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Abstract
Role of negligence in establishing the causal relationship is not limited to cases of indirect
damages (causation), but in cases where several direct factors have played a role in the
negligence, the factor, to which the damage is attributable, can be determined by
negligence. Developments resulting from the adoption of the law on compulsory insurance
for damages to third parties due to accidents caused by vehicles adopted in 1395 and the
Islamic Penal Code adopted in 1392 and providing various criteria in the distribution of
liability, the fundamental question arises as to the place of fault in distribution of liability in
these cases. Comparing the answer to this question with the answer to the same question in
the British legal system will lead to a comparison of Iran's legislative and judicial policy
with the United Kingdom. Analysis of the relevant laws and regulations in both countries
indicates that in cases where pedestrian action cut the causal link, driver liability would not
arise but where both have a significant role in causing the accident, they will be equally
responsible, and in cases where the driver is at fault and the pedestrian is not at fault, the
driver will be responsible.
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 .1دانشجوی دکتری ،رشتة حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،الهیات و علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل ،دانشکدة حقوق ،الهیات و علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 6911/61/61 :ـ تاریخ پذیرش)6911/60/16 :

چکیده
نقش تقصیر در احراز رابطة سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خالصه نمیشود؛ بلکه در مواردی ،از جمله سوانح رانندگی و بهویژه
سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده ،که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد ،تقصیر میتواند تعیینکنندة عـاملی
باشد که خسارت به او مستند میشود .با عنایت به این موضوع و تحوالت قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسالمی ،مصوب ،6911
ارائة معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حـواد ناشـی از وسـایل نقلیـه،
مصوب  ،6911این پرسش اساسی مطرح میشود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسـئولیت در سـوانح ناشـی از
برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص همسـو بـا نمـا هـای حقـوقی اسـت کـه
سابقهای طوالنی در این زمینه دارند؟ مقایسة پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نما حقوقی انگلستان به مقایسة سیاست تقنینی و قضایی
ایران با انگلستان منجر خواهد شد .تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدا عابر پیاده منجر به
انقطاع رابطة سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است .ولی در جایی که هر دو به میـاان خاصـی در ایجـاد حادثـه نقـش
داشته باشند به همان میاان نیا مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.

کلیدواژگان
تسهیم مسئولیت ،تقصیر ،حادثة رانندگی ،عابر پیاده ،وسایل نقلیة موتوری.

*
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مقدمه
به موجب ردیف «الف» مادة  52ق.ب.ا  ،5932مسئولیت مبتنی بر استناد عرفی زیاا باه عاما آ
است 5.این ماده و سایر مواد این قانو در مورد تسهیم زیا سکوت اختیار کردهاند .با این حال ،به
موجب مادة  254ق.م.ا  5935تقصیر عابر پیااده موجباات ماافیات رانناده از مسائولیت را فارامم
میکند .از سوی دیگر ،مستفاد از مادة  255قانو اخیر قانو گذار در تایاین میااا مسائولیت باین
مباشر و مسبب اص را بر تساوی تأثیر و متااقباً تساوی مسئولیت گاذارده اسات؛ اماا در صاورت
تفاوت تأثیرِ رفتار مباشر و مسبب مسئولیت را به مما نسبت میا عوام آ قاب تسهیم میداند.
در حقوق ایرا  ،نقش تقصیر 5در احراز رابطة سببیت نهتنها به موارد ایراد خسارت غیرمساتقیم
(تسبیب) خالصه نمیشود ،بلکه در مواردی که چند عام مستقیم در بروز خسارت نقش داشتهاند
نیا تقصیر میتواند تایینکنندة عاملی باشد که خسارت به او مستند میشاود (باباایی .)593 :5931
در واقع ،میاا تقصیر از مصادیق تأثیر رفتار است یا دستکم باید در تایین تاأثیر رفتاار در وقاو
حادثه مورد توجه قرار گیرد (قدسی و نوروزی  )45 :5935و در عم نیا مسئولیت را باه تناساب
درجة تقصیر تقسیم میکنند (کاتوزیا  .)255 :5935در ممین زمینه گفته شده درصد تأثیر مرچناد
با درصد تقصیر متفاوت است ،این تفاوت نظری در عم رنگ خوامد باخات و رویاة قضاایی در
حوادث رانندگی به سمت درصد تقصیر حرکت مایکناد .زیارا درصاد تاأثیر را باا میااا تقصایر
سنجیدهاند (خدابخشی  .)555 :5935بر ممین اساس ،فاار از اخاتال نظار درباارة اینکاه مبناای
مسئولیت در حوادث رانندگی تقصیر است یا استناد عرفی زیا  ،به نظر میرسد تقصیر اباار مهمای
در تایین میاا مسئولیت در این موارد باشد و گرچه در احراز خسارات بادنی موواوعیت نادارد،
طریقیت دارد (فالحخاریکی  45 :5935ا .)49
 .5زیرا به موجب این ماده صندوق تأمین خسارتمای بدنی پس از جبرا خسارات مکلف به رجو به مسبب حادثه شاده
است و تنها شرط الزم برای مسئولیت وی وجود رابطة سببیت میا زیا وارده و فا یا ترک فا شاخ

اسات (←

فالحخاریکی  95 :5935ا .)93
 .5تقصیر در حقوق کیفری ایرا در مانای خاص خود عنصر روانی جرایمی است که اصطالحاً غیرعمدی نامیده مایشاوند
(اردبیلی  925 :5932ا  .)921در ممین زمینه در حقوق مدنی تقصیر عبارت است از انجام داد کاری کاه شاخ
حکم قرارداد یا عر

باید از آ پرمیا کند یا خودداری از کاری که باید انجام دمد (کاتوزیا .)952 :5939

باه
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در حوادث منجر به جرح و قت در رانندگی ،گامی راننده مقصر است و گامی تقصیر مصادوم
یا مقتول سبب بروز خسارت میشود .در مواردی نیا میچیک مقصار نیساتند یاا مار دو در وقاو
حادثه تقصیر دارند (کالنتری خلی آباد و ممکارا  .)5 :5935بر این اساس ،برخورد وسایلة نقلیاه
با عابر پیاده و نقشی که تقصیر میتواند در اسناد عرفی زیا به راننده و توزیع مسئولیت ایفاا کناد
در چهار فرض قاب بررسی است :نخست صورتی که راننده و عابر پیاده مر دو مقصر باشاند ،دوم
حالتی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد ،سوم حالتی که نه رانندة وسایلة نقلیاه مقصار
باشد نه عابر پیاده ،و در نهایت چهارم فروی که در آ عاابر پیااده مقصار اسات و رانناده مقصار
نیست (عبادیبشیر .)45 :5931
مقالة حاور در دو بند به طور جداگانه به بررسی سیاست تقنینی و قضایی نظام حقوقی ایرا و
انگلستا در قبال نقش تقصیر یا میاا تأثیر راننده و عابر پیااده در وقاو حادثاه اختصااص یافتاه
است و در مر بند ومن اشاره به موووعات مطروحه در حقوق این دو کشور تالش بر ایان باوده
که مقایسهای درخور بین حقوق دو کشور انجام شود.
سیاست تقنینی نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال برخورد وسایل نقلیه با عابر پیاده
در این قسمت ،با عنایت به پرسش اصلی و ساختار تحقیق ،ابتدا به سیاست تقنینی نظام حقوقی ایرا
در قبال جایگاه و نقش تقصیر در فرایند احراز و تساهیم مسائولیت رانناده و عاابر پیااده ،در فارض
برخورد وسای نقلیه با عابر پیاده ،اشاره خوامد شد و سپس فاروض مختلاف آ ماورد بحار قارار
خوامد گرفت و باد از آ سیاست تقنینی کشور انگلستا در قبال این فرض مطالاه خوامد شد.
سیاست تقنینی نظام حقوقی ایران در قبال برخورد وسایل نقلیه با عابر پیاده

قانو بیمة اجباری سال  5932برخال

انتظار دربردارندة حکم خاصی در ماورد فاروض مختلاف

سوانح رانندگی نیست و صرفاً از بندمای «الف» و «ب» مادة  4و بندمای «الف» و «پ» و «ت» مادة
 52آ قانو میتوا استنباط کرد که استناد عرفی زیا به عام آ مبنای مسائولیت عاما قلماداد
شده است .با این حال ،مما طور که گفته شد ،تقصیر نیا در این میا نقش اساسی ایفا مایکناد و
گرچه به عنوا مبنای مسئولیت مورد استناد قرار نمیگیرد ،یکی از طرق احراز اساناد عرفای زیاا
به عام آ است و میتواند در انتساب مسئولیت و تایین میاا تأثیر عواما دخیا در ساانحه در

454

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،2پاییز و زمستان 7911

ایراد خسارت و در نتیجه تسهیم مسئولیت نقش کلیدی ایفا کند و بر ممین اساس در چهار فارض
قاب بررسی است :نخست صورتی که راننده و عابر پیاده مر دو مقصر باشند ،دوم حالتی که راننده
مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد ،سوم حالتی که نه رانندة وسیلة نقلیه مقصر باشد نه عابر پیاده،
و در نهایت چهارم فروی که در آ عابر پیاده مقصر باشد و راننده مقصر نباشد.
مقصر بودن راننده و عابر پیاده در وقوع سانحة رانندگی

بیتردید برخی از سوانح رانندگی نتیجة اجتما سبب و مباشر و ناشی از تقصایر رانناده و عاابری
است که وسیلة نقلیه در مح عبور غیرمجاز با او برخورد کرده است 5.باه بااور برخای در چناین
ووایتی راننده ،به منالة مباشر قویتر از سبب ،مم دارای مسائولیت کیفاری مام دارای مسائولیت
مدنی است (عبادیبشیر  .)45 :5931این نظر در زما حکومت قانو ساابق مجاازات اساالمی باا
استناد به مادة  959قاب پذیرش بود .ولی با تصویب و اجرایی شد قانو مجازات اساالمی 5935
قاعدة مندرج در آ منسوخ شد و ازاینرو نمیتوا در مورد اجتما سبب و مباشار باه آ اساتناد
کرد 5.در چنین ووایتی حکم قضیه را باید در مادة  995ق.م و مادة  255ق.م.ا  5935جستوجاو
کرد ،زیرا برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده ،با عنایت به مفهوم سبب و مباشر ،از مصاادیق اجتماا
این دو است 9.مادة اخیر که در ووایت فالای بار اجتماا سابب و مباشار حکومات دارد 4مقارر
 .5در اینجا وسیلة نقلیة در حال حرکت مباشر تلقی میشود .زیرا فا مثبت او حادثه را رقم زده است .در مقاب از آنجا کاه
عم عابر پیاده زمینهساز حادثه بوده و مورد برخورد قرار گرفته عنوا سبب به او اطالق میشود( .در خصوص ماالک
مباشرت و تسبیب در حوادث رانندگی ← عباسلو  25 :5934ا .)23
 .5مادة  959ق.م.ا  5915مقرر میدارد« :در صورت اجتما مباشر و سبب در جنایت ،مباشر وامن است؛ مگر اینکاه سابب
اقوی از مباشر باشد».
 .9به موجب مادة  434ق.م.ا  5935مباشرت آ است که جنایت مستقیم توسط خود مرتکب واقع شود و باه موجاب ماادة
 255مما قانو تسبیب در جنایت آ است که کسی سبب تلف شد یا مصادومیت دیگاری را فارامم کناد و خاود
مستقیم مرتکب جنایت نشود ،طوری که در صورت فقدا رفتار او جنایت حاص نمیشد؛ مانند آنکه شخصای چاامی
بکند و کسی در آ بیفتد و آسیب ببیند .از این جهت در اینجا وسیلة نقلیة در حالِ حرکت مباشر قلمداد میشود .چو
فا مثبت او حادثه را به وجود آورده است .اما ،در مقاب  ،عابر پیاده سبب محسوب مایشاود .چاو عما او واساطة
ایجاد حادثه بوده و مورد برخورد قرار گرفته است (عباسلو  23 :5934ا .)52
 .4برخی بر این باورند که مادة  995قانو مدنی ،که مقرر میدارد« :مر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگاری
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میکند« :مرگاه دو یا چند عام  ،برخی به مباشرت و باضی باه تسابیب ،در وقاو جناایتی تاأثیر
داشته باشند ،عاملی که جنایت مستند به اوست وامن اسات و چنانهاه جنایات مساتند باه تماام
عوام باشد به طور مساوی وامن میباشند؛ مگر تأثیر رفتار مرتکباا متفااوت باشاد کاه در ایان
صورت مر یک به میاا تأثیر رفتارشا مسئول مستند .در صورتی که مباشر در جنایت بایاختیاار،
جام  ،صغیر غیرممیا ،یا مجنو و مانند آ ما باشد فقط سبب وامن است».
مفاد این ماده بازتابی از رویة قضایی زما حکومت ماادة  952قاانو مجاازات اساالمی ساابق
است که بهشدت متمای به تایین میاا تأثیر و حکم به وما باه نسابت تاأثیر در جنایات 5باوده
است و ممهنین مبین تسری حکم آ به اجتما عروی سبب و مباشر عاالوه بار اجتماا طاولی
آ ماست .زیرا پذیرش امکا استناد به نتیجه به ممة عواملی که به صورت سبب و مباشار اجتماا
کردهاند و نیا عدم تصریح به انحصار مفاد آ به اجتما طولی بارخال

آنهاه در ماادة  292ق.م.ا

 5935در خصوص اجتما اسباب آمده قرینهای بر تقویت شمول حکم آ باه مماة صاورتماای
اجتما سبب و مباشر است (صادقی .)559 :5939
بر اساس مادة  255قانو مجازات اسالمی ،در صورتی که جنایت مستند به رانندة وسیلة نقلیاه
و عابر پیاده باشد ،به طور مساوی وامناند؛ مگر اینکه تأثیر رفتار آ ما متفاوت باشد که باه انادازة
درجة تأثیر رفتار مسئول خوامند بود .مقنن در واقع با بیا حکم این فرض به صورتی از وقو یک
جنایت نظر دارد که بیانگر اجتما سبب و مباشر است.
از نظر منتقدا  ،انتقاد اساسی به این ماده این مووو اسات کاه نگارش ماادة یادشاده نگارش
کیفری نیست ،بلک ه مقنن استناد در حقوق کیفری را منحصر به تایین وامن دانسته است و ساپس
مشک را ح شده تلقی کرده است و اقدام به تبیین میاا مسائولیت در پرداخات خساارت کارده
مباشر تلف شد آ مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب ،مگر اینکه سبب اقوی باشد؛ باه نحاوی کاه عرفااً اتاال
مستند به او باشد» ،بر این ووایت حاکم است و درصدد استخراج حکم قضیه از این ماده مستند (عباادیبشایر :5931
 .)41در مقاب عدهای بر این باورند که مادة  255قانو مجازات اسالمی مادة  995قاانو مادنی را نسار کارده اسات
(اسالمی فارسانی و صرفی .)3 :5932
 .5گفتنی است واژة جنایت در قانو شام مر نو تلف اعم از نق
.)24 :5932

یا ایراد صدمه و خسارت اسات (غالمای و ممکاارا
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است؛ درحالیکه در مسائ کیفری مشک به این نکته بازمیگردد که آیا رابطة استناد موجود اسات
یا خیر ،یانی یک مرحله پیش از حکم مووو مادة  255ق.م.ا  ،5935و شاید تایین رابطة علیت یا
استناد در مووو جمع دو مباشر آسا باشد ،اما ،منگام جمع دو سبب ،ممین نکتة اساسای اسات
که موجب اختال

میا نظریهپردازا میشود (محسنی و ملکوتی  545 :5934ا .)549

از سوی دیگر ،ممکن است برخورد خودرو و عابر پیاده از مصادیق تادد اسبابی قلمداد شاود کاه
در عرض مم قرار دارند .منتقدا بر این باورند که در صورتی که اسباب متادد در عرض مام باشاند
ممة آ ما مسئولیت مشترک دارند (نجفی )22 :5355؛ مرچند تأثیر آ ما یکسا نباشد .قانو گاذار در
مادة  255ق.م.ا 5935 .در آ قسمت که گفته « ...مگر تأثیر رفتار مرتکبا متفااوت باشاد کاه در ایان
صورت مر یک به میاا تأثیر رفتارشا مسئول مستند  »...این قاعده را نادیده گرفته است و در واقاع
در مبحر جرم و شبهجرم و قواعد مسئولیت مدنی ،که میااا تاأثیر اممیات دارد ،از تااالیم علماای
حقوق مسئولیت مدنی تأثیر پذیرفته است .اما ،در قواعد کیفری ،مووو استناد بااه باه مماة عواما
است که باید در درجة اول اممیت قرار گیرد (محسنی و ملکوتی .)549 :5934
این ایراد شاید در مواردی که صرفاً جنبة کیفری دارند وارد باشد؛ ولی در تصادم راننادگی کاه
رویة قضایی متمای به استفاده از نظر کارشناسی در تایین میاا تأثیر رفتارمای منجار باه حادوث
زیا است چندا صادق نیست و از جمع مواد  299 ،255 ،255ق.م.ا .چنین برمیآیاد کاه اماروزه
اص تساوی مسئولیت در مواردی که خسارت مستند به دو یا چند شخ

باشد باید رعایت شود؛

مگر اینکه اثبات شود تأثیر رفتار عامال خسارت متفاوت بوده که در این صورت مر یک به میااا
تأثیر عم خود مسئول است.
این راهح ماقول و منطقی است که مم کار قاوی را با اعمال اص تساوی آسا میکند مام،
ممسو با اجرای عدالت و انصا  ،در صورت اثبات تفاوت تأثیر عم واردکنندگا زیا مر یک را
صرفاً به نسبت تأثیر عم او مسئول میشناسد و باار مایچیاک را بار دوش دیگاری نمایگاذارد
(صفایی .)91 :5935
برخی محققا حکم مندرج در مادة  255ق.م.ا را منطبق با نظریة وما سبب اقوی میدانناد و
در واقع در صورت مقصر بود راننده و عابر پیاده بر این باورند که «در صورتی که تخلاف نتیجاة
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ممکاری سبب و مباشر اتال

باشد ،مم مباشر وامن است و مم مسبب .زیرا رابطة علیت بین کار

مباشر و مسبب تلف مال برقرار است( ».لطفی .)531 :5939
با این حال به نظر میرسد این ماده باا توجاه باه برخای از آرای پیشاین وواع شاده باشاد و
دادگاهما نیا باد از ووع این مقرره در صورتی که عابر پیاده و رانناده مقصار باشاند ،مسائولیت را
نسبتسنجی و بر اساس میاا تأثیر مر یک در حادثه میاا مسئولیت آنا را مشخ

کردهاند.

راننده مقصر باشد و عابر پیاده فاقد تقصیر

این فرض بر مواردی اشاره میکند که در آ ما راننده مقصر است و عابر پیاده مرتکب میچ تقصایری
نشده است .مثالً ،عابر پیاده از مح مجاز عبور عابرا در حال حرکت است و وسیلة نقلیهای ،کاه باا
سرعت غیرمجاز در حال حرکت است ،با وی برخورد میکناد .باه بااور برخای در چناین وواایتی
راننده ،در مقام مباشر و مقصر ،مم دارای مسئولیت کیفری است مم دارای مسئولیت مدنی (عبااسلاو
 .)555 :5934در این حالت ،بر اساس اساتثنای منادرج در قسامت آخار  254ق.م .ا ،5935 .رانناده
دارای مسئولیت مدنی و کیفری است .مادة یادشده در مقام بیا حکم این فرض مقرر میدارد« :مرگاه
رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت اسات
درحالیکه قادر به کنترل وسیلة نباشد و به کسی که حضورش در آ مح مجاز نیست بادو تقصایر
برخورد نماید ،وما منتفی و در غیر این صورت راننده وامن است».

5

دلی ووع این حکم آ است که با تحقق ممة شرایط یادشده در این مااده عرفااً آسایب عاابر
پیاده به راننده نسبت داده نمیشود؛ بلکه به عابر پیاده نسبت داده میشاود کاه خاود را ،باا نادیاده
گرفتن ممنوعیت ،در مارض آسیب قرار داده است .به مر حال اگر عر

عام انسانی را سابب یاا

جاء مؤثر و اصلی سبب پدیدآمده بداند ،عام یادشده مسئول جبرا خسارت شناخته میشود.

5

 .5پیش از این مادة  999قانو مجازات سابق در مقام بیا حکم چنین مواردی مقرر میکرد« :در مواردی که عبور عابر پیاده
ممنو است اگر عبور نماید و راننده که با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیلة نقلیاه نیاا نقا

فنای

نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصادوم شاد وی گاردد
راننده وامن دیه و خسارت وارده نیست».
 .5در این خصوص بنگرید به تفسیری از مادة  999قانو مجازات اسالمی سابق (اورکبختیاری .)555 :5935
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استثنایی که در انتهای این مادة قانونی آمده به سه شک قاب تفسیر است .نخسات ،اساتثنای منادرج
در ماده مم به تقصیر برمیگردد مم به حضور در مح غیرمجاز ،اثباات واما رانناده در صاورتی کاه
عدم کنترل وسیلة نقلیه و برخورد با عابر ناشی از عدم مهارت یا سرعت غیرمجاز یا عادم رعایات ساایر
مقررات باشد و عابر پیاده مم تقصیر نداشته باشد و حضورش در آ محا مجااز باشاد؛ دوم ،اساتثنای
مندرج در ماده صرفاً به فقرة آخر ناظر است که حضور در مح غیرمجاز است ،اثبات واما رانناده در
صورتی که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات درحالیکه قادر باه کنتارل
وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آ مجاز است برخورد کند؛ سوم اساتثنای منادرج در مااده باه
فقرة اول یانی عدم تقصیر راننده برگردد ،اثبات وما راننده در صورتی که عدم کنتارل وسایلة نقلیاه و
برخورد با عابر ناشی از تقصیر در عدم مهارت یا سارعت غیرمجااز یاا عادم رعایات مقاررات باشاد و
حضور عابر پیاده در آ مح مجاز نباشد (کالنتری خلی آباد و ممکارا  55 :5935ا .)59
راننده و عابر پیاده بیتقصیر باشند

در برخی از سوانح رانندگی که یک طر

آ وسیلة نقلیه و طر

دیگر آ عابر پیاده است حادثاه

بدو تقصیر طرفین اتفاق میافتد .مثالً ،راننده با سرعت مجاز در حرکت است و عابر پیااده نیاا از
مح مجاز عبور عابرا پیاده در حال عبور است که تصاد
میشود .اما علت این تصاد

بروز نق

این باورند که راننده به علت اتال

رخ میدمد و عابر پیاده دچاار صادمه

ناگهانی در سیستم ترما است .در این فارض برخای بار

وامن است؛ مرچند تقصیری مرتکب نشده باشد (عبادیبشایر

 .)41 :5931برخی دیگر نیا در ممین زمینه بر این باورند که در این فرض راننده مرچناد موجاب
فوت و صدمات بدنی میشود ،چو فاقد تقصیر است ،مسئولیت کیفری نادارد .اماا ،باا توجاه باه
اینکه رانندگی او موجب خسارت یا فوت و صدمات بدنی شده و رانندگی فا نامبارده محساوب
میشود ،برابر قاعدة اتال  ،مر شخ

که فا او موجب خساراتی باه دیگارا  ،اعام از جاانی و

مالی ،شود ،مرچند بدو تقصیر باشد ،دارای مسئولیت مدنی است (عباسلو .)555 :5934
در این موارد به حکم انصا
اوست و این شخ

در واقع کسی سااوار تحم خسارت اسات کاه زیاا منتساب باه

در قریب به اتفاق موارد راننده است که در واقع واردکنندة زیا قلمداد میشاود

(اورکبختیاری  .)554 :5935افاو بر این ،در این موارد انتساب عرفی زیا به راننده ثابات اسات و
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موجب مسئولیت وی است (اورکبختیاری  .)555 :5935مبنای قانونی چنین نظری را میتوا مساتند
به مادة  252ق.م.ا کرد که صر

انتساب عرفی زیا به عام آ را مالک احاراز مسائولیت قارار داده

است .این ماده مقرر میکند« :مرگاه منگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگو شاد خاودرو یاا
برخورد آ با موانع سرنشینا خودرو مصدوم یا تلف شوند ،در صورتی که سبب حادثه عل قهاری،
ممهو زلاله و سی نبوده و مستند به راننده باشد ،راننده واامن دیاه اسات .چنانهاه وقاو حادثاه
مستند به شخ

حقوقی یا حقیقی دیگری باشد ،آ شخ

وامن است».

عابر پیاده مقصر است ولی راننده مقصر نیست

فروی از برخورد بین راننده و عابر پیاده که در آ عابر پیاده مرتکب تقصیر شده باشاد ،اماا مایچ
تقصیری از راننده سرناده باشد ،در سه چارچوب نظری قاب بحر اسات :نخسات در چاارچوب
نظری تقصیر زیا دیده ،دوم در چارچوب نظری اجتما سبب و مباشر در فروی که سبب اقوی از
مباشر باشد (در این قسمت ابتدا این فرض بر اساس چارچوب نظری تقصایر زیاا دیاده و مباانی
قانونی آ بررسی میشود و در ادامه به چارچوب نظری اجتما سابب و مباشار در فارض اقاوی
بود سبب از مباشر و مبنای حقوقی آ اشاره میشود) ،سوم در چارچوب نظاری اجتناابناپاذیر
بود خسارت برای زیا دیده.
یکی از ارکا مسئولیت مدنی وجود رابطة سببیت میا فا خوانده و ورر اسات .باه عباارت
دیگر ،خواما (زیا دیده) باید اثبات کند که ورر وارده ناشای از فاا نامشارو خواناده اسات.
بنابراین در فروی که سبب ورود ورر خود زیا دیده باشد و دخالت دیگرا نقاش فرعای داشاته
باشد ورر به زیا دیده مستند میشود و وما منتفی است .به عبارت دیگر ،مسئول وقاو حادثاه
خود زیا دیده (خواما ) اسات ناه خواناده (فاالحخااریکی  45 :5935ا  .)49در فارض ساانحة
رانندگی ،که در آ عابر پیاده مقصر ولی رانندة وسیلة نقلیه بیتقصیر باشد ،از دید عار  ،در واقاع
سبب ورود ورر خود زیا دیده اسات و دخالات رانناده نقاش فرعای دارد .مبناای حقاوقی ایان
چارچوب نظری در نظم حقوقی کنونی را میتوا مادة  291ق.م.ا 5935 .دانست که مقرر میکناد:
« ...مرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنایعلیاه باشاد ،واما ثابات نیسات .در
مواردی که اص جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد ،لکن سرایت آ مستند به عماد یاا
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تقصیر مجنیعلیه باشد ،مرتکب نسبت به مورد سرایت وامن نیسات ».مماا طاور کاه گفتاه شاد
فرض مورد بررسی در چارچوب نظری اجتما سبب و مباشر در فروی که سبب اقاوی از مباشار
باشد نیا قاب طرح و بحر است .در این فرض راننده بیتقصیر است و عابر پیاده مسبب و مقصار
حادثه است .در چنین فروی به جهت اقوی بود سبب از مباشر مسئولیت رانناده منتفای اسات و
مسئولیت بر عهدة عابر پیاده ،در مقام سبب اقوی از مباشر ،است (عباسلو 35 :5955؛ عبادیبشایر
 .)45 :5931مبنای حقوقی این نظر را میتوا در مادة  254ق.م.ا 5935 .جستوجو کرد کاه مقارر
میدارد« :مرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقاررات در
حال حرکت است درحالیکه قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آ مح مجاز
نیست ،بدو تقصیر ،برخورد نماید ،وما منتفی و در غیر این صورت راننده وامن است».
وفق صدر این ماده ،قصور راننده در کنترل وسیله و برخورد با عابر پیاده ،زمانی که تقصایر مطلقااً از
جانب عابر پیاده باشد ،رافع مسئولیت است (کالنتری خلی آباد و ممکارا  .)55 :5935باا ایان تفسایر،
منگامی میتوا راننده را مبرا از مسئولیت دانست که تقصیر مطلقاً از جانب عابر پیاده باشد .ماثالً رانناده
درحالیکه دارای مهارت الزم برای رانندگی است و با سرعت مجاز و مطمئنه و ومن توجه باه قاوانین
و مقررات در حال حرکت است با عابری برخورد کند که در مح غیرمجاز متوقاف یاا در حاال تاردد
است .این ماده در واقع ناظر بر ووایتی است که به فا زیا دیده ارتباط پیدا میکند .بار مماین اسااس
در صورتی که زیا دیده در وقو فا زیا بار طوری دخالت کند که عرفاً فا به او اساتناد پیادا کناد و
انجامدمندة فا زیا بار در حکم اباار و آلت تلقی شود ،رابطة سببیت باین عاما و وارر وارده منتفای
میشود (باریکلو  .)515 :5935به عبارت دیگر ،با تحقق ممة شرایط یادشده در ماده ،عرفااً آسایب عاابر
پیاده به راننده نسبت داده نمیشود؛ بلکه به خودش نسبت داده میشود کاه خاود را ،باا نادیاده گارفتن
ممنوعیت ،در مارض آسیب قرار داده است .به مر حال اگر عر عام انسانی را ممه یاا جااء ماؤثر و
اصلی سبب زیا بداند ،عام یادشده مسئول جبرا خسارت شناخته میشود.

5

چارچوب نظری سوم نیا به این صورت قاب تبیین است که طبق قواعد عاام مسائولیت مادنی
 .5این نظر که قبالً در مورد مادة  999قانو مجازات  5915ابراز شده بود در مورد ماادة  254قاانو مجاازات کناونی نیاا
صادق است (در خصوص این نظر ← اورکبختیاری .)555 :5935

سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه 444 ...

یکی از شرایط ورر قاب ِ جبرا اجتنابناپذیر بود آ برای زیا دیده است .این شرط ،کاه تحات
عنوا قاعدة تقلی خسارت یا مقابله با خسارت یا قاعدة اقدام شناخته میشود ،به این ماناست کاه
اگر زیا دیده خود به نحوی از انحا ،خواه به وسیلة انجام داد فا مثبت خواه از طریق عدم اتخاذ
اقدام متاار  ،موجبات ایجاد زیا را فرامم آورد یا به اوافه شد آ کماک کناد ،حساب ماورد،
حق مطالبة ممه یا بخشی از خسارت را نادارد (فاالحخااریکی  .)44 :5935ماادة  52قاانو بیماه
مصوب  5955در این زمینه مقرر میکند« :بیمهگذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را کاه
عادتاً مر کس از مال خود مینماید نسبت به مووو بیمه نیا بنمایاد و در صاورت نادیاک شاد
حادثه یا وقو آ اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توساة خسارت الزم است باه عما
آورد .اولین زما امکا و منتهی در ظر

پنج روز از تاریر اطال خود از وقو حادثه بیماه گار را

مطلع سازد؛ واال بیمه گر مسئول نخوامد بود ،مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطة حوادثی که
خارج از اختیار او بوده است اطال به بیمهگر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .»...
عالوه بر قواعد عام یادشده ،که مر یک به منالة مبنای قانونی برای چاارچوب نظاری مربوطاه
مورد استناد قرار گرفت ،مادة  55قانو رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ،55953مادة  4قانو
ایمنی راهما و راهآمن مصوب  ،55913و مادة  5قانو نحوة رسیدگی به تخلفات و اخاذ جارایم و
تبصرة آ نیا در این فرض برای رمایی راننده از مسئولیت مورد استناد قرار گرفتهاند (عبادیبشایر
 .)45 :5931بر اساس این مواد در واقع زمانی که سببْ حادثه را برای مباشار اجتناابناپاذیر کناد،
مسئولیت بر عهدة او خوامد بود.
 .5مادة یادشده مقرر میکند« :در راهمایی که برای عبور عابرا پیاده عالئم ،تجهیاات ،و مسیرمای ویژه اختصاص داده شده
است عابرا مکلفاند منگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به عالئم رامنمایی و رانندگی منصاوبه در محا
از نقاط خطکشیشده ،گذرگاهمای غیرمسطح ،و مسیرمای ویژه استفاده نمایند .مرگاه عابرا به تکلیاف ماذکور عما
ننمایند ،در صورت تصاد

با وسیلة نقلیه ،راننده مشروط به اینکه کلیة مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنتارل

وسیلة نقلیه و جلوگیری از تصاد

یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخوامد داشت .»...

 .5مادة یادشده مقرر میکند« :ورود و عبور عابرا پیااده و اناوا وساایط نقلیاة غیرمجااز و عباور داد دام در آزادراهماا و
ممهنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنو است .مرگاه به جهات مذکور حادثهای واقاع شاود کاه منجار باه
ورب یا جرح یا قت یا خسارت مالی شود ،رانندة مجاز ،که وسیلة نقلیة او مجاز به حرکت در آزادراه باشد نسابت باه
موارد فوق مسئولیتی نخوامد داشت.»...
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با عنایت به مراتب یادشده به نظر میرسد سیاست تقنینی ایرا در موارد برخاورد خاودرو باا عاابر
پیاده این است که اگر تقصیر فاحش و سنگین عابر پیاده علت منحصر حادثه باشد ،رانندة خودرو مااا
از مسئولیت خوامد بود .زیرا رابطة سببیت بین زیا و فا عام  ،که در ایان ماورد رانناده اسات ،قطاع
میشود و در نتیجه وما منتفی است .اما در مواردی که تقصیر مر دو منجر به بروز حادثه باشد ،میااا
تقصیر مایار تایین میاا تأثیر رفتار آ ما و در نتیجه تسهیم مسئولیت خوامد بود.
سیاست تقنینی نظام حقوقی انگلستان در قبال برخورد وسایل نقلیه با عابر پیاده

در حقوق انگلستا قاعدة تقصیر مشترک ،که برخاسته از کامنالست ،بر موارد دخالت زیاا دیاده در
ایراد زیا حکومت دارد .در نظام سنتی کامنال ،بر اساس این قاعده ،مرگااه زیاا دیاده باه ناوعی در
ورود زیا دخالت داشت از دریافت خسارت محروم میشد و اعمال این قاعده باه ایان صاورت تاا
سال  5555ادامه داشت .اعمال این قاعده به صورتی کاه شارح آ رفات تارجیح بالمارجح یکای از
طرفین به دیگری است .به ممین دلی قلمرو آ با تصاویب قاانو تقصایر مشاترک در ساال 5342

5

محدود شد (کاظمی  55 :5935ا  )51و با تصویب این قانو این امر به اختیار دادگااه گذاشاته شاده
است که به لحاظ میاا تقصیر مشترک زیا دیده در ایجااد وارر راهحا عادالناه را انتخااب کناد و
مسئولیت جبرا خسارت را بین زیا دیده و سایر اسباب تقسیم کند .به موجب بناد  5ماادة  5قاانو
یادشده ،مرگاه کسی متحم خسارتی شود که تقصیر خود او نیا در ایجااد خساارت ساهمی داشاته
باشد ،دعوی مطالبة خسارت به دلی تقصیر زیا دیده رد نمیشود؛ بلکاه تاا حادی کاه دادگااه آ را
عادالنه و متناسب با تقصیر خواما تشخی

دمد قاب مطالبه خوامد بود (.)Harpwood 2005: 414

به این ترتیب ،در نظام حقوقی قدیم انگلستا  ،قاعدة تقصیر مشترک زیا دیده را به طور کاما
از دریافت خسارت محروم می کرد؛ اما در حال حاور ممکن است منجر به کاامش خساارت وی
بشود .به مر تقدیر ،در حال حاور در حقوق انگلستا برای تقسیم مسئولیت دو مایار وجود دارد؛
نخست مسئولیت بر اساس میاا تأثیر در ورود ورر و دوم تقسیم بر مبنای درجة تقصایر ،کاه باه
مر مورد انتقاد شده است و پیش از این به تفصی بررسی شدهاند (.)Baker 1991: 187

1. Law Reform Contributory Negligence Act, 1945.
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مقایسة سیاست تقنینی ایرا و انگلستا در قبال برخورد خودرو با عابر پیاده و نقش تقصیر در
احراز و تسهیم مسئولیت حکایت از آ دارد که قانو گذار ایرا حکم فرضمای چهارگاناة آ را،
که پیش تر بدا اشاره شد ،بیا کرده است .ولی سیاست تقنینی انگلستا تقصیر مشترک زیا دیاده
را به مثابة یک قاعدة حقوقی ووع کرده و تایین میاا آ را به دادگاه واگذارده است که به لحااظ
میاا تقصیر مشترک زیا دیده راهح عادالنه را انتخاب کند.
به این ترتیب ،سیاست تقنینی انگلستا در مر حال متمای به تایین میاا تأثیر رفتار در حاوادث منجار
به صدمات بدنی است؛ اما ،در سیاست تقنینی ایرا  ،در برخی موارد ،تقصیر زیاا دیاده منجار باه ماافیات
راننده از مسئولیت میشود و در برخی موارد نیا صر انتساب عرفی زیا به رانناده راه بار اعماال میااا
تأثیر یا تقصیر عابر پیاده برای تایین میاا مسئولیت مسدود میشاود .در مجماو  ،در حقاوق انگلساتا در
مر حال میاا مسئولیت راننده و عابر پیاده بر مبنای میاا تقصیر آ ما در حادثاه تایاین مایشاود .اماا ،در
حقوق ایرا در برخی موارد تقصیر یکی از این دو در تقصیر دیگری مستغرق قلمداد میشود.
سیاست قضایی ایران و انگلستان در برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده
سیاست تقنینی مر دو کشور ایرا و انگلستا در قبال برخورد خودرو و عابر پیاده بیا و مقایسه شد.
در این قسمت سیاست قضایی دو کشور در ارتباط با این مووو بررسی و سپس مقایسه میشود.
سیاست قضایی ایران در قبال برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده

دسترسی به آرای قضایی مربوط به این مووو با محدودیت مواجه است .لکن ،دیوا عالی کشور
به موجب رأی وحدت رویة شمارة  5955/51/55-59در برخورد خودرو و عابر پیااده ،در فروای
که عابر پیاده مطلقاً مقصر باشد ،وما راننده را منتفی میداند .میئت عمومی دیوا عالی کشور در
مورد قت خطئی یا قتلی که راننده میچ تقصیری در آ نداشته باشد بر این باور است« :چنانهه قت
خطئی باشد و کسی که ارتکاب آ به او نسبت داده میشود میچگونه خالفی مرتکب نشده باشد و
وقو قت مم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبود .»...

5

بر این اساس در صورتی که عابر پیاده جا خود را از دست ندمد و صرفاً دچار صدمات بدنی

 .5رأی وحدت رویة شمارة  5955/51/55-59میئت عمومی دیوا عالی کشور.
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ناشی از برخورد شود به طریق اولی وما بر عهدة راننده ثابت نخوامد شد .ثابت نشد وما بار
عهدة راننده در مراجاة صندوق یا بیمهگر به راننده آثار حقوقی مهمی دارد کاه باه لحااظ خاروج
موووعی از این بحر از بیا آ اجتناب میشود.
در فرض تقصیر راننده و عابر پیاده ،شابة  559دادگاه عمومی جاایی بهارساتا  ،در رأیای کاه در
زما حکومت قانو مجازات اسالمی سال  5915صادر شد و مصداق آ قسامت از ماادة  255ق.م.ا
بود که با تساوی تأثیر عم مر دو طر

ارتباط داشت ،اعالم کرد ...« :چنانهه جنایت مستند به تماام

عوام باشد به طور مسااوی واامن مایباشاند» .بار اسااس نظار کارشناساا پاس از بررسایماای
کارشناسانه در نهایت میئت یازدهنفرة کارشناسی در مقام آخرین کارشناسا منتخاب در ایان پروناده
علت تامة تصاد

را اوالً بیاحتیاطی از طر

رانندة موتورسیکلت موصو  ،به علت عدم توجاه باه

جلو ،به میاا پنجاه درصد تقصیر در ک تصاد

و ثانیااً بایاحتیااطی عاابر پیااده ،باه علات عما

مخاطرهآمیاِ طی کرد عرض راه از سطح سوارهرو و عدم استفاده از پ موایی عابرا پیاده منصاوب
در مح و بدو توجه به حرکت وسای نقلیه ،به میاا پنجاه درصد در ک تصاد

اعالم کرد.

5

بهرغم جلب نظر کارشناسی ،دادگاه بدوی ،با استناد به مادة  999قانو مجاازات اساالمی ساال
 5915و با اشاره به این مطلب که نظر کارشناسی طریقیت دارد و نه موووعیت ،متهم را ،کاه عاابر
پیاده بود ،تبرئه کرد و راننده را وامن قلمداد کرد .شابة  4دادگاه تجدیدنظر استا تهارا در مقاام
تجدیدنظرخوامی ،گرچه جرمی را متوجه عابر پیاده ندانست ،به این مطلب اشااره کارد کاه «طباق
نظر کارشناسا عابر پیاده در بروز حادثه به میااا  %25تقصایر متوجاه وی باوده و از ایان بابات
مسئول جبرا خسارات بوده و بار اسااس قاانو مسائولیت مادنی مایبایسات از طریاق تقادیم
دادخواست حقوقی اقدام به مطالبة خسارت ناشای از تقصایر مایشاد» 5.باه ایان ترتیاب ،دادگااه
تجدیدنظر در فروی که بیاحتیاطی عابر پیاده منجر به فوت رانندة حادثهدیده شود ،گرچه عم او
را جرم محسوب نکرد ،مسئولیت مدنی وی را مورد توجه قرار داد.
در برخی از آرای صادره از دادگاهمای ایرا میتوا به مواردی اشاره کرد که در زما حکومت
 .5دادنامة شمارة  5939/54/53-39555919صادره از شابة  559دادگاه عمومی جاایی بهارستا .
 .5رأی مورخ  5939/53/51به شمارة  3953315555455532صادره از شابة  4دادگاه تجدیدنظر استا تهرا .
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قانو سابق صادر شدهاند ،اما ،با اشاره به میاا تقصیر به میاا تأثیر رفتار در ایجاد ساانحه توجاه
داشتهاند .مثالً میتوا به دادنامة صادره از شابة  5552دادگاه عمومیا جاایی تهرا اشاره کرد کاه
طی آ دادگاه بدوی به این مطلب عنایت داشته و اعالم کرده است ...« :نظر به اینکه میاا تقصایر
متهم  25درصد است دیة تایینشده نصف میشود  5.»...دادنامة مورد اشاره عیناً از سوی شاابة 59
دادگاه تجدیدنظر استا تهرا تأیید و ابرام شد.

5

به این ترتیب ،در زما حکومت قانو سابق و برخال

مفهوم مخالف ماادة  999قاانو ماورد

اشاره ،برخی از دادگاهما قائ به تقسیم تقصیر در صورت مقصر بود رانندة وسایلة نقلیاه و عاابر
پیاده بودند و موردی را نمیتوا یافت که در آ عابر پیاده به میاا صد درصد مقصر شناخته شده
باشد .این در حالی است که قانو این امکا را فرامم کرده است و مماا طاور کاه گفتاه شاد در
مواردی که حادثه کالً مستند به فا عابر پیاده است دادگاه میتواند با تکیه بر مستندات ارائاهشاده
در باال به مبرا شد عام زیا یا مما راننده از مسئولیت حکم بدماد .در واقاع ماادة  255قاانو
مجازات اسالمی با نیمنگامی به رویة قضایی سابق تصویب شده است .شابة  555دادگااه عماومی
جاایی ساری در زما حکومت قانو مجازات رأی جدیدی صادر و به میاا تقصیر راننده و عاابر
پیاده اشاره کرد.

9

در مجمو دادگاهمای ایرا در تصاد

وسیلة نقلیه موتاوری باا عاابر پیااده از مایاار دخالات

تقصیر در تایین میاا تأثیر رفتار و در نتیجه تایین میاا مسئولیت مر یک از آ ما تبایت کردهاناد
 .5دادنامة شمارة  35-995مورخ  5935/54/55در پروندة کالسة  355-5559صادره از شابة  5552دادگاه عمومیا جاایای
تهرا  .قاب دسترس در:
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WVhnU0RrWFZyWU09 (Last seen 10
August 2019).

 .5رأی مورخ  5935/55/54صادره از شابة  59دادگاه تجدید نظر استا تهرا  .قاب دسترس در:
(Last seen 10

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WVhnU0RrWFZyWU09
August 2019).

 ← .9دادنامة شمارة  55/555/34مورخ  .5934/54/55به موجب این دادنامه «در خصوص اتهام خانم سایمین  ...دایار بار
بیاحتیاطی در رانندگی با  ...منجر به صدمة بدنی غیرعمدی به شاکیه  ...دادگاه باا عنایات باه محتویاات پروناده  ...از
جمله نظریة افسر کارشناس مبنی بر تقصیر  55درصدی شاکی و  45درصدی متهم  ...با توجه به مطالبة دیاه از جاناب
شاکی به شصتصدم دیة جراحات وارده در حق شاکی محکوم میگردد.».
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و صرفاً در مواردی که تقصیر یکی از آ دو به اندازهای بوده که تقصیر دیگری را در خود مستغرق
کرده از توجه به تقصیر طر

دیگر منصر

شدهاند.

سیاست قضایی انگلستان در قبال برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده

دادگاهمای انگلستا شک سنتی قاعدة تقصیر مشترک را بار مماة دعااوی ،از جملاه دعااوی ناشای از
سوانح رانندگی ،که راننده و عابر پیاده در آ نقش داشتند ،اعمال و بر اساس آ حکم صادر مایکردناد.
بر ممین اساس چنانهه عابر پیاده در سوانح رانندگی در ایجااد زیاا نقاش داشات اساتحقاق دریافات
خسارت را از دست میداد (.)Dongen & Verdam 2016: 44-66; Tomkins 2008: 196-202
با انتقاداتی که به اعمال مطلق این قاعده وارد شد و ممهنین تصاویب قاانو تقصایر مشاترک
 5342دادگاهما رویکرد خود را به این قاعده تغییر دادند و میاا تقصیر زیا دیده را در تایین میاا
مسئولیت حکمفرما کردند .بر اساس محتویات پروندة «فیتاجرالد علیه لین» 5خواما  ،که عابر پیاده
بود ،منگام سبا بود چرا رامنمایی برای تردد وسای نقلیه اقدام به عبور از خیابا کرد .در نتیجه
اتومبیلی ،که به طور مجاز در مسیر خود در حال حرکت بود ،با وی برخورد کرد و اتومبی دیگری
نیا به وی برخورد کرد و در نتیجه عابر پیاده دچار مصدومیت شد .اما مشخ

نبود که مصدومیت

ناشی از برخورد اول است یا دوم .با اقامة دعوا ،دادگاه بدوی عابر پیااده و دو وسایلة نقلیاه را باه
دلی اینکه عابر پیاده مجاز به عبور از خیابا نبوده و دو وسیله باا سارعت بایش از حاد در حاال
رانندگی بوده اند به طور مساوی مسئول خسارت قلمداد کرد و به پرداخت یاکساوم از خساارت
وارده توسط مر یک از رانندگا دو وسیلة نقلیاه در حاق خواماا حکام داد 5.باا صادور حکام،
خواندگا اقدام به تجدیدنظرخوامی در دادگاه تجدیدنظر کردند .دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد
پرونده حکم داد از آنجا که خواما نتوانسته اثبات کند صدمات وارده به وی ناشی از برخورد اول
است یا دوم مر یک از خواندگا باید اثبات کنند که مسبب صادمات وارده نیساتند؛ در غیار ایان
صورت با عنایت به رأی صادره در پروندة «ویلشر علیه اسکس» 9مر دو متضامناً مسائول خوامناد
بود و رأی دادگاه بدوی با عنایت به قانو اصالح قانو تقصیر مشاترک ،مصاوب  ،5342صاحیح
1. Fitzgerald v Lane
2. Fitzgerald v Lane, Trial Judge Order
3. Willsher v Essex
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است 5.با صدور رأی دادگاه تجدیدنظر و ابرام رأی دادگاه بدوی ،این بار خواما ما اقدام باه طارح
پروندة خود در مجلس اعیا کردند .مجلس اعیا طی حکم صادره اعالم کرد مر یک از خواندگا
مسئول نصف 25 ،درصد ،مسئولیت حادثه مستند .مجلس اعیا در ادامه بر این مطلب تأکیاد کارد
که دادگاه باید ابتدا ک خسارت را ارزیابی کند و باد اقدام به ارزیابی میاا تأثیر خواما در ورود
خسارت کند و بر این اساس خسارت را تقلی دمد .زیرا خواما نباید به دلیا وجاود خوانادگا
متادد بیش از آنهه مستحق است خسارت دریافت کند 5.رأی صادره در ایان پروناده ،کاه توساط
عالیترین مرجع رسیدگی به این امور صادر شده بود ،بادما در پروندهمای دیگر نیا ماورد اساتناد
قرار گرفت و در واقع میتوا گفت مالک عم قضات در پروندهمایی قرار گرفات کاه باه لحااظ
موووعی شبامت و قرابت زیادی با این پرونده دارند؛ مثالً پروندة «دوایاس علیاه شارکت سااو
موترو».9
ناگفته نماند که اگر یک طر

سانحة رانندگی عابر پیاده باشد ،رویة قضایی در تالش است که تاا

حد ممکن میاا تأثیر عابر پیاده در بروز سانحه را تقلی دماد .خاود اتومبیا وسایلهای خطرآفارین
محسوب میشود و از طرفی بر اساس رویة عملی در حوادث رانندگی فرض اولیاه ثباوت مسائولیت
راننده در تصادفات است (خواجهزاده  .)555 :5931بر ممین اساس است که دادگاهمای انگلساتا در
موارد نادری عابر پیاده را بیش از  25درصد مسئول زیا تلقی کردهاند .در ممین زمیناه دیاوا عاالی
کشور انگلستا در پروندة «جکسن علیه موری» ،که دادگاه بدوی عابر پیااده را باه میااا  35درصاد
مقصر قلمداد کرده بود و دادگاه تجدیدنظر میاا تاأثیر وی در باروز حادثاه را باه میااا  15درصاد
تشخی

داده بود ،با رد نظر دادگاه تجدیدنظر بر این باور است که در صورت برخورد وسیلة نقلیه با

عابر پیاده ،که در ورود ورر نقش داشته ،تقسیم مسئولیت به میاا  25درصد مطلوب است.

4

1. Fitzgerald v Lane, Court of Appeal
2. Fitzgerald v Lane [1989] 1 AC 328 House of Lords. Available at: http://www.elawresources.co.uk/Fitzgerald-v-Lane.php (Last visited 8 August 2019).
3. Davies v Swan Motor Co (Swansea) Ltd CA ([1949] 2 KB 291). Also see: Chapman v Hearse,
Baker v Willoughby HL ([1970] AC 467, [1969] 3 All ER 1528, Bailii, [1969] UKHL 8), Eagle v
Chambers CA (Bailii, [2003] EWCA Civ 1107, Times 01-Sep-03, [2004] RTR 115), Kotula v
EDF Energy Networks (Epn) Plc and Others QBD (Bailii, [2010] EWHC B11 (QB)).
4. See: Jackson v Murray [2015] UKSC 5.
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نظر دیوا عالی مطابق با رویة دادگاهما در کامش میاا تأثیر عابر پیاده در بروز حادثة رانندگی
است .مثالً در پروندهمای «اگال علیه چمبرز» 5و «اسمیت علیه پلیس» ،5که به ترتیب عابر پیااده باه
میاا  55و  12درصد توسط دادگاهمای بدوی مربوطه مؤثر در حادثه قلمداد شده بود ،دادگاهماای
تجدیدنظر به ترتیب میاا تأثیر عابر پیاده را به  45درصد و یکسوم تقلی دادند .با این حال بایاد
توجه داشت که در برخی موارد بسیار نادر امکا کامش میاا تاأثیر عاابر پیااده در باروز ساانحه
وجود ندارد .مثالً دادگاه تجدیدنظر در پروندة «اریحا علیه کری» عابر پیاده را به میااا  15درصاد
مقصر در بروز سانحه قلمداد کرد .چو وی یکباره از پشت اتومبیلی که پارک بود باه مسایر تاردد
یک کامیو دویده بود و با آینة بغ کامیو برخورد کرده و صدمه دیده بود 9.ایان ماوارد ناادر در
واقع ناظر بر مواردی است که در آ ما بیاحتیاطی شدید خواما یا مما عابر پیاده احراز شود.
با عنایت به مثالمای یادشده ،در رویة قضایی دادگاهمای انگلستا ماموالً میاا تأثیر عابر پیاده
در بروز سوانح رانندگی بیش از  25درصد قلمداد نمیشود؛ مگر اینکه عواملی از قبی بیاحتیااطی
شدید عابر پیاده برای دادگاه محرز و مسلم باشد .مثالمای یادشاده حااکی از آ اسات کاه رویاة
قضایی انگلستا به کمتر کرد میاا تأثیر عابر پیاده در بروز حادثة رانندگی متمای است.
مقایسة آرای صادره از دادگاهمای ایرا و انگلستا حاکی از آ است که بهرغم وجود مقررات
الزم برای مقصر شناختن عابر پیاده در سوانح رانندگی دادگاهمای مر دو کشور میچگاه عاابر پیااده
را به طور صد درصد مقصر نشناختهاند .تنها تفاوت در ایان اسات کاه در دادگااهماای انگلساتا
مواردی را میتوا یافت که عابر پیاده تا  12درصد مقصر قلمداد شده است؛ اما در آرای صاادره از
دادگاهمای ایرا این میاا تقصیر عابر پیاده میچگاه فراتر از  25درصد نرفته اسات .ایان رویکارد
دادگاهما در واقع به دلی حمایت حداکثری از عابر پیادة زیا دیده است.
نتیجه
با عنایت به تحوالت قانو گذاری در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از حوادث راننادگی ،کاه باه
دنبال تصویب قانو مجازات اسالمی مصوب  5935و قانو بیمة اجباری خساارات واردشاده باه
1. Eagle v Chambers (Court of Appeal, 2003).
2. Smith v Chief Constable of Nottinghamshire Police (Court of Appeal, 2012).
3. Ehrari v Carry (Court of Appeal, 2007).
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شخ

ثالر در اثر حوادث ناشی از وسای نقلیه مصاوب  5932رخ داده اسات ،پرساش اساسای

تحقیق این بود که در صورت برخورد وسای نقلیه با عابرا پیاده تقصیر چه جایگامی در احاراز و
توزیع مسئولیت بین راننده و عابر پیاده دارد؟ و با عنایت به تطبیقی بود مقالاه مماین پرساش در
حقوق انگلستا نیا قاب طرح است.
مطالاة سیاست تقنینی و قضایی ایرا حاکی از آ است که قوانین مربوط به این حاوزه تحات
تأثیر سیاست قضایی قرار گرفتهاند که مصداق بارز آ تصویب مادة  255قانو مجازات اساالمی و
دخالت داد میاا تأثیر طرفین بر توزیع مسئولیت است و در مجمو در ووایت فالی مسائولیت
مبتنی بر استناد عرفی زیا است و تحقق آ اغلب متکی بر عنصر تقصایر اسات .از ساوی دیگار،
میاا تقصیر نشا دمندة میاا تأثیر رفتار طرفین در ایجاد حادثة رانندگی و مالک توزیع مسائولیت
در جایی است که صرفاً تقصیر یکی از طرفین علت ایجاد حادثه نباشد.
مطالاة حقوق انگلستا حاکی از آ است که روزگاری دخالت زیا دیده منجر به منتفای شاد
وما بود .اما ،امروزه در حقوق این کشور نیا ،که به مدد رویة قضایی قب از حقوق ایارا دچاار
تحول شده ،تقصیر نهتنها مبنای مسئولیت است ،بلکه خساارت بار اسااس میااا آ باین طارفین
تقسیم میشود.
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