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 -1مقدّمه
افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری و به تبع آن ایجـاد تـزاحم بـین حقـوق افـراد،
اهمیّت تنظیم روابط حقوقی بین آنها را از طریق قانونگذاری دو چندان می کنـد .ییـی
از مشیالتی که در عمل وجود دارد این است که شخصی با وضع اقتصادی ضعیف در
حال مسافرکشی با خودروی سمند برای گذران مخارج زندگی است؛ به ناگـاه بـر اثـر
غفلت اندک ،با خودروی گران قیمتِ پورشه تصادف می کند و بر اثر ورود خسارت،
محیوم به پرداخت  000میلیون تومان می شود .حال به دلیل سقف تعهّدات مـالی بیمـه
گر در بیمه نامه به ارزش  20میلیون تومان وی باید  270میلیـون تومـان بـه زیـان دیـده
بپردازد .عامل زیان که از عهده چنین جبرانی بر نمی آیـد ،مجبـور بـه تحمّـل ضـمانت
اجراهای قانونی می شود که آینده زندگی وی و خانواد اش را تحت الشـعا قـرار مـی
دهد .این قبیل اتفاقات که محصول اختالف طبقاتی روزگار کنونی است ،قانونگـذار را
بر آن داشته تا در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوّب  ،5231/3/30به طور صـری بـه ایـن امـر بپـردازد و بـرای
جبران خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی در ارتباط با خودرو های گران قیمـت،
سقف خاصّی مشخّص نماید.
در تبصره  2ماده  8قانون مذکور بیان مـی شـود« :تبصـره -2خسـارت مـالی ناشـی از
حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعـارف
از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصّر حادثه قابـل جبـران خواهـد بـود» .در تبصـره
بعدی ذکر می شود« :تبصره -0منظور از خودروی متعارف خودرویی است کـه قیمـت
آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهّدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخّص می شـود،
باشد».
ماده  8نیز در بیان میزان تعهّدات بدنی بیان می دارد« :حدّاقل مبلغ بیمه موضو ایـن
قانون در بخش خسارت بدنی معادل حدّاقل ریالی دیه یک مـرد مسـلمان در مـاه هـای
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حرام با رعایت تبصره ماده ()3این قانون است»؛ بنابراین مقصّر حادثه در ورود زیـان بـه
خودروی گران قیمت ،در چنین مواردی فقط به میزان یک دوم دیه یک مـرد مسـلمان
در ماه حرام (مثالً به میزان  500میلیون تومان) مسئولیت دارد و نسبت به خسارات زائـد
بر آن مسئولیتی نخواهد داشت.
وضع چنین مقرّره ای که متضمّن بند تحدید مسئولیت قانونی در زمینه الزامات خـارج
از قرارداد است و اجبار دادگاه در اعمال آن ،بـدون توجـه بـه سـایر اوضـا و احـوال،
امری است که نیاز به تأمّل خاصّ دارد .آن چه که ما در این مجـال در پـی آن خـواهیم
بود این است که صاحبان چنین خودرو هایی که با رعایـت قـوانین و مقـرّرات در حـال
رانندگی هستند و بر اثر تقصیر رانندۀ دیگری دچار خسارت می شـوند ،بـر چـه مبنـایی
می توان آنها را از جبران خسارت ناروایی که به آنها وارد شده ،محـروم سـاختآ آیـا
چنین قوانینی بر خالف قواعد کلّ ی نظیـر قاعـده الضـرر و اصـولی چـون اصـل جبـران
کامل خسارات نخواهد بودآ در همین راستا ،در این مقاله سعی خواهد شد ابتدا تحدید
مسئولیت در الزامات خارج از قراردادی ،در قوانین داخلی و منابع فقهی ،مورد مالحظه
قرار گیرد و سپس به شناخت مبانی وضع این مقرّره طبق مبانی فقهـی حقـوقی پرداختـه
شود.

 -4آثار قانوني و قلمرو تحدید مسئولیت
آن چه مسلّم است به موجب این تبصره قانونی ،مسئولیتِ مسـئول حادثـه (راننـده یـا
مالک) در حوادث رانندگی «صرفاً تا میزان خسارت متناظر بـه گـران تـرین خـودروی
متعارف» (خودرویی که قیمت آن کمتـر از پنجـاه در صـد تعهّـدات بـدنی مـی باشـد)
محدود شده است .به موجب ماده  8همان قانون ،حدّاقل «خسارت بدنی معادل حـدّاقل
ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام» مـی باشـد؛ بنـابراین اگـر دیـه یـک مـرد
کامل را در ماه غیر حرام  380میلیـون تومـان فـرن کنـیم حـدّاکثر مسـئولیت در قبـال
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خسارات مالی وارده به خودروی گران قیمتی که ارزش آن  030میلیـون تومـان اسـت،
صرفاً حدّاکثر تا میزان  500میلیون تعیین شده است.

5

البته باید در نظر داشت که با توجه به خالف اصل بودن چنین تحدید مسئولیتی ،بایـد
بر طبق اهداف کلّی این قانون و سایر قواعد حقوقی تفسیر شود .بنابراین خسارات بایـد
ناشی از حوادث رانندگی باشد و تقصیر نیز عمدی نباشد ،زیرا در تقصـیرات عمـدی و
خطای سنگین ،نمی توان به شرط یا قانون تحدید کننده مسئولیت استناد کرد.

 -9سوابق تقنیني (نهاد های حقوقي مشابه)
رویّه قانونگذار ایرانی در تعیین میزان خسـارت و تصـویب قـوانین ،بـر مبنـای اصـل
جبران کامل خسارت و مبانی فقهـی قاعـده الضـرر ،اتـالف و تسـبیب بـوده اسـت .بـه
موجب اصل  00قانون اساسی و مواد مختلـف قـانون مـدنی (از قبیـل مـاده )208 ، 207
باید بعد از ورود زیان ،خسارات وارده از سوی عامل آن به طـور کامـل جبـران گـردد.
 -5آن چه که در این تبصره به درستی شفاف سازی نشده اسـت فرضـی اسـت کـه صـدمات وارده بـه خـودروی
نامتعارف ،نیمی از ارزش کل همان خودرو باشد( 350میلیون تومان) ،حال در تعیـین مسـئولیت عامـل زیـان بایـد
سقف تحدید مسئولیت را در نظر گرفت یا این که به همان نسبت ،باید مسئولیت عامل زیان را نیز تحدیـد نمـودآ
در این مورد متن تبصره قانونی صراحت نـدارد؛ امـا از وا ه «متنـاظر» مـی تـوان دریافـت کـه قصـد قانونگـذار بـر
تحدید مسئولیت به نسبت کلّ ارزش خودرو بوده است .بنابراین در این فرن ،میزان خسارت پرداختـی از سـوی
مسئول ،به میزان یک دوم سقف مسئولیت ( 70میلیون از  500میلیون تومان) است زیـرا میـزان خسـارت وارده بـه
خودروی نامتعارف (لوکس) نیز به میزان یک دوم ارزش کلّ خودرو ( 350میلیون از 030میلیون) بوده اسـت .در
مسئولیت های کمتر از سقف مسئولیت نیز مالک تحدید مسئولیت به نسبت کلّ ارزش خودرو در نظر گرفته مـی
شود .در نتیجه ،اگر خسارت وارده به سـپر چنـین خـودرویی  35میلیـون تومـان باشـد مبلـغ پرداختـی  3میلیـون و
ییصد هزار تومان محاسبه می شود ،زیرا خسـارت وارده یـک بیسـتم کـلّ ارزش خـودرو اسـت (ایزانلـو:5231 ،
 .)501این رویه در ماده  3دستورالعمل نحوه تعیین خسارات موضو تبصـره هـای « »2و « »0مـاده  8قـانون جدیـد
بیمه اجباری طی بخشنامه شـماره 75337/500/33مـور  53/07/5233بیمـه مرکـزی جمهـوری اسـالمی بـه کـار
گرفته شده است.
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اما در این قواعد و مقرّرات ،استثنائاتی هم مشاهده می شود .در ماده  0قـانون مسـئولیت
مدنی  5223بیان شده است کـه « :دادگـاه مـی توانـد میـزان خسـارت را در مـوارد زیـر
تخفیف دهد . 5 :هرگاه پس از وقـو خسـارت ،وارد کننـده زیـان بـه نحـو مـ ثری بـه
زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد؛  .3هرگاه وقو خسارت ناشی از غفلتـی بـوده
که عرفاً قابل اغمان باشد و جبـران آن نیـز موجـب عسـرت و تنگدسـتی وارد کننـده
زیان شود؛  .2وقتی زیان دیده به نحوی از انحاء ،موجبات تسهیل ایجاد زیـان را فـراهم
نموده یا به اضافه شدن آن کمک یا وضعیّت واردکنندۀ زیان را تشدید کرده است».
در توجیه مبنای وضع چنین مقـرّر ه ای بیـان مـی شـود کـه بنـد اول و دوم ایـن مـاده
دارای مبنای اخالقی و مبتنی بر انصاف است و بند سوم نیز بر مبنای تقصیر زیان دیده و
قاعده اقدام تنظیم شده است (کاتوزیـان )113/5 : 5235 ،بعضـی حقوقـدانان بـر نحـوه
تدوین بند های این ماده ایراد گرفته و گفته اند ،اگر بند سه مبتنی بر تقصیر زیـان دیـده
می باشد چرا به دادگاه اختیار کاهش مسـئولیت داده شـده ،زیـرا در ایـن فـرن رابطـه
سببیّت بین زیان و عامل زیان قطع شده و اصالً عامل زیان ،مسـئول آن قسـمت از زیـان
نیست تا در مسئولیت وی تخفیف داده شود (صفایی.)220/5: 5235 ،
به هر روی ،به موجب ماده مذکور ،دادگاه اجازه دارد از مسئولیت وارد کننده زیان
بیاهد اما این ماده دادگاه را میلّف به اعمال کاهش نمی کند؛ مضاف بـر ایـن کـه در
هر مورد با توجه به اوضا و احوال همان مورد و به همـان نسـبت ایـن کـاهش در نظـر
گرفته می شود .اما در تحدید مسئولیت موجود در تبصره  2ماده  8قـانون بیمـه اجبـاری
شخص ثالث  5231اوالً -دادگاه میلّف به اعمال محدودیّت در میزان مسـئولیت زیـان
دیده است و اختیاری در عدم کاهش ندارد ،ثانیاً -مقدار غرامتی را کـه عامـل زیـان در
حادثه رانندگی موجب شده در زمان محاسبه مسئولیت وی تا میزان مشخّصی (به میـزان
یک دوم تعهّدات بـدنی) محـدود شـده اسـت و بیشـتر از آن هـم قابـل مطالبـه نیسـت،
هرچند اوضا و احوال و انصاف غیر این اقتضا کند .به عنوان مثـال ،وارد کننـده زیـان
نیز دارای خودروی گران قیمت بوده و وضـعیّت اقتصـادی وی بـرای جبـران خسـارت
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وارده مساعد باشد .قوانین مشابهی در حمل و نقل هوایی و دریایی مشاهده می شود که
عمدت ًا جهـت تسـهیل حمـل ونقـل و رونـق اقتصـادی اسـت .در بنـد  1مـاده  11قـانون
دریایی ،به نصّ تحدید کننده مسئولیتی بر می خـوریم کـه شـباهت بیشـتری بـه تبصـره
مذکور دارد؛ در این ماده آمده است« :متصدّی باربری و یا کشتی هیچ کـدام در مـورد
فقدان و یا خسارت وارده به کاال مسئولیتی زائد بر صد لیره اسـترلینگ بـرای هـر بسـته
کاال و یا واحد آن نخواهد داشت ،مگر این که نو و ارزش اینگونه بـار قبـل از حمـل
توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز ذکر گردیده باشد .»...
چنان چه متصدّی حمل و نقل در هنگام صدور بارنامه از نـو یـا ارزش واقعـی کـاال
آگاه نگردد به حیم قانون ،فرن آن است که ارزش کاال صـد لیـره اسـترلینگ اسـت
ولی با درج آن در بارنامه ،این امارۀ قانونی دیگر اثر ندارد ،زیرا با دانسـتن ارزش کـاال
خطر و قبول آن میزان خسارت برای وی قابل پیش بینی بوده و زیان دیده هم در انجـام
وظیفه اطّال رسانی تقصیری مرتیب نشده است .بنابراین ،ایـن مـاده بـر مبنـای تقصـیر
زیان دیده و قابلیّت پیش بینی ضرر تدوین شده است (غمامی )32-33 :5288 ،در نگاه
تطبیقی ،قانون تصادفات جاده ای انگلستان در قسمت  bاز بنـد  0مـاده  501در سـوان
ناشی از حوادث جاده ای ،پرداختی در خسارات نسبت به اموال را محدود بـه 310000
هزار یورو کرده است .همچنـین نظیـر چنـین مقـرّره ای در دسـتورالعمل 84/5/EEC
اتحادیه اروپا نیز دیده می شود (برای مطالعه بیشـتر رجـو کنیـد بـهMerkin and :
)Stuart-Smith,2004: p.332

 -2اصل لزوم جبران کامل خسارت و رویکرد مباني فقهي در اتالف
مال غیر
در خصوص اجرای اصل لزوم جبران کامل خسارت در نظام فقهی حقوقی ما تردیـد
هایی وجـود دارد کـه آیـا علـی رغـم وجـود گسـترش دامنـه خسـارات ،اصـل جبـران
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خسارت باید به طور کامل اجرا شودآ (بابایی )12: 5280 ،در خصوص بررسی این امـر
در خسارات رانندگی (تحت عنوان تلف) از قواعـدی نظیـر «قاعـده الضـرر» و «قاعـده
اتالف» جهت اثبات حیم به جبران ضمان استفاده مـی شـود« .قاعـده الضـرر» ییـی از
قواعد پرکاربرد در متون فقهی است و از پرکاربردترین قواعد حقوقی نیز محسوب می
شود ،گرچه در منابع فقهی درباره داللت حدیث نبوی «الضرر و ال ضرار فی االسـالم»
و این که آیا به موجب «حدیث الضرر» می تـوان حیـم بـه جبـران ضـرر را نیـز اثبـات
کرد ،اتفاق نظر وجود ندارد (برای مطالعه بیشتر ر.ک :خمینی )38 :5050 ،لـیین بایـد
توجه داشت که اختالف فقها در داللتِ «حدیث» الضرر بر اثبـات حیـم بـه ضـمان (و
جبران ضرر) می باشد نه اثبات این حیم از طریق «قاعده» الضرر؛ در حـالی کـه اصـل
«قاعده الضرر» و لزوم جبـران ضـرر وارده از ضـروریات دیـن شـمرده شـده ( عراقـی،
357 :5058؛ موســوی بجنــوردی )33-31 :5271 ،و دارای مســتندات شــرعی و عقلــی
محیمی است و در نزد فقها اختالفی در داللت قاعده الضرر بر اثبات حیم بـه جبـران
زیان از سوی وارد کننده زیان ،وجود ندارد (نراقی10 :5050 ،؛ حسینی مراغـی:5057 ،
 58 - 57/5و  202؛ بهرامی.)53-32 :5288 ،
ثانیاً -حتی در داللت معنای «حدیث» در میان فقها اتفـاق نظـر وجـود نـدارد و بیشـتر
فقها خصوصاً فقهای معاصر ،معتقـد بـه اثبـات حیـم ضـمان ،بـه وسـیله حـدیث نبـوی
«الضرر» می باشند زیرا وقتی که ضرر زدن حرام است ،اگر ضرر جبران نشـود حرمـت
نیز ادامه می یابد و برای عدم تداوم حرمت ،جبران ضرر واجب مـی شـود و کسـی کـه
ضرر را وارد کرده باید این حرمت را رفع کند .بنابراین خـود «حـدیث الضـرر» نیـز در
نزد اکثر فقها اثبات کننده حیم به ضمان (و جبران ضرر) مـی باشـد (حسـینی مراغـی،
 58 -57/5 :5057و  202؛ حسینی سیستانی 252 :5050 ،؛ سبحانی.)83 :5030 ،
گرچه به موجـب قاعـده الضـرر ،ضـرر زدن بـه دیگـری نهـی شـده اسـت و جبـران
خسارت ناشی از ضرر ،الزم می گردد اما ضرر و خسارات مالی در حـوادث راننـدگی
عمدتاً به صورت اتالف است و تحت شمول «قاعده اتالف» نیز قـرار مـی گیـرد .حتـی
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عدّه معدودی از فقها که در اثبات حیم ضمان طبق «قاعده الضـرر» تردیـد مـی کننـد،
برای لزوم جبران ضرر از قاعده اتالف استفاده کرده و آن را بر قاعـده الضـرر تـرجی
می دهند (نجفی خوانساری.)350/3 :5058 ،
قاعده اتالف اقتضا می کند کسی که مال یا منفعت دیگری را عالمـاً یـا جـاهالً تلـف
می کند آن را به مثل یا قیمت اداء کند؛ قاعده «من أتلف مال الغیر بال اذن منـه فهـو لـه
ضامن» از جمله قواعد فقهی مشهوری است کـه فقهـا بـه آن متمسّـک مـی شـوند و در
داللت آن به جبران ضرر د ر نتیجه اتالف یـا تسـبیب اختالفـی بـین فقهـا وجـود نـدارد
(میارم شیرازی.)585-537 /2 :5037 ،
همان طور که مالحظه می شود در نظام اسالمی ،حرمت مال مسلمان کم تـر از جـان
وی نیست و در منابع فقهی برای جبران زیان وارده ناشـی از تلـف تأکیـد شـده و حتـی
غیر عمد یا خطای محض بودن عمل عامل زیان ،موجبات عـدم تـدارک جبـران بـرای
زیان وارده نمی باشد .نظام های حقوقی نیز جبران خسارت زیان دیده را امـری الزم بـر
می شمرند .ماده  5300قانون مدنی فرانسه بیان می دارد« :هرگونـه عملـی کـه از انسـان
صادر شود و خسارتی به دیگری وارد آورد ،کسـی کـه زیـان در اثـر تقصـیر او بـه بـار
آمده است ،ملزم به جبران می باشد».

 -1مبنای تحدید مسئولیت در حوادث رانندگي
در ادامه با تحقیق در منابع فقهی و سایر نظـام هـای حقـوقی کـه ممیـن اسـت چنـین
تحدید مسئولیتی در الزامات خارج از قراردادی داشته باشند سعی می شود مبنا و فلسفه
وضع مقـرّرات محـدود کننـده مسـئولیت در قـانون بیمـه اجبـاری مصـ ّوب سـال 5231
بررسی شود .به همین منظور ،برخی مبانی نظیـر اقـدام زیـان دیـده ،توجـه بـه وضـعیّت
اقتصادی طرفین ،قاعده اقدام و قاعده حفظ نظام مورد توجه قرار می گیرند.
 -1-1توجه به وضعیّت اقتصادی طرفین
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برگرداندن زیان دیده به وضعیّت قبلی (جبران کامل خسـارت) نیـز بـه اعتبـاری تنهـا
عدالت صوری را برقرار می کند و ممین است در مواردی باعث تشدید بی عـدالتی و
نابرابری اجتماعی گردد ،زیرا در جامعه ما اختالف فاحشی از لحاظ درآمد وجود دارد
و دستمزد ها نا عادالنه توزیع شده است؛ آیا می توان در چنین شـرایطی از برگردانـدن
وضعیّت زیاندیده به وضعیّت قبلی بـه عنـوان یـک آرمـان یـاد کـرد (بـادینی:a5280 ،
.)203
 -1-1-1توجه به وضعیّت اقتصادی زیان دیده
به طور معمول در تعیین میزان خسارت در نظام های مختلف ،به وضعیّت فعلـی زیـان
دیده و قیاس با وضعیّت سابق وی توجه می شود و وضعیّت زیان دیده در کانون توجـه
قرار نمی گیرد ) )Fézer, 2012: P 5در مواردی که زیان دیده در ایجـاد خسـارت
نقش دارد و ییی از اسباب ورود ضـرر در نظـر گرفتـه مـی شـود ،بـه مشـارکت او در
چگونگی ایجاد ضرر توجه می شود.
در توجه به وضعیّت زیان دیده از جهت تعیین میـزان خسـارت ،آن چـه کـه در نظـام
اسالمی مطرح است و حقوقدانان از آن ذیل عنوان «وضعیّت پیشین زیـان دیـده» بحـث
می کنند ،وضعیّت جسمانی زیان دیده (نظیر سالم یا غیر سالم بودن عضـو زیـان دیـده)
می باشد (میرشیاری  )001-058 :5230 ،و هیچگاه در فقه اسالمی وضـعیّت اقتصـادی
زیان دیده به عنوان مالک تعیین خسارت ،مطرح نبوده است.
در نظام های حقوقی غربی نیز همین رویه دنبال می شـود و بـرای تعیـین خسـارت در
حقوق شبه جرم ،دو دیدگاه در نظر گرفته می شود :دیدگاه اول بـه دیـدگاه «خسـارت
کامل» 5معروف است که بر مبنای آن فقط به میزان خسارت وارده توجه مـی شـود .در
دیدگاه دوم که «پیشگیری» 3نامیده می شود ،در تعیین میزان پرداختی عامل زیان ،جنبـه
تنبیهی امر برای وی و عامالن زیـان بـالقوّه ،نقـش خواهـد داشـت .در هـر یـک از ایـن
1-Full compensation
2-Prevention
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روش ها در هر صورت ،میزان پرداختی به زیان دیده کمتر از زیان وارد شـده از سـوی
عامل زیان نخواهد بود (.)Ibid
گرچه اجرای هر یک از دیدگاه های فوق به تنهایی یـا بـه صـورت ترکیبـی در نظـام
های حقوقی غربی مطرح است اما به عنوان استثناء بر اصـل جبـران کامـل خسـارت در
برخی از نظام های حقوقی وضعیّت اقتصادی زیان دیده می تواند در تعیین میـزان زیـان
تأثیر گذار باشد .در نظام حقوقی کشور های هلند ،پرتقال ،سوئد ،و سوئیس مـی تـوان
این وضعیّت را مالحظه نمود.(Von Bar, 2004: P 153-154) 5
در این دیدگاه افرادی که از استطاعت مالی باالیی برخوردار هسـتند در مواقـع بـروز
حوادث ،باید ضرر را تحمّل کنند و بدینوسیله اثر کلّی و اجتمـاعی ضـرر ،کـاهش مـی
یابد .در اینجا به استناد نظریه کاهش مطلوبیّت نهایی پـول ،مقـدار مشـخص پـول بـرای
انسان فقیر نسبت به انسان ثروتمند ارزش بیشتری دارد ،زیرا اشخاص با ریال های اولیّـه
پول خود ،حوائج ضـروری خـود را بـر طـرف مـی کننـد و ریـال هـای بعـدی صـرف
چیزهای با اهمیّت کمتر خواهد شد ( بادینی.)33 :b5280 ،
در توجیه مبنای تحدید مسئولیت متناظر به خودرو های گـران قیمـت ،قطعـاً ییـی از
مبانی در نظر گرفته شده توسط قانونگذار توجه به وضعیّت اقتصادی زیان دیـده اسـت؛
هرچند که این مبنا نمی تواند علّت تامّه باشد زیرا اگر تنها مبنای مقرّره مزبور ،توجه بـه
وضع اقتصادی زیان دیده باشد ،اثبات خالف آن یا اثبـات دارا بـودن عامـل زیـان بایـد

 -5در کشور هلند ،ماده 3:503قانون قانون مدنی حاوی شرط کاهندۀ مسئولیت در تعیین میزان خسارت است .بر
اساس این شرط دادگاه می تواند عالوه بر در نظرگرفتن نو روابط بین طرفین ،درجه تقصیر و نو خسارت
ایجاد شده ،وضعیّت اقتصادی آنها را نیز در ت عین میزان غرامتی که به زیاندیده تعلق می گیرد ،دخالت دهد .البته
این شرط تحدید مسئولیت زمانی بیار می رود که جبران کامل خسارت ناعادالنه باشد( Sibinga, 2011 : p
 ). 2بنابراین قدرت مالی زیاندیده ممین است در مسئولیت وارد کننده زیان م ثر باشد (Tamás Fézer, op.
).cit. at. P 5
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باعث صدور حیم به جبران کامل خسارت شود؛ فرضی که در قانون پیش بینـی نشـده
است.
 -4-1-1توجه به وضعیّت اقتصادی عامل زیان
فرن «توجه به وضعیّت اقتصادی زیان زننده» ،می تواند به عنوان مبنای وضع تبصـره
 2ماده  8قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب  5231مطـرح شـود .افـراد بـر حسـب
توانایی اقتصادی خود از خودرو های نامتعـارفی از نظـر قیمـت اسـتفاده مـی کننـد کـه
برخی از آنها تا چندین برابر دیه یک مرد کامل است و بـه طـور معمـول ،افـراد عـادی
جامعه در صورت بروز تصادفات از عهده جبران خسارات وارده بـه ایـن خـودرو هـای
گران قیمت بر نمی آیند؛ به همین جهت قانونگذار با استفاده از شرط تحدید مسـئولیتی
که در این تبصره در نظر گرفته است ،تمایل خود را در حمایت از اقشار ضعیف جامعه
نشان داده است.

5

چنان چه ییی از مبانی مهم وضع مقرّره فوق را توجه به وضعیّت اقتصادی زیان دیده
بدانیم این شیوه قانونگذاری برای ما چندان بیگانه نخواهد بـود زیـرا مـاده  0و  7قـانون
مسئولیت مدنی نیز بر همین دیدگاه بنا شده اند .ماده چهـار قـانون فـوق بیـان مـی دارد:
«دادگاه می تواند میزان خسـارت را در مـوارد زیـر کـاهش دهـد -3 ... :هرگـاه وقـو
خسارت ناشی از غفلتی بـوده کـه عرفـ ًا قابـل اغمـان باشـد و جبـران آن نیـز موجـب
عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود .»...

 در اینجا نیز به استناد نظریه کاهش مطلوبیّت نهایی پول و توجـه بـه وضـعیّت اقتصـادی طـرفین ضـرر بایـد بـرطرفی تحمیل گردد که از توانایی مالی بیشتری برخوردار است زیرا میزان پولی که صـرف جبـران خسـارت مـی
شود ،برای یک فرد ثروتمند از ارزش کمتری نسبت بـه یـک فـرد ضـعیف برخـوردار اسـت .وی فقـط از تـأمین
اولویّت های بعید زندگی محروم می شود در حالی که پرداخت همان میـزان پـول بـرای فـرد معمـولی بـه معنـای
تنگدست شدن و عدم تـوان در تـأمین اولویّـت برتـر نظیـر تـأمین خـوراک و پوشـاک خواهـد شـد ( Dennis,
.)2010: p76-80
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به نظر می رسد تبصره  2ماده  8قانون بیمه اجباری شخص ثالـث در راسـتای اهـداف
ماده  0قانون مسئولیت مدنی تصویب شده باشد ،زیرا تصادفات رانندگی اغلـب بـر اثـر
غفلت های قابل اغمان صورت می گیرد و در فرن نامتعارف بـودن قیمـت خـودرو،
عموماً جبران آن توسط زیان زننده ،موجب عسرت و تنگدستی وی می شـود .بنـابراین
می توان ادّعا نمود که تبصره مذکور برمبنای وضعیّت اقتصادی زیان زننده وضـع شـده
است.
با وجود این ،استدالل مزبور قانع کننده نیست؛ زیرا اوالً -تمامی حوادث رانندگی بـر
اثر غفلت های قابل اغمان نبوده و بخش عمـده ایـن تصـادفات بـر اثـر نقـض فـاحش
قوانین رانندگی صورت می گیرد؛ ثانیاً -با توجه به مالک نامتعارف بودن قیمت خودرو در

قانون و این که در جامعه فعلـی ،بخش قابل توجهی از خودرو های موجود در جاده هـای
کشور از خودرو های گران قیمت محسوب مـی شـوند ،در مـواقعی کـه دو خـودروی
گران قیمت با ییدیگر تصادف مـی کننـد ،مقصّـر حادثـه کـه از توانـایی مـالی خـوبی
برخوردار است ،می بایست از شمول این شرط تحدید مسئولیت استثناء شود ،در حـالی
که استثناء در قانون به رسمیّت شناخته نشده و قانون شامل حال آنها نیز می گردد.
بنابراین ،مبنای وضع شرط تحدید مسئولیت فوق ،با توجه به وضعیّت اقتصـادی زیـان
زننده ،با واقعیّت موجود سازگار نیست .اکنون طبق قانون ،حتی فردی که از اسـتطاعت
مالی خوبی برخوردار است (در صورت اتالف خودروی گران قیمت دیگری) مشمول
شرط تحدید مسئولیت مذکور می شود .در نتیجه ،مبنای «توجـه بـه وضـعیّت اقتصـادی
زیان زننده» نمی تواند به تمام ابهامات در این زمینه پاسخ گوید.
 -4-1اقدام زیان دیده
فقها در تبیین مفهوم اقدام می گویند مقصود از اقدام ،اقدام به ضرر و زیان اسـت .بـه
این معنی که انسان بالغ و عاقل به اختیار خود خسارت مالی بر خویش وارد نماید؛ مثـل
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این که کسی به دیگری دستور دهد تا مال وی را به دریا بریزد .در این مورد بر شخص
عامل ضمانی نیست (مصطفوی.) 217 :5035 ،
در بیان مبنای عدم ضمان گفته می شود که علّت ضمان ،احترام مال است و هر کـس
احترام مالش را ساقط کند ،کسی که آن مـال را تلـف یـا نـاقص مـی کنـد ،ضـامن آن
نیست زیرا مالک ،احترام مال خود را ساقط کرده و بنا را بر غیـر معـوّن بـودن اتـالف
مال قرار داده است (حسینی مراغی .)088/5 :5057 ،به عبارت دیگـر ،تسـلیط و اقـدام،
احترام مال و عمل را از بین می برد و وقتی احترام ساقط شود ضمان نیز ساقط می شـود
(آل کاشف الغطاء )30/5 :5053 ،از جمله مسقطات ضمان« ،اقدام به مجانیّت» اسـت و
اقدام آن است که مالک ،مال خـویش را از حیـث ارزش سـاقط کنـد و بنـا را بـه عـدم
عوضیّت و مجانیّت بگذارد که در نتیجه آن ضـمان سـاقط اسـت (موسـوی بجنـوردی،
.)31 :5271
با توجه به این تعریف از قاعـده اقـدام در کـالم فقهـا ،تعبیـر برخـی نویسـندگان کـه
اصطالح «تقصیر زیاندیده» 5در حقوق فرانسه یـا قاعـده «خطـای مشـترک» 3در حقـوق
کامن ال را با قاعده اقدام منطبق می دانند (جنیدی )13 :5278 ،قابـل تأمـل اسـت؛ زیـرا
هرچند «قاعده خطای مشترک» در کامن ال با قاعده اقدام در فقه نزدیک است و هر دو
بر این نظر استوارند که خود کرده را تدبیر نیست ولی ( ...قاعده اقدام) بیشتر به فرضـی
می ماند که زیان دیده خود به کار زیانبار رضایت داشته است نـه جـایی کـه خطـای او
به تقصیر دیگری پیوند خورده است» (کاتوزیان ،033/5 :5235 ،ش )230بنـابراین ،آن
چه که در اینجا باعث عدم استحقاق زیان دیده نسـبت بـه دریافـت خسـارت مـی شـود
رضایت ضمنی وی به عدم دریافت خسارت است.

1-Mere causal contributtion
2-Contributory negligence
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قاعده اقدام در این معنا را می توان معادل اصل «پذیرش خطر احتمـالی» 5در حقـوق
کامن ال دانست .طبق این اصل ،در جایی کـه خواهـان بـالقوّه داوطلبانـه ،ماهیّـت خطـر
بالقوّه را می پذیرد ،ادّعـایی علیـه خوانـده بـالقوّه نمـی توانـد داشـته باشـدRobert, 3
 . ) 2004: p251 Erwin Deutsch 1985: P.136آیا مـی تـوان مبنـای عـدم
تحدید مسئولیت مسبّب حادثه در خسارات مالی حوادث راننـدگی را بـر مبنـای قاعـده
اقدام توجیه کرد .بدین استدالل که صاحب وسیله نقلیۀ گران قیمـت بـا قـراردادن مـال
خود در برابر تصادفات رانندگی ،با علم به ایـن کـه اکثـر عـامالن زیـان احتمـالی نمـی
توانند خسارت را جبران کنند ،احترام مال خود را ساقط کرده است و بـه طـور ضـمنی
رضایت به ایجاد خطر احتمالی داده است.
خطر وقو تصادف با وسیله نقلیه در جاده ها امری محتمل بـوده و عقـال درصـدی از
احتمال را برای وقو تصادف در نظر مـی گیرنـد (بـه همـین منظـور بیمـه وسـیله نقلیـه
موتــوری اجبــاری مــی باشــد) در ایــن صــورت ،مالــک بــا در معـرن خطــر قــراردادن
خودروی گران قیمت خود و با علم به این که اکثر اعضای جامعـه تـوان جبـران کامـل
خسارت وارده به خودروی وی را ندارند و با توجـه بـه سـقف تعهّـدات بیمـه ای (کـه
عمالً بخش اعظمی از خسارات وارده  ،جبـران نشـده بـاقی مـی مانـد) اقـدام بـه سـلب
احترام مال خود می کند .در حقیقت مالک با این اقدام ،آگاهانه به عـدم جبـران کامـل

1-voluntary assumption of risk
 -3این قاعده به دو بخش «پذیرش صری خطر احتمالی »3و «پذیرش ضمنی خطر احتمالی »3تقسیم می شـود .در
نظام کامن ال پذیرش ضمنی خطر احتمالی نیز می تواند موجب برائت خوانده شود .چنان که در دعـوی مـوریس
علیه مارای ،خوانده با علم به مست بودن خلبان با وی راهی سفر هوایی می شود و بـر اثـر سـانحه دچـار جراحـت
شدید می شود .دادگاه به موجب اصل پذیرش خطر احتمالی ،رضایت ضمنی وی به قبول خطر سـانحه را کشـف
می کند و دعوی وی را رد می کنـد )Robert, 1985: p.479 (.بنـابراین رضـایت بـه خطـر احتمـالی را بایـد
معادل تعبیر اسقاط احترام مالک در نظام فقهی دانست که موجب عدم مسئولیت عامل زیان می باشد ،هرچند کـه
خواهان مرتیب تقصیری نشده باشد.
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خسارت احتمالی رضایت می دهد و با این رضایت احترام مال خود را نسبت به بخشی
که انتظار جبران خسارت آن را ندارد ،ساقط می کند.
به بیان صاحب عناوین ،صاحب مال وقتی احترام مال خود را ساقط می کند و در مقابل آن
طالب عون نباشد ،ضمان آن ساقط می شود ،زیرا علّت ضمان ،احترام مـال مـی باشـد و هـر

فردی که احترام مالش را ساقط نمایـد ،کسی که آن مال را از بین بـرده اسـت ،ضـامن آن
نیست و روایت «الیحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیبه نفسه منه» داللت بـر ایـن مطلـب دارد.
بنابراین کسی که اقدام به عدم ضمان می کند در حقیقت ،تصـرّف دیگـران را در مـال
خود مباح نموده است و عـون یـا غرامتـی بـرای آن وجـود نـدارد» (حسـینی مراغـی،
 .)088/3 :5057به نظر می رسد تحلیل استفاده از خودروی گران قیمت بر اساس اقـدام
مالک در اسقاط احترام مالش نیازمند بررسی در دو وضعیّت است.
وضعیّت اول :در فرن وجود نصّ قانونی است که مسئولیت ناشی از الزامات خارج
از قراردادی در زمینه خسارات بدنی ناشی از حوادث رانندگی را محدود مـی کنـد .بـه
تعبیر دیگر ،وضعیّت اول مربوط به بعد از تصویب تبصره  2ماده  8قـانون بیمـه اجبـاری
شخص ثالث مصوّب  5231است و با توجه به این که بعد از تصویب و انتشـار قـانون و
گذشت مهلت  51روز ،همه افراد نسبت به قـانون آگـاه فـرن مـی شـوند ،در معـرن
خطر تصادف قراردادن مال (خودروی گران قیمت) با علم به عدم امیان جبران کامـل
خسارت را باید اقدام به اسقاط احترام مال از سوی مالک تلقّی نمود و با در نظرگـرفتن
بنای وی بر عدم امیان جبران بخشی از خسارت در صورت وقو تصادف جـاده ای از
سوی عامل زیان ،به همان نسبت ،ضمانی بر عهده مسبّب حادثه نخواهد بود.
وضعیّت دوم :در فـرن نبـودن نـصّ تحدیـد کننـده مسـئولیت اسـت (یعنـی قبـل از
تصویب قانون مذکور)؛ آیا در چنین فرضی می تـوان بـر مبنـای قاعـده اقـدام ،تحدیـد
(صری و اجباری) مسئولیت مسبّب حادثه را توجیه کرد .در چنین حـالتی در اسـتناد بـه
قاعده اقدام باید اندکی تأمّل کرد؛ زیرا هنوز قـانونی کـه بـه صـراحت بخـش معیّنـی از
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خسارت را قابل مطالبه بداند ،وجود ندارد و نمی توان فرد را نسبت به عدم دریافت خسـارت
بیش از مبلغ مشخّص ،آگاه فرن کرده و اقدام بر خالف آن را اقدام علیه خویش تصوّر کرد.

این در حالی است که بـر مبنـای غلبـه مـی تـوان ادّعـا کـرد در حالـت عـادی بیشـتر
خسارات وارده به خودرو های گران قیمت جبران نشده باقی می ماند و ایـن امـر یـا بـه
دلیل فقدان توانایی مالی و وجود سقف تعهّدات بیمـه گـر ،و یـا بـه موجـب عسـرت و
تنگدستی عامل زیان است که با توجه به ماده  0قـانون مسـئولیت مـدنی امیـان جبـران
همه خسارت میسّر نخواهد بود .ماده مذکور مقرّر مـی دارد« :دادگـاه مـی توانـد میـزان
خسارت را در موارد زیر تخفیف دهـد -3 ... :هرگـاه وقـو خسـارت ناشـی از غفلتـی
بوده که عرفاً قابل اغمان باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده
زیان شود .»...
بنابراین بر مبنای غلبه (در نتایج دعوی مطالبه خسارت مربوطه) می توان پذیرفت که
حتی قبل از اجباری شدن و تعیین میزان محدودیت مسئولیت وارد کننده زیان در قانون
بیمه اجباری شخص ثالث جدید  ،مالک با استفاده از خودروی گـران قیمـت در جـاده
ها با علم به عدم امیان جبران کامل خسارت ،عمالً احترام مال خود را از حیـث ارزش
اسقاط می کند و بنا را بر مجانیّت و عدم امیان جبران کامل خسارت مـی گـذارد و بـا
توجه به ماده  0قانون مسئولیت مدنی و شروط این ماده در اکثر حـوادث راننـدگی مـی
توان بیان نمود قبل از اجباری شدن تحدیـد مسـئولیت نیـز اسـتفاده از خـودروی گـران
قیمت در جاده ها حسب قاعده اقدام موجب عدم جبران بخشی از خسارات بوده است.
با وجود این ،با توجه به مشخّص نبـودن سـقف رضـایت مالـک در بالعـون بـودن
خسارت وارده بـه خـودروی گـران قیمـت در صـورت بـروز تصـادف و دشـوار بـودن
کشف چنین رضایتی از سوی دادگاه موجب می گردید تـا از یـک سـو( ،بـا توجـه بـه
اختیاری بودن اعمال تخفیفات ماده  0قانون مسئولیت مدنی ،اعمـال تخفیفـات بـه دلیـل
فقدان معیار و مالک مشخص ،مورد توجه دادگـاه قـرار نگیـرد و) بـا حیـم بـه جبـران
خسارت ،موجب عسرت و تنگدست شدن عامل زیان شـود؛ از سـوی دیگـر ،حتـی در
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صورت محیوم شدن عامل زیان و اعمال حبس و ضمانت اجرا هـای دیگـر ،خسـارت
زیان دیده نیز به دلیل اعسار محیوم علیه ،عمالً جبران نگردد .برای تعیین تیلیف چنین
وضع نابسامانی بود که قانونگذار ،تحدید مسئولیت قـانونی بـه صـورت رفـع مسـئولیت
بیش از مبلغ خاصّ را وضع نمود .توجه به این نیته نیز اهمیّت دارد که قاعده اقدام تنهـا
قاعده ای است که بر اساس آن ،تحدید مسئولیت عامل زیانی کـه دارای توانـایی مـالی
باالیی است ،توجیه می شود زیرا اقدام زیـان دیـده اسـت کـه تلـف مـالش را از سـوی
دیگران مباح می سازد و ارتباطی به توانایی مالی زیان دیده یا زیان زننده ندارد.
 -9-1حفظ نظام
در متون فقهی حفظ نظام عنـوا نی اسـت کـه منشـأ الـزام شـرعی اسـت و بـه اقتضـای
موضو می تواند امری را واجب یا حرام کند (خوئی )37/5 :5275 ،حفظ نظام همانند
عسر و حرج و الضرر از موجبات حیم ثانویّه محسوب و باعث رفع حیـم اوّلـی (کـه
نظر به مصال و مفاسد خود موضو وضع شده) می شود (صدر.)327/3 :5058 ،
 -1-9-1داللت معنای نظام در بیان فقها
هر مجموعه ای ،در حالی که خود دارای نظام می باشـد ،مـی توانـد بخشـی از یـک
مجموعه (نظامند) بزرگ تر نیـز باشـد؛ نظـام در معنـای عـامّ ،بـه معنـای سـامان داشـتن
زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه است که در اصطالح به آن «نظـام عـامّ
یــا کــالن اجتمــاعی» مــی گوینــد .نظــام در مفهــوم خــاصّ ،شــامل نظــام هــای سیاســی،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...به طور مجزّا می باشد (ملک فضلی.)555 :5283 ،
در داللت وا ه «نظام» بر معنای خاصّ در کالم فقها ،سه معنا مطرح شده است :اولین
معنا مراد از نظام را ،نظام اجتماعی و سامان دادن به امور معیشتی مـردم و عـدم اخـتالل
در نظم طبیعی زندگی مردم می داند؛ نظـام در ایـن معنـا در برابـر گسسـتگی و هـرج و
مرج به کار می رود و غالب مواردی که در کتاب فقهی به کار رفتـه ،ایـن معنـا مـدّنظر
بوده است (باقی زاده)572 :5232 ،؛ به عنـوان مثـال ،شـیخ انصـاری جهـت نفـی حیـم
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«احتیاط تام» در مواردی که عمل به آن موجب عسرت شده و منتهـی بـه اخـتالل نظـام
شود ،از این قاعده استفاده نموده است (انصاری.)533/5 :5053 ،
وا ه حفظ نظام در کالم بعضی از فقها در معنای دیگری نیز استفاده شـده اسـت کـه
به معنای حفظ کیان اسالم و مسلمانان در برابر کفار است؛ یعنـی کلیّـت اسـالم مـالک
است؛ این معنا با عنوان«حفظ بیضه اسالم» بیان می شود .مـراد از بیضـه در اینجـا کلیّـت
جامعه اسالمی است .به عنوان مثال ،جهاد برای حفظ جمـع مسـلمین واجـب مـی باشـد
(حلّی .)0/3 :5050 ،سومین معنا که در بین فقهای معاصر زیاد مورد استفاده قرار گرفته
است ،مراد از نظام را حفظ نظام سیاسـی و حیومـت اسـالمی مـی دانـد؛ بـدین ترتیـب
حفظ نظام اسالمی بر مسلمین امری واجب است (میارم شیرازی.)570/2 :5037 ،
در میان فقها کاربرد معنای اول شهرت بیشتری دارد و مراد از نظام ،نظام اجتمـاعی و
نظم در امور معیشتی مردم می باشد5و استفاده از وا ه «نظام» در معانی دیگـر مالزمـه بـا
نفی این معنا ندارد؛ در استفاده از قاعده «حفظ نظام»،کاربرد معنـای اول از وا ۀ «نظـام»
اعمّ از سایر معانی است (خمینی )353/3 :5273 ،و در کالم فقها استفاده از این معنـا بـر
معانی دیگر غلبه دارد (حسینی مراغی« )213/5 :5057 ،بنابراین حفظ نظام معاش مـردم
عقالً و شرعاً ضروری است  ...و فقدان نظام سیاسی  ...و یا عدم انسـجام ملّـی و امـوری
از این دست (حفظ کیان مسلمین) ،قطعاً در زندگی طبیعی [نظام معیشت] مـردم بحـران
ایجاد خواهد کرد»( 3باقی زاده.)571 :5232 ،

« -5و إنّ العقالء یعتمدون علی ما به حفظ نظامهم االقتصادی و قوام سوقهم ،و یتّیلون علی ما یتوقّف علیه جریان
معامالتهم و مبادالتهم» (سیفی مازندرانی.)55/5 :5031 ،
 -3بعضی از محقیقن از این نیز فراتر رفته و هر یک از معانی فوق را مستقلّ و دارای آثار و ثمرات متفاوت می
دانند و بیان می دارند که در اینجا سه قاعده مجزّا وجود دارد« :قاعدۀ اول با عنوان حرمت اختالل نظام ،قاعدۀ
دوم وجوب حفظ نظام و ساختار حاکم بر اسالم و مسلمین و قاعدۀ سوم حفظ حیومت اسالمی است» (فرهادی
نیا ،قاعده فقهی حفظ نظام )http://mfeb.ir ،آن چه که مورد تأیید است این که «نظام» ،معنایی عامّ دارد و
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طبق این قاعده ،هر چیزی که فعل یا ترک فعل آن موجب اختالل نظام اجتمـاعی (و
اقتصادی  )...است یعنی فعل یا ترک آن مستلزم حـرج و فسـاد باشـد پـس از تشـخیص
موضو و تصویب قانون به وسیله اکثریّـت وکـالی مجلـس شـورای اسـالمی ،اجـرای
قانون مذکور مجاز می باشد (خمینی .)570/51 :5283 ،بعد از انقـالب اسـالمی اعمـال
قاعده حفظ نظام در قوانین ،پررنگ تر شده و قوانینی چون قانون لغـو مالییّـت اراضـی
موات شهری و کیفیّت عمران آن مصوّب  5281/0/1یـا الیحـه قـانونی نحـوه خریـد و
تملّک اراضی مصوّب  5281/55/57بر مبنای تقـدّم مصـلحت حقـوقی و قاعـده حفـظ
نظام تصویب شده است (هدایت نیا.)518 :5283 ،
 -4-9-1حفظ نظام و مبنای تحدید مسئولیت
با تدقیق در متون فقهی و فتاوی فقها -که بخشـه ایـی از آن بیـان شـد -آشـیار مـی
گردد ،امری که موجب اختالل در هر یک از امورِ زندگی مردم و نظام معیشتی جامعـه
شود به موجب قاعده حفظ نظام (منع اختالل در نظام) ،حیـم بـه حرمـت آن داده مـی
شود و نفوذ این قاعده تا جایی است که با اعمال یک حیم ثانویّـه (بـه ماننـد حـرج یـا
اظطرار) می تواند موجب رفع اثر حیم اولیّه (وجوب یا حرمت) گـردد (صـدر:5058 ،
.)327/3
در توجیه تحدید مسئولیت موجود در تبصره مذکور می توان گفت قانونگذار برای
رفع اختالالت پیش آمده ناشی از دعاوی مربوط به حوادث رانندگی چنین راه حلّـی را
برگزید؛ زیرا با وجود محیومیّت عامل زیان و تحمّل ضمانت اجرا هـای عـدم اجـرای
حیم از سوی وی ،همچنان خسارات زیان دیده جبران نشده بـاقی مـی مانـد؛ از طـرف
دیگر ،اکثریّت جامعه که اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تشییل می دهند ،هر زمـانی
ممین است در معرن حادثه ای قرار گیرند که نه توان جبران خسارت ناشـی از آن را

شامل همه نظام های حاکم بر شریعت و زندگی مردم می شود و قطعاً قاعده «حفظ نظام» به حفظ نظام اجتماعی
و نظم در امور معیشتی مردم نیز تأکید دارد (خورسندیان).81 :5231 ،
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دارند و نه بیمه گر به دلیل وجود سقف تعهّداتش ،به جبران آن خسـارت مـی پـردازد؛
این امر باعث اختالل در امنیّت اجتماعی و روانی جامعه می شود.
برای رفع چنـین مفسـده و حرجـی قانونگـذار بـا تعیـین سـقف تعهّـدات احتمـالی در
خسارات مالی ،از یک سو باعـث آرامـش و انبسـاط خـاطر شـهروندان و بهبـود امنیّـت
اجتماعی شده تا عامل زیان با یک غفلت سبک در معرن تیلیف به جبـران خسـارت
نامتعارف قرار نگیرد و از سوی دیگر ،قانونگذار با تصویب این قـانون بـه صـراحت بـه
مالیان پیام می دهد که با توجـه بـه توانـایی مـالی اکثریّـت جامعـه ،امـوال خـود را در
معرن خطر قرار ندهند و از وسیله نقلیه متعارف اسـتفاده کننـد کـه در صـورت وقـو
خسارت از حمایت قانون در جبران کامل خسارت برخوردار باشند.
به عبارت بهتر ،حیم اوّلی (یعنی الزام به جبران کامل خسارت) که به موجـب قاعـده
الضرر و قاعده اتالف و قواعد عامّ مسئولیت مدنی اثبات می گردد ،در خصوص ضـرر
وارده به خودرو های نامتعارف ،به موجب قاعده حفظ نظام رفع می گردد؛ وقو چنین
خساراتی در هنگام رانندگی عمومـاً اجتنـاب ناپـذیر بـوده و حیـم بـه جبـران (کامـل)
خسارات وارده موجب عسرت و تنگدستی عامل زیان مـی گـردد و حتـی اعمـالِ همـه
ضمانت اجرا ها نیز در اکثر موارد ،منتهی به جبران ضرر نخواهد شد زیرا غالب اعضای
جامعه توان پرداخت خسارتی بیش از نصف تعهّدات بدنی بیمه گر مطـابق قـانون بیمـه
اجباری شخص ثالث (یعنی معادل نصف دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام) را ندارند.
برای رفع چنین اختاللی در زندگی روزانه مردم (یعنی احساس عدم امنیّـت اقتصـادی
و اجتماعی از سوی اکثریّت مردم از یک سو ،و ورود ضرر بـه صـاحبان خـودرو هـای
گران قیمت و عدم امیان واقعی جبران آن از دیگـر سـو) ،قـانون مـذکور بـه تصـویب
رسید تا این روند موجب اخـتالل نظـام اجتمـاعی  -اقتصـادی مـردم نگـردد .بـه دیگـر
سخن ،حیم اوّ لیه جبـران کامـل خسـارات وارده ،بـه موجـب قاعـده حفـظ نظـام (منـع

 909ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  10ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 19

اختالل نظام) رفع گردید و حیم به جبران بخشی از خسارت تا سقف معیّن ،بـه عنـوان
یک حیم ثانویّه اعمال شده است.
چنین نتایجی هیچگاه با متغیّر بودن سـقف پرداخـت خسـارت (و دادن اختیـار تعیـین
میزان خسارت قابل پرداخت و تعیین میزان سقف معافیت مسئول حادثه ،به دادگـاه هـا)
تأمین نمی شود؛ زیرا به دلیل دشواری احراز نیّت زیان دیـده بـر مبنـای قاعـده پـذیرش
خطر احتمالی و قاعده اقدام و دشواری احراز وضعیّت اقتصادی طرفین و سـایر عوامـل
ممین است این اختیار قانونی ،همانند مفاد ماده  0قـانون مسـئولیت مـدنی (کـه اختیـار
اعمال تخفیف در تعیین میزان خسارت را در مواردی که حادثه ناشـی از غفلـت سـبک
باشد و جبران موجب عسرت و تنگدستی مسئول حادثه باشد ،به دادگاه ها داده است)،
مورد اقبال محاکم و جامعه حقوقی کشور قرار نگیـرد و نتوانـد حیومـت اصـل جبـران
کامل خسارت را تحت الشعا قرار دهد .بنابراین ،اعمال تحدید مسئولیت با معیار ثابت
و مشخّص (یک دوم سقف تعهّدات بدنی) از سوی قانونگـذار ،بـر مبنـای لـزوم حفـظ
نظام و امنیّت اجتماعی و اقتصادی جامعه ،قابل پذیرش است.

نتیجه گیری
بر مبنای قاعده حفظ نظام (حفظ امنیّت اقتصادی و اجتماعی) می توان لزوم تحدیـد
مسئولیت در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی را پذیرفت .بر اساس قاعده اقدام
در فقه یا قاعده پذیرش خطر احتمالی در کامن ال ،استفاده مالک از وسیله نقلیـه گـران
قیمت ،با توجه به متوسط توانـایی مـالی اعضـای جامعـه و وجـود علـم مالـک در عـدم
قدرت اکثر اعضای جامعه در جبران ضرر بالقوّه بیش از مقدار خاصّ ،رضایت به عـدم
جبران خسارت (در مقداری که عمالً توان جبران آن وجود ندارد) تلقّـی مـی شـود؛ بـا
این وجود ،این قواعد نر سقف ثابت تعهّدات عامل زیـان را توجیـه نمـی کنـد ،زیـرا
فردی که در نقطه ثروتمند شهر از خودروی گران قیمـت اسـتفاده مـی کنـد نسـبت بـه
فردی که در خیابان های یک روستای دور افتاده رانندگی مـی کنـد ،جبـران خسـارت
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بیشتری را از عامل زیان انتظار دارد .به دلیل وجـود همـین تفـاوت هـا ،واگـذار کـردن
تعیین میزان سقف معافیت به دادگاه ها عالوه بر دشوار بودن احـراز چنـین سـقفی ،مـی
تواند به تشتّت آراء در این زمینه و یا عدم اعمال چنین معافیتی (هماننـد حیـم مـذکور
در ماده  0قانون مسئولیت مدنی) در دادگاه ها منتهی شود.
به موجب قاعده حفظ نظام (اجتماعی) وجود سقف تحدید مسئولیت از یک طرف،
عامل امنیّت بخش برای قشر ضعیف و متوسط جامعه است و از طرف دیگـر ،دشـواری
احراز شرایط مذکور در تعیین میزان مسئولیت و اعمـال آن از سـوی دادگـاه هـا ،لـزوم
وجود چنین سقف ثابت در مسئولیت عامل زیان را توجیه می کنـد .در شـرایط کنـونی
(با توجه به وجود سقف قانونی در جبران خسارات مالی در حوادث جـادّه ای) اسـتفاده
از خودروی نامتعارف را می توان نوعی اقـدام بـه اسـقاط ارزش مـال و پـذیرش خطـر
احتمالی دانست.
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