مطالعات حقوق تطبیقی
دورۀ  ،8شمارۀ 1
بهار و تابستان 1931
صفحات  983تا 111
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چکیده
همواره بخشی از خسارات معلول عمل کارآموزان بیتجربهای است که در مشاغل متفـاوت زـ د
استادکاری مشغول یادگیری حرفه ای هستند .در حقوق برخی از کشورها مازند فرازسه ،یکـی از
مصادیق مسئولیت مدزی زاشی از عمل غیر ،مسئولیت کارفرمایـان و صـنعتاران زاشـی از فعـل
زیانبار کارآموزازی است که ز د ایشان در حـال یـادگیری اع عـات حرفـهای هسـتند .یکـی از
مشک ت چنین سیستمهایی تعیین ماهیت این مسئولیت است .این مسئولیت مـیتوازـد زـوعی
مسئولیت مراقب زسبت به اعمال شخص تحت مراقبت ،مازند مسـئولیت سرپرسـت زسـبت بـه
عفل ،بهشمار آید و زی میتوازد زوعی مسئولیت تبعیتی ،مازند مسئولیت کارفرما زسبت به فعل
کارگر ،شمرده شود .عبیعی است که تعیین حکم در خصوص این مسئله آثار متفاوتی از زظر بار
اثبات تقصیر خواهد داشت .در حقوق ایران در قازون مدزی و مسئولیت مدزی به ایـن مسـئولیت
اشارهای زشده است .بهزظر می رسد تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت تـا حـدودی بـه
ت عیین ماهیت چنین مسئولیتی وابسته است که در ایـن مقالـه بـه کمـو حقـوق فرازسـه ایـن
موضوع بررسی خواهد شد.
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تقصیر ،کارآموز ،کارفرما ،مسئولیت.
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مقدمه
یکی از مصادیق مسئولیت مدزی زاشی از عمل غیر ،مسئولیت کارفرما ،صنعتار و پیشهور زسبت
به خسارات زاشی از فعل کارآموزان آنها میباشد (عبداهلل ،1888 ،ص )131که ایـن مسـئولیت
بر مبنای ازتفـاع از عمـل گماشـتاان اسـت (بـادینی  ،1981،ص .)111مـادۀ  1111ق.م.ف در
خصوص مسئولیت معلمان و صنعتاران مقرر میدارد ...« :معلمان و صنعتاران مسـئول جبـران
خسارت وارده از سـوی دازـ آمـوزان و شـاگردان در زمـازی کـه تحـت زظـر ایشـان هسـتند،
میباشند» ( .)Viney . Jourdain , 1998, p.1012میان مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر و
مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز ،تفاوت وجود دارد و عرح جداگازۀ هریو ظاهراً منطقی
و موجه است ،زیرا مسئولیت زاشی از عمل کارآموز دارای ویژگیهایی است که عرح جداگازۀ آن
را ضروری میسازد (  .)Le Tourneau. Cadiet, 1998, p.843این مسئولیت از یو عرف شـبیه
به مسئولیت مدزی والدین زاشی از اعمال فرززدازشان و از سویی شبیه مسئولیت مدزی کارفرمـا
زاشی از عمل کارگر و از عرفی شبیه مسئولیت مدزی آموزگار زاشی از عمل داز آموز میباشـد
( .)Bertolaso,2009, p.2به همین دلیل یکی از موضوعاتی که در عرح مستقل ایـن مسـئولیت
بیاثر زبوده ،تردید بر سر ماهیت این زهاد اسـت 1کـه در ایـن مقالـه بـا روش تطبیقـی بررسـی
خواهد شد.

 .1مبحث اول فصل پنجم قازون کار در خصوص کارآموزی است و بهزظر میرسد از مطالعۀ قازون کار بر میآید کـه
مفهوم کارآموز بسیار ز دیو به کارگر بوده و به همین دلیل برابر مادۀ  3ق.ک ،کارآموزان زی مشمول مقـررات
موجود در قازون کار هستند .مادۀ  3مقرر میدارد« :کلیۀ کارگران ،کارفرمایان ،زمایندگان آزـان و کـارآموزان و
زی کارگاهها مشمول مقررات این قازون میباشند»؛ باوجوداین ،شمول قازون کار بر کـارآموز فقـد در خصـوص
تعهدات کارفرما و کارآموز در مقابل یکدیار و مسـئولیتهـای ایشـان در مقابـل هـم زاشـی از زقـ تعهـدات
یادشده اثر خواهد داشت .برای مثال ،مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در قازون کـار در خصـوص
کارآموزان هم قابل اعمال خواهد بود .مادۀ  31مقرر میدارد«:کارفرمایان و مسئوالن کلیـۀ واحـدهای موضـوع
مادۀ  83این قازون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمینحفاظت و سـ مت و
بهداشت کارگران در محید کار ،وسایل و امکازات الزم را تهیه و در اختیار آزـان قـرار داده و چاـوزای کـاربرد
وسایل فوقالذکر را بهآزان بیاموززد و در خصوص رعایت مقـررات حفـاظتی و بهداشـتی زظـارت زماینـد .افـراد
مذکور زی مل م به استفاده و زاهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجـرای دسـتورالعملهای مربوعـۀ
کارگاه میباشند» .این مقررات در تعیین ماهیت مسئولیت مدزی کارفرمایان ،صنعتاران و پیشهوران در مقابـل
کارآموزان تأثیرگذار است ،اما در مورد مسئولیت کارفرما زاشی از عمل شاگرد در مقابل اشـخاص ثالـث ،قـازون
کار مقررهای زدارد .به همین دلیل در خصوص مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث زاشی از عمـل کـارگر
مادۀ  11ق.م.م مقرره ای مناسب است ،اما دربارۀ مسـئولیت کارفرمـا در مقابـل اشـخاص ثالـث زاشـی از عمـل
کارآموز در حقوق ایران مقررهای وجود زدارد و باید به عرح آن اقدام شود.
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شناخت ماهیت و جایگاه مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارآموز
 .1تفکیک کارآموز از دیگر اشخاص
در مادۀ  1111ق.م.ف به مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر و به مسئولیت والدین زاشـی از
عمل صغیر و به مسئولیت آموزگار زاشی از عمل داز آموز و به مسئولیت مدزی استادکار زاشی
از عمل کارآموز اشاره شده اسـت .در حقـوق ایـران زیـ در مـواد  0و  11ق.م.م بـه مسـئولیت
کارفرما زاشی از عمل کارگر و مسئولیت سرپرست زاشی از عمـل صـغیر و مجنـون اشـاره شـده
است .تصریح به چنین مسئولیتهایی زشان میدهـد کـه ایـن مسـئولیتهـا بـاوجود تشـابهات
فراوان ،زمی توازند یکسان باشند و مطالعۀ دکترین و آرای قضـایی فرازسـه زشـاندهنـدۀ وجـوه
اشتراک و تمای آنهاست 1کـه در قسـمتهـای بعـدی کـارآموز را از دیاـر اشـخاص تفکیـو
میزماییم.

 .1 .1کارگر و کارآموز
شباهت کارگر و کارآموز در این است که هر دو تابع کارفرما بوده ،بـه حسـاک کارفرمـا فعـالیتی
ازجام میدهند و حقوقبایر کارفرما بهحساک میآیند .اما تفاوت آنها این است کـه کـارآموز در
حال یادگیری آموزشهای حرفه ای است و عبیعی است که مهارت و کاردازی که در یو کـارگر
وجود دارد ،هنوز در کارآموزان که زوعاً از بین جوازان هستند ،وجود زدارد ( Buffelan- Lanore
), Larribau-Terneyre ,2008 , p.683؛ به همین دلیل شـاید کارفرمـا وظیفـۀ آمـوزش دارد تـا
بیتجربای گماشته سبب خسارت زاردد (بادینی ،1981 ،ص.)911

 .2 .1کارآموز و صغیر
شباهت کارآموز و صغیر این است که کارآموزان افراد صغیر یـا زوجـوان هسـتند و کمتـر اتفـاق
می افتد که شخص بالغی برای کارآموزی ز د کارفرمایی برود .همچنین ،همانگوزه که یو صغیر
تحت مراقبت و مواظبت شخص دیاری است ،اصوالً کارآموز زی به دلیـل سـن پـایین و تجربـۀ
 .1در حقوق ایران عبق مادۀ  111ق.ک ،کارآموز چنین تعریف شده است« :از لحاظ مقررات این قازون کـارآموز بـه
افراد ذیل اع ق میشود :الف) کسازی که فقد برای فرا گرفتن حرفۀ خاص ،بازآموزی یـا ارتقـا مهـارت بـرای
مدت معین در مراک کارآموزی و یا آموزش و یا آموزشااههای آزاد آموزش میبینند .ک) افرادی که بـهموجـب
قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفۀ خاصی برای مدت معین که زاید بر سه سـال زباشـد ،در کارگـاهی
معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارزد مشروط بر آزکه سن آزهـا از  13سـال کمتـر زبـوده و از  18سـال
تمام بیشتر زباشد».
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زاکافی تحت زظر و مراقبت استادکار قرار میگیرد .باوجوداین ،تفـاوت آنهـا در ایـن اسـت کـه
صغیر به حساک سرپرست فعالیتی ازجام زمیدهد ،درحالی که کارآموز فعالیتی به زفع و حسـاک
کارفرما ازجام می دهد و زی در حال یادگیری اع عات حرفهای میباشد .بـهعبـارتی ،سرپرسـت
مکلف به مواظبت و مراقبت است و از فعل و ترک فعل شخص تحـت مراقبـت زفعـی زمـیبـرد،
درحالی که استادکار از ازجام کار از سوی کارآموز در حین یادگیری بهره میبرد.

 .3 .1کارآموز و دانشآموز
شباهت کارآموز و داز آموز این است که کارآموز زی زوعاً شخص صغیر یا جوازی است که زـ د
آموزشدهندهای تعلیم می بیند .امـا تفـاوت هـر دو در ایـن اسـت کـه کـارآموز فقـد در حـال
یادگرفتن آموزشهای حرفه ای است ،درحالی که دامنۀ اع عاتی که به داز آموز داده میشود،
بسیار گسترده است .همچنین داز آموز به حساک آموزگار فعالیتی ازجام زمیدهد ،درحالی که
کارآموز زهتنها به زفع و حساک کارفرما و استادکار فعالیتی ازجام میدهد ،بلکه حقوقبایر است.
تفاوت دیار در این است که عرفاً به استادکاری که در حال یـاددادن اع عـات حرفـهای اسـت،
آموزگار اع ق زمیشود و کارآموز زی داز آموز تلقی زمیگردد .وازاهی محیطی که داز آمـوز
در آن به یادگیری میپردازد ،یو محید آموزشی است؛ درحالی که مکـازی کـه کـارآموز در آن
بهسر می برد ،ال اماً محید آموزشی زیست و ممکن است کارگاه یا حتی محـل اقامـت اسـتادکار
باشد (.)Buffelan- Lanore ,Larribau-Terneyre , 2008, p.683

 .2تأملی در ماهیت مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارآموز
پرس اساسی در خصوص مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز ،این است که این مسئولیت
در کدام یو از عبقات مسئولیت مدزی زاشی از عمل غیر میگنجد؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـ
بین سیستم های حقوقی اخت ف عقیده وجـود دارد .از یـو عـرف چنـین مسـئولیتی را جـ
«مسئولیت مدزی مراقب زسبت به اعمال شخص تحت مراقبت» بـهشـمار مـیآورزـد و از سـوی
دیار می توان آن را زوعی «مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع» دازست .تفـاوت احکـام و
آثار آنها تعیین ماهیـت مسـئولیت مـدزی یادشـده را ضـروری مـی سـازد کـه بـه بررسـی آن
میپردازیم.

 .1 .2اول ،توجیه مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارآموز بر مبنای مراقبت
در سیستم های حقوقی برگرفته از حقوق آلمان ،چنـین مسـئولیتی زـوعی «مسـئولیت مراقـب
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زسبت بـه اعمـال افـراد تحـت مراقبـت» ( La responsabilité du surveillant du fait de son

 )surveilléاست و همان گوزه که مراقب کودک ،مازنـد آموزگـار یـا پـدر و مـادر مسـئول عمـل
کودک میباشد ،کارفرمایی که به شاگردی حرفهای را آموزش میدهد ،دارای همـان مسـئولیت
مدزی است .در حقوق فرازسه مسئولیت کارفرما یـا صـنعتاران زاشـی از عمـل شـاگرد در مـادۀ
 1111ق.م.ف در کنار مسئولیت آموزگاران مطرح شده است .در زااه اول بهزظـر مـیرسـد کـه
مسئولیت صنعتاران زاشی از فعل شاگردازشان ،مشابه مسئولیت مدزی آموزگاران زاشی از فعـل
داز آموزازشان است .بهعبارتی ،با توجه بـه جایاـاه عـرح ایـن مسـئولیت در حقـوق فرازسـه،
می توان چنین زتیجه گرفت کـه هـر دو مسـئولیت ،یعنـی مسـئولیت آموزگـار زاشـی از عمـل
داز آموز و مسئولیت کارفرما زاشی از عمل شاگرد یا کارآموز ،زوعی مسئولیت مراقـب زاشـی از
عمل شخص تحت مراقبت میباشد .از سویی زویسندگان قازون مدزی فرازسه به این تشابه دامن
زده ازد و این تشابه از اینجا الهام گرفته که در هر دو مورد ،زوعی آموزش مطرح است .همانگوزه
که آموزگار به داز آموز آموزشهایی میدهد ،صنعتار زی به شاگرد اع عـات حرفـهای را یـاد
می دهد .در 1881م این قرابت بین معلمان و صنعتاران بـه ایـن زحـو توجیـه مـیشـد کـه در
خصوص معلمان و صنعتاران و والدین فرض تقصیر وجود دارد .در سال 1390م فـرض تقصـیر
در مورد معلمان منتفی شد و امروز شباهت تنها بین مسئولیت والدین و صنعتاران وجود دارد1
( .) Le Tourneau ,Cadiet , 1998, p.843در حقوق ایـران مسـئولیت مـدزی اشـخاص مراقـب
زسبت به اعمال افراد تحت مراقبـت در مـادۀ  0ق.م.م چنـین مطـرح شـده اسـت« :کسـی کـه
زااهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قازوزاً یا بر حسب قرارداد بهعهدۀ او مـیباشـد در صـورت
تقصیر در زااهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از زاحیۀ مجنون یا صغیر میباشد »...؛
بنابراین اگر مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز به دلیل مراقبتـی اسـت کـه بایـد کارفرمـا
بهعنوان سرپرست از کارآموز بهعمل آورد ،مسئولیت کارفرما زاشـی از عمـل کـارآموز ،مشـمول
مادۀ  0ق.م.م است ،زه مادۀ  11ق.م.م و زیاندیده باید تقصیر کارفرما در زاهداری یا مواظبت را
اثبات کند.

 .1به عبارت دیار ،از این منظر مسئولیت مدزی صنعتاران زسبت به فعل شاگردازشـان ،تـابع همـان رژیـم حقـوقی
مسئولیت است که والدین زسبت به عمل فرززدازشان دارزد ( Viney , Jourdain , 1998, p.1012 et; Bertolaso
),2009, p.2؛ با این تفاوت که ل ومی زدارد شاگرد صغیر باشد و زیازی زیست که شاگرد با کارفرمـا و صـنعتار
هم یستی داشته باشد و فقد الزم است که حادثه در زمازی اتفاق بیفتد که شاگرد تحت مراقبت و تحـت زظـر
کارفرما یا صنعتار باشد ( .)Mazeaud, 1978) , p.505گفتنی است که در حقوق برخی از کشورهای اسـ می
زی این مسئولیت مبتنی بر زاهداری و مواظبت از دیاری است (عبداهلل ،1888 ،ص.)131
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 .2 .2دوم ،توجیه مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارآموز بر مبنای تبعیت
رویۀ قضایی فرازسه می توازست مسئولیت صنعتار زاشی از فعل شاگرد را بـه مسـئولیت متبـوع
زاشی از عمل تابع یا بهعبارتی مسئولیت کارفرما زاشـی از عمـل کـارگر ز دیـو سـازد .در ایـن
صورت چنین مسئولیتی زوعی «مسئولیت متبوع زاشی از عمـل تـابع» ( La responsabilité du
 )commettant du fait du son préposéخواهد بود ،زیرا شاگرد زیـ مازنـد کـارگر تحـت اوامـر
کارفرما بوده ،به حساک او فعالیتی را ازجام میدهد .هرچند هماکنون برخی از محـاکم فرازسـه،
مسئولیت صنعتار زاشی از عمل شاگرد را به مسئولیت مدزی والدین ز دیو ساختهازد ( Viney,
 )Jourdain, 1998, p.1013و محاکم مایلازد چنین مسئولیتی را مسئولیت متبوع زاشی از عمل
تابع زدازسته ،آن را زوعی مسئولیت مدزی مراقب زسبت به اعمال شـخص تحـت مراقبـت تلقـی
زمایند .1بااینحال به زظر برخی ،این ازتظار زی می رود که در فرازسه تحوالت مسـئولیت مـدزی
وضعیت حقوقی شاگرد را به وضعیت حقوقی یو کارگر معمولی حقوقبایر ز دیو ساخته ،هـر
دو را زوعی مسئولیت متبوع زاشی از عمل تابع بهشـمار آورد .چنـانکـه زویسـندگان قـازون 11
ژوئیه  1301که قرارداد کارآموزی را زوعی قرارداد کار تلقی کرده ،تعهدات عرفین ایـن قـرارداد
را تدوین زمودزد ،شاید برای آنها منطقی بود که به رژیم خاص مسئولیت مدزی صنعتار زاشـی
از فعل شاگرد اشارهای زکنند و بهزوعی آن را قسمی از مسئولیت مـدزی متبـوع زاشـی از عمـل
تابع بدازند.1
 .1این تفسیر که در ابتدا ممکن است تا حدودی شافتآور باشد ،در مفهـوم «کـارآموزی» زهفتـه اسـت کـه بـرای
مدت های عوالزی است که در فرازسه مطرح بوده است .چنانکه پروفسور کاربوزیه خاعر زشان ساخته است که
این زهاد بازمازدۀ دورازی است که در فرازسه ،شاگرد ز د استادکار ارت اق کرده ،مسکن اختیـار مـیزمـود و زـ د
وی ززدگی میکرد و بهزوعی عضوی از اعضای خازواده استادکار بهحساک میآمـد ( Carbonnier, 1998, p.410
 .)et; Bacache-Gibeili , 2007, p.255بهعبارتی ،این زهاد یادآور دورازی اسـت کـه شـاگرد کـه معمـوالً عفـل
صغیری بود ،کازون خازوادۀ خوی را رها میکرد و در منـ ل اسـتادکاری بـرای یـاد گـرفتن حرفـهای اقامـت
میکرد؛ بهعبارتی استادکار جازشین پدر چنین شاگردی میشد .در این فرض ،مواظبـت و زاهـداری و تربیـت
شاگرد برعهدۀ استادکار قرار می گرفت و عبیعی بود که چنین استادکاری مازند پـدر مسـئول اعمـال زیـانبـار
چنـین شـاگردی باشـد ( .)Malaurie ,Aynes, Stoffel-Munck, 2007, p.78بـه تعبیـر برخـی ،در ایـن دوران
«اقتدار» پدر به استادکار ازتقال مـی یافـت و درزتیجـه اسـتادکار مسـئول اعمـال شـاگرد بـهحسـاک مـیآمـد
(.)Benabant ,2007, p.411
 .1از سویی ،مطالعۀ این قازون زشان میدهد که بر اِعمال مادۀ  1111ق.م.ف بیتأثیر زبوده است .زیرا در این قـازون
برای آموزشهای حرفهای که از سوی مراک کارآموزی تخصصی ازجام میشود ،جایاـاه مهمـی درزظـر گرفتـه
شده است که در فرازسه چنین مراک ی دایر شدهازـد و بـه زـوعی مـدتی کـه شـاگرد تحـت مراقبـت و زظـارت
کارفرمای خوی است ،کاه پیدا کرده است و از آن پس ،عمل شاگرد مـیتوازـد سـبب مسـئولیت معلمـی
شود که از زظر تئوری به وی آموزش داده است و گاه فعل شاگرد سبب مسـئولیت دولـت شـده ،کمتـر باعـث
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در حقوق فرازسه قازون 1301م به شاگرد مفهومی در حد یـو کـارگر مـ دبایـر داده و بـه
همین دلیل عبیعی است که به صنعتار زی بهعنوان یو کارفرما زاریسته شود ،و ایـن امـر بـه
زوعی ماهیت مسئولیت صنعتار زاشی از فعل شاگرد را به مسئولیت مدزی متبوع زاشـی از تـابع
تن ل خواهد داد؛ چنانکه شاگرد زوعی تابع و صنعتار زوعی متبوع خواهد شد .در چنین اوضاع
و احوالی رژیم مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شاگرد ،جای خود را به مسـئولیت متبـوع
زاشی از عمل تابع خواهد داد و بهعبارتی صحنه را به زفع مسئولیت متبوع زاشـی از عمـل تـابع
ترک خواهد کرد .زموزه ای از این استدالل را میتوان در آرای شعبۀ دیوان عالی کشـور فرازسـه
مشاهده زمود .به همین دلیل در حقوق فرازسه شعبۀ دوم مـدزی در  13دسـامبر  1319چنـین
زظر داده است که مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از فعل شاگرد در مسئولیت مدزی متبوع زاشی
مسئولیت مدزی کارفرمای خود میگردد .بنابراین شاید بتوان گفت که قازون  11ژوئیه  1301بهزـوعی بـهعـور
غیرمستقیم ،جایااه مادۀ  1111ق.م.ف ،یعنی مسئولیت کارفرما و صنعتار و پیشهور زاشی از عمل کـارآموز را
تن ل داده ،زیرا درعمل ،از قرن بیستم به بعد کارآموزی ز د کارفرما تا حدودی کاه پیدا کـرده اسـت .شـاید
موارد یادشده بوده که درعمل مادۀ  1111ق.م.ف را چنان بیهوده و عبث کرده است که محاکم کمتر بـه فکـر
تحول در این زهاد حقوقی افتادهازد تا آن را از حالت «قیممآبازـه و پـدرمآبازـه» ( )Paternalisteخـار سـاززد و
بهزوعی آن را از مسئولیت مراقب زاشـی از فعـل شـخص تحـت مراقبـت جـدا زماینـد؛ چراکـه تقریبـاً تمایـل
حقوقدازان فرازسه این است که این مسئولیت به زوع مسئولیت مدزی متبوع زاشـی از عمـل تـابع تغییـر یابـد،
زیرا رابطۀ کارآموزی که شاگرد را به استادکار مرتبد میسازد ،بسیار شبیه به رابطۀ گماشتای و تبعیـت اسـت
که کارگر را به کارفرما پیوزد میدهد و به همین دلیل بهتر میبود این مسئولیت از زوع مسئولیت متبوع زاشـی
از عمل تابع بهشمار میرفت .در حقوق فرازسه برابر مـادۀ  110-1قـازون کـار ،قـرارداد کـارآموزی «یـو زـوع
قرارداد کار از زوع خاص» است .همچنین به زظر برخی ،از زظر فهم اجتماعی ،مفهوم شاگرد بـه کـارگر و تـابع
بیشتر ز دیو است تا به داز آموز یا کودک ،و از عرفی از منظر زیـاندیـده چـه فرقـی مـیکنـد کـه کـارگر
حقوقبایر کارفرما یا شاگرد درحال آموزش چنین کارفرمایی به وی خسارت وارد آورده باشد .ایـن امـر سـبب
شده است تا فروغ مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از فعل شاگرد به تابازی خود بـاقی زمازـد و بـه افـول دائمـی
خود و بهعبارتی بهزوعی به محو شدن خود ادامه دهد .دو دلیل میتوازد توجیهکنندۀ این محو شـدن تـدریجی
مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از فعل شاگرد باشـد .اولـی زـوعی دلیـل عینـی از اوضـاع و احـوال اقتصـادی و
اجتماعی است .امروزه در سایۀ تحوالت اقتصادی و اجتماعی« ،شاگردی» ز د استادکار مفهوم خـود را ازدسـت
داده ،زیرا امروزه ترکیبی از کار و اع عات سبب شده است تا همازند گذشته به شاگردی ز د اسـتادکار ع قـه
چندازی زشان داده زشود و همین امر مادۀ  1111ق.م.ف را بهگوزهای تحتالشعاع قـرار داده ،مسـئولیت مـدزی
صنعتار زاشی از فعل شاگرد تحتالشعاع قرار گرفته است .دومین دلیل در تحوالت حقوقی خ صه شده اسـت.
از دید برخی از حقوقدازان تفاوتی میان کارگر و شاگرد زیست و مسـئولیت صـنعتار زاشـی از فعـل شـاگرد را
شبیه مسئولیت مدزی کارفرما زاشی از کارگر تلقی میکنند .در حقوق فرازسه زموزـهای از ایـن دیـدگاه وجـود
دارد؛ هرچند باوجود اص ح قازون مدزی در سال 1811م دوباره مسئولیت مربوط بـه کـارآموز و شـاگرد حفـ
شده است.
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از عمل تابع مستغرق گشته است و به همـین دلیـل مسـئولیت مـدزی صـنعتار زاشـی از فعـل
شاگرد ،بر مبنای مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع تج یه و تحلیل شده اسـت .هرچنـد
به گمان برخی از زویسندگان حقوق مدزی فرازسه چنین استداللهایی قازعکننده زیست .چنین
زهادهایی بر مبنای اصل عدم جمع مسئولیتها قابل تحلیل است؛ مسئولیت مدزی متبوع زاشـی
از عمل تابع یو زهاد و مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شاگرد زهـادی دیاـر اسـت و بـه
همین دلیل در چنین مواردی باید به مسئولیت مدزی صـنعتار زاشـی از عمـل شـاگرد اسـتناد
شود ،زه به مسئولیت مدزی متبوع زاشـی از عمـل تـابع ( Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck,
 .)2007, p.78 N.153 et; Bertolaso, 2009, p.2در حقوق ایران زی مادۀ  11ق.م.م مصـداقی از
مسئولیت متبوع زاشی از عمل تابع است که مقرر میدارد« :کارفرمایازی که مشمول قـازون کـار
هستند مسئول جبران خسارتی میباشند که از عرف کارکنان اداری و یا کارگران آزان در حین
ازجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است  .»...در این صـورت ،اگـر قائـل بـه ایـن باشـیم کـه
مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز به دلیل مراقبت وی از کارآموز زیسـت ،بلکـه بـه علـت
رابطۀ گماشتای و تبعیت بین ایشان است ،مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کـارآموز تـابع مـادۀ
 11ق.م.م خواهد بود ،زه مادۀ  0ق.م.م و بنابراین اگر تقصیر مفـروض باشـد (صـفایی ،رحیمـی،
 ،)918/1983زیاندیده زیازی به اثبات تقصیر زدارد.

 .3 .2نظر برگزیده و آثار آن
در حقوق ایران اگر مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز را زوعی مسـئولیت شـخص مراقـب
زاشی از عمل شخص تحت مراقبت بدازیم ،مشمول مادۀ  0ق.م.م میگردد .درزتیجه زیـاندیـده
باید تقصیر مراقب یعنی استادکار را ثابت زماید .اما اگر مسـئولیت یادشـده را زـوعی مسـئولیت
متبوع زاشی از عمل تابع بدازیم ،مسئله تابع مادۀ  11ق.م.م شده ،زیـاندیـده زیـازی بـه اثبـات
تقصیر زخواهد داشت .در مقام داوری بین اخت ف یادشده در خصوص ماهیت مسئولیت کارفرما
زاشی از عمل کارآموز ،اگر بخواهیم مسئولیت صنعتاران و پیشهوران زسبت به فعـل کـارآموزان
را در یکی از اقسام مسئولیت زاشی از عمل غیر قرار دهیم ،در آغاز باید اذعان داشت که تعیـین
ماهیت مسئولیت یادشده به زحو دقیق و منحصر ممکن زیست و این مسئولیت از عبعی دوگازه
برخوردار است .از یو منظر ،چنین مسئولیتی در عبقۀ مسئولیت مدزی مراقب زسبت به عمـل
شخص تحت مراقبت میگنجد که بر مبنای «مراقبت از دیاـری» () La surveillance d'autrui
است ( )Viney, Jourdain ,1998, p.820که در این موارد شخصی مکلف به مراقبت و مواظبـت
از دیاری است و شخص تحت مواظبت زی زیـاز بـه چنـین مراقبـت و مـواظبتی دارد .در ایـن
وضعیت اگر شخص تحت مراقبت ،سبب ورود خسارت به دیاری شود ،شخصـی کـه مکلـف بـه
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زاهداری و مواظبت بوده ،مسئول جبران خسارت زاشی از فعل شخص تحت مراقبـت اسـت .در
این موارد« ،مسئولیت زاشی از عمل غیر بـر مبنـای ضـعف جسـمی یـا دمـاغی شـخص تحـت
مراقبـت» ( Les responsabilités de fait d’autrui fondées sur la faiblesse de la personne
 )surveilléeاست ( .)Martini,Losfeld , 2000 , p.94به عبارت دیار ،مسئولیت زاشـی از عمـل
غیر «ضمازت اجرای تکلیف به مراقبت» ( )La sanction d'un devoir de surveillanceاست .در
این مورد که اغلب کارآموز شخص جوان و بی تجربه است ،ایـن وضـعیت یعنـی جـوان بـودن و
بیتجربای در هناام یادگیری یو حرفه میعلبد تا صنعتار یا پیشهور از وی مواظبت بـهعمـل
آورد .درعینحال میتوان چنین توجیه زمود که صنعتار یا پیشهور زسبت به کارآموز زیـ دارای
اقتدار است .از سوی دیار ،زمیتوان ازکار کرد که به دلیل مشارکت صنعتار و پیشهور و کارآموز
در یو فعالیت ،میتوان چنین مسئولیتی را از منظر مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمـل تـابع
زی توجیه کرد ( .)Viney,Jourdain,1998, p.820باوجوداین ،ازتخـاک یکـی از ایـن دیـدگاههـا
گری زاپذیر می زماید .بنابراین ،با اینکه مسئولیت مـدزی کارفرمـا زاشـی از عمـل شـاگرد هـم بـا
مقررات مسئولیت مدزی مراقب زسبت بـه اعمـال شـخص تحـت مراقبـت سـازگار اسـت و هـم
میتوازد زوعی مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع بهشمار آید و بهرغم اینکه ازتخاک یکـی
از این دیدگاهها کار چندان سادهای زیست ،اما بهزظر میرسد ماهیت مسـئولیت مـدزی کارفرمـا
زاشی از عمل کارآموز بسیار شبیه به مسئولیت مـدزی متبـوع زاشـی از عمـل تـابع اسـت ،زیـرا
کارآموز زی هرچند در حال یادگیری است ،اما به دستور کارفرما فعـالیتی را بـه زفـع وی ازجـام
می دهد .وازاهی در حقوق ایران ،عرح چنـین مسـئولیتی ضـروری اسـت ،زیـرا اگـر مسـئولیت
یادشده را مسئولیت مراقب زسبت به عمل شخص تحت مراقبت بهحساک آورده ،آن را مشـمول
مادۀ  0ق.م.م بدازیم ،الزم است تا کارآموز همیشه محجور باشـد؛ چراکـه قلمـرو مـادۀ  0ق.م.م
ظاهراً محدود به مواردی است که مباشر فعل زیـانبـار مجنـون یـا صـغیر باشـد ،درحـالی کـه
کارآموزان گرچه زوعاً از اشخاص زوجوان و جوان میباشند ،اما صغیر و مجنون زیستند .از سویی
اگر چنین مسئولیتی را زوعی مسئولیت مراقبتی بهحساک آوریم ،کارفرمایان بـه بهازـۀ آمـوزش
دادن ،گاه فعالیتهای خطرزاک را برعهدۀ کارآموزان گذاشته ،به بهازـه اینکـه زـوعی مسـئولیت
مراقبتی است ،از فرض تقصیر مندر در مادۀ  11ق.م.م فرار کرده ،زیاندیـده مجبـور اسـت تـا
تقصیر کارفرما را اثبات کند و این به ضرر زیاندیده است؛ زیرا تقصیر مـازعی اسـت بـر سـر راه
مسئولیت (جعفریتبار ،1939 ،ص )331و مصالح اجتماعی رویاردازی از زظریۀ تقصیر را توجیه
میکند ( غمامی ،1901 ،ص ،)11همچنانکه راه بهازه را بر کارفرمـا مـیگشـاید .زیـرا کارفرمـا
می توازد همیشه کارگر خود را در حال آموزش تلقی زموده ،با اع ق کارآموز بـه وی از زیـر بـار
م سئولیت فرار کند؛ درحالی که اگر کارآموز را مازند کارگر زوعی تابع بهشمار آوریم و مسـئولیت
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کارفرما را زوعی مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع تلقی زماییم ،با توجـه بـه وحـدت دو
مسئولیت ،راه فرار از جبران خسارات بسته خواهد شد .از عرفی زیاندیـده هـم دزبـال جبـران
خسارت زاشی از عمل تابعین یو کارفرما بوده ،بـرای وی چنـدان تفـاوتی زمـیکنـد کـه تـابع
یادشده در حال آموزش بوده است یا زه.

 .3جایگاه کارآموزی در حقوق ایران
 .1 .3سیر تاریخی
عرح کارآموزی در قوازین ایران به سال 1990ش بر میگردد که در مادۀ  1قازون کار 1990ش
کارآموز بدینسان تعریف شده بود« :کارآموز از لحاظ این قازون به افرادی اع ق میشود که بـه
سن  18سال تمام زرسیده و بهمنظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفـه یـا صـنعت مخصوصـی عبـق
قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر  1سال زباشد در یو کارگاه یا کـ سهـای
مخصوص اشتغال داشته باشند» .در مادۀ  1قازون پی گفته که قلمرو قازون را مشخص میکرد،
به کارآموز اشارهای زشده است و به گمان برخی قازون کـار شـامل کـارآموز زمـیشـد .در سـال
 1913ش قازون کارآموزی تصویب شد که مفهـوم کـارآموزی را بـه برخـی از کـارگران تسـری
میداد (ایروازی ،1939 ،ص .)33مادۀ  1قازون کارآموزی مقرر میداشت« :کارآموز شخصی است
که بر عبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا اف ای مهارت در رشـته معینـی از صـنایع در
کارگاهها یا مراک کارآموزی که بهوسیلۀ صاحبان صنایع بهموجب این قازون تأسیس میشود یـا
در مراک وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراک کارآموزی که وزارتخازۀ مذکور تشخیص
دهد مشغول گردد .اشخاصی که مشمول قازون اسـتخدام کشـوری یـا سـایر قـوازین و مقـررات
استخدامی میباشند مشـمول مقـررات ایـن قـازون زخواهنـد بـود» .درحقیقـت مـادۀ  1قـازون
کارآموزی این قید را اضافه کرد که کارآموزی یا باید در کارگاه یـا مراکـ ی کـه کارفرمایـان یـا
وزارت کار تأسیس کردهازد صورت گیرد یا در مراک ی که وزارت کار تأیید میکند (مهر،1938 ،
ص )118تا اینکه در مادۀ  111قـازون جدیـد کـار مصـوک 1913ش اشخاصـی کـه مـیتوازنـد
مصداقی از کارآموز باشند مشخص شده است .برابـر ایـن مـاده« :از لحـاظ مقـررات ایـن قـازون
کارآموز به افراد ذیل اع ق میشود :الـف) کسـازی کـه فقـد بـرای فـرا گـرفتن حرفـۀ خـاص،
بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراک کارآموزی و یا آموزش و یـا آموزشـااههـای
آزاد آموزش میبینند .ک) افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی بـه منظـور فـرا گـرفتن حرفـۀ
خاصی برای مدت معین که زاید بر سه سال زباشد ،در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کـار
اشتغال دارزد مشروط بر آزکه سن آزها از  13سال کمتر زبوده و از  18سال تمام بیشتر زباشد».
تبصرۀ  1مادۀ یادشده مقرر میدارد« :کارآموزان بند الف ممکن است کارگرازی باشند که مطابق
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توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراک کارآموزی معرفی میشـوزد و یـا داوعلبـازی باشـند کـه
شاغل زیستند و رأساً به مراک کارآموزی مراجعه میزمایند» .همچنین مادۀ  1آیینزامۀ موضـوع
تبصرۀ مادۀ  111قازون کار جمهوری اس می ایران با اص حات ازجامشده در سال 1908ش ،در
تعریف کارآموز مقرر میدارد« :کارآموز فردی است که بهمنظور فراگیری رشتههـای خاصـی در
آموزشااه ثبت زام میکند».

 .2 .3قلمرو مقررات
باوجود مادۀ  3قازون کار کـه مقـرر مـیدارد« :کلیـۀ کـارگران ،کارفرمایـان ،زماینـدگان آزـان و
کارآموزان و زی کارگاهها مشمول مقررات این قازون میباشند» و با توجه به بند الف مـادۀ 111
قازون کار که در آن چنین آمده است« :کسازی که فقد برای فرا گرفتن حرفۀ خاص ،بـازآموزی
یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراک کارآموزی و یا آموزش و یا آموزشااههای آزاد آموزش
میبینند» ،میتوان دو گروه را تمیی داد :گروه زخست ،کارگرازی که با کارفرما رابطۀ قرارداد کار
داشته ،به مراک معرفی میشوزد که حکم آنها در مواد  119و  111قازون کار پی بینی شـده
است و مشمول مقررات کار هسـتند (موحـدیان ،1981 ،ص)18؛ گـروه دوم ،اشخاصـی کـه بـا
کارفرما رابطۀ کاری زدارزد ،اما داوعلب یادگیری هستند و به مراک کارآموزی مراجعه میکننـد
که برابر مادۀ  111کارآموز شمرده می شوزد ،امـا بـه زظـر برخـی مشـمول قـازون کـار زیسـتند
(عراقی ،1980 ،ص.)193

 .3 .3مسئولیت ناشی از فعل کارآموز
در خصوص مسئولیت کارفرما زسبت به خود کـارآموز مشـکل خاصـی وجـود زـدارد .زیـرا اگـر
بپذیریم که تعهدات کارفرما قراردادی است ( خدابخشی ،1983 ،ص ،)189در قرارداد کارآموزی
بهعور ضمنی امنیت شاگرد مورد تعهد کارفرما میباشد .اما در مقررات موجود در حقـوق ایـران
به مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز اشارۀ شفافی زشده است .تنها شاید بتـوان از برخـی
مقــررات مازنــد مــادۀ  11قــازون کــارآموزی ســال 1913ش بــهدشــواری چنــین مســئولیتی را
استنباط زمود .برابر مادۀ  11قازون یادشده« :کلیۀ مراک ی که در اجرای ایـن قـازون بـهوسـیلۀ
کارفرمایان تشکیل شده و میشود توسد کارفرما و یا کارفرمایـان مربـوط اداره خواهـد شـد»...
که ب ا توجه بـه مـدیریتی کـه کارفرمـا بـر مراکـ کـارآموزی و کـارآموزان دارد ،مسـئول عمـل
آنهــا اســت .همچنــین مــادۀ  8آیــینزامــۀ زحــوۀ تشــکیل و ادارۀ م سســات کــارآموزی
مصوک 1913ش مقرر میدارد« :مدیران م سسات کارآموزی موظفند قبل از ثبت زام کارآموزان
تا حدود امکان دربارۀ ص حیت اخ قی آزـان تحقیـق زماینـد و از پـذیرفتن کسـازی کـه واجـد
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ص حیت اخ قی زیستند خودداری زمایند .توجه به وضع رفتار و اخـ ق کـارآموزان در محـید
م سسه از وظایف مدیران م سسات کارآموزی اسـت» کـه برابـر مـاده ،مـدیران بایـد بـر رفتـار
کارآموزان مواظبت و مراقبت داشته باشند و درصورتی که از این وظیفه تخطی ورززـد ،مسـئول
اعمال کارآموزان میباشند.

 .4 .3رویۀ قضایی
بهزظر می رسد رویۀ قضایی ایران هنوز مجال آن را زیافته است تا بـه صـورت دقیقـی مسـئله را
بررسی کند .باوجوداین ،با جستجو در برخی از آرا ،زموزههـایی هـرچنـد متفـاوت از مسـئولیت
مربوط به فعل شاگرد میتوان یافت که بهزوعی مربوط به خسارات وارد بـر شـاگرد اسـت .بـرای
زموزــه در قــرار منــع تعقیــب شــمارۀ 8883303111188119ـــ  13/3/88پروزــدۀ شــمارۀ
 88/888310شعبۀ  111دادیاری دادسـرای عمـومی و ازقـ ک مشـهد در خصـوص مسـئولیت
کارفرما زسبت به شاگرد اتوبوسی چنین آمده است« :راجع به شکایت آقایـان و خـازمهـا 1ــ،...
1ـ9 ،...ـ1 ،...ـ3 ، ...ـ1 ،...ـ0 ،...ــ8 ،...ــ ،...اولیـای دم مرحـوم رضـا ...علیـه آقایـان زـورعلی ...و
محمدابراهیم ...دایر بر بیاحتیاعی در حین کار مرحوم از عریق عدم زظارت و عدم آمـوزش بـر
کار ایشان منتهی به قتل غیرعمدی مرحوم رضا ...بدین صورت که پس از خالیشـدن السـتیو
اتومبیل (اتوبوس شماره ،)...آن مرحوم اقدام به جـو زدن زیـر اتومبیـل جهـت تعـوی چـر
آسیبدیده میزماید و حسب تحقیقات صورتگرفته و زظر کارشناس حـواد کـار ،جـو را در
جای زامناسبی قرار میدهد و به دلیل سناینی اتومبیل و عدم تحمل محل قرار دادن جو ،آن
محل ،شکسته و سبب سقوط اتومبیل و صدمه دیدن مرحـوم از زاحیـه سـر و زهایتـاً فـوت وی
میشود .اولیای دم تقصیر را متوجه مالو یا مالکین اتومبیل میدازند از این جهت کـه کارفرمـا
محسوک میشوزد و به دلیل قصور ،مس ول میباشند .دادیاری تحقیق الزم را جهت احراز واقـع
بهعمل آورد ...و با توجه به جمیع محتویات پروزده ...و زظر به این کـه هرچنـد رابطـۀ مرحـوم و
مس والن ظاهری حادثه ،مبتنی بر تبعیت حقوقی و اقتصادی میباشد و در این روابـد ،ضـوابد
ایمنی و سطح استازداردهای آن ،بسـیار گسـترده اسـت و کـوچکترین خطـای کارفرمـا ،سـبب
مسئولیت جبران خسارت میباشد و سیاست تقنینی و رویکردهای اقتصادی زیـ بـر حمایـت از
کارگر تأکید دارزد اما هرگ زمیتوان از قواعد عقلی و پذیرش عرفـی مسـئولیت ،عـدول زمـود و
مسئولیتی بدون توجیه را مقرر زمود و زظر به ایـن کـه هرچنـد تقصـیر کـارگر ،جـ در حالـت
غیرقابل بخشای بودن آن ،اثری در رفع مسئولیت از کارفرما زـدارد امـا قاعـدۀ اقـدام فقهـی و
ارتکاک عملی که بهوضوح داللت بر تحقق سبب حادثه دارد ،میتوازد مازع از تحقـق مسـئولیت
کارفرما شود و در این پروزده زی علیرغم این که رازندۀ اتومبیل ،آن را جهـت تعمیـرات چـر ،
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جلو تعمیرگاه قرار داده ،به مس والن آن زی اع م زموده و شاگرد تعمیرگاه زی جهت قـرار دادن
جو حاضر شده بود ،اما مرحوم ،خود اقدام میزماید و ظاهراً وضع جسمی مناسبی زی زداشـته
 ...بنابراین ازتساک حادثه به خود مرحوم علت اصلی حادثه است و برخ ف زظر بازرس ادارۀ کار،
کارفرما (خواه مالکین باشند و خواه رازندۀ اتومبیل در زمان حادثه) عرفاً و قازوزاً زظارت دیاـری
زمیتوازند داشته باشند و مرحوم ،خود از تجربۀ چندین ساله شاگردی اتوبوس برخوردار بـوده و
امری را زیاز به بازگو زمودن الزم زداشته است ،ضمن ایـن کـه قـرار گـرفتن اتوبـوس در محـل
تعمیرگاه ،داللت بر تخطی مرحوم از دستور دارد زیرا اگر قـرار بـود خـود آن مرحـوم اقـدام بـه
تعوی چر زماید ،اتوبوس را تا جلو تعمیرگاه حرکت زمیدادزد و بـه شـاگرد تعمیرگـاه اعـ م
زمیکردزد که جهت تعمیر اقدام زماید و زظر به این که اصل زی عدم ازتساک حادثه به متهمـان
میباشد و اولیای دم زی دالیل قابل قبولی ارائه زدادهازد و اعطا مهلت جهت صـلح بـین آزهـا و
متهمان زی فع ً بیزتیجه است لذا دادیاری به استناد اصـول مـذکور و بـه جهـت عـدم کفایـت
دلیل ،قرار منع تعقیب متهمان را صادر و اع م میدارد.1»... .

 .1این مسئولیت زی مورد استفتا قرار گرفته است؛ چنانکه در یو مورد پرس شده است :کارگری در سـاختمازی
که زیر زظر معمار ساخته میشده مشغول بهکار بوده است و شاگرد جوشکار زی به دسـتور اسـتاد جوشـکار بـا
دستااه جوش که عبق زظر کارشناس از حساسیت کامل برخوردار زبوده ،با وجود رعوبت کـه معمـوالً موجـب
اتصال برق می شود ،مشغول جوشکاری بوده است؛ بهعوری که در اثر ایجـاد لـرزش جوشـکار و کـارگر هـر دو
متوجۀ خطر میشوزد ،ولی احتمال میدهند که خطر جدی زباشد .در این موقع به دستور معمار ،کـارگر بـرای
آوردن زبشی برای جوش دادن وارد حیاط سـاختمان مـیشـود کـه در اثـر برخـورد و تمـاس زبشـی بـا آهـن
ساختمان و اتصال برق دچار برقگرفتای شده ،فوت میکند .حال بـا ایـن وصـف کسـی ضـامن دیـۀ زـامبرده
خواهد بود یا زه ،و در صورت ضمان چه کسی ضامن دیه است ،معمار یا استادکار و صاحب دسـتااه جـوش یـا
شاگرد جوشکار که متصدی و مباشر جوشکاری بوده است؟ در پاسخ گفته شده اسـت :در فـرض یادشـده اگـر
جریان کار عادی و متعارف بوده ،مخصوصاً با اینکه کارگر احتمال خطر میداده است ،کسی ضامن زیست ،ولـی
اگر معلوم شود که این واقعه مستند به بیاحتیـاعی غیـرمتعـارف بـوده ،یعنـی مـوردی اسـت کـه معمـوالً در
اینگوزه موارد جوشکار باید احتیاط بکند و اهمیت آن را به کارگر تذکر دهد و مسامحه کـرده ،دیـه بـر عاقلـۀ
شاگرد جوشکار است .مشابه این پرس دربارۀ مراک درمازی مطرح شده است .پرس این بـوده اسـت کـه در
مراک آموزشی که پ شو متخصص تربیت میزمایند ،به دلیل کمی مهارت دستیاران و دازشجویان ،عـوارض و
خطرهایی متوجۀ جان بیمار می شود ،اگر احیازاً زقص عضو و فوتی واقع شود ،ضامن دستیار مربوعـه اسـت یـا
پ شو مسئول و استادیار مربوعه؟ درپاسخ گفته شده است کـه اگـر دسـتیار در کـار خـود مسـتقل و آگـاه از
خطرها باشد ،ضامن است و اگر آلت دست استاد باشد ،ضامن زیست.
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مفاهیم صنعتگر یا پیشهور و کارفرما و شاگرد یا کارآموز
 .1مفهوم صنعتگر یا پیشهور و کارفرما
در مادۀ  1111ق.م.ف در خصوص مفهوم صنعتار مطلبی وجود زدارد .مفهوم صنعتار در حقوق
ما در حیطۀ حقوق کار چندان رایج زیست و ممکن است گفته شود ،بهتر است در حقوق ایـران
با تأکید بر مفهوم کارفرما از کاربرد واژۀ صنعتار پرهیـ شـود .از سـویی بـا اینکـه صـنعتار بـا
کارفرما بیارتباط زیست ،بهزظر میرسد مجالی زمیمازد تـا صـنعتار بـا کارفرمـا مقایسـه شـود
(قاسمزاده ،1908 ،ص ،)111زیـرا در حقـوق فرازسـه گرچـه برابـر مـادۀ  1111-1قـازون کـار،
صنعتار زی مازند کارفرما موظف است تا مبالغی را به حساک کارآموز بریـ د ،ولـی وظیفـه دارد
تعلیماتی به وی بدهد .همچنین صنعتار از آموزگار جداست ،زیـرا صـنعتار شـاگرد را وادار بـه
فعالیتی میکند (لوراسا ،1903 ،ص .)08از سوی دیار ،بهزظر میرسد صنعتار را زمیتـوان بـه
پیشهوران یا تجار تشبیه زمود ،زیرا تجار باید اسم خـود را در دفـاتر مخصوصـی ثبـت زماینـد و
همین امر میتوازد وجه تمای صنعتار و تاجر باشد ( .)Bertolaso, 2009, p.4در دیدگاه دیـوان
عالی فرازسه ،تعریف صنعتار یو امر موضوعی اسـت و مشـمول زـوعی ارزیـابی مـاهوی بـوده،
معنای موسعی برای آن درزظر گرفته میشود .بیدلیل زیست که در یو رأی به باغبان زیـ واژۀ
صنعتار اع ق شده است ( .)Bertolaso, 2009, p.4میتوان گفت منظور از صنعتار یا کارفرمـا
در مادۀ  1111ق.م.ف ،عبارت است از شخص استادکار یا کارفرمایی که حرفـه یـا هنـری را بـه
شخصی آموزش میدهد ( )Le Tourneau, Cadiet, 1998, p.843و شامل هر کسی میشود کـه
شاگردی را برای تعلیم آموزشهای حرفه ای پذیرفته و در عـوض شـاگرد زیـ ازجـام بخشـی از
فعالیتهای مربوعه را برعهده گرفته است (.)Viney, Jourdain ,1998, p.1015

 .2مفهوم شاگرد یا کارآموز
با توجه به زبود تعریفی از صنعتار در قازون مدزی فرازسه ،زباید ازتظـار داشـت کـه کـارآموز یـا
شاگرد زی تعریف شده باشد .باوجود این ،تردیدی زیست که کارآموز از کارگر متمای است ،زیـرا
بهرغم شباهت فراوان آنها ،مازند ضرورت بیمه کردن ایشان یا پرداخت مبلغی به آنهـا ،زبایـد
فراموش کرد که کارگر تابع کارفرماست و این امر هم مهم زیست که در حال فراگیری هست یـا
زه ،ولی شرط اع ق کارآموز به شاگرد این است که در حال یادگیری آموزشهای حرفهای باشد
( .)Carbonnier, 1998, p.410 et. Bertolaso ,2009,p.4از سـوی دیاـر بایـد بـین کـارآموز و
کودک تفاوت قائل شد ،زیرا صرف زظر از مبازی واحد آنها در زمان تدوین قازون مـدزی فرازسـه
در سال 1881م ،ل ومی زدارد که شاگرد یا کارآموز از زظر سنی کودک صغیری باشد؛ به همـین
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دلیل شخصی که به سن بلوغ رسیده و حتی سن وی فراتر از سن بلوغ باشـد ،مـیتوازـد تحـت
شرایطی کارآموز بهحساک آید ( .)Bertolaso, 2009, p.4به همـین دلیـل در خصـوص کـارآموز
شرط سنی وجود زدارد (عوجی ،1883 ،ص)118؛ هرچند در عمل بسیار کم اتفاق میافتـد کـه
شخص بالغی کارآموز باشد ( .) Flour, Aubert, Savaux , 2001, p.181از این منظـر مـیتـوان
گفت کارآموز یا شاگرد ،شخصی است که بهمنظور یادگیری هنر یـا حرفـهای زـ د اسـتادکار یـا
کارفرما شاگردی میزماید .زکتۀ قابلتوجه اینکه هرچند در برخی از کتـاکهـا بـه صـغیر بـودن
شاگرد اشاره شده است ،اما ازآزجا که سن شاگرد اهمیت چندازی زدارد ،صغیر بـودن از شـراید
شاگرد یا کـارآموز زیسـت ( .)Le Tourneau . Cadiet . 1998/843در حقـوق ایـران مـادۀ 111
ق.ک ،کارآموز را تعریف کرده است .برابر این ماده« :از لحاظ مقررات این قازون کارآموز به افـراد
ذیل اع ق میشود :الف) کسازی که فقد برای فـرا گـرفتن حرفـۀ خـاص ،بـازآموزی یـا ارتقـا
مهارت برای مدت معین در مراکـ کـارآموزی و یـا آمـوزش و یـا آموزشـااه هـای آزاد آمـوزش
میبینند .ک) افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی بهمنظور فراگرفتن حرفۀ خاصی برای مدت
معین که زاید بر سه سال زباشد ،در کارگاهی معین به کـارآموزی تـوأم بـا کـار اشـتغال دارزـد
مشروط بر آزکه سن آزها از  13سال کمتر زبوده و از  18سال تمام بیشتر زباشد».

 .3رابطۀ میان صنعتگر و پیشهور با کارآموز
رویۀ قضـایی فرازسـه بـرای تحقـق مسـئولیت مـدزی صـنعتار و پیشـه ور در خصـوص اعمـال
کارآموزازشان شرط مهمی را الزم میدازد و آن بررسی رابطۀ میان کارآموز ،صـنعتار و پیشـه ور
است که معموالً ماهیت رابطۀ یادشده «رابطۀ کارآموزی» ( )La relation d'apprentissageاست
( ) Le Tourneau , Cadiet , 1998, p.843که بهزظر میرسد محاکم فرازسوی تـا حـدودی ایـن
رابطه را موسع تفسیر میزمایند .زکتۀ قابل توجه این است که احراز رابطۀ کـارآموزی یـو امـر
موضوعی است و محاکم باید شراید و اوضاع و احوال متنوعی را درزظر گیرزـد .شـرایطی مازنـد
تشکی تی که در اختیار کارآموز قرار گرفته یا این موضوع که شاگرد ز د صنعتار سـکوزت دارد
یا زه ،ازجمله مسائلی است که درزظر گرفته میشود .همچنین اع عات حرفـهای داده شـده بـه
شاگرد یکی از عناصری است که در احراز رابطۀ کارآموزی میتوازد مورد توجه قرار گیرد .عـرف
زی در این میـان زقـ عمـدهای را بـازی مـیکنـد .بـرای مثـال ،شخصـی سـه سـال در یـو
ماهیفروشی کار میکرد و بعد از سه سال سبب اضرار شده و گفته شده است عرفاً زمیتـوان در
زمان وقوع خسارت وی را شاگرد محسوک کرد ،زیرا برای فراگیری حرفه ای مازند ماهی فروشـی
معموالً سه سال وقت صرف زمیشود (.)Bertolaso, 2009, p.4
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مسئولیت کارفرما و صنعتگر و پیشهور
 .1مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد کارآموزی
یکی از وظایف وزارت کار و امور اجتماعی برابر مادۀ  180ق.ک ،فراهم ساختن امکازات آمـوزش
برای باال بردن داز فنی کارگران است .در این راستا ،افـ ون بـر تشـکیل مراکـ کـارآموزی از
سوی وزارت کار و امور اجتماعی ،در مواردی آموزشااههای فنی و حرفـهای آزاد زیـ بـهوسـیلۀ
اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروازه از وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش صنعت
یا حرفۀ معین تأسیس میشوزد (مادۀ  111ق.ک) .در این موارد مازنـد فرازسـه بـین کـارآموز و
آمــوزشدهنــده «قــرارداد کــارآموزی» ( ) Le contract d'apprentissageمنعقــد مــیشــود
( )Jourdain,2007, p.107 et; Mazeaud ,1978, p.504 et; Bourassin, 2013, p.194؛ هرچنـد
امروزه این رابطۀ کارآموزی است که اهمیت پیدا کرده ،زه قرارداد کارآموزی .به همین دلیـل در
حقوق فرازسه در غیاک یو قرارداد کتبی موافق با شراید قازون کار زی در صورت احـراز رابطـۀ
کــارآموزی ،صــنعتار یــا پیشــهور مســئول جبــران خســارت زاش ـی از عمــل کــارآموز اســت
()Bertolaso,2009, p.3؛ چنانکه به زظر برخی ،حتی ل ومی به این قرارداد زیست ،بلکـه کـافی
است که عم ً شاگرد در حال یادگیری حرفهای باشد (سـنهوری ،1338 ،ص .)1191در حقـوق
ایران زی چنین قراردادی در مادۀ  111ق.ک .پی بینی شده و این قـرارداد مازنـد هـر قـرارداد
دیاری موجب تعهداتی بر عهدۀ عرفین اسـت و زقـ هـر کـدام سـبب مسـئولیت کارفرمـا یـا
کارآموز در مقابل یکدیار است.1

 .2مسئولیت مدنی کارفرمای آموزشدهنده ناشی از عمل کارآموز
در قرارداد کارآموزی ،تعهدات و حقوق و تکالیف عرفین در مقابـل همـدیار تبیـین مـی شـوزد.
این تبیین حقوق و تکالیف ،در بررسـی مسـئولیت زاشـی از عمـل شخصـی آمـوزش دهنـده در
 .1برای مثال ،برابر مادۀ  111ق.ک ،کارگری که مطـابق تبصـرۀ  1مـادۀ  111بـرای کـارآموزی در یکـی از مراکـ
کارآموزی پذیرفته میشود ،مکلف است تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به عور منظم در برزامـههـای
کارآموزی شرکت زموده ،مقررات و آیین زامه های واحد آموزشی را مراعات کند .بدیهی است که هـر کـارآموزی
موظف است تا به تعهدات مندر در قرارداد کـارآموزی عمـل زمایـد و درغیـر ایـنصـورت مسـئول پرداخـت
خسارت است .از سوی دیار ،آموزش دهنده زی مکلف به رعایت وظایفی اسـت .بـرای مثـال ،مـادۀ  118ق.ک.
مقرر میدارد« :مراک کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز وسایل و تجهی ات کافی را مطابق استازداردهای
آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و بهعور منظم و کامل حرفۀ مورد زظـر را بـه او
بیاموززد .همچنین مراک مذکور باید برای تأمین س مت و ایمنی کارآموز در محید کارآموزی امکازـات الزم را
فراهم آورزد» .بدیهی است زق هریو از تعهدات ،سبب مسئولیت مدزی قراردادی خواهد شد.
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مقابل کارآموز و مسئولیت زاشی از فعل شخصی کارآموز در مقابل آمـوزش دهنـده مفیـد اسـت.
اما از مجموع این حقـوق و تکـالیف ،اصـوالً در خصـوص مسـئولیت آمـوزش دهنـده در مقابـل
اشــخاص ثالــث دربــارۀ جبــران خســارات زاشــی از اعمــال کــارآموز چنــدان مطلــب صــریحی
بــهچشــم زمــیخــورد تــا بتــوان بــه قســمی از مســئولیت زاش ـی از عمــل غی ـر دســت یافــت
( .) Mazeaud ,1978, p.504بــدیهی اســت کــه مســئولیت صــنعتار ی ـا آمــوزشدهنــده در
مقابــل اشــخاص ثالــث ،در خصــوص افعــال زیــانبــار کــارآموز ،از مســئولیت کارفرمایــان در
خصوص اعمال کارگرازشان جداست .زیرا از خود قازون کار برمیآید که گاه خود کارگر اف ون بر
قرارداد کار با کارفرما ،دارای قرارداد کارآموزی با وی زی میباشد و گاه کارآموز ،قـرارداد کـار بـا
آموزشدهنده زدارد .صرف زظر از این وضعیت ،اگر کارآموز سبب خسارت به شخص ثالـث شـد،
بهزظر میرسد آموزشدهنده در مقابل اشخاص ثالث ضامن است .در مواردی که کارآموز ،کارگر
هم باشد ،اما از باک وظایف محوله بر حسب قرارداد کار سبب خسارت ثالث شود ،کارفرمـا برابـر
مادۀ  11ق.م.م مسئول است .اما در فرضی که کارآموز در هناام کارآموزی سـبب خسـارت بـه
ثالث شود ،ظاهراً زمیتوان به مـادۀ  11ق.م.م اسـتناد زمـود؛ زیـرا مـادۀ  11ق.م.م در خصـوص
خسارات زاشی از عمل کارگر بوده ،درحالی که در اینجا بحث کارآموز مطرح است .در مـادۀ 11
ق.م.م کارگر کسی است که در مقابل دریافت حقِ سعی به درخواست کارفرما کار میکند (مـادۀ
 0ق.ک) .اما در قرارداد کارآموزی ،آموزشدهنده خواه کارفرما باشد یا زباشـد ،فقـد متعهـد بـه
آموزش یو حرفه است و همـین امـر کـارآموز را از کـارگر جـدا مـیسـازد ( Mazeaud,1978,
 .)p.504به همین دلیل در حقوق فرازسـه اگـر کـارآموز خسـارتی بـه شـخص ثالـث وارد آورد،
مستند قازوزی آن متفاوت است و آمـوزش دهنـده برابـر مـادۀ  1111ق.م.ف مسـئول اسـت .در
حقوق مدزی ایران چنین مقرره ای زیست ،اما میتوان اذعان داشت که هرگـاه شخصـی بـر کـار
دیاری زظارت و کنترل داشته ،بهزوعی بین ایشان رابطۀ تبعیت و گماشتای وجود داشته باشد،
شخص دارای قدرت کنترل و زظارت ،مسئول خساراتی است که شخص تحت زظـر بـه شـخص
ثالث وارد میآورد که در مادۀ  11ق.م.م ،یعنی مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر ،بـه یکـی
از مصادیق آن اشاره شده است و مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز زی مـیتوازـد یکـی از
مصادیق آن بهشمار رود.

شرایط مسئولیت
به زظر برخی از زویسندگان حقوق مدزی فرازسه ،برای مسئولیت آمـوزش دهنـده زاشـی از فعـل
زیانبار کارآموز ،شراید چندگازهای الزم است ()Bertolaso, 2009, p.4؛ چنانکه کـارآموز بایـد
تحت زظر و کنترل و تحت مراقبت و زاهداری آموزش دهنده بوده و مرتکب فعل زیان باری شده
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باشد ( ،) Mazeaud,1978, p.505زیـرا صِـرف داشـتن کـارآموز دلیـل بـر تقصـیر و مسـئولیت
آموزشدهنده زیست .این شراید در ادامۀ مقاله مطرح میشود.

 .1شرط اول ،رابطۀ کارآموزی
زخستین شرط این است کـه بـین آمـوزشدهنـده و کـارآموز «یـو رابطـۀ کـارآموزی» ( Une

 )relation d’apprentissageوجود داشـته باشـد ( .) Le Tourneau, Cadiet,1998, p.843ایـن
رابطه زی چنان گسترده است که صنعتار یا آموزشدهنده به همۀ اشخاصی اع ق میگردد که
به افراد دیار آموزشهای حرفهای میدهند و از این رابطۀ کارآموزی قابـل اسـتنباط اسـت کـه
حتماً باید آموزشهای حرفهای به شـاگرد جـوان داده شـود ( Flour, Aubert, Savaux ,2001,
.)p.194

 .2شرط دوم ،تقصیر در نظارت و مراقبت
شرط دوم این است که خسارت زمازی ر دهد که کـارآموز تحـت زظـارت و مراقبـت اسـتادکار
باشد و همین امر زشان میدهد که تقصیر و کوتاهی صنعتار در مواظبـت و مراقبـت از شـاگرد
زی شرط تحقق مسئولیت است .حقوقدازان فرازسه معتقدزد که از مادۀ  1111ق.م.ف برمیآیـد
که این تقصیر مفروض است؛ یعنی هرگاه خسارتی از فعل شاگرد ر دهد ،فرض بـر ایـن اسـت
که استادکار در زاهداری و مواظبت از شاگرد کوتاهی کرده اسـت .شـعبۀ کیفـری دیـوان عـالی
فرازسه زی در  11ژوئن  1388به همین فرض اشاره کرده و مقرر داشـته کـه ایـن بسـیار مهـم
است که فعل زیانبار در ساعت و لحظهای ر داده باشد که شـاگرد تحـت مواظبـت و مراقبـت
استادکار بوده است .باوجوداین ،بهزظر میرسد استناد به این فرض بر حسب اینکـه شـاگرد زـ د
استادکار ززدگی میکند یا زه تفـاوتهـایی داشـته باشـد ()Bertolaso, 2009, p.6؛ بـهعبـارتی
درخصوص شرط تقصیر صنعتار در مواظبت و مراقبت از شاگرد ذکر این زکته ضروری است که
احراز تقصیر صنعتار بر حسب داشتن یا زداشتن ززـدگی مشـترک ممکـن اسـت صـورتهـای
متفاوتی داشته باشد .در فرضی که شـاگرد زـ د صـنعتار باشـد و بـا وی ززـدگی کنـد ،وظیفـۀ
مراقبت و مواظبت از شاگرد محدود به ساعت کاری زبوده ،در خار از ساعات کاری زی وظیفـۀ
مواظبت از شاگرد برعهدۀ صنعتار است؛ مازند موردی کـه شـاگردان یـو صـنعتار کـه بـا وی
ززدگی میکردزد ،در یو روز تعطیل هناام بازی با ترقه سـبب آتـ سـوزی شـدزد و صـنعتار
مسئول اعمال ایشان دازسته شد .البته بر این امر اسـتثناهایی زیـ وجـود دارد؛ بـرای مثـال در
دیوان عالی فرازسه زظر داده شده است که در فرضی که کارآموز با صنعتار ززدگی کنـد ،امـا در
یو روز تعطیل ز د والدین خوی رفته ،با آنها به سر برد و در آن روز سبب اضرار بـه دیاـری
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گردد ،والدین مسئول اعمال وی میباشند .یا در فرض دیار ،هناامی کـه شـاگرد زـ د صـنعتار
اقامت داشته ،اما ساعاتی را برای شرکت در آموزش های علمی ز د صنعتار زبـوده و سـبب ورود
خسارت به دیاری شده است ،صنعتار مسئول اعمال وی شمرده زمیشود ( Bertolaso, 2009,
 .)p.7اما در مواردی که کارآموز با صنعتار دارای سکوزت مشـترکی زیسـت ،بـدیهی اسـت کـه
مواظبت و مراقبت بیشتر دارای یو مفهوم مادی شده و چنـین وظیفـه ای محـدود بـه سـاعات
کاری بوده و درزتیجه در صورتی صنعتار مسئول اعمال کارآموز است که خسارت زاشی از عمل
کارآموز در ساعات کاری باشد .البته در این موارد در راستای حمایت از زیان دیـده یـو مفهـوم
حقوقی زی برای وظیفۀ مواظبت و مراقبت درزظر گرفته شده است و حتی زمـازی کـه کـارآموز
تحت کنترل فی یکی صنعتار زیست ،ممکن است صنعتار مسئول اعمال وی تلقی شود؛ مازنـد
فرضی که کارآموز در مسیر رفت و آمد سبب ورود خسارت به دیاری گردد ( Bertolaso, 2009,
.)p.7

 .3شرط سوم ،فعل زیانبار
شرط سومِ مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از فعل شاگرد ،این است که کارآموز فعل زیانباری را
ازجام دهد .در مادۀ  1111ق.م.ف ،مسئولیت صنعتار و استادکار منوط به ایـن اسـت کـه فعـل
زیانباری از سوی شاگرد ازجام شده باشد .این فعل زیانبار ممکن است مقصرازه باشد یا زباشـد.
در اینجا این پرس قابل عرح است که آیا شاگردی که مرتکب فعل زیـانبـار شـده ،در مقابـل
زیاندیده از زوعی مصوزیت برخوردار است؟ آیا زیاندیده میتوازد بر مبنای مواد  1118و 1111
ق.م.ف و در حقوق ایران مطابق مقررات ات ف و تسبیب علیه شاگرد مستقیماً عرح دعوی کند؟
در خصوص مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع ،حقوقدازان فرازسه معتقدزد که اگر تـابع
در راستای وظیفۀ خود عمل کرده باشد ،از زوعی مصوزیت برخوردار است و زیاندیده زمیتوازـد
به وی رجوع کند .به زظر برخی از حقوقدازان همـان مصـوزیتی کـه در خصـوص بنـد  3مـادۀ
 1111ق.م.ف ،یعنی دربارۀ تابع وجود دارد ،در مورد بند  1یعنی مسـئولیت مـدزی شـاگرد زیـ
می توازد وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیتی که در خصوص تابع وجود دارد و از دسـتورات متبـوع
اعاعت می کند ،همان وضعیت دربارۀ شـاگرد زیـ موجـود اسـت ،چراکـه وی زیـ از دسـتورات
صنعتار یا استادکار اعاعت میزماید .در این موارد اگـر تخلـف عمـدی از سـوی شـاگرد وجـود
داشته باشد ،بهزظر می رسد بهتر است مصوزیت شاگرد استثنا شود .در حقوق فرازسه در مواردی
دادگاه ها حتی در خصوص تقصیر عمدی شاگرد زی صنعتار را مسئول دازستهازد؛ برای مثال در
شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور فرازسه در تاریخ  1ژوئیه  1389در موردی که شاگرد بـا ضـربۀ
چاقو دوست خود را مجروح ساخته بود ،دادگاه صنعتار را مسئول شـمرد .همچنـین در شـعبۀ

333

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1633

کیفری دیوان عالی کشور فرازسه در تاریخ  1اکتبر  1383در موردی که شاگردی با اسلحه یـو
زفر را کشت و شخصی را مجروح ساخت ،اسـتادکار مسـئول شـمرده شـد .در مـورد تقصـیرات
غیرع مدی شاگرد زی در محاکم فرازسه آرایی وجود دارد که در آنها استادکار مسـئول شـمرده
شده است؛ چنان که در رأی شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور فرازسه در تـاریخ  98ژوئـن 1319
در موردی که شاگردی در حواد رازندگی سبب مرگ شخصی شده ،استادکار مسئول دازسـته
شده است .همچنین در شعبۀ کیفری دیوان عـالی کشـور فرازسـه بـه تـاریخ  3اکتبـر 1311در
موردی که شاگردی با دوچرخه به زردبان زقاشی برخورد کرد و سـبب خسـارت گردیـد و خـود
شاگرد مقصر شناخته شد؛ بر این مبنا میتوازست استادکار مسئول بهشمار آید .مثـال دیاـر در
شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور فرازسه به تاریخ  11آوریل  1311است که دیوان ،عمل شـاگرد
را در مورد کور کردن چشـم کـودکی ،آزچنـان تقصـیری تشـخیص داده کـه سـبب مسـئولیت
شخصی خود شاگرد و زی استادکار دازسته است .در شعبۀ کیفری در تاریخ  18فوریه  1333در
موردی که شاگردی برای ترک من ل استادکار برای تسریع کار از پنجره بیـرون پریـده و سـبب
خسارت به عابر پیادهای شده ،زه تنهـا شـاگرد ،بلکـه اسـتادکار را زیـ مسـئول شـناخته اسـت1
(.)Martini , Losfeld, 2000 , p.95et; Bertolaso, 2009, p.7.

 .4شرط چهارم ،وجود آموزشهای حرفهای
( Renault-

شرط دیار این است که صنعتار باید یو سری از اع عات شغلی را به شاگرد بدهد
)Brahinsky,2007, p.320؛ چنانکه الزم است کارآموز بهعنوان تابع در حال یـادگیری هنـر یـا
حرفهای ز د استادکار باشد .درغیر اینصورت ،فاعل فعل زیانبار ،دیار شاگرد زبوده و فقد تـابع
است و درزتیجه اگر سبب خسارت شود ،بحث جبران خسارت ،مشمول مسئلۀ مسئولیت مـدزی

 .1در اینجا اشاره به این زکته الزم است که اگر مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شاگرد ،شبیه بـه مسـئولیت
مدزی والدین زاشی از عمل کودک صغیر باشد ،در این صورت همان تحوالتی که در خصـوص تقصـیر مفـروض
والدین ر داده است ،در اینجا زی قابل اعمال خواهد بود .در خصوص مسئولیت مدزی والـدین زاشـی از عمـل
کودکان صغیرشان ،شعبۀ دوم مدزی دیوان عالی کشور فرازسه به تاریخ  18می  1881چنـین زظـر داده اسـت
که مسئولیت مدزی والدین زاشی از اعمال کودک صغیری که با آنها ززدگی میکند ،منوط به تقصـیر کـودک
زیست؛ درزتیجه اگر مسئولیت مدزی استادکار زاشی از عمل شاگرد شبیه به مسئولیت مـدزی والـدین زاشـی از
عمل کودک صغیرشان باشد ،باید پذیرفت که زتیجۀ رأی اخیر در خصوص مسئولیت مـدزی صـنعتار زاشـی از
عمل شاگرد زی تسری داده شده است و به این ترتیب ،مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شـاگرد ،منـوط
به ارتکاک تقصیر شاگرد زیست .به عبارت دیار ،ارتکاک تقصیر یا فعل مقصرازۀ شاگرد الزم زبوده ،صـرف فعـل
زیانبار شاگرد در تحقق مسئولیت مدزی صنعتار کفایت میکند؛ هرچند مقصـرازه زباشـد ( Bertolaso, 2009,
.)p.8
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کارفرما زاشی از عمل کارآموز زبوده ،مسئلۀ یادشده مشمول بحث مسئولیت مدزی کارفرما زاشی
از عمل کارگر است.

 .5شرط پنجم ،ارتکاب فعل زیانبار در حین وظیفه یا به سبب آن
در بحث مسئولیت صنعتار زاشی از عمل کارآموز ،یکی از پرس های قابل توجه این اسـت کـه
آیا زیازی هست تا احراز گردد که بین فعل زیانبار کارآموز و وظیفۀ شغلی وی رابطـه ای وجـود
دارد؟ عرح این پرس از این زظر ضروری است که در خصوص مسئولیت متبوع زاشی از عمـل
تابع ،احراز این زکته اهمیت دارد کـه بـین عمـل تـابع و وظیفـه ای کـه متبـوع بـه وی محـول
میزماید ،باید رابطهای وجود داشته باشد و تقصـیر در راسـتای وظیفـۀ تـابع باشـد (قاسـمزاده،
 ،1988ص .)11به همین دلیل در خصـوص مسـئولیت کارفرمـا زاشـی از عمـل کـارگر ،زمـازی
کارفرما مسئول است که خسارت زاشی از فعل کارگر هناام ازجـام کـار یـا بـه سـبب آن باشـد
(کاتوزیــان ،1981 ،ص .)311مــادۀ  11ق.م.م در ایـن مــورد مقــرر مــیدارد« :کارفرمایـازی کــه
مشمول قازون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند کـه از عـرف کارکنـان اداری و یـا
کارگران آزان در حین ازجام کار یـا بـه مناسـبت آن وارد شـده اسـت  .»...در مـورد مسـئولیت
صنعتار زی این پرس قابل عرح است که آیا وجود این رابطه الزم است کـه خسـارت هناـام
ازجام کار یا به مناسبت آن یا به سبب کـار و وظیفـۀ کـارآموز باشـد یـا زـه؟ برخـی از محـاکم
فرازسوی به این پرس پاسخ منفی دادهازد و به زظر ایشان زیازی به رعایت ایـن شـرط زیسـت.
بیجهت زیست که در رأی  11آوریل  1311صادره از شعبۀ کیفری تصریح شده اسـت ،در ایـن
مورد که شاگردی با استفاده از یو وسـیله سـبب کـور شـدن کـودکی شـده اسـت ،اسـتادکار
زمی توازد به این بهازه معترض به حکم مسئولیت خوی باشـد کـه اسـتفاده از وسـیلۀ یادشـده
ارتباعی با وظیفۀ کارآموزی زدارد .با این استدالل اگر استادکار ،شاگرد را برای خریـد مایحتـا
شخصی خود به بیرون از کارگاه بفرستد و در ایـن زمـان از فعـل شـاگرد خسـارتی وارد شـود،
همچنان استادکار مسئول است .همچنانکه در رأی شعبۀ کیفری دیوان عالی فرازسه در تـاریخ
 19می  1310می توان چنین مثالی را دید که استادکاری که شاگرد خود را به بیرون از کارگـاه
برای خرید یو شیشه آبجو فرستاد و شاگرد سبب ورود خسارت گردید ،تردید وجـود دارد کـه
آیا چنین استادکاری می توازد مسئول دازسته شود یا زـه ،کـه بـا مبنـای مطـرحشـدن مسـئول
دازستن استادکار امر بعیدی زیست .در رأی شعبۀ کیفری دیوان عالی در تـاریخ  11مـی 1388
زی شاگرد تعمیرگاهی که موظف بود ساعت سی ده درک گاراژ را باز کنـد ،بـا اتومبیـل یکـی از
مشتریان گشت زده و سبب خسارت شده بود ،استادکار مسئول شناخته شده اسـت .بـه همـین
دلیل یو استادکار می توازد مسئول سرقتی باشد که شاگرد وی در ساعات و محل کـار مرتکـب
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شده است .این آرا زشاندهندۀ تمایل رویۀ قضایی بر تسهیل کار زیاندیـده اسـت تـا بـهراحتـی
بتوازد جبران خسارات زاشی از فعل شاگرد را از استادکار مطالبه کنـد (.)Bertolaso, 2009, p.9
بهزظر میرسد اتخاذ چنین تدبیری برای رعایت حال زیاندیده باشد ،زیرا عم ً کـارآموز ممکـن
است مالی برای جبران خسارت زداشته باشد و بهتر است جبران خسـاراتی هـم کـه ربطـی بـه
وظیفۀ کارآموز زدارد ،برعهدۀ صنعتاری قرار گیرد که فرض بر این است در مواظبت و مراقبـت
از کارآموز مرتکب تقصیر شده است1.

آثار و مبنای مسئولیت
 .1حق زیاندیده در رجوع به کارآموز و آموزشدهنده
این پرس به ذهن میرسـد کـه آیـا گذشـته از صـنعتار ،کـارآموز زیـ در مقابـل زیـاندیـده
مسئول جبران خسارت میباشد یا زه؟ در پاسخ ممکن اسـت گفتـه شـود کـه کـارآموز در ایـن
موارد مصون بوده ،فقد صنعتار مسئول اسـت ( .)Bertolaso, 2009, p.9امـا بـهزظـر مـیرسـد
در صــورت مصــوزیت کــارآموز ،زیــاندیــده از رجــوع بــه وی محــروم شــده و تنهــا دارای ای ـن
تضمین است که بر مبنای مسـئولیت زاشـی از عمـل غیـر ،فقـد بـه صـنعتار مراجعـه زمایـد.
درحالی که با اعتقاد به مسئولیت کارآموز ،زیان دیده زهتنها میتوازد بر مبنای مسـئولیت زاشـی
از عمل غیر به صنعتار مراجعه زماید ،بلکه بر مبنای مسئولیت زاشی از فعل شخصی مـیتوازـد
به کـارآموز مراجعـه کنـد ()Weill,Terré,1975, p.709؛ همچنـانکـه اگـر صـنعتار خسـارات
 .1در اینجا این پرس قابل عرح است که آیا به مح اینکـه شـاگرد بناـاه را تـرک زمـود ،آیـا مسـئولیت مـدزی
استادکار زی به پایان میرسد یا زه؟ ظاهراً رویۀ قضایی شفافی در این خصوص در فرازسه وجود زـدارد .هرچنـد
زظر داده شده است که در خ ل رفت و برگشت کارآموز زی استادکار ضامن است .یا هناامی که شاگرد بـدون
اجازه کارگاه را ترک کرده ،استادکار هنوز ضامن فعل زیانبار وی است .همچنین در مـواردی کـه شـاگرد زـ د
استادکار سکوزت دارد ،حتی برای افعال خار از کار و وظایف شغلی یا حتی در روزهای تعطیل زیـ اسـتادکار
ضامن فعل زیانبار شاگرد خود است؛ مار اینکه شاگرد در این روزها به محل سکوزت والـدین خـوی مراجعـه
کرده باشد .همچنین در مواردی که آموزشهای حرفهای از سوی مراک تخصصی داده میشود ،اگر شـاگرد در
لحظهای که در این مراک بهسر میبرد ،مرتکب فعل زیانبار گردد ،فرض تقصیر بر علیه اسـتادکار یـا صـنعتار
دیار قابل اعمال زبوده ،زیاندیده باید بـا اسـتناد بـه بنـد دیاـر مـادۀ  1111ق.م.ف و بـهعبـارتی بـر مبنـای
مسئولیت مدزی آموزگار زاشی از عمل داز آموز و بهعور سنتی با اثبات تقصیر عرح دعوی کند ،زه بر مبنـای
مسئولیت صنعتار زاشی از عمـل شـاگرد ( .)Viney,Jourdain,1998, p.1016بـه زظـر برخـی ،ایـن امـر زشـان
میدهد که مسئولیت استادکار به دلیل مراقبتی است که باید از شاگرد بهعمل آورد ،زه بـه علـت فعـالیتی کـه
شاگرد برای وی ازجام می دهد .به همین دلیل تا زمازی که استادکار بر شاگرد مواظبت و مراقبت دارد ،مسـئول
اعمال اوست؛ هرچند خار از ساعات کاری باشد (.)Flour, Aubert, Savaux, 2001, p.194
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 .2مبنای مسئولیت صنعتگر
در حقوق فرازسه با توجه به شباهت فراوان مسئولیت صنعتار زاشی از عمل شاگرد و مسـئولیت
والدین زاشی از عمل کودک ،میتوان مبنای مسئولیت صنعتاران را فرض تقصیر در زاهداری و
مواظبت از شاگرد دازست () Fabre-Magan ,2007, p.310؛ یعنی در خصـوص والـدین در ایـن
بند ،فرض بر تقصیر در زاهداری و تربیت است ،اما در مورد صـنعتاران فقـد فـرض تقصـیر در
زاهداری و مواظبت است یا فرض بر این است که استادکار تعلیمات زادرستی بـه کـارآموز داده
است ( ،)Starck,1972, p.260زیرا استادکار وظیفهای در مورد تربیت شاگرد زـدارد .هرچنـد بـه
زظر برخی دربارۀ استادکار زی زوعی فرض تقصیر در تربیت به صورت حاشیهای میتوان درزظـر
گرفت ،چراکه استادکار زی در تربیت شاگرد بیتـأثیر زیسـت ( Flour,Aubert, Savaux, 2001,
 .) p.193در این موارد اگر مبنای مسئولیت صنعتار تقصیر مفـروض باشـد ،منطقـی اسـت کـه
صنعتار بتوازد خ ف آن را اثبات کند .در شعبۀ دوم مدزی دیوان عالی کشور فرازسه به تاریخ 8
دسامبر  1311زظر داده شده است که صنعتاران در مدتی که شاگرد تحت مواظبـت و مراقبـت
آنهاست ،مسئول خسارات زاشی از عمل شاگردان خود هسـتند؛ ماـر اینکـه ثابـت کننـد کـه
زمی توازسته ازد از فعل زیان باری که منتهی به خسـارت شـده اسـت ،ممازعـت بـهعمـل آورزـد1
( .)Colin,Capitant,1935, p.197 et.v. Bertolaso,2009, p.9در حقـوق ایـران ازتخـاک مبنـا
 .1البته درعمل موارد معافیت کامل صنعتار در خصوص فعل زیان بار کارآموز بسیار زادر اسـت ،زیـرا اگـر از جنبـۀ
زظری ،فقدان تقصیر معافکنندۀ استادکار باشد ،درعمل چنین چی ی بهزدرت در حقوق فرازسه قابـل مشـاهده
است؛ چراکه درواقع مبنای مسئولیت صنعتار تقصیر بوده و این تقصیر زی مفـروض اسـت .اگـر بـرای دادگـاه
احراز شده باشد که خوازدۀ دعوی مقصر است ،دادگـاه زتیجـه مـی گیـرد کـه وی قـادر زبـوده ثابـت کنـد کـه
زمیتوازسته است از وقوع فعل زیانبار ممازعت بهعمل آورد .مطالعه در حقوق فرازسه زشان مـیدهـد کـه گویـا
رویۀ قضایی بیمیل زیست تا در مورد معافیت صنعتار تا حدودی سختگیری کنـد .چنـانکـه در یـو مـورد
شعبۀ کیفری دیوان در تاریخ  1ژازویه  1339از معاف کردن صنعتار به این دلیـل عفـره رفتـه اسـت کـه وی
می بایست از حضور شاگرد در درس اعمینان حاصل میکرد .در  18فوریه  1333شـعبۀ کیفـری چنـین زظـر
داده است که استادکاری که اجازه میدهد تا شاگردش از وسیلهای احتماالً خطرزاک استفاده کند ،زمیتوازد از
مسئولیت معاف باشد .به همین دلیل استادکاری که شاگردش مرتکب دزدی شده است ،زمیتوازد بـهآسـازی از
زیر بار مسئولیت عفره رود .باوجوداین ،سختگیری در شیوههای معافیت از مسئولیت به این معنا زیسـت کـه
مسئولیتِ استادکار مطلق بوده ،هیچ راه گری ی برای استادکار وجـود زـدارد؛ چنـانکـه در عمـل ،مـواردی در
حقوق فرازسه وجود دارد که در آن به معافیت صنعتار رأی داده شده است (.)Bertolaso, 2009, p.10
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وابسته به تعیین ماهیت مسـئولیت کارفرمـا زاشـی از عمـل کـارآموز اسـت .اگـر ماهیـت ایـن
مسئولیت را مازند مسئولیت مراقب زاشی از عمل شخص تحت مراقبت بدازیم ،چنین مسئولیتی
مشمول مادۀ  0ق.م.م شده ،اثبات تقصیر کارفرما بهعنوان مراقب برعهدۀ زیاندیده است .اما اگر
ماهیت مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز را مازند مسئولیت متبـوع زاشـی از عمـل تـابع
بدازیم ،مسئولیت یادشده مشمول مادۀ  11ق.م.م شده ،اثبـات تقصـیر کارفرمـا الزم زیسـت .بـا
توجه به مطالب پیشین که ماهیت چنین مسئولیتی ،زوعی مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل
تابع دازسته شده است ،بهزظر میرسد در این موارد اثبات تقصیر کارفرما الزم زباشد.

 .3تحوالت مبنا در حقوق فرانسه
زویسندگان فرازسوی اخیراً معتقدزد که در مبنای مسئولیت صنعتار تحوالتی ر داده است .بـه
زظر برخی امروزه فرض تقصیر به زفع زظریۀ خطر حذف شده است (.)Carbillac, 2008, p.221
همچنین به عقیدۀ برخی حقوقدازان ،مبنـای مسـئولیت آمـوزشدهنـدگان بـه تعیـین مبنـای
مسئولیت والدین وابسته است کـه مـیتـوان گفـت در حقـوق فرازسـه از زمـان رأی «برتـران»
( )Bertrandمبنـای مسـئولیت والـدین زـوعی مسـئولیت محـ مـیباشـد ( Terré, Simler,
 )Lequette,2005 , p.797 et; Dorsner-Dolivet,1997, p. 660که فقد با اثبات علـت خـارجی
میتوان از آن معاف شد .در رأی «فوالزوار» ( )Fullenwartدر تاریخ  3می  1381پذیرفتـه شـد
که برای فرض مسئولیت مدزی والدین کافی است که فعل کودک سبب مستقیم خسـارت بـوده
باشد .چنانکه فعل کودک منشأ خسارت زیاندیده باشد ،فقد احراز رابطـۀ سـببیت بـین فعـل
کودک و خسارت الزم است .درزتیجه دیوان مسئولیت مدزی محـ را جازشـین فـرض تقصـیر
ساخته است و به این ترتیب ،والدین برای فرار از مسئولیت باید حادثـۀ خـارجی مازنـد فـورس
ماژور را اثبات کنند .همچنانکه در رأی  13فوریه  1330دیوان پذیرفت که والدین برای رهایی
از مسئولیت باید فورس ماژور یا تقصیر زیاندیده را به اثبات برسازند .بـه عبـارت دیاـر ،از ایـن
تاریخ به بعد والدین برای رهایی از مسئولیت زمیتوازند فقدان تقصیر خود را اثبات کنند و فقد
اثبات فورس ماژور یا تقصیر زیان دیده که در حد فورس ماژور باشد ،آنها را از مسئولیت مح
رهـایی مـیبخشـد (  .)Mazeaud ,1978 ,p.505 et; Bertolaso, 2009, p.10اکنـون بـا درزظـر
گرفتن ز دیکی مسئولیت والدین و صنعتاران و با توجـه بـه در آنهـا در بنـد  0مـادۀ 1111
ق.م.ف ،بعید زیست که گفتـه شـود تحـول در مبنـای مسـئولیت والـدین در خصـوص مبنـای
مسئولیت صنعتاران زیـ قابـل اعمـال اسـت ( Viney,Jourdain,1998, p.847 et ;Bertolaso,
 .)2009, p.7به عبارت دیار ،به زظر حقـوقدازـان فرازسـوی تحـوالت زاشـی از رأی  13فوریـه
 1330که در مورد مسئولیت والدین مطرح شد ،در مسـئولیت مـدزی اسـتادکار زاشـی از فعـل

طرح مسئولیت مدنی کارفرمایان ،صنعتگران و پیشهوران...

333

شاگرد زی اثر گذاشته است .به این ترتیب ،بهزظر میرسد از زمان  13فوریه  1330در خصـوص
استادکار زی بتوان چنین گفت که استادکاری که شاگردی را بهکار مـیگیـرد ،مسـئول اعمـال
شاگرد خوی است؛ مار اینکه فورس ماژور یا تقصیر زیاندیده را به اثبات برسـازد .بنـابراین در
مورد صنعتاران زی مبنای مسئولیت از فرض تقصیر به مسئولیت مح تغییر یافته است ( Le
.)Tourneau,Cadiet ,1998, p.844 et ;Bertolaso, 2009, p.11

نتیجه
درعمل خساراتی که ممکن است از بیتجربای کارآموزان به اشخاص ثالث وارد شود ،کم زیست.
زااهی اجمالی به وقایعی که در کارگاهها اتفاق میافتد ،زشان میدهد که زبود مهارتهـای الزم
و زداشتن تجربۀ کافی زهتنها تلخکامیهایی را برای کـارآموزان و خـازوادههـای آزـان در محـید
کارگاه بهبار آورده ،بلکه این امر خسارات جبرانزاپذیری را به اشخاص ثالث وارد زموده است.
زکتۀ دیار اینکه در حقوق ایران به مسئولیت مدزی کارفرما زاشی از عمل کـارآموز اشـارهای
زشده است .مادۀ  11ق.م.م به مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کـارگر پرداختـه و مـادۀ  0ق.م.م
زی به مسئولیت سرپرست زاشی از عمل صغیر و مجنون اشاره کرده است؛ درحالی که شاگرد یا
کارآموز زه تنها از کارگر متمای است ،بلکه از صغیر زی قابـل تفکیـو اسـت .از سـویی ،شـراید
مسئولیت هریو زی متمای از دیاری است .این امر اقتضا دارد تا در آینده قازونگذار ایـران بـه
این مهم توجه زموده ،مقرراتی را در باک مسئولیت مدزی استادکار زاشی از فعل زیانبار کارآموز
تنظیم زماید .تا آن زمان رویۀ قضایی می توازد از خمودی خار شده ،با تفسیر موسـعی از مـادۀ
 0ق.م.م یا مادۀ  11ق.م.م به جبران خسارات زیاندیدگان همت گمارد .به این ترتیب ،پیشنهاد
ما این است که قازونگذار برای وحدت بخشـی بـه مسـئولیت کارفرمـا زاشـی از عمـل کـارگر و
مسئولیت کارفرما به دلیل عمل کارآموز و شاگرد میتوازد بـا اصـ ح مـادۀ  11و اضـافه کـردن
کارآموز به کارگر ،مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر و کارآموز را به صورت واحـد در قـازون
مسئولیت مدزی مطرح زماید؛ همچنانکه میتوازد مقررۀ جداگازهای به قـازون مسـئولیت مـدزی
اضافه کند که « کارفرمایـان و اسـتادکاران مسـئول خسـارات زاشـی از شـاگردان و کـارآموزازی
هستند که در حین و یا به سبب ازجام وظیفه به دیاران وارد میآورزد ماـر اینکـه ثابـت شـود
عمل شاگرد یا کارآموز برای آزها حالت فورس ماژور داشته است».
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