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 چکیده
بیمه را برای  گذار قانونمواردی است که  ،مدنی مسئولیتدر دعوای  برانگیز چالشیکی از موارد 

از جمله خسارات ناشی از حوادث رانندگی و خسارات کار.  ؛استکرده یکی از اطراف اجباری 
مواردی که در  دیده زیانتقصیر  تأثیرمنسجم در مورد مطالعۀ با توجه به اهمیت این نهاد و عدم 

 دیده زیاناست، بررسی دقیق تقصیر کرده برای حمایت از یکی از طرفین بیمه را اجباری  گذار قانون
 ،1395اجباری در سال بیمۀ تغییر قانون  با وجودو  رسد مینظر  بهدر این موارد خاص ضروری 

مصوب  ۀه به قانون بیممقاالت موجود در این زمین معموالًو نگرفته بررسی مطابق با این قانون انجام 
 تأثیربررسی میزان به موجود این تحقیق  خألرفع نسبی  منظور هب رو ، ازایناند دهکر، استناد 1347

تطبیقی با مطالعۀ ناشی از کار در قوانین ایران در عوارض در حوادث رانندگی و  دیده زیانتقصیر 
در  دیده زیاناست که آیا تقصیر  پرسشبه این  گوییپاسخ درصددو  پردازد میحقوق کشور فرانسه 

یا تابع نظام مخصوص  کند میمدنی پیروی  مسئولیتحوادث ناشی از کار و رانندگی از قواعد عام 
اجباری از  ۀدر موارد بیم دیده زیانتقصیر  تأثیراین مقاله آن است که  شده اثبات ۀکه فرضی است

مدنی را  مسئولیتاین قبیل قوانین مبنای  حمایتی ۀو جنب کند میمدنی پیروی ن مسئولیتقواعد عام 
. مطالب این پژوهش براساس روش دهد میتقصیر به سمت تقصیر مفروض سوق نظریۀ از 

و در بخش پردازد  میبخش نخست به تبیین مفاهیم و مبانی  ؛دشو میدر دو بخش ارائه  ای کتابخانه
 .دشو میفرانسه بررسی  اجباری در حقوق ایران وبیمۀ در موارد  دیده زیاندوم تقصیر 
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 مقدمه .1
مدنی مطرح بوده و بر  مسئولیت ۀدر حوز دیربازو تقصیر او در ورود زیان از  دیده زیاندخالت 
حقوقی بیانگر این مطلب است  های نظام ۀمطالعداشته است. عمده  تأثیرخسارت  ۀمطالبدعوای 

پیشین خطا و تقصیر  های سال. در گذارد می تأثیربر دعوای جبران خسارت  دیده زیانکه تقصیر 
بوده است. بعدها با پیشرفت اقتصادی و  دیده زیانمانع از گرفتن خسارت توسط  ،دیده زیان
 )پوراسماعیل، دشال آغاز  کامنحقوقی  های نظامتعدیل از این  ؛جوامع، این رویه تعدیل شد ۀتوسع

تعبیر شد که  گونه اینجوامع نفوذ کرد تا آنجا که در برخی ایاالت آمریکا، سایر و به ( 5: 1392
 شمار رود. بهخطاکار  مسئولیتنباید مانعی بر سر راه جبران خسارت و  دیده زیانخطا و تقصیر 
 دیده زیانبوده و در فرضی که  رانهیگ سختبسیار  دیده زیانصیر نگاه قانون به تق ،در حقوق رم

، بدون اینکه میزان تقصیر او دش می، از دریافت هر نوع خسارت محروم شد میمرتکب تقصیر 
 مسئولیتبر دعوای  دیده زیانرفتار  تأثیر، در واقع در مورد دشورفتار وی بررسی  تأثیر ۀدرجو 

 ،شد میال نیز همین گونه رفتار  کامنشت. در نظام قدیم مدنی نگرشی صفر یا صد وجود دا
در معرض تغییر و تعدیل قرار گرفت. مفاد این قاعده در حقوق اسالمی تحت  تدریج بهولیکن 
نحوی در ورود خسارت به  بهکه  یا دهید انیزمعنا که  بدین ؛دشو میاقدام بررسی  ۀقاعدعنوان 

و این اقدام مانع از جبران  است خود اقدام کردهدر واقع به ضرر  ،خود مرتکب تقصیر شده
 .(6: 1396 )شکاری و تقوایی دشو میخسارت کامل برای وی 

تقصیر » ۀو تحت عنوان قاعددارد طوالنی سابقۀ ال  کامندر  دیده زیانتقصیر  ۀمسئل 
 ۀقاعدموضوع تحت عنوان  . در حقوق فرانسه و رم نیز رد پای اینشود میبررسی « مشترک

 پراهمیتال بسیار  کامنولیکن تحوالت تاریخی آن در نظام  ،وجود داشته است« یر عمومیتقص»
 توجه است.  درخورو 

حقوقی همواره در برخی مواضع قوانین حمایتی را برای اقشار خاص جامعه  های نظام
حقوقی  ۀبه سمت یکی از طرفین رابط گذار قانونقوانین تمایل  گونه اینو در  دکنن میوضع 

اجباری برای حمایت بیشتر از  ۀبیمنمایان است. در برخی از این قوانین، مقررات  وضوح به
نقلیه،  ۀشخص ثالث وسیل ۀبیمکارگر توسط کارفرما و ۀ بیماست. ده شمقرر  تر ضعیفطرف 

این است که آیا  سؤالموارد  گونه نیا. در ستاجباری در کشور ما ۀبیممصادیق  ترین مهماز 
مورد حمایت  تر ضعیفدر مواردی که طرف  دیده زیاندر مواجهه با تقصیر  ذارگ قانونبرخورد 

با سایر موارد عادی  -و اجباری بودن بیمه از مصادیق این حمایت است -قرار گرفته گذار قانون
وجود اهمیت  وجود دارد؟ با گذار قانونیکسان است یا در این خصوص هم نگاه حمایتی 

مدنی، بررسی دقیق این نهاد بر دعوای  مسئولیتن بر دعوای آ تأثیرو  دیده زیانتقصیر 
که  رسد مینظر  بهاجباری ضروری  ۀبیممدنی در موارد خاص از جمله در موارد  مسئولیت
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 ۀبیمتحقیق منسجمی در این مورد صورت نگرفته است. از طرفی با توجه به تغییر قانون 
و  دیده زیاندر ارتباط با تقصیر  ، و عدم بررسی دقیق این قانون1395اجباری در سال 

، این تحقیق به بررسی 1347 ۀبیمموجود به تطبیق این موارد با قانون  یها یبررساختصاص 
در این زمینه  .پردازد میاجباری در حقوق ایران و فرانسه  ۀبیمدر موارد  دیده زیانتقصیر 

 دیده زیانو آیا تقصیر  موارد چیست؟ گونه ایندر  دیده زیانپرسش این است که نقش تقصیر 
 ۀفرضی؟ کند میمدنی پیروی  مسئولیتعبارتی از قواعد عام  ؟ بهدشو میمانع از جبران خسارت 

اجباری هرچند از قواعد عام  ۀبیمدر موارد  دیده زیاناین تحقیق آن است که تقصیر  ۀشد اثبات
و در  یستنخنثی  کامالًولی  ،و نظام خاص خودش را دارد کند میمدنی پیروی ن مسئولیت

 خواهد گذاشت. تأثیرجبران خسارت 
در قالب استفاده از منابع فارسی، انگلیسی و  ای کتابخانهمطالب این پژوهش در روش 

است و برای جلوگیری از پراکندگی ه گرفتتطبیقی با حقوق فرانسه انجام  ۀمقایسفرانسوی در 
دگی و حوادث ناشی از کار در در حوادث رانن دیده زیانمطالب به بررسی موردی تقصیر 

فراوان حقوق ایران به حقوق فرانسه و  های شباهتدلیل  به. پردازد میحقوق ایران و فرانسه 
 ناپذیرفراوان و انکار تأثیرمدنی این دو کشور و  مسئولیتنزدیک بودن قواعد  خصوص به

 .دشو میحقوق فرانسه بر حقوق ایران در بررسی تطبیقی حقوق فرانسه مطالعه 
 گرفته انجام ، مطالعات1395اجباری شخص ثالث در سال  ۀبا توجه به تصویب قانون بیم

در  یو تحقیق منسجم است 1347مصوب  ۀبیمحوادث رانندگی در تطبیق با قانون  ۀزمیندر 
و با توجه به  1اجباری صورت نگرفته ۀبیمبا نگاه ویژه به موارد  دیده زیانتقصیر  ۀزمین

بیمه،  یها شرکت تواند میاین تحقیق  بردار بهره یها گروهموارد  گستردگی عملی این
 کارفرمایان، کارگران، مشاوران حقوقی و وکال، محققان و دانشجویان حقوق باشد.

 ۀقاعددر بخش نخست مفاهیم و مبانی، کلیات  ؛دشو میدر دو بخش ارائه  پژوهشاین 
 شود و بررسی میتحلیل  ال و اسالمی منکاژرمنی، -حقوقی رومی های نظامدر  دیده زیانتقصیر 

در حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی در  دیده زیانموردی تقصیر  طور بهو در بخش دوم 
 . دخواهد شحقوق ایران و فرانسه بررسی 

                                                           
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ۀ کلی در این مورد میگرفت ت انجاماز جمله تحقیقا .1

طور  ( است که به1392ال )علیرضا پوراسماعیل،  دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسالمی و کامن مطالعۀ تطبیقی تقصیر زیان
 کلی به بررسی این نهاد در موارد عام پرداخته است.

مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه را بررسی و به حوادث  (، مسئولیت1394علیرضا یزدانیان نیز )
 ناشی از کار نیز اشاراتی داشته است.

دیده در حوادث رانندگی  (، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی و به تقصیر زیان1390عبداله خدابخشی )
 ده است.را بررسی کر 1347و قوانین بیمۀ  کرده اشاره 
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 مفاهیم و مبانی .2
این مدنی، تبیین  مسئولیتاجباری در دعوای ۀ بیمدر موارد  دیده زیانتقصیر  تأثیربرای بررسی 

نظر  بهحقوقی مختلف، ضروری  های نظامقاعده و مبانی آن و بررسی دقیق این نهاد در 
حقوقی تقصیر  ۀقاعدبه همین دلیل در بخش نخست به بیان مفاهیم کلی و تبیین  .رسد می

ال، فقه اسالمی و حقوق ایران پرداخته  کامنژرمنی،  –حقوقی رومی  های نظامدر  دیده زیان
 خواهد شد.

 
 مدنی مسئولیتآن بر  تأثیرو  دیده زیانتقصیر  ۀبررسی قاعد .2.1
به این معنا که با خطای خود  ،مدنی ایفاگر نقش است مسئولیت ۀصحنخود در  دیده زیانگاه 

 حقوقداناناصلی  یها دغدغه. جبران کامل خسارت، همواره از کند میدر ایراد ضرر شرکت 
فته شده است. مفهوم این اصل آن است که تمام یک قاعده در حقوق پذیر عنوان بهبوده که 

 )یزدانیان، نشده در جامعه نیست جبرانگویی خسارت  کهچنان ،خسارات وارده باید جبران شود

1386 :102).. 

 
 ال کامندر حقوق  دیده زیانتقصیر قاعدۀ بررسی  .2.2

ه تقصیر . در حقوق رم، هر گاستال کامنبه  1تقصیر مشترک ۀقاعدورود  منشأحقوق رم 
و  شد میکامل از دریافت خسارت محروم  طور به ،داشت میدر ورود زیان دخالت  دیده زیان

چه مقدار بوده است. در نظام قدیم  دیده زیاناین موضوع اهمیتی نداشت که میزان تقصیر 
 طور بهدر فرض ارتکاب تقصیر،  دیده زیان« تقصیر مشترک»معروف  ۀقاعدال نیز مطابق  کامن

ال شهرت  کامندر  نوزدهم. این قاعده از اوایل قرن شد میز دریافت خسارت محروم کامل ا
 باتر فیلد علیه فارستر ۀبار در انگلیس در پروند اولیناین قاعده  .(86: 1390 )کاظمی، بسزایی یافت

(Butter field v. Forrester)  اگر »که در آن قاضی استدالل کرد د شمیالدی مطرح  1810در سال
الزم  های مراقبتی مرتکب تقصیر شد، تقصیر او نباید موجب شود که دیگری احتیاط و شخص

 با وجودال بسیار رواج یافت و  کامن، این قاعده در حقوق یرأبر مبنای این «. را انجام ندهد
 ,Van) دش میآمریکا اجرا  یها التیادر برخی  2002انتقادهای وارده بر آن تا سال  ۀهم

2016:330). 
قضایی تالش کرد از  ۀبود، بر همین اساس روی یرمنطقیغو  ناعادالنهطرز تفکر بسیار  این

تعدیل این رویه این قاعده را در سه مورد اجرا  منظور به ها دادگاهسختی این قاعده بکاهد. 
 : کردند ینم

                                                           
1. Contributory negligence 
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 آنقدر وی در مواردی که تقصیر نیهمچن ،در ورود زیان دیده زیاندر موارد عمد  اول
دوم در مواردی که تقصیر عامل زیان نقض مقررات  ؛شد می تلقی عمد حکم در که بود سنگین

تقصیر مشترک  ۀاجرای قاعد ۀکاهش دامن درصددکه  1«آخرین فرصت» ۀسوم نظری ؛قانونی بود
بود. بر مبنای این نظریه کسی که آخرین فرصت را برای اجتناب از زیان داشته و از آن بهره 

تقصیر مشترک  ۀقاعدکاهش قلمرو  موجباست. این قاعده تا حدودی  مسئول ،نبرده است
 .دش می

 
 در فقه اسالمی دیده زیانتقصیر قاعدۀ بررسی . 2.3

. شود میدر ابواب دیات و موجبات ضمان دیده « اقدام ۀقاعد»در فقه این موضوع، ذیل عنوان 
و دخالت او در ورود  دیده زیانال، از همان ابتدا، تقصیر  کامنحقوق  برخالفدر فقه اسالمی 

 توان یمبنابراین  ،است کرده ینمکلی محروم  طور بهوی را از دریافت خسارت  ضرورتاًزیان، 
پیش در  ها سال، اند افتهیحقوق غرب به آن دست  های نظامپنجاه سال قبل  باًیتقرگفت آنچه 

فقه اسالمی مطابق با نظر  اقدام در ۀقاعد هرچند (89: 1390،)کاظمی فقه اسالمی وجود داشته است
موردی است که  ربولی این تفسیر ناظر  ،دشو میمشهور فقها از مسقطات ضمان محسوب 

برخی فقهای دیگر وجود دارد که  علت منحصر در بروز خسارت باشد. احکام دیده زیاناقدام 
نتسب به عامل م ۀحادثکه آیا  اند پرداخته مسئله شده و به این لیتفص  بهبین فروض متعدد قائل 

به حکمی که توسط عالمه  توان یم( است یا هر دو آنها؟ از جمله ییتنها به) دیده زیانزیان، 
ای باشد که امکان خروج از آن برای شخص  گونه بهاگر آتش » کرد:اشاره  است، شده  انیبحلی 

باشد  امکان خروج عادتاًای باشد که  گونه بهنباشد عامل ضامن خسارت است ولی اگر آتش 
 از .(585 : 3ج ،ق1413 ،)عالمه حلی« خود اوست مسئولتسامح خارج نشود،  ۀنتیجیا در  عمداًولی 

تالش بر شناسایی دقیق عامل زیان داشته و  که فقها دشو میاستنباط  گونه این ها لیتحلین قبیل ا
  .دندکر ینمجبران خسارت محروم از اقدام، وی را  ۀقاعدبه صرف 

 
 در حقوق ایران دیده زیانتقصیر عدۀ قابررسی . 2.4

یک  صورت بهصریح و مستقل به این قاعده اشاره نکرده و آن را  طور بهنظام حقوقی ایران 
 توان یمولی در قوانین پراکنده رد پای این قاعده را  ،کلی مطرح نساخته است ۀقاعداصل و 

ما نیز بوده است. از  گذار نقانوتقصیر مشترک مورد قبول  ۀقاعدکلی  طور بهبنابراین  ،یافت

                                                           
  1. last opportunity 
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 2632و  2401مواد  :از اند عبارت ،ضمنی به این قاعده اشاره شده است طور بهجمله مواردی که 
در مبحث  3864 ۀمادقانون تجارت در ؛ 13163مصوب  ۀبیمقانون  15 ۀماد ؛قانون مدنی

، در مبحث 496 ۀقانون مجازات در ماد ؛دارد یمبه آن اشاره  ونقل حملمتصدی  مسئولیت
به  26 ۀدر ماد نیز قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ 537و 523، 508 مواد پزشک، مسئولیت

 ضمنی دارد. ۀاشاراین قاعده 
میزان خسارت را تخفیف  تواند میکه دادگاه را مواردی  4 ۀمدنی در ماد مسئولیتقانون 

نحوی از انحا  به دیده زیان هک یوقت»: دارد یماین ماده مقرر  3برشمرده است که بند  ،دهد
 ۀواردکنندیا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت ه ساختموجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم 

 .«زیان را تشدید کرده باشد
به تصریح و بیان کلی  گذار قانون اگرچهکه  شود میاستنباط  گونه نیا ذکرشدهبنابر مواد 

پذیرفته  کامالًدر وقوع زیان و میزان خسارت را  دیده نزیا تأثیر ،تقصیر مشترک نپرداخته ۀقاعد
  .استمدنی مورد پذیرش  مسئولیتو این قاعده در قواعد عام 

 از یکی از طرفین گذار قانوندر موارد حمایت  دیده زیانتقصیر . 3
بوده و قواعدی  مؤثرمدنی  مسئولیتدر میزان  دیده زیانتقصیر  ه،شد مطرحبا توجه به مباحث 

و در قواعد عام  است در حقوق ایران پذیرفته شده« تقلیل خسارت»و « تقصیر مشترک» دمانن
مستقل به آن  ای قاعده عنوان به هرچند ،است گذار قانونمدنی مورد پذیرش ضمنی  مسئولیت

مربوط به موارد عام  ،تصریح نشده است. ولیکن مواردی که در خصوص این قاعده ذکر شد
دلیل وجود عدم تساوی در  بهیژگی خاصی ندارد. در برخی موارد که و استمدنی  مسئولیت

تقصیر  ۀقاعدبه حمایت یکی از طرفین رابطه ممکن است  گذار قانونموقعیت طرفین و قصد 
مدنی ایفا  مسئولیتدر دعوای  یتر پررنگیا  تر کمرنگو نقش  ودشدستخوش تغییر  دیده زیان

حقوقی، قوانین کار و قوانینی است  های نظامر بیشتو . از جمله قوانین حمایتی در کشور ما دکن

                                                           
العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر  اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین»ق مدنی:  240مادۀ  .1

 «اشد.نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له ب
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن »ق مدنی:  263مادۀ:  .2

 «و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
نماید نسبت به موضوع بیمه نیز  اقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود میبیمۀ گذار باید برای جلوگیری از خسارات مر .3

بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعۀ خسارت الزم است 
 .«عمل آورد...  به
هد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن ونقل مسئول قیمت آن خوا التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل . اگر مال4

الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از  کننده یا مرسل التجاره یا مستند به تقصیر ارسال التجاره مربوط به جنس خود مال مال
 «.اند...  آنها داده
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بودن  تر ضعیفدلیل  بهکه در این قوانین  شود میکه برای حوادث ناشی از رانندگی وضع 
بوده است. برای  تر ضعیف فرادادر پی حمایت از این  گذار قانون، دهید حادثهموقعیت کارگر و 
مبنای  کامالًرد. این ابزارهای حمایتی گاهی ابزار متفاوتی وجود دا تر ضعیفحمایت از طرف 
بلکه فقط  شود، مینولی در برخی مواقع معیار و مبنای تقصیر عوض  ،ندنک یمتقصیر را عوض 

. یکی از ابزارهای حمایتی دهد میو بر دوش طرف مقابل قرار  کند میبار اثبات را عوض 
با توجه  .استدارندگان وسایل نقلیه  اجباری برای کارفرمایان و ۀبیم، درنظر گرفتن گذار قانون

که معیار تقصیر  دشو میو قوانین مربوط به حوادث کار، مشخص  1395اجباری  ۀبیمبا قانون 
 عوض نشده و فقط مفروض قرار گرفته است. 

در  دیده زیانتقصیر  تأثیر ۀنحو ،استپاسخگویی به آن  درصددکه این تحقیق  یپرسش
. آیا میزان تقصیر استادث ناشی از رانندگی و حوادث کار حو ماننداجباری  ۀبیمموارد 

مدنی است یا از نظام خاص پیروی  مسئولیتدر این حوادث نیز مشمول قواعد عام  دیده زیان
 ؟کند می

 
 بررسی حوادث ناشی از کار در حقوق فرانسه .3.1

 مسئله. این مقاومت شدید در برابر هر نوع تحول بود موجبدر فرانسه دیدگاه سنتی حقوق، 
ای برای آن  چارهبرانگیز بوده و باید راه  مشکلدر قرن نوزدهم پس از انقالب صنعتی بسیار 

مدنی فرانسه، پاسخگوی حوادث ناشی از کار نبود و با  مسئولیت. نظام سنتی شد میاندیشیده 
انون ، در این کشور به تصویب رسید. این قانون را اولین ق1898آوریل  9این شرایط قانون 

 یها مهیب یسو به، بنابراین حرکت (Duppeyroux,2001:212) دانند یمبزرگ اجتماعی فرانسه 
 اجتماعی در فرانسه ناشی از حوادث کار بود.

. در این قانون استمدنی فرانسه  مسئولیتعطفی در تحول  ۀنقط، 1898آوریل  9قانون 
کارفرمایان گسترش یافت. مبنای  ولیتمسئو قلمرو  افتهی رییتغبه نفع کارگران  مسئولیتشرایط 

 .(312: 1378 ،زاده قاسم) خطر است ۀنظریاین قانون، مبتنی بر 
، عدالت اجتماعی دشو میدر واقع به این دلیل که صاحب کارخانه از فعالیت خود منتفع 

 مقتضی آن است که خطرهای ناشی از فعالیت خود را نیز متحمل شود.
وارده به  یها انیزو او ملزم است  ردداون سقف مقطوعی کارفرما در این قان مسئولیت

وارده  یها انیزاو را براساس مبلغی مقطوع که از قبل و به میزان شدت و ضعف  ۀورثکارگر یا 
 .(Despax, 2011:81-83) جبران کنداست،  شده  نییتع

ده بینی ش پیشدر صورت عجز کارفرما از پرداخت خسارت، دو گونه تضمین برای کارگر 
 :است
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 و ممتاز شناخته شدن طلب کارگر .1

 .مسئولمالی و اجتماعی کارفرمای  یها یناتوانتضمینی برای تدارک  ۀایجاد سرمای .2

کارفرمایان فرانسوی، برای پیشگیری از جبران خسارات سنگین ناشی از  ۀرویدر 
خصوصی، بیمه  ۀبیم یها شرکتشخصی خود را نزد  مسئولیتشغلی،  هایخطر

کارگران توسط کارفرما  ۀبیمدر فرانسه،  1905مارس  19ا تصویب قانون . بکردند یم
معرفی  دگانید انیزمستقیم  مسئولرا  گر مهیبفرانسه،  گذار قانوناجباری شد و پس از آن 

 ستکارفرما مسئولیت ۀزمینقانون در  ترین مهم، 1905، قانون 1898. پس از قانون دکر
(Despax,2011:101). 

، تحول دیگری در مورد حوادث ناشی از کار در حقوق فرانسه بود 1926 آوریل 30قانون 
کشاورزی نیز اجرا  یها تیفعالدر مورد حوادث ناشی از  1898که به موجب آن، قواعد 

 .شد می
رقم خورد که در آن  1946اجتماعی فرانسه، با قانون اکتبر  تأمینتحول در نظام  نیتر بزرگ

اجتماعی  یها مهیبنظام  ساًأر گذار قانونیعنی  شد،نشین کارفرما اجتماعی جا تأمین یها سازمان
 .(49: 1386 )عراقی و همکاران، را برای جبران حوادث ناشی از کار برگزید

که حمایت  دشو میاجتماعی کشور فرانسه مشخص  تأمینجو در قوانین و با جست
محض درنظر  مسئولیتما ای که برای کارفر گونه به ،حداکثری از کارگران صورت گرفته است

 مسئولکه کارفرما  دارد یماجتماعی فرانسه مقرر  تأمینقانون  2-441 ۀگرفته شده است. ماد
است شرایط ایمنی را در محیط کار فراهم آورد و بابت ایجاد این ایمنی از نهادی که در همین 

در  ،ری استکارگران اجبا ۀبیممجوز بگیرد. با توجه به اینکه  ،قانون تعیین شده است
 عمالًاجتماعی جانشین کارفرما شده و  تأمینکه این مجوز وجود دارد، صندوق  ییها کارگاه

کارفرما در موارد  ۀوظیفو  استپرداخت خسارت به کارگران  مسئولاجتماعی  تأمینصندوق 
 .استاجتماعی  تأمیناعالم دقیق حادثه به  ،4-441و  2-441حادثه مطابق با مواد 

 ۀحادث که یدرصورتکه است همین قانون به این مطلب اشاره شده  1-452 ۀدر ماد
 دهید بیآسزیر نظارت او باشد،  ۀمجموعکارفرما یا  ناپذیردلیل تقصیر انکار به جادشدهیا

اجتماعی پس از پرداخت، حق رجوع  تأمینمستحق دریافت غرامت اضافی است که صندوق 
ن قانون موارد عمدی کارفرما در ایجاد حادثه را ای 5-452 ۀمادبه کارفرمای مقصر را دارد. 

خسارت را از خود  ماًیمستقو تنها موردی که کارگر  داند ینماجتماعی  تأمینمشمول قواعد 
 عمالً گفت این موارد،  توان یمهمین موارد عمد کارفرماست، که  ،کند میکارفرما دریافت 

 یها تیحمااجتماعی فرانسه،  تأمینین کار و بنابراین در قوان .شود میناشی از کار تلقی ن ۀحادث
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آن بر  تأثیرو  دیده زیاناز کارگران به حداکثر مقدار خود بوده و فرض تقصیر  آمده عمل به
 اجتماعی منتفی است. تأمینکارفرما و  مسئولیت

 
 بررسی حوادث ناشی از کار در حقوق ایران. 3.2

 کارفرما در لغت به معنای .ندموجود در حوادث ناشی از کار، کارفرما و کارگر دو طرف
حقیقی  شود میصاحب کارخانه است و در اصطالح حقوقی کارفرما به فردی گفته  ،کار صاحب

. در مقابل کند میالسعی کار  حقاو در مقابل  یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب
السعی به درخواست  قحکارفرما، کارگر قرار دارد که شخصی است که به هر عنوان در مقابل 

 .(59: 1394 )مدحی، کند میکارفرما کار 
 .1اجتماعی تعریف شده است تأمینقانون  2 ۀماد 8و بند  60 ادۀمناشی از کار در  ۀحادث

 گذار قانون، شود میحمایت از کارگر که در مقابل کارفرما طرف ضعیف محسوب  منظور به
مدنی در  مسئولیتقانون  نیهمچنه است، در قانون کار برخی مقررات حمایتی را وضع کرد

تکمیل مقررات قانون کار، قوانینی دارد که با استفاده از آن، از اشخاص ثالثی که ممکن است از 
قانون  95 ۀبراساس ماد .کند میحمایت  ،شوند ییها خسارتفعالیت کارگر دچار صدمات یا 

 مسئوالنکارفرما یا  ۀعهد اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر مسئولیتکار، 
گاه بر اثر عدم رعایت  هر .استهمین قانون از آنها نام برده شده  85 ۀمادکه در  ستواحدها

رخ دهد، شخص کارفرما یا  ای هحادثواحدها  نمسئوالمقررات مربوط از سوی کارفرما یا 
 دارد یممقرر قانون کار  85 ۀماد 2 ۀتبصراست.  مسئولواحد از نظر حقوقی و کیفری  مسئول

برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل  85 ۀچنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماد»
الزم و  یها آموزشو امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود 

 یتیئولمسو مقررات از آنها استفاده ننماید کارفرما  دستورالعملتذکرات قبلی بدون توجه به 
مستقیم  طور بهآن است که ممکن است کارفرما در این بحث مورد توجه  ۀنکت«. نخواهد داشت

کارفرما را  گذار قانوناما به لحاظ حمایت از کارگر،  ،دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد
 است.ده کرمکلف به جبران خسارت 

قانون کار  148 ۀر مادحمایتی خود د یها استیس ۀادامدر  گذار قانونبر آن  عالوه
را بیمه کارگران واحد خود  ،اجتماعی تأمینکارفرمایان را مکلف کرده است که براساس قانون 

                                                           
شده  سبب آن برای بیمه ام وظیفه و بهحوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انج»: مین اجتماعیأقانون ت 60 مادۀ .1

ها و  سسات وابسته یا ساختمانؤشده در کارگاه یا م افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه اتفاق می
 «. موریتی باشد...أدار انجام م هکارگاه عهد ۀآن مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوط ۀمحوط

ثیر عامل یا عوامل أبینی نشده که تحت ت حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش» :مین اجتماعیأقانون ت 2 ۀماد 8بند 
 «.گردد شده می  دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می
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خود را بیمه کند تا اگر  دائم، بر این اساس هر کارفرما مکلف است کارگران ثابت و کنند
 .دشوخسارتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران 

کارفرمایانی که مشمول قانون »: دارد یممدنی در تکمیل این مبحث مقرر  ئولیتمس 12 ۀماد
که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در  باشند یمجبران خساراتی  مسئولکار هستند 

که  ییها اطیاحتحین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام 
عمل  بهالزم را  یها اطیاحتعمل آورده یا اگر  به نموده یمجاب اوضاع و احوال قضیه ای

 .«بود ینمباز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور  آوردند یم
تقصیر  ۀکارفرما، نظری مسئولیتمعتقدند، با توجه به این ماده مبنای  ها حقوقدانبرخی 

مناسب یا عدم مراقبت دلیل اهمال کارفرما در انتخاب کارگر  بهخسارت واردشده  چراکه ،است
مدنی بر  مسئولیتدر این زمینه  رسد مینظر  بهولیکن  ،(24: 1377 )کاتوزیان، و نظارت بوده است

 او اینکه مگر ،است مفروض فرض تقصیر کارفرما بنا نهاده شده است و تقصیر کارفرما ۀپای
رفرما و حوادث با دقت بیشتر در مباحث مربوط به کا کند. اثبات را فرض این خالف بتواند

 ۀماد 2 ۀتبصرنبوده و مطابق با  خطر ۀنظریکارفرما پیرو  مسئولیت دشو میناشی از کار روشن 
نیز توجه شده است.  دیده زیانمدنی به تقصیر  مسئولیتقانون  12 ۀقانون کار و ذیل ماد 95

امکانات الزم:  ۀتهی .1قانون کار سه وظیفه برای کارفرما مقرر شده است:  91 ۀمادمطابق با مفاد 
سالمت و بهداشت کارگران، کارفرما  تأمینبراساس مصوبات شورای عالی حفاظت برای 

 .3 ؛آموزش الزم ۀارائ .2 ؛و در اختیار کارگر قرار دهدکند  هیتهموظف است امکانات الزم را 
ه انجام این سه مرحل با وجودکه  شود میزمانی مقصر شناخته  نظارت. بنابراین کارگر تنها

 د.کنالزم و قبلی از وسایل ایمنی استفاده ن یها آموزشتوسط کارفرما با توجه به 
نمایان  یخوب بهاز کارگر  گذار قانونحمایتی  یها استیس ،ذکرشدهد ربا توجه به جمیع موا 

در  صرفاًمطلق را نیز برای کارفرما منظور نکرده است. کارفرما  مسئولیتاست و در عین حال 
چنانچه برای مثال  .است مسئول ،توسط وی مجاز دانسته شده ضمناًیا  صراحتاً که قبال اعمالی 

کاری  یها مناسبتاتومبیل متعلق به کارفرما در اختیار کارگر باشد و کارگر رفتاری خارج از 
 12 ۀماددر خصوص   ،(70: 1392، و آقاعباسی )بهرامی نخواهد بود مسئولکارفرما  ،انجام دهد
یز فرض تقصیر کارفرما زمانی موجود است که کارفرما نتواند ثابت کند مدنی ن مسئولیت

این فرض قانونی در قوانین کار و  با وجودعمل آورده است. بنابراین  بهالزم را  یها اطیاحت
عمل آن محدودتر از  ۀدامن هرچند ،توجه شده است دیده زیانحوادث ناشی از کار به تقصیر 

 دلیل حمایتی بودن این قانون است.   بهکه آن هم  مدنی است مسئولیتموارد عام 
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 بررسی حوادث ناشی از رانندگی در حقوق فرانسه. 3.3
تحوالت قواعد حقوقی کشورها در مورد حوادث ناشی از رانندگی با توجه به صنعتی 

توجه بوده است. در این بخش وضعیت حقوقی حوادث ناشی  شایانشدن جوامع بسیار 
 .دشو میانون کشور فرانسه در مقایسه با حقوق ایران بررسی از رانندگی در ق

، برای حل مشکالت ناشی از حوادث رانندگی به بند 1985در فرانسه تا قبل از سال 
 :دارد یممتن این قانون مقرر  .شد میقانون مدنی این کشور مراجعه  1384 ۀمادنخست 

 مسئولدیگری وارد آورده، بلکه است که با عمل خود به  ییها انیز مسئول تنها نهشخص »
 .«استیا اشیا تحت نگهداری خود نیز  مسئولیتوارده به جهت اشخاص تحت  یها انیز

 یریجلوگمورد  نیدر اتفسیر این بند نیز در رویه نتوانست از تعارض و تهافت آرا  هرچند
خود  مسئولیتبیمه، برای معافیت از  یها شرکتشده بود که  سبب. این مشکالت کند
 متوسل شوند.  ثالثو تقصیر  دیده زیانبه ایرادات تقصیر  دفعات به

، در فرانسه تصویب شد. در این 1)قانون بدنته(1985 ۀژوئیقانون پنجم  سرانجام
نقلیه وضع شد و به قوانین حوادث ناشی  لیوسااجباری برای دارندگان  ۀبیمقانون 

بسزایی  تأثیرنون در حقوق فرانسه حمایتی بخشید. این قا کامالً ۀجنباز رانندگی 
. مبنای (Tunc, 1988:371) دکرمدنی انقالبی ایجاد  مسئولیت ۀداشت و در زمین

جبران  ۀنظریو از است از مبانی تقصیر دور شده  کامالًمدنی در این قانون  مسئولیت
. این قانون اصولی را برای جبران کامل خسارت ایجاد دنک یمکامل خسارت پیروی 

 ۀحادثبا تحقق معیارهای زیر قابل پرداخت بود: یک  یراحت بهو خسارت کامل د کر
نقلیه در وقوع تصادف  ۀوسیلرانندگی رخ دهد، خواهان در این حادثه آسیب ببیند، 

 ۀهمیشه وسیل ،که تصادف رخ دهد زمانیباشد )باید به این نکته توجه داشت  مؤثر
خواهد  مؤثر ،اند داشتهیا با آن برخورد  اند بودهنقلیه در مورد کسانی که در آن وسیله 

نقلیه  ۀوسیلبودن  مؤثرولی اگر تصادف رخ نداده باشد، خواهان باید برای اثبات  ،بود
مستقیم موجود باشد، شخص مسبب  ۀدلیل بیاورد(، بین تصادف و آسیب، رابط

، حقی کرشدهذنقلیه بوده باشد. در واقع با تحقق عناصر  ۀوسیلیا متولی  هرانند ،حادثه
 .شود می ییشناسا« حق جبران خسارت»تحت عنوان 

از حوادث  دهید بیآسدر مقابل  ،مطابق با مواد این قانون استناد به فورس ماژور
را از  گر مهیبنقلیه یا  ۀو تنها موردی که راننده یا متولی وسیل ستینرانندگی مسموع 

ایجاد خسارت به خود در  دهید بیآس، اثبات عمد کند میجبران خسارت معاف 

                                                           
1. Loi Badinter 
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که در ایراد آسیب به  یدگانید حادثهبه »....  :دارد یماین قانون مقرر  3 ۀ. ماداست
این  5 ۀماد براساسدر عین حال ...«. گیرد می، خسارتی تعلق ناند داشتهخود، عمد 

نقلیه نباشد، جبران خسارت توسط  ۀمسبب حادثه، مالک وسیل ۀاگر رانند» :قانون
مسبب حادثه را خواهد  ۀواهد گرفت و او حق رجوع به رانندمالک صورت خ

شده است. در واقع با تصویب  دهید بیآسترتیب حداکثر حمایت از  بدینو « داشت
مسبب،  ۀراننداین قانون، قوانین مربوط به توزیع تقصیر در تصادفات در جایی که 

 .(Gerven, 2018:4) اند دهشنسخ  ،مقصر کامل نیست
قانون، مقررات مربوط به بیمه و صندوق ضمانت را در حوادث  این مبخش دو 

دن کرنقلیه مکلف به بیمه  لیوساکه در این بخش دارندگان  کند میرانندگی بیان 
در مواردی که خودرو  دارد یمدر این بخش بیان  8 ۀ. مادندهستخود  ۀوسایل نقلی

 یمقام قائمد به و بعده کرجبران خسارت  گر مهیبمسبب حادثه، سرقت شده است، 
این قانون نیز  9 ۀ. در ماددکنمسبب حادثه رجوع  ۀرانندبه  تواند مینقلیه  ۀوسیلمالک 

از  است، شده  وضعصندوق ضمانت  ۀلیوس بهجبران خسارت  در خصوصمقرراتی 
 ۀوسیلکه  زمانییا  ماند یمناشناخته باقی  ،که شخص مسبب حادثه زمانیجمله اینکه 

که  کلی زمانی طور بهورشکست شده باشد یا  گر مهیبکه  زمانیست یا نقلیه بیمه نشده ا
راه دیگری برای جبران خسارت باقی نماند، جبران خسارت توسط صندوق ضمانت 

 صورت خواهد گرفت.
 کامالًکه قوانین حاکم بر حوادث رانندگی در حقوق فرانسه  شود میمالحظه 

 گذار قانون تیاولوامل خسارت در کلی هدف جبران ک طور بهو رد داحمایتی  ۀجنب
 آن کشور قرار گرفته است.

قوانین رانندگی و حوادث ناشی از رانندگی در ایران و فرانسه  رسد مینظر  به
 دیده زیانبسیار شبیه بوده و مبنای هر دو جبران کامل خسارت بوده و کمتر به تقصیر 

که در هر است به خود  در آسیب دیده زیانتوجه شده است و تنها مورد اثبات عمد 
اجباری و در نتیجه  ۀبیماز شمول قواعد  دیده زیاندو کشور موارد اثبات عمد 

 .شود میخارج  گذار قانونحمایت 

 
 بررسی حوادث ناشی از رانندگی در حقوق ایران .3.4

 های سالجرمی است که در  شبه نیتر عیشاو  ترین مهمحوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه، 
. اهمیت این حوادث تا (59: 1380)کاتوزیان و همکاران، را به خود مشغول کرده است ها دادگاه ریاخ

. ستینمدنی  مسئولیتو مشمول قواعد عام  کند میآنجاست که نظام خاص بر آنها حکومت 
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مدنی است و نقش بیمه نیز  مسئولیتمظاهر  ترین مهمناشی از حوادث رانندگی، از  مسئولیت
 .(110: 1390 )خدابخشی، گردد یبازمقانون برای جبران خسارت  یها تیفظربه تکمیل 

 ،است تر ضعیفدر این حوادث طرف  ،عابر پیاده است معموالًکه  دیده زیاناز آنجا که  
 تر ضعیفثالث در پی حمایت از این طرف  ۀبیمبا وضع مقرراتی از جمله اجبار  گذار قانون
موتوری زمینی در  ۀنقلی ۀوسیلمدنی دارندگان  تیمسئولاجباری  ۀبیم. در قانون اصالح است

 ۀنقلی ۀدن وسیلکرالزام به بیمه  1 ۀماددر  گذار قانون، 1387مقابل شخص ثالث مصوب 
 ۀکلی»: دارد یممقرر  1395اجباری مصوب  ۀقانون بیم 2 ۀ، همچنین ماددنک یمموتوری را بیان 

اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند  موضوع این قانون اعم از ۀنقلیدارندگان وسایل 
 ۀنقلیخود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل  ۀنقلیوسایل  اند مکلف

 مقدار به حداقل شود میمذکور به اشخاص ثالث وارد  ۀنقلیمذکور که در اثر حوادث وسایل 
مرکزی  ۀبیمر این رشته را از ای که مجوز فعالیت د این قانون نزد شرکت بیمه 8ۀ ماد در مندرج

تخلفات  اجباری و رسیدگی به ۀبیمبا توجه به حمایتی بودن قوانین  .«داشته باشد، بیمه کند
 دیده زیاننقلیه محض است یا تقصیر  ۀوسیل ۀدارند مسئولیتاین است که آیا  سؤالرانندگی 

 ؟کند مینیز در این خصوص نقش ایفا 
که برای عبور  ییها راهدر »: دارد یمت رانندگی مقرر قانون رسیدگی به تخلفا 26 ۀماد

 اند مکلف، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران عالئمعابران پیاده 
راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل  عالئمبا توجه به  رو سوارههنگام عبور از عرض یا طول 

سیرهای ویژه استفاده نمایند. هر گاه عابران غیرهمسطح و م یها گذرگاهشده،  یکش خطاز نقاط 
 ۀکلیراننده مشروط به اینکه  ،نقلیه ۀوسیلبه تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با 

نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد  ۀوسیلمقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل 
 ۀاستفادراننده مانع  مسئولیتعدم نخواهد داشت.  یتیمسئولخسارت مادی و بدنی نباشد 

 طور بهکه  میابی یدرمبا توجه به این ماده «. مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد...
 عالئمتقصیر مشترک اشاره شده است. اگر عابر پیاده به  ۀنظریو  دیده زیانضمنی به تقصیر 

 یها مکانممنوع یا  یها مکان از یاطیاحت یبو با  کندنمخصوص توجه  عالئمرانندگی و 
نقلیه را از  ۀوسیل ۀراننداست و نباید ده کردر واقع به ضرر خودش اقدام  ،مخصوص رد شود

عابر پیاده را به  یاطیاحت یبناشی از  مسئولیتمطلق قلمداد کرد و  مسئولمقصر و  نظراین 
 ،ماده ۀاداموجه به انداخت. آنچه مسلم است با تاست، دوش راننده که تقصیری مرتکب نشده 

که  گونه همان چراکه ،ستین یا مهیبوی از خدمات ۀ استفادمانع از  دیده زیانمدنی  مسئولیت
در خصوص  تکمیلی دارد. ۀجنبناشی از حوادث رانندگی و شخص ثالث  ۀبیم ،اشاره شد

 ۀوسیل مدنی دارندگان تیمسئولاجباری  ۀبیممقصر از بیمه در قانون اصالح  ۀدید زیان ۀاستفاد
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نشده  دیده زیان، صحبتی از تقصیر 1387 موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۀنقلی
از  دیده زیان ۀاستفادمانعی برای  دیده زیاندر صورت اثبات تقصیر  دیرس یمنظر  بهبود و 

این موضوع را در  گذار قانونولی در هر حال برای رفع ابهام  ،وجود نداشت یا مهیبخدمات 
 ۀنقلیاجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  ۀبیمقانون 

 که یدرصورت» :دارد یماین قانون مقرر  4 ۀماد «الف»است و بند ده کر، مطرح 1395مصوب 
واردشده  یها خسارتجبران  ،موضوع این قانون باشد ۀنام مهیبمسبب حادثه دارای  ۀنقلی ۀوسیل

مطلق  صورت بهاین ماده  ،شود میکه مشاهده  گونه همان .«است گر مهیب ۀددر حدود قانون بر عه
است و فرقی بین  گر مهیب ۀعهدجبران خسارت بر  ،نامه مهیببیان کرده که در صورت وجود 

 قائل نشده است. دیده زیانفروض تقصیر یا عدم تقصیر 
 «ت»و در بند  شمارد یبرمقانون مزبور موارد خارج بودن از شمول این قانون را  17 ۀماد

در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین،  دیده زیاناثبات قصد » :مقرر داشته است
 بنابراین باید میان دو فرض قائل به تفکیک شد: ،«و نظایر آن...

مدنی  مسئولیت تنها نهدر آسیب به خود که در این فرض  دیده زیاناثبات عمد  فرض .1
 حق استفاده از مزایای بیمه را هم نخواهد داشت. دیده زیانبلکه  ،ستراننده منتفی ا

بدون اثبات عمد در آسیب به خود، در فرض تقصیر بدون  دیده زیانفرض وجود تقصیر  .2
 ۀرانند اگرچهرسیدگی به تخلفات رانندگی  26 ۀشده در ماد برشمردهقصور از موارد  مثالًعمد 

و د کراز مزایای بیمه استفاده خواهد  دهید بیآسولی  ،مدنی ندارد مسئولیتمسبب حادثه 
حوادث  ۀدید زیاناز  گذار قانونعلت حمایت  بهکه این امر  استجبران خسارت  مسئول گر مهیب

 .استرانندگی 
از تغییرات و اصالحات قانون بیمه  ،دیده زیاناین مورد و اشاره به تقصیر  ،ذکر است شایان

تنها مصداقی که با توجه به تقصیر  ،1347اجباری سال  ۀیمبدر قانون  که یدرحال ،است
و رانندگان فاقد  یرقانونیغن ا، خسارات وارد به متصرفشد میاز شمول بیمه خارج  دیده زیان

ای نشده  در ایراد آسیب به خود اشاره دیده زیان عمد  بهو در آن قانون  1رانندگی بود ۀگواهینام
 این مورد ذکر نشده بود.نیز  1387بود و در قانون مصوب 

مسبب حادثه دارای  ۀنقلی ۀوسیلمربوط به زمانی بود که  ،فروضی که در باال مطرح شد
مقرر  4 ۀماد «ب»بند  ،نقلیه بیمه نباشد ۀوسیلولیکن در فرضی که  ،معتبر است ۀنام مهیب
یکی از موارد موضوع این قانون یا مشمول  ۀنام مهیبنقلیه، فاقد  ۀوسیل که یدرصورت»: دارد یم

 25 ۀمادبدنی وارده توسط صندوق با رعایت  یها خسارتاین قانون باشد،  21 ۀمادمندرج در 

                                                           
خسارات وارد به  -4موضوع این قانون خارج است...  ۀبیمموارد ذیل از شمول »: 1347 قانون بیمه اجباری مصوب 4 ۀماد .1

 «.رانندگی ۀمتصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینام
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در این فرض هم جبران  ،دیآ یبرمماده  این که از گونه همان...«. شود میاین قانون جبران 
ه شدن دیده زیانو مشروط به عدم تقصیر  رفته کار بهمطلق  طور بهخسارت توسط صندوق 

 دیده زیانبنابراین با توجه به مجموع مواد مرتبط با این امر تنها در فرض اثبات عمد  ،ستا
موارد از جمله تقصیر بدون عمد،  ۀبقیاست که جبران خسارت منتفی خواهد بود و در 

 تأمینیا صندوق جبران خواهد شد. رویکرد صندوق  گر مهیبخسارت حسب مورد توسط 
یکسان بود و در آن  1395و 1347مصوب  ۀبیمدر قانون  دیده یانزخسارت در رابطه با تقصیر 

در دریافت  دیده زیان، تقصیر 2اجرایی صندوقۀ نام نییآ 6و  1 10 وادمقانون نیز با توجه به 
 .کرد ینمخسارت توسط صندوق نقشی ایفا 

مخرب آنها و همچنین ازدیاد وسایل  آثاربا توجه به اهمیت فراوان حوادث رانندگی و 
 وضوح بهدر این مورد  گذار قانونافزایش جمعیت، رویکرد حمایتی  تبع بهموتوری  ۀنقلی

با توجه به خطر وسایل نقلیه برای سالمت افراد، رویکرد  رسد مینظر  بهمشخص است و 
از ورود آسیب به خود نیز اقدام  دیده زیانمناسبی باشد. از طرفی استثنا کردن موارد عمد 

 .دشو میاحتمالی  یها استفاده ءسومانع از است که  یا ستهیشا

 گیری نتیجه  .4
 مدنی مسئولیتمدنی در حقوق کشور ما در قواعد عام  مسئولیتمبنای کلی و اصلی 

 اجباری از جمله حوادث ناشی از کار و ۀبیمولیکن در موارد  ،تقصیر است ۀنظری

 در پی حمایت گذار نقانوتقابل خطر  ۀنظریحوادث رانندگی به دالیل مختلف از جمله 

بیمه در دن کراجباری  ها تیحمااین  ۀجمل. از (18: 1382 )بادینی، بوده است تر ضعیفاز طرف 
تقصیر مشترک در قوانین  ۀقاعددر ایجاد حادثه، تحت عنوان  دیده زیانتقصیر  .ستها نهیزماین 
این  د پای پذیرشمستقیم و عدم تصریح پذیرفته شده و در قوانین مختلف ر ۀاشار رغم بهما 

 مقصر مستحق جبران خساراتی ۀدید زیان االصول یعلقاعده را شاهدیم و 

 ضرر ۀدامنکاهش  برایوجود آورده یا کوشش الزم را  بهکه با تقصیر خود 

دلیل حمایتی بودن این قوانین  بهدر حوادث ناشی از کار و رانندگی  .نخواهد بود ،استده کرن

                                                           
نقلیه،  ۀعلت بیمه نبودن وسیل بههای وارده به اشخاص ثالث که  زیانبرای جبران »: 1347 اجباری مصوببیمۀ قانون  10 ۀماد .1
گر قابل  بیمهول حادثه یا ورشکستگی ئکردن یا شناخته نشدن مس گر، فرار بیمهمین أالن یا تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تبط

ایران اداره  ۀشرکت بیم ۀوسیل بهشود که  میسیس أهای بدنی ت مین خسارتأپرداخت نباشد،... صندوق مستقلی به نام صندوق ت
 «خواهد شد.

اجباری نتوانند خسارت خود را از  ۀقانون بیم 10 ۀخاص ثالث زیان دیده که به علل مذکور در ماداش» :نامه آیین 6 ۀماد .2
خسارت درخواست غرامت  ۀگر مبنی بر مطالب بیمهروز از تاریخ دریافت پاسخ  10توانند ظرف  میگران دریافت نمایند  بیمه

 «.پاسخ مذکور برای صندوق ارسال نمایند ۀبه ضمیمخود را 
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. از جمله اینکه در حوادث دنک یمایفا  یتر کمرنگخسارت نقش در میزان  دیده زیانتقصیر 
 این ۀیتهبر  عالوهو او باید  یستنلوازم ایمنی توسط کارفرما کافی  ۀیتهکار صرف  ناشی از

در  و مدام بر آنها نظارت داشته باشد. تنها هدد ارائهالزم را به کارگران  یها آموزشلوازم 
 امکانات، آموزش و نظارت( اگر باز هم کارگر ۀرائا) صورت اثبات رعایت این سه امر

 و کارفرما معاف از جبران شده  شناختهتقصیر او  کرد، یمباالت یبو  یتوجه یب

 توسط یمقام قائم عنوان بهقوانین حمایتی، اقدام  گونه ایندر  تأملقابل  ۀنکت .شود میخسارت 
. در این است یمقام قائمعمال حق در پی ا اکنون همو ده کرگری است که جبران خسارت  بیمه

تا قبل از اثبات فعل  اصوالًو د کنبه عامل زیان مراجعه  تواند یمبا اثبات تقصیر  گر مهیبموارد 
میان  ۀ. باید به این موضوع توجه داشت که رابطدکناقدام  مقام قائم عنوان به تواند میزیانبار ن

مدنی و  مسئولیتاست و نباید ارکان  یا مهیبت مبتنی بر قرارداد و مقررا گر مهیبو  گذار مهیب
 مسئولیت. در خصوص مبنای دکروارد  گذار مهیبو  گر مهیبدر روابط  مقررات خاص آن را

با توجه به حمایتی بودن قوانین در این  رسد مینظر  بهنقلیه  ۀوسیل ۀمدنی کارفرما و دارند
 دیده زیان ۀرفت ازدستر به منافع تمرکز بر فعل عامل زیان بیشت یجا به گذار قانونخصوص 

 رسد مینظر  بهکار گرفته است و  بهو همت خویش را در جهت تضمین حقوق وی ده کرتوجه 
تضمین  ۀنظری ،مدنی این دو گروه بتوان درنظر گرفت مسئولیتای که برای مبنای  نظریهبهترین 

و همین که  نشده  رفتهیپذ. در قوانین کشور فرانسه همین میزان از تقصیر کارگر هم استحق 
اجتماعی  تأمیندیگر صندوق  ،دکرکارفرما ایمنی الزم را در محیط کار فراهم و کارگر را بیمه 

و در عین حال از رویارویی  شود میکارگر جبران  یها خسارت ۀهمو ده شجانشین کارفرما 
دام بسیار اجتماعی با کارفرما اق تأمین. جانشینی صندوق دشو میطرفین حادثه جلوگیری 

فرانسه وجود دارد. بایدتوجه داشت که وضعیت اقتصادی و  مناسبی است که در قوانین کشور
 یها منظا نیتر یقواجتماعی فرانسه، از  تأمینم نظاتولیدی در فرانسه با ایران متفاوت بوده و 

ارفرما اجتماعی با ک تأمینالگوی جانشینی صندوق  توان ینمبنابراین  ،اجتماعی دنیاست تأمین
، در عین حال که با توجه به بسترهای موجود در فضای کارگری و دکررا در ایران پیاده 

وجود آورد که با اطمینان  اخالقی را به ۀمخاطراین جانشینی ممکن است این  ،کارفرمایی ایران
اجتماعی کارگران و کارفرمایان به سمت  تأمیناز راحتی پرداخت خسارت توسط صندوق 

قانون اساسی  75همچنین با توجه به اصل  .رفته و توالی فاسد خواهد داشت یاطیاحت یب
 ،انجامد یمعمومی  یها نهیهزدر خصوص لوایح قانونی که به تقلیل درآمد یا افزایش  ها شنهادیپ

 توان ینم یراحت به و جدید معلوم شده باشد ۀهزین تأمیندر صورتی قابل طرح است که در آن 
ولیکن راهکارهایی برای بهتر شدن وضعیت موجود مطرح  کرد،ا مطرح جایگزینی ر حل راه

ولی با  ،ستینمدنی برای کارفرما اجباری  مسئولیت ۀبا توجه به اینکه بیمبرای مثال  .است
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در  ،توجه به حمایت دولت از کارگران در این زمینه و ایجاد شرایط سخت برای کارفرما
که  استبرای کارفرمایان اقدام بسیار مهم و ضروری مدنی  مسئولیت ۀصورت بروز حادثه، بیم

در عین حال برای جلوگیری از اعمال  .دشوبهتر است پوشش این بیمه برای کارفرما اجباری 
مدنی  تیمسئول ۀبیمدر قرارداد  توان یمو ترغیب کارفرما به رعایت تدابیر ایمنی  یاطیاحت یب

درنظر  گذار مهیببرای  1فرانشیز صورت بهارت را درصدی از خس گذار مهیبو  گر مهیبمنعقده بین 
گرفت که هم توجیه اقتصادی دارد و هم کارفرما در عین آسودگی خاطر مجبور به رعایت 

 تأمیندیگر در قوانین  ۀنکت .عمل خواهد آمد بهو حمایت حداکثری هم از کارگر  دشو میایمنی 
کارفرماست که  ناپذیرتقصیر  انکاردر موارد  ،اجتماعی فرانسه که بسیار حائز اهمیت است

در قوانین کشور ما در این مورد  که یدرحال ،دنک یمرا مستحق دریافت غرامت اضافی  دیده زیان
ای که ایجاد  رعادالنهیغعجیب و  ۀاجتماعی روی تأمینقانون  66 ۀبا توجه به ماد خصوص به

 تأمینمزایای  ۀهزینترداد کارفرما در این زمینه محدود به اس مسئولیتاین است که  ،شده
و دیه  نندکعلیه کارفرما شکایت  مجدداً توانند یماو  ۀاجتماعی نیست و کارگر مصدوم یا ورث

 .(49: 1387 )بادینی، حق بیمه را پرداخت کرده است قبالًکارفرما  که یدرحال ،از او بگیرند مجدداًرا 

 ندا رندگان وسایل نقلیه موظفبر اینکه دا عالوهدر حوادث ناشی از رانندگی نیز      

 11 ۀدر صورت عدول از مقررات ماد دیده زیاننند، تقصیر کوسایل خود را بیمه 

 مسبب ۀرانندمدنی  مسئولیتو  دشو میقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اثبات 

ثالث که  شخص ۀبیممقصر از مزایای  ۀدید زیان ۀاستفادولی این موضوع مانع  ،گردد میمنتفی 
 مسبب به این  ۀو در فرضی که رانند ستین ،ای رانندگان اجباری استبر

 باشد، خسارات توسط ده کرننقلیه خود را بیمه  ۀوسیلتکلیف خود عمل نکرده و 

 حق استفاده از مزایای بیمه را  دیده زیانصندوق جبران خواهد شد. تنها در یک فرض 

. در قوانین کشور استآسیب به خود  در دیده زیاننخواهد داشت و آن هم فرض اثبات عمد 
مشابه وجود دارد و تنها مورد برای عدم شمول خسارت اثبات عمد  حل راهفرانسه هم 

. با توجه به احتمال سودجویی برخی افراد از این حمایت استدر آسیب به خود  دیده زیان
قوانین هر دو کشور اقدام بسیار مناسبی است که در  دیده زیانمورد عمد دن کرقانونی، استثنا 

 ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است.
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