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 اي مسافر در مورد حمل و نقل جاده

 دكتر اميرحسين فخاري   
 استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي   

 چكيده      
ترين حمل و نقل مسافر آن از طريق جاده و اتوبوس انجـام  در كشوري كه بيش

رابطة حقوقي . گيرد نداشتن مقررات الزم و كافي در اين زمينه اسفبار است مي
مسافر با فروشندگان بليت و متصديان حمل و نقل به طور دقيق مشخص نيست 
ه و اينكه در صورت بروز حادثه به كجا مراجعه كنند و جبران خسارت را از چ

 .كسي بطلبند، نامعلوم است
اي مسافر است كه نقاط ضـعف   اين مقاله بررسي معضل حمل و نقل جاده      

دهــد و خواســتار تصــويب مقــررات و قــوانيني از ســوي       آن را نشــان مــي 
 .گذاران در اين زمينه است قانون

اي، قـوانين، قـانون بيمـة     مسافرت، مسـافر، حمـل و نقـل جـاده     :يواژگان كليد
 .اجباري

ـ متأسفانه در كشور ما قسمت اعظم مسافرتهاي بين شهري از طريق جاده و عمـدتاً  ١
شـهري هـم بـه علـت آنكـه در تهـران        در سـفرهاي درون . گيـرد  با اتوبوس انجام مي
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مترو محدود است و فقط بخشهاي كوچكي از شهر بـه آن دسترسـي دارد و    خطوط
اي  د، اهميت حمل و نقل جادهديگر شهرهاي ايران از اين نعمت بزرگ محروم هستن

آور  العاده تأسـف  آور و فوق تعداد حيرت. گذارد اي ترديد باقي نمي مسافر جاي ذره
دهنـدة   انجامد نشان ديدگان مي اي كه در بسياري از موارد به فوت سانحه سوانح جاده

آن است كه يكي از مسائل مهم و يكي از معضالت جامعة ما، جابجايي اشخاص در 
مختلف كشور است و ضرورت فوري و اساسي اقتضا دارد كـه ابعـاد مختلـف     نقاط

 .گذاران و مسئوالن اجرايي قرار گيرد اين معضل مورد توجه قانون
بخش و مؤثر و منطبق  ـ يكي از ابعاد قضية مورد گفتگو، نبودن مقررات اطمينان٢

اشـخاص  اندركار حمـل و نقـل    مؤسساتي عمومي دست. با مقتضيات و عدالت است
چه در درون شهرها و چه در مسافرتهاي بين شهري هستند و افراد به ايـن مؤسسـات   

تهية . پردازند نمايند و كراية حمل را با اخذ بليت مي كنند و بليت تهيه مي مراجعه مي
بليت چيزي نيست جز انعقاد قرارداد حمل و نقل بين مسافر از يك طرف و مؤسسـة  

ن است گفته شود كه معموالً بليتهاي مسافرتي فاقد ممك. حمل و نقل از طرف ديگر
اما نقص امضا به هيچ وجه . است) بيشتر مسافر(امضاي طرفين قرارداد يا يكي از آنها 
در انـواع مختلـف حمـل و نقـل در همـة      . بـرد  موجوديت قرارداد را زير سـؤال نمـي  

د از نظـر  كشورها از جهت سهولت كار و ايجاد سرعت در برقراري ارتبـاط، قـراردا  
بليـت،  (بنابراين، ابـزار مبـين قـرارداد    . شكلي فاقد امضاي طرفين يا يكي از آنهاست

به هر صورتي كه تنظيم يا تهيه شود، چه با دست پر شود يا با ماشين ) تيكت يا نوشته
شـود و بـر اسـاس آن     و رايانه صادر شود و چه چاپ شده باشـد، قـرارداد تلقّـي مـي    

 .رفين آن رابطة قراردادي ايجاد شده استگردد كه بين ط مشخص مي
ـ اصوالً انواع قراردادهاي حمل و نقل، چه حمل و نقل اشخاص و چه اشيا تابع ٣

مقرراتي است آمره و رهايي از حكومـت آن مقـررات ممكـن نيسـت و چنانچـه در      
قرارداد شروطي مندرج باشد و بر اساس آن توافق شده باشد كه قرارداد در مورد يـا  

ي از آن مقررات آمره تبعيت نكند، به لحاظ مخالفـت بـا آن مقـررات كـه بـه      موارد
 .خاطر نظم عمومي وضع شده باطل و فاقد اعتبار خواهد بود

كردند  كنندگان اتخاذ مي و تدابيري كه حمل مسئلة مسئوليت متصدي حمل و نقل
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ر زا، از جبران خسارت واردشده به طـرف ديگـ   در صورت بروز حادثة مسئوليت كه
اي بسـيار طـوالني دارد، مخصوصـاً در حمـل و نقـل       قرارداد معافيت پيدا كنند سابقه

متصـديان حمـل و نقـل يـا در قـرارداد      . اي ديرين اسـت  دريايي كه مسبوق به پيشينه
و يا اينكه در مورد حمل و نقل كاال اعمـال رزرو   كردند شرط عدم مسئوليت درج مي

شـود كـه دادگاههـا در زمينـة      دي پيـدا مـي  در روية قضـايي، كمتـر مـور   . نمودند مي
. دهندة مسئوليت اتخـاذ تصـميم نكـرده باشـند     كننده يا تخفيف ارزيابي شروط معاف
گذاران در وضع مقررات آمره در خصوص حمل و نقل مقابله با  هدف اساسي قانون

آن شروط و حمايت از فرستندگان كاال و مسافران بوده كه مورد اجحاف متصديان 
 .قل قرار نگيرندحمل و ن

دانيم كه حمل و نقل از جهت موضوع حمـل بـه دو دسـتة بـزرگ تقسـيم       ـ مي٤
در برخـي از انـواع حمـل و نقـل،     . حمل و نقل اشيا و حمل و نقل اشخاص: شود مي

جابجايي اشيا در درجة اول اهميت قرار دارد و در بعضي ديگر بـه عكـس حمـل و نقـل     
العـاده   قل هوايي، انتقال مسافران است كه فـوق به عنوان مثال، در حمل و ن. اشخاص

باشد و به لحاظ گراني هزينة سفر هوايي، مسلّماً هواپيما براي حمل و  مورد توجه مي
گيرد و فقط در مورد كاالهايي كه ضروري است  نقل اشخاص مورد استفاده قرار مي

قضـيه در   عكـس . شـود  به فوريت و سرعت انتقال پيدا كند هواپيما به كار بـرده مـي  
. باشـد  حمل و نقل دريايي مصداق دارد كه جابجايي كاالها واجد اهميت فراوان مي

شـود يـا تمامـاً از     كاالهايي كه در سطح جهاني جابجا مي% ٩٠توان گفت حدود  مي
حمـل و  . طريق درياست و يا اينكه قسمتي از مسيري كه بايد طي شود دريايي اسـت 

شـود و مخصـوص كشـورهايي اسـت كـه راه       مـي نقل دريايي مسافر به ندرت انجام 
توانند به آن كشورها  خشكي ندارند و اشخاص يا از طريق دريا و يا از طريق هوا مي

 .وارد شوند و يا از آن كشور به جاهاي ديگر سفر كنند، مثل انگليس
بـه تصـويب    ١٩٦١ـ در مورد حمل و نقل دريايي مسـافر كنوانسـيوني در سـال     ٥

تذكر اين نكته ضرورت دارد كه فصـل هشـتم   . به آن ملحق است رسيده و ايران هم
قانون دريايي ايران كه اختصاص دارد به حمل و نقل مسـافر تمامـاً مقتـبس اسـت از     

 .كنوانسيون مذكور
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المللـي بـه    ـ در زمينة حمل و نقـل هـوايي هـم مقـررات بسـياري در سـطح بـين        ٦
به طور دائم سرگرم ) ايكائو(ي المللي هوانوردي كشور تصويب رسيده و سازمان بين

آن است كه مقررات هوايي را با توجه به تحـوالت چشـمگير و بـدون وقفـه كـه در      
جديدترين اين مقررات كـه  . شود به روز كند تكنولوژي هوانوردي ايجاد شده و مي

مونرال است كه  ١٩٩٩باشد كنوانسيون  حاصل سالها تجربه و مطالعه و كار مداوم مي
كنوانسـيون مـونرال هـم دربـارة مسـئوليت      . ليت اجرا پيـدا كـرده اسـت   قاب ٢٠٠٢در 

متصدي حمل و نقل هوايي در حمل كاال و هـم در حمـل مسـافر مقـررات مفصـلي      
كننـده برقـرار    مسـئوليت حمـل   .S.D.Rدارد و در مورد مسافر تا سقف يكصد هزار 

ند، مازاد بـر آن  تواند از زير بار آن شانه خالي ك است، به نحوي كه به هيچ وجه نمي
دولـت جمهـوري اسـالمي    . باشـد  كننده نيز مطرح مي در صورت اثبات تقصير حمل

 ١٩٢٩بـه كنوانسـيون    ١٣٥٤ايران هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده، ولـي در سـال   
گواداالخارا  ١٩٦١و كنوانسيون  ١گواتماال١٩٧١پروتكل  الهه، ١٩٥٥ورشو، پروتكل 
 ٢.ملحق شده است

اي است كه به  حمل و نقل ريلي بايد توجه داشت كه راه آهن وسيلهـ در مورد ٧
رود و در مورد هـر   طور يكسان هم براي حمل مسافر و هم براي حمل بار به كار مي

كدام از آن دو، مقررات مفصل از قديم االيام وجود داشته و هر چند سال يك بـار،  
در سطح  COTIF ١٩٨٥اصالح و تجديدنظر شده است و در حال حاضر كنوانسيون 

به ايـن كنوانسـيون پيوسـته و در     ١٣٦٣كشور ما هم در سال . جهاني الزم االجراست
 .نيز اصالحاتي را كه در آن به عمل آمده پذيرفته است ١٣٧٣سال 
اي عمومي، آنچه در سـطح جهـاني داراي اهميـت     ـ در مورد حمل و نقل جاده ٨

ل و نقـل اشـخاص؛ زيـرا نقـل و انتقـال      باشد، نه حمـ  فراوان است حمل و نقل بار مي
اشخاص در كل قارة اروپا و اياالت متحدة آمريكا و بسياري از كشورها، در صورت 

توان گفت تقريباً تمام اروپا حتـي   استفاده از وسيلة نقلية عمومي با راه آهن است، مي
                                                        

 .قابليت اجرايي پيدا نكرد. ١
نسيون ورشو، پروتكل الهـه، پروتكـل گواتمـاال و كنوانسـيون     قانون اجازة الحاق دولت ايران به كنوا. ٢

 .١٣٥٤گواداالخارا، مجموعه قوانين سال 
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و جاهاي كوچك به بركت راه آهن به هم متصل هستند و راه آهن برقـي دو   شهرها
آنچـه در ايـران   . پـردازد  روزي بـه جابجـايي اشـخاص و اشـيا مـي      خطّه به طور شبانه

معمول است كه بين شـهرها بـا اتوبـوس عمـدتاً بـه حمـل و نقـل اشـخاص مبـادرت          
مسلماً اتوبوس وسيلة ايمن و مطمئن بـراي  . اي است مخصوص ايران ورزند پديده مي

راري امكانـات الزم در ايـن   مسافرت نيست و دولتها كه حمل و نقـل عمـومي و برقـ   
اي بـا ايـن اهميـت، تـا ايـن حـد        زمينه از وظايف اساسي آنهاست نبايد دربارة مسـئله 

حـد و شـمار را هـر روز و هـر سـاعت بـه دسـت         اي بـي  اعتنـا باشـند و جـان عـده     بي
 .رانندگاني بسپارند كه معلوم نيست قابليت و توانايي انجام آن را داشته باشند

بـه   ١٩٥٦اي بـار، كنوانسـيوني در سـال     د حمـل و نقـل جـاده   ديديم كـه در مـور  
معروف  .C.H.Rهم اصالح شده كه به كنوانسيون  ١٩٨٧تصويب رسيده و در سال 
اين كنوانسيون فقط در مورد . به آن ملحق شده است ١٣٧٦است و ايران هم در سال 

يون اي اشيا حكومت دارد و حمـل و نقـل اشـخاص از آن كنوانسـ     حمل و نقل جاده
المللي خـود را موظـف نديـده كـه بـه       علّت چيست؟ چرا جامعة بين. كند تبعيت نمي

حمل و نقـل اشـخاص    .دليل آن كامالً روشن است. وضع مقرراتي در اين زمينه بپردازد
اي كـه دولتهـا در    از طريق جاده با اتوبوس از نظر ايمني و سالمت و از جهت وظيفه

ول نيست و چنانكه ديديم در آن كشـورها  حفظ و حراست جان اشخاص دارند معم
افتاده هسـتند   پردازد و كشورهاي عقب راه آهن است كه به حمل و نقل اشخاص مي

گذارند و به جاي آنكه در صدد  كه مسئوالن آن به حيات شهروندان خود وقعي نمي
برآيند خطوط راه آهن را افزايش دهند و خطوط فعلـي را تـرميم، برقـي و دو خطّـه     

 .د، دائم در مقام آن هستند كه بر تعداد اتوبوسهاي مورد استفاده بيفزايندنماين
بنـابراين،  . جالب است خاطرنشان سازيم كه ظاهراً فقط افغانستان فاقد راه آهـن اسـت  

شود، ديگر الزم نيست مقرراتي  وقتي از جاده براي حمل و نقل اشخاص استفاده نمي
اتوبـوس بـه   . ز طريق جاده بـه تصـويب برسـد   المللي راجع به حمل و نقل مسافر ا بين

 .شود نيك و مسافرتهاي كوتاه علمي به كار برده مي طور دربستي براي پيك
ـ متأسفانه، نه تنها مسئوالن امر از نظر فنّي در حل مشكالت اقداماتي بجا و مؤثر ٩

اند كه از جهت حقوقي هم متصديان حمل و نقل را به حال خود رهـا   معمول نداشته
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 .اند و در باب مسئوليت آنها مقررات الزم را وضع ننموده دهكر
در مورد رابطة ناشي از قرارداد حمل و نقل، مقررات اساسي كه در حقوق ايـران  

قانون مدني و فصل هشتم قـانون تجـارت از    ٥١٧و  ٥١٦مواد : وجود دارد عبارتند از
 .٣٩٤تا مادة  ٣٧٧مادة 

ته مقررات ناظر به حمل و نقل اشياسـت و  اي شك و ترديد، هر دو دس بدون ذره
 ٢درست است كـه مطـابق بنـد    . مطلقاً در مورد حمل و نقل اشخاص حكومت ندارد

قانون تجارت، حمل و نقل چه از طريق دريـا و هـوا و زمـين عملـي تجـارتي       ٢مادة 
، بالترديـد حمـل و نقـل    »حمـل و نقـل  «شود و با توجه بـه اطـالق واژة    محسوب مي
اشخاص هم تحت شمول بند مذكور قـرار  ) اي ريلي ـ جاده (يي و زميني هوايي، دريا

 .شود گيرد و تجارتي محسوب مي مي
اي مسافر در حقوق ايران مقررات  اما با كمال تأسف، در مورد حمل و نقل جاده

شود، در حالي كه فصل هشتم قانون دريايي ايران، در مورد حمـل   خاصي يافت نمي
وي مقرراتي اسـت و وظـايف و حقـوق و مسـئوليت طـرفين      و نقل دريايي مسافر حا

باشد و در خصوص حمل و نقل هوايي مسـافر هـم بايـد     قرارداد تابع آن مقررات مي
، مسـئوليت متصـدي حمـل و نقـل     ١٣٦٤توجه داشت كه مطابق قانون مصوب سـال  

الهـه   ١٩٥٥ورشو و پروتكـل   ١٩٢٩هوايي در داخل كشور تابع مقررات كنوانسيون 
و همچنين در زمينة حمل و نقل ريلي هم در سـطح داخلـي و هـم حمـل و      ١شدبا مي

پس با وجـود آنكـه بـا تهيـة بليـت      . المللي مقرراتي موجود و مجراست نقل ريلي بين
گـردد، ولـي مقرراتـي وجـود      مسافرت، بين متصدي حمل و نقل قرارداد منعقـد مـي  

 .معلوم و معين باشد ندارد كه بر اساس آنها حقوق و وظايف طرفين آن قرارداد
ـ به غير از مقررات قانون مـدني و قـانون تجـارت در زمينـة حمـل و نقـل كـه        ١٠

ديديم در مورد حمل و نقل مسافر قدرتي ندارد در صورتي كه قتل و جرح و ضرب 
غير عمدي با وسيلة نقلية موتوري اتفاق افتد، راننده مسئوليت كيفـري دارد و عـالوه   

عمومي دارد، مرتكب بـه پرداخـت ديـه بـه نحـوي كـه در       بر مجازات وي كه جنبة 

                                                        
 .١٣٦٤مجموعه قوانين سال . ١
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 ١پـس بـر اسـاس ايـن مقـررات     . شـود  مجازات اسالمي مقرر است محكوم مـي  قانون
ديده يا اولياي دم او مسـئوليت دارد   رانندة وسيلة نقلية موتوري مقصر در برابر سانحه

 و در صورت فوت مصدوم، مبلغي كه بابت جبران خسـارت واردشـده، محكـوم بـه    
 .شود ديه است پرداخت مي

ـ قانون ديگري كه در زمينة مورد گفتگو وجود دارد و در جهـت حمايـت از   ١١
بينند و يا جان خود را از دست  اشخاص ثالثي كه در اثر حوادث رانندگي آسيب مي

 ١٣٤٧دهنـد بـه تصـويب رسـيده قـانون بيمـة اجبـاري مسـئوليت مـدني مصـوب            مي
دة وسيلة نقلية موتوري زميني مسـئول جبـران خسـارت    طبق اين قانون، دارن. باشد مي

بدني و مالي اسـت كـه در اثـر حـوادث وسـيلة نقليـة مزبـور و يـا محمـوالت آن بـه           
 .اشخاص ثالث وارد شود

بر اساس همين قانون، دارندگان وسايل نقلية موتوري موظفند وسايل نقليـة خـود   
بنابراين، مطابق اين . يمه كنندشود ب را از بابت خساراتي كه به اشخاص ثالث وارد مي

قانون، اگر رانندة وسيلة نقليه در بروز حادثه مقصر تشخيص داده شود و وسيلة نقليـة  
اي كـه اتومبيـل او را    او بيمه شده باشد، خسارات واردشده بايد توسط شـركت بيمـه  

 .بيمه كرده جبران شود
گـر او كـه    اتومبيل و بيمهنه راننده كه به موجب قانون ديات مسئول است و نه دارندة 

باشند، هيچ كـدام   مسئول جبران خسارات مي مطابق قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني
اين رابطه بين مسافر از يك طرف . با مصدوم و يا مجني عليه رابطة قراردادي ندارند

اي از طرف ديگر انعقاد يافتـه اسـت كـه نـه تنهـا در دو       و متصدي حمل و نقل جاده
يرالذكر كه در قانون تجارت و قانون مدني و قوانين ديگر نيز نصـي خـاص   قانون اخ

شود، اگر به جاي موضوع قرارداد كه حمـل و نقـل    در مورد مسئوليت آن ديده نمي
اي به نقطة ديگر باشد، موضوع قرارداد عبارت باشـد از حمـل كـاال از     مسافر از نقطه

كاال توسط متصدي حمل و نقـل  جايي به جاي ديگر و در فاصلة بين تحويل گرفتن 
در مبدأ و زمان تحويل دادن آن در مقصد از طرف متصدي حمل و نقل بـه گيرنـدة   

                                                        
و بعد فصل بيست و نهم قانون مجازات اسالمي تحت عنوان جرائم ناشي از تخلفات  ٧١٤مواد : ك.ر. ١

 .رانندگي



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
بست
تا

١٣
٨٧

 / 
رة 

شما
٢٨

، كاال از بين برود و يا آسيب ببينـد، مسـئوليت متصـدي حمـل و نقـل مفـروض       كاال
آيا قابل توجيه است . باشد كلية خسارات واردشده را جبران نمايد است و موظف مي

قل در قبال صاحب كـاال داراي مسـئوليت عينـي باشـد و سـالم      كه متصدي حمل و ن
نرسيدن كـاال بـه مقصـد تقصـير او تلقّـي گـردد و موظـف باشـد كليـة خسـارات را           
پرداخت كند، ولي اگر موضوع قرارداد، حمل مسافر باشد، چنين مسئوليتي در مورد 

كـاال،   اين نكته نيز الزم به ذكـر اسـت كـه در خصـوص حمـل     . او قابل اعمال نباشد
باشد منحصر به پولي نيست كه بابت  كننده مي خساراتي كه جبران آن به عهدة حمل

خريد كاال پرداخت شده، بلكـه كليـة وجـوهي اسـت كـه بـراي حمـل كـاال، بيمـه،          
انبارداري، حقوق و عوارض گمرك و غيره به كاال تعلق گرفته اسـت، خـواه تأديـه    

دهـد و   ين ارقام قيمت كاال را تشكيل مييعني مجموع ا. شده و خواه بايد تأديه شود
قانون تجارت نسبت به كلية اين ارقام متصدي حمـل و نقـل مسـئول     ٣٨٦مطابق مادة 

است، مگر اينكه در قرارداد شرطي مندرج باشد كـه بـر اسـاس آن مبلغـي كمتـر از      
المللـي   مطابق كنوانسيونهاي بـين . ارزش كاال جهت جبران خسارت توافق شده باشد

كننـده داراي سـقف اسـت و معمـوالً از آن پـا       به حمل و نقل مسئوليت حمـل  راجع
 .گذارد، در حالي كه طبق قانون تجارت، حد و سقف ندارد فراتر نمي

كننده در صورت سالم نرسيدن كاالهاي  به هيچ وجه قابل توجيه نيست كه حمل
بودن او  موضوع حمل به مقصد چنان مسئوليت سنگيني داشته باشد، هم اصل مسئول

باشد و هم اثبات اينكه در وقوع حادثـه هـيچ گونـه تقصـيري بـه او منتسـب نيسـت،        
كننده  مسئوليت او را زائل نكند، ولي وقتي موضوع قرارداد حمل مسافر باشد و حمل

به تعهد خود به سالم رسانيدن طرف قرارداد عمل نكند مسئوليتي متوجـه او نباشـد و   
 .در اين زمينه موجود نباشديا اينكه حداقل مقررات خاصي 

تواند مطرح شود كه آيا مسئوليت متصدي حمل و نقل بر  ـ حال اين سؤال مي١٣
اساس قانون مسئوليت مدني قابل توجيه است؟ دو ماده از مواد اين قانون قابل امعـان  

 .١و ديگري مادة  ١٢يكي مادة : نظر هستند
نون كار هستند مسـئول جبـران   كارفرماياني كه مشمول قا«دارد  مقرر مي ١٢مادة 

باشند كه از طرف كاركنان اداري و كارگران آنان در حين انجام كـار   خساراتي مي
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به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و يا
نموده، به عمل آورده يا اينكـه اگـر احتياطهـاي مزبـور را بـه       احوال قضيه ايجاب مي

تواند به  بود، كارفرما مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي عمل مي
 .»واردكنندة خسارت، در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد

توان به عنوان كارگر متصدي حمل و نقل تلقّـي كـرد؟ واقعيـت     آيا راننده را مي
كنند  خطوط بين شهري فعاليت مي اين است كه در اغلب موارد، اتوبوسهايي كه در

به مؤسسات حمل و نقل تعلق ندارند و بنابراين، هيچ گونه رابطة قراردادي بين راننده 
 .باشـد  الـذكر نمـي   قانون فـوق  ١٢كننده برقرار نيست و لذا تحت شمول مادة  و حمل

 :قانون مسئوليت مدني شرايط زير ضروري است ١براي تحقق مسئوليت مقرر در مادة 
 ـ فعل زيانبار١
 ـ ورود خسارت٢
 ـ رابطة سببيت٣

به روشـني معلـوم اسـت كـه بـراي مصـدومين حـوادث راننـدگي و بازمانـدگان          
شده امكان عملي جهت اقامة دعوي عليه متصدي حمل و نقل و اثبات  مسافران فوت

 .توان گفت نتيجة دعوي چه خواهد بود موارد فوق وجود ندارد و از آن گذشته نمي
كننـد و دفتـر    ة عمل مؤسساتي كه به روي عموم باز هستند و قبول مسافر مـي ـ نحو١٤

فروشند، يعنـي قـرارداد حمـل و نقـل      دارند و در آنجا به اشخاص بليت مسافرت مي
باشد كـه اتوبوسـهايي    كنند به درستي معلوم نيست و مشخص نمي اي منعقد مي جاده

اصي تعلق دارد، آيا متعلـق بـه   شوند به چه اشخ كه در آن مؤسسات به كار گرفته مي
آن مؤسسات است يا اينكه در اجـارة آنهاسـت؟ اگـر مـورد اجـاره اسـت، راننـده و        
كمك راننده توسط مالك ماشين استخدام شده و يا وسيلة مؤسسة مسافربري؟ آيا از 

كننـد و   نظر انضباطي و رعايت ساعات كار و نظم و ترتيب از چه شخصي تبعيت مي
هستند و مشخص نيست اگـر راننـده و كمـك راننـده در اسـتخدام       تابع چه مقرراتي

مسـافر زيانديـده و يـا    . مالك اتوبـوس باشـند، مؤسسـه چـه كنترلـي روي آنهـا دارد      
دهندة آن اسـت   اين سؤاالت نشان. بازماندگان او چگونه مالك اتوبوس را پيدا كنند

ا و حقـوق  كه به علـت نبـودن مقـررات خـاص و معـين نبـودن تعهـدات و مسـئوليته        
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وقتـي  . شـود  مدخل در قرارداد حمل و نقل اشخاص، همه چيز لوث مي ذي اشخاص
مسئلة مسئوليت متصديان حمل و نقل به درستي روشن نباشد، بـه هـيچ وجـه جهـت     

يـك  . دهنـد  برقراري نظم و ترتيب و رعايت احتياطهاي الزم دلسوزي به خرج نمـي 
اد سرنشين يك اتوبوس را بـه  توجهي و غفلت كوچك ممكن است جان تمام افر بي

آلـود، معتـاد و در مـواردي فاقـد تربيـت صـحيح        رانندة خسـته، خـواب  . خطر اندازد
اخالقي و اجتماعي استخدام كردن و جان اشخاص را به او سپردن معلـوم اسـت كـه    
چه فجايعي را در پي خواهد داشت، اما اگر اين كار نظم و ترتيب درسـتي بـه خـود    

مسافران به مؤسساتي سپرده شـود كـه از نظـر مـالي داراي بنيـة      بگيرد و حمل و نقل 
كافي باشند و مقررات الزم و منطبق با استانداردهاي جهـاني در زمينـة حمـل و نقـل     
مسافر وضع شود، اين وضعِ شديداً آشفته و غير قابل تحمل و آبروريزانه خاتمه پيـدا  

د، عدة زيادي كـه داراي  بخشي برقرار شو اگر ترتيب درست و اطمينان. خواهد كرد
هايشـان را كجـا بـه كـار اندازنـد،       دانند كـه سـرمايه   هاي بيكران هستند و نمي سرمايه

النهايـه در مقابـل   . گـذاري كننـد   شوند كه در زمينـة حمـل و نقـل سـرمايه     حاضر مي
سودهاي خوبي كه نصيب آنها خواهد شد، بايد خود را با مقررات بسيار دقيق منطبق 

داشته باشند كه در قبال مسافران طرف قرارداد خـود داراي مسـئوليت   سازند و توجه 
احتياطي، اهمال و غفلت ممكن است مسئوليت آنها  سنگيني هستند و كوچكترين بي

كننـده بدانـد كـه تخلـف از مقـررات او را مسـئول        مسلماً وقتي حمـل . را برقرار كند
خاب رانندة واجد صالحيت نمايد دلسوزيهاي الزم را اعمال خواهد كرد و در انت مي

مسلماً متصدي امـر حمـل و   . و قابليت و وسايل نقلية مجهز دقت به خرج خواهد داد
ترمينالها يا به آنها فروخته و يا اجـاره داده  . نقل بايد به بخش خصوصي واگذار شود

 .ربط كنترلهاي الزم را معمول دارند شود با اين قيد كه ارگانهاي بلدي و دولتي ذي
هـاي مربـوط بـه     ت حمل و نقل الزم است كه مسـافران را در قبـال هزينـه   مؤسسا

معالجات، صدمات و جراحات و آسيبهاي مختلف و بيكاري و از دست دادن كار تحت 
اگـر الزم باشـد دولـت بايـد بـه شـكل و ترتيـب قابـل قبـول          . اي قـرار دهنـد   پوشش بيمه

امر حمل و نقـل عمـومي يكـي    . مؤسسات حمل و نقل و بيمه را از نظر مالي حمايت كند
از وظايف مسلم دولت است و تعـداد تلفـات و ضـايعات جسـمي ناشـي از حـوادث       
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به حدي است كه دولت بايد حتماً به فكر آن باشد و هر مقدار بودجه براي  رانندگي
 .باشد سر و سامان بخشيدن آبرومندانة آن كه مصرف شود واجب و ضروري مي

ص ثالث اتوبوسها جدي گرفته شـود تمـام كارهـا    اينكه تصور رود اگر بيمة شخ
شود، تصوري است كامالً اشتباه؛ زيرا اوالً اگر دارندگان اين گونه وسايل  درست مي

نقليه، اتومبيلهاي خود را بيمه نكنند و يـا در تمديـد مـدت بيمـه اهمـال نماينـد و يـا        
ــه  بيمــه ــه علــل و بهان ــد، شــدگان را تحــت شــمول ند هــاي مختلــف بيمــه گــران ب انن
ديدگان و يا اولياي دم آنها مجبورند عليه رانندة مقصر طرح دعوي كنند و اگر  زيان

مانـد و خـود و    شود و سالها در زنـدان مـي   راننده امكان مالي نداشته باشد زنداني مي
پردازند به هيچ وجـه جوابگـوي    گران مي ثانياً مبلغ ديه كه بيمه. شوند عائلة او تباه مي
بيني شده مبلغ قابل  د و همان طوري كه در حمل و نقل هوايي پيشباش خسارات نمي

 .قبولي بايد مقرر گردد
كند كه امـر   ـ نتيجة مطالبي كه طي اين مقاله مورد توجه قرار گرفت ثابت مي١٥

اي مسافر در چه وضعيت آشفته و اسفناك و پرخطر و غير  حمل و نقل عمومي جاده
انيان حوادث رانندگي به حدي است كـه كشـور   تعداد قرب. قابل تحمل درآمده است

معلوم نيست چرا مسئوالن . ما را در سطح جهاني در رتبة بسيار بااليي قرار داده است
 .كنند ربط مملكتي كاري جدي در اين زمينه نمي ذي

باشد ايـن اسـت كـه مؤسسـات      آنچه از نظر حقوقي موضوع مطالعة نويسندة مقاله مي
كنند تابع هيچ  كه با مسافران قرارداد حمل و نقل منعقد ميحمل و نقل مورد مراجعه 

اگـر كسـي در   . گونه مقررات دقيق و منضبط و منطبق با استانداردهاي قابل قبـول نيسـتند  
تصادف رانندگي مجروح و مصـدوم شـود و اوليـاي دم قربانيـان حادثـه بايـد بتواننـد بـه         

ارات واردشـده را از آن  مؤسسة حمل و نقل طـرف قـرارداد خـود مراجعـه كننـد و خسـ      
مؤسسه بايد داراي مسئوليت مطلق باشد و نتواند از زير بار مسـئوليت  . مؤسسه مطالبه كنند

رهايي پيدا كند و بايد موظف به جبران خسارت باشـد و چنانچـه عامـل ورود خسـارت،     
شده و بسيار دقيقي راجع بـه وظـايف    مقررات مطالعه. ديگري است به او رجوع كند

حمل و نقل در قالب مواد قانوني مصوب مجلس شوراي اسالمي بايد وضع  متصديان
 .شود بايد جوابگو باشد شود و آنچه به عنوان جبران خسارت پرداخت مي


