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چکیده
در قووا ایران ،جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیوی است کره دو یرا چنرد
سبب باعف ورود ضرر شده و دخالت فع هر یک در تحو زیان ،مبنرای توزیرع
خسارت بین آنهاست؛ در قووا کامنلو ،توزیع خسارت در مسر ولیت مردنی در
معنای گستردهتری مورد توجه رار گرفته و از بحف تعردد اسربا

متمرایز اسرت.

دروا ع ،عی عنوان توزیع خسارت ،به بررسی مصادیوی پرداخته مریشرود کره در
آنها خسارتی که زیان زننده باید اعدتاً به تنهایی بررردازد از طریر راهکارهرایی
بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع میشود؛ اما مشارکت دادن افررادی کره
در ایراد ضرر دخالت نداشتهاند در جبران خسارت زیاندیده در مس ولیت مدنی بر
چه مبنایی استوار است و چگونه میتوان آن را در مس ولیت مردنی توجیره کررد؟
تحو کارآیی ا تصادی و عدالت توزیعی ،مبانی توجیهکننده توزیرع خسرارت برین
اشخاص غیر دخی در ایراد ضرر در نظام مس ولیت مدنی هستند.
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مقدمه
عهنیت معمول و سنتی در مورد مس ولیت مدنی این است که دعراوی مربرو بره
آن یا با صدور قکم به ضرر خواهان و تحمیر ضررر برر خرود او همرراه اسرت یرا از
خواهان به طرف دیگر دعوی منتو شده و نهایتاً جبران ضرر خواهان بر خوانده دعروی
تحمی می شود .فراتر از این قالت وجود ندارد و تأثیر قکم ضایی نهایتراً بره یکری از
دو طرف دعوی یا بر هر دوی آنان اختصاص دارد و شخص دیگری را درگیر نمیسازد
( .)Fleming,1966:161به تدریج ،نگاه سنتی به مس ولیت مدنی تغییر کرد و تحلیر گرران
قووا به این نتیجه رسیدند که مس ولیت مدنی نباید فوط کرارکرد انتورال ضررر 0داشرته
باشد ،9بلکه همچنین میتواند دارای کارکرد توزیعی ،برای جبران خسارت 9باشد؛ یعنری
خوانده به جای آنکه به تنهایی بار جبران ضرر را به دوش بکشد مس ولیت او تبدی بره
مجرا و کانالی شود که از طری آن هزینه جبران خسارت بین تمام یا بخرش مرتبطری از
جامعه سرشکن و توزیع شود .این امر زمانی میتواند محو شود که خوانده یا به دلیر
مو عیتی که در جامعه دارد و یا با به کارگیری ابزارهای جنبی ،امکان توزیع هزینرههرای
جبران خسارت را داشته باشد ( .)Fleming,1966:162بر این اساس ،از نیمره ررن بیسرتم
به این سو ،توزیع خطر و ضرر بره عنروان یکری از کارکردهرای مهرم مسر ولیت مردنی
موضوع بحفهای بسیاری رار گرفت .خصوصاً عمده بحرفهرای توزیرع خسرارت در
مورد شرکتها و تولیدکنندگان و اشخاصی است که مبادرت به کارهای مفید اما پرخطر
میکنند؛ چون این اشخاص در مو عیت مناسبی رار دارند که یا بره صرورت مسرتویم و
با افزایش یمت محصوالت و خدمات و یرا بره شرکلی غیرمسرتویم و برا خریرد بیمره
مس ولیت ،هزینه جبران خسارات را در بین جامعره یرا بخرشهرایی از آن توزیرع کننرد
( .)Abraham,2004:1البته مصادی توزیع خسارت محدود به این موارد نیست و قتی در
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Loss Allocation

 .9منظور از تخصیص یا انتوال ضرر ،تعیین شخصی است که از میان اشرخاص و اسربا

گونراگون بایرد جبرران

ضرر را متحم شود .چنین شخصی ممکن است واردکننده زیان ،زیاندیده ،هرر دو ،شرخص ثالرف و بره نردرت
عدهای از افراد باشد (بادینی.)920:0960،
3 . Loss Distribution
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واعد قوو ی بسیار دیمی نیز میتوان مصادیوی برای آن یافت.
توزیع خسارت به این معنا و بررسی مصرادی و مبرانی آن در نظرام قورو ی مرا،
هیچ گاه موضوع پژوهش مستولی رار نگرفتره و از ایرن رو پررداختن بره آن مریتوانرد
موجب غنای پژوهشهای قوو ی شود .بر این اساس ،پرسشهایی که در این پرژوهش
در صدد پاسخگویی به آنها هستیم این است کره نخسرت ،مفهروم توزیرع خسرارت و
تفاوت آن با توزیع مس ولیت چیست؟ اهمیت این بحف از آنجاست که در نظام قوو ی
داخلی ،عبارت توزیع خسارت متبادرکننده بحف تعدد اسبا

است کره در آن بره وا رع

آنچه رخ میدهد توزیع مس ولیت بین مسببین زیان است نه توزیع خسارت مردنظر ایرن
پژوهش؛ به م عنای سرشکن کردن ضرر بین افرادی که دخالتی در تحو آن نداشرتهانرد.
اینکه توزیع خسارت به این معنا در مس ولیت مدنی دارای چه مصادیوی اسرت؟ سراال
دیگر این پژوهش است .ساال آخر اینکه ،مشارکت دادن افرادی که هیچگونه سببیتی در
ایراد زیان نداشته در جبران ضرر زیاندیدگان چه دلی و توجیهی میتواند داشته باشرد؟
آیا این سازوکار مخالف کارکرد بازدارندگی مس ولیت مدنی نسبت بره واردکننرده زیران
نیست؟
الزم به عکر است ،با توجه به اینکره نویسرندگان قوروا داخلری نظرر ابرداعی و
متمایزی از آنچره نویسرندگان خرارجی خصوصر ًا نویسرندگان و ضرات آمریکرایی در
خصوص تحلی ا تصادی قووا و نیز مباقف مبنایی نظیر عدالت توزیعی در مس ولیت
مدنی ارائه نکردهاند ،ل ا امکان بررسی تطبیوی نظرات قوو دانان داخلری و خرارجی در
بحف های مبنایی وجود ندارد .البتره در خصروص مصرادی توزیرع خسرارت ،مورررات
قووا داخلی مورد بررسی رار گرفتهاند.
 .1مفهوم توزيع خسارت و مصاديق آن
در واژهشناسی تخصصی قوو ی و نیز در معنای اصطالقی ،بررای واژه خسرارت
دو معنا آمده است .در ترمینولوژی قوو ی ،عی واژه خسارت چنین آمده است« :الرف)
مالی که باید از طرف کسی که باعف ایراد ضرر مالی به دیگرری شرده بره متضررر داده
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شود.

) زیان وارد شده را هم خسارت مریگوینرد» (لنگررودی .)981:0969،نویسرندگان

قوو ی نیز در آثار خود به معنای دوگانه این واژه نظر داشته و چنین آوردهانرد« :گراهی
آن را به معنی ضرر و گاهی نیز به معنی چیزی که برای جبران ضرر پرداخت مریشرود
به کار میبرند .انونگ ار ،هنگامی که از خسارات قاصله از عردم اجررای تعهردات یرا
«جبران خسارت» سخن میگوید ،کلمه خسارت را به معنی اول بره کرار بررده اسرت و
هنگررامی کرره از «تأدیرره خسررارت» بحررف مرریکنررد معنرری دوم را اراده کرررده اسررت»
(صرفایی .)918:0962،واژه خسارت در ترکیرب توزیرع خسرارت موضروع ایرن پرژوهش،
عمدتاً در معنای آنچه که باید به عنوان غرامت به زیاندیده پرداخت شود بره کرار بررده
شده است.
ممکن است در ابتدا این تصور به وجود آید که بحف توزیع خسارت تنها شرام
مواردی است که بار جبران ضرر وارده بین مسببین ایراد آن ،سرشرکن مریشرود؛ ماننرد
توزیع خسارت بین اسبا

متعدد در بحف تعدد اسبا

در مس ولیت مدنی .کما ایرنکره

بعضی از نویسندگان داخلی هم در آثار خرود ،توزیرع خسرارت را د یوراً در ایرن معنرا
تعریف کرده و آن را مترادف با توزیع مس ولیت دانستهانرد (خدابخشری .0)001:0920،ایرن
مورد هم میتواند یکی از مصادی بحف توزیع خسارت باشد؛ اما باید توجه داشت کره
توزیع خسارت در مس ولیت مدنی را میتوان و باید در معنایی گستردهتر از این مفهروم
مضی مورد بررسی رار داد .اتفا اً ،در کشورهای دیگر نظیر آمریکا ،نویسرندگان ضرمن
متمایز کردن بحف تعدد اسبا

از بحف توزیع خسارت عی عنوان توزیرع خسرارت در

مس ولیت مدنی ،صرفاً مواردی را طر میکنند که در آنهرا جبرران ضررر بره صرورت
غیرمستویم بر عهده اشخاصی رار میگیرد که در ایراد زیان به زیاندیرده کوچرکتررین
دخالت و تأثیری نداشتهاند و با به کارگیری راهکارهایی ،خسارت بین تمام یا بخشی از
اعضای جامعه توزیع میشود .مس ولیت محض و بیمره ،ازجملره ایرن راهکارهرا بررای
––––––––––––––––––––––––––––––––
« .0توسیم خسارت و توزیع آن بر هر یک از اسبا

زیانبار که به موجب آن پ

از دخالت عوام مختلف با

درجات توصیر ،تاثیر ،نحوه ک ار و سایر اوصاف مختلف و منتسب شدن خسارت به همه آنها ،سهم هر یک از
زیان معین شود و به همان میزان عهدهدار ایفای تعهد باشند».
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سرشکن کردن خسارت بین افرادی است که در ایراد ضرر هیچگونه سببیتی نداشتهانرد.
توزیع خسارت به این معنا البته در قووا ایران و منابع فوهی هم دارای مصادیوی است؛
مانند؛ مس ولیت صندوا تأمین خسارتهای بدنی در قوادث راننردگی و یرا مسر ولیت
عا له متعدد در جبران ضرر ناشی از خطای محض .توزیع خسارت در معنرای د یر آن
شام مورد اخیر شده و متمایز از مصادی توزیع مس ولیت است کره در آن برار جبرران
خسارت بر مسببین و مس ولین یک ضرر سرشکن میشرود .بره عبرارتی ،برین مصرادی
توزیع خسارت و توزیع مس ولیت رابطه عموم و خصوص مطل بر ررار اسرت .در هرر
جایی که توزیع مس ولیت وجود داشته باشد میتوان آن را مصدا ی از توزیرع خسرارت
هم دانست؛ اما این گونه نیست که در هر توزیع خسارتی توزیرع مسر ولیت هرم محور
شود.
مصادیوی که در آنها توزیع خسارت در این معنای عام اخیرر ابر تحور اسرت
عبارت اند از :مس ولیت محض ،بیمهها ،منابع عمرومی جبرران خسرارت نظیرر صرندوا
تأمین خسارتهای بدنی و بیتالمال در قووا ایران و یا صندواهایی مشابه در قووا
کشورهایی مانند انگلی  ،0مس ولیت عا له در قووا ایرران و قتری خسرارت مشرترک
دریایی.
در این پژوهش ،توزیع خسارت در معنای عام اخیر مورد توجه است و موضروعی
که در صدد پاسخگویی به آن هستیم توجیه چرایی توزیع خسارت بین افرادی است که
در ایراد زیان سببیتی نداشتهانرد؛ چرون در خصروص مرواردی از توزیرع خسرارت کره
مترادف با توزیع مس ولیت است مبنای این توزیع آشرکار اسرت و آن دخالرت افرراد در
ایراد ضرر و در وا ع مسر ولیت ناشری از فعر آنهاسرت؛ امرا در سرایر مروارد توزیرع
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .0در نظام قوو ی انگلستان اداره بیمهگران خودرو () )Motor Insurers Bureau (MIBنهادی مشابه و اب
تطبی با صندوا تامین خسارت بدنی د ر نظام قوو ی ایران است .این نهاد که از سال  0208تاسی

شده با هدف

قمایت از زیان دیدگان قوادث رانندگی در مواردی که پوشش بیمهای برای جبران خسارت این زیان دیدگان
وجود ندارد فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون نیز ادامه داده است (  .)Edmonds,2015:3البته تفاوتهایی هم
بین این دو نهاد وجود دارد.
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خسارت مانند مصادیوی که در سطور ب از آنها نام برده شرده مبنرای مشرارکت دادن
افرادی که در ایراد خسارت نوش و تأثیری نداشتهاند چیست و این امر چگونره توجیره
میشود؟ همچنین ،به دلی محدود بودن مجال بحف در الب یک موالره ،تمرکرز بحرف
عمدتاً بر دو مصداا توزیعکننده خسارت یعنی بیمه و مس ولیت محض اسرت .هرچنرد
که مصادی دیگر هم به فراخور بحف مورد توجه رار گرفتهاند.
 .2تحلیل مبانی
پاسخ به ساال سمت ب و اینکه چه فایده و دلیلی برای توزیع کردن خسرارت
وارد بر یک شخص بین عده بیشماری از اشخاص وجود دارد؟ را باید در تحلیر هرای
ا تصادی که از مس ولیت مدنی صورت گرفته ،یافت .در این تحلی ها ،واعد قورو ی را
از جهت تأثیری که در تحو کارایی ا تصادی میتوانند داشته باشند مورد بررسری ررار
میدهند .توزیع خسارت ،یکی از ابزارهای ماثر مس ولیت مدنی در تحور ایرن اهرداف
است .در وا ع ،به دلی نوش مثبتی که توزیع خسارت در تحو کرارایی ا تصرادی دارد
وجود آن در دنیای امروز ،ضرورتی اجتنا ناپ یر است و بدون وجود آن واعرد سرنتی
نظام مس ولیت مدنی در بعضی زیرمجموعههای مهم خود مانند قووا تصادفات زمینی،
هوایی و دریایی ،قووا مس ولیت ناشی از عیب تولید و غیره ،کارایی خود را از دسرت
میداد.
جایگاه برجسته ا تصاد در دنیای امرروز سربب شرده ترا مالقظرات ا تصرادی ،از
نوشی محوری در جهتدهی رویکردهای نظام قوو ی برخروردار شروند .ترا آنجرا کره
برخی ازجمله ابزارگرایان ،ماهیت قووا را به عنوان دانشی مستو انکار کررده و آن را
صرررف ًا ابررزاری در جهررت تررأمین اهررداف ا تصررادی معرفرری کررردهانررد (شررهابی،

مسعودیپور .)29:0929،تحلی ا تصادی قووا ،رویکردی نوین در علم قووا است که از
اوای  0281میالدی شک گرفت و مهم ترین هدف آن ،تنظیم واعرد نظرام قورو ی در
جهت نی به کارآیی ا تصادی است .این نگرش در تمامی شعب قووا ازجمله قوروا
مس ولیت مدنی اثرگ ار بوده و در پی بر راری نظام جبران خسارت برر شرالوده اصرولی
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برسرراند (شررهابی و

مسعودیپور.)96:0929،

در تحلی ا تصادی ،واعد قوو ی از دو جهت مورد بررسی ررار مریگیرنرد-0 :
تأثیر واعد قوو ی بر رفتارهای اشخاص و نتایج آنها  -9مطلوبیت اجتماعی قاص از
آثار واعد قوو ی ) .)Shavell ,2000:1بر این اساس در این مواله ،بره بررسری چگرونگی
تأثیر توزیع خسارت بر رفتارهای افراد جامعه و چیستی مطلوبیت اجتماعی این کرارکرد
میپردازیم.
 .2-1تحلیل مبتنی بر كارايی اقتصادی
هرچند هدف مشترک تحلی های ا تصادی مس ولیت مدنی ،تأمین قداکثر کرارآیی
ا تصادی با استفاده از این شاخه از قووا است اما در خصوص مفهوم کارآیی ا تصادی
و نیز راه های رسیدن به آن ،دیدگاه واقدی وجود نداشته و قووادانران و ا تصراددانان
مختلف معیارهای متنوعی برای تبیین آن ارائه دادهاند .ازجمله مهمترین نظریات در ایرن
رابطه عبارتاند از؛ نظریه به قداکثر رساندن ثروت ،وضعیت بهینه پارتو ،0وضعیت برتر
پارتو ،9معیار کالدور -هیک  9که جای بحف مبسو از تمامی آنهرا در ایرن پرژوهش
نیست و در آثار نویسندگان داخلی و خارجی راجع به آنهرا مطرالبی بره تفصری آمرده
است

(1980:505-509

 ،Coleman,برادینی .)921:0960،از برین معیارهرای فروا ،معیرار بره

قداکثر رساندن ثروت برای تبیین مفهوم کارآیی ا تصادی که توسط پوزنر 0ارائره شرده،
از شهرت بیشتری برخوردار است .بر این اساس در ادامه به بیان مختصرر توضریحی در
خصوص آن میپردازیم.
الف) مفهوم كارآيی اقتصادی :به نداكثر رساندن ثروت :از نظر پروزنر ،زمرانی
کارآیی ا تصادی به وجود میآید که ثروت در جامعه به قداکثر خود برسد .منظرور وی
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Pareto Optimality
2 . Pareto Superiority
3 . The Kaldor-Hicks Criterion
4 .Richard Posner
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از ثروت  -همانگونه که خودش هم تصریح کررده -صررفاً پرول و ارزش مرالی اشریاء
مادی ،آن گونه کره در زبران عامره مرردم وجرود دارد نیسرت .بلکره ،ثرروت بره معنرای
مطلوبیتها و ترجیحاتی است که اشخاص اگر آنها را ندارند اشتیاا بره دسرت آوردن
آنها دارند و اگر مالک آنها هستند ،تنها با دریافت پرول یرا ارزشری دیگرر قاضرر بره
تسهیم دیگران و یا انتوال این کاالها و خدمات به آنها هستند .مطلوبیتهرایی کره بره
عنوان ثروت مدنظر پوزنر است محدود به اموال و کاالهای مادی نیست؛ بلکه عالوه برر
کاالهای مادی نظیر خانه ،اتومبی و غیره شام او ات فراغت ،قریم خصوصی ،امنیرت
و سالمت هم میشود .وی صراقتاً بر جنبه غیرمالی ثروت هم تأکید کرده تا نشان دهرد
ثروت را در معنای ا تصادی و نه معنای عامه آن مدنظر دارد .افزایش ثروتهرای فرردی
منجر بره افرزایش ثرروت اجتمراعی شرده و ایرن بره معنرای کرارآیی ا تصرادی اسرت
(.)Posner, 1985:86

ب) نقش توزيع ضرر در تحقق كارآيی اقتصادی :ساختار مس ولیت مدنی بایرد
برره گونررهای باشررد کرره منجررر برره ایجرراد قررداکثر کررارایی ا تصررادی در جامعرره شررود
(1993:632

 .)Emons,این مهم ،از طری به کارگیری واعردی کره برا کاسرتن از هزینره

فعالیتها ،باعف افزایش رفاه اجتماعی مریشروند محور مریشرود

(.)Geistfeld,2003:1

مس ولیت مدنی به شیوههای گوناگون میتواند این هدف را محو سازد که عبرارتانرد
از؛ درونرری کررردن هزینررههررای خررارجی ،بازدارنرردگی ا تصررادی و توزیررع ضرررر
(بادینی .)928:0960،از بین این موارد ،آنچه به بحف قاضر مرتبط است نوش توزیع ضررر
در تحو کارایی ا تصرادی اسرت و دو مرورد دیگرر از موضروع ایرن پرژوهش خرروج
موضوعی دارند .بر این اساس ،تنها به بررسی توزیع ضرر میپردازیم.
توزیع خسارت از جهت تأثیری که میتواند بر کراهش آثرار اجتمراعی ضررر برر
زیان دیدگان و واردکنندگان زیان داشته باشد مورد توجه تحلی گرران ا تصرادی قوروا
رار گرفته است .اندیشه توزیع ضرر از یک ت وری ا تصادی به نام اعده «نزولری برودن
مطلوبیت نهایی پول» الهام میگیرد .مفهوم این اعده این است که رضایتمندی قاصر
از مصرف کاالها به ازای مصرف هر واقد اضافی از آن کاال کاهش مییابد .به عبرارتی،
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هر چه افراد بیشتر ثروتمند شوند ،افزودن هرر ریرال دیگرر بره ثرروت آنران نسربت بره
ریال های بلی مجموع مطلوبیت آنان را کمترر افرزایش مریدهرد .اعرده نزولری برودن
مطلوبیت نهایی پول که نظریههای مبتنی بر توزیع ضرر در مس ولیت مردنی از آن الهرام
گرفته است در جهت عک

نیز صدا میکند؛ یعنی کسی که پولی را در نتیجه قادثهای

از دست میدهد ،هر ریال اضافی که هزینه میکند برای وی مطلوبیت منفی بیشرتری بره
همراه دارد و بیشتر به وی فشار میآورد .به عبارتی ،اگر به کسی به صورت ناگهرانی در
نتیجه قادثهای 21111 ،ریال خسارت وارد شود ،تحم آن نسبت به فردی کره 21111
بار و هر دفعه یک ریال به وی خسارت وارد شود ،سنگینتر است (بادینی .)020:0960،برا
این توضیحات ،توزیع ضرر در مس ولیت مدنی نیز بر این مبنا توجیه میشود که چون با
توزیع و سرشکن شدن خسارت بین تمام یا بخشی از اعضرای جامعره ،هریرک از آنران
سهم کمتری در تحم ضرر خواهند داشت؛ ل ا این روش باعف میشرود واردکننردگان
زیان با از دست دادن مال کمتری ،مطلوبیت بیشتری را ق

کننرد .بنرا بره تعریفری کره

پوزنر از کارایی ا تصادی داده بوده و آن را بهمثابه به قداکثر رساندن ثرروت در جامعره
دانسته بود ،می توان گفت توزیرع خسرارت برا ترأثیری کره برر افرزایش مطلوبیرت دارد
میتواند در نهایت منجر به کارایی ا تصادی در جامعه شود .بره همرین دلیر اسرت کره
توزیع ضرر در تحلی های ا تصادی قووا مسر ولیت مردنی مرورد توجره ررار گرفتره
است.
تحلی گرانی که به بحف تحور کرارایی ا تصرادی از طریر توزیرع خسرارت در
مس ولیت مدنی پرداختهاند ،معتودند که مس له مس ولیت مدنی را بایرد از یرک وضرعیت
خاص بین دو طرف خارج سراخت و آن را بره عنروان یرک مسر له اجتمراعی در نظرر
گرفت؛ مشک اجتماعی تصادفات .در وا ع ،به جای نگریستن بره مسر ولیت مردنی بره
عنوان رابطه خاص بین واردکننده ضرر و زیاندیده و اینکره چره کسری بایرد ضررر را
متحم شوند ،باید با این پرسش اساسی شروع کرد که ما به عنوان جامعه در خصروص
قوادث و ضررهای ناشی از آن چه کاری میتوانیم و باید انجام دهیم؟ مس ولیت مدنی،
یکی از چند راهکار مهم و اب دسترس برای پاسخگویی به این ساال است .در وا رع،
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قووا و نهادهای مرتبط با آن ازجمله دادگراههرا بایرد بره عنروان موتورهرای تغییررات
اجتماعی عم کنند نه صرفاً در نوش نهادهای منفعلی که تنها وظیفه رسیدگی به دعاوی
ا امه شده نزد آنان ،آن هم با نگاهی تنگنظرانه و مضری بره منرافع دادرسری و طررفین
دعوی را دارند ( .)Coleman,2005:343ازجمله سازوکارهایی که به مس ولیت مدنی تروان
ایفای نوش به عنوان یک موتور تغییر اجتماعی را میدهد راهکار توزیع خسارت اسرت.
هر روشی که منجر به توزیع قداکثری خطر بین اشخاص شده و همچنرین ترأثیر منفری
خطر بر زندگی مردم را به قدا

برساند ،مجراز اسرت .بره شررطی کره برا مالقظرات

اساسی مربو به عدالت هم منطب باشرد زیررا توزیرع هزینره قروادث بایرد از طریر
سررازوکاری باشررد کرره بررا هررر دو معیررار عرردالت و کررارایی منطب ر و سررازگار باشررد
()Calabresi,1961:346؛ نه توزیع خطر به هر یمت و با هر شیوهای .توضیح این نکتره از
این جهت دارای اهمیت است که استفاده از راهکار توزیع خسارت هم مانند بسیاری از
راهکارهای دیگر ،باید در زمینه و جایگاه مناسب خود مورد استفاده رار گیرد تا بتوانرد
از طری تأثیرگ اری مثبت بر رفتار افراد جامعه منجر به کارایی ا تصادی شرود .در غیرر
این صورت ،نه تنها آثار مثبتی نخواهد داشت بلکه منجر به نتایج سوئی خواهد شرد .در
ادامه ،دو مورد از این روشهای توزیعی ناکارآمد و غیرعادالنه را تشریح میکنیم.
اول :اتخاع روشهایی که منجر به توزیع خطر و ضرر بین ا شار گسترده مردم ترا
جایی که ممکن است شود ،نه تنها کارایی ا تصرادی و قورو ی نردارد بلکره مریتوانرد
شدیداً مورد نود ا تصاددانان رار گیرد زیرا به عنوان مثال ،اگر هزینه تصرادفات توسرط
صندوا های دولتی جبران شوند (و به عبارتی بر ک جامعه توزیع شوند) هزینه خرید و
مالکیت یک ماشین بسیار پایین خواهد بود ،چون مردم الزم نیست بابت خرید بیمههای
خصوصی نگران باشند و وجهی برردازند .نتیجه این امر ،این است که افراد ماشرینهرای
بیشتری میخرند و تواضا برای اتومبی افزایش مرییابرد .اثرر ایرن قالرت د یوراَ ماننرد
هنگامی است که دولت به ناگاه تصمیم بگیرد ک هزینه فوالد مورد نیراز تولیدکننردگان
را خود برردازد .در هرر دو صرورت ،ا تصراددانان خواهنرد گفرت منرابع در خصروص
کاالهای تولید شده به درستی تخصیص نیافته است؛ در صورتی که اگر خریدار مجبرور
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باشد تمام هزینههای دارا شدن اتومبی را خود شخصاً به جامعه بررردازد قاضرر نیسرت
که این کاال را بخرد .هزینه کاالهای تولیدی هم شام هزینه اجزای تشکی دهنده آنهرا
و هم شام هزینههای ناشی از تصادفات (هزینههای خارجی ماننرد مسر ولیت مردنی و
بیمه و غیره) آنهاست ( .)Calabresi,1961:529با توجه به این مثال ،میتوان گفت توزیرع
خسارت در بین ت مام افراد جامعره ،چرون برا معیرار کرارایی منطبر نیسرت؛ لر ا روش
ناکارآمدی محسو

میشود.

دوم ،همچنین نویسندگان سرشکن کردن خطر و ضرر را صررفاً میران ثروتمنردان
جامعه مورد نود رار میدهند و میگویند کره یرک نظرام مالیراتی یرا طرر هرای بیمره
اجتماعی خیلی بهتر از نظام مس ولیت مدنی یا مس ولیت محض میتواند توزیرع عادالنره
خطر بین افراد جامعه و تحمی بار سرنگینترری از آن برر ثروتمنردان را محور سرازد
( .)Calabresi,1961:527این روش توزیع نیرز ،چرون بررخالف معیرار عردالت اسرت در
تحلی های ا تصادی از مس ولیت مدنی مطلو
توزیع خسارتی مطلو

محسو

نمیشود زیرا ربالً گفتره شرد

است که هم با معیار عدالت و هم معیار کارایی ا تصادی منطب

باشد.
به این ترتیب ،اتخاع راهکارهایی که باعف توزیع و سرشکن شدن خطر تنها برین
ثروتمندان جامعه و یا تمام افراد جامعه میشود ،نه تنها تأثیر مثبتی بر کرارآیی ا تصرادی
و تحو عدالت ندارد بلکه تأثیر نامطلوبی بر رفتارها و انتخا های افراد خواهد داشرت
زیرا پرداخت سهم اندکی به یک مرجع عمومی عهدهدار پرداخت خسرارت تصرادفات،
سبب میشود افرادی که خود را رها از تحم جبران ک هزینههای خرارجی فعالیتشران
میدانند بر میزان این فعالیت افزوده و لزومی هم در اتخاع تدابیر پیشگیرانه ق

نکننرد.

در چنین شرایطی ،ا بال فزاینده مردم به پرداختن به فعالیتهای بالووه خطرناک همراه با
کاهش سطح د ت و اقتیا  ،نتیجهای جز افزایش میزان تصادفات و قروادث و کراهش
امنیت خصوصاً امنیت جسمی و جانی مردم نخواهد داشرت .لر ا از ایرن منظرر ،توزیرع
خطر و ضرر به گونه گسترده بین تمام اشخاص جامعه اعم از آنان که در ارتبرا برا آن
فعالیت هستند و از آن منتفع میشوند و آنران کره در چنرین مرو عیتی نیسرتند و نفعری
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نمی برند دارای تأثیرات منفی به مراتب بیشتری نسبت به تأثیرات مثبت آن خواهد برود.
اما روش کارآمد توزیع خسارت ،روشی است که در آن خسارت باید بین افرادی توزیع
شود که در ارتبا با فعالیت موجد خطرر بروده و یرا از آن نفرع مریبرنرد .بررای مثرال؛
خسارت ناشی از قوادث رانندگی بین افرادی که خودرو داشته و از منرافع آن اسرتفاده
میکنند از طری شرکتهای بیمه توزیع و سرشکن شود یا ضرر ناشی از عیب تولید برا
سازوکارهایی نظیر مورر داشتن مس ولیت محرض ،اسرتفاده از خردمات شررکت بیمره و
سازوکار یمت گ اری بین فعالین آن عرصه و یا مشرتریان آن کراال یرا خردمات توزیرع
شود .بر همین مبناست که تحلی گران ا تصادی مس ولیت مدنی ،نهادهایی مانند بیمرههرا
خصوصاً بیمه مس ولیت را در تحو کارایی ا تصادی ماثر میدانند زیرا بیمهها منجر بره
توزیع ضرر بین آن دسته از اعضای جامعه که مرتبط با بخش مفید اما خطرناک هسرتند،
میشوند نه توزیع ضرر بین تمام اعضای جامعه یا صرفاً بخش مرفه و ثروتمند آن.
موضوع بعدی که باید به آن پرداخته شود ،چگونگی تأثیر مثبت توزیرع خسرارت
در مفهوم اخیر بر کارایی ا تصادی است .در همین راستا ،گفته شده کره انجرامدهنردگان
فعالیتهای خطرناک خود باید هزینههایی را که ایجاد میکنند ،متحمر شروند .تحمیر
مس ولیت مدنی بر شرکتها و تولیدکنندگان باعف ایجاد هزینه برای آنران خواهرد شرد.
آنها میتوانند این هزینه اضافی را از طری باال بردن یمت کاال جهت بیمه کردن خرود
جبران کنند .افزایش یمت به نوبه خود ،باعف توزیع ضرر بین مصرفکنندگان خواهرد
شد .پ

یک راه برای توزیع ضرر ،وجود مس ولیت محض شرکتهرا و تولیدکننردگان

است که بدین شیوه ضرر با کمترین هزینه ممکن بین مصرفکنندگان توزیرع مریشرود
(.)Calabresi,1961:520

به همین دلی از نظر تحلی ا تصادی ،مس ولیت محض تجسم و عینیت بخشی به
بحف درونی کردن هزینههای خارجی فعالیتهرا اسرت .و تری برر شخصری مسر ولیت
محض تحمی میکنیم به معنای این است که او را وادار میکنریم ترا تمرام هزینرههرای
خارجی فعالیتی را که در آن مشغول است متحم شود .اعم از اینکره هزینرههرایی کره
ایجاد کرده دارای توجیه باشند یا خیر .مس ولیت محض در وا ع ،به معنای ملرزم کرردن
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شخص به پ یرش و تحم تمام هزینههای فعالیتش اسرت .مسر ولیت محرض مجرایری
است که از طری آن ،ضررهای زیان دیده باید به عنوان بخشری از هزینرههرای فعالیرت
واردکننده زیان محاسبه شود و این به معنای درونی کردن آثرار خرارجی فعالیرت اسرت
(.)Coleman,1976:240

درونی کردن هزینههای خارجی از طری مس ولیت محض ،بره نوبره خرود دارای
آثاری است .ازجمله ،میتواند سبب تنظیم سطح و میزان فعالیرت اشرخاص شرود زیررا
همانطور که بالً گفته شد سطح کارای فعالیت ،سطحی است که منافع نهایی آن نسبت
به هزینه های آن بیشتر باشد .مس ولیت محض ،هزینه پرداختن به فعالیتهای مختلف را
افزایش میدهد و به این ترتیب باعف میشود واردکنندگان زیان به ارزیرابی برردازنرد و
فعالیت خود را به سطحی برسانند که در آن سطح ،میزان منافع بیش از هزینههای نهرایی
باشد .به این ترتیب ،میتوان گفت درونی کردن هزینهها از طریر مسر ولیت محرض از
نظر اجتماعی هم مطلو

است زیرا از طری

رار دادن بار تصمیمگیری در مورد تنظریم

سطح فعالیت که با در نظرر گررفتن میرزان منرافع قاصر از فعالیرت نسربت بره میرزان
هزینه های خارجی آن سنجیده میشود باعف ارتوای تخصیص کرارای منرابع مریشرود.
پ

اینگونه نیست که مس ولیت محض مانع پرداختن به فعالیرتهرای مفیرد ا تصرادی

شود .بلکه برعک  ،عاملین آن فعالیتها را تشوی میکند که در سطحی کارا و بهینه به
فعالیت برردازند و این د یواً همان چیزی اسرت کره کرارآیی ا تصرادی ا تضرا دارد و از
طری مس ولیت محض میتوان تا قدود زیادی به آن نائ شد

(.)Coleman,1976:242

مصداا دیگر ماثر در تحو کارایی ا تصادی ،بیمه است .بیمهها بررای اشرخاص
خطرگریز هزینههای مربو به ضرر محتم و بزرگ را با هزینره طعری پرداخرت قر
بیمه نسبتاً پایین ،معاوضه می کنند .این جریران ،عرالوه برر آرامرش خراطری کره بررای
بیمه گ ار در پی دارد سبب میشود خطر از طری انتورال بره شررکت بیمره و درنتیجره،
توزیع آن بین تمام یا بخشی از اعضای جامعره ،در دسرتان شررکت بیمره ناپدیرد شرود
(2006:279

 .)Wagner,همچنررین ،توزیررع خسررارت از طری ر بیمررههررا سرربب افررزایش

فعالیت های ا تصادی در جامعه که بسیار مفید هم هستند ،میشود .بدون وجود بیمههرا،
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اشخاص قویوی یا قوو ی به دلی نگرانی بابت تحمی مس ولیت بر آنها و لزوم جبران
تمامی خسارات وارده به تنهایی و صرفاً از مح سرمایه شخصری و غیرره ،از رفرتن بره
سمت فعالیتهای مفید ا تصادی براز مریماندنرد و یرا در میانره راه متو رف مریشردند
(.)Mooney,1987:1239

به این ترتیب و براساس تحلی هرای ا تصرادی ،نورش مثبتری کره از یرک اعرده
قوو ی برای تنظیم رفتارهای اشخاص و جهتدهی بره انتخرا هرای آنهرا در جهرت
رسیدن به کارایی ا تصادی انتظرار مریرود توسرط سرازوکارهرایی نظیرر موررر داشرتن
مس ولیت محض در برخی زمینهها و نیز وجود بیمهها و غیره ،محو میشود.
 .2-2تحلیل مبتنی بر عدالت توزيعی
گفته شد در تحلی های ا تصادی ،واعد قوو ی هم از جهت تأثیری که بر رفترار
اشخاص در جامعه دارند و هم از قیف مطلروبیتی کره از اعمرال آنهرا نصریب جامعره
میشود ،مورد توجه رار میگیرند .در سمت بر  ،بره چگرونگی اثرگر اری نهادهرای
توزیعکننده ضرر بر رفتار افراد پرداختیم .در این سمت ،در پری آنریم کره نشران دهریم
توزیع ضرر چگونه میتواند در افزایش مطلوبیت اجتماعی مراثر باشرد .یرک مطلوبیرت
اجتماعی بسیار مهم ،تحو عدالت در جامعه است .همانطور که کاالبرسی ( ،)1961در
اثر مهم خود تصریح کرده بود توزیع ضرر در مس ولیت مدنی زمانی میتواند مفید باشد
که هم کارایی ا تصادی داشته باشد و هم موجب استورار عدالت شرود .البتره ،مریتروان
گفت توزیع خسارتی که منجر به نتایج غیرعادالنه شود ،اساساً کارایی ا تصرادی هرم در
پی نخواهد داشت؛ اما اینکه عدالت مورد نظر به چه معناسرت و چگونره مریتروان برا
توزیع خسارت به آن نائ شد؟ موضوعاتی هستند که در ادامه به آن میپردازیم.
یک توسیم بندی مهم از عدالت که برای نخسرتین برار توسرط ارسرطو فیلسروف
یونانی در کتا

اخالا نیکوماخوس 0مطر شده (ارسطو )082:0911،برر مبنرای عردالت

در دارایی است .در وا ع ،در پاسخ به این ساال که عدالت در دارایی افراد جامعره و بره
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Nikomakhos Ethic
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تبع آن عدالت بین خود آن افراد چه زمانی محو میشرود ،برخری عردالت اصرالقی و
برخی عدالت توزیعی را پیشنهاد دادهاند.
عدالت اصالقی ،1مربو به روابط بین دو شخص در یرک رابطره خرودخواسرته
مانند رارداد و یا ناخواسته مانند موارد مس ولیت مدنی است .طبر آن ،اگرر در روابرط
بین دو شخص اختاللی رخ دهد که مثالً با عهدشکنی یا فع زیانبار یک طررف منرابع
طرف دیگر به سمت او انتوال یابد ،عدالت در دارایی دو طرف از بین مریرود .عردالت
اصالقی ،موتضی جلوگیری از انتوال ناروای منابع و بازگرداندن دو طرف بره وضرعیت
ب از این انتوال ناروا در چنین مواردی است

).(Loth,2015:793

به عبرارتی ،برا و روع

فع زیانبار ،عدالت با انتوال ناروای منابع از یک طرف به طرف دیگر تحت تأثیر ررار
میگیرد .ل ا ،ضات با اصال وضعیت پیشآمده باید مجدداً برابری را مسرتور سرازند و
آنچه یکی بیش از سهمش دریافت داشته را از او گرفته و بره طرفری کره سرهم کمترری
دارد اضافه کنند ( .)Tudor,2015:173در مواب  ،عدالت توزیعی مربو به بر راری نروعی
عدالت در رابطه فراتر از رابطه دو شخص خاص و به عبارتی برین تمرام یرا گروهری از
اعضای جامعه است .عدالت توزیعی موتضی ،توزیع عادالنره منرافع (شرام ارزشهرای
مالی مانند رفاه ،فرصت شغلی و  ...و غیرمالی ماننرد سرالمتی و غیرره) و مضرار (ماننرد
تکالیف و ضررها و غیره) بین اعضای جامعه

است (.)Tudor,2015:173

عادالنه در مکاتب مختلف فکری و سیاسی متفاوت است.

البته معیار توزیع

9

 .2-2-1تحقق عدالت توزيعی در مسئولیت مدنی :در سمت ب و در تشرریح
مفهوم و کارکرد عدالت توزیعی ،گفته شد این نوع عدالت در صدد توزیع عادالنه منرافع
و مضار در جامعه است؛ اما اینکه عدالت به این مفهروم چگونره مریتوانرد برا قوروا
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Corrective Justice

 .9برای مثال ،طرفداران نظریه استحواا نوزیک ( )Nozick,1999:151تحو عردالت تروزیعی را در الرب ایرن
راهق میدانند« :از هرک
(مارک

و انگل  )08:0962،معتودند ،برای توزیع منافع و مضار اعده باید به این ترتیب باشد« :از هرر کر

اندازه توانش و به هر ک
است.

به اندازه خواستش و به هر ک

به اندازه توان و تالشش» .یا در نظریات مارکسیسرتی
بره

به اندازه نیازش» .همچنین ،نظریه عدالت جان رالرز هرم در ایرن زمینره بسریار مشرهور
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مس ولیت مدنی مرتبط بوده و یکی از مبانی توزیرع خسرارت در ایرن قروزه از قوروا
باشد ،موضوعی است که در این سمت به آن میپردازیم.
در نظریههای مبتنی بر عدالت توزیعی به مس ولیت مردنی بره عنروان سرازوکاری
برای اصال انحرافات صورت گرفته از الگوی دارایی کره از بر بره گونرهای عادالنره
توزیع شده است و همچنین ،در بعضری از نظریرههرا عادالنره کرردن الگرویی ناعادالنره
نگریسته میشود (بادینی .)216:0960،بر این اساس ،در تحلی مس ولیت مردنی برر مبنرای
عدالت توزیعی ،نوش مس ولیت مدنی تنها محدود به رابطه بین زیان دیرده و واردکننرده
زیان و اختصاص ضرر به یکی از این دو نیست .بلکه ،مس ولیت مدنی به مثابره ابرزاری
است که از طری آن میتوان مالقظات سیاسی و اهداف مربو به مهندسری اجتمراعی
را دنبال کرد .چنانچه برخی از نویسندگان نظیر ل ون گررین مسر ولیت مردنی را قوروا
عمومی مبدل دانستهاند که از طری آن و به کمرک سرازوکارهایی نظیرر بیمره مریتروان
هزینههای خسارت را در جامعه توزیع کرد

(بادینی.)216:0960،

عدالت توزیعی در معنای کلی ،مربو به توزیع و تسهیم منرافع و مضرار زنردگی
اجتماعی است .این مفهوم از عدالت در مس ولیت مردنی ،بره توزیرع و تسرهیم عادالنره
منافع و مضار فعالیتهای مفید و ضروری برای زندگی امروز که در عرین قرال واجرد
خطرات به مراتب جدیتر و گستردهتری هستند ،مربو میشود .به این معنرا کره تمرام
اشخاصی که از فعالیت مفید اما خطرناک بهره میبرند باید در تحم ضررهای ناشری از
آن نیز سهیم باشند (بادینی .)216:0960،بنرابراین ،مالقظرات عردالت تروزیعی بره معنرای
توزیع هر ضرری بر ک اعضای یک جامعه نیست؛ بلکه ،توزیع خسارت در ارتبرا برا
فعالیتهایی با مشخصات پیشگفته و بین مشتریان آنها است.
بر این اساس ،تنها بعضی از بخشهای مس ولیت مدنی بر مبنای عردالت تروزیعی
اب توجیه هستند مانند قووا تصادفات ،قووا مس ولیت ناشی از عیب تولید ،قوروا
کار وغیره ،زیرا در این بخشها به دلی ماهیت فعالیت موجد خطر و مفیرد برودن آن از
یک سو و سنگین بودن خسارات وارده از سوی دیگر ،بنا به مصالحی هر دو سوی زیران
نیازمند قمایتاند .از این رو ،نحروه پرداخرت خسرارت برا بخرشهرای دیگرر قوروا

مبانی ا تصادی توزیع خسارت در مس ولیت مدنی

243

مس ولیت مدنی متفاوت است .در بخشهای م کور ،سازوکارهای توزیرعگرر خسرارت
نظیر مس ولیت محض ،بیمره مسر ولیت ،صرندواهرایی عمرومی نظیرر صرندوا ترأمین
خسارات بدنی و غیره پدید آمدهاند که از طریر سرشرکن کرردن مبرالغ پرداختری برین
اعضای جامعه ،امکان جمع منافع زیان دیده و وارد کننده زیان را فراهم میکنند .به ایرن
ترتیب ،ایراداتی که برخی بر عدم امکان تحو عدالت تروزیعی توسرط نظرام مسر ولیت
مدنی به دلی ساختار آن طر میکنند ،0پاسخ داده میشود؛ زیرا منظور از تحو عدالت
توزیعی ،توسط مس ولیت مدنی این نیست که در مورد هر ایراد ضرری ،برای تحو این
نوع عدالت در صدد توزیع خسارت قاصله برآییم .بلکه ،همانگونه که گفتره شرد ایرن
امر تنها در برخی قوزهها اب تحو است زیرا در قوزههای مر کور دیگرر نمریتروان
روابط را صرفاً به یک واردکننده زیان و یک زیاندیده محدود کرد .در این زمینهها ،چره
بسا یک غفلت کوچک یا یک اشتباه جزئی باعف ایرراد زیران بره تعرداد بریشرماری از
اشخاصی شود که اتفا اً ،رابطه مستویمی با شرخص اهمرالکرار ندارنرد .لر ا ،برر مبنرای
عدالت اصالقی که مبتنی بر رکن توصیر و خاص رابطره برین دو شرخص اسرت ابر
توجیه نیستند .ازاینرو ،باید به دنبال ارائه تحلیلری باشریم ترا ضرمن توجیره مسر ولیت
محض در این بخشها ،جایگاه نهادهای توزیعکننرده خسرارت ماننرد بیمرههرا و سرایر
صندواها و منابع عمومی جبران خسارت را نیز تبیین و توجیه کند .عدالت تروزیعی آن
مبنایی است که میتواند مورر داشتن مس ولیت بدون توصیر در این قوزهها و چگونگی
فرآیند جبران خسارت در آنها را توجیه کند.
نویسندگانی که از منظر عدالت توزیعی به مسر ولیت مردنی مرینگرنرد ،معتودنرد
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .0برخالف عدالت اصالقی که تنها به روابط دو طرف یک معامله نظردارد ،عدالت توزیعی بره روابرط اشرخاص
جامعه از جهت توزیع مزایا و مضار بین ایشان از آن قیف که جزئی از جامعه هستند میپرردازد .شرخص در ایرن
نوع از عدالت ،به مثابه جزئی از یک ک در نظر گرفته میشود و نه صرفاً یکی از دو طرف یک معامله .در عدالت
توزیعی ،چگونگی تحو عدالت در بین اعضای این ک

در سطح کالن جامعه و در ابعاد گوناگون ،مورد بررسری

رار میگیرد .به این دلی  ،بعضی معتودند با توجه به اینکه این نوع عدالت ،با توزیع منافع و مضار برین تمرام یرا
بخشی از جامعه در صدد ایجاد و نگهداری الگوی توزیعی خاصی است و در سطح کالن عمر مریکنرد؛ لر ا برا
ساختار مس ولیت مدنی که مربو به روابط دو یا چند نفر محدود است و در سطح جزیی عم میکند سرازگاری
ندارد (.)Coleman,1992:355
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ساختار اجتماعی عادالنه مستلزم آن است که ابتدا افرراد را آزاد گ اشرت کره بره دنبرال
اهدافشان در تعام با دیگران روند .در مواب  ،اعطای ایرن اختیرار و آزادی ،آنهرا را در
بال انتخا ها و عملکردها مس ول میشناسد .همچنین ،ساختار اجتماعی مریتوانرد در
برخی موارد با محدود کردن انتخا های شخص ،مس ولیتی را بر او تحمی کنرد .بررای
مثال ،رابطه بین تولیدکننده و مصرفکننده ،کارگر و کارفرما ،بیمهگر و بیمهگر ار نمونره
روابطی هستند که طرفین در موضع برابری رار ندارند .در چنین شررایطی تولیدکننرده،
کارفرما یا بیمهگر و غیره میتوانند شرو خود را بر طرف ضرعیفترر تحمیر کننرد و
گزینههای در دسترس برای طرف دارای مو عیت ضعیفتر نیز محدود خواهد شد .ایرن
مو عیت نابرابر اجتماعی ،باعف ایجاد بیعدالتیهایی در ق طررف ضرعیف مریشرود.
مالقظات عدالت توزیعی در چنین مواردی با تنظیم سراختاری کره در آن طررف دارای
مو عیت ویتر را مس ول توب خطرات و هزینهها مریدانرد ،دسترسری بره گزینرههرای
جبررران خسررارت موجررود برررای طرررف ضررعیفتررر را نیررز افررزایش مرریدهررد
(.)Voyiakis, 2012:450

به این ترتیب ،در دیدگاه هرای مبتنری برر عردالت تروزیعی در مسر ولیت مردنی،
مس ولیت محض ابزار ماثرتری جهت تحو عدالت اسرت .در ایرن دیردگاه ،مسر ولیت
مبتنی بر توصیر از دو جهت ناعادالنه است -0 :زیانهای ناشری از فعلری کره همرراه برا
توصیر نبوده را بر زیان دیدگانی که از بدشانسی متحم چنین ضررهایی شدهاند تحمی
میکند -9 ،قتی در صورت ارتکا

فع همرراه برا توصریر ،هزینرههرا بعضراً بره نحرو

غیرمنصفانهای بر عام زیان رار میگیرد زیرا گاهی از یک غفلت کوچک ،زیانی بزرگ
به بار میآید و مسر ولیت متعا رب آن بررای خطاکرار مریتوانرد بسریار ویرانگرر باشرد
(2000:223-224

 .)Keting,خطاهررای کرروچکی کرره باعررف ضررررها و جراقررات جرردی

میشوند ،معمول هستند .گاهی یک لحظه بید تی در پشرت اتومبیر باعرف ضرررهای
سنگینی میشود که الزام راننده به جبران ،سربب نرابودی زنردگی او مریشرود .ایرنکره
میگویند رفتار راننده با انسان متعارف سنجیده میشود هم راهگشا نیست زیررا بعضری
از این توصیرها ،غفلتهایی هستند که هر انسان متعارفی هم ممکرن اسرت مرتکرب آن
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شود .همه ما در معر ،اشتباهات و سستیهای بشری هستیم .نمونههرایی از ایرن بری-
اقتیاطیها و بید تیها را هر یک از ما مرتکب شدهایم و بدون اینکه به کسی ضررری
وارد کنیم ،توانستهایم از عوا بی که اشتباه ما میتوانست به بار آورد بگریرزیم .در وا رع،
در اینجا شان  ،نوش تعیین کنندهای بین آنهایی که اشتباه و بید تیشان منجر به ایرراد
زیان به دیگری شده و آنهایی که چنرین ضررری بره برار نیراوردهانرد ،برازی مریکنرد
(.)Keting, 2000:222

با تمام این اوصاف ،ملزم دانستن واردکننرده زیران بررای جبرران نترایج زیرانبرار
اشتباهاتش ،عادالنهتر و منصفانهتر از معاف کردن اوست زیرا بخشیدن و نادیده گررفتن
خطاها و لغزشهای کوچک باعف تشوی بیمباالتی شرده و برا عردالت نیرز ناسرازگار
است .چرا زیاندیدگان باید هزینه بید تی واردکننده زیان را متحم شوند و ضررر وارد
بر آنها بدون جبران با ی بماند .از سوی دیگر ،همانطور که مس ول دانستن واردکننرده
زیان در برابر زیاندیده عادالنهتر از مس ول ندانستن اوست .در عین قال ،تنهرا گر اردن
او در جبران زیان ناشی از خطاهای کوچک منجر به ایراد زیان بزرگ ،چندان عادالنه به
نظر نمیرسد.
توزیع و سرشکن کردن هزینه چنرین خطاهرایی برین اشخاصری کره در معرر،
ارتکا

آن هستند ،راهقلی معوول و عادالنه برای جمع منافع دو سوی زیان خواهد بود

زیرا در این قالت ،نه خسارت وارد به زیراندیرده بردون جبرران برا ی مریمانرد و نره
واردکننده زیان فشار مضاعفی برای جبران زیان متحمر مریشرود و مصرلحت هرر دو،
تأمین میشود .به این دلی است که طرفداران عدالت توزیعی کره مبتنری برر مالقظرات
انصافی است به مس ولیت محض تمای داشته و معتودنرد مسر ولیت محرض در شرک
جمعی و گروهی آن منصفانهترین توزیع خطر را فراهم میآورد .همچنرین بیمرههرا ،بره
عنوان ابزار دیگر تحو عدالت توزیعی از طری مس ولیت مردنی ،تلوری مریشروند؛ بره
گونهای که گفته شده اهمیت بیمهها در قوزه قووا مس ولیت مدنی و ارتبا برین ایرن
دو به دری عمی است که میتوان آنها را نیرویی قیاتی برای نظرام مسر ولیت مردنی
دانست .بدون وجود آنها مس ولیت مدنی ممکن بود مدتها پریش کرارایی خرود را در
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تحو اصلیترین هدف خود یعنی هدف جبران خسرارت از دسرت بدهرد .بره عبرارت
دیگر ،بدون وجود یک مکانیسم برای توزیع ضرر و هزینرههرا ،مسر ولیت مردنی دیگرر
ارزش صرف زمان و تالشی که ما اکنرون بررای اثبرات مسر ولیت مریکنریم را نداشرت
(.)Lewis,2005:48

 .3بررسی مصاديق توزيع كننده خسارت در نقوق ايران
با توجه به مالقظات مربو به کارایی ا تصادی و عردالت تروزیعی بروده کره در
کشورهای دیگر نظیر امریکا و انگلی  ،بررای انجرام دهنردگان فعالیرتهرای مفیرد امرا
خطرناک مانند تولیدکنندگان ،بهرهبرداران تأسیسات اتمی و غیرره ،مسر ولیت محرض و
الزام به خرید پوشش بیمه مورر داشتهاند .در قووا ایران ،هرچند در زمینه وسای نولیه
موتوری 0و قوادث ناشی از کار مانند کشورهای دیگر نظیر امریکا و انگلری  ،روانینی
در جهت الزام به خرید پوشش بیمه وجود دارد و قتی فراتر از آن با پیشبینری منرابعی
نظیر صندوا تأمین خسارت بدنی ،9تا قدودی به تضمین جبران خسارت زیاندیردگان
در صورتی که به دالیلی امکان دریافت غرامت از واردکننده زیران وجرود نردارد کمرک
شده است اما متأسرفانه بررای تولیدکننردگان ،بهرره برردار تأسیسرات اتمری ،سرازندگان
ساختمانها 9و سایر پروژههای عمرانی مس ولیت محض پیشبینی نشده و انونی هم در
خصوص الزامی شدن پوشش بیمه مس ولیت برای آنها وجود نردارد .در خرالء وجرود
چنین نص انونی ،واعد قاکم بر این قوزهها تابع واعد عمومی مسر ولیت و ازجملره
مس ولیت مبتنی بر توصیر است که البته باعف مشکالت و بیعدالتیهای بسیاری خواهد
––––––––––––––––––––––––––––––––
 . 0انون بیمه اجباری خسرارات وارد شرده بره شرخص ثالرف ،در اثرر قروادث ناشری از وسرای نولیره مصرو
0922/19/91
 . 9ماده  90به بعد انون بیمه اجباری خسارات وارد به شخص ثالف ...مصو 0922
 .9الزم به عکر است که ماده نه انون پیش فروش ساختمان مصو

 0962برای پیشفروشنده مسر ولیت محرض

مورر داشته است .منتها چون این انون ،انونی خاص است و از سوی دیگر مس ولیت محض در نظام قورو ی مرا
امری خالف اص  ،نمیتوان این مس ولیت را به موارد مشابه خارج از عنروان پریشفروشرنده مشرمول ایرن رانون
تسری داد.

مبانی ا تصادی توزیع خسارت در مس ولیت مدنی

247

شد.
برخالف این موارد خالء انونی ،خوشبختانه در قووا ایران نهادهای دیگرری را
می توان یافت که کارکرد توزیعی داشته و میتوانند در راستای تحو عدالت تروزیعی و
افزایش رفاه زیان دیدگان ماثر باشند .بیتالمال و صندوا ترأمین خسرارتهرای بردنی
ازجمله این موارد هستند .با توجه به موارد مس ولیت این نهادها که شام مواردی چرون
عدم ارتکا

توصیر از سوی واردکننده زیان ،شناسایی نشدن و یرا عردم اسرتطاعت وی

در پرداخت خسارت و غیره است ،میتوان بر این نتیجه صحه گ اشرت کره پریشبینری
اینچنین مواردی برای بر راری عدالت بین دو شخصی اسرت کره هرر یرک بره نروعی
ربانی محسو

می شود .زیاندیدهای که از عم دیگرری بره وی آسریب وارد آمرده و

واردکننده زیانی که یا در عم خرود مرتکرب توصریری نشرده (خطرای محرض) و یرا
علیرغم ارتکا

توصیر به دلی سنگین بودن دیه ،استطاعت پرداخت ندارد یرا قمایرت

جمعی جامعه از زیان دیدهای که زیانزننده به وی شناسایی نمیشود یا به وی دسترسی
نیست (مس ولیت بیتالمال موضوع مواد  012،060،061،010و غیرره همگری از رانون
مجازات اسالمی  )0929در چنین مصادیوی ،اصرار بر عم بر طب عردالت اصرالقی و
تحمی ضرر صرفاً بر یکی از دو طرف این رابطه زیانبرار خرود مریتوانرد مصردا ی از
بی عدالتی باشد .در مواب  ،اعمال مالقظرات عردالت تروزیعی در ایرن مصرادی بسریار
راهگشاست و ضمن جلوگیری از آثار سویی نظیر بدون جبران ماندن ضرر زیان دیرده،
مانع تحمی فشار مضاعف بر شخص دیگر میشود و با سازوکارهایی زمینره مشرارکت
اعضای جامعه در بر راری این نوع عدالت را فراهم میکند .برای مثال ،با توجه به منابع
درآمدی صندوا تأمین خسارتهای بدنی کره برر طبر مراده  90رانون بیمره اجبراری
شخص ثالف مصو

 ،0922متشک از درصدی از ق بیمه های پرداختی بیمهگر اران،

درصدی از جزاهای نودی و جریمههای پرداختی توسط افرراد ،سرمتی از هزینرههرای
دادرسی که توسط مردم برای استفاده از خدمات دادگستریها پرداخت میشود و غیرره
است؛ نوش این صندوا به عنوان نهراد توزیرعکننرده خسرارت ،در مصرادی معینری از
مس ولیت مدنی به خوبی پیداست .منابعی نظیر صرندوا مر کور یرا بیرتالمرال باعرف
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میشوند آقاد جامعه قتی بدون اینکه خود متوجه باشند و یرا هزینره گزافری برر آنران
تحمی شود ،در جریان نوعی همبستگی برای جبران ضرر یکی از افراد آن جامعه سهیم
باشند .بنابراین ،فراهم آوردن زمینه تحو عدالت توزیعی و امکان جمع منافع دو طررف
با کمترین هزینه ممکن ازجمله ویژگیهای هستند که باعف شده نگارنردگان معتورد بره
تأثیرگ اری این نهادها در زمینه کارایی ا تصادی بروده و آنهرا را بره عنروان نهادهرایی
همسو با مالقظات ا تصادی در زمینه مس ولیت مدنی بر یرند.
مس ولیت عا له موضوع مواد  089-011انون مجازات اسالمی مصو

 0929نیز

که برگرفته از متون فوهی است ،علیرغم تمام ایرادهایی که به آن وارد است بره عنروان
یکی از دیمیترین مصادی توزیع خسارت در اجتماعات کوچک آن زمران ابر عکرر
است که خاص نظام قوو ی اسالمی بروده و بره روانین ایرران راه یافتره اسرت .مبرانی
متعددی نظیر مواسات و همکاری بین خویشاوندان (فوه الورآن ،طب راونردی009/9 :0012،

و التشررریعالجنررایی االسررالمی عرروده )812-818 :0002،و نیررز نرروعی بیمرره متواب ر بررین آنرران
(گرجی )21:0988،ازجمله مبانی توجیهکننده این نهاد در منابع فوهی و قوو ی هستند کره
هرچند میتوانند آن را به عنوان مصدا ی از بحف ما رار دهند اما به دلی ایجاد تغییر و
تحوالت عمده در شرایط زندگی ،روابط خویشاوندان و غیره در جوامع امروزی ،دیگرر
وجود چنین نهادی با مبانی ا تصادی توجیه کننده توزیرع خسرارت بره معنرای علمری-
قوو ی آن ،همخوانی ندارد .در ادامه ،بیشتر به این موضوع میپردازیم.
 .4تحلیل بحث
گفته شد بر مبنای تحلی های ا تصادی از مس ولیت مدنی ،استفاده از راهکارهرایی
که منجر به توزیع خسارت ناشی از مس ولیت مدنی میشوند هم از قیرف تأثیرگر اری
بر رفتار افراد و هم از نظر ایجاد مطلوبیت اجتماعی میتوانند مفید باشند.
در مورد تأثیرگ اری بر رفتار اشخاص ،ساال اب طر این است کره آیرا وجرود
این نهادها تأثیر منفی بر کارکرد بازدارندگی مس ولیت مدنی ندارند؟ برای مثرال ،امرروزه
اثر توبیخی و تهدیدی یک قکم با وجود نهادهایی مانند بیمره ،تنهرا برر خرود مسر ول
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تحمی نمی شود ،بلکره در جامعره منتشرر و پخرش مریشرود .بیمرههرای مسر ولیت از
واردکنندگان زیان در خصوص پرداخت هزینه تصادفات قمایت کرده و در ایرن راسرتا
این هزینهها را بین گروه گستردهای از پرداخت کنندگان ق بیمه توزیع میکننرد و بره
این ترتیب ،باعف اجتماعیشدن ضررها میشوند .در بسیاری از کشورها ،زیراندیردگان
دیگر مستویماً علیه واردکننده زیان طر دعوی نمیکنند؛ بلکه به جای آن ،مستویماً علیه
شرکت بیمه گر او یا صندوا جبران خسارت ا ردام مریکننرد و بره ایرن ترتیرب ،قتری
نمادهای سرزنش فردی هم ق ف میشوند

(.)Fleming,1984:1197

از سوی دیگر ،طب دیدگاه ا تصادی به مسر ولیت مردنی ،تحمیر مسر ولیت برر
اشخاص از این جهت مطلو

است که آنها را تشوی میکند تا از بین دو گزینه هزینه

اقتیا و هزینه مس ولیت ،هر کدام که کمتر است را انتخرا

کننرد .ایرن روش ،باعرف

درونی کردن هزینه و خطر فعالیتهای اشخاص میشود (ا تصراددانهرا درونری کرردن
هزینهها را به این دلی مطلو

میدانند که افرادی که در مو عیتی هسرتند کره رادر بره

کاهش خطر ایراد ضرر به دیگران هستند این انگیزه را برای ا دامات الزم در این راسرتا
مییابند) .یکی از ایرادات وارد بر توزیع ضرر این است کره ایرن سرازوکار بره گونرهای
است که باعف کاهش اثر درونی کردن هزینهها میشود .به این دلی  ،عجیب نیست کره
در ابتدای فعالیت بیمه مس ولیت یک استدالل این بود که اسرتفاده از بیمره بررای انتورال
مس ولیت مغایر نظم عمومی است

(.)Mooney,1987:1237

در مواب  ،میتوان به این ایراد چنین پاسرخ داد کره هرر یرک از مصرادی توزیرع
خسارت به گونهای طراقی شدهاند که سازوکارهایی جهت قفظ بازدارنردگی در درون
خود دارند .ازجمله ،بیمهها در عینقالی که نورش پررنگری در سرشرکن کرردن هزینره
تصادفات دارند و به تضمین جبران خسارت زیان دیده اهتمام میورزند امرا نسربت بره
موضوع بازدارندگی واردکنندگان زیان هم بیتوجه نیستند .به همین دلی  ،سازوکارهایی
جهت تحو این هدف در ساختار این نهاد گنجانده شده است .ازجمله ایرن راهکارهرا
عبارتاند از :سیستم تعیین ق بیمه برمبنای سرابوه رفتراری بیمرهگر ار ،الغرا یرا فسرخ
پوشررش بیمرره ،ا رردامات ایمنرری الزامرری برره عنرروان یکرری از شرررو پوشررش بیمرره
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(1985:574

 .)Sugerman,همچنین ،خود شرکتهای بیمره هرم انگیرزه شخصری جهرت

ترغیب بیمه گ اران به رعایت اقتیا و دوری از بیمباالتی را دارند زیرا بیتوجهی آن-
ها نسبت به موضوع مهم رعایت ا دامات اقتیاطی منجر به قوادث و تصرادفات بیشرتر
هم از نظر تعداد و هم از نظر شدت و وع آنها خواهد شد که این امرر بره نوبره خرود،
پرداختهای شرکت بیمه را افزایش خواهد داد .در بازار ر ابتی بین شررکتهرای بیمره
اتفا اً تالش آنان این است که میزان پرداختیهای خود بابت خسارات وارده را به منظور
پایین نگه داشتن ق بیمه و ج

بیشتر مشتری و سرمایه ،کنتررل کننرد .از ایرنرو ،از

راهکارهای متعددی جهت قفظ کارکرد بازدارندگی مس ولیت برای بیمهگ اران اسرتفاده
میکنند

(.)Wagner, 2006:279

مصادی توزیع خسارت خاص قووا ایران مانند صندواها و نهادهرای عمرومی
(مانند بیتالمال و صندوا تأمین خسارتهای بدنی) نیز با موید و محدود کردن مروارد
پرداخت خسارت به موارد مصر

انونی ،تعیین سوف برای پرداخت خسرارت ،تعیرین

نوع خاصی از ضررها ،که تنها شام ضررهای جسمی و جانی است پریش بینری امکران
رجوع به واردکننده زیان در بعضی از موارد و غیره تا قرد امکران زمینره سروء اسرتفاده
افراد و تشوی به بیاقتیاطی را گرفتهاند .همچنین ،در خصوص مس ولیت عا له هرم در
این موارد ،انون گ ار ضمن پ یرش مس ولیت جمعی در وضع واعد این مسر ولیت بره
گونهای عم کرده که موجب افزایش بیاقتیراطی و بریمبراالتی نمریشرود .مسر ولیت
عا له ،با توجه به تعریف خطای محض به موارد بیاقتیاطی و بریمبراالتی تسرری پیردا
نمیکند .در عینقال ،ضررهای وارده به اشخاص نیز جبران خواهد شد .محردود شردن
مس ولیت مدنی به زیانهای بدنی ناشی از خطای محض به خروبی برا مالقظرات فروا
هماهنگ است (ساردوئی نسب .)21:0968،بر این اساس و در مجموع ،مریتروان ایرراد
تأثیر منفی توزیع خسارت بر کارکرد بازدارنردگی مسر ولیت را غیرر وارد دانسرت .ایرن
نهادها اگر تأثیر مثبتی بر ارتوای بازدارندگی نداشتهانرد قردا
نشدهاند و نگرانی از این با

باعرف ترأثیر منفری هرم

بیمورد است.

در وا ع ،نهادهای توزیعکننده خسارت نه تنها تأثیر منفی بر زندگی و روابط مردم
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در اجتماع نداشتهاند بلکه به وضو میتوان نوش و تأثیر مثبت و در عینقال ضرروری
آنها در زندگی امروز را مشاهده کرد .برای مثال ،در مورد بیمهها و اینکه چگونه باعف
افزایش رفاه اجتماعی میشوند دالیلی به این شر وجود دارد که نخست ،بیمهها مبتنی
بر رارداد هستند و راردادها جزء مواردی هستند که چون مبتنی بر تواف طرفین اسرت
در تحو کارایی نوش مثبتی دارند .دوم اینکره ،بیمره ضرمن قمایرت از واردکننردگان
زیانی که به کمک آن اقتیاج دارند ،هیچگونه ضرری هرم بررای زیراندیردگان نردارد و
اتفا اً برعک

به نفع آنان نیز است ( ،)Shavell, 2000:170زیرا با سرعت بیشرتر و هزینره

و دردسر کمتری به غرامت خود میرسند .همین امر ،خرود آثرار ا تصرادی و اجتمراعی
فراوانی به دنبال خواهد داشت زیرا اگرر چنرین راهکراری وجرود نداشرت ،بسریاری از
افرادی که در عرصههای مختلف تولیدی یا خدماتی مانند پزشکی فعالیت میکردنرد بره
دالی ترس از عوا ب سوئی که مس ولیت مدنی برای آنان میتوانست داشته باشد دست
از کار میکشیدند و به این ترتیب ،بحرانی عظیم در عرصه ا تصادی و نیرز اجتمراعی و
رفاه مردمان جوامع پدید میآمد .برای مثال ،در میانه دهه هشتاد مریالدی ،صرنعت بیمره
امریکا دچار بحرانهایی شد که همین بحران به نوبه خود باعف اختالل در بخرشهرای
عمدها ی از جامعه نظیر بخش تولید و خدمات شرد .ایرن بحرران بیمره ،معلرول توسرعه
مس ولیت مدنی در برخی زمینهها بود که چون بیمهگران خود را با دعراوی بریشرماری
مواجه میدیدند در واکرنش بره ایرن وضرعیت ،قر بیمرههرای خرود بررای بعضری از
محصوالت مانند واکسنها ،هواپیما ،تجهیزات ورزشی و برخی از خدمات نظیر زایمران
و فعالیتهای تجاری و غیره را به نحو چشمگیری افزایش دادند .در بعضی زمینرههرای
دیگر مانند تجهیزات و داروهای نازایی و زایمان و مرا بتهای خاص ،بیمه گران به ک
از ارائه پوشش بیمه خرودداری کردنرد .ایرن رویره بیمرهگرران باعرف شرد بسریاری از
تولیدکنندگان و یا ارائه دهندگان چنین خدماتی ،کالً از قضور در برازار انصرراف دهنرد
( .)Priest,1987:1521تأثیر این بحران ،فراتر از خود شرکتها و تولیدکننردگان و فعرالین
آن عرصهها بود و به شهرداریها و دیگر نهادهای دولتی نیز سرایت کرد که خرود را برا
افزایش بیسابوه ق بیمهها و یا عدم پوشش آنها مواجه میدیدند .تا جایی که بسیاری
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از شهرداریها با تغییر در نوع ارائه خدمات به چنین بحرانی واکنش نشان دادنرد .بررای
مثال ،در برخی شهرها تمامی تجهیزات زمینهای بازی از پرارکهرای عمرومی برداشرته
شد .تخته شیرجه از استخرهای شنای مدارس و جاهای دیگر جمعآوری شد .همچنین،
تأثیر بحران بیمه از طری تأثیر بر درآمد ملی مشهود برود زیررا در آن دوران قردود 92
درصد تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات از فعالیت در برازار کنرارهگیرری کردنرد
(.)Priest,1987:1522

همین مثال به خوبی میتواند نوشی که بیمهها به عنوان یک سازوکار توزیع ضررر
در ایجاد رفاه برای مرردم و تحررک و رونر ا تصراد جامعره دارنرد و نیرز تأثیرگر اری
تصمیمات آنها بر رفتار ا شار مختلف مردم و نهادها را به خوبی ترسریم کنرد .چگونره
میتوان وجود رفاه و آرامش را در جامعهای بدون پوشش بیمره تصرور کررد کره در آن
تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان خدمات از ترس مس ولیت سنگین تحمی شده بر آنها از
ارائه کاال و خدمات امتناع میکنند.
اما در مواب  ،وجود نهادهای فوهی ماننرد عا لره امرروزه محر نورد هسرتند زیررا
هرچند در زمان های دور با توجه به نظام بیلگی قاکم در آن رون کارکرد تروزیعی در
پرداخت خسارت داشته است اما اکنون نه تنها با نظام فرهنگی و اجتماعی زمان قاضرر
ما هیچ گونه سنخیتی ندارد (جباری009-091 :0966،؛ ابنترا  ،)09-99 :0968،بلکه برا مبرانی
علمی ا تصادی و اجتماعی توجیهکننده توزیع خسارت نیز منطب نیست و قتی با آنها
تعار ،هم دارد .به این دلی  ،نگارندگان معتود به ضرورت اصال

روانین موجرود در

این زمینه و جایگزین کردن آن با نهادهای دیگر هستند؛ به این صورت که ضمن قفرظ
راهکار توزیرع خسرارت در مصرادی مسر ولیت عا لره ،از نهادهرای جرایگزینی بررای
پرداخت غرامت استفاده شود .مثالً ،همانطور که برای جبران خسارت زیراندیردگان از
تصادفات وسای نولیه که امکان دریافت خسارت از واردکننده زیان را ندارند ،صندو ی
به نام صندوا تأمین خسارت بدنی پیشبینی شده در خصوص پرداخت دیره در مروارد
خطای محض نیز صندو ی پیشبینی شود که ضمن تشریح د ی موارد پرداخت دیره از
این صندوا به گونره ای تعریرف شرود کره امکران هرگونره سروء اسرتفاده و گسرترش
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بی مباالتی از افراد گرفته شود .برای تأمین منابع این صرندوا مریتروان از راهکارهرایی
نظیر اجباری کردن خرید بیمه مس ولیت برای مراکز نگهداری مجانین و یا خانوادههرایی
که فرد مجنونی در آنها نگهداری میشود و پرداخرت قر بیمرههرا بره ایرن صرندوا
استفاده کرد .همچنین در سایر موارد که قکم به ارتکا

خطرای محرض شرخص غیرر

محجوری صادر میشود ،این صندوا به جای وی دفعتاً دیره زیران دیرده را بررردازد و
سر

به صورت ا سا از مرتکب دریافت دارد زیرا پرداخرت بره صرورت ا سرا بره

صندوا م کور هم میتواند نوعی توزیع خسارت لمداد شده و نفع هر دو سوی زیران
را در پی خواهد داشت .ممکن است به این راهق ایراد گرفته شود که در موارد خطای
محض ،اساساً پرداخت دیه بر عهده خود مرتکب نیست و عا له مس ول اصلی پرداخرت
است .ل ا ،همانگونه که عا له ق رجوع به مرتکب را نردارد ،نهراد جرایگزین آن هرم
نباید چنین قوی داشته باشد .در پاسخ باید گفت ،در خصوص اینکره دیره دیرن خرود
عا له است یا اینکه دین مرتکب ،اما به دالیلی بر عهده عا له رار داده شده و اینکره در
مرقله بعد آیا عا له امکان رجوع به مرتکب را دارد یا نه ،بین فوها اخرتالفنظرر اسرت
(صاقبجواهر09/000 :0010،؛ شیخ طوسی2/82 :0912،؛ شیخ مفید .) 191 :0009،همچنین ،دالی
و روایات متعددی در خصوص تعل دیه به عمه خرود مرتکرب وجرود دارد کره مرورد
استناد بعضی از فوها در اسرتداللهایشران در ایرن راسرتا ررار گرفتره و نویسرندگان در
پژوهشهایی مستو به آنها پرداختهاند (اقمدوند و ناصرریموردم .)90-20 :0920،برر ایرن
مبنا ،ایراد مفرو ،فوا وارد نخواهد بود و جایگزینی نهادی به جرای عا لره برا امکران
رجوع به خطاکار غیر محجور با هیچ یک از مبانی انونی و شرعی ما تضادی ندارد.
نتیجهگیری
توزیع خسارت به معنای سرشکن کردن خسارات ناشی از مس ولیت مردنی ،برین
بخشی از اعضای جامعه مبتنی بر تحلی های ا تصادی است که در آنها اعرده قورو ی
باید به گونهای باشد که بتواند منجر به کارایی ا تصادی شود .مس ولیت مدنی ،بره طررا
مختلف میتواند در این مسیر ماثر باشد .یکی از این روشهرا توزیرع کرردن خسرارات
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ناشی از مس ولیت مدنی است .اندیشه توزیع ضرر که ملهم از یک ت روری ا تصرادی بره
نام اعده «نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول» است از طری پایین آوردن هزینه فعالیت و
نیز کاهش آثار اجتماعی ضرر برای زیان دیدگان و وارد کنندگان باعف افرزایش رفراه و
بهتبع کارایی ا تصادی می شود .از سوی دیگر در تحلی های ا تصادی ،عردالت تروزیعی
که مبتنی بر توزیع مضار و منافع بین اشخاص است مورد توجه رار مریگیررد زیررا برا
توزیع کردن مضار ناشی از یک فعالیت بین افراد منتفع از آن ،هم جبران خسارت زیران
دیده تضمین می شود و هم مانع تحمی فشار مضاعف بر زیان زننردهای مریشرویم کره
خود نیز به نوعی ربانی تلوی میشود و شایسته قمایت است .اسرتفاده از راهکارهرایی
که این مهم را محو سازند ،با تأثیر مثبت بر افزایش رفراه در تحور کرارایی ا تصرادی
بسیار ماثر خواهند بود .مورر داشتن مس ولیت محض ،استفاده از پوشش بیمه مس ولیت،
صندواها و منابع عمومی جبران خسارت مصادیوی از توزیع خسارت هستند که بردون
وجود آنها بسیاری از زیانها بدون جبران با ی میماند و بسیاری از فعالیتهرای مفیرد
به تعطیلی کشیده میشدند.
به این ترتیب و براساس تحلی های ا تصادی ،نوشی که راهکار توزیرع خسرارت
می تواند در افزایش کارایی ا تصادی و تحو عدالت تروزیعی در جامعره داشرته باشرد،
توجیهکننده ضرورت وجود آن است.
همانگونه که گفته شد در قووا ایران ،علیرغم ا دامات مثبت در برخی زمینهها
مانند قوادث ناشی از وسای نولیه موتوری ،در بعضی دیگر از فعالیرتهرای مفیرد امرا
پرخطر مانند مس ولیت ناشی از عیب تولید یا مس ولیت بهرهبردار تأسیسات هسرتهای یرا
قتی مس ولیت سازندگان سازههای عمرانی وانینی که مس ولیت محض مورر دارنرد یرا
خرید پوشش بیمه مس ولیت را اجباری سازند ،وجود ندارد .بر این اساس ،قسب مورد
نیازمند تصویب وانین جدید یا اصال برخی وانین موجود هستیم .تصویب انونی در
خصوص مس ولیت مدنی بهرهبردار تأسیسات اتمی و نیروگراههرای هسرتهای ،تصرویب
انونی مانند انون بیمه اجباری شرخص ثالرف بررای سرازندگان سراختمانهرا و سرایر
پروژههای عمرانی دیگر در خصوص مس ولیت آنها نسبت به اشخاص ثالف زیاندیرده
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از این سازهها که در همگی آنها ضمن مورر داشتن مس ولیت محرض ،خریرد پوشرش
بیمه مس ولیت را اجباری کنند ،با تأکید مورد پیشنهاد نگارندگان است .در زمینه اصرال
وانین ،وانینی مانند انون قمایت مصرفکننده ترا زمرانیکره بره صرراقت مسر ولیت
محض برای تولیدکنندگان مورر نکند ،نمیتواند قمایت درخروری از مصررفکننردگان
داشته باشد .همچنین ،نهادی نظیر عا له به دالیلی که در سمت ب گفتره شرد کرارایی
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