته است .مطالعۀ نظامهای حقوقی بیانگر این مطلب است
که تقصیر زیاندیده بر دعوای جبران خسارت تأثیر میگذارد .در سالهای پیشین خطا و تقصیر
زیاندیده ،مانع از گرفتن خسارت توسط زیاندیده بوده است .بعدها با پیشرفت اقتصادی و
توسعۀ جوامع ،این رویه تعدیل شد؛ این تعدیل از نظامهای حقوقی کامنال آغاز شد
 )5 :1392و به سایر جوامع نفوذ کرد تا آنجا که در برخی ایاالت آمریکا ،اینگونه تعبیر شد که

(پوراسماعیل،

خطا و تقصیر زیاندیده نباید مانعی بر سر راه جبران خسارت و مسئولیت خطاکار بهشمار رود.
در حقوق رم ،نگاه قانون به تقصیر زیاندیده بسیار سختگیرانه بوده و در فرضی که زیاندیده
مرتکب تقصیر میشد ،از دریافت هر نوع خسارت محروم میشد ،بدون اینکه میزان تقصیر او
و درجۀ تأثیر رفتار وی بررسی شود ،در واقع در مورد تأثیر رفتار زیاندیده بر دعوای مسئولیت
مدنی نگرشی صفر یا صد وجود داشت .در نظام قدیم کامنال نیز همین گونه رفتار میشد،
ولیکن بهتدریج در معرض تغییر و تعدیل قرار گرفت .مفاد این قاعده در حقوق اسالمی تحت
عنوان قاعدۀ اقدام بررسی میشود؛ بدینمعنا که زیاندیدهای که بهنحوی در ورود خسارت به
خود مرتکب تقصیر شده ،در واقع به ضرر خود اقدام کرده است و این اقدام مانع از جبران
خسارت کامل برای وی میشود (شکاری و تقوایی .)6 :1396
مسئلۀ تقصیر زیاندیده در کامنال سابقۀ طوالنی دارد و تحت عنوان قاعدۀ «تقصیر
مشترک» بررسی میشود .در حقوق فرانسه و رم نیز رد پای این موضوع تحت عنوان قاعدۀ
«تقصیر عمومی» وجود داشته است ،ولیکن تحوالت تاریخی آن در نظام کامنال بسیار پراهمیت
و درخور توجه است.
نظامهای حقوقی همواره در برخی مواضع قوانین حمایتی را برای اقشار خاص جامعه
وضع میکنند و در اینگونه قوانین تمایل قانونگذار به سمت یکی از طرفین رابطۀ حقوقی
بهوضوح نمایان است .در برخی از این قوانین ،مقررات بیمۀ اجباری برای حمایت بیشتر از
طرف ضعیفتر مقرر شده است .بیمۀ کارگر توسط کارفرما و بیمۀ شخص ثالث وسیلۀ نقلیه،
از مهمترین مصادیق بیمۀ اجباری در کشور ماست .در اینگونه موارد سؤال این است که آیا
برخورد قانونگذار در مواجهه با تقصیر زیاندیده در مواردی که طرف ضعیفتر مورد حمایت
قانونگذار قرار گرفته -و اجباری بودن بیمه از مصادیق این حمایت است -با سایر موارد عادی
یکسان است یا در این خصوص هم نگاه حمایتی قانونگذار وجود دارد؟ با وجود اهمیت
تقصیر زیاندیده و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی ،بررسی دقیق این نهاد بر دعوای
مسئولیت مدنی در موارد خاص از جمله در موارد بیمۀ اجباری ضروری بهنظر میرسد که
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تحقیق منسجمی در این مورد صورت نگرفته است .از طرفی با توجه به تغییر قانون بیمۀ
اجباری در سال  ،1395و عدم بررسی دقیق این قانون در ارتباط با تقصیر زیاندیده و
اختصاص بررسیهای موجود به تطبیق این موارد با قانون بیمۀ  ،1347این تحقیق به بررسی
تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری در حقوق ایران و فرانسه میپردازد .در این زمینه
پرسش این است که نقش تقصیر زیاندیده در اینگونه موارد چیست؟ و آیا تقصیر زیاندیده
مانع از جبران خسارت میشود؟ بهعبارتی از قواعد عام مسئولیت مدنی پیروی میکند؟ فرضیۀ
اثباتشدۀ این تحقیق آن است که تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری هرچند از قواعد عام
مسئولیت مدنی پیروی نمیکند و نظام خاص خودش را دارد ،ولی کامالً خنثی نیست و در
جبران خسارت تأثیر خواهد گذاشت.
مطالب این پژوهش در روش کتابخانهای در قالب استفاده از منابع فارسی ،انگلیسی و
فرانسوی در مقایسۀ تطبیقی با حقوق فرانسه انجام گرفته است و برای جلوگیری از پراکندگی
مطالب به بررسی موردی تقصیر زیاندیده در حوادث رانندگی و حوادث ناشی از کار در
حقوق ایران و فرانسه میپردازد .بهدلیل شباهتهای فراوان حقوق ایران به حقوق فرانسه و
بهخصوص نزدیک بودن قواعد مسئولیت مدنی این دو کشور و تأثیر فراوان و انکارناپذیر
حقوق فرانسه بر حقوق ایران در بررسی تطبیقی حقوق فرانسه مطالعه میشود.
با توجه به تصویب قانون بیمۀ اجباری شخص ثالث در سال  ،1395مطالعات انجامگرفته
در زمینۀ حوادث رانندگی در تطبیق با قانون بیمۀ مصوب  1347است و تحقیق منسجمی در

زمینۀ تقصیر زیاندیده با نگاه ویژه به موارد بیمۀ اجباری صورت نگرفته 1و با توجه به
گستردگی عملی این موارد گروههای بهرهبردار این تحقیق میتواند شرکتهای بیمه،
کارفرمایان ،کارگران ،مشاوران حقوقی و وکال ،محققان و دانشجویان حقوق باشد.
این پژوهش در دو بخش ارائه میشود؛ در بخش نخست مفاهیم و مبانی ،کلیات قاعدۀ
تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی رومی-ژرمنی ،کامنال و اسالمی تحلیل و بررسی میشود
و در بخش دوم بهطور موردی تقصیر زیاندیده در حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی در
حقوق ایران و فرانسه بررسی خواهد شد.
 .1از جمله تحقیقات انجامگرفتۀ کلی در این مورد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مطالعۀ تطبیقی تقصیر زیاندیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسالمی و کامنال (علیرضا پوراسماعیل )1392 ،است که بهطور
کلی به بررسی این نهاد در موارد عام پرداخته است.
علیرضا یزدانیان نیز ( ،)1394مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه را بررسی و به حوادث
ناشی از کار نیز اشاراتی داشته است.
عبداله خدابخشی ( ،) 1390مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی و به تقصیر زیاندیده در حوادث رانندگی
اشاره کرده و قوانین بیمۀ  1347را بررسی کرده است.
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 .2مفاهیم و مبانی
برای بررسی تأثیر تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری در دعوای مسئولیت مدنی ،تبیین این
قاعده و مبانی آن و بررسی دقیق این نهاد در نظامهای حقوقی مختلف ،ضروری بهنظر
میرسد .به همین دلیل در بخش نخست به بیان مفاهیم کلی و تبیین قاعدۀ حقوقی تقصیر

زیاندیده در نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی ،کامنال ،فقه اسالمی و حقوق ایران پرداخته
خواهد شد.
 .2.1بررسی قاعدۀ تقصیر زیاندیده و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی
گاه زیاندیده خود در صحنۀ مسئولیت مدنی ایفاگر نقش است ،به این معنا که با خطای خود
در ایراد ضرر شرکت میکند .جبران کامل خسارت ،همواره از دغدغههای اصلی حقوقدانان
بوده که بهعنوان یک قاعده در حقوق پذیرفته شده است .مفهوم این اصل آن است که تمام
خسارات وارده باید جبران شود ،چنانکه گویی خسارت جبراننشده در جامعه نیست
.)102 :1386

(یزدانیان،

.

 .2.2بررسی قاعدۀ تقصیر زیاندیده در حقوق کامنال

حقوق رم منشأ ورود قاعدۀ تقصیر مشترک 1به کامنالست .در حقوق رم ،هر گاه تقصیر
زیاندیده در ورود زیان دخالت میداشت ،بهطور کامل از دریافت خسارت محروم میشد و
این موضوع اهمیتی نداشت که میزان تقصیر زیاندیده چه مقدار بوده است .در نظام قدیم
کامنال نیز مطابق قاعدۀ معروف «تقصیر مشترک» زیاندیده در فرض ارتکاب تقصیر ،بهطور
کامل از دریافت خسارت محروم میشد .این قاعده از اوایل قرن نوزدهم در کامنال شهرت
بسزایی یافت (کاظمی .)86 :1390 ،این قاعده اولینبار در انگلیس در پروندۀ باتر فیلد علیه فارستر
( )Butter field v. Forresterدر سال  1810میالدی مطرح شد که در آن قاضی استدالل کرد «اگر
شخص ی مرتکب تقصیر شد ،تقصیر او نباید موجب شود که دیگری احتیاط و مراقبتهای الزم
را انجام ندهد» .بر مبنای این رأی ،این قاعده در حقوق کامنال بسیار رواج یافت و با وجود
همۀ انتقادهای وارده بر آن تا سال  2002در برخی ایالتهای آمریکا اجرا میشد
.)2016:330

( Van,

این طرز تفکر بسیار ناعادالنه و غیرمنطقی بود ،بر همین اساس رویۀ قضایی تالش کرد از
سختی این قاعده بکاهد .دادگاهها بهمنظور تعدیل این رویه این قاعده را در سه مورد اجرا
نمیکردند:
1. Contributory negligence
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اول در موارد عمد زیاندیده در ورود زیان ،همچنین در مواردی که تقصیر وی آنقدر
سنگین بود که در حکم عمد تلقی میشد؛ دوم در مواردی که تقصیر عامل زیان نقض مقررات

قانونی بود؛ سوم نظریۀ «آخرین فرصت» 1که درصدد کاهش دامنۀ اجرای قاعدۀ تقصیر مشترک
بود .بر مبنای این نظریه کسی که آخرین فرصت را برای اجتناب از زیان داشته و از آن بهره
نبرده است ،مسئول است .این قاعده تا حدودی موجب کاهش قلمرو قاعدۀ تقصیر مشترک
میشد.

 .2.3بررسی قاعدۀ تقصیر زیاندیده در فقه اسالمی
در فقه این موضوع ،ذیل عنوان «قاعدۀ اقدام» در ابواب دیات و موجبات ضمان دیده میشود.
در فقه اسالمی برخالف حقوق کامنال ،از همان ابتدا ،تقصیر زیاندیده و دخالت او در ورود
زیان ،ضرورتاً وی را از دریافت خسارت بهطور کلی محروم نمیکرده است ،بنابراین میتوان
گفت آنچه تقریباً پنجاه سال قبل نظامهای حقوق غرب به آن دست یافتهاند ،سالها پیش در
فقه اسالمی وجود داشته است (کاظمی )89 :1390،هرچند قاعدۀ اقدام در فقه اسالمی مطابق با نظر
مشهور فقها از مسقطات ضمان محسوب میشود ،ولی این تفسیر ناظر بر موردی است که
اقدام زیاندیده علت منحصر در بروز خسارت باشد .احکام برخی فقهای دیگر وجود دارد که
بین فروض متعدد قائل به تفصیل شده و به این مسئله پرداختهاند که آیا حادثۀ منتسب به عامل
زیان ،زیاندیده (بهتنهایی) است یا هر دو آنها؟ از جمله میتوان به حکمی که توسط عالمه
حلی بیان شده است ،اشاره کرد« :اگر آتش بهگونهای باشد که امکان خروج از آن برای شخص
نباشد عامل ضامن خسارت است ولی اگر آتش بهگونهای باشد که عادتاً امکان خروج باشد
ولی عمداً یا در نتیجۀ تسامح خارج نشود ،مسئول خود اوست»

(عالمه حلی1413 ،ق ،ج:3

 .)585از

این قبیل تحلیلها اینگونه استنباط میشود که فقها تالش بر شناسایی دقیق عامل زیان داشته و
به صرف قاعدۀ اقدام ،وی را از جبران خسارت محروم نمیکردند.
 .2.4بررسی قاعدۀ تقصیر زیاندیده در حقوق ایران
نظام حقوقی ایران بهطور صریح و مستقل به این قاعده اشاره نکرده و آن را بهصورت یک
اصل و قاعدۀ کلی مطرح نساخته است ،ولی در قوانین پراکنده رد پای این قاعده را میتوان
یافت ،بنابراین بهطور کلی قاعدۀ تقصیر مشترک مورد قبول قانونگذار ما نیز بوده است .از

1. last opportunity
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2

قانون مدنی؛ مادۀ  15قانون بیمۀ مصوب 31316؛ قانون تجارت در مادۀ  4386در مبحث
مسئولیت متصدی حملونقل به آن اشاره میدارد؛ قانون مجازات در مادۀ  ،496در مبحث
مسئولیت پزشک ،مواد  523 ،508و537؛ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز در مادۀ  26به
این قاعده اشارۀ ضمنی دارد.
قانون مسئولیت مدنی در مادۀ  4مواردی را که دادگاه میتواند میزان خسارت را تخفیف
دهد ،برشمرده است که بند  3این ماده مقرر میدارد« :وقتیکه زیاندیده بهنحوی از انحا
موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم ساخته یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکنندۀ
زیان را تشدید کرده باشد».
بنابر مواد ذکرشده اینگونه استنباط میشود که اگرچه قانونگذار به تصریح و بیان کلی

قاعدۀ تقصیر مشترک نپرداخته ،تأثیر زیاندیده در وقوع زیان و میزان خسارت را کامالً پذیرفته
و این قاعده در قواعد عام مسئولیت مدنی مورد پذیرش است.

 .3تقصیر زیاندیده در موارد حمایت قانونگذار از یکی از طرفین
با توجه به مباحث مطرحشده ،تقصیر زیاندیده در میزان مسئولیت مدنی مؤثر بوده و قواعدی
مانند «تقصیر مشترک» و «تقلیل خسارت» در حقوق ایران پذیرفته شده است و در قواعد عام
مسئولیت مدنی مورد پذیرش ضمنی قانونگذار است ،هرچند بهعنوان قاعدهای مستقل به آن
تصریح نشده است .ولیکن مواردی که در خصوص این قاعده ذکر شد ،مربوط به موارد عام
مسئولیت مدنی است که ویژگی خاصی ندارد .در برخی موارد بهدلیل وجود عدم تساوی در
موقعیت طرفین و قصد قانونگذار به حمایت یکی از طرفین رابطه ممکن است قاعدۀ تقصیر
زیاندیده دستخوش تغییر شود و نقش کمرنگتر یا پررنگتری در دعوای مسئولیت مدنی ایفا
کند .از جمله قوانین حمایتی در کشور ما و بیشتر نظامهای حقوقی ،قوانین کار و قوانینی است
 .1مادۀ  240ق مدنی« :اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر
نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد».
 .2مادۀ 263 :ق مدنی« :هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن
و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت».
 .3بیمۀ گذار باید برای جلوگیری از خسارات مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز
بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعۀ خسارت الزم است
بهعمل آورد». ...
 .4اگر مالالتجاره تلف یا گم شود ،متصدی حملونقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن
مالالتجاره مربوط به جنس خود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده یا مرسلالیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از
آنها دادهاند». ...
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که برای حوادث ناشی از رانندگی وضع میشود که در این قوانین بهدلیل ضعیفتر بودن
موقعیت کارگر و حادثهدیده ،قانونگذار در پی حمایت از این افراد ضعیفتر بوده است .برای
حمایت از طرف ضعیفتر ابزار متفاوتی وجود دارد .این ابزارهای حمایتی گاهی کامالً مبنای
تقصیر را عوض میکنند ،ولی در برخی مواقع معیار و مبنای تقصیر عوض نمیشود ،بلکه فقط
بار اثبات را عوض میکند و بر دوش طرف مقابل قرار میدهد .یکی از ابزارهای حمایتی
قانونگذار ،درنظر گرفتن بیمۀ اجباری برای کارفرمایان و دارندگان وسایل نقلیه است .با توجه
با قانون بیمۀ اجباری  1395و قوانین مربوط به حوادث کار ،مشخص میشود که معیار تقصیر
عوض نشده و فقط مفروض قرار گرفته است.
پرسشی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آن است ،نحوۀ تأثیر تقصیر زیاندیده در
موارد بیمۀ اجباری مانند حوادث ناشی از رانندگی و حوادث کار است .آیا میزان تقصیر
زیاندیده در این حوادث نیز مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی است یا از نظام خاص پیروی
میکند؟
 .3.1بررسی حوادث ناشی از کار در حقوق فرانسه
در فرانسه دیدگاه سنتی حقوق ،موجب مقاومت شدید در برابر هر نوع تحول بود .این مسئله
در قرن نوزدهم پس از انقالب صنعتی بسیار مشکلبرانگیز بوده و باید راه چارهای برای آن
اندیشیده میشد .نظام سنتی مسئولیت مدنی فرانسه ،پاسخگوی حوادث ناشی از کار نبود و با
این شرایط قانون  9آوریل  ،1898در این کشور به تصویب رسید .این قانون را اولین قانون
بزرگ اجتماعی فرانسه میدانند ( ،)Duppeyroux,2001:212بنابراین حرکت بهسوی بیمههای
اجتماعی در فرانسه ناشی از حوادث کار بود.
قانون  9آوریل  ،1898نقطۀ عطفی در تحول مسئولیت مدنی فرانسه است .در این قانون
شرایط مسئولیت به نفع کارگران تغییر یافته و قلمرو مسئولیت کارفرمایان گسترش یافت .مبنای
این قانون ،مبتنی بر نظریۀ خطر است (قاسمزاده.)312 :1378 ،
در واقع به این دلیل که صاحب کارخانه از فعالیت خود منتفع میشود ،عدالت اجتماعی
مقتضی آن است که خطرهای ناشی از فعالیت خود را نیز متحمل شود.
مسئولیت کارفرما در این قانون سقف مقطوعی دارد و او ملزم است زیانهای وارده به
کارگر یا ورثۀ او را براساس مبلغی مقطوع که از قبل و به میزان شدت و ضعف زیانهای وارده
تعیین شده است ،جبران کند (.)Despax, 2011:81-83
در صورت عجز کارفرما از پرداخت خسارت ،دو گونه تضمین برای کارگر پیشبینی شده
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 .1ممتاز شناخته شدن طلب کارگر و
 .2ایجاد سرمایۀ تضمینی برای تدارک ناتوانیهای مالی و اجتماعی کارفرمای مسئول.
در رویۀ کارفرمایان فرانسوی ،برای پیشگیری از جبران خسارات سنگین ناشی از
خطرهای شغلی ،مسئولیت شخصی خود را نزد شرکتهای بیمۀ خصوصی ،بیمه
میکردند .با تصویب قانون  19مارس  1905در فرانسه ،بیمۀ کارگران توسط کارفرما
اجباری شد و پس از آن قانونگذار فرانسه ،بیمهگر را مسئول مستقیم زیاندیدگان معرفی
کرد .پس از قانون  ،1898قانون  ،1905مهمترین قانون در زمینۀ مسئولیت کارفرماست
(.)Despax,2011:101
قانون  30آوریل  ،1926تحول دیگری در مورد حوادث ناشی از کار در حقوق فرانسه بود
که به موجب آن ،قواعد  1898در مورد حوادث ناشی از فعالیتهای کشاورزی نیز اجرا

میشد.
بزرگترین تحول در نظام تأمین اجتماعی فرانسه ،با قانون اکتبر  1946رقم خورد که در آن
سازمانهای تأمین اجتماعی جانشین کارفرما شد ،یعنی قانونگذار رأساً نظام بیمههای اجتماعی
را برای جبران حوادث ناشی از کار برگزید (عراقی و همکاران.)49 :1386 ،
با جستوجو در قوانین تأمین اجتماعی کشور فرانسه مشخص میشود که حمایت
حداکثری از کارگران صورت گرفته است ،بهگونهای که برای کارفرما مسئولیت محض درنظر
گرفته شده است .مادۀ  2-441قانون تأمین اجتماعی فرانسه مقرر میدارد که کارفرما مسئول
است شرایط ایمنی را در محیط کار فراهم آورد و بابت ایجاد این ایمنی از نهادی که در همین
قانون تعیین شده است ،مجوز بگیرد .با توجه به اینکه بیمۀ کارگران اجباری است ،در
کارگاههایی که این مجوز وجود دارد ،صندوق تأمین اجتماعی جانشین کارفرما شده و عمالً
صندوق تأمین اجتماعی مسئول پرداخت خسارت به کارگران است و وظیفۀ کارفرما در موارد
حادثه مطابق با مواد  2-441و  ،4-441اعالم دقیق حادثه به تأمین اجتماعی است.
در مادۀ  1-452همین قانون به این مطلب اشاره شده است که درصورتیکه حادثۀ
ایجادشده بهدلیل تقصیر انکارناپذیر کارفرما یا مجموعۀ زیر نظارت او باشد ،آسیبدیده
مستحق دریافت غرامت اضافی است که صندوق تأمین اجتماعی پس از پرداخت ،حق رجوع
به کارفرمای مقصر را دارد .مادۀ  5-452این قانون موارد عمدی کارفرما در ایجاد حادثه را
مشمول قواعد تأمین اجتماعی نمیداند و تنها موردی که کارگر مستقیماً خسارت را از خود
کارفرما دریافت میکند ،همین موارد عمد کارفرماست ،که میتوان گفت این موارد ،عمالً
حادثۀ ناشی از کار تلقی نمیشود .بنابراین در قوانین کار و تأمین اجتماعی فرانسه ،حمایتهای
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بهعملآمده از کارگران به حداکثر مقدار خود بوده و فرض تقصیر زیاندیده و تأثیر آن بر
مسئولیت کارفرما و تأمین اجتماعی منتفی است.
 .3.2بررسی حوادث ناشی از کار در حقوق ایران
در حوادث ناشی از کار ،کارفرما و کارگر دو طرف موجودند .کارفرما در لغت به معنای
صاحبکار ،صاحب کارخانه است و در اصطالح حقوقی کارفرما به فردی گفته میشود حقیقی
یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل حقالسعی کار میکند .در مقابل
کارفرما ،کارگر قرار دارد که شخصی است که به هر عنوان در مقابل حقالسعی به درخواست
کارفرما کار میکند (مدحی.)59 :1394 ،

1

حادثۀ ناشی از کار در مادۀ  60و بند  8مادۀ  2قانون تأمین اجتماعی تعریف شده است .
بهمنظور حمایت از کارگر که در مقابل کارفرما طرف ضعیف محسوب میشود ،قانونگذار
در قانون کار برخی مقررات حمایتی را وضع کرده است ،همچنین قانون مسئولیت مدنی در
تکمیل مقررات قانون کار ،قوانینی دارد که با استفاده از آن ،از اشخاص ثالثی که ممکن است از
فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارتهایی شوند ،حمایت میکند .براساس مادۀ  95قانون
کار ،مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهدۀ کارفرما یا مسئوالن
واحدهاست که در مادۀ  85همین قانون از آنها نام برده شده است .هر گاه بر اثر عدم رعایت
مقررات مربوط از سوی کارفرما یا مسئوالن واحدها حادثهای رخ دهد ،شخص کارفرما یا
مسئول واحد از نظر حقوقی و کیفری مسئول است .تبصرۀ  2مادۀ  85قانون کار مقرر میدارد
«چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع مادۀ  85برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل
و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و
تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی
نخواهد داشت» .نکتۀ مورد توجه در این بحث آن است که ممکن است کارفرما بهطور مستقیم
دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد ،اما به لحاظ حمایت از کارگر ،قانونگذار کارفرما را
مکلف به جبران خسارت کرده است.
عالوهبر آن قانونگذار در ادامۀ سیاستهای حمایتی خود در مادۀ  148قانون کار
کارفرمایان را مکلف کرده است که براساس قانون تأمین اجتماعی ،کارگران واحد خود را بیمه
 .1مادۀ  60قانون تأمین اجتماعی« :حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و بهسبب آن برای بیمهشده
اتفاق میافتد .مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و
محوطۀ آن مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطۀ کارگاه عهدهدار انجام مأموریتی باشد». ...
بند  8مادۀ  2قانون تأمین اجتماعی« :حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیشبینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل
خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمهشده میگردد».
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کنند ،بر این اساس هر کارفرما مکلف است کارگران ثابت و دائم خود را بیمه کند تا اگر
خسارتی در حین کار به کارگر وارد شد ،از طریق بیمه جبران شود.
مادۀ  12مسئولیت مدنی در تکمیل این مبحث مقرر میدارد« :کارفرمایانی که مشمول قانون
کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در
حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی که
اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده بهعمل آورده یا اگر احتیاطهای الزم را بهعمل
میآوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود».
برخی حقوقدانها معتقدند ،با توجه به این ماده مبنای مسئولیت کارفرما ،نظریۀ تقصیر
است ،چراکه خسارت واردشده بهدلیل اهمال کارفرما در انتخاب کارگر مناسب یا عدم مراقبت
و نظارت بوده است (کاتوزیان ،)24 :1377 ،ولیکن بهنظر میرسد در این زمینه مسئولیت مدنی بر
پایۀ فرض تقصیر کارفرما بنا نهاده شده است و تقصیر کارفرما مفروض است ،مگر اینکه او
بتواند خالف این فرض را اثبات کند .با دقت بیشتر در مباحث مربوط به کارفرما و حوادث
ناشی از کار روشن میشود مسئولیت کارفرما پیرو نظریۀ خطر نبوده و مطابق با تبصرۀ  2مادۀ
 95قانون کار و ذیل مادۀ  12قانون مسئولیت مدنی به تقصیر زیاندیده نیز توجه شده است.
مطابق با مفاد مادۀ  91قانون کار سه وظیفه برای کارفرما مقرر شده است .1 :تهیۀ امکانات الزم:
براساس مصوبات شورای عالی حفاظت برای تأمین سالمت و بهداشت کارگران ،کارفرما
موظف است امکانات الزم را تهیه کند و در اختیار کارگر قرار دهد؛  .2ارائۀ آموزش الزم؛ .3
نظارت .بنابراین کارگر تنها زمانی مقصر شناخته میشود که با وجود انجام این سه مرحله
توسط کارفرما با توجه به آموزشهای الزم و قبلی از وسایل ایمنی استفاده نکند.
با توجه به جمیع موارد ذکرشده ،سیاستهای حمایتی قانونگذار از کارگر بهخوبی نمایان
است و در عین حال مسئولیت مطلق را نیز برای کارفرما منظور نکرده است .کارفرما صرفاً در
قبال اعمالی که صراحت ًا یا ضمناً توسط وی مجاز دانسته شده ،مسئول است .برای مثال چنانچه
اتومبیل متعلق به کارفرما در اختیار کارگر باشد و کارگر رفتاری خارج از مناسبتهای کاری
انجام دهد ،کارفرما مسئول نخواهد بود

(بهرامی و آقاعباسی:1392 ،

 ،)70در خصوص مادۀ 12

مسئولیت مدنی نیز فرض تقصیر کارفرما زمانی موجود است که کارفرما نتواند ثابت کند
احتیاطهای الزم را بهعمل آورده است .بنابراین با وجود این فرض قانونی در قوانین کار و
حوادث ناشی از کار به تقصیر زیاندیده توجه شده است ،هرچند دامنۀ عمل آن محدودتر از
موارد عام مسئولیت مدنی است که آن هم بهدلیل حمایتی بودن این قانون است.
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 .3.3بررسی حوادث ناشی از رانندگی در حقوق فرانسه

تحوالت قواعد حقوقی کشورها در مورد حوادث ناشی از رانندگی با توجه به صنعتی
شدن جوامع بسیار شایان توجه بوده است .در این بخش وضعیت حقوقی حوادث ناشی
از رانندگی در قانون کشور فرانسه در مقایسه با حقوق ایران بررسی میشود.
در فرانسه تا قبل از سال  ،1985برای حل مشکالت ناشی از حوادث رانندگی به بند
نخست مادۀ  1384قانون مدنی این کشور مراجعه میشد .متن این قانون مقرر میدارد:
«شخص نهتنها مسئول زیانهایی است که با عمل خود به دیگری وارد آورده ،بلکه مسئول
زیانهای وارده به جهت اشخاص تحت مسئولیت یا اشیا تحت نگهداری خود نیز است».
هرچند تفسیر این بند نیز در رویه نتوانست از تعارض و تهافت آرا در این مورد جلوگیری
کند .این مشکالت سبب شده بود که شرکتهای بیمه ،برای معافیت از مسئولیت خود
بهدفعات به ایرادات تقصیر زیاندیده و تقصیر ثالث متوسل شوند.
سرانجام قانون پنجم ژوئیۀ (1985قانون بدنته) ،1در فرانسه تصویب شد .در این

قانون بیمۀ اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه وضع شد و به قوانین حوادث ناشی
از رانندگی جنبۀ کامالً حمایتی بخشید .این قانون در حقوق فرانسه تأثیر بسزایی
داشت و در زمینۀ مسئولیت مدنی انقالبی ایجاد کرد ( .)Tunc, 1988:371مبنای
مسئولیت مدنی در این قانون کامالً از مبانی تقصیر دور شده است و از نظریۀ جبران
کامل خسارت پیروی میکند .این قانون اصولی را برای جبران کامل خسارت ایجاد
کرد و خسارت کامل بهراحتی با تحقق معیارهای زیر قابل پرداخت بود :یک حادثۀ
رانندگی رخ دهد ،خواهان در این حادثه آسیب ببیند ،وسیلۀ نقلیه در وقوع تصادف
مؤثر باشد (باید به این نکته توجه داشت زمانیکه تصادف رخ دهد ،همیشه وسیلۀ
نقلیه در مورد کسانی که در آن وسیله بودهاند یا با آن برخورد داشتهاند ،مؤثر خواهد
بود ،ولی اگر تصادف رخ نداده باشد ،خواهان باید برای اثبات مؤثر بودن وسیلۀ نقلیه
دلیل بیاورد) ،بین تصادف و آسیب ،رابطۀ مستقیم موجود باشد ،شخص مسبب
حادثه ،راننده یا متولی وسیلۀ نقلیه بوده باشد .در واقع با تحقق عناصر ذکرشده ،حقی
تحت عنوان «حق جبران خسارت» شناسایی میشود.
مطابق با مواد این قانون استناد به فورس ماژور ،در مقابل آسیبدیده از حوادث
رانندگی مسموع نیست و تنها موردی که راننده یا متولی وسیلۀ نقلیه یا بیمهگر را از
جبران خسارت معاف میکند ،اثبات عمد آسیبدیده در ایجاد خسارت به خود

1. Loi Badinter
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است .مادۀ  3این قانون مقرر میدارد ....« :به حادثهدیدگانی که در ایراد آسیب به
خود ،عمد داشتهاند ،خسارتی تعلق نمیگیرد .»...در عین حال براساس مادۀ  5این
قانون« :اگر رانندۀ مسبب حادثه ،مالک وسیلۀ نقلیه نباشد ،جبران خسارت توسط
مالک صورت خواهد گرفت و او حق رجوع به رانندۀ مسبب حادثه را خواهد
داشت» و بدینترتیب حداکثر حمایت از آسیبدیده شده است .در واقع با تصویب
این قانون ،قوانین مربوط به توزیع تقصیر در تصادفات در جایی که رانندۀ مسبب،
مقصر کامل نیست ،نسخ شدهاند (.)Gerven, 2018:4
بخش دوم این قانون ،مقررات مربوط به بیمه و صندوق ضمانت را در حوادث
رانندگی بیان میکند که در این بخش دارندگان وسایل نقلیه مکلف به بیمه کردن
وسایل نقلیۀ خود هستند .مادۀ  8در این بخش بیان میدارد در مواردی که خودرو
مسبب حادثه ،سرقت شده است ،بیمهگر جبران خسارت کرده و بعد به قائممقامی
مالک وسیلۀ نقلیه میتواند به رانندۀ مسبب حادثه رجوع کند .در مادۀ  9این قانون نیز
مقرراتی در خصوص جبران خسارت بهوسیلۀ صندوق ضمانت وضع شده است ،از
جمله اینکه زمانیکه شخص مسبب حادثه ،ناشناخته باقی میماند یا زمانیکه وسیلۀ
نقلیه بیمه نشده است یا زمانیکه بیمهگر ورشکست شده باشد یا بهطور کلی زمانیکه
راه دیگری برای جبران خسارت باقی نماند ،جبران خسارت توسط صندوق ضمانت
صورت خواهد گرفت.
مالحظه میشود که قوانین حاکم بر حوادث رانندگی در حقوق فرانسه کامالً
جنبۀ حمایتی دارد و بهطور کلی هدف جبران کامل خسارت در اولویت قانونگذار
آن کشور قرار گرفته است.
بهنظر میرسد قوانین رانندگی و حوادث ناشی از رانندگی در ایران و فرانسه
بسیار شبیه بوده و مبنای هر دو جبران کامل خسارت بوده و کمتر به تقصیر زیاندیده
توجه شده است و تنها مورد اثبات عمد زیاندیده در آسیب به خود است که در هر
دو کشور موارد اثبات عمد زیاندیده از شمول قواعد بیمۀ اجباری و در نتیجه
حمایت قانونگذار خارج میشود.
 .3.4بررسی حوادث ناشی از رانندگی در حقوق ایران
حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه ،مهمترین و شایعترین شبهجرمی است که در سالهای
اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است (کاتوزیان و همکاران .)59 :1380،اهمیت این حوادث تا
آنجاست که نظام خاص بر آنها حکومت میکند و مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی نیست.

استخراج قاعدۀ عمومی در مساله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری

585

مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،از مهمترین مظاهر مسئولیت مدنی است و نقش بیمه نیز
به تکمیل ظرفیتهای قانون برای جبران خسارت بازمیگردد (خدابخشی.)110 :1390 ،
از آنجا که زیاندیده که معموالً عابر پیاده است ،در این حوادث طرف ضعیفتر است،
قانونگذار با وضع مقرراتی از جمله اجبار بیمۀ ثالث در پی حمایت از این طرف ضعیفتر
است .در قانون اصالح بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیۀ موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث مصوب  ،1387قانونگذار در مادۀ  1الزام به بیمه کردن وسیلۀ نقلیۀ
موتوری را بیان میکند ،همچنین مادۀ  2قانون بیمۀ اجباری مصوب  1395مقرر میدارد« :کلیۀ
دارندگان وسایل نقلیۀ موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند
مکلفاند وسایل نقلیۀ خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیۀ
مذکور که در اثر حوادث وسایل نقلیۀ مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار
مندرج در مادۀ  8این قانون نزد شرکت بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمۀ مرکزی
داشته باشد ،بیمه کند» .با توجه به حمایتی بودن قوانین بیمۀ اجباری و رسیدگی به تخلفات
رانندگی سؤال این است که آیا مسئولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه محض است یا تقصیر زیاندیده
نیز در این خصوص نقش ایفا میکند؟
مادۀ  26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر میدارد« :در راههایی که برای عبور
عابران پیاده عالئم ،تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفاند
هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به عالئم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل
از نقاط خطکشیشده ،گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند .هر گاه عابران
به تکلیف مذکور عمل ننمایند ،در صورت تصادف با وسیلۀ نقلیه ،راننده مشروط به اینکه کلیۀ
مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیلۀ نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد
خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت .عدم مسئولیت راننده مانع استفادۀ
مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد .»...با توجه به این ماده درمییابیم که بهطور
ضمنی به تقصیر زیاندیده و نظریۀ تقصیر مشترک اشاره شده است .اگر عابر پیاده به عالئم
رانندگی و عالئم مخصوص توجه نکند و با بیاحتیاطی از مکانهای ممنوع یا مکانهای
مخصوص رد شود ،در واقع به ضرر خودش اقدام کرده است و نباید رانندۀ وسیلۀ نقلیه را از
این نظر مقصر و مسئول مطلق قلمداد کرد و مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی عابر پیاده را به
دوش راننده که تقصیری مرتکب نشده است ،انداخت .آنچه مسلم است با توجه به ادامۀ ماده،
مسئولیت مدنی زیاندیده مانع از استفادۀ وی از خدمات بیمهای نیست ،چراکه همانگونهکه
اشاره شد ،بیمۀ ناشی از حوادث رانندگی و شخص ثالث جنبۀ تکمیلی دارد .در خصوص
استفادۀ زیاندیدۀ مقصر از بیمه در قانون اصالح بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ
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نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب  ،1387صحبتی از تقصیر زیاندیده نشده
بود و بهنظر میرسید در صورت اثبات تقصیر زیاندیده مانعی برای استفادۀ زیاندیده از
خدمات بیمهای وجود نداشت ،ولی در هر حال برای رفع ابهام قانونگذار این موضوع را در
قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ
مصوب  ،1395مطرح کرده است و بند «الف» مادۀ  4این قانون مقرر میدارد« :درصورتیکه
وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه دارای بیمهنامۀ موضوع این قانون باشد ،جبران خسارتهای واردشده
در حدود قانون بر عهدۀ بیمهگر است» .همانگونهکه مشاهده میشود ،این ماده بهصورت مطلق
بیان کرده که در صورت وجود بیمهنامه ،جبران خسارت بر عهدۀ بیمهگر است و فرقی بین
فروض تقصیر یا عدم تقصیر زیاندیده قائل نشده است.
مادۀ  17قانون مزبور موارد خارج بودن از شمول این قانون را برمیشمارد و در بند «ت»
مقرر داشته است« :اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی ،اسقاط جنین،
و نظایر آن ،»...بنابراین باید میان دو فرض قائل به تفکیک شد:
 .1فرض اثبات عمد زیاندیده در آسیب به خود که در این فرض نهتنها مسئولیت مدنی
راننده منتفی است ،بلکه زیاندیده حق استفاده از مزایای بیمه را هم نخواهد داشت.
 .2فرض وجود تقصیر زیاندیده بدون اثبات عمد در آسیب به خود ،در فرض تقصیر بدون
عمد مثالً قصور از موارد برشمردهشده در مادۀ  26رسیدگی به تخلفات رانندگی اگرچه رانندۀ
مسبب حادثه مسئولیت مدنی ندارد ،ولی آسیبدیده از مزایای بیمه استفاده خواهد کرد و
بیمهگر مسئول جبران خسارت است که این امر بهعلت حمایت قانونگذار از زیاندیدۀ حوادث
رانندگی است.
شایان ذکر است ،این مورد و اشاره به تقصیر زیاندیده ،از تغییرات و اصالحات قانون بیمه
است ،درحالیکه در قانون بیمۀ اجباری سال  ،1347تنها مصداقی که با توجه به تقصیر
زیاندیده از شمول بیمه خارج میشد ،خسارات وارد به متصرفان غیرقانونی و رانندگان فاقد

گواهینامۀ رانندگی بود 1و در آن قانون به عمد زیاندیده در ایراد آسیب به خود اشارهای نشده
بود و در قانون مصوب  1387نیز این مورد ذکر نشده بود.
فروضی که در باال مطرح شد ،مربوط به زمانی بود که وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه دارای
بیمهنامۀ معتبر است ،ولیکن در فرضی که وسیلۀ نقلیه بیمه نباشد ،بند «ب» مادۀ  4مقرر
میدارد« :درصورتیکه وسیلۀ نقلیه ،فاقد بیمهنامۀ موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد
مندرج در مادۀ  21این قانون باشد ،خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق با رعایت مادۀ 25
 .1مادۀ  4قانون بیمه اجباری مصوب « :1347موارد ذیل از شمول بیمۀ موضوع این قانون خارج است -4 ...خسارات وارد به
متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامۀ رانندگی».
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این قانون جبران میشود .»...همانگونهکه از این ماده برمیآید ،در این فرض هم جبران
خسارت توسط صندوق بهطور مطلق بهکار رفته و مشروط به عدم تقصیر زیاندیده نشده
است ،بنابراین با توجه به مجموع مواد مرتبط با این امر تنها در فرض اثبات عمد زیاندیده
است که جبران خسارت منتفی خواهد بود و در بقیۀ موارد از جمله تقصیر بدون عمد،
خسارت حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق جبران خواهد شد .رویکرد صندوق تأمین
خسارت در رابطه با تقصیر زیاندیده در قانون بیمۀ مصوب 1347و  1395یکسان بود و در آن

قانون نیز با توجه به مواد  1 10و  6آییننامۀ اجرایی صندوق ،2تقصیر زیاندیده در دریافت
خسارت توسط صندوق نقشی ایفا نمیکرد.
با توجه به اهمیت فراوان حوادث رانندگی و آثار مخرب آنها و همچنین ازدیاد وسایل
نقلیۀ موتوری بهتبع افزایش جمعیت ،رویکرد حمایتی قانونگذار در این مورد بهوضوح
مشخص است و بهنظر میرسد با توجه به خطر وسایل نقلیه برای سالمت افراد ،رویکرد
مناسبی باشد .از طرفی استثنا کردن موارد عمد زیاندیده از ورود آسیب به خود نیز اقدام
شایستهای است که مانع از سوءاستفادههای احتمالی میشود.

 .4نتیجهگیری
مبنای کلی و اصلی مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما در قواعد عام مسئولیت مدنی
نظریۀ تقصیر است ،ولیکن در موارد بیمۀ اجباری از جمله حوادث ناشی از کار و
حوادث رانندگی به دالیل مختلف از جمله نظریۀ تقابل خطر قانونگذار در پی حمایت
از طرف ضعیفتر بوده است (بادینی .)18 :1382 ،از جملۀ این حمایتها اجباری کردن بیمه در
این زمینههاست .تقصیر زیاندیده در ایجاد حادثه ،تحت عنوان قاعدۀ تقصیر مشترک در قوانین
ما بهرغم اشارۀ مستقیم و عدم تصریح پذیرفته شده و در قوانین مختلف رد پای پذیرش این
قاعده را شاهدیم و علیاالصول زیاندیدۀ مقصر مستحق جبران خساراتی
که با تقصیر خود بهوجود آورده یا کوشش الزم را برای کاهش دامنۀ ضرر
نکرده است ،نخواهد بود .در حوادث ناشی از کار و رانندگی بهدلیل حمایتی بودن این قوانین

 .1مادۀ  10قانون بیمۀ اجباری مصوب « :1347برای جبران زیانهای وارده به اشخاص ثالث که بهعلت بیمه نبودن وسیلۀ نقلیه،
بطالن یا تعلیق قرارداد بیمه ،تعلیق تأمین بیمهگر ،فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمهگر قابل
پرداخت نباشد ...،صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأسیس میشود که بهوسیلۀ شرکت بیمۀ ایران اداره
خواهد شد».
 .2مادۀ  6آییننامه« :اشخاص ثالث زیان دیده که به علل مذکور در مادۀ  10قانون بیمۀ اجباری نتوانند خسارت خود را از
بیمهگران دریافت نمایند میتوانند ظرف  10روز از تاریخ دریافت پاسخ بیمهگر مبنی بر مطالبۀ خسارت درخواست غرامت
خود را به ضمیمۀ پاسخ مذکور برای صندوق ارسال نمایند».
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تقصیر زیاندیده در میزان خسارت نقش کمرنگتری ایفا میکند .از جمله اینکه در حوادث
ناشی از کار صرف تهیۀ لوازم ایمنی توسط کارفرما کافی نیست و او باید عالوهبر تهیۀ این
لوازم آموزشهای الزم را به کارگران ارائه دهد و مدام بر آنها نظارت داشته باشد .تنها در
صورت اثبات رعایت این سه امر (ارائۀ امکانات ،آموزش و نظارت) اگر باز هم کارگر
بیتوجهی و بیمباالتی کرد ،تقصیر او شناخته شده و کارفرما معاف از جبران
خسارت میشود .نکتۀ قابل تأمل در اینگونه قوانین حمایتی ،اقدام بهعنوان قائممقامی توسط
بیمهگری است که جبران خسارت کرده و هماکنون در پی اعمال حق قائممقامی است .در این
موارد بیمهگر با اثبات تقصیر میتواند به عامل زیان مراجعه کند و اصوالً تا قبل از اثبات فعل
زیانبار نمیتواند بهعنوان قائممقام اقدام کند .باید به این موضوع توجه داشت که رابطۀ میان
بیمهگذار و بیمهگر مبتنی بر قرارداد و مقررات بیمهای است و نباید ارکان مسئولیت مدنی و
مقررات خاص آن را در روابط بیمهگر و بیمهگذار وارد کرد .در خصوص مبنای مسئولیت
مدنی کارفرما و دارندۀ وسیلۀ نقلیه بهنظر میرسد با توجه به حمایتی بودن قوانین در این
خصوص قانونگذار بهجای تمرکز بر فعل عامل زیان بیشتر به منافع ازدسترفتۀ زیاندیده
توجه کرده و همت خویش را در جهت تضمین حقوق وی بهکار گرفته است و بهنظر میرسد
بهترین نظریهای که برای مبنای مسئولیت مدنی این دو گروه بتوان درنظر گرفت ،نظریۀ تضمین
حق است .در قوانین کشور فرانسه همین میزان از تقصیر کارگر هم پذیرفته نشده و همین که
کارفرما ایمنی الزم را در محیط کار فراهم و کارگر را بیمه کرد ،دیگر صندوق تأمین اجتماعی
جانشین کارفرما شده و همۀ خسارتهای کارگر جبران میشود و در عین حال از رویارویی
طرفین حادثه جلوگیری میشود .جانشینی صندوق تأمین اجتماعی با کارفرما اقدام بسیار
مناسبی است که در قوانین کشور فرانسه وجود دارد .بایدتوجه داشت که وضعیت اقتصادی و
تولیدی در فرانسه با ایران متفاوت بوده و نظام تأمین اجتماعی فرانسه ،از قویترین نظامهای
تأمین اجتماعی دنیاست ،بنابراین نمیتوان الگوی جانشینی صندوق تأمین اجتماعی با کارفرما
را در ایران پیاده کرد  ،در عین حال که با توجه به بسترهای موجود در فضای کارگری و
کارفرمایی ایران ،این جانشینی ممکن است این مخاطرۀ اخالقی را بهوجود آورد که با اطمینان
از راحتی پرداخت خسارت توسط صندوق تأمین اجتماعی کارگران و کارفرمایان به سمت
بیاحتیاطی رفته و توالی فاسد خواهد داشت .همچنین با توجه به اصل  75قانون اساسی
پیشنهادها در خصوص لوایح قانونی که به تقلیل درآمد یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد،
در صورتی قابل طرح است که در آن تأمین هزینۀ جدید معلوم شده باشد و بهراحتی نمیتوان
راهحل جایگزینی را مطرح کرد ،ولیکن راهکارهایی برای بهتر شدن وضعیت موجود مطرح
است .برای مثال با توجه به اینکه بیمۀ مسئولیت مدنی برای کارفرما اجباری نیست ،ولی با
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توجه به حمایت دولت از کارگران در این زمینه و ایجاد شرایط سخت برای کارفرما ،در
صورت بروز حادثه ،بیمۀ مسئولیت مدنی برای کارفرمایان اقدام بسیار مهم و ضروری است که
بهتر است پوشش این بیمه برای کارفرما اجباری شود .در عین حال برای جلوگیری از اعمال
بیاحتیاطی و ترغیب کارفرما به رعایت تدابیر ایمنی میتوان در قرارداد بیمۀ مسئولیت مدنی
منعقده بین بیمهگر و بیمهگذار درصدی از خسارت را بهصورت فرانشیز 1برای بیمهگذار درنظر

گرفت که هم توجیه اقتصادی دارد و هم کارفرما در عین آسودگی خاطر مجبور به رعایت
ایمنی میشود و حمایت حداکثری هم از کارگر بهعمل خواهد آمد .نکتۀ دیگر در قوانین تأمین
اجتماعی فرانسه که بسیار حائز اهمیت است ،در موارد تقصیر انکارناپذیر کارفرماست که
زیاندیده را مستحق دریافت غرامت اضافی میکند ،درحالیکه در قوانین کشور ما در این مورد
بهخصوص با توجه به مادۀ  66قانون تأمین اجتماعی رویۀ عجیب و غیرعادالنهای که ایجاد
شده ،این است که مسئولیت کارفرما در این زمینه محدود به استرداد هزینۀ مزایای تأمین
اجتماعی نیست و کارگر مصدوم یا ورثۀ او میتوانند مجدداً علیه کارفرما شکایت کنند و دیه
را مجدداً از او بگیرند ،درحالیکه کارفرما قبالً حق بیمه را پرداخت کرده است (بادینی.)49 :1387 ،
در حوادث ناشی از رانندگی نیز عالوهبر اینکه دارندگان وسایل نقلیه موظفاند
وسایل خود را بیمه کنند ،تقصیر زیاندیده در صورت عدول از مقررات مادۀ 11
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اثبات میشود و مسئولیت مدنی رانندۀ مسبب
منتفی میگردد ،ولی این موضوع مانع استفادۀ زیاندیدۀ مقصر از مزایای بیمۀ شخص ثالث که
برای رانندگان اجباری است ،نیست و در فرضی که رانندۀ مسبب به این
تکلیف خود عمل نکرده و وسیلۀ نقلیه خود را بیمه نکرده باشد ،خسارات توسط
صندوق جبران خواهد شد .تنها در یک فرض زیاندیده حق استفاده از مزایای بیمه را
نخواهد داشت و آن هم فرض اثبات عمد زیاندیده در آسیب به خود است .در قوانین کشور
فرانسه هم راهحل مشابه وجود دارد و تنها مورد برای عدم شمول خسارت اثبات عمد
زیاندیده در آسیب به خود است .با توجه به احتمال سودجویی برخی افراد از این حمایت
قانونی ،استثنا کردن مورد عمد زیاندیده اقدام بسیار مناسبی است که در قوانین هر دو کشور
ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است.
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