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 چکيده
ي قواعدد حقدوقی   دارااز جنبة نظري كنند و  ال پیروي می مریكا هر دو از سیستم كامناگرچه انگلیس و ا

توجه با  1ال كامنرسد كشورهاي تابع  نظر می به ،هستند ونقل حملمبناي مسئولیت در  ةدر زمین هیمشاب
اندد  در بررسدی    قواعد مسئولیت را جدر  و تعددیل كدرد    برخی  ،به شرایط و اوضاع و احوال كشور خود

متصددي  یدا تعهددات   ت مسدئولی  در خصدو  در  شدرایط معافیدت، مبنداي    دو كشدور  شد ، این  انجام
ال  كده سیسدتم كدامن    نویسند  در این مقاله درصدد اثبات این فرضدیه اسدت  اند   عدول كرد  ونقل حمل

فاصدله   اصدول نظدري مسدئولیت   در برخدی مدوارد از   هاي پیرو ایدن سیسدتم،    پذیر است و دولت انعطاف
 كنند   وي مییافته پیر عد تعدیلاز قوا ،متبوع خودكشور شرایط  دلیل  هو بگیرند  می

  واژگان كليدي
  مسئولیت مدنی ،مسئولیت قراردادي ،مسئولیت ،نقل و متصدي حمل ،نقل و حمل

 مقدمه
سیسدتم   هداي حقدوقی كشدورها دارد     مسئولیت جبران خسارت ریشه در سیسدتم  اصول

حقوقی است كه ریشده در حقدوق انگلدیس دارد و برخدی كشدورهاي       یال، سیستم امنك
كنند   میلند و    از حقوق انگلیس پیروي یمریكا ، استرالیا، نیوزا ةمتحد دیگر نظیر ایاالت

فصدل دعداوي    و كه قضات در محاكم براي حدل اي  قضایی ةبه روی ،در این سیستم حقوقی
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ال بیشدتر   امنحقوقی در سیسدتم كد   ةقاعد  ، اهمیت زیادي داد  شد  استدكنن  ایجاد می
اسدت تدا    هدا  هداي حقدوقی در دادگدا     پروند به حل براي ختم رسیدگی  را  ةدرصدد ارائ

   (David and J.E.C. Brierley, 1985, p.24) تدوین قانونی براي آیند 
قضدایی   ةروید  بده بیشدتر معطدوف   توجه خدود را   ال امنمبتنی بر ك گرچه كشورهايا
قدوانین و مقدررات    ال كدامن تدابع سیسدتم   توان مشاهد  كرد كه كشدورهاي   می اند، كرد 

اندد    نقدل تددوین كدرد     و مسئولیت متصدي حملموضوعات خا  نظیر براي نیز مدونی 
روابط حقوقی میان اشداا    خود در تنظیم خا هاي  بندي طبقهداراي  ال كامنسیستم 

از اصدول سدنتی    ال امنكد تدریج كشورهاي تدابع سیسدتم    است، لكن بهحقیقی و حقوقی 
شد  اسدت   ال امنكبا سیستم سنتی هایی  باعث تفاوت از نظر عملیو این اند  فاصله گرفته

(Martin and  McClean et.al, 2006, p.2)   
ال  در این مطالعه، سیستم حقدوقی دو كشدور انگلدیس و امریكدا از كشدورهاي كدامن      

ال اسدت    شود  انگلیس به این دلیل انتااب شد  كه خاسدتگا  سیسدتم كدامن    بررسی می
شدد  در ایدن كشدور تد ثیر      ت كه رویة قضایی ایجادامریكا نیز از این نظر انتااب شد  اس

ونقدل در سدط     هاي ماتلف حمل بسزایی در توسعه و تبیین مقررات مسئولیت در حوز 
هاي قضایی این كشور بدراي مقاصدد علمدی     الملل دارد و همچنین دسترسی به رویه بین
 .(Grundmann, 2009, P.1583)پذیر است  سهولت اماكن به

ونقدل   در حمل ال امنكمشترك  مسئولیتاصول حقوقی ناست  مقاله در ایننویسند  
                 امریكدا و انگلدیس    طدور خدا  بده حقدوق     كدرد ، سد س بده    بررسدی را با عنوان نظریه 

                  هداي حقدوقی ایدن دو كشدور      سیسدتم  تشدابهات و اختففدات  ناسدت  تدا  پرداخته است 
                   دیگدر   وكندد  مشدا    از جنبدة نظدري   ال امنكد را از اصول كلی مسئولیت در سیسدتم  

                     چگوندده و تددا چدده حدددي ایددن كشددورها از مبددانی و اصددول سددنتی   دهدددنشددان اینكدده 
                 اندد و سدرانجام    ونقدل فاصدله گرفتده    حدوزة حمدل   در سیستم حقوقی خدود در  مسئولیت

پدذیر اسدت و كشدورهاي پیدرو آن      انعطداف  ال امنكد این فرض را ثابت كند كده سیسدتم   
 شددان جددر  و تعدددیل نمایندددرا بددا توجدده بدده شددرایط كشور اصددول سددنتی تواننددد مددی

(Farnsworth,1996, p. 122). 

 ال ونقل در سيستم كامن حملاصول كلي مسئوليت در 

تدرین موضدوعاتی    یكدی از مهدم  ونقل  ع جبران خسارت در باش حملمسئولیت و موضو
و شدرایط  اندد  رییدم مسدئولیت      بدود  روبدرو ها با شروع این فعالیت بدا آن   بود  كه دولت

سیسدتم حقدوقی برخدی    در كشوري نسبت به كشور دیگر متفاوت است   اقتصادي در هر
مثدل   ،دیگر مسدئولیت  انواع اماانگاري است،  سهلیا مسئولیت مبتنی بر تقصیر  ها، كشور
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فرض مسدئولیت در سدوان  نیدز نادیدد       پیشیا مسئولیت محض در مسئولیت قراردادي 
  است كه كشورها بتوانندد بدا   انگاشته نشد  است  همین تنوع مبانی مسئولیت باعث شد

تعددیل   ونقدل  حمدل توجه به شرایط كشور خود تا حدودي مبناي مسئولیت را در باش 
را در  ونقدل  حمدل یک مبنا را در مسئولیت ن ذیرند  لذا اصول مسئولیت در  فقطد و ننمای

مسدئولیت مددنی و مسدئولیت قدراردادي بررسدی كدرد         ةال بایدد در حدوز   سیستم كامن
تحت اصولی كه مدرتبط بدا اماندت     ونقل حمل ،ال كامندر سیستم  نظر سنتی همچنین از

   (Fleming 1992, P.2)دگیر كاالهاست، قرار می

 2مسئوليت مدني .1.1
مبتنددی بددر مفهددوم حقددوقی     ال از نظرسددنتی كددامنسیسددتم مسددئولیت مدددنی در  

«انگاري سهل»
«دقتی بی» ياست كه معناي آن بیش از معنا 3

فهدوم  است و شدامل م  4
«نقض وظیفه»

   ( Schrage 2001, P. 4) شود نیز می 5

 انگاري مفهوم سهل .1.1.1
تواند  انگاري می ها سهل معموال در نتیجه انجام كاري است، لكن در برخی زمینه «انگاري سهل»

 مسدئولیت در ایدن    (Owles and Cockerel, 1985, p.2)در قصور از انجام كاري نیز اتفداق بیفتدد   
  تعریف شد  اسدت  «عدم توجه»و یا  «انگاري سهل» 6،«عدم مراقبت»معناي  مقام به

دقتی هر فدردي   مباالت و بی رود تا رفتار بی كار می انگاري در این مفهوم كلی به اصطف  سهل
انگاري به رفتداري   را در موضوعات ماتلف در حوزة مسئولیت مدنی نشان دهد  بنابراین سهل

                              اسددددتاندارد مراقبددددت مطابقددددت نداشددددته  شددددود كدددده بددددا شددددرایط گفتدددده مددددی
   )  ,p. 221-5) Cooke and Oughton ,2005باشد

مسئولیت در حقوق   تدریج تكامل یافته است هانگاري در حقوق انگلیس ب مفهوم سهل
از  اعمدال خطاكارانده   انگاري براي مدت نسبتاً طوالنی در ارزیدابی  یس به معناي سهلانگل

به عنوان یک سبب مسدتقل بدراي طدر     مفهوم  ولی اینشد،  میاستفاد   ها سوي دادگا 
م دیگري كده در ایدن قدرن پدیددار شدد و      مفهو    بودوجود نیامد هب مدعوا تا قرن هجده

مربوط به مسئولیت براي قصور در انجدام تعهدد بدود     انگاري را تكمیل كرد،  مفهوم سهل
شد كه متعهدد بده    میور در انجام تعهد به كسانی تحمیل صكلی مسئولیت براي قطور  به

                                                 
2.Tort 
3.Negligence 
4.Carelessness 
5.Breach of duty 
6.The absence of care 
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هداي الزم و یدا    اجدراي تعهدد خدود مراقبدت     راسدتاي لكن در بودند، برخی خدمات  ةارائ
  .(Birks, 2000, p. 415)ردند ب كار نمی همهارت معمول را ب

مسدئولیت  مربدوط بده   انگاري بیشدترین موضدوعات    امروز  مسئولیت مبتنی بر سهل
را  اي رفتارهاي خطاكارانده  ةو هماست خود اختصا  داد   به ال كامندر سیستم  مدنی را

 متعدارف    هر دادگاهی رفتار خواند  را بدا رفتدار  گردد شامل می انجامد، می به خسارت كه
                       دكندد  عمددل مددی  ،كنددد كدده اگددر در آن موقعیددت قددرار بگیددرد    ي ارزیددابی مددی فددرد

(Schwartz, Kelly and Partlett, 2005, p.131)  كی از اولدین موضدوعاتی كده بده عندوان      ی
انگاري در مسئولیت مدنی شناخته شد، مسئولیت كسانی بود كه در یدک فراخدوان    سهل

تدوان بده    از جمله این افراد می كردند  راي ارائة خدمات معرفی میعمومی خود را آماد  ب
توانندد بدراي    ان كسدی كده مدردم مدی    بده عندو  خود را اشار  كرد كه  ونقل حملمتصدي 

د  هد د و یا كاالي خود به او اعتماد نمایند، در معرض عموم مردم قرار میخود  ونقل حمل
ایدن  كه با نقدض    فرض شد یخدمات مناسب ةتعهد به ارائم ونقل، حملبنابراین متصدي 

 .اشدت درپی خواهد درا  ويمسئولیت در نهایت  كهشود  انگاري می مرتكب سهل، او تعهد
واقعی و حقیقی است كده بدا    ةیک مسئل نبود آن،انگاري یا  سهلوجود  اثبات در حقیقت

گیدري   تصدمیم در ایدن خصدو    بررسدی و  آن را دادگدا    دعدوا، توجه به اوضاع و احوال 
  (Beale, 2004, p. 551) دكن می

 رتندد دید  باید ثابت كند، عبا زیان چهار عامل كه ،انگاري در مسئولیت مبتنی بر سهل
    نقض وظیفه، رابطة سببیت و ایجاد خسارت ،و احتیاط مراقبت ةوظیف :از

  7مراقبت و احتياط ۀوظيف. 1.1.1.1
 انگداري در  سدهل صلی براي بیان مسئولیت مبتنی بدر  مفهوم ایک مراقبت  ةوظیفمفهوم 
ید  د زیان از براي احراز مسئولیت، خواند  باید به حمایت و مراقبت است  ال كامن سیستم

هدر   كده   هاي خا  شناسایی شدد   راي موقعیتمتعهد باشد  در راهبرد سنتی، وظایفی ب
كده در راهبدرد    حدالی  در ؛خدود هسدتند  به  ماصو هاي  كدام داراي مشاصات و ویژگی

شرایط و اوضداع و   ةتعیین یک اصل كلی است كه قابلیت اعمال بر هم برايتفش  جدید
 ( Birks, 2000, P. 415رد )احوال را دا

  8نقض وظيفه. 1.1.1.2
از مسافر یا كاالهاي كده بده او سد رد     مراقبت  ونقل باید وظیفة خود را در متصدي حمل

                                                 
7. Duty of Care 
8. Breach of the Duty  
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شود كه  محقق می زمانیاین وظیفه نقض كرد  باشد تا مسئول شناخته شود  شد  است 
مراقبدت   ةوجود داشته باشد  وظیف خسارت و زیانالزم براي جلوگیري از  اتاقدام امكان

بده  ؛ گیدري شدود   اندداز  ی عیندی اسدت   كه موضدوع  و متعارف باید با یک روش استاندارد
كده خواندد  آنچده را كده      انگاري تلقدی شدود   زمانی نقض وظیفه باید سهل ،عبارت دیگر

رفتاري در جامعه در هر موضوعی به   استاندارد نداد  باشدانجام  ،او انتظار داردجامعه از 
«فرد متعارف»مفهوم 

 11 (Baker, 1990, p.466) گردد برمی 1

 يتسبب. رابطۀ 1.1.1.3
بداطی  انگاري، باید ارت سهل زمینةدر   است مسئولیتصر تحقق نایكی از عخسارت سبب 

انگاري زمدانی   باشد  سهل وجود داشته ،و خسارت انگاري سببی میان رفتار همرا  با سهل
 میدان بدراي اینكده سدبب      (Ibid) قابل طر  در دادگا  است كه باعث خسارت شد  باشد

 شد  باید قانونداً  نقض ةشود، وظیفاثبات انگاري  سهلهمرا  با خسارت ایجاد شد  و رفتار 
تنهدا بایدد رفتدار و     )عملی( سبب خسارت شد  باشد  به عبارت دیگر خواهدان نده   و واقعاً

ظدر  بلكه باید ثابت كندد كده از ن   ،به اثبات برساند كه سبب خسارت شد را عمل خواند  
ایجداد   است  براي احراز یک سبب واقعدی و عملدی   زا بود   عمل خواند  مسئولیت یقانون

علدت  رفتار او و یا )خسارت باشد  علت ییتنها بهخواند  رفتار ضروري نیست كه  خسارت،
انگاري خواند  نبدود خسدارتی    ، بلكه اثبات اینكه اگر سهل(خسارت باشدایجاد حداكثري 

كده خواهدان ثابدت كندد كده       زمانی براي احراز مسئولیت كافی است  ،افتاد هم اتفاق نمی
اقدامات خواند  باعث ایجاد خسارت به او شدد  اسدت، در ایدن جدا سدبب واقعدی احدراز        

 11 (Birks, 2000, p.415) شود می
 بدودن یا نزدیک گذارد، مسئله دور  ثیر می یكی از عوامل كلیدي كه بر سبب قانونی ت

اگر خسارتی كه ایجداد شدد  در   دید  است   خسارت زیان و خواند رابطة عمل خطاكارانة 
عرف مستقیماً قابل انتساب به رفتار خواند  نباشد، در اینجدا سدبب ایجداد خسدارت دور     

    15شود تلقی شد  و خواند  مسئول شناخته نمی

                                                 
9. Reasonable  man 

تواند تحت آن شرایط عمدل كندد  بدر     به احتیاط عرفی تعریف كرد كه یک انسان متعارف می توان یاحتیاط را م    11
عدل را  انگاري به عنوان ترك فعل است كه در آن اوضاع و احوال یک فرد متعدارف آن ف  طبق این تعریف، سهل

   Blyth v. Birmingham Waterworks, 156 Eng Rep. 1047 (EX. 185دهد ) انجام می

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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 و جبران آن خسارت. ايراد 1.1.1.4 
 يدعدوا یدک  و علت خسارت در  مراقبت، نقض آن ةیعنی وظیف زمانی كه سه عنصر اولی

شد ، اعم از مدالی و   جادهاي ای تواند براي خسارت مسئولیت مدنی احراز شود، خواهان می
جبران خسارت نماید  میزان جبران خسارت بندا بدر ندوع خسدارتی كده       ة، مطالبمالی غیر

  (Best and Barnes, 2003, p.127) شود محاسبه می ،خواهان متحمل شد  است
در یكدی از چهدار طبقده زیدر قدرار       ،دنشو یی كه باعث مسئولیت مدنی میها خسارت

هاي مالی، خسارت براي  ، خسارت براي زیانهاي جسمانی یرند: خسارت براي صدمهگ می
مطدابق بدا    جبران خسدارت  ( punitive damagesهاي تنبیهی ) و خسارتوال، آسیب به ام

 .كندد  پیدروي مدی   «حالدت اولیده   بازگشت بده »شود كه از اصل  ارزش پولی محاسبه می
 تقصدیر در نقدض وظیفده    ة، درجد میزان خسدارت  درال معموالً  ، در سیستم كامنبنابراین

د، گدرد كه نقدض وظیفده احدراز     زمانی  13 تنبیهیهاي  خسارت يبه استثنا اهمیت ندارد؛
خسدارت، بازگردانددن   حكم دادگا  به جبران از هدف  پستنها باید خسارت جبران شود  

 و خسدارت اسدت  بده حالدت اولیده، یعندی قبدل از صددمه       دیدد    و زیانت خواهان وضعی
(Deakin, Johnston and Markesinis, 2003, p. 355)  

»موضوع گويا است» ۀقاعد. 1.1.2
14 

، در وجوداینبا  خواهان است عهدةمسئولیت مدنی بر حوزة بار اثبات همه عناصر دعوا در اصوالً

است كه  خواند این ، «موضوع گویا است»ال  معروف كامننتی و س ةتحت قاعد ها زمینهبرخی 

 كلی باید شرایط زیر محقق شود: ةاعمال این قاعد رايب  انگاري نكرد  است ثابت كند سهلباید 
   ارمنداندیا ك خواند  و سارت شد  باید تحت كنترل انحصاري اي كه باعث خ لف( وسیلها

 او باشد    

 رخ ندهد انگاري  بدون سهلخسارت  اي باشد كه معموالً ونهگ شرایط باید بهب( 

  (Youngs, 1998, p.243) سبب واقعی ایجاد خسارت باید ناشناخته باشد (  

تواند با احراز شرایط یادشد  از  گفته اجرا شود، خواند  می كه قاعدة پیش صورتی در
رخ داد  ارتباطی با رفتار اي كه  مسئولیت مبرا گردد  بنابراین اگر او ثابت كند سانحه

                                                 
هاي تنبیهی باید معقدول و منطقدی باشدد و بدر اسدا        در دعواي زیر دادگا  حكم كرد كه خسارت   13

هداي   تعیین شود  نسدبت خسدارت   ،مسئولیت رفتاري كه موجب خسارت خواهان شد  است ةدرج

رفتدار قابدل    او جزایی قابل مقایسده بد   هاي مدنی هاي جبرانی و هرگونه مجازات تنبیهی به خسارت

 .See BMW of North America v. Gore, 517 U.S. 519, 116 S. Ct. 1589, 134 Lاعمدال اسدت   

Ed. 2d 809 (1996). 
  Res Ipsa Loquitur 14.   
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انگاري او نداشته است و عرفاً نیز ارتباطی میان رفتار او و خسارت نبود   همرا  با سهل
شود  پس خواند  باید نشان دهد كه خسارت بر اثر تقصیر یا  است، از مسئولیت مبرا می

به وجود آمد  است و یا خسارت به سببی ایجاد شد  كه نسبت  رضایت خود خواهان به
تر بود  است و یا درنهایت خسارت بر اثر یک مجوز قانونی  رفتار او در ایجاد خسارت قوي

  (Ibid) و یا به سبب فور  مایور كه خار  از اختیار و قدرت او بود ، ایجاد شد  است

  15امانت. 1.2
قراردادهدا در سیسدتم    حقوقاز  قبل از نظر تاریای ،ال كامنامانت در حقوق در خصو  

حقوقی متمدایز از قدرارداد و مسدئولیت مددنی      ةمانت یک رابطا است  ایجاد شد  ال كامن
كده  را ( كاالهدایی  bailee) 16شود كه فردي به عندوان امدین   است  امانت زمانی محقق می
 در سدیس اماندت معمدوالً    در اختیار بگیدرد  ت  ،است 17گذار متعلق به دیگري یعنی امانت

 رود كار می هو یا وام ب ،اري و یا تعمیر، اجار ، وثیقهخصو  حمل كاال، تحویل براي نگهد
(Palmer, 1991), p. 3)  

گذار به فرد دیگري به ندام   طور خا  شامل تحویل كاال از فردي به نام امانت هامانت ب
  محقق شودمالكیت و یا مسئولیت مدنی نیز  ،قرارداد ةتواند در حوز مانت می  اامین است

قدرارداد، مالكیدت و مسدئولیت مددنی     اند در هر سه پدیددة قدانونی؛   تو می بنابراین امانت
از  یجبران خسارت در یكد مقررات جبران خسارت در این شرایط مطابق با  استفاد  شود 

اماندت   ولدی   گیرد اشكال دعواي مربوط به مالكیت، مسئولیت مدنی و یا قرارداد انجام می
 ریق قرارداد است و در مسئولیت مددنی در حال حاضر متضمن انتقال اموال یک نفر از ط

لكدن   ،تواندد مسدتقل از قدرارداد باشدد     امانت اگرچه مدی بنابراین باشد   االجرا می الزم نیز
  ((Ibid, p.20است گذار  ان امین و امانتیقرارداد ممبتنی بر ها  امانت بیشتر

كده بده   مدالی   از از مراقبدت عرفدی  است عبارت  ال كامنوظیفة اولیه امین در سیستم 
  خدودداري نمایدد   مورد اماندت تغییر و تبدیل  امین باید از  امانت به او س رد  شد  است

امین تنها بدراي رفتدار همدرا  بدا      مورد امانت در حد عرف است از  امین ملزم به مراقبت
حددود  انگاري خود كه باعث خسارت شود، مسئول است  ولدی زمدانی كده امدین از      سهل

گدذار باشدد      شود و برخفف شرایطی كه مورد توافدق او و اماندت  موردنظر در امانت خار
او ایجداد نشدد  باشدد، مسدئولیت      انگداري  سهلاگرچه خسارت بر اثر  ،اقدامی انجام دهد

                                                 
15. Bailment 
16. Bailee 
17. Bailor 
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 18 انگاري خواندد  نددارد   دید  نیازي به اثبات سهل شود؛ یعنی زیان بر او اعمال می حضم
اگدر او بده شدروط     ،صدورت  در غیدراین ، بنابراین امین نباید از شروط امانت منحرف شود

 ییكده كداال   یشود و در زمدان  گر كاال فرض می به عنوان بیمه ال كامنامانت عمل نكند، در 
مگر اینكه بتواند ثابدت كندد    ؛كه در اختیار امین است دچار صدمه شود، او مسئول است

   ((Birks, 2000, p.358تاس داد او رخ  انگاري تقصیر و سهل، مستقل از خسارتسانحة منجر به كه 
میدان متصددي   بده مدتن قدرارداد و توافدق      معمدوالً  ونقدل  حملمسئولیت در قرارداد 

یافته  توسعه ها زمینهاي  در پار  تواند طور معمول می گردد كه به یبرم كنند  و ارسال ونقل حمل
متصددي حمدل و صداحب كداال وجدود       میدان این اگر قراردادي وجودو یا محدود شود  با

اعمدال   ونقل حملامانت به عنوان چارچوب قانونی براي مسئولیت متصدي  ،داشته باشدن
 ،به عنوان امین شدناخته شدد    ونقل حملمتصدي بنابراین (  Palmer, 1991, p. 19گردد ) می

كده   یصدورت  ، مسدئول اسدت  در  شدود  شناخته میگذار  كاال كه امانتكنند   ارسالدر برابر 
  اسدت  مسئولكنندة كاال  م و صحی  تحویل دهد، در مقابل ارساللامین نتواند كاال را سا
هایی كه به كداال وارد شدد  علیده     تواند براي خسارت شد  می حمل يهمچنین مالک كاال

 قراردادبه تواند  مالکاگرچه  ؛دعوا نماید ةاقام كاالي او به عنوان امین ونقل حملمتصدي 
، قدرارداد نیسدت   و او طدرف نعقدد شدد    م قلون حملكنند  و متصدي  میان ارسال حمل كه

گدذار اسدت،    امین و اماندت  میانبر روابط حقوقی  بنابراین اصولی كه حاكم استناد نماید 
   (Freund, 1965, p. 194) شود مینیز  ونقل حملكاال و متصدي مالک  رابطةحاكم بر 

 يقرارداد. مسئوليت 1.3
موجدب قدرارداد و    هبد  معمدوالً  ونقدل  حمدل ، حقوق و تعهدات متصدي ال كامن در سیستم

 میدان شدود  تمدایز    در مسئولیت مدنی تعریدف مدی   ونقل حملهمرا  با وضعیت متصدي 
لیت مبتندی بدر   ، مسدئو مسئولیت مددنی  دراست كه  در این يمسئولیت مدنی و قرارداد

 مسدئولیت محدض  ي، قرارداد كه در مسئولیت انگاري است، درصورتی رفتار همرا  با سهل
 دید  در قرارداد نیازي به زیانو  (.Cooke and Oughton, 2005 ,p. 219)گیرد  رار میق مبنا

یكدی از اصدول   بدراي جبدران خسدارت نددارد      انگاري خواندد    سهل رفتار اثبات تقصیر و
اساسی در حقوق قراردادها این است كده نقدض قدرارداد، مسدئولیت محدض و مطلدق را       

 اگرچده ضدرورتاً   ،دعوا است ةور خودكار مجاز به اقامط هدید  ب یعنی زیان ؛كند تحمیل می
وجود نیامد  باشد  بنابراین مسئولیت محض در قراردادها به ایدن معندا اسدت     هب یخسارت

                                                 
كه دارد عوضی و  ازا مابهبستگی به وجود  عرفاً رود، میانتظار  امینمیزان احتیاط و مراقبتی كه از    18

 ( .(Ibidشود پرداخت می
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 انگداري  و سهل تقصیر اثبات نیازي بهنقض قرارداد، مفهوم اخفقی مفك نیست و  كه در
  (Arnheim, 2004, p. 25)وجود ندارد طرف مقابل در قرارداد 

ال، در  شروط قراردادي براي معافیت یا تحدید مسدئولیت پذیرفتده    در سیستم كامن

                       گددذاران در حددال حاضددر نگددران سددو    هددا و قددانون شددد  اسددت  بدداوجوداین، دادگددا  

منصفانه از سوي آنها هسدتند   زنی و تحمیل شرایط غیر استفاد  قدرتمندان از قدرت چانه

((Beale, 2004, p. 4      هداي الحداقی و تدوافقی همچدون     ایدن موضدوع معمدوالً در قدرارداد                           

 كندد، وجدود دارد   تر تحمیدل مدی   بلیط، اجار  و     كه شرایط ناعادالنه را به طرف ضعیف

.(Farnsworth, 1996, p. 124)  

 ونقل حملوضعيت متصدي . 1.4
 ،یا مسافر و یا هر دو را از مكانی بده مكدان دیگدر    فردي است كه كاال ونقل حملمتصدي 

قدرارداد   بدر  افدزون كندد    وافق صورت گرفته با مسافر و یا مالدک كداال حمدل مدی    تبنا بر 
در ایجاد حقدوق و تعهددات و    ونقل حمل، وضعیت متصدي ال كامندر سیستم  ونقل حمل

 ونقدل  حمدل دي متصد كنند  است  اگر طرف قرارداد  تعیین ونقل حملمسئولیت متصدي 
كده اصدول و    عمومی یا خصوصی باشد، داراي حقوق و وظایف و تعهدات متمایزي اسدت 

 .(Beale, 2004, p 543) گردد مبانی مسئولیت متفاوتی بر آنها اعمال می

 19عمومي ونقل حملمتصدي . 1.4.1
 ال كدامن عمومی از نظر تاریای داراي یک موقعیت ویدژ  در سیسدتم    ونقل حملمتصدي 

و محدل   جدا  كه داراي شود شناخته می فرديبه عنوان  عمومی ونقل حملمتصدي است  
 ،تمایل به اسدتادام او داشدته باشدند   كه اگر  نماید كی بود ، به عموم مردم اعفم میفیزی

عندوان مسدافر و یدا كداالي آنهدا را حمدل        آنها را بده مزدي معین، بدون تبعیض در برابر 
زمدان و مكدانی    چده  دركه كند  عمومی انتااب می قلون حمل  بنابراین متصدي نماید می

 ونقدل  حمدل متصددي   شدود   شناختهعمومی در جامعه  ونقل حملبه عنوان یک متصدي 
 اسدت  مسدئولیت مشدا  و متمدایز    داراي از نظدر سدنتی    ال كدامن سیستم عمومی در 

 لونقد  حمدل متصدي  شود، محدودة وظیفة مراقبت یان میب بعداًطور كه  این همانوجودبا
بدا   ،مریكدا اهمانند انگلیس و ایداالت متحدد     ،ال كامنسیستم عمومی در كشورهاي پیرو 

   Ibid, P. 544)) اند و تا حدودي از سیستم سنتی فاصله گرفته بود یكدیگر متفاوت 

                                                 
19. Common carrier 
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 عمومي كاال ونقل حملمتصدي . 1.4.1.1
 ونقل عمومی براي كاال دو نوع است: دي حملمسئولیت متص

اسدت؛  انگاري  مبتنی بر تقصیر و سهل ونقل عمومی یت متصدي حملنوع اول، مسئول
  كه به كاال وارد شد  استهمانند مسئولیت امین براي خسارتی 

گدر كداال بدراي     همانندد بیمده  اسدت؛  بر مسئولیت محدض  ی مسئولیت مبتننوع دوم، 
         دند پیوند مدی وقدوع   هاجتنداب بد   سدانحه یدا اتفاقدات غیرقابدل     دلیدل  ههایی كده بد   خسارت

(Cha, 1936, p.154)  هدایی كده بده كداال      كاال براي همه خسارت ونقل حملمتصدي  پس
 ،كاال ونقل حملكلی وجود دارد كه متصدي  ةوارد شود مسئول است  در نتیجه یک قاعد

                        ال كدددامنایمدددن كاالهدددا تحدددت سیسدددتم   ونقدددل حمدددلگدددر بدددراي  یدددک بیمددده
)باشد می

 
Freund, 1965, p. 199)  
انگداري   ن مسئولیت محض و مسئولیت مبتنی بر سدهل میادر حقیقت، قانون تمایزي 

براي جبدران خسدارت كاالهداي مالدک      ونقل حملكه متصدي براي اینایجاد كرد  است  
 نمایدد ثابدت   باید خواستار جبران خسارت باشد، تواندو مالک كاال بمسئول شناخته شود 

قرارداد بدین متصددي   وجود در صورت  ولی  استي همرا  بود  انگار با سهل خواند رفتار 
دهد، بدون توجه بده   میبر اثر سانحه رخ  كه هاي كنند  براي خسارت و ارسال ونقل حمل

انگاري كدرد  یدا    سهل ونقل حملو اینكه آیا متصدي  ونقل حملرفتار و عملكرد متصدي 
ال ایدن اجداز  را بده     كدامن  امدا  شود  محرز می ونقل حملمتصدي  (محض)نه، مسئولیت 

ا شدود  در اینجدا   رداد  تا تحت چندد دفداع خدا  از مسدئولیت مبد      ونقل حملمتصدي 
فدرض مسدئولیت را پذیرفتده اسدت  در      پیش ونقل حملال در  توان گفت سیستم كامن می
كه خسدارت بدر اثدر برخدی      شوداگر ثابت  یست؛مسئول ن ونقل حملمتصدي  حالتاین 

اندد  ایدن    ه شدد  مسئولیت پذیرفتدر  ال به عنوان استثنا كه در كامناست عوامل رخ داد  
 ،عیب ذاتی كداال  (،عمومی)ملكه علیه  آفات سماوي، اقدامات خصمانه :ازها عبارتند استثنا

  (Ibid) كاال ةكنند و تقصیر ارسال
ونقل عمومی به صرف اینكه ثابت كند كه خسارت در اثر  بنابراین متصدي حمل

شود  او باید همچنین  ل انتظار بود  رخ داد  است، از مسئولیت معاف نمیخطري كه قاب
موجب خطر  انگاري رخ نداد  است  اگر خسارت به ثابت كند كه از طرف او هیچ سهل

انتظار ایجاد شد  باشد، او همچنین در خصو  عواقب چنین خسارتی براي  قابل
 .(Beale, 2004, p. 551)تقصیرش مسئول خواهد بود 
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 عمومي مسافر ونقل حملتصدي . م1.4.1.2

 در واقدع ري اسدت و  انگدا  سدهل ونقل عمومی مسافر مبتندی بدر    حملمسئولیت متصدي 
مسدئولیت  آنچه كده بده عندوان      است سنتی مسئولیت مدنی مبناي مسئولیت بر اسا 

ونقدل   حمدل متصددي  شدود، بدراي    ونقل بار می حملگر بر متصدي  محض به عنوان بیمه
بدراي ایمندی    ونقدل  حمدل مسئولیت متصدي  ال كامنسیستم د  در گرد ینم مسافر اعمال
 مراقبدت  ةوظیفتنها انگاري است  او  بلكه مبتنی بر سهل ،نیست طور مطلق بهمسافرانش 

عهدد  دارد  تعهدد   ررا ب احتمدالی  متعارف براي ایمنی مسافران در برابر خطرات معمول و
قدرارداد یدا قدانون مسدئولیت     ا  بر اسا  عمومی در قبال مسافر، خو ونقل حملمتصدي 

و  معمدول هداي   مراقبدت  ةاو همو مبرا باشد  ی، ارائه حملی است كه از هرگونه عیبمدنی
  (Ibid) كار برد  باشد همتعارف را ب

 20خصوصي ونقل حملمتصدي . 1.4.2
عمومی نباشد، به عنوان متصدي  ونقل حملی كه متصدي ونقل حملهر متصدي 

              ونقل خصوصی فردي است كه  حملمتصدي  شود  شناخته می خصوصی ونقل حمل
ونقل عمومی  مانند متصدي حملد و خود را كنحمل یک مورد خا  خود را متعهد به 

       ، ونقل عمومی و ارائه خدمات است حمل دادن انجام ةبه عنوان فردي كه آماد
   هاي  و مراقبت ها یعنی احتیاط ،  او مسئولیتی مشابه با امین داردكند معرفی نمی
             در صورتی خصوصی ونقل حملمتصدي در حقیقت   باید رعایت كندمتعارف را 

 ,Beale, 2004 ایجاد كرد  باشدانگاري  خسارت را به عمد یا بر اثر سهل كهمسئول است 

p. 551) ) 
لكن  ،دخصوصی تعهدي براي پذیرفتن كاال براي حمل ندار ونقل حملمتصدي 

یا امانت كه حاكم بر  زمانی كه كاال را براي حمل پذیرفت، تعهداتش از طریق قرارداد و
به طریقی  ؛هاي متعارف است او مراقبت ةوظیف شود  است، تنظیم و مقرر می ونقل حمل

تواند خود را با اثبات اینكه او و یا كاركنانش  ، او میدیدیا خسارت شد كه اگر كاالها گم 
 ونقل حملاز مسئولیت معاف كند  متصدي  اند اي متعارف را انجام داد ه مراقبت

تحت شرایط مندر  در قرارداد با توجه به قوانین مدون  طور معمول به  خصوصی
  (Ibid)دهد  ونقل را انجام می حمل ،موجود ياالجرا الزم

                                                 
20. Private carrier  
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 انگليس حقوق در مسئوليت مبناي. 2

 . مسئوليت مدني2.1
اي از علدل و اسدباب    مجموعده نیازمندد اثبدات   مسئولیت مدنی  دعويدر حقوق انگلیس 

است  در اقامة دعواي مسئولیت مدنی خواهان بایدد سده جدز  را ندزد دادگدا  بده اثبدات        
: از ندد   ایدن سده جدز  عبارت   برساند تا دادگا  به نفع او حكم جبران خسارت صدادر كندد  

دوم،  شدود؛  حمایدت مدی   موجب قدانون  و حقی وجود داشته است كه بهنفع  ناست اینكه
قانون آن عمل  سوم، و داشته است؛سو   تار و عمل خواند  بر نفع و حق خواهان ت ثیررف
داندد   مدی مجداز   دیدد   زیانحمایت از  رايب دانسته، جبران خسارت را مجازات در خور را

(Cane, 1998, p. 2)  
خسدارت وارد  ، حمایت از افرادي است كده بده آنهدا    قواعد مسئولیت مدنیمركز ثقل 

انگاري  طور كلی مبتنی بر تقصیر و سهل هشد  باشد  مسئولیت در حقوق مدرن انگلیس ب
و بدار اثبدات دعدوا     آیدد  شدمار مدی   هخطاكار است كه استاندارد كلی در مسئولیت مدنی ب

مسدئولیت محدض و   فرض مسدئولیت )   پیشاي موارد  لكن در پار  برعهدة خواهان است 
   (Birks, 2000, p. 409) است شد  فتهدر قانون مسئولیت مدنی پذیر (مطلق

ممكن است فعدل و یدا تدرك     ،همرا  دارد كه مسئولیت مدنی را به اي عمل خطاكارانه
بیشتر از مسئولیت  ،شود كه موجب خسارت دیگران میفعالی فعل باشد  مسئولیت براي ا

شود  مسئولیت براي قصور و  ان میبراي ترك فعلی است كه در نهایت باعث آسیب دیگر
خدا  بدین    ةكوتاهی در انجام وظیفه تنها در موارد خا  و یا در زمانی كده یدک رابطد   

   (Ibid) شود دید  )خواهان( و خطاكار )خواند ( وجود داشته باشد، محقق می زیان

 مسئوليت قراردادي. 2.2
كداال مبتندی بدر     نقدل و حمدل كداال و متصددي    ةكنند ارسال میانهاي  حقوق و مسئولیت

صرف این حقیقدت   به معناي قرارداد صری  نیست  باشد كه ضرورتاً می ونقل حملقرارداد 
ب دذیرد،   ونقدل  حمدل در را  معمول فعالیت خود كداالیی را بدراي    ونقل حملكه متصدي 

بلكده   ،نه تنها مسئول حمدل كاالهاسدت   ونقل حملمتصدي  اشار  به وجود قرارداد دارد 
یا عامفن و كاالها را سالم و صحی  به مالک كاال و  انجام شوده طریقی ایمن حمل باید ب

 ذار هنوز این حق را دارد كده علیده  گ مالک كاال به عنوان امانت  در مقصد تحویل نماید او
 ،به عنوان امین تحت قانون مسئولیت مدنی و نه مسئولیت قدراردادي  ونقل حملمتصدي 

شدود كده    مسدئولیت مددنی متوسدل مدی     واعدزمانی به ق موالًاو مع ولیدعوا نماید   ةاقام
  ((Freund, 1965, p. 194 قرارداد استناد جویدمتن نتواند به عنوان طرف قرارداد به 
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مسدافر مسدئولیت مبتندی بدر      ونقدل  حمدل در حقوق انگلدیس، مسدئولیت متصددي    
سدئولیت  م، انگاري است  در جایی كه موضوع مرتبط با فوت و آسدیب بددنی باشدد    سهل

كده مسدئولیت    شدرایطی   در سدت انگداري او  موكول بر اثبدات سدهل   ونقل حملمتصدي 
، خواهدان نبایدد   شوددر اثر سانحه ایجاد خسارت  و باشدانگاري  مبتنی بر سهل مستقیماً

موجود داللت عرفدی   شرایطزیرا  ،مثبته اثبات كند ةبا ادل را ضرورتاً انگاري و سهل تقصیر
معدروف   ةاین رویه مبتنی بر قاعدد  انگاري خواند  دارد  صیر و سهلبر خسارت ناشی از تق

توان گفت كه پیش فرض مسدئولیت   در اینجا می باشد  می «استموضوع گویا » ال كامن
 ،از نظدر تداریای   ونقل براي فوت و آسیب بدنی مسافر پذیرفته شد  است  متصدي حمل

ر صورت محقق شدن اجراي گرایش داشتند كه د در انگلیس ینویسندگان حقوق ناست
این امروز  نظر وجود قرار دهند  با ونقل حملمتصدي  ةعهدر، بار اثبات دعوا را باین قاعد 

 یعندی بیدان   اسدت؛ استوار است كه این قاعد  تنها بیان یدک روش دادرسدی   این  كلی بر
ر اثبات با لذا ،تواند قوي و یا ضعیف باشد البداهه می خواهان فی از سوي حقایق ارائه شد 

بایدد دعدواي خدود را بده      درنهایدت  دعوا در حقیقت تغییر نكرد  و این خواهان است كه
  (Beale, 2004, p. 544).اثبات برساند

توانسدت از   عمدومی مدی   ونقدل  حملانگلیس، متصدي  موجب سیستم سنتی حقوق هب
عمدومی اجتنداب كندد  متصددي      ونقدل  حملمتصدي مشا  شد  براي هاي  مسئولیت

بینی  دیگري كه در قانون پیش شیوة  هتوانست با صدور اعفمیه یا ب عمومی می قلون حمل
خدوا    ونقدل،  حملعمومی را ن ذیرد  لذا متصدي  ونقل حملشد  است، وضعیت متصدي 

 ؛ها را انكدار كندد   همه مسئولیت دتوان می ،عمومی و یا خصوصی باشد ونقل حملمتصدي 
متصددیان  ز در  چنین شرطی ممنوع شد  باشدد   ااحت صر بهموجب قانون  همگر آنكه  ب

را هدایی   مسئولیت تعهدات، وظایف و با استفاد  از شروط قراردادي معموالًونقل نیز  حمل
طبدق   ،  بده بیدان دیگدر   كردند میاستثنا ، عمومی است ونقل حملبه متصدي مربوط كه 

تدر در   قويفع طرف قراردادهاي استاندارد، استثنا كردن و یا محدود كردن مسئولیت به ن
  (Ibid).شد می نجامباشد، ا ونقل حملكه همان متصدي قرارداد، 
 ي از سیسدتم سدنتی فاصدله گرفتده اسدت و     حاضر حقوق انگلیس تا حددود  حالدر 

 م1177ثیر قدانون   تحمیل شدروط قدراردادي تحدت تد     در ونقل حملصفحیت متصدي 
قصد استثنا كردن یا محددود   محدود شد  است  به موجب این قانون شروط قراردادي به

انگاري كه باعث خسارت به كداال گدردد، باطدل اعدفم      ساختن مسئولیت براي رفتار سهل
 يكه قدوانین مددون دیگدر    باشدملزم ونقل  حملمتصدي همچنین ممكن است   شود می

، قدراردادي دارد  هاي طكه اشار  به شرم را 1185 مصوب كاال ةنظیر قانون خدمات و تهی
 وطمقدررات مربدوط بده شدر    »كده در خصدو     م1111  همچندین قدانون   مایدرعایت ن
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در  هدا  طبرخدی شدر  از مدانع اسدتفاد     اسدت،  «كنند  صرفغیرمنصفانه در قراردادهاي م
   (Ibid) شود می هاقرارداد
 

 . مبناي مسئوليت در حقوق اياالت متحده امريکا3

 . مسئوليت مدني3.1
بر قوانین و رویة قضایی هر ایالت است و تنهدا تدا    در امریكا مسئولیت مدنی اصوالً مبتنی
هدا در موضدوعات مسدئولیت مددنی      اگرچه دادگا  حدودي به قوانین فدرال وابسته است 

هدا قدوانین مددون     كنند، اما در برخی زمینده  بیشتر با توسل به رویة قضایی رسیدگی می
توان  در این خصو  می  ها ملزم به رعایت آنها نیز هستند متعددي وجود دارد كه دادگا 

اشار  كرد كده در خصدو  حقدوق     «مرتبط با فوت»یا قانون  «قتل خطایی»به قانون 
 .(Farnsworth,1996 , p. 125) متوفا مقرراتی را بیان كرد  است 

شوند: مسئولیت بدر اسدا     بیشتر موضوعات مسئولیت مدنی به سه دسته تقسیم می
فرض مسئولیت یا مسئولیت محدض ) یدا    و پیشانگاري )تقصیر(،  مسئولیت عمدي، سهل

انگاري براي اثبات دعوا نیسدت  در سدوان     مطلق( كه در آن نیازي به عنصر قصد یا سهل
هداي بددنی و فدوت مسدافر تحدت قدانون        ونقل، دعاوي مربوط بده آسدیب   مرتبط با حمل

در  انگاري خواند  اسدت كده   گردد  مسئولیت، مبتنی بر سهل مسئولیت مدنی بررسی می
كده مسدافر فدوت كندد و یدا       درصورتی ونقل است  ونقل معموالً متصدي حمل زمینة حمل

انگاري در خصو  مسئولیت متصددي   متحمل آسیب بدنی شود، مقررات مربوط به سهل
ونقدل را   انگداري متصددي حمدل    گردد  در اینجا خواهان بایدد سدهل   ونقل اعمال می حمل

لیت مدنی امریكا معیار اولیه بدراي مسدئولیت   انگاري تحت حقوق مسئو اثبات كند  سهل
در قانون مسئولیت مدنی است  زمانی كه خواند  با قصد ایجاد خسارت اقددام كندد و یدا    

گونه تحدید مسدئولیت بدراي جبدران     انگاري باشد، هیچ زمانی كه رفتار او مبتنی بر سهل
  خسارت مسافر در موارد فوت و آسیب بدنی در امریكا وجود ندارد 

انگداري   ال را از حقوق انگلیس پذیرفتند، مفهوم سدهل  هاي امریكا كامن كه ایالت زمانی
نیز از حقوق انگلیس به حقوق ایاالت متحد  امریكا )به جز ایالت لوئیزیانا كه از سیسدتم  

اگرچه در امریكا مفهوم مسئولیت بر  كند( منتقل شد  حقوقی فرانسه و اس انیا پیروي می
ي سیر تكامل خود را طی كرد  است، ولدی مفهدوم سدنتی و اصدلی آن     انگار مبناي سهل

شدد، بداقی    هدا اعمدال مدی    ها در اكثر ایالت مشابه با آنچه در قرن نوزدهم از سوي دادگا 
  (Fletcher, 2005, P. 22)ماند  است 

همیشه در دعاوي مربوط به مسئولیت  در ایاالت متحد  امریكا هیئت منصفه )یوري(
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انگداري ایفدا    ارد  این هیئت نقش مهم و اصلی در دعاوي مربوط بده سدهل  مدنی حضور د
كند  هیئت منصفه رفتار خواند  را با استانداردهاي مراقبت كه از یک فرد متعارف در  می

تصمیم ایدن هیئدت    گیرد  رود، ارزیابی كرد ، سرانجام تصمیم می شرایط مشابه انتظار می
انگاري خیلی  ، انحصاري است و به عنصر سهلدر محدودة اختیاراتش در خصو  موضوع

رسدد كده خواندد  در     كند، زیرا معموالً هیئت منصفه هموار  به ایدن بداور مدی    توجه نمی
موقعیت بهتري براي جبران و پرداخت خسارت و یا بیمه كردن خسارت احتمالی اسدت،  

هیئت منصفه تواند جبران خسارت وارد  را بهتر تحمل نماید   ونقل می لذا متصدي حمل
هدا را نیدز    كند، بلكه میزان جبران خسدارت  نه تنها شا  مسئول را تعیین و معرفی می

 .Farnsworth,1996 , p. 125)نماید ) مشا  می

 هاي بدنی و فوتی باید موارد زیر را به اثبات برساند: خواهان براي جبران خسارت
 انگاري شد  است  خواند  مرتكب سهلالف( 
     یدا خواهدان     و فدوت و آسدیب بددنی مسدافر     و یدا  اري باعث سانحهانگ این سهل ب(

 شد  است  
 انگاري نقشی در ایجاد خسدارت یدا سدانحه     خواهان خود با رفتاري همرا  با سهل ( 

 نداشته است 

هداي مدالی و یدا     د( خواهان در نتیجة سانحه و آسیب بدنی و یا فوت، متحمدل زیدان  
   است  هاي قابل جبران دیگر شد خسارت

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

 . مسئوليت قراردادي3.2
عمدومی  ونقل عمومی به عنوان فردي كده خدودش را بده بادش      در امریكا متصدي حمل

دارد، تعریدف   ونقل اشاا  و یا اموال در قبال مزد عرضه مدی  )بدون تبعیض( براي حمل
ونقل عمومی عینی است تا ذهندی؛ یعندی    شود  معیار مسئول شناختن متصدي حمل می

ونقدل واقعداً چده فعدالیتی را      گردد به اینكه متصدي حمل معیار تشای  مسئولیت برمی
اي براي چنین فعالیتی داشته است  مذاكرة جداگانده و   یز داد  و چه قصد و انگ انجام می

ونقل مسافر و یا كاال در مدوارد خدا ،    مستقل براي انعقاد قرارداد و یا خودداري از حمل
دهد  آنچه كه در ارزیدابی متصددي    ونقل خصوصی قرار نمی او را در ردیف متصدي حمل

ونقل عمومی است  صدي حملگیرد، تفش و كوشش مت ونقل عمومی مفك قرار می حمل
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ونقل براي هر فردي از جامعه اسدت كده درخواسدت     كه مشا  كنندة تمایل او به حمل
 دریافت خدمات او را دارد 

هاي متعدارف را رعایدت كندد، ولدی      در امریكا متصدي حمل نقل باید وظیفة مراقبت
ونقدل   ونقل عمومی نسبت به آنچه كه براي متصدي حمل مراقبت متعارف متصدي حمل

ونقدل عمدومی بده     خصوصی معمول است از درجه باالتري برخوردار است  متصدي حمل
رعایت باالترین درجة مراقبت ملزم است كه باید مطابق با ارائة تسدهیفت و امكاندات در   

ونقل خصوصی تنها ملدزم بده رعایدت     كه متصدي حمل ونقل مسافر باشد؛ درصورتی حمل
.باشد یهاي متعارف در جامعه م مراقبت

 51 
ونقل مورد اختفف است، ولی علت  اگرچه اغلب علت و سبب خسارت در سوان  حمل

 سانحه ممكن است مشا  نباشد و اثبات آن براي خواهدان مشدكل باشدد  دادگدا  در    

 «موضوع گویدا اسدت  »ونقل شناخته شد  نباشد، از قاعدة  جایی كه علت سانحه درحمل
ند، ولی اطفعات ضروري براي تشری  سانحه غالبداً  ك براي حمایت از خواهان استفاد  می

 ونقل است   در اختیار خواند  یعنی متصدي حمل
هاي معقولی را در  ونقل همیشه حق دارد كه شرایط، قیود و محدودیت متصدي حمل

تواندد مدورد      البته در  این شروط تدا زمدانی مدی   55ونقل )بلیط( ذكر نماید قرارداد حمل
ه بدرخفف قدانون مصدر  و نظدم عمدومی نباشدد  مدثفً متصددي         قبول دادگا  باشدد كد  

ونقدل، او و یدا    تواند مسافري را مجبور نماید كه در قرارداد حمدل  ونقل عمومی نمی حمل
انگداري معداف كندد  همچندین      كاركنانش را از مسئولیت قدانونی بدراي تقصدیر و سدهل    

ران خسدارت بدراي   منظدور جبد   تواند محدودة مسئولیت خود بده  ونقل نمی متصدي حمل
ونقل عمومی  اش محدود كرد  یا در بلیط قید كند كه او متصدي حمل انگارانه رفتار سهل

توانندد   ونقل عمومی و خصوصدی مدی   هاي حمل شركت (Kreindler, 2001, p. 53) .نیست
ونقدل     در زمینة حمل كاال، متصددي حمدل  53مسافر، بار و یا هر دو را با هم حمل نمایند

 این اجاز  را دارد كه مسئولیت خود را به ارزش معقولی كه مورد موافقت عمومی معموالً
ونقدل   كنند  باشد، محدود نماید  این تعیین حدود جبران خسارت در قرارداد حمل ارسال

                                                 
21.  Woolsey v. NTSB, 993f. 2d 516(5

th
 Cir. 1993. 

افر دارد  بلیط به عندوان یدک رسدید    ونقل و مس ونقل میان متصدي حمل بلیط نشان از قرارداد حمل 55.
  ونقل به مقصد معین پرداخته است  را براي حمل بیانگر این است كه فردي قیمت مورد توافق

هاي پروازي خدود كده شدامل     ونقل عمومی معموالً با ارائة تبلیغات در خصو  برنامه متصدي حمل   53
پردازد  شكی وجود ندارد  شود، به فعالیت می هاي بار همرا  و    می پرواز، نرخ بلیط، محدودیت  زمان

ونقدل   هاي منظم به عنوان متصددي حمدل   مسافر و بار در برنامههاي هواپیمایی در حمل  كه شركت
 شوند  عمومی شناخته می
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ونقدل را   هداي متصددي حمدل    كند؛ اول اینكه نرخ مبنا براي هزینده  دو هدف را دنبال می
ونقدل در   مشاصی براي تعیین تعهد متصددي حمدل  كند، و دیگر اینكه معیار  تثبیت می
 دهد  شدن و یا خسارت به كاال، ارائه می صورت گم

 . بررسي تطبيقي مسئوليت در حقوق امريکا و انگليس4
ال از اصدول كلدی مشدابهی در خصدو  مبنداي مسدئولیت        هاي پیرو سیستم كامن دولت

اصول سدنتی مسدئولیت تدا     كنند  باوجوداین، هر كشوري بنابر شرایط خود از پیروي می
تدوان   حدودي فاصله گرفته است  براي نمونه این فاصله گرفتن از اصول مسئولیت را مدی 

ونقدل عمدومی و در  شدروط قدراردادي در كشدور       در وظایف و تعهدات متصددي حمدل  
هایی میان حقدوق ایدن دو كشدور در اجدراي      امریكا و انگلیس مشاهد  كرد كه به تفاوت

ترتیب زیر بیدان   توان به ها را می ال انجامید  است  این تفاوت لیت كامنمبناي اصول مسئو
 كرد:

الف( حقوق ایاالت متحد  امریكا در خصو  درجات و حدود وظیفة مراقبدت، میدان   
كده در حقدوق انگلدیس ایدن      شود ونقل عمومی و خصوصی تمایز قائل می متصدي حمل

طدور كلدی درجدة بداالتري از وظیفدة       بده ال  تمایز وجود ندارد  از نظر سنتی قواعد كدامن 
  Birks, 2000, p. 416)كند)  ونقل عمومی تحمیل می مراقبت را بر متصدي حمل

ونقل عمومی باید وظیفدة مراقبدت و مهدارت خدود و كاركندانش را بده        متصدي حمل
عهد  گرفته، جبران خسارت را در صورت انجام وظیفه نكردن،  ترین شكل ممكن به دقیق

توانندد در قبدال خطدر       این قاعد  براي تعیین مسئولیت كسانی است كه مدی انجام دهد
ونقدل بددون اینكده     كه در حقوق انگلیس، متصدي حمدل  بهترین اقدام را نمایند  درحالی

كدارگیري دقدت در وظیفده، مراقبدت و      چنین مسئولیت شدیدي داشته باشد، وظیفة بده 
 مین ایمنی مسافرانی كه تعهدد بده حمدل    دوراندیشی و احتیاط را دارد كه منطقاً براي ت

آنها را دارد، الزم اسدت  كوتداهی و قصدور در انجدام وظیفدة مراقبدت از طدرف متصددي         
كنندد(،   شدان از طدرف او كدار مدی     ونقل یا كاركنان وي )كه در محدودة استادامی حمل
كه خسارتی ایجاد شدود، آنهدا مسدئول جبدران آن      شود و درصورتی انگاري تلقی می سهل

 (Freund, 1965, p. 453).هستند 

ونقل عمومی مسافر بدر   بنابراین، زمانی كه در حقوق انگلیس مسئولیت متصدي حمل
شدود  در بیشدتر محداكم قضدایی      انگاري استوار است، با حقوق امریكدا متمدایز مدی    سهل

ونقدل عمدومی مسدافر     امریكا، استاندارد باالتري از احتیاط و مراقبدت از متصددي حمدل   
ونقل عمومی مسدافر   رود  متصدي حمل ونقل خصوصی انتظار می به متصدي حملنسبت 

گر در حقوق آمریكا شناخته نشد  است، اما وظیفه دارد تا پیوسدته   اگرچه به عنوان بیمه
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ها )قاضی و هیئدت منصدفه(    ونقل رعایت نماید  دادگا  باالترین درجة احتیاط را در حمل
ونقدل   تیاط متعارف باالتر است؛ بنابراین، متصدي حمدل اعتقاد دارند كه این وظیفه از اح

عمددومی بدداالترین درجدده احتیدداط، مراقبددت و مهددارت را از طددرف خددود و افددرادي كدده  
ونقددل عمددومی بددراي  دار اسددت  بنددابراین متصدددي حمددل دراسددتادام او هسددتند، عهددد 

د شدو  انگاري كه باعث خسارت به مسافرانش شود مسئول شناخته مدی  ترین سهل كوچک
(Rogers, 2006, p. 195-231). 

انگاري خواندد  و ورود خسدارت    ب( در حقوق انگلیس، یک رابطة مستقیم میان سهل
شدود كده نقدض     انگاري زمانی ایجداد مدی   به خواهان وجود دارد  لذا مسئولیت براي سهل

وظیفة مراقبت خواند  نسبت به خواهان وجدود داشدته باشدد و در پدی آن خسدارت بده       
كده در حقدوق امریكدا     حالی در رد شد  باشد و خواند  باید جبران خسارت كند خواهان وا

نقض وظیفة عمل با احتیاط و مراقبت یا قصور به انجام عملی به عنوان یک فرد متعدارف  
شدود  بدراي اینكده خواهدان      طور یكسان به آن توجه می و محتاط تحت شرایط مشابه، به

د فعل و ترك فعل خواند  علدت و سدبب نزدیدک    بتواند جبران خسارت دریافت كند، بای
 .Cane, 1999, p. 5)وقوع خسارت باشد )

طدور معمدول    كارگیري اصطفحات و قیودي كه به  ( در حقوق انگلیس، استفاد  و به
 (عمدومی )كند، باعث حذف صفت  ونقل عمومی را استثنا می هاي متصدي حمل مسئولیت

در  چنین شرایط قراردادي، به دالیل نظدم   كه شود؛ درصورتی ونقل می از متصدي حمل
ونقل عمومی در حمل  متصدي حمل ونقل مسافر ممنوع است  عمومی در امریكا در حمل

تواند مسئولیت خود را به مبلغی كمتر از خسارت واقعی محدود كندد؛ مگدر    كاال نیز نمی
اي اجتنداب از  ونقل این اختیار را داشته باشد كه هزینة بیشتري را بر آنكه متصدي حمل

ونقددل همیشدده حددق دارد قیددود و   تحدیددد مسددئولیت ب ددردازد  یددک متصدددي حمددل  
تواند تا جدایی كده بدرخفف     هاي متعارفی را در بلیط در  نماید  این اجاز  می محدودیت

قانون مصر  یا ماالف نظم عمومی نباشد، انجام گیرد  البته این قاعدد  وجدود دارد كده    
 مسئولیت قانونی بدراي  از  كند كه او راتواند مسافر را مجبور  ونقل عمومی نمی متصدي حمل

  چندین شدرطی در قدرارداد باطدل بدود  و      سازد معاف كاركنانشخود یا انگارانه  رفتار سهل
تواندد   ونقل نمی ها بر این نظر هستند كه متصدي حمل برخفف نظم عمومی است  دادگا 

 Beale, 2004, p. 551).) ندي محدود كانگار سهلخود را در خصو  مسئولیت 

تواند بر طبق یک قرارداد خا ،  ونقل عمومی می د( در حقوق انگلیس متصدي حمل
ال، بددون   گر )مسدئولیت مطلدق( در سیسدتم كدامن     مسئولیت خود را به عنوان یک بیمه

ونقل عمومی از دست بدهد، محدود كندد    اینكه موقعیت خود را به عنوان متصدي حمل
كنندد  و یدا    تواند تعهداتش را از طریق قدرارداد بدا ارسدال    قل عمومی میون متصدي حمل
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مالک كاال تعدیل كند و در همان حال موقعیت خود را حفظ نمایدد  در چندین مدواردي    
شدود  بدا در نظدر داشدتن      وسیلة قدرارداد خدا ، معدین و مشدا  مدی      مسئولیت او به

عی دارندد بدراي تحمدل    ونقل عمومی، آنهدا همیشده سد    مسئولیت سنگین متصدي حمل
   (Atiyah, 1986, p.207). مسدئولیت، برخدی شدرایط را در قدرارداد جداگانده در  نمایندد      

ونقل حق ندارد با قدراردادي جداگانده مبنداي     كه در حقوق امریكا، متصدي حمل حالی در
   Farnsworth,1996 , p. 122)تغییر دهد ) مسئولیت خود را

 نتيجه 
ال اصول خا  خود را در زمینة  یان شد، از نظر سنتی سیستم كامنكه در باال ب طور همان
ال بدا توجده بده شدرایط      ونقل دارد، ولی از نظر عملی كشورهاي پیرو سیستم كدامن  حمل

اندد و از اصدول سدنتی     اي موارد تعدیل كرد  خا  كشور خود اصول مسئولیت را در پار 
 اند  فاصله گرفته

انگاري است  خواهان باید مسئولیت  مبتنی بر سهلال  اصل اساسی مسئولیت در كامن
ونقدل هدوایی    خواند  را به اثبات برساند  لكن در حقوق مدرن، مسئولیت در سوان  حمل

فدرض مسدئولیت قدرار داد  شدد  اسدت  جددا از مسدئولیت مبتندی بدر           مبتنی بر پدیش 
ذیرفتده  انگاري، این سیستم مسئولیت محض را ماصوصاً در مسئولیت قدراردادي پ  سهل

 است  همچنین در قوانین مدون نیز مسئولیت محض پذیرفته شد  است  

ونقددل، اگرچدده مسددئولیت مبتنددی بددر  در امریكددا در صددورت فددوت مسددافر در حمددل
انگداري نكدردن از    گیدرد كده اثبدات سدهل     انگاري است، خواند  در شرایطی قرار می سهل

باالترین درجه از وظیفة مراقبت  نهایت مشكل است  او باید جانب او در ایجاد خسارت بی
كه در سیستم سنتی، وظیفدة مراقبدت تنهدا در     حالی را نسبت به مسافران اعمال كند؛ در

 حد عرف و معمول الزم است  
ال پذیرفتده   ونقل در سیسدتم كدامن   شرط و قید معافیت از مسئولیت در قرارداد حمل

گینی دارد، بده او اجداز  داد    ونقل وظایف سدن  شد  است  با توجه به اینكه متصدي حمل
شود كه شروطی را براي معافیت از مسئولیت یا محدود كردن مسدئولیت در قدرارداد    می

ونقل در  نماید  باوجود این، با توجه به شرایط اقتصادي و حمایت بیشتر از مسدافر   حمل
ایرت ونقل در كشورهاي امریكا به علت مغ در دهة اخیر، در  این شروط در قرارداد حمل

 با نظم عمومی و در انگلیس به دلیل تصری  در قانون معتبر نیست 
ال در خصدو  مسدئولیت در    توان ادعا كرد كه سیستم كامن بنابر مراتب یادشد ، می

اندد بداوجود پیدروي از ایدن      پذیر بود  و كشورهاي پیرو توانسدته  ونقل انعطاف باش حمل
 یط آنها تطبیق دارد اصف  نمایند   سیستم، اصول مسئولیت را تا حدودي كه با شرا
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