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و نقل جاده اي دوستانه و مسئوليت هاي ناشي از حمل  تعهدات
و فرانسه  مسافر در حقوق ايران

∗عليرضا يزدانيان

و اقتصاد استاديار گروه حقوق خصوصي  دانشگاه اصفهاندانشكده علوم اداري

)7/9/1389: تاريخ تصويب- 26/4/1389: تاريخ دريافت(

:چكيده
و يكي از مباحث و مسئوليت هاي ناشي از حمـل حقوق تعهدات مساله تعيين ماهيت تعهدات

ين نظراتـآنقل جاده اي دوستانه مسافر است كه در برخي از رژيم هـاي حقـوقي نـسبت بـه 

و نقـل دوسـتانه مطلبـي بـه چـشم.جالب ارائه شده است  در حقوق ايران نـسبت بـه حمـل

م و تحليل مساله و تجزيه و نقل حرفه اي است كه نمي خورد رغم اينكـهبنوط به بررسي حمل

در ظاهر آسان به نظر مي رسد اما اندكي تامل نشان مي دهد كه تعيين رژيم حقوقي حـاكم بـر 
و نقل جاده اي مسافر بسيار پيچيده است  و ديگـرح صرييفقدان حكم. حمل  در قانون مـدني

د و نقل مسافر امن مي زند كه در اين مقاله با استفاده از منابع به ابهامات وضعيت حقوقي حمل

و تحليل آن پرداخته مي شود و منابع موجود در حقوق فرانسه به تجزيه .منابع داخلي

: واژگان كليدي
.مسئوليت تقصير، تعهد ايمني، حمل دوستانه،

 Email: dr.alireza_yazdanian@yahoo.com 03117935126: فاكس∗

.اين مقاله نگاه كنيد براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني
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 طرح مساله
و نقل نيست بي ارتباط با توسعه حمل  /Joumard. http://www.inrets.fr/ur/lte(توسعه پايدار

publications/publications-pdf/Joumard/comDDAlger05.pdf 2005:5 et (رغم پيـشرفتبمروزها

و نقل مـسافر حمـل از طريـقو و نقل هنوز يكي از اقسام عمده حمل توسعه در وسايل حمل

 _juridiques. http://www.innovations-transports.fr/IMG/pdf/Obstacles( اتومبيل است

pdf et Oblin.HoDinh.Mameche2006:3(و نقل مسافراز طريق اتومبيل  حال يكي از اقسام حمل

كه راننده و نقلي است ر حمل و از سر ويأاي، دوست يا آشنايي را ديده به حكم اخالق و فت

مييرا مجان آن سوار و نقـل دوسـتانه« كنـد كـه در حقـوق فرانـسه بـه Le(» حمـل transport 

bénévole(كه در اين نوع از حمل شـايع اسـت1.شودگفته مي به تعداد زياد تصادفاتي  با توجه

)Mazeaud,1978.T2:367 (و هاي ناشي از اين رابطـه در مسئوليت در خصوص ماهيت اين رابطه

مي  به آثار عملي مترتـب اوالً:توان به بحث پرداختحقوق تعهدات از دو جهت عمده  با توجه

و قهري بر تع آيـد كـه آيـا اين سوال پيش مي)Mazeaud,1978.T2:368( يين مسئوليت قراردادي

كه وي را مجانو راننده رابطه بين مسافر  وكر سوارياي نه در صـورتي ده نوعي قرارداد بوده يا

به نوبه خود اين سوال مطرح مي  شـود كـهكه اين رابطه به نوعي رابطه قراردادي توصيف شود

مي آيا رابطه  توان با يكي از اقسام عقود معين تطبيق داد يا اينكه رابطه مزبور با احكـام مزبور را

و بايد نوعي عقـد غيـر معـين توصـيف شـود؟ ثانيـاً   در خاصه هيچكدام از عقود سازگار نبوده

و نقل چنين مسافري حادثه كه در جريان حمل و مسافر خسارت ببينـد صورتي اي اتفاق افتاده

مي  كه به قصد احـسان وي را سـوارن راننده تواآيا ده مـسئول جبـران خـسارات وي كـر اي را

و فرانسه مطلبي وجود ندارد جز اينكه رويه؟دانست به سواالت فوق در قوانين ايران در پاسخ

و 1928قضايي فرانسه از سال  ي جالب طرح شـدهيهانظريهو به دنبال آن در بين دكترين آراء

و تحليل مساله در حقوق ايران نيز مفيد فايده باشدتواند در تجزكه مي .يه

و تعميرگـاه1در حقوق ايران ماده و نقـل و گـاراژ قانون موسـسات حمـل هـاي اتومبيـل

مي19/4/1345عمومي مصوب  و تأسيس بنگاه«:دارد مقرر و هاي حمل نقـل اعـم از مـسافري

و سيار اتومبيل، اتوشويي، اتو  سرويس، توقفگاه، گـاراژ عمـومي، مكـان باربري، تعميرگاه ثابت

و آموزشگاههاي رانندگي مستلزم تحصيل پروانه اسـت  1تبـصرهاز.»...براي كرايه دادن اتومبيل

و حومه آيين4 ماده و مسافر در شهر و نقل بار  نيـز1388تيـر19مـصوب نامه مديريت حمل

د كردتوان استنباط مي و نقـل مـسافر صـرفاً ر قالـب شـركت تعـاوني يـاكه فعاليت در حمـل

ميخصوصي ساماندهي شده مجاز مي و از اين مقررات و نقـل كردتوان استنباط باشد كه حمل

1- Bénévolat désigne deux choses: a) l'état de la personne qui exerce une activité sans y être 
obligée et gratuitement, b) l'activité accomplie sans obligation et à titre gratuit. 
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و نقل حرفه. در قالب يك بنگاه ممكن است اصوالً مسافر و در اما اين به حمل اي مربوط بـوده

ا  و بنابرين، اين امر مانع از و نقل دوستانه مطلبي وجود ندارد ز اين نيست كه حمل مورد حمل

و بدون داشتن بنگاه صورت بپذيرد .و نقل مسافر به شيوه دوستانه

به تعيين وضـعيت حقـوقي،از سوي ديگر و نقل دوستانه منوط  تعيين رژيم حاكم بر حمل

و نقـل مـي به حمل به عنوان يك حرفه و نقلي است كه در آن راننده پـردازد كـه نـه در حمل

ح  نه در و بـه ين در اين مقاله ابتـداابنابر. ندارد چندان روشنيقوق ايران وضعيتحقوق فرانسه

و  و نقل مسافر بطور عام به نحو دوستانه بطور خاص ضرورت حمل و نقل مسافر سپس حمل

.گيردمورد بحث قرار مي

و نقل حرفـه: قسمت اول و مسئوليت ناشي از حمل اي ماهيت حقوقي تعهدات
 مسافر 

و-1 آن قرارداد حمل از و تعهدات ناشي  نقل
 تشكيل قرارداد-1-1

و نقـل نـام بـرده به صراحت از قرارداد حمـل و نقل كاال در قانون تجارت در مورد حمل

كه معموالً  در.)119تـا 1385/112،عرفـانيو 1/208ج، 1353، اميد(بر آن است دال صدوربارنامه شده است

ــز ــسافر ني ــل م و نق ــل ــورد حم ــه منز م ــيط ب ــدور بل ــرارداد ص ــه ق ــت ل ــرفين اس ــين ط  ب

)http://www.airmadagascar.com/jcms/images/pdf/conditions_md_fr.pdfــدو در.)2/10ج1353اميــ

و نقـل قـرارداده كه راننده يا متـصدي حمـل حرفـه خـويش را حمـل و نقلي ،نتيجه در حمل

و نقل تشكيل شده  قـانون2 مـاده2و عمليات مزبور در حقوق ايـران طبـق بنـد قرارداد حمل

و در حقوق فرانسه نيز طبق بند  نـوعي فعاليـت تجـاري1قانون تجـارت1-110 ماده5تجارت

.است

1-Art. L110-1 :La loi répute actes de commerce: 
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés  
et mis en oeuvre; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que 
l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par 
locaux; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente 
d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières; 
4° Toute entreprise de location de meubles; 5° Toute entreprise de manufactures, de 
commission, de transport par terre ou par eau; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, 
bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics; 7° Toute 
opération de change, banque et courtage ; 8° Toutes les opérations de banques publiques; 9° 
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; 10° Entre toutes personnes, les 
lettres de change. 
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و نقل-2-1  تعهدات ناشي از قرارداد حمل
و نقل مسافر نيز مانند قراردادهاي ديگر منبع تعهداتي بر ذمه طرفين . اشدبمي قرارداد حمل

و نقل و يا توافق طرفين مـي هاي حرفه در حمل به محض صدور بليط تـوان روابـط آنهـا را اي

و نقل حرفه. نوعي قرارداد دانست  و حال در حمل اي با انعقاد قرارداد مزبورهر يك متعهد شده

ازا تعهـد عمـده متـصدي عبـارت.دشـو تعهداتي بر ذمه ايشان بار مـي   سـت از حمـل مـسافر

كه ماهيت اين نقطه به موقع به مقصد برساند و كه وي را سالم و نيز اين تعهد اي به نقطه ديگر

و تفـريط نـسبت تعهد مسافر نيز پرداخت هزينه.تعهدات، تعهد به نتيجه است  و عدم تعدي ها

مي  و نقل و باشدبه وسيله حمل و تعهـد بـه عـدم افـراط به پرداخت، تعهد به نتيجـه كه تعهد

بـين) تعهـدات قـراردادي(حال آنچه گفته شد مربوط به تعهدات. فريط، تعهد به وسيله استت

و ورورد خسارت، الزام   جديـد بـهيطرفين است كه در صورت نقض هر يك از اين تعهدات

مي) مسئوليت مدني قراردادي(نام مسئوليت مدني مطالـب آتـي مـورد كـه در شودبر ايشان بار

.گيردبررسي قرار مي

و نقل ماهيت قراداد-2  حمل
و نقل مسافر نيز نـوعي قـرارداد كه اگر حمل در حقوق تعهدات اين سوال قابل طرح است

مي باشد و نقل يكي از اقسام عقود معين است يا نوعي قرارداد غير معين باشد آيا قرارداد حمل

.كه در قسمتهاي بعد مورد تحليل قرار مي گيرد

و نقل با عقود معين تحليل قرارداد حمل1-2
و اجـاره بـيش از عقـود ديگـر و نقل بـا وكالـت در ميان عقود معين، احكام قرارداد حمل

.نزديك تر است

مي 378ماده و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود«:دارد قانون تجارت مقرر قرارداد حمل

كه ذيال استثنا شده باشد  كهب.»مگر در مواردي و رغم اطالق اين ماده و نقل كـاال قرارداد حمل

مي  مي مسافر را در بر و نقـل مـسافر بـا عقـد وكالـت سـازگار گيرد به نظر رسد قرارداد حمـل

و نقـل مـسافر زيرا اوالً.نيست و نقل در حقوق تجارت شامل حمل  بر سر اينكه قرارداد حمل

برخـي معتقدنـد.استزيرا در اين قانون نامي از مسافر برده نشده.نيز باشد ترديد وجود دارد

به حمل مسافر از قلم افتاده باشد  از.)1353/305اعظمـي زنگنـه(احتماال جمله مربوط ولـي پـذيرفتن

و نقـل.قلم افتادگي در قانون تجارت دشوار است  زيرا اگر عدم ذكر مسافر در قـرارداد حمـل

مي  بـا ايـن لحـاظ.شدمي بود بايد در مواد ديگر حد اقل نامي از مسافر برده نوعي قلم افتادگي
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چه نمي توان از نظر فن تفسير قوانين از قلم افتادگي مزبور را پذيرفت امـا از نظـر مـصالح اگر

و نقل را شامل حمل مسافر نيـز بـدانيم  زيـرا تفكيـك حمـل.اجتماعي بهتر است قراردادحمل

و نقل مي  به نتـاي مسافر از كاال سبب دوگانگي رژيم حاكم بر حمل ج غيـر منطقـي شود كه گاه

.شودمنتهي مي

و با استناد به اطالق كه قانون تجارت از قلم افتادگي دارد با وجود اين حتي اگر گفته نشود

دو2 ماده2بند  و كاال هر و نقل مسافر مشمول مقررات حقوق قانون تجارت بتوان گفت حمل

و نقل مسافر تجارت است نمي  به عنـوان مثـال.را تابع مقررات وكالت دانست توان حمل زيرا

كه يكي از عقود جايز كردتوان تصور چگونه مي  و نقل تابع عقد وكالت باشد  كه قرارداد حمل

و در حقوق ايران طبق ماده و678بوده قـانون2003در حقوق فرانسه طبـق مـاده قانون مدني

و حجر يكي از طرفين از بين مي1مدني و نيز با مرگ يكي از طرفين  رود؟ با اراده

و مسافر تـابعي از عقـد اجـاره به تبع از فقه حمل كاال از سويي ممكن است گفته شود كه

تا، حلي( است اقـسام«:داردقانون مدني مقرر مـي 513زيرا ماده.)89و70و1365/69،و خويي 1/254ج، بي

و كـارگران از هـر قبيـل-1:عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است  اجـاره-2؛ اجـاره خدمـه

آب يا هوا  و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا كه مـاده مزبـور»متصديان حمل

 Transport. /lexique/ http://www.juritravail.com( است2قانون مدني فرانسه 1779 ترجمه ماده

html(3.مي با وجود به نظر زيـرا عقـد.تواند تابع احكام اجاره باشد رسد حمل مسافر نمي اين

و امروزه عرفا مسافر هنگام خريد بليط، قصد اجاره ندارد .تابع قصد است

و نقل با عقود غير معين2-2  تحليل قرارداد حمل
 1377،شـهيديو1/95ج، 1372،كاتوزيـان(در حقوق ايـران)Les contrats innommés(عقد غير معين

كه در قان)Weill.Terré,1975 :43(و فرانسه)1/81ج و آثـار عقدي است و احكـام ون داراي عنوان

 
1-Art. 2003.
Créé par: Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 Le mandat finit: 
Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, 
Par la mort naturelle ou civile (1), la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, 
soit du mandataire. Nota : (1) : La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854. 
2 -Art. 1779. 
Créé par: Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804  Modifié par la Loi n°67-3 du 3 
janvier 1967 - art. 4 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er août 1967  
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: 
1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes 
ou des marchandises ;3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par 
suite d'études, devis ou marchés. 
3 -Le transport pris au sens de déplacement des marchandises ou de déplacement des 
personnes, est un contrat qui est rangé dans le Code civil dans le louage d'industrie aux 
articles 1779. 
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و طرفين آزادند و اخالق حسنه نباشـد،خاص نيست . منعقد سازند در صورتي كه مغاير قانون

و خـود، عقـد مي رسد تابع عقود معين نبـوده به نظر و نقل مسافر نيز امروزه يدر مورد حمل

.رودمستقل به شمار مي

ت3-2 و نقل؛ از عقد غير معين ا عقدي معين قرارداد حمل
و نقل با عقود غير معين مناسب تر است كه تحليل قرارداد حمل ،ايـن بـا وجـود. گفته شد

به تدريج جايگاه خـويش را در ميـان انـواع امروزه قرارداد به عنوان عقدي مستقل و نقل حمل

به عقد.ه است كردقراردادهاي خاص باز  عقـود معـين. معين استيگويا خود در حال تبديل

)Les contrats nommés(كه در قانون نام عقودي )Weill.Terré,1975 :43( خاص داشـتهيهستند

و شرايط آنها را بيان داشته است در.)1/95ج1372كاتوزيـان(و مقنن احكام حقـوق به همـين جهـت

و نقل جايگاه  دريبرخي از كشورها مانند سوئيس قرارداد حمل  خاص را در ميان عقود معين

.ه استكردات اين كشور پيدا قانون تعهد

و نقل مسافر-3  مسئوليت مدني ناشي از حمل
و نقل مسافر اكنون نوبت بـه طـرح مـساله  مهـم تـرايپس از بيان ماهيت قراردادي حمل

و مي به مقصد نرسد، مـسئوليت متـصدي حمـل به موقع و كه مسافر سالم كه در صورتي رسد

حكم نقل چگونه است؟  اقيفقدان و تجـارت ضاء دارد كـه مـسئوليتتـ صريح در قانون مدني

و نقل مسافر تحليل  به ماهيت تعهدات قراردادي حمل ز نظـر تحليلـيا.دشـو متصدي با توجه

و نقل خود عقد و مشمول قواعـد عمـومي قراردادهـاياگر قرارداد حمل  مستقل به شمار آمده

به نتيجه و نقل، نوعي تعهد 1 استباشد تعهد متصدي حمل

)http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Obligationderesultat.html ــنو ــدين، زيـ  الـ

كه مسافر سالم بـه مقـصد)12/20ج.1404.حكـيمو 1409/580،طباطبايي يزديو 4/262ج، 1413 و در صورتي

و ايـن نقـض تعهـد، خـود تقـصير بـودهشونرسد معلوم مي كه متـصدي نقـض عهـد كـرده د

به اثبات برسـاند،)2/739مجلد،1ج، 1998،سنهوري( و بدون اينكه الزم باشد مسافر تقصير متصدي را

متصدي بايد خسارت مسافر يا بازماندگان وي را جبران سازد مگر اينكه متـصدي بتوانـد قـوه

به اثبات برساند  و مواد229و227مواد( قاهره را ني قانون مـد1148و1147 قانون مدني ايران

از.)2فرانسه به دليل علتي كه خارج كه متصدي وي در فقه نيز در صورتي را باشد توانايي كاال

 
1- Obligation par laquelle le débiteur s´engage à fournir un résultat déterminé. Dans un tel cas 
la responsabilité du débiteur pourra être engagée dès lors que le résultat promis n´est pas 
obtenu.  
2-Art. 1147 Créé par: Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de 
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne 
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هـر چنـد در فقـه در ايـن مـوارد بيـشتر.)4/144ج،1387طوسـي،(ست ضامن نيـ،به مقصد نرساند

از صحبت از  و كمتر به صورت مـستقل سـخن و بطالن عقد اجاره شده مـسئوليت بـه صحت

در.)19/57ج، 1414حسيني الروحـاني،(تميان آمده اس  در حقوق فرانسه نيز بـه جهـت عـدم تـصريح

مقررات براي ساليان متمادي ديوانعالي كشور مـسافر را در صـورت ورود خـسارت مطـابق بـا 

در. دانـست مكلف به اثبات تقصير مي1قانون مدني فرانسه1382قاعده كلي مندرج در ماده  امـا

 ديگـر را مطـرحي در كنار تعهد متـصدي بـه حمـل مـسافر، تعهـد ديوانعالي كشور 1911سال

به نام كه طبق اين تعهد، متصدي متعهد اسـت)L’obligation de securité(» تعهد ايمني«ساخت

به مقصد برساند بـه«و اين تعهد، نـوعي تعهـد)Colin. Capitant.1935.T.2:653( مسافر را سالم

وي است كه در صورتي كه مسافر»نتيجه و به مقصد نرسد تقصير متـصدي محـرز بـوده سالم

ــي  ــسارت م ــت خ ــه پرداخ ــف ب ــومكل ــاند؛دش ــات برس ــه اثب ــارجي را ب ــت خ ــر عل .مگ

)http://www.travail-et- securite .fr/archivests /archivests.nsf /(allDocParRef) /TS681page 34 
1/$File / TS681page34.pdf?OpenElement (به مـواد رسد در حقوق ايران نيزبه نظر مي با توجه

ميراننده:قانون مدني همين نظر قابل پذيرش است 229و 227 كه مسافري را سوار نـد بـهكاي

كه صرف نظر از كندنوعي با وي قراردادي را منعقد مي  يكي از شروط اين قرارداداين است  كه

مي مانند تصادف، احتمال معقول خسارات به مقـصدكراننده تعهد به موقع و ند مسافر را سالم

و اين همان تعهد ايمني است  و يـا.برساند كه مسافر به مقصد نرسيده يا سالم حال در مواردي

به مقصد نمي  و طبق موادبه موقع  قـانون مـدني صـرف229و227رسد اين تعهد نقض شده

و مسافر بدو به اثبات تقصير متصدي مـي نقض عهد تقصير بوده توانـد از وي خـساراتن نياز

كه براي رهايي از بار مسئوليت بايد بار اثبـات  و ديگر اين متعهد است خويش را دريافت دارد

به دوش كشد .فورس ماژور را

به قانون بيمه اجبـاري نيـز مـي توانـد خـسارت خـويش را از دارنـده البته مسافر با توسل

 محافظ هـر2 قانون مدني فرانسه 1384 ماده1در حقوق فرانسه نيز طبق بند.دنكاتومبيل مطالبه 

كه از ناحيه آن شئي به ديگـري وارد شـده شئي از جمله اتومبيل مسئول جبران خسارتي است

 
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, 
encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.  
Art. 1148:  
Créé par: Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Il n'y a lieu à aucuns dommages et 
intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de 
donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 
1-Art. 1382: Créé par: Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 Tout fait quelconque 
de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer. 
2-Art. 1384: Modifié par la Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002 
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais 
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses 
que l'on a sous sa garde. 
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بر.است به اثبـات تقـصير متـصدي نظريهاين مسئوليت مبتني و زيان ديده نيازي  تقصير نبوده

. نخواهد داشت

و نقــل:قــسمت دوم و مــسئوليت ناشــي از حمــل  ماهيــت حقــوقي تعهــدات
 دوستانه مسافر

از نهادهاي مشابه از منظر حقوق فرانسه-1 و نقل دوستانه  تفكيك حمل
و نقل اشخاص در مواردي است كه يكي از اقسام بسيار شايع حمل همانگونه كه گفته شد

به شمار آيد دو راننده و نقل كه متصدي حمل  سـواريسـت يـا آشـنايي را مجـان اي بدون اين

وكند تا به مقصد برساند يا حداقل تا قسمتي از مسير وي را جابجاكمي ند كـه بـه ايـن حمـل

و نقل دوستانه«نقل  Le(»حمل transport bénévole(طبق نظر محاكم فرانسه ايـن. شودگفته مي

و نقـل را نبايـد بـا  و نقـل مجـاني« نوع از حمل Le(» يـا فاقـد درآمـد حمـل transport sans 

rémuneration(وي. يكسان پنداشت و نقـل كـه حرفـه به عنوان مثال زماني كه متصدي حمـل

و نقل بوده مسافري را سوار مي  دارد ايـن ند ولي به جهاتي از وي وجهي دريافت نمـيك حمل

 همان احكامي است كـهو تابع) Viney1995:324(حمل مسافر، مجاني است ولي قراردادي بوده 

به عبارتي مبناي اين مسئوليت تعهـد ايمنـي.د اما حمل دوستانه نيستشدر قسمت قبل مطرح

و فروش اتومبيـل،.)Mazeaud,1978.T2:582( است كه مدير يك نمايشگاه خريد  همچنين زماني

به خريدار احتمالي مي ، اگـر كنـد يـاع ند تـا اگـر پـسنديد ابتكدهد تا آن را آزمايش اتومبيلي را

دراين مـوارد گرچـه عقـد بيـع. حمل دوستانه جايي براي اعمال ندارد نظريهتصادفي رخ دهد

و طبقيمنعقد نشده اما وضعيت  »تعهدايمني«نظريه قراردادي بوجود آمده كه تعهدي نقض شده

بـه نظـر.بدون اينكه نيازي به اثبات تقصير باشد مالك مـسئول جبـران خـسارت خواهـد بـود

و خريـدار حق وقدانان فرانسوي حتي اگر اعتقاد بر اين باشد كه هنوز قراردادي بوجـود نيامـده

كه نهايتاً   چنين خريدار احتمالي احتمالي هنوز طرف هيچ عقدي نيست اما ترديدي وجود ندارد

مي حداقل مانند شخص ثالثي مي كه به بند باشد  قانون مدني فرانسه1384 ماده1تواند با استناد

به اثبات تقصير خـسارات خـويش را دريافـتب و بدون نياز ا استناد به مسئوليت غير قراردادي

.)Starck,1972:100( دارد

و نقل همراه منفعت« حتي در مواردي كه Le(»حمل transport intéressé(وجود دارد، ترديد

و نقل دوستانه كاربرد داشته باشد  كه قواعد حمل ل اگـر پزشـكي بـابه عنـوان مثـا.شده است

كه مشمول قواعـدشواتومبيل يكي از اعضاي خانواده بيمار به بالين بيماري حاضر د گفته شده

و نقل دوستانه نيست .)Starck,1972:100(حمل
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و نقل دوستانه-2  ماهيت حقوقي حمل
 فقدان قرارداد-1-2

به طرح اين مساله مي و نقل دوستانه نوبت كه پس از شناخت حمل آيا در مواردي كه رسد

و مسافر فقط نوعي رابطه دوستي حاكم است يـا  و نقل دوستانه وجود دارد آيا بين راننده حمل

به گونه  در؟كرد خاص از عقد تعبيرايبايد اين رابطه را ثمره عملي تعيين ماهيت ايـن رابطـه

ن. نظام حاكم برمسئوليت راننده است  كه اگر رابطه مزبور قـراردادي باشـد، مـسئوليتبه نحوي

و  و 335تا328در حقوق ايران تابع مواد وي قهري بوده  قـانون مـسئوليت1ه ماد قانون مدني

و در فرانسه نيز بايد تابع مواد امـا اگـر رابطـه مزبـور. باشـد قانون مدني1386 تا 1382مدني

و در حقوق ايران   تا 226تابع مواد قراردادي باشد مسئوليت راننده نيز مسئوليت قراردادي بوده

و در حقوق فرانسه تابع مواد 230 درب. قانون مدني است1155 تا 1146 قانون مدني رغم اينكه

و نقل دوستانه مسافر كوشش مي  ه تا رابطه را قراردادي جلـوه دهـد تـا از بـار اثبـات كردحمل

به زعم اساتيد)Mazeaud,1978.T2:368(تقصير رهايي يابد اي چنين رابطه ولي در حقوق فرانسه

زيـرا. كـرد توان رابطه مزبـور را بـه قـراردادي تعبيـر در حقوق ايران نيز نمي.قراردادي نيست

به عبارتي در اين جا بين مـسافرو)Mazeaud,1978.T2:368(طرفين قصد انشاء عقدي را نداشته 

اي.و راننده توافق دوستانه وجود دارد  و طـرفين قـصد جـاد تعهـد اما ايـن توافـق عقـد نبـوده

به اينكه حرفه چنين راننـده.)Weill.Terré,1975 :33(اندقراردادي نداشته  اي تـصدي بـه با توجه

و نقل نيست  به عنوان قصد ملتزم شدن تلقـي نمي،حمل و در صـورت كـرد توان عمل وي را

فاء در اين موارد مسافر در قالب استي.ترديد در وجود قصد انشاي التزام، اصل بر عدم آن است

و عمل راننده بهره برده است .مجاني از وسيله

و نقل دوستانه-2-2  تعهدات ناشي از حمل
و نقـل دوسـتانه نيـز كه در حمل و نقل دوستانه مانع از اين نيست فقدان قرارداد در حمل

مي. كردبتوان تعهداتي را تصور  و نقل دوستانه كه رايگان نيز  ظـاهر بـه باشـد مـسافر در حمل

ب وه پرداخت هزينه تعهد و بايد از تعـدي به رعايت امانت بوده اي ندارد اما علي القاعده متعهد

و نقل خودداري  به وسيله حمل اما در مورد متصدي ممكن است بـه ذهـن.ندكتفريط نسبت

كه بر نيكوكار نمي  اي كـه سـالها در حقـوق فرانـسه انديـشه. كردتوان تكليفي را تحميل برسد

مي  به تدريج اين انديشه قوت گرفته اسـت كـه در حمـل دوسـتانه نيـز متـصدي.بودحاكم  اما

و بايد مسافر را سالم به مقصد برساند حال در صورت نقض همين. متعهد به تعهد ايمني است

به جبران خسارت تحميل مي  كه بر راننده مسئوليت كه در مباحـث آتـي مـوردشوتعهد است د

.گيردبررسي قرار مي
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و نقل دوستانه مسئول-3  يت مدني ناشي از حمل
و نقل دوسـتانه نمـي كه رابطه موجود در حمل توانـد قـراردادي در قسمت قبل مطرح شد

و نقلي براي  و اكنون اين سئوال جاي طرح دارد كه در صورتي كه در جريان چنين حمل باشد

مي  و سبب خسارت وي شود آيا مسافر با اسـتناد بـه قواعـد تواند مسافر حادثه اي اتفاق افتاده

 نـدكعمومي مسئوليت غير قراردادي خسارات خويش را از راننده يا مالك وسيله نقليه مطالبـه 

)Viney1995:324(دشوكه در قسمت بعد مطرح مي.

و نقل دوستانه1-3  عدم وجود مسئوليت مدني ناشي از شيئ در حمل
در كـرد مقـرر) Mazeaud,1978.T2:580( 1928 مـارس27ديوانعالي كشور فرانسه در ه كـه

و نقل دوستانه، مسئوليت ناشي از شيئ يعني مسئوليت بدون تقصير مندرج در بنـد مورد حمل

به عبارتي بـه نظـر ديوانعـالي كـشور بـا فقـدان رابطـه. قانون مدني كاربرد ندارد1384 ماده1

و ص مـسئوليت مـدني در خـصو قراردادي بين طرفين مسئوليت مدني قـراردادي منتفـي بـوده

به بند از1384 ماده1قهري نيز استناد  قانون مدني فرانسه يعني مسئوليت بدون تقـصير ناشـي

و نقـل حرفـه اي در حقـوق فرانـسه مـسافر.شيئ امكـان نـدارد  بـه ديگـر سـخن، در حمـل

به بند مي به اثبات تقصير 1384 ماده1توانست با استناد جبران خـسارات قانون مدني بدون نياز

راكخويش را از متصدي مطالبه  و خود ديوانعالي كشور نيز مبناي چنـين مـسئوليتي  نظريـه«ند

و نقـل دوسـتانه. دانستمي» تعهد ايمني به نظر ديوانعالي كشور فرانسه در حمـل كه در حالي

به بند مسافر نمي  ات خـويش قانون مدني بدون اثبات تقصير خسار 1384 ماده1تواند با استناد

كه مـسافر بتوانـد.ندكرا مطالبه  به نظر برخي از اساتيد حقوق مدني فرانسه در صورتي هرچند

به ماده   قانون مدني فرانسه به اثبات رساند بايد بتواند خـسارات 1382تقصير راننده را با استناد

ت بـه ذهـن حال ممكن اسـ. Mazeaud,1978.T2:580et (Starck, 1972: 99(ندكخويش را مطالبه

توانـد برسد با وجود بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني زيان ديده هميـشه مـي

و ثمـره  اي بـر راي خسارات خويش را بدون نياز به اثبات تقصير از مالك اتومبيل دريافت دارد

د. نيست 1928 ر زيرا گرچه راي مزبور زيان ديده را از مزيت مسئوليت بـدون تقـصير منـدرج

و در صورتي كه بخواهد مطالبه خسارت كرد قانون مدني محروم1384 ماده1بند راكه ند وي

به اثبات تقصير مي  به قانون بيمه اجباري همـان نتيجـه بنـد؛داندملزم 1 اما زيان ديده با استناد

مي 1384ماده و به دست آورده از را به اثبات تقصير، خسارات خويش را بيمه تواند بدون نياز

مي اين اما با وجود.دريافت دارد  كه وضعيت چندان هم مشابه نيستبه نظر زيـرا گـاهي.رسد

و در اين موارد مسافر نمي  تواند با مراجعه بـه اتومبيل داراي بيمه نيست يا عقد بيمه باطل است

و عمالً   تقصير نظريه بايد با استناد به قواعد عمومي يعني بيمه خسارت خويش را دريافت دارد
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و مواد1ماده( و اثبات تقـصير) قانون مدني فرانسه 1383و 1382 قانون مسئوليت مدني ايران

و در مـواردي نيـز كـه بيمـه نامـه اي موجـود اسـت نبايـد راننده از وي خسارت دريافت دارد

و خسارات مازاد بر سـقف بيمـه كردفراموش  كه تعهدات شركت بيمه تا سقف مشخص است

.)Mazeaud,1978.T2:581(دهدرا پوشش نمي

و تحليل راي و عـدم 1928تجزيه  ديوانعالي كشور فرانسه مبني بر عدم مـسئوليت راننـده

به مسئوليت بدون تقصير ناشي از شئي نشان مي دهـد كـه داليـل ايـن راي بـسيار امكان استناد

و غامض است  و متناقيكه سبب تفاسير)Mazeaud,1978.T2:580( پيچيده .ض شده است متعدد

 .Viney(يكي از توجيهات اين راي اين است كه شايد مسافر خطرات احتمالي را پذيرفته باشد

Jourdain 1998:148(.كه.اين توجيه چندان قوي نيست زيرا در زندگي روزمره اشخاصي هستند

مي  نـسه قـانون مـدني فرا1384 ماده1پذيرند اما از تضمين مندرج در بند خطرات احتمالي را

 رهگذري نيز كه از خيابان عبـور،به عنوان مثال.يعني مسئوليت بدون تقصير نيز محروم نيستند 

به جان خريده اما مي مي  مـاده1تواند از فرض مسئوليت بدون تقصير بنـد كند احتمال خطر را

 وانگهـي ممكـن اسـت شخـصي خطـرات احتمـالي.)Mazeaud,1978.T2:580( بهره برد 1384

مي خواهد از جبران خسارت چشم پوشـي ديدهپ كه وي اي را بپذيرداما اين دليل بر اين نيست

ين پذيرش احتمال خطر در نفس مسئوليت بدون تاثير اسـت مگـرا بنابر.)Starck,1972:99(ندك

به خود گيرد  بي احتياطي كه حالت كه اين سوار.)Mazeaud,1978.T2:580(زماني برخي معتقدند

به نو  و مسافر تعهد مي شدن كند كـه در صـورت عي قرارداد حذف مسئوليت بين طرفين است

ن   مـسئوليت مـدني تـا در پاسخ گفته شده كـه اوالً.ندكوقوع خسارت عليه راننده طرح دعوي

و نمي وانگهي اگـر بتـوان.كردتوان با قرارداد آن را حذف حدودي به نظم عمومي مربوط بوده

 قانون مدني فرانـسه يعنـي مـسئوليت ناشـي از 1384 ماده1 در بند با قرارداد مسئوليت مندرج 

و ماده كردشئي را حذف به قواعد عمومي از1382 چرا زيان ديده با استناد  يعنـي بـا اسـتفاده

مي نظريه برخـي معتقدنـد علـت عـدم نـد؟كتواند جبران خسارات خـويش را مطالبـه تقصير

و محبت آميز جستجو مسئوليت راننده را بايد در استفاده راي  به عبارتي آنكـه احـسان.كردگان

و مجاني سوار كرد و رهگذري را دوستانه ايـن.ه نبايـد مـسئول جبـران خـسارات باشـد كرده

يده مـواردشـ صـادر1928زيرا در همان مقطع زماني كـه راي.توجيه نيز چندان قوي نيست 

كه توجيه اخير را ضعيف مي ديگر يافت مي عن.ندكشود اي شخـصي از وان مثـال در پرونـدهبه

ر  و و خـسارتيفت براي مالقالت دوستأسر لطف و سوار آسانـسور شـده به منزل وي رفته

به مسئوليت عيني مندرج در بنـد مي كه شخص اخير توانسته بود با استناد از1384 مـاده1بيند

.)Starck,1972:99(ندكدوست خويش مطالبه خسارت
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Le(» حقوق پرتوريايي«لي كشور فرانسهبه نظر برخي ديوانعا droit prétorien (بوجـود آورده

به نظر اساتيد تا حدودي قابل قبول باشد ايـنو)Starck,1972:100(است  تنها توجيهي كه شايد

كه به نظر ديوان رابطـه  و اخـالق است  بـين)Les relations de courtoisie(اي مبتنـي بـر نزاكـت

Un(» استدالل مبتني بر انصاف« استدالل ديوان.)Starck,1972:100(طرفين وجود دارد argument 

d’équité(بيش نيست )Mazeaud,1978.T2:581(.به عبارتي سزاوار نيست آنكه مرتكب تقـصيري

به صرف مالك شئي بودن مسئول جبران خسارت باشد  تنهـا ايـرادي كـه در ايـن مـورد. نشده

كه خـود ديـوان در مـواردي مـسئوليت مي توان بر ديوانعالي كشور فرانسه وارد آورد اين است

و حـال آنكـه بـا صـدور1384 ماده1بدون تقصير در مورد اشياء را در بند   پذيرفته بوده است

 مبني بر عدم مسئوليت راننده در حمل دوستانه، خود قواعد دسـت سـاز خـويش را 1928راي

كه راي.گذاردزير پا مي و فني تعهدات، 1928وانگهي اگر گفته شود به داليل حقوقي بلكه نه

و اخالقي صادر  و از نقـش خـودشبه داليل اجتماعي ده بايد گفت ديوان در مقام تقنين نبـوده

يكي از  .)Starck,1972:100(فاصله گرفته است»منابع حقوق«به عنوان

به قاعده اح به نتايج سان مي در حقوق ايران نيز با استناد 1928 مشابه نظير راي ساليتوان

نه به عنوان متـصدي بلكـه در مقـام احـسان بـه.ديوانعالي كشور فرانسه دست يافت زيرا آنكه

مي  و بـدون تقـصير داشـتهكديگران از سر لطف ديگري را مجانا سوار ند نبايد مسئوليت عيني

.باشد

 تضعيف نظريه عدم مسئوليت
 ارائه شده آنچه تا حدودي بـه واقـع نزديـك1928كه در مورد راي سال از بين توجيهاتي

و به عبارتي راي مزبور را بايد با داليلي ماننـد لطـف و غير حقوقي است است داليل اجتماعي

و نزاكت توجيه  اما گذشته از ضعف توجيهات مزبـور واقعيـت ايـن اسـت كـه.كردو مهرباني

ث  به در حقـوق فرانـسه بيمـه دارنـدگان.شـود الث اجبارا بيمه مي راننده در قبال خسارات وارد

. اجباري است1958 فوريه سال27وسايل نقليه از زمان قانون 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19580228&)

num Texte=&pageDebut=02148&pageFin=(درابنابر  زمان تـصادف ين در مورد حمل دوستانه

و بـا مراجعـه بـه خود راننده مسافر را ترغيب مي سازد تا با استناد بـه مقـررات بيمـه اجبـاري

كه معذوريت هاي اخالقـي ماننـد.شركت بيمه خسارات خويش را دريافت دارد  زيرا به فرض

و خويشاوندي مانع شود كه مسافر عليه راننده طرح دعوي كند   اما اين ايـده پنهـان كـه دوستي

پردازد مشوقي است براي مسافر تـا بـا مراجعـه بـه شـركت بيمـه ادعـاي خسارات را بيمه مي

به اثبات تقصير راننده نداردكخسارت  و اين مطالبه خسارت نيز نيازي ين مسافر خواهابنابر.ند

در هر دو بدون نياز:ند يا به مقررات بيمه اجباري نتيجه يكي استك استناد 1384 ماده1به بند 
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در نتيجـه نظـر ديوانعـالي كـشور كـه.ندكتواند خسارات خويش را مطالبهبه اثبات تقصير مي

به بند  ه ديگـر كـرد در استفاده از مسئوليت بـدون تقـصير منـع 1384 ماده1مسافر را از استناد

زيرا اگر مسافري كه دوستانه سوار شده است مانند شـخص.دهدكاربرد خويش را از دست مي

به  به عبارتي از مسئوليت بدون تقصير بهره برد؟ حساب آيدثالثي و  چرا نتواند از مزاياي بيمه

حتي اگر با استناد به قاعده احسان راننده.شوداين وضعيت در حقوق ايران نيز مشاهده مي

و نقل دوستانه از مسئوليت بري دانسته شود اما بديهي است كه مـسافر بـا اسـتناد بـه  در حمل

راننده نيز در مورد دوسـتي كـه.تواند خسارات خوش را دريافت دارد اجباري مي مقررات بيمه 

به بازماندگان وي مصلحت را در آن مـي  بينـد كـه وي يـا متحمل خسارت شده است يا نسبت

در نتيجـه در حقـوق ايـران نيـز زيـان ديـده يـا.بازماندگانش را بـه بـه بيمـه راهنمـايي كنـد 

به اثبات تقصير خسارات خويش را دريافت داردتوانند بدون بازماندگانش مي .نياز

 تغيير جهت پنهان
به نظر مي به داليل قبل پي با توجه به ضعف استدالل خويش رسد ديوانعالي كشور فرانسه

مي برده است؛  و مـسافري كـه بـه ديوان مزبور و دوستي زياد شده خواسته است روحيه تعاون

نه به عنوان يك  و و نـه يـكي دوسـت يلهوسـبمشتري با يـك وسـيله نقليـه عنوان يك دوست

مي متصدي حرفه و با استناد بـه شود،اي حمل نتواند با استفاده از مزيت مسئوليت بدون تقصير

اگر از منظر قاعده احـسان نيـز. قانون مدني خسارات خويش را دريافت دارد1384 ماده1بند 

را به مساله نگاه شود حق همين است؛  ن كـرد كند قصد ملتـزم يگان دوستي را سوار مي آنكه به

و در.كرداز نظر اخالق نبايد مسئوليت مطلق بر وي تحميل خويش را نداشته اما همه اشـكال

و بدون اثبات تقصير يا بـا اسـتناد بـه  اين است كه اگر مسافر با استناد به مقررات بيمه اجباري

و با اثبات تقصير راننده  بتواند خسارات خـويش را از راننـده دريافـت قواعد عمومي مسئوليت

به همين دليل محاكم فرانسه سعي.دشو اهداف متعالي ديوانعالي كشور فرانسه محقق نمي،دارد

بهكرد خـود ديـوان 1968 تـا1928در فاصله.دوري گزينند1928صورت پنهاني از رايه اند

كه در)Starck,1972:100(ري گزيده استدو1928همراه با محاكم با استفاده از تدابيري از راي 

:گيردذيل مورد بررسي قرار مي

 مبني بر عدم مسئوليت راننده در 1928يكي از ابزارهاي محاكم براي فرار از راي سال:اول

كه مفهوم حمل دوستانه را بـسيار مـضيق تفـسير  قـبالً.انـدهكـرد حمل دوستانه اين بوده است

كه محاكم، حمل دوست به نظر محـاكم.اندانه را از حمل رايگان جدا ساخته مطرح شد همچنين

و نقل ها اجرتي دريافت نمي  شود اما با توجه به اينكـه نفعـي در بـين گرچه در برخي از حمل

و  و نقل دوستانه نبـوده و نقـل همـراه بـا نفـع« است ديگر مشمول قواعد حمل  Les(»حمـل
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transports intéresés(شود تلقي مي)Starck,1972:102(.ين در اين مقطع زماني محاكم دايرها بنابر

و نقل دوستانه را تنگ تر  و نقل حرفهكردحمل و حوزه حمل و همراه با نفـع را گـسترشه اي

و نقل مجاني كه مسافر در هزينه بنـزين مـشاركت.اندداده ه يـا در كـردبه عنوان مثال در حمل

و نقل مجاني است اما مسا فر ساعاتي را به كمك راننـده شـتافته وبـراي رفـع مواردي كه حمل

به جاي وي رانندگي  و مـشمول كردخستگي راننده و نقل همراه با نفع دانسته ه را نوعي حمل

ن و نقل دوستانه و نقـل بـهاو بنابر)Starck,1972:103(اندهكردقواعد حمل ين با توصيف حمل

به مسافر زيان ديده حق  و نقل همراه با نفع به بند دادهحمل  قـانون1384 ماده1اند تا با استناد

به اثبات تقصير، خسارت خويش را دريافت دارد و بدون نياز از.مدني فرانسه به تعبيـر برخـي

و كـرد اساتيد حقوق مدني فرانسه اين شيوه از عمل محاكم يعني تنگ ن دايـره حمـل دوسـتانه

و نقل همراه با نفع نوعي مه«گسترش حمل و بـوده)Habileté juridique(» ارت حقوقيزرنگي

به بنـد   قـانون مـدني فرانـسه بـاز1384 مـاده1تا دست مسافر را در مطالبه خسارت با استناد

.گذارند

به نوعي از راي: دوم  فاصـله گرفتـه، 1928يكي ديگر از طرقي كه ديوانعالي كشور فرانسه

 كه رويه قـضايي)Starck,1972:25(است)Faits fautifs(» اعمال مقصرانه« قديمي نظريهرجوع به

و نقل همراه زيرا.ه است كرد به آن استناد1960 از دهه تقريباً راه حل اول يعني توصيف حمل

مي 1928با نفع تا حدودي اشكاالت راي  و زيرا واقعـاً. اما كافي نبود كرد را جبران  گـاه حمـل

و نمي و دوستانه بود دي نقل مجاني د تا به بهانـه آن بتـوان مـسافر را مجـاز بـه شد نفعي در آن

به قول برخي از اساتيد حقوق.كردمطالبه خسارت كه به همين جهت راه حل دوم مطرح شده

.)Starck,1972:103(است)Audacieux(» جسورانه«يفرانسه راه حل

 الزم نيـست كـه تقـصير واقعـي ماننـد سـرعت غيرمجـاز،، اعمال مقصرانه نظريهبر مبناي

و غيره ثابت شود خـود تـصادف گويـاي عمـل مقـصرانه«.وضعيت بد چرخها يا حالت مستي

موضـوع«به عبارت ديگر در مورد تصادف.)L’accident prouvait par lui meme la faute(»است

بر مبناي اين نظـر در)Res ipsa loquitur. La chose parle d'elle meme(.»خود گوياي خود است

كه سبب تصادف دقيقاً تمام موار  كه البته اين موارد نيز نادر نيـستند صـرف دي  مشخص نيست

و يا حد اقل اماره بر تقصير مـي تصادم عمل مقصرانه را ثابت مي  در نظريـه بـا ايـن.باشـد كند

راكحمل دوستانه هم، مسافر الزم نبوده چيزي را ثابت همچنانكه اگر شـخص.ند جز تصادف

وك ثالثي تصادف را ثابت  توانـد مطالبـهمي ند، تصادف خود حاكي از عمل مقصرانه راننده بوده

 ديگر جـستجو از عمـل مقـصرانه واقعـي نظريه، با وجود اين.)Starck,1972:103(ندكخسارت 

و»اعمال مقصرانه«نظريهحسن.بيهوده است كه در حقوق فرانسه در مورد حمل در اين است

ب  مينقل دوستانه، مسافر بدون نياز گويـا در مـورد.نـدكتواند خسارت را مطالبهه اثبات تقصير
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مي1384 ماده1وي بند از به عبارت ديگر.رود بكار  نظريـه در اين مقطع از زمـان بـا اسـتفاده

مي تقصير مفروض راننده مسئول مي و«كه خـسارت ناشـي از كردبود مگر اينكه ثابت اوضـاع

 استدالل يعني تقصير مفروض زيان ديده مانند اسـتناد بـه ين با اينابنابر.است»احوال خارجي 

ولـي از نظـر وظيفـه راننـده در اثبـات.ندك نياز نداشت تقصير راننده را ثابت1384 ماده1بند

و بند نظريهخالف آن بين   اعمـال نظريهدر. تفاوت وجود داشت 1384 ماده1 اعمال مقصرانه

 يي از مـسئوليت بايـد انجـام امـور متعـارف را ثابـت مقصرانه يا فرض تقصير راننده براي رهـا

كه در بند كردمي مي1384 ماده1 در حالي و بـديهي اسـت كـه بايد فورس ماژور را ثابت كرد

بـه عبـارتي تفـاوت مـسئوليت.اثبات امور متعارف بسيار آسان تر از اثبات فورس ماژور است 

كه آن مسئوليت تقصينظريهو1384 ماده1مندرج در بند  درير مفروض در اين بود  سنگين كـه

مي1384 ماده1بند در وجود  مـاده1زيرا در بند.داشتنمي فرض تقصير وجود نظريهداشت

از يعني فورس ماژور مي)Cause étrangére(»علت خارجي« فقط اثبات 1384 توانست راننـده را

در؛ندكقيد مسئوليت رها  و احـوال خـارجي« فرض تقصيرنظريه ولي  Circonstance(» اوضاع

étrangére(به ديگر سخن ممكـن بـود راننـده.توانست سبب رها شدن از مسئوليت شود نيز مي

 ديگر در ورود خسارت از مسئوليت رهايي يابـد اگـر چـه در حـد فـورسيبا اثبات تاثير امر

 پذيرفتـه شـود نظريـه ايـن در حقوق ايران نيز اگر.)Mazeaud,1978.T2:581(بودماژور هم نمي

و مسافر مي كه با استناد نتيجه ند؛كتواند مطالبه خسارت صرف تصادف به منزله تقصير بوده اي

توانـد مطالبـه مـي در هر دو بدون اثبات تقصير مسافر.به قانون بيمه اجباري بسيار مشابه است 

 هـم عـين امـا نـه انـد ابه مش تقريباً)مطالبه خسارت( اين وضعيتها اين، با وجود.خسارت كند 

)Presqu’aussi bien,mais pas identiqement(.كـه بـا تـصادف»اعمـال مقـصرانه«نظريـه زيرا در

مي  به عنـوان مثـال.شود خالف اين فرض با امور متعارف قابل اثبات است فرض تقصير ايجاد

كه اگر راننده بتواند ثابت ازكه فقدان تصرفكنددر حقوق فرانسه گفته شده و كنتـرل ناشـي

كه نو بوده يا بسيار كم كـار سبب غير قابل پيش بيني بوده مانند شكستگي يك قطعه از اتومبيل

او.تواند مسئول باشـد ديگر نمي نظريهكرده است با اين  زيـرا فعـل قابـل سرزنـشي ديگـر بـه

ق كـه اگـر در حقـو در حـالي.منسوب نيست، گرچه شكستگي قطعه نيز فورس ماژور نباشـد 

تواند جبـرانمي كندو در حقوق ايران به بيمه اجباري استناد1384 ماده1فرانسه مسافر به بند

و مسئوليت راننده به داليل فـوق مخـدوش نيـست مگـر اينكـه كندخسارت خويش را مطالبه 

.فورس ماژور را ثابت كند
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و نقل دوستانه در حمل  مسئوليت راننده
به معايب منطقي راي در1928 با توجه  ديوانعالي كشور فرانسه مبنـي بـر عـدم مـسئوليت

و نقل دوستانه محاكم تا سال را1968حمل براي مسئول دانستن راننده يا دايره حمل دوسـتانه

مي  مي نظريهند يا از كردمضيق و.كردند اعمال مقصرانه استفاده زيرا گرچـه بـه داليـل نزاكتـي

كه رهگ اخالقي عدم مسئوليت راننده  و مجاني حمل مـي اي كـرد قابـل توجيـه ذري را دوستانه

و منطقي اين عدم مسئوليت قابل پـذيرش نبـود بودمي به داليل فني  مـسافر زيـرا نهايتـاً. اما بنا

توانست خسارات خويش را با استناد به بيمه مطالبه كندو در نتيجه هدف مانند شخص ثالث مي

و محاكم فرانسوي از طرقبي دليل نبو.گشتديوانعالي كشور محقق نمي  كه ديوانعالي كشور د

و. را داشتند1928متفاوت سعي در اجتناب از راي به همين جهت در يك تغيير جهـت كامـل

 ديوانعالي كشور فرانسه اعـالم كـرد)Mazeaud,1978.T2:581(١٩U٨ دسامبر20آشكار در تاريخ 

و نقل دوستانه مسافر مي بكه در حمل  قـانون مـدني جبـران 1384 مـاده1ه بند تواند با استناد

 .Starck,1972:104et Weill.Terré,1975 :33etViney(كنـد خـسارت خـويش را از راننـده مطالبـه

Jourdain 1998:148(به اثبات تقصير باشـد بـا نظـر اخيـر ديوانعـالي كـشور.بدون اينكه نيازي

و نقـل  و خم تفكيك حمـل و نقـل فرانسه ديگر الزم نيست محاكم در پيچ  دوسـتانه از حمـل

و همراه با نفع سرگردان شوند از اين تاريخ بـه بعـد مـسافري كـه دوسـتانه سـوار بـر.رايگان

 كنــدتوانــد از راننــده مطالبــه خــسارت اتــومبيلي شــده اســت نيــز بــدون اثبــات تقــصير مــي 

)Starck,1972:105etViney. Jourdain 1998:148(.وجـود در قوانين ايـران در ايـن مـورد مطلبـي 

و مجاني سوار شده اجازه داده شـود كـه بـا اسـتناد بـه كه دوستانه به مسافري ندارد مگر اينكه

با وجود.كندوي مطالبه خسارت مقررات بيمه اجباري از مالك يا از راه اثبات تقصير راننده از 

به مقررات بيمه نيز گاه واقعا تمام خسارات را پوشش نمي،اين ه مـسافري زيرا گـا. دهداستناد

كه دوستانه سوار اتومبيلي شده است از اعضاي نزديك خانواده بيمه گذار است مانند همسر كه

و نقل دوستانه وضعيت اينگونه است كه در اكثر قوانين بيمه اجبـاري از البته غالباً   نيز در حمل

ان وسـايل قانون بيمـه اجبـاري دارنـدگ2 ماده3به عنوان مثال بند.شمول بيمه محروم هستند

و اجـداد تحـت 1347نقليه موتوري زميني مصوب  و اوالد اوالد و اوالد و مـادر و پدر  همسر

.كردتكفل بيمه گذار را از شمول بيمه استثناء مي

كه مسافر فوت  ورثـه وي جانـشين مـسافري كـه كنـد امروزه در حقوق فرانسه در موردي

تواننـد از وجـود مـسئوليت ورثـه مـي1968از زمان صدور راي.شونددوستانه حمل شده مي

خويـشاونداني نيـز كـه بـه سـبب ايـن تـصادف.بدون تقصير بر عليه راننده طرح دعوي كنند 

 مـاده1توانند از مـسئوليت بـدون تقـصير منـدرج در بنـد اند مي خسارت مادي يا معنوي ديده 

به اثبات تقصير.نندك استفاده 1384 نـد امـا بـر كرد مـي در سابق محاكم خويشاوندان را مكلف
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به عبـارتي بـا رويـه قـضايي.توانند خسارت دريافت دارندمبناي رويه قضايي جديد وراث مي

نه زيان ديده  T2: Mazeaud,1978( نوين آنچه بايد مورد لحاظ قرار گيرد وضعيت راننده است
582 (

ن در حقوق ايران نيز اصالح قانون بيمه اجباري مي گـرش مقـنن بـه تواند نويد بخش تغيير

 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زمينـي2 ماده3زيرا اگر در بند. حساب آيد 

و اجـداد تحـت تكفـل بيمـه گـذار از 1347مصوب و اوالد اوالد و اوالد و مادر و پدر  همسر

و امـروزه شدند اما در اصالح قانون بيمه اجباري اين مقرره تغييـر يافتـ شمول بيمه استثناء مي ه

كه بـه قانون بيمه اجباري جديد1ماده6 تبصرهطبق  منظور از شخص ثالث، هر شخصي است

و يـا مـالي شـود بـه اسـتثناء سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني

و اوالد اوالد راننده مسبب حادثه  و اوالد و مادر و پدر وو بدين ترتيب اشخاصي مانند همسر

كه معموالً و نقل قرار مـي اجداد تحت تكفل بيمه گذار گيرنـد نيـزبه نحو دوستانه مورد حمل

.توانند خسارات خويش را مطالبه كنندمي

 نتيجه
كه حمل وي را بر عهده گرفته نشان مـي دهـد بررسي مسئوليت مدني راننده در قبال كسي

و حرفه  شكه تفكيك سنتي بين حمل دوستانه جبـران خـسارات تـا حـد. ده است اي كم رنگ

يكي از قواعد انكار ناپذير حقـوق مـسئوليت مـدني اسـت  و بصورت كامل امروزه بـر.ممكن

و نقـل دوسـتانه باشـد يـا كردمبناي اين قاعده بايد خسارت مسافر را جبران   خواه اين حمـل

و نقلي حرفه آ،به عبارت ديگر.ايحمل به جاي و نقل دوستانه به راننـده امروزه در حمل نكه

و بر مبناي قاعده احسان وي از جبران خسارت معاف شود بهتر است بـه  نكوكار نگريسته شده

و نقل حرفه  و به وي اجازه داده شود تا مانند حمل اي از راننده خسارت زيان ديده عنايت شده

خـ. دريافت دارد  سارت زيرا با توجه به اصل جبران كامل خسارات بايد روشي اتخاذ شـود كـه

كه در حوادث رانندگي، راننده مكلـف مخصوصاً.اي باقي نماند جبران نشده  به اين امر  با توجه

به عنوان شخص ثالث نيز كنداست تا مسئوليت خويش را بيمه ازو اگر حتي تلقي شود مانعي

به نظر نمي  و دريافت خسارات به بيمه در حقوق جديـد مـسئوليت مـدني ديگـر.رسدمراجعه

و مسئوليت به نوعي جمعي است صحبت  كه سارتر در بيـانآن.از مسئوليت فردي نيست سان

ن  .http://www(.ه استكردمفهوم مسئوليت آن را فقط به مسئوليت فردي محدود

laluxembourgeoise.lu/Documents/etude_RC.pdf(كه بيمه بهتر خـسارت را از اين منظر زماني

بـه.تحمل آن را نـدارد توانت بر مسافري تحميل شود كه گاه كند چرا بيهوده خسار جبران مي 

و دوسـتانه مـسافر همين جهت امروزه در حقوق فرانسه بـدون تفكيـك بـين حمـل حرفـه   اي
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كه همين وضعيت در حقوق ايـران نيـز متـصور كندتواند جبران خسارت خويش را مطالبه مي

.است
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