نشریة مطالعات حقوق تطبیقی
دورة  ،5شمارة ،1
بهار و تابستان 1313
صفحات  545تا 564

بررسي اصول مسئوليت در حملونقل ،از نظريه تا عمل؛
نگاهي به موضوع در نظام كامنال
حميد كاظمي



پژوهشگر حقوق هوافضا -پژوهشگاه فضایی
تاریخ دریافت  -15/4/11:تاریخ پذیرش 15/11/8

چکيده
اگرچه انگلیس و امریكا هر دو از سیستم كامنال پیروي میكنند و از جنبة نظري داراي قواعدد حقدوقی
1
مشابهی در زمینة مبناي مسئولیت در حملونقل هستند ،بهنظر میرسد كشورهاي تابع كامنال با توجه
به شرایط و اوضاع و احوال كشور خود ،برخی قواعد مسئولیت را جدر و تعددیل كدرد اندد در بررسدی
انجامشد  ،این دو كشدور در خصدو در شدرایط معافیدت ،مبنداي مسدئولیت یدا تعهددات متصددي
حملونقل عدول كرد اند نویسند در این مقاله درصدد اثبات این فرضدیه اسدت كده سیسدتم كدامنال
انعطافپذیر است و دولتهاي پیرو ایدن سیسدتم ،در برخدی مدوارد از اصدول نظدري مسدئولیت فاصدله
میگیرند و بهدلیل شرایط كشور متبوع خود ،از قواعد تعدیلیافته پیروي میكنند

واژگان كليدي
حملونقل ،متصدي حملونقل ،مسئولیت ،مسئولیت قراردادي ،مسئولیت مدنی

مقدمه
اصول مسئولیت جبران خسارت ریشه در سیسدتمهداي حقدوقی كشدورها دارد سیسدتم
كامنال ،سیستمی حقوقی است كه ریشده در حقدوق انگلدیس دارد و برخدی كشدورهاي
دیگر نظیر ایاالت متحدة امریكا  ،استرالیا ،نیوزیلند و از حقوق انگلیس پیروي میكنند
در این سیستم حقوقی ،به رویة قضاییاي كه قضات در محاكم براي حدلوفصدل دعداوي
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ایجاد میكنند ،اهمیت زیادي داد شد است قاعدة حقوقی در سیسدتم كدامنال بیشدتر
درصدد ارائة را حل براي ختم رسیدگی به پروند هداي حقدوقی در دادگدا هدا اسدت تدا
تدوین قانونی براي آیند )(David and J.E.C. Brierley, 1985, p.24
اگرچه كشورهاي مبتنی بر كامنال توجه خدود را بیشدتر معطدوف بده رویدة قضدایی
كرد اند ،میتوان مشاهد كرد كه كشدورهاي تدابع سیسدتم كدامنال قدوانین و مقدررات
مدونی نیز براي موضوعات خا نظیر مسئولیت متصدي حملو نقدل تددوین كدرد اندد
سیستم كامنال داراي طبقهبنديهاي خا خود در تنظیم روابط حقوقی میان اشداا
حقیقی و حقوقی است ،لكن بهتدریج كشورهاي تدابع سیسدتم كدامنال از اصدول سدنتی
فاصله گرفتهاند و این از نظر عملی باعث تفاوتهایی با سیستم سنتی كامنال شد اسدت
)(Martin and McClean et.al, 2006, p.2

در این مطالعه ،سیستم حقدوقی دو كشدور انگلدیس و امریكدا از كشدورهاي كدامنال
بررسی میشود انگلیس به این دلیل انتااب شد كه خاسدتگا سیسدتم كدامنال اسدت
امریكا نیز از این نظر انتااب شد است كه رویة قضایی ایجادشدد در ایدن كشدور تد ثیر
بسزایی در توسعه و تبیین مقررات مسئولیت در حوز هاي ماتلف حملونقدل در سدط
بین الملل دارد و همچنین دسترسی به رویه هاي قضایی این كشور بدراي مقاصدد علمدی
بهسهولت اماكنپذیر است ).(Grundmann, 2009, P.1583
نویسند در این مقاله ناست اصول حقوقی مسئولیت مشترك كامنال در حملونقدل
را با عنوان نظریه بررسدی كدرد  ،سد س بده طدور خدا بده حقدوق امریكدا و انگلدیس
پرداخته است تدا ناسدت تشدابهات و اختففدات سیسدتمهداي حقدوقی ایدن دو كشدور
را از اصول كلی مسئولیت در سیسدتم كدامنال از جنبدة نظدري مشدا كندد و دیگدر
اینكدده نشددان دهددد چگوندده و تددا چدده حدددي ایددن كشددورها از مبددانی و اصددول سددنتی
مسئولیت در سیستم حقوقی خدود در حدوزة حمدلونقدل فاصدله گرفتدهاندد و سدرانجام
این فرض را ثابت كند كده سیسدتم كدامنال انعطدافپدذیر اسدت و كشدورهاي پیدرو آن
مددیتواننددد اصددول سددنتی را بددا توجدده بدده شددرایط كشورشددان جددر و تعدددیل نماینددد
).(Farnsworth,1996, p. 122

اصول كلي مسئوليت در حملونقل در سيستم كامنال
مسئولیت و موضوع جبران خسارت در باش حملونقل یكدی از مهدمتدرین موضدوعاتی
بود كه دولتها با شروع این فعالیت بدا آن روبدرو بدود اندد رییدم مسدئولیت و شدرایط
اقتصادي در هر كشوري نسبت به كشور دیگر متفاوت است در سیسدتم حقدوقی برخدی
كشورها ،مسئولیت مبتنی بر تقصیر یا سهلانگاري است ،اما انواع دیگر مسدئولیت ،مثدل
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مسئولیت محض در مسئولیت قراردادي یا پیشفرض مسدئولیت در سدوان نیدز نادیدد
انگاشته نشد است همین تنوع مبانی مسئولیت باعث شد است كه كشورها بتوانندد بدا
توجه به شرایط كشور خود تا حدودي مبناي مسئولیت را در باش حمدلونقدل تعددیل
نمایند و فقط یک مبنا را در مسئولیت ن ذیرند لذا اصول مسئولیت در حمدلونقدل را در
سیستم كامنال بایدد در حدوزة مسدئولیت مددنی و مسدئولیت قدراردادي بررسدی كدرد
همچنین از نظر سنتی در سیستم كامنال ،حملونقل تحت اصولی كه مدرتبط بدا اماندت
كاالهاست ،قرار میگیرد )(Fleming 1992, P.2

 .1.1مسئوليت مدني

2

مسددئولیت مدددنی در سیسددتم كددامنال از نظرسددنتی مبتنددی بددر مفهددوم حقددوقی
«سهلانگاري» 3است كه معناي آن بیش از معناي «بیدقتی» 4است و شدامل مفهدوم
«نقض وظیفه» 5نیز میشود ) (Schrage 2001, P. 4

 .1.1.1مفهوم سهلانگاري

«سهلانگاري» معموال در نتیجه انجام كاري است ،لكن در برخی زمینهها سهلانگاري میتواند
در قصور از انجام كاري نیز اتفداق بیفتدد ) (Owles and Cockerel, 1985, p.2مسدئولیت در ایدن
مقام به معناي «عدم مراقبت»« 6،سهلانگاري» و یا «عدم توجه» تعریف شد اسدت
اصطف سهلانگاري در این مفهوم كلی بهكار میرود تا رفتار بیمباالت و بیدقتی هر فدردي
را در موضوعات ماتلف در حوزة مسئولیت مدنی نشان دهد بنابراین سهلانگاري به رفتداري
گفتدددده مددددیشددددود كدددده بددددا شددددرایط اسددددتاندارد مراقبددددت مطابقددددت نداشددددته
باشد)( Cooke and Oughton, 2005, p. 221-5
مفهوم سهلانگاري در حقوق انگلیس بهتدریج تكامل یافته است مسئولیت در حقوق
انگلیس به معناي سهلانگاري براي مدت نسبتاً طوالنی در ارزیدابی اعمدال خطاكارانده از
سوي دادگا ها استفاد میشد ،ولی این مفهوم به عنوان یک سبب مسدتقل بدراي طدر
دعوا تا قرن هجدهم بهوجود نیامد بود مفهوم دیگري كده در ایدن قدرن پدیددار شدد و
مفهوم سهلانگاري را تكمیل كرد ،مربوط به مسئولیت براي قصور در انجدام تعهدد بدود
بهطور كلی مسئولیت براي قصور در انجام تعهد به كسانی تحمیل میشد كه متعهدد بده
2.Tort
3.Negligence
4.Carelessness
5.Breach of duty
6.The absence of care
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ارائة برخی خدمات بودند ،لكن در راسدتاي اجدراي تعهدد خدود مراقبدتهداي الزم و یدا
مهارت معمول را بهكار نمیبردند ).(Birks, 2000, p. 415
امروز مسئولیت مبتنی بر سهلانگاري بیشدترین موضدوعات مربدوط بده مسدئولیت
مدنی را در سیستم كامنال بهخود اختصا داد است و همة رفتارهاي خطاكاراندهاي را
كه به خسارت میانجامد ،شامل میگردد هر دادگاهی رفتار خواند را بدا رفتدار متعدارف
فددردي ارزیددابی مددیكنددد كدده اگددر در آن موقعیددت قددرار بگیددرد ،عمددل مددیكنددد
) (Schwartz, Kelly and Partlett, 2005, p.131یكی از اولدین موضدوعاتی كده بده عندوان
سهلانگاري در مسئولیت مدنی شناخته شد ،مسئولیت كسانی بود كه در یدک فراخدوان
عمومی خود را آماد براي ارائة خدمات معرفی میكردند از جمله این افراد میتدوان بده
متصدي حملونقل اشار كرد كه خود را بده عندوان كسدی كده مدردم مدیتوانندد بدراي
حملونقل خود و یا كاالي خود به او اعتماد نمایند ،در معرض عموم مردم قرار میدهدد
بنابراین متصدي حملونقل ،متعهد به ارائة خدمات مناسبی فرض شد كه با نقدض ایدن
تعهد ،او مرتكب سهلانگاري میشود كه در نهایت مسئولیت وي را درپی خواهد داشدت.
در حقیقت اثبات وجود سهلانگاري یا نبود آن ،یک مسئلة واقعی و حقیقی است كده بدا
توجه به اوضاع و احوال دعدوا ،دادگدا آن را بررسدی و در ایدن خصدو تصدمیمگیدري
میكند )(Beale, 2004, p. 551
در مسئولیت مبتنی بر سهلانگاري ،چهار عامل كه زیاندید باید ثابت كند ،عبارتندد
از :وظیفة مراقبت و احتیاط ،نقض وظیفه ،رابطة سببیت و ایجاد خسارت

 .1.1.1.1وظيفۀ مراقبت و احتياط

7

مفهوم وظیفة مراقبت یک مفهوم اصلی براي بیان مسئولیت مبتنی بدر سدهلانگداري در
سیستم كامنال است براي احراز مسئولیت ،خواند باید به حمایت و مراقبت از زیاندید
متعهد باشد در راهبرد سنتی ،وظایفی براي موقعیتهاي خا شناسایی شدد كده هدر
كدام داراي مشاصات و ویژگیهاي ماصو به خدود هسدتند؛ درحدالیكده در راهبدرد
جدید تفش براي تعیین یک اصل كلی است كه قابلیت اعمال بر همة شرایط و اوضداع و
احوال را دارد ()Birks, 2000, P. 415

 .2.1.1.1نقض وظيفه

8

متصدي حملونقل باید وظیفة خود را در مراقبت از مسافر یا كاالهاي كده بده او سد رد
7. Duty of Care
8. Breach of the Duty
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شد است نقض كرد باشد تا مسئول شناخته شود این وظیفه زمانی محقق میشود كه
امكان اقدامات الزم براي جلوگیري از خسارت و زیان وجود داشته باشد وظیفة مراقبدت
باید با یک روش استاندارد و متعارف كه موضدوعی عیندی اسدت اندداز گیدري شدود؛ بده
عبارت دیگر ،زمانی نقض وظیفه باید سهلانگاري تلقدی شدود كده خواندد آنچده را كده
جامعه از او انتظار دارد ،انجام نداد باشد استاندارد رفتاري در جامعه در هر موضوعی به
11
مفهوم «فرد متعارف» 1برمیگردد ()Baker, 1990, p.466

 .3.1.1.1رابطۀ سببيت
سبب خسارت یكی از عناصر تحقق مسئولیت است در زمینة سهلانگاري ،باید ارتبداطی
سببی میان رفتار همرا با سهلانگاري و خسارت ،وجود داشته باشد سهلانگاري زمدانی
قابل طر در دادگا است كه باعث خسارت شد باشد ( )Ibidبدراي اینكده سدبب میدان
خسارت ایجاد شد و رفتار همرا با سهلانگاري اثبات شود ،وظیفة نقضشد باید قانونداً
و واقعاً (عملی) سبب خسارت شد باشد به عبارت دیگر خواهدان ندهتنهدا بایدد رفتدار و
عمل خواند را كه سبب خسارت شد به اثبات برساند ،بلكه باید ثابت كندد كده از نظدر
قانونی عمل خواند مسئولیتزا بود است براي احراز یک سبب واقعدی و عملدی ایجداد
خسارت ،ضروري نیست كه رفتار خواند بهتنهایی علت خسارت باشد (و یا رفتار او علدت
حداكثري ایجاد خسارت باشد) ،بلكه اثبات اینكه اگر سهلانگاري خواند نبدود خسدارتی
هم اتفاق نمیافتاد ،براي احراز مسئولیت كافی است زمانیكده خواهدان ثابدت كندد كده
اقدامات خواند باعث ایجاد خسارت به او شدد اسدت ،در ایدن جدا سدبب واقعدی احدراز
11
میشود ()Birks, 2000, p.415
یكی از عوامل كلیدي كه بر سبب قانونی ت ثیر میگذارد ،مسئله دور یا نزدیک بدودن
رابطة عمل خطاكارانة خواند و خسارت زیاندید است اگر خسارتی كه ایجداد شدد در
عرف مستقیماً قابل انتساب به رفتار خواند نباشد ،در اینجدا سدبب ایجداد خسدارت دور
15
تلقی شد و خواند مسئول شناخته نمیشود

9. Reasonable man

 11احتیاط را میتوان به احتیاط عرفی تعریف كرد كه یک انسان متعارف میتواند تحت آن شرایط عمدل كندد بدر
طبق این تعریف ،سهلانگاري به عنوان ترك فعل است كه در آن اوضاع و احوال یک فرد متعدارف آن فعدل را
انجام میدهد (Blyth v. Birmingham Waterworks, 156 Eng Rep. 1047 (EX. 185
11. Barnett vChelsea and Kensington Hospital Management Committee [196]1 Q.B.428.
12. Overseas Tankship (UK) Ltd v. Morts Dock & Engineering Co Ltd (The Wagon
Mound) (No.1) [1961] A.C. 388.
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 .4.1.1.1ايراد خسارت و جبران آن
زمانی كه سه عنصر اولی یعنی وظیفة مراقبت ،نقض آن و علت خسارت در یدک دعدواي
مسئولیت مدنی احراز شود ،خواهان میتواند براي خسارتهاي ایجادشد  ،اعم از مدالی و
غیرمالی ،مطالبة جبران خسارت نماید میزان جبران خسارت بندا بدر ندوع خسدارتی كده
خواهان متحمل شد است ،محاسبه میشود )(Best and Barnes, 2003, p.127
خسارتهایی كه باعث مسئولیت مدنی میشوند ،در یكدی از چهدار طبقده زیدر قدرار
میگیرند :خسارت براي صدمههاي جسمانی ،خسارت براي زیانهاي مالی ،خسارت براي
آسیب به اموال ،و خسارتهاي تنبیهی ( )punitive damagesجبران خسدارت مطدابق بدا
ارزش پولی محاسبه میشود كه از اصل «بازگشت بده حالدت اولیده» پیدروي مدیكندد.
بنابراین ،در سیستم كامنال معموالً در میزان خسدارت ،درجدة تقصدیر در نقدض وظیفده
اهمیت ندارد؛ به استثناي خسارتهاي تنبیهی 13زمانیكه نقدض وظیفده احدراز گدردد،
تنها باید خسارت جبران شود پس هدف از حكم دادگا به جبران خسدارت ،بازگردانددن
وضعیت خواهان و زیاندیدد بده حالدت اولیده ،یعندی قبدل از صددمه و خسدارت اسدت
)(Deakin, Johnston and Markesinis, 2003, p. 355

 .2.1.1قاعدۀ «موضوع گويا است«

14

اصوالً بار اثبات همه عناصر دعوا در حوزة مسئولیت مدنی برعهدة خواهان است باوجوداین ،در
برخی زمینهها تحت قاعدة سنتی و معروف كامنال «موضوع گویا است» ،این خواند است كه
باید ثابت كند سهلانگاري نكرد است براي اعمال این قاعدة كلی باید شرایط زیر محقق شود:

الف) وسیلهاي كه باعث خسارت شد باید تحت كنترل انحصاري خواند و یا كدارمندان
او باشد
ب) شرایط باید بهگونهاي باشد كه معموالً خسارت بدون سهلانگاري رخ ندهد
) سبب واقعی ایجاد خسارت باید ناشناخته باشد )(Youngs, 1998, p.243
درصورتیكه قاعدة پیشگفته اجرا شود ،خواند میتواند با احراز شرایط یادشد از
مسئولیت مبرا گردد بنابراین اگر او ثابت كند سانحهاي كه رخ داد ارتباطی با رفتار
 13در دعواي زیر دادگا حكم كرد كه خسارتهاي تنبیهی باید معقدول و منطقدی باشدد و بدر اسدا
درجة مسئولیت رفتاري كه موجب خسارت خواهان شد است ،تعیین شود نسدبت خسدارتهداي
تنبیهی به خسارتهاي جبرانی و هرگونه مجازاتهاي مدنی و جزایی قابل مقایسده بدا رفتدار قابدل
اعمدال اسدت See BMW of North America v. Gore, 517 U.S. 519, 116 S. Ct. 1589, 134 L.
Ed. 2d 809 (1996).
14. Res Ipsa Loquitur
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همرا با سهل انگاري او نداشته است و عرفاً نیز ارتباطی میان رفتار او و خسارت نبود
است ،از مسئولیت مبرا می شود پس خواند باید نشان دهد كه خسارت بر اثر تقصیر یا
رضایت خود خواهان بهوجود آمد است و یا خسارت به سببی ایجاد شد كه نسبت به
رفتار او در ایجاد خسارت قوي تر بود است و یا درنهایت خسارت بر اثر یک مجوز قانونی
و یا به سبب فور مایور كه خار از اختیار و قدرت او بود  ،ایجاد شد است ()Ibid

 .2.1امانت

15

حقوق در خصو امانت در كامنال ،از نظر تاریای قبل از حقوق قراردادهدا در سیسدتم
كامنال ایجاد شد است امانت یک رابطة حقوقی متمدایز از قدرارداد و مسدئولیت مددنی
است امانت زمانی محقق میشود كه فردي به عندوان امدین )bailee( 16كاالهدایی را كده
متعلق به دیگري یعنی امانتگذار 17است ،در اختیار بگیدرد ت سدیس اماندت معمدوالً در
خصو حمل كاال ،تحویل براي نگهداري و یا تعمیر ،اجار  ،وثیقه ،و یا وام بهكار میرود
)(Palmer, 1991), p. 3

امانت بهطور خا شامل تحویل كاال از فردي به نام امانتگذار به فرد دیگري به ندام
امین است امانت میتواند در حوزة قرارداد ،مالكیت و یا مسئولیت مدنی نیز محقق شود
بنابراین امانت میتواند در هر سه پدیددة قدانونی؛ قدرارداد ،مالكیدت و مسدئولیت مددنی
استفاد شود جبران خسارت در این شرایط مطابق با مقررات جبران خسارت در یكدی از
اشكال دعواي مربوط به مالكیت ،مسئولیت مدنی و یا قرارداد انجام میگیرد ولدی اماندت
در حال حاضر متضمن انتقال اموال یک نفر از طریق قرارداد است و در مسئولیت مددنی
نیز الزماالجرا میباشد بنابراین امانت اگرچه مدیتواندد مسدتقل از قدرارداد باشدد ،لكدن
بیشتر امانتها مبتنی بر قرارداد میان امین و امانتگذار است ))Ibid, p.20
وظیفة اولیه امین در سیستم كامنال عبارت است از مراقبدت عرفدی از مدالی كده بده
امانت به او س رد شد است امین باید از تغییر و تبدیل مورد اماندت خدودداري نمایدد
امین ملزم به مراقبت از مورد امانت در حد عرف است امین تنها بدراي رفتدار همدرا بدا
سهل انگاري خود كه باعث خسارت شود ،مسئول است ولدی زمدانی كده امدین از حددود
موردنظر در امانت خار شود و برخفف شرایطی كه مورد توافدق او و اماندتگدذار باشدد
اقدامی انجام دهد ،اگرچه خسارت بر اثر سهلانگداري او ایجداد نشدد باشدد ،مسدئولیت

15. Bailment
16. Bailee
17. Bailor
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محض بر او اعمال میشود؛ یعنی زیاندید نیازي به اثبات سهلانگاري خواندد نددارد
بنابراین امین نباید از شروط امانت منحرف شود ،در غیدراینصدورت ،اگدر او بده شدروط
امانت عمل نكند ،در كامنال به عنوان بیمهگر كاال فرض میشود و در زمدانیكده كداالیی
كه در اختیار امین است دچار صدمه شود ،او مسئول است؛ مگر اینكه بتواند ثابدت كندد
كه سانحة منجر به خسارت ،مستقل از تقصیر و سهلانگاري او رخ داد است))Birks, 2000, p.358
مسئولیت در قرارداد حملونقدل معمدوالً بده مدتن قدرارداد و توافدق میدان متصددي
حملونقل و ارسالكنند برمیگردد كه بهطور معمول میتواند در پار اي زمینهها توسعهیافته
و یا محدود شود باوجوداین اگر قراردادي میدان متصددي حمدل و صداحب كداال وجدود
نداشته باشد ،امانت به عنوان چارچوب قانونی براي مسئولیت متصدي حملونقل اعمدال
میگردد ( )Palmer, 1991, p. 19بنابراین متصدي حملونقل به عنوان امین شدناخته شدد ،
در برابر ارسالكنند كاال كه امانتگذار شناخته میشدود ،مسدئول اسدت درصدورتیكده
امین نتواند كاال را سالم و صحی تحویل دهد ،در مقابل ارسالكنندة كاال مسئول اسدت
همچنین مالک كاالي حملشد میتواند براي خسارتهایی كه به كداال وارد شدد علیده
متصدي حملونقل به عنوان امین كاالي او اقامة دعوا نماید؛ اگرچه مالک تواند به قرارداد
حمل كه میان ارسالكنند و متصدي حملونقل منعقدد شدد و او طدرف قدرارداد نیسدت،
استناد نماید بنابراین اصولی كه حاكم بر روابط حقوقی میان امین و اماندتگدذار اسدت،
حاكم بر رابطة مالک كاال و متصدي حملونقل نیز میشود )(Freund, 1965, p. 194

 .3.1مسئوليت قراردادي
در سیستم كامنال ،حقوق و تعهدات متصدي حمدلونقدل معمدوالً بدهموجدب قدرارداد و
همرا با وضعیت متصدي حملونقل در مسئولیت مدنی تعریدف مدیشدود تمدایز میدان
مسئولیت مدنی و قراردادي در این است كه در مسئولیت مددنی ،مسدئولیت مبتندی بدر
رفتار همرا با سهلانگاري است ،درصورتیكه در مسئولیت قراردادي ،مسدئولیت محدض
مبنا قرار میگیرد ( )Cooke and Oughton, 2005 ,p. 219.و زیاندید در قرارداد نیازي به
اثبات تقصیر و رفتار سهلانگاري خواندد بدراي جبدران خسدارت نددارد یكدی از اصدول
اساسی در حقوق قراردادها این است كده نقدض قدرارداد ،مسدئولیت محدض و مطلدق را
تحمیل میكند؛ یعنی زیاندید بهطور خودكار مجاز به اقامة دعوا است ،اگرچده ضدرورتاً
خسارتی بهوجود نیامد باشد بنابراین مسئولیت محض در قراردادها به ایدن معندا اسدت
 18میزان احتیاط و مراقبتی كه از امین انتظار میرود ،عرفاً بستگی به وجود مابهازا و عوضی دارد كه
پرداخت میشود)Ibid).
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كه در نقض قرارداد ،مفهوم اخفقی مفك نیست و نیازي به اثبات تقصیر و سهلانگداري
طرف مقابل در قرارداد وجود ندارد )(Arnheim, 2004, p. 25
در سیستم كامنال ،در شروط قراردادي براي معافیت یا تحدید مسدئولیت پذیرفتده
شددد اسددت بدداوجوداین ،دادگددا هددا و قددانونگددذاران در حددال حاضددر نگددران سددو
استفاد قدرتمندان از قدرت چانهزنی و تحمیل شرایط غیرمنصفانه از سوي آنها هسدتند
( (Beale, 2004, p. 4ایدن موضدوع معمدوالً در قدراردادهداي الحداقی و تدوافقی همچدون
بلیط ،اجار و كه شرایط ناعادالنه را به طرف ضعیفتر تحمیدل مدیكندد ،وجدود دارد
).(Farnsworth, 1996, p. 124

 .4.1وضعيت متصدي حملونقل
متصدي حملونقل فردي است كه كاال یا مسافر و یا هر دو را از مكانی بده مكدان دیگدر،
بنا بر توافق صورت گرفته با مسافر و یا مالدک كداال حمدل مدیكندد افدزون بدر قدرارداد
حملونقل در سیستم كامنال ،وضعیت متصدي حملونقل در ایجاد حقدوق و تعهددات و
مسئولیت متصدي حملونقل تعیینكنند است اگر طرف قرارداد متصددي حمدلونقدل
عمومی یا خصوصی باشد ،داراي حقوق و وظایف و تعهدات متمایزي اسدت كده اصدول و
مبانی مسئولیت متفاوتی بر آنها اعمال میگردد ).(Beale, 2004, p 543

 .1.4.1متصدي حملونقل عمومي

19

متصدي حملونقل عمومی از نظر تاریای داراي یک موقعیت ویدژ در سیسدتم كدامنال
است متصدي حملونقل عمومی به عنوان فردي شناخته میشود كه داراي جدا و محدل
فیزیكی بود  ،به عموم مردم اعفم مینماید كه اگر تمایل به اسدتادام او داشدته باشدند،
در برابر مزدي معین ،بدون تبعیض آنها را بدهعندوان مسدافر و یدا كداالي آنهدا را حمدل
مینماید بنابراین متصدي حملونقل عمومی انتااب میكند كه در چده زمدان و مكدانی
به عنوان یک متصدي حملونقل عمومی در جامعه شناخته شدود متصددي حمدلونقدل
عمومی در سیستم كدامنال از نظدر سدنتی داراي مسدئولیت مشدا و متمدایز اسدت
باوجوداین همانطور كه بعداً بیان میشود ،محدودة وظیفة مراقبت متصدي حمدلونقدل
عمومی در كشورهاي پیرو سیستم كامنال ،همانند انگلیس و ایداالت متحدد امریكدا ،بدا
یكدیگر متفاوت بود و تا حدودي از سیستم سنتی فاصله گرفتهاند ((Ibid, P. 544

19. Common carrier
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 .1.1.4.1متصدي حملونقل عمومي كاال
مسئولیت متصدي حملونقل عمومی براي كاال دو نوع است:
نوع اول ،مسئولیت متصدي حملونقل عمومی مبتنی بر تقصیر و سهلانگاري اسدت؛
همانند مسئولیت امین براي خسارتی كه به كاال وارد شد است
نوع دوم ،مسئولیت مبتنی بر مسئولیت محدض اسدت؛ همانندد بیمدهگدر كداال بدراي
خسارتهایی كده بدهدلیدل سدانحه یدا اتفاقدات غیرقابدلاجتنداب بدهوقدوع مدیپیوندندد
) (Cha, 1936, p.154پس متصدي حملونقل كاال براي همه خسارتهدایی كده بده كداال
وارد شود مسئول است در نتیجه یک قاعدة كلی وجود دارد كه متصدي حملونقل كاال،
یدددک بیمدددهگدددر بدددراي حمدددلونقدددل ایمدددن كاالهدددا تحدددت سیسدددتم كدددامنال
میباشد)( Freund, 1965, p. 199
در حقیقت ،قانون تمایزي میان مسئولیت محض و مسئولیت مبتنی بر سدهلانگداري
ایجاد كرد است براي اینكه متصدي حملونقل براي جبدران خسدارت كاالهداي مالدک
مسئول شناخته شود و مالک كاال بتواند خواستار جبران خسارت باشد ،باید ثابدت نمایدد
رفتار خواند با سهلانگاري همرا بود است ولی در صورت وجود قرارداد بدین متصددي
حمل ونقل و ارسالكنند براي خسارتهاي كه بر اثر سانحه رخ میدهد ،بدون توجه بده
رفتار و عملكرد متصدي حملونقل و اینكه آیا متصدي حملونقل سهلانگاري كدرد یدا
نه ،مسئولیت (محض) متصدي حمل ونقل محرز میشود امدا كدامنال ایدن اجداز را بده
متصدي حملونقل داد تا تحت چندد دفداع خدا از مسدئولیت مبدرا شدود در اینجدا
میتوان گفت سیستم كامنال در حملونقل پیشفدرض مسدئولیت را پذیرفتده اسدت در
این حالت متصدي حملونقل مسئول نیست؛ اگر ثابت شود كه خسدارت بدر اثدر برخدی
عوامل رخ داد است كه در كامنال به عنوان استثنا در مسئولیت پذیرفته شدد اندد ایدن
استثناها عبارتنداز :آفات سماوي ،اقدامات خصمانه علیه ملكه (عمومی) ،عیب ذاتی كداال،
و تقصیر ارسالكنندة كاال ()Ibid
بنابراین متصدي حمل ونقل عمومی به صرف اینكه ثابت كند كه خسارت در اثر
خطري كه قابل انتظار بود رخ داد است ،از مسئولیت معاف نمیشود او باید همچنین
ثابت كند كه از طرف او هیچ سهلانگاري رخ نداد است اگر خسارت بهموجب خطر
قابل انتظار ایجاد شد باشد ،او همچنین در خصو عواقب چنین خسارتی براي
تقصیرش مسئول خواهد بود ).(Beale, 2004, p. 551
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 .2.1.4.1متصدي حملونقل عمومي مسافر
مسئولیت متصدي حمل ونقل عمومی مسافر مبتندی بدر سدهلانگداري اسدت و در واقدع
مبناي مسئولیت بر اسا مسئولیت مدنی سنتی است آنچه كده بده عندوان مسدئولیت
محض به عنوان بیمهگر بر متصدي حملونقل بار میشدود ،بدراي متصددي حمدلونقدل
مسافر اعمال نمیگردد در سیستم كامنال مسئولیت متصدي حمدلونقدل بدراي ایمندی
مسافرانش به طور مطلق نیست ،بلكه مبتنی بر سهلانگاري است او تنها وظیفة مراقبدت
معمول و متعارف براي ایمنی مسافران در برابر خطرات احتمدالی را برعهدد دارد تعهدد
متصدي حملونقل عمومی در قبال مسافر ،خوا بر اسا قدرارداد یدا قدانون مسدئولیت
مدنی ،ارائه حملی است كه از هرگونه عیبی مبرا باشد و او همة مراقبدتهداي معمدول و
متعارف را بهكار برد باشد ()Ibid

 .2.4.1متصدي حملونقل خصوصي

20

هر متصدي حملونقلی كه متصدي حملونقل عمومی نباشد ،به عنوان متصدي
حملونقل خصوصی شناخته میشود متصدي حملونقل خصوصی فردي است كه
خود را متعهد به حمل یک مورد خا كند و خود را مانند متصدي حملونقل عمومی
به عنوان فردي كه آمادة انجام دادن حملونقل عمومی و ارائه خدمات است،
معرفی نمیكند او مسئولیتی مشابه با امین دارد ،یعنی احتیاطها و مراقبتهاي
متعارف را باید رعایت كند در حقیقت متصدي حملونقل خصوصی در صورتی
مسئول است كه خسارت را به عمد یا بر اثر سهلانگاري ایجاد كرد باشد Beale, 2004,
))p. 551

متصدي حملونقل خصوصی تعهدي براي پذیرفتن كاال براي حمل ندارد ،لكن
زمانی كه كاال را براي حمل پذیرفت ،تعهداتش از طریق قرارداد و یا امانت كه حاكم بر
حملونقل است ،تنظیم و مقرر میشود وظیفة او مراقبتهاي متعارف است؛ به طریقی
كه اگر كاالها گم شد یا خسارت دید ،او میتواند خود را با اثبات اینكه او و یا كاركنانش
مراقبتهاي متعارف را انجام داد اند از مسئولیت معاف كند متصدي حملونقل
خصوصی بهطور معمول تحت شرایط مندر در قرارداد با توجه به قوانین مدون
الزماالجراي موجود ،حملونقل را انجام میدهد )(Ibid

20. Private carrier
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 .2مبناي مسئوليت در حقوق انگليس
 .1.2مسئوليت مدني

در حقوق انگلیس دعوي مسئولیت مدنی نیازمندد اثبدات مجموعدهاي از علدل و اسدباب
است در اقامة دعواي مسئولیت مدنی خواهان بایدد سده جدز را ندزد دادگدا بده اثبدات
برساند تا دادگا به نفع او حكم جبران خسارت صدادر كندد ایدن سده جدز عبارتندد از:
ناست اینكه نفع و حقی وجود داشته است كه بهموجب قدانون حمایدت مدیشدود؛ دوم،
رفتار و عمل خواند بر نفع و حق خواهان ت ثیر سو داشته است؛ و سوم ،قانون آن عمل
را در خور مجازات دانسته ،جبران خسارت را براي حمایت از زیاندیدد مجداز مدیداندد
)(Cane, 1998, p. 2

مركز ثقل قواعد مسئولیت مدنی ،حمایت از افرادي است كده بده آنهدا خسدارت وارد
شد باشد مسئولیت در حقوق مدرن انگلیس بهطور كلی مبتنی بر تقصیر و سهلانگاري
خطاكار است كه استاندارد كلی در مسئولیت مدنی بهشدمار مدیآیدد و بدار اثبدات دعدوا
برعهدة خواهان است لكن در پار اي موارد پیشفرض مسدئولیت ( مسدئولیت محدض و
مطلق) در قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شد است )(Birks, 2000, p. 409
عمل خطاكارانهاي كه مسئولیت مدنی را بههمرا دارد ،ممكن است فعدل و یدا تدرك
فعل باشد مسئولیت براي افعالی كه موجب خسارت دیگران میشود ،بیشتر از مسئولیت
براي ترك فعلی است كه در نهایت باعث آسیب دیگران میشود مسئولیت براي قصور و
كوتاهی در انجام وظیفه تنها در موارد خا و یا در زمانی كده یدک رابطدة خدا بدین
زیاندید (خواهان) و خطاكار (خواند ) وجود داشته باشد ،محقق میشود )(Ibid

 .2.2مسئوليت قراردادي
حقوق و مسئولیتهاي میان ارسالكنندة كداال و متصددي حمدلونقدل كداال مبتندی بدر
قرارداد حملونقل میباشد كه ضرورتاً به معناي قرارداد صری نیست صرف این حقیقدت
كه متصدي حملونقل در را معمول فعالیت خود كداالیی را بدراي حمدلونقدل ب دذیرد،
اشار به وجود قرارداد دارد متصدي حملونقل نه تنها مسئول حمدل كاالهاسدت ،بلكده
حمل باید به طریقی ایمن انجام شود و كاالها را سالم و صحی به مالک كاال و یا عامفن
او در مقصد تحویل نماید مالک كاال به عنوان امانتگذار هنوز این حق را دارد كده علیده
متصدي حملونقل به عنوان امین تحت قانون مسئولیت مدنی و نه مسئولیت قدراردادي،
اقامة دعوا نماید ولی او معموالً زمانی به قواعد مسدئولیت مددنی متوسدل مدیشدود كده
نتواند به عنوان طرف قرارداد به متن قرارداد استناد جوید)) Freund, 1965, p. 194
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در حقوق انگلدیس ،مسدئولیت متصددي حمدل ونقدل مسدافر مسدئولیت مبتندی بدر
سهل انگاري است در جایی كه موضوع مرتبط با فوت و آسدیب بددنی باشدد ،مسدئولیت
متصدي حمل ونقل موكول بر اثبدات سدهلانگداري اوسدت در شدرایطی كده مسدئولیت
مستقیماً مبتنی بر سهلانگاري باشد و خسارت در اثر سانحه ایجاد شود ،خواهدان نبایدد
تقصیر و سهلانگاري را ضرورتاً با ادلة مثبته اثبات كند ،زیرا شرایط موجود داللت عرفدی
بر خسارت ناشی از تقصیر و سهلانگاري خواند دارد این رویه مبتنی بر قاعددة معدروف
كامنال «موضوع گویا است» میباشد در اینجا میتوان گفت كه پیش فرض مسدئولیت
متصدي حملونقل براي فوت و آسیب بدنی مسافر پذیرفته شد است از نظدر تداریای،
ناست نویسندگان حقوقی در انگلیس گرایش داشتند كه در صورت محقق شدن اجراي
این قاعد  ،بار اثبات دعوا را برعهدة متصدي حملونقل قرار دهند باوجوداین امروز نظر
كلی بر این استوار است كه این قاعد تنها بیان یدک روش دادرسدی اسدت؛ یعندی بیدان
حقایق ارائه شد از سوي خواهان فیالبداهه میتواند قوي و یا ضعیف باشد ،لذا بار اثبات
دعوا در حقیقت تغییر نكرد و این خواهان است كه درنهایدت بایدد دعدواي خدود را بده
اثبات برساند ).(Beale, 2004, p. 544
بهموجب سیستم سنتی حقوق انگلیس ،متصدي حملونقدل عمدومی مدیتوانسدت از
مسئولیتهاي مشا شد براي متصدي حملونقدل عمدومی اجتنداب كندد متصددي
حملونقل عمومی میتوانست با صدور اعفمیه یا به شیوة دیگري كه در قانون پیشبینی
شد است ،وضعیت متصدي حملونقل عمومی را ن ذیرد لذا متصدي حملونقدل ،خدوا
متصدي حملونقل عمومی و یا خصوصی باشد ،میتواند همه مسئولیتها را انكدار كندد؛
مگر آنكه بهموجب قانون بهصراحت از در چنین شرطی ممنوع شد باشدد متصددیان
حملونقل نیز با استفاد از شروط قراردادي معموالً تعهدات ،وظایف و مسئولیتهدایی را
كه مربوط به متصدي حملونقل عمومی است ،استثنا میكردند بده بیدان دیگدر ،طبدق
قراردادهاي استاندارد ،استثنا كردن و یا محدود كردن مسئولیت به نفع طرف قويتدر در
قرارداد ،كه همان متصدي حملونقل باشد ،انجام میشد ).(Ibid
در حال حاضر حقوق انگلیس تا حددودي از سیسدتم سدنتی فاصدله گرفتده اسدت و
صفحیت متصدي حمل ونقل در تحمیل شدروط قدراردادي تحدت تد ثیر قدانون 1177م
محدود شد است به موجب این قانون شروط قراردادي به قصد استثنا كردن یا محددود
ساختن مسئولیت براي رفتار سهلانگاري كه باعث خسارت به كداال گدردد ،باطدل اعدفم
میشود همچنین ممكن است متصدي حملونقل ملزم باشد كه قدوانین مددون دیگدري
نظیر قانون خدمات و تهیة كاال مصوب 1185م را كه اشار به شرطهاي قدراردادي دارد،
رعایت نماید همچندین قدانون 1111م كده در خصدو «مقدررات مربدوط بده شدروط
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غیرمنصفانه در قراردادهاي مصرفكنند » اسدت ،مدانع اسدتفاد از برخدی شدرطهدا در
قراردادها میشود )(Ibid

 .3مبناي مسئوليت در حقوق اياالت متحده امريکا
 .1.3مسئوليت مدني

در امریكا مسئولیت مدنی اصوالً مبتنی بر قوانین و رویة قضایی هر ایالت است و تنهدا تدا
حدودي به قوانین فدرال وابسته است اگرچه دادگا هدا در موضدوعات مسدئولیت مددنی
بیشتر با توسل به رویة قضایی رسیدگی میكنند ،اما در برخی زمیندههدا قدوانین مددون
متعددي وجود دارد كه دادگا ها ملزم به رعایت آنها نیز هستند در این خصو میتوان
به قانون «قتل خطایی» یا قانون «مرتبط با فوت» اشار كرد كده در خصدو حقدوق
متوفا مقرراتی را بیان كرد است ). (Farnsworth,1996 , p. 125
بیشتر موضوعات مسئولیت مدنی به سه دسته تقسیم میشوند :مسئولیت بدر اسدا
مسئولیت عمدي ،سهلانگاري (تقصیر) ،و پیشفرض مسئولیت یا مسئولیت محدض ( یدا
مطلق) كه در آن نیازي به عنصر قصد یا سهلانگاري براي اثبات دعوا نیسدت در سدوان
مرتبط با حملونقل ،دعاوي مربوط بده آسدیبهداي بددنی و فدوت مسدافر تحدت قدانون
مسئولیت مدنی بررسی می گردد مسئولیت ،مبتنی بر سهلانگاري خواند اسدت كده در
زمینة حملونقل معموالً متصدي حملونقل است درصورتیكده مسدافر فدوت كندد و یدا
متحمل آسیب بدنی شود ،مقررات مربوط به سهلانگاري در خصو مسئولیت متصددي
حملونقل اعمال میگردد در اینجا خواهان بایدد سدهلانگداري متصددي حمدلونقدل را
اثبات كند سهل انگاري تحت حقوق مسئولیت مدنی امریكا معیار اولیه بدراي مسدئولیت
در قانون مسئولیت مدنی است زمانی كه خواند با قصد ایجاد خسارت اقددام كندد و یدا
زمانی كه رفتار او مبتنی بر سهلانگاري باشد ،هیچگونه تحدید مسدئولیت بدراي جبدران
خسارت مسافر در موارد فوت و آسیب بدنی در امریكا وجود ندارد
زمانیكه ایالتهاي امریكا كامنال را از حقوق انگلیس پذیرفتند ،مفهوم سدهلانگداري
نیز از حقوق انگلیس به حقوق ایاالت متحد امریكا (به جز ایالت لوئیزیانا كه از سیسدتم
حقوقی فرانسه و اس انیا پیروي میكند) منتقل شد اگرچه در امریكا مفهوم مسئولیت بر
مبناي سهلانگاري سیر تكامل خود را طی كرد است ،ولدی مفهدوم سدنتی و اصدلی آن
مشابه با آنچه در قرن نوزدهم از سوي دادگا ها در اكثر ایالتهدا اعمدال مدیشدد ،بداقی
ماند است )(Fletcher, 2005, P. 22
در ایاالت متحد امریكا هیئت منصفه (یوري) همیشه در دعاوي مربوط به مسئولیت
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مدنی حضور دارد این هیئت نقش مهم و اصلی در دعاوي مربوط بده سدهلانگداري ایفدا
می كند هیئت منصفه رفتار خواند را با استانداردهاي مراقبت كه از یک فرد متعارف در
شرایط مشابه انتظار میرود ،ارزیابی كرد  ،سرانجام تصمیم میگیرد تصمیم ایدن هیئدت
در محدودة اختیاراتش در خصو موضوع ،انحصاري است و به عنصر سهلانگاري خیلی
توجه نمیكند ،زیرا معموالً هیئت منصفه هموار به ایدن بداور مدیرسدد كده خواندد در
موقعیت بهتري براي جبران و پرداخت خسارت و یا بیمه كردن خسارت احتمالی اسدت،
لذا متصدي حمل ونقل می تواند جبران خسارت وارد را بهتر تحمل نماید هیئت منصفه
نه تنها شا مسئول را تعیین و معرفی میكند ،بلكه میزان جبران خسدارتهدا را نیدز
مینماید (.(Farnsworth,1996 , p. 125
مشا
خواهان براي جبران خسارتهاي بدنی و فوتی باید موارد زیر را به اثبات برساند:
الف) خواند مرتكب سهلانگاري شد است
ب) این سهلانگاري باعث سانحه و یدا فدوت و آسدیب بددنی مسدافر و یدا خواهدان
شد است
) خواهان خود با رفتاري همرا با سهل انگاري نقشی در ایجاد خسدارت یدا سدانحه
نداشته است
د) خواهان در نتیجة سانحه و آسیب بدنی و یا فوت ،متحمدل زیدانهداي مدالی و یدا
خسارتهاي قابل جبران دیگر شد است
باوجوداین ،قوانین مدون خا یا اجراي قواعد در خصو موضوعات مربوط به ادلدة
اثبات دعوا ،تحدید مسئولیت ،تعارض قوانین و در هر ایدالتی نسدبت بده ایالدت دیگدر
متفاوت است

 .2.3مسئوليت قراردادي
در امریكا متصدي حملونقل عمومی به عنوان فردي كده خدودش را بده بادش عمدومی
(بدون تبعیض) براي حمل ونقل اشاا و یا اموال در قبال مزد عرضه مدیدارد ،تعریدف
می شود معیار مسئول شناختن متصدي حمل ونقل عمومی عینی است تا ذهندی؛ یعندی
معیار تشای مسئولیت برمیگردد به اینكه متصدي حملونقدل واقعداً چده فعدالیتی را
انجام میداد و چه قصد و انگیز اي براي چنین فعالیتی داشته است مذاكرة جداگانده و
مستقل براي انعقاد قرارداد و یا خودداري از حمل ونقل مسافر و یا كاال در مدوارد خدا ،
او را در ردیف متصدي حملونقل خصوصی قرار نمیدهد آنچه كه در ارزیدابی متصددي
حملونقل عمومی مفك قرار میگیرد ،تفش و كوشش متصدي حملونقل عمومی است
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كه مشا كنندة تمایل او به حملونقل براي هر فردي از جامعه اسدت كده درخواسدت
دریافت خدمات او را دارد
در امریكا متصدي حمل نقل باید وظیفة مراقبت هاي متعدارف را رعایدت كندد ،ولدی
مراقبت متعارف متصدي حمل ونقل عمومی نسبت به آنچه كه براي متصدي حملونقدل
خصوصی معمول است از درجه باالتري برخوردار است متصدي حملونقدل عمدومی بده
رعایت باالترین درجة مراقبت ملزم است كه باید مطابق با ارائة تسدهیفت و امكاندات در
حملونقل مسافر باشد؛ درصورتیكه متصدي حملونقل خصوصی تنها ملدزم بده رعایدت
مراقبتهاي متعارف در جامعه میباشد. 51
اگرچه اغلب علت و سبب خسارت در سوان حملونقل مورد اختفف است ،ولی علت
سانحه ممكن است مشا نباشد و اثبات آن براي خواهدان مشدكل باشدد دادگدا در
جایی كه علت سانحه درحملونقل شناخته شد نباشد ،از قاعدة «موضوع گویدا اسدت»
براي حمایت از خواهان استفاد میكند ،ولی اطفعات ضروري براي تشری سانحه غالبداً
در اختیار خواند یعنی متصدي حملونقل است
متصدي حمل ونقل همیشه حق دارد كه شرایط ،قیود و محدودیتهاي معقولی را در
قرارداد حمل ونقل (بلیط) ذكر نماید 55البته در این شروط تدا زمدانی مدیتواندد مدورد
ف متصددي
قبول دادگا باشدد كد ه بدرخفف قدانون مصدر و نظدم عمدومی نباشدد مدث ً
حمل ونقل عمومی نمی تواند مسافري را مجبور نماید كه در قرارداد حمدلونقدل ،او و یدا
كاركنانش را از مسئولیت قدانونی بدراي تقصدیر و سدهل انگداري معداف كندد همچندین
متصدي حملونقل نمی تواند محدودة مسئولیت خود بدهمنظدور جبدران خسدارت بدراي
رفتار سهلانگارانه اش محدود كرد یا در بلیط قید كند كه او متصدي حملونقل عمومی
نیست (Kreindler, 2001, p. 53) .شركتهاي حملونقل عمومی و خصوصدی مدیتوانندد
مسافر ،بار و یا هر دو را با هم حمل نمایند 53در زمینة حمل كاال ،متصددي حمدلونقدل
عمومی معموالً این اجاز را دارد كه مسئولیت خود را به ارزش معقولی كه مورد موافقت
ارسالكنند باشد ،محدود نماید این تعیین حدود جبران خسارت در قرارداد حملونقدل
21. Woolsey v. NTSB, 993f. 2d 516(5th Cir. 1993.

 .55بلیط نشان از قرارداد حملونقل میان متصدي حملونقل و مسافر دارد بلیط به عندوان یدک رسدید
بیانگر این است كه فردي قیمت مورد توافق را براي حملونقل به مقصد معین پرداخته است
 53متصدي حملونقل عمومی معموالً با ارائة تبلیغات در خصو برنامه هاي پروازي خدود كده شدامل
زمان پرواز ،نرخ بلیط ،محدودیت هاي بار همرا و میشود ،به فعالیت میپردازد شكی وجود ندارد
كه شركتهاي هواپیمایی در حمل مسافر و بار در برنامههاي منظم به عنوان متصددي حمدلونقدل
عمومی شناخته میشوند
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دو هدف را دنبال میكند؛ اول اینكه نرخ مبنا براي هزیندههداي متصددي حمدلونقدل را
تثبیت میكند ،و دیگر اینكه معیار مشاصی براي تعیین تعهد متصددي حمدلونقدل در
صورت گمشدن و یا خسارت به كاال ،ارائه میدهد

 .4بررسي تطبيقي مسئوليت در حقوق امريکا و انگليس
دولتهاي پیرو سیستم كامنال از اصدول كلدی مشدابهی در خصدو مبنداي مسدئولیت
پیروي می كنند باوجوداین ،هر كشوري بنابر شرایط خود از اصول سدنتی مسدئولیت تدا
حدودي فاصله گرفته است براي نمونه این فاصله گرفتن از اصول مسئولیت را مدیتدوان
در وظایف و تعهدات متصددي حمدل ونقدل عمدومی و در شدروط قدراردادي در كشدور
امریكا و انگلیس مشاهد كرد كه به تفاوت هایی میان حقدوق ایدن دو كشدور در اجدراي
مبناي اصول مسئولیت كامنال انجامید است این تفاوتها را میتوان بهترتیب زیر بیدان
كرد:
الف) حقوق ایاالت متحد امریكا در خصو درجات و حدود وظیفة مراقبدت ،میدان
متصدي حملونقل عمومی و خصوصی تمایز قائل میشود كده در حقدوق انگلدیس ایدن
تمایز وجود ندارد از نظر سنتی قواعد كدامنال بده طدور كلدی درجدة بداالتري از وظیفدة
مراقبت را بر متصدي حملونقل عمومی تحمیل میكند( (Birks, 2000, p. 416
متصدي حملونقل عمومی باید وظیفدة مراقبدت و مهدارت خدود و كاركندانش را بده
دقیقترین شكل ممكن به عهد گرفته ،جبران خسارت را در صورت انجام وظیفه نكردن،
انجام دهد این قاعد براي تعیین مسئولیت كسانی است كه مدیتوانندد در قبدال خطدر
بهترین اقدام را نمایند درحالیكه در حقوق انگلیس ،متصدي حمدلونقدل بددون اینكده
چنین مسئولیت شدیدي داشته باشد ،وظیفة بدهكدارگیري دقدت در وظیفده ،مراقبدت و
دوراندیشی و احتیاط را دارد كه منطقاً براي ت مین ایمنی مسافرانی كه تعهدد بده حمدل
آنها را دارد ،الزم اسدت كوتداهی و قصدور در انجدام وظیفدة مراقبدت از طدرف متصددي
حمل ونقل یا كاركنان وي (كه در محدودة استادامی شدان از طدرف او كدار مدیكنندد)،
سهلانگاري تلقی میشود و درصورتیكه خسارتی ایجاد شدود ،آنهدا مسدئول جبدران آن
هستند ).(Freund, 1965, p. 453
بنابراین ،زمانی كه در حقوق انگلیس مسئولیت متصدي حملونقل عمومی مسافر بدر
سهلانگاري استوار است ،با حقوق امریكدا متمدایز مدیشدود در بیشدتر محداكم قضدایی
امریكا ،استاندارد باالتري از احتیاط و مراقبدت از متصددي حمدل ونقدل عمدومی مسدافر
نسبت به متصدي حملونقل خصوصی انتظار میرود متصدي حملونقل عمومی مسدافر
اگرچه به عنوان بیمه گر در حقوق آمریكا شناخته نشد است ،اما وظیفه دارد تا پیوسدته
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باالترین درجة احتیاط را در حملونقل رعایت نماید دادگا ها (قاضی و هیئدت منصدفه)
اعتقاد دارند كه این وظیفه از احتیاط متعارف باالتر است؛ بنابراین ،متصدي حمدلونقدل
عمددومی بدداالترین درجدده احتیدداط ،مراقبددت و مهددارت را از طددرف خددود و افددرادي كدده
دراسددتادام او هسددتند ،عهددد دار اسددت بنددابراین متصدددي حمددلونقددل عمددومی بددراي
كوچکترین سهل انگاري كه باعث خسارت به مسافرانش شود مسئول شناخته مدیشدود
).(Rogers, 2006, p. 195-231

ب) در حقوق انگلیس ،یک رابطة مستقیم میان سهلانگاري خواندد و ورود خسدارت
به خواهان وجود دارد لذا مسئولیت براي سهلانگاري زمانی ایجداد مدیشدود كده نقدض
وظیفة مراقبت خواند نسبت به خواهان وجدود داشدته باشدد و در پدی آن خسدارت بده
خواهان وارد شد باشد و خواند باید جبران خسارت كند درحالیكده در حقدوق امریكدا
نقض وظیفة عمل با احتیاط و مراقبت یا قصور به انجام عملی به عنوان یک فرد متعدارف
و محتاط تحت شرایط مشابه ،بهطور یكسان به آن توجه میشدود بدراي اینكده خواهدان
بتواند جبران خسارت دریافت كند ،باید فعل و ترك فعل خواند علدت و سدبب نزدیدک
وقوع خسارت باشد (.(Cane, 1999, p. 5
) در حقوق انگلیس ،استفاد و بهكارگیري اصطفحات و قیودي كه بهطدور معمدول
مسئولیتهاي متصدي حملونقل عمومی را استثنا میكند ،باعث حذف صفت (عمدومی)
از متصدي حمل ونقل می شود؛ درصورتیكه در چنین شرایط قراردادي ،به دالیل نظدم
عمومی در امریكا در حملونقل مسافر ممنوع است متصدي حملونقل عمومی در حمل
كاال نیز نمی تواند مسئولیت خود را به مبلغی كمتر از خسارت واقعی محدود كندد؛ مگدر
آنكه متصدي حمل ونقل این اختیار را داشته باشد كه هزینة بیشتري را براي اجتنداب از
تحدیددد مسددئولیت ب ددردازد یددک متصدددي حمددلونقددل همیشدده حددق دارد قیددود و
محدودیتهاي متعارفی را در بلیط در نماید این اجاز میتواند تا جدایی كده بدرخفف
قانون مصر یا ماالف نظم عمومی نباشد ،انجام گیرد البته این قاعدد وجدود دارد كده
متصدي حملونقل عمومی نمیتواند مسافر را مجبور كند كه او را از مسئولیت قانونی بدراي
رفتار سهل انگارانه خود یا كاركنانش معاف سازد چندین شدرطی در قدرارداد باطدل بدود و
برخفف نظم عمومی است دادگا ها بر این نظر هستند كه متصدي حملونقل نمیتواندد
مسئولیت خود را در خصو سهلانگاري محدود كند (.(Beale, 2004, p. 551
د) در حقوق انگلیس متصدي حملونقل عمومی می تواند بر طبق یک قرارداد خا ،
مسئولیت خود را به عنوان یک بیمهگر (مسدئولیت مطلدق) در سیسدتم كدامنال ،بددون
اینكه موقعیت خود را به عنوان متصدي حمل ونقل عمومی از دست بدهد ،محدود كندد
متصدي حملونقل عمومی میتواند تعهداتش را از طریق قدرارداد بدا ارسدالكنندد و یدا
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مالک كاال تعدیل كند و در همان حال موقعیت خود را حفظ نمایدد در چندین مدواردي
مسئولیت او به وسیلة قدرارداد خدا  ،معدین و مشدا مدی شدود بدا در نظدر داشدتن
مسئولیت سنگین متصدي حملونقل عمومی ،آنهدا همیشده سدعی دارندد بدراي تحمدل
مسدئولیت ،برخدی شدرایط را در قدرارداد جداگانده در نمایندد ).(Atiyah, 1986, p.207
درحالیكه در حقوق امریكا ،متصدي حملونقل حق ندارد با قدراردادي جداگانده مبنداي
مسئولیت خود را تغییر دهد ((Farnsworth,1996 , p. 122

نتيجه

همانطوركه در باال بیان شد ،از نظر سنتی سیستم كامنال اصول خا خود را در زمینة
حمل ونقل دارد ،ولی از نظر عملی كشورهاي پیرو سیستم كدامنال بدا توجده بده شدرایط
خا كشور خود اصول مسئولیت را در پار اي موارد تعدیل كرد اندد و از اصدول سدنتی
فاصله گرفتهاند
اصل اساسی مسئولیت در كامنال مبتنی بر سهلانگاري است خواهان باید مسئولیت
خواند را به اثبات برساند لكن در حقوق مدرن ،مسئولیت در سوان حملونقدل هدوایی
مبتنی بر پدیش فدرض مسدئولیت قدرار داد شدد اسدت جددا از مسدئولیت مبتندی بدر
سهل انگاري ،این سیستم مسئولیت محض را ماصوصاً در مسئولیت قدراردادي پذیرفتده
است همچنین در قوانین مدون نیز مسئولیت محض پذیرفته شد است
در امریكددا در صددورت فددوت مسددافر در حمددلونقددل ،اگرچدده مسددئولیت مبتنددی بددر
سهلانگاري است ،خواند در شرایطی قرار میگیدرد كده اثبدات سدهلانگداري نكدردن از
جانب او در ایجاد خسارت بی نهایت مشكل است او باید باالترین درجه از وظیفة مراقبت
را نسبت به مسافران اعمال كند؛ درحالیكه در سیستم سنتی ،وظیفدة مراقبدت تنهدا در
حد عرف و معمول الزم است
شرط و قید معافیت از مسئولیت در قرارداد حملونقل در سیسدتم كدامنال پذیرفتده
شد است با توجه به اینكه متصدي حملونقل وظایف سدنگینی دارد ،بده او اجداز داد
می شود كه شروطی را براي معافیت از مسئولیت یا محدود كردن مسدئولیت در قدرارداد
حمل ونقل در نماید باوجود این ،با توجه به شرایط اقتصادي و حمایت بیشتر از مسدافر
در دهة اخیر ،در این شروط در قرارداد حمل ونقل در كشورهاي امریكا به علت مغایرت
با نظم عمومی و در انگلیس به دلیل تصری در قانون معتبر نیست
بنابر مراتب یادشد  ،میتوان ادعا كرد كه سیستم كامنال در خصدو مسدئولیت در
باش حملونقل انعطافپذیر بود و كشورهاي پیرو توانسدتهاندد بداوجود پیدروي از ایدن
سیستم ،اصول مسئولیت را تا حدودي كه با شرایط آنها تطبیق دارد اصف نمایند
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