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چکیده

یکی از مباحث مهم در زمینۀ مسئولیت حملکننده در حمل و نقل بیی المللیی کیاا از یریی
جاده ،مسیئولیت و ناشیی از فعیل و تیرل فعیل ودمیا و نماینیدتان اوریت کیا در میادۀ 3
کنوانسیون  RMCمورد توجا قرار ترفتا ارت .با توجا بیا الحیاق اییران در ریا 1376ش بیا
کنوانسیون یادشده ،بررری مسیئولیت حمیل کننیده ناشیی از فعیل و تیرل فعیل رییر در ایی
کنوانسیون از حیث مبنا ،ماهیت و قلمرو دارا اهمیت ارت .ازای رو ،نوشتار حاضر با توصیف و
تحلیل نظریات مطرح در باب مبنا و ماهیت مسئولیت حملکننده ناشی از فعل ریر ،مسیئولیت
یادشده را از رویی ،مسئولیتی بدون تقصیر و مفروض دانستا و از رو دیگر ،ماهیت قرارداد
آن را نتیجا ترفتا ارت .تعیی قلمرو ای مسئولیت نیز بیا لحیاش شیصیی و موضیووی میورد
توجا ای نوشتار بوده و با توجا با معییار تبعییت حقیوقی و بررریی قیید «چیارچوب وایایف
شغلی» اقدام با ترریم آن نموده ارت .البتا با دلیل حصر بودن موارد معافیت حملکننده از
مسئولیت ،صرف وروج مورد از قلمرو شیصی و موضووی پیشتفتا ،موجب رفی مسیئولیت از
حملکننده تلقی نشده ،بلکا ای امر با وجود یکی از جهات معافیت از مسئولیت وابسیتا اریت
کا در مادۀ  17کنوانسیون آمده ارت.

واژگان کلیدی

چارچوب وایفۀ شیغلی ،حمیلکننیده ،ودمیا و نماینیدتان حمیلکننیده ،کنوانسییون ،RMC
مسئولیت نیابتی.

* نویسندۀ مسئو  ،فکس051-38813090 :

Email: s-mohseni@um.ac.ir
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مقدمه
حمل و نقل یکی از زمینیاهیا اصیلی تسیترش مبیادات تجیار اریت و توریعۀ آن رابطیۀ
مستقیمی با تورعۀ تجارت دارد .در ای میان حمل و نقل جادها از اهمیت وییژها برویوردار
ارت .تسترش حمل و نقل جادها با وارج از مرزها تدوی مقررات هماهنی در ایی زمینیا
میان کشورها را ضرور راوتا ارت .ای ضرورت موجب تصویب کنوانسیون( RMC 1قیرارداد
حمل و نقل بیی المللیی کیاا از یریی جیاده) در ریا 1956م تردیید .ایی کنوانسییون بیر
قراردادهایی حاکم ارت کا در آن کشور مبدأ ییا مقصید ،وویو کنوانسییون باشیند (در زمینیۀ
شرایط اوما کنوانسیون  ،RMCر.ل .محسنی و قبولی درافشیان .)1391 ،بیا الحیاق اییران در
را 1376ش با کنوانسیون یادشده ،باید ای کنوانسیون را بر قراردادها حمل بی المللی کیا
مبدأ یا مقصد آن ایران ارت ،حاکم دانست .درنتیجا تورعۀ ادبیات حقیوقی اییران در وصیو
کنوانسیون  RMCدارا اهمیت ارت.
یکی از مباحث اصلی کنوانسیون  ،CMRمسئولیت حملکننده ارت .تذشیتا از مسیئولیت
شیصی و کا در مادۀ  217ای کنوانسیون مطرح شده ،حملکننیده مسیئولیتی ریرمسیتقیم
نیز دارد کا در مادۀ  3کنوانسیون مورد توجا قرار ترفتا ارت .توضیح اینکا باموجیب میادۀ :3
«...حملکننده مسئو فعل یا ترل فعل نمایندتان ،کارکنان یا هر شیص دیگر کا در جریان
حمل از ودمات آنها ارتفاده میکند ،وواهد بود .»...ای مسئولیت کا باوارطۀ ومل رییر بیر
حملکننده بار میتردد ،مسئولیت ناشی از فعل ریر نامیده مییشیود کیا از ریویی بیر مبنیا
حمایت از زیاندیده برا جبران کامل وسارت وارده با و و از رو دیگر بر مبنا حمایت از
فاول فعل زیانبار (کارتر) با دلیل ناتوانی مالی او توجیا میتردد (یزدانیان.)250 ،1391 ،
اهمیت بررری مسئولیت حملکننیده بیر اریا میادۀ  3در ایی اریت کیا امیروزه ارلیب
مؤرسات حمل و نقل ،وملیات حمل را از یری ودما و نمایندتان وود انجام مییدهنید و در
اجرا حمل از ودمات آنان ارتفاده میکنند .با وبارت دیگر ،حملکننیده مییتوانید ویود بیا
اجرا قرارداد حمل مباشرت نماید یا اجرا آن را از دیگر مطالبا کند .ای درحالی ارت کیا
یرف دیگر قرارداد هیچ الزامی با شنارایی مجیر قیرارداد نیدارد و ارلیب و را نمییشنارید
(لوررارا.)80 ،1375 ،
در ای رارتا ،جستار حاضر در صدد ارت کا از رویی ،مبنا و ماهیت مسئولیت حملکننده
1. Convention relative au Contrat de transport international de Marchandises par Route = Convention on
the contract for the international carriage of goods by road.

 .2بند  1ای ماده« :حملکننده مسئو فقدان تمام یا قسمتی از کاا و وسارت واردشده با آن از تاریخ تحویل
ترفت کاا تا زمان تحویل دادن آن و همچنی مسئو هر تونا تأویر در تحویل کاا وواهد بود.»...
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ناشی از فعیل رییر در کنوانسییون  CMRرا بررریی و تبییی نمایید و از ریو دیگیر ،قلمیرو
مسئولیت یادشده را با لحاش شیصی و موضووی ترریم کند .البتا تفتنی اریت کیا در فیرض
حمل کاا از رو حملکننیدتان متیوالی ،موضیو مشیمو مقیررات ویا میواد  34تیا 36
کنوانسیون بوده ،از شمو مباحث ای مقالا وارج و شایستۀ پژوهشی جداتانا ارت.

مبنا و ماهیت مسئولیت حملکننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر
هدف از بررری مبنا مسئولیت آن ارت کا چرایی تعهد با جبران وسیارت روشی شیود .در
بررری ماهیت مسئولیت نیز باید از قرارداد یا قهر بودن مسئولیت حملکننده ری تفیت.
بحث از مبنا و ماهیت مسئولیت حملکننده از رویی در رژیم حاکم بر مسیئولیت و بیار اثبیات
ارکان آن مؤثر ارت و از رو دیگر در تعیی دامنۀ مسئولیت و میوارد معافییت از آن راهگشیا
وواهد بود (وحدتی شبیر  220 ،1385 ،و .)238

 .1مبنای مسئولیت حملکننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر
در تبیی مبنا مسئولیت حملکننده ناشی از فعل یا ترل فعل ریر اوتالف نظیر وجیود دارد.
در ای میان ،نظریۀ تقصیر ،نظریۀ وطر و نظریۀ فرض مسئولیت قابل بررری ارت.

 .1 .1نظریۀ تقصیر
در حوزۀ حمل و نقل نیز همانند رایر حوزهها مسئولیت مدنی ،یکی از مبیانی مسیئولیت کیا
ناتزیر باید از آن بحث کرد ،نظریۀ تقصیر ارت .در مسئولیت حملکننده ناشی از فعل ییا تیرل
فعل ریر بر مبنا تقصیر ،باید با ای پررش پارخ داد کا تقصیر چا شیصی مورد نظر اریت
زیرا از رویی ،ممک ارت مسئولیت بر مبنا تقصییر ویود حمیلکننیده در انتییاب ودمیا و
نمایندتان منارب توجیا شیود (در تأییید ایی دییدتاه در وصیو کارفرمیا ،ر.ل .قاریمزاده،
 )65 ،1388و از رو دیگیر ،ممکی اریت منظیور از تقصییر ،تقصییر ودمیا و نماینیدتان
حملکننده باشد (در تأیید ای دیدتاه در مورد کارفرما ،ر.ل .حسینینژاد 59 ،1389 ،و 61
و در مورد حملکننده ،ر.ل .ویسئی تفرشی و کامیار .)30-31 ،1380 ،با ایی توضییح کیا
ودما و نمایندتان نایب کارفرما (حملکننده) در اجرا قیرارداد بیوده ،تقصییر آنیان بیامنزلیۀ
تقصیر کارفرما ارت و با شیص اویر منتسب میی شیود .درنتیجیا مبنیا مسیئولیت کارفرمیا
«تقصیر با نیابت» اورت (حسینینژاد.)61 ،1389 ،
صرف نظر از شیص مقصر ،باید تفت کا بر فرض پذیرش ای نظریا ،تقصیر را باید مفروض
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دانست .بررری بروی آرا دادتاهها فرانسا در وصیو مسیئولیت حمیلکننیدۀ زمینیی در
حقوق ای کشور نیز تمایل با ای نظریا را نشان میدهد (بیرا مشیاهدۀ ایی آرا ،ر.ل .ودیی
حداد1959 ،م .)163 ،البتا بروی ( )Damar, 2011, p.221با تبیینیی ویا معتقدنید کیا
مبنا مسئولیت حملکننده در کنوانسیون  CMRهمان فرض تقصیر ارت کا البتا بیا وایفیۀ
و با حداکثر مراقبت ( )The duty of utmost careتکمیل میشود .باموجیب نظرییۀ حیداکثر
مراقبت ،مسئولیت منتسب با حملکننده ارت؛ مگر اینکیا اثبیات نمایید کیا حیداکثر وایفیۀ
مراقبتی وویش را انجام داده و باای حا قادر بیا جلیوتیر از وسیارت نبیوده اریت .درواقی
باموجب ای نظریا ،در تحلیل مسئولیت ،وملکرد و واایف شیص زیانزننده نییز میورد توجیا
قرار میتیرد .درنتیجا ای نظریا در ماهیت امر چندان تفاوتی بیا نظرییۀ فیرض تقصییر نیدارد
(جبار و دیگران.)43 ،1393 ،
باای هما ،بانظر میررد کا اراراً در کنوانسیون  CMRتقصیر نمیتواند مبنا مسیئولیت
حملکننده ناشی از فعل و ترل فعل رییر باشید .زییرا اواً میادۀ  3کنوانسییون کیا مسیئولیت
حملکننده ناشی از فعل و ترل فعل ریر را مطرح میکند ،اثبات تقصیر از ریو زییاندییده را
ازم ندانستا و از مسئولیت حملکننده ناشی از فعل یا ترل فعل ریر بانحو مطل ری تفتیا
ارت .دوم اینکا موجبات معافیت حملکننده در بند  2و  4مادۀ  117کنوانسیون شمرده شیده،
ولی اثبات ودم تقصیر از رو حملکننده و یا اثبات اینکا حملکننیده و ودمیا و نماینیدتان
و تمام تالش وود را برا جلوتیر از وقو وسارت باومل آوردهاند ،در شمار موارد معافیت
نیامده ارت .تبیی دیگر کا از فرض تقصیر ارائا شده ارت نییز رافی اشیکا نظرییۀ تقصییر
نیست ،زیرا بر ارا ای نظریا ،چنانچا حملکننده اثبات کند کیا حیداکثر مراقبیت را انجیام
داده ارت ،از مسئولیت معاف میشود .درحالی کیا بیا توجیا بیا میادۀ  17کنوانسییون ،CMR
ممک ارت با وجود انجام حداکثر مراقبت ،موارد معافیت پیشتفتا در آن میاده محقی نشیود
و درنتیجیا حمییلکننییده مسییئو قلمیداد تییردد .همچنیی مییوارد وجیود دارد کییا بیاررییم
انجام ندادن حداکثر مراقبت ،حملکننده معاف میشود .برا نمونا ،در فرضی کا حمیلکننیده
با وجود امکان مراقبت بیشتر ،بیر اریا دریتورات ارریا کننیده ییا مرریلالییا ومیل کیرده
 .1بند  2ماده یادشده« :درصورتی کا فقدان یا وسارت یا تأویر با ربب ومل والف یا رفلت مدوی یا باموجب
درتورها داده شده تورط و  ،ریر از درتورهایی کا حملکننده در انجام آن دچار اشتباه یا رفلت شده
باشد یا با ولت ویب ذاتی کاا و یا اوضا و احوالی اجتنابناپذیر کا حملکننده قادر با جلوتیر از آن
نبوده حادث شود ،حملکننده از مسئولیت مبرا وواهد بود» و نیز بند  4همان ماده« :درصورتی کا فقدان و
وسارت از میایرات ذاتی وا در یک یا چند مورد از موارد زیر حادث شود حملکننده با روایت بندها
( )2الی ( )5مادۀ ( )18از مسئولیت مبرا وواهد بود.»...
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و درتورات نادررت ایشان باوث ورود وسیارت شیده اریت ،حمیلکننیده از مسیئولیت معیاف
وواهد بود.

 .2 .1نظریۀ خطر؛ مسئولیت عینی ()Responsabilité objective
مسئولیت مبتنی بر وطر ،مسئولیت بدون تقصیر ارت و با صرف اثبات انتساب ضرر بیا وامیل
زیان ،و مسئولیت مییابد (کاتوزیان« 1393 ،الف» .)185 ،بر ارا ای نظریا ازآنجیا کیا
حملکننده باونوان کارفرما با باکار تماشت افراد دیگر در اجرا وملیات حمیل ایجیاد وطیر
می کند ،وود و باید پاریگو زیانها ناشی از فعل و ترل فعل ای افراد باشد .ای نظرییا،
مسئولیت حملکننده را بر مبنا انتفا و منفعتی کا و از باکار تماشت افراد دیگر میبیرد،
توجیا میکند (م لا الغنم فعلیا الغیرم) (قاریمزاده65 ،1388 ،؛ بهرامیی احمید ،1388 ،
192؛ دارابپور .)184 ،1387 ،دادتاه والی فدرا آلمان نیز در ریا 1969م بیا اریتناد
بند  1مادۀ  17کنوانسیون  ،CMRمسئولیت حملکننده در ای کنوانسیون را مسئولیتی وینیی
دانستا ارت (صالحی.)107 ،1391 ،
باای حا  ،پذیرش ای نظریا باونوان مبنا مسئولیت حملکننیده ناشیی از فعیل و تیرل
فعل ریر در کنوانسیون  CMRبا دو ایراد اراری روبرو ارت .توضییح اینکیا بیر اریا نظرییۀ
یادشده ،ازآنجا کا وطر از یرف حملکننده ایجاد شده ارت ،مسئولیت بایور مستقیم متوجیۀ
و وواهد بود و مسئولیت ناشی از فعل ریر (ودمیا و نماینیدتان) نیسیت؛ بنیابرای  ،ودمیا و
نمایندتان حملکننده مسئو شمرده نمی شوند .درنتیجیا اواً زییاندییده نمییتوانید بیاییور
مستقیم ولیا وامل زیان (ودما یا نمایندتان) اقامۀ دویوا کنید و دوم اینکیا حمیلکننیده نییز
نمیتواند با ودما و نمایندتان ویود مراجعیا نمایید (ر.ل .لورراریا79 ،1375 ،؛ صیفایی و
رحیمی ،1391 ،پاورقی ش 2و 265؛ ویسئی تفرشی و کامیار31 ،1380 ،؛ حسینینیژاد،
 .)59 ،1389ای درحالی ارت کیا از بنید  2میادۀ  28کنوانسییون  CMRچنیی برداشیت
میشود کا زیاندیده و حملکننده نیز میتوانند بایور مستقیم با ودما و نمایندتان مراجعیا
کنند .1البتا نمیتوان انکار کرد کا نظریۀ وطر در اندیشۀ حاکم بیر میادۀ  3کنوانسییون CMR
مؤثر بوده ارت و یراحان کنوانسیون تمایل داشتااند کیا حمیلکننیدها کیا از بیاکیارتیر
کارکنان و ودما رود میبرد ،زیان ناشی از آن را نیز تحمل کند (ر.ل .بهرامی احمد ،1388 ،
.)192
 .1باموجب بند  2مادۀ  28کنوانسیون ،ممک ارت «...ادوایی اضافی بر قرارداد در برابر فقدان ،وسارت یا تأویر
متوجۀ یکی از اشیاصی کا بر ارا شرایط مادۀ  3با مسئولیت حملکننده کار میکنند ،شود.»...
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 .3 .1نظریۀ فرض مسئولیت ()Présomption de responsabilité
مسئولیت مفروض ،مسئولیت بدون تقصیر ارت کا بدون نیاز با اثبات رابطیۀ ریببیت مییان
ضرر وارده و ومل یا فعالیت وامل ااهر  ،با و نسبت داده میشود و با وبارت دیگیر ،وجیود
رابطۀ رببیت در آن مفروض تلقی میتردد .ازای رو ،مدوی ویدم مسیئولیت بایید نبیود رابطیۀ
رببیت را اثبات نماید (بادینی 212-213 ،1384 ،و پاورقی ش .)702باایی حیا  ،بیروالف
نظر بروی (جعفر  66 ،1388 ،و 72؛ جبار و دیگران )43 ،1393 ،اثبات فقدان رابطیۀ
رببیت فقط منحصر با اثبات قوۀ قاهره نیست ،بلکا هر آنچا کا ای رابطا را برهم زند ،اویم از
قوۀ قاهره یا اقدامات وود زیاندیده و ...می تواند از جهات معافییت از چنیی مسیئولیتی باشید.
بنابرای  ،بروالف فرض تقصیر کا بیا اثبیات ویدم تقصییر مسیئولیت منتفیی مییشیود ،فیرض
مسئولیت تنها با اثبات نبود رابطۀ رببیت مرتف میتردد.
بانظر می ررد با توجا با مفاد بند  1مادۀ  17کنوانسیون  ،CMRمسئولیت حملکننیده بیا
مبنا فرض مسئولیت هماهنگی دارد .باموجب ای بند« :حملکننده مسئو فقیدان تمیام ییا
قسمتی از کاا و وسارت وارد شده با آن ...و همچنی مسئو هر تونا تیأویر در تحوییل کیاا
وواهد بود» .درنتیجا میتوان تفت حملکننده بدون نیاز با اثبات تقصیر ،مسئو فیرض شیده
اریت )Loewe, 1976, p.312؛ )Ulfbeck, 2004, p.221؛ بیاوییژه آنکیا بیرا معافییت از ایی
مسئولیت اثبات ودم تقصیر کافی نیست ،بلکا اثبات موارد واصی کیا در میادۀ  17آمیده ،ازم
ارت .پذیرش ای مبنا با تفسیر اقتصاد مسئولیت حملکننده نیز هماهنی اریت ( Schelin,
 .)n.d, p.7افزون بر ای  ،تعهد ایمنی حمل کننده (تعهید بیا نتیجیا) نییز بیا مبنیا مسیئولیت
مفروض هماهنگی دارد (جعفیر 66-67 ،1388 ،؛ بیرا دییدن نظیر مییالف ،ر.ل .ژوردن،
 .)108-111 ،1385زیرا در تعهد با نتیجا همی کا تعهد انجام نشود ،متعهد مسئو ارت؛
مگر اینکا ربب وارجی بااثبات بررد (ودمتگزار118 ،1389 ،؛ رماواتی.)325 ،1393 ،
فرض مسئولیت کا مبنا مسئولیت حملکننده در کنوانسیون  CMRاریت ،بیا مسیئولیت
و ناشی از فعل ریر نیز هماهن ارت .باتوناا کا میتوان تفت چنانچیا از فعیل ییا تیرل
فعل ودما و نمایندتان حملکننده زیانی با یرف دیگر قرارداد وارد آید ،فرض بر ای ارت کا
اقدامات زیانبار یادشده از رو حملکننده بوده ،درنتیجا و وهدهدار جبران وسارت وواهید
بود (صالحی .)146 ،1391 ،با ای ترتیب ،نیاز با اثبات تقصیر حملکننده نیست و صیرف
آنکا اررا کننده تلف و یا ورود وسارت با کاا را ثابت نماید ،حملکننده مسئو تلقی میشود
(ورفانی.)146 ،1385 ،
در پایان ای بیش ،شایان ذکر ارت کا مسئولیت حمیلکننیده ناشیی از فعیل رییر نیووی
«مسئولیت نیابتی ( »)Vicarious liabilityارت .باموجب ای نظریا کا از نظرییات مطیرح در
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باب مسئولیت کارفرما ناشی از فعل رییر در حقیوق کیام ا اریت (
 ،)Dam, 2013, p.508مأموران و کارکنان شیص متعهد قرارداد نمایندۀ و در اجرا قرارداد
محسوب شده ،اقدامات آنان بامنزلۀ اقدامات شییص اوییر اریت و بیا و منسیوب مییشیود
(بادینی 131 ،1384 ،و پاورقی ش .)413میتوان وبارت پایانی مادۀ  3کنوانسییون  CMRرا
در همی رارتا تلقی کرد .باموجب ای مقرره ،فعل یا ترل فعل ودما و کارکنان حمیلکننیده
کا در قلمرو ارتیدامی ایشان صورت میتیرد « ...مثل آن ارت کا فعل ناشی از وملکرد ویود
او [حملکننده] باشد».
البتا پذیرش نظریۀ «مسئولیت نیابتی» با انتقاداتی روبرو شده ارت .از رویی ،ممک اریت
نیابتی دانست مسئولیت حملکننده در اثر فعل یا ترل فعل ودما و کارکنان موجب شود کیا
زیاندیده دیگر نتواند بایور مستقیم با ودما و کارکنان مراجعا کنید .از ریو دیگیر ،تحقی
نمایندتی و وکالت باونوان یک ومل حقوقی ،نیازمند قصد انشا یرفی ارت؛ درحالی کیا در
رابطۀ حملکننده و ودما و کارکنان و  ،وجود قصد نمایندتی و اوطیا نیابیت محیل تردیید
ارت .افزون بر ای  ،باید تفیت کیا اجیرا قیرارداد حمیل وملیی میاد بیوده ،امکیان اوطیا
نمایندتی در اوما ماد مورد مناقشیا اریت (ر.ل .ایزانلیو .)191-192 ،1382 ،حتیی بیا
فرض قبو نمایندتی در اوما ماد نیز باید تفت کیا اقیدامات زییانبیار ودمیا و کارکنیان،
اقداماتی نامشرو بوده و پرواضح ارت کا نیابت در امر نامشیرو ممنیو و در تعیارض بیا نظیم
ومومی میباشد .همچنی نیابتی دانست مسئولیت حملکننیده مسیتلزم آن اریت کیا صیرفاً
رفتارهایی از ودما و نمایندتان موجب مسئولیت حملکننده شود کا در حدود واایف اوطایی
با آنان صورت پذیرد .بنابرای در صورت ویروج ایشیان از حیدود وایایف و ییا روءاریتفاده از
اوتیارات اوطایی ،حملکننده را نمیتوان با ادوا نمایندتی مسئو دانست.
باای هما بانظر میررد کا با ارائۀ تبیینی دقی تر ،میتوان اشکاات پییشتفتیا را مرتفی
راوت .از رویی ،نیابت حملکننده در مسئولیت ناشی از فعل ریر با حکم قانون ارت و ناشیی
از ارادۀ یرفی نیست .بنابرای  ،ایراد نبیود قصید نماینیدتی ،توکییل در اومیا میاد و حتیی
نامشرو بودن اَوما موجب مسیئولیت ،وارد نیواهید بیود .همچنیی بیا ایی تبییی  ،مسیئو
دانست حملکننده منافاتی با مسئولیت مباشر ندارد .درواق ضم اینکیا میادۀ  3کنوانسییون،
حملکننده را مسئو فعل یا ترل فعل ریر دانستا ارت ،برترفتیا از بنید  2میادۀ  ،28امکیان
مراجعۀ مستقیم با مباشر نیز وجود دارد.
تفتنی ارت کا مسئولیت حملکننیده ناشیی از فعیل و تیرل فعیل رییر تیاب قواوید ویام
مسئولیت حملکننده (از حیث شرایط مسئولیت و موجبات معافیت از آن) میباشد و مییتیوان
تفت کا از ای حیث ،نظام مسئولیت یکسانی بر ایشان حاکم ارت.
Giliker, 2010, p.1; Van
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 .2ماهیت مسئولیت حملکننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر
صرف نظر از اویتالف در وحیدت ییا تعیدد مبیانی مسیئولیت قیرارداد و ریرقیرارداد (ر.ل.
هاشمی 101 ،1389 ،با بعد) ،تعیی ماهیت مسئولیت حملکننده از رویی از ولط مباحث
مربوط با مسئولیت مدنی و قرارداد جلوتیر کرده (جعفر  ،)64 ،1388 ،از ریو دیگیر
در تعیی قلمرو ای مسئولیت راهگشا وواهد بود.
بروی (صالحی101 ،1391 ،؛ جعفر  )62 ،1388 ،ماهییت مسیئولیت حمیلکننیده
ناشی از فعل ریر را قهر و ریرقرارداد توصیف کردهاند .در مسئولیت کارفرما نسبت بیا فعیل
یا ترل فعیل کیارتر نییز برویی مؤلفیان (قاریمزاده65 ،1388 ،؛ بهرامیی احمید ،1388 ،
 )192-193مبنا تسبیب را مطرح و ادوا کردهاند کا کارفرما در ورود ضرر بیا زییاندییده،
ربب اقو از مباشر ارت .ادوا اویر دربارۀ مسئولیت حملکننده ناشی از فعل ریر در قلمیرو
کنوانسیون  CMRقابل پذیرش نیست ،زیرا از رویی با توجا با واقل و میتار بودن کارتر ،اقو
بودن کارفرما از مباشر منطقی نمینماید .از رو دیگر با پذیرش ای نظر ،مسیئولیت کارفرمیا،
مسئولیت ناشی از فعل ریر نیواهد بود و درنتیجا امکیان مراجعیۀ زییاندییده بیا وامیل زییان
(ودما یا نمایندتان) وجود نیواهد داشت (صفایی و رحیمی 265 ،1391 ،و پیاورقی ش)1؛
درحالی کا برترفتا از بند  2مادۀ  28کنوانسیون  ،CMRزیاندیده میتواند بایور مسیتقیم بیا
وامل زیان مراجعا کند.
البتا بروی حقوقدانان فرانسو (لوررارا )80-81 ،1375 ،در تحلیل ماهیت مسیئولیت
ناشی از فعل ریر ،میان دو فرض تفکیک قائل شدهاند :مسئولیت قرارداد ناشی از فعیل رییر ،و
مسئولیت ریرقرارداد ناشی از فعل ریر .با ای توضیح کا مسئولیت مدنی حملکننده ناشی از
ضرر کا ودما و کارکنان و با یرف قرارداد وارد آوردهاند ،مسئولیتی قرارداد اریت ،زییرا
نتیجۀ نقض یک تعهد قرارداد ارت .اما مسئولیت مدنی حمیلکننیده ناشیی از ضیرر وارده از
رو ودما و کارکنان و با رایر اشیاصی کا ییرف قیرارداد نیسیتند ،مسیئولیتی ویارج از
قرارداد و با حکم مستقیم قانون ارت .اترچا ای تفکیک صحیح ارت ،باایی همیا بایید توجیا
داشت کا در بحث از مسئولیت حملکننده ،مسئولیتی مد نظر اریت کیا بیا توجیا بیا وصیف
حمییلکننییده یییرف قییرارداد بییر و بییار مییشییود و ناشیی از نقییض قییرارداد ارییت .درنتیجییا
مسئولیتها دیگر مانند مسئولیت ناشی از وساراتی کا وریلۀ نقلیا با ثالیث وارد مییآورد،
وارج از قلمرو بحث قرار دارد (جبر کومانی با نقل از جعفر .)63 ،1388 ،
ااهار نظر در وصو قرارداد بودن مسئولیت حملکننده ناشی از فعل و ترل فعل رییر،
مستلزم واکاو مفهوم «مسئولیت قرارداد » ارت .بروی (امیر قائممقیامی161 ،1378 ،؛
قربانپور )111 ،1391 ،مسئولیت قرارداد را همچون ویود قیرارداد ،ناشیی از توافی ارادۀ
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یرفی میداننید .در مقابیل ،برویی دیگیر (هاشیمی20 ،1389 ،؛ یزدانییان)10 ،1390 ،
«قرارداد » بودن مسئولیت را با معنا اراد بودن آن ندانستا ،معتقدند هرچند وود قیرارداد
و تعهد ناشی از آن با ارادۀ انشایی یرفی محقی مییشیود ،مسیئولیت ناشیی از نقیض چنیی
تعهد اراد نبوده ،بلکا با حکم قانون ایجاد میشود .تعبیر بروی ارتادان حقیوق (کاتوزییان،
 )132 ،1387کا مسئولیت قرارداد را وبارت از مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قرارداد
میدانند ،مؤید ای نظر ارت.
بر ارا برداشت نیست کا البتا قابل انتقاد ارت ،مسئولیت حملکنندۀ کاا ناشی از فعل
و ترل فعل ریر در کنوانسیون  CMRنمیتواند ماهیت قرارداد داشتا باشد .درواقی چنانچیا
مبنا ای مسئولیت را ارادۀ یرفی در قرارداد بدانیم ،ییرفی بایید بتواننید ویالف آن توافی
نموده ،شرط کنند کا حملکننده مسئو فعل و ترل فعیل رییر نباشید .درحیالی کیا میادۀ 3
کنوانسیون  CMRحملکننده را مسئو فعل و ترل فعل ریر معرفی میکنید ،بنید  5میادۀ 11
آن ،قواود کنوانسیون را آمره توصیف مینماید .بنابرای  ،بروالف نظر برویی ( Ulfbeck, 2004,
 ،)p.222تواف یرفی در قرارداد بر ودم مسئولیت ناشیی از فعیل رییر باییل اریت و موجیب
معافیت نمی شود .لیک بیر اریا برداشیت دوم از مفهیوم «مسیئولیت قیرارداد » ،مییتیوان
مسئولیت حملکننده ناشی از فعل ریر را نووی مسئولیت قرارداد باشمار آورد؛ باویژه آنکا از
رویی باموجب مادۀ  3کنوانسیون ،حملکننده زمانی مسئو فعل و ترل فعل ریر ارت کیا از
ودمات آنان «برا اجرا قرارداد» ارتفاده کرده باشد و از رو دیگر باموجب بند  1میادۀ 21
نیز قلمرو کنوانسیون محدود با قرارداد حمل جیادها اریت .درنتیجیا میادۀ  3کنوانسییون را
صرفاً باید دربرتیرندۀ مسئولیت قرارداد دانست ( )Ulfbeck, 2004, p.223کا بر «حملکنندۀ
قرارداد » بار میشود .البتا قویات فرانسیو تقریبیاً بیاییور کامیل از مفهیوم «حمیلکننیدۀ
قرارداد » کا مورد نظر مادۀ  3کنوانسیون بوده ارت ،رفلت کرده و وبارت «حملکننده» را در
مادۀ  3ناار با کمیسیونر حمل ( 3)commissionnaire de transportدانستااند و ای واقعیت از
 .1باموجب بند یادشده« :یرفها متعاهد تواف میکنند کا هیچیک از مفاد ای کنوانسیون را با تواف ها ویژه
بی دو یا چند یرف متعاهد تغییر ندهند ،مگر اینکا ای کنوانسیون را در مورد حملها بی مرز نافذ
ندانند و یا اجازۀ ارتفاده از ای کنوانسیون را با وملیات حملی کا تماماً در محدودۀ قلمرو کشورهایشان
تحت بارنامۀ جادها کا معرف مالکیت کاا ارت بدهند».
 .2باموجب ای بند « :ای کنوانسیون شامل هر قرارداد کا برا حمل کاا از یری جاده با وریلۀ نقلیا بامنظور
کسب اجرت منعقد میشود و محل دریافت کاا و تحویل آن در قرارداد ،در دو کشور میتلف واق شده و
حداقل یکی از دو یرف ،ووو کنوانسیون باشد ،تذشتا از محل اقامت و تابعیت دو یرف قرارداد میشود».
 .3در حقوق فرانسا ،ماهیت قرارداد مسئولیت کمیسیونر حمل نسبت با فعل ریر مورد مناقشا ارت (, raishao
.)2010, p.1-2
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دایلی ارت کا فرانسا را با «شاترد بد  1»CMRملقیب ریاوتا اریت (
p.704؛ .)De Fos, 2006, p.649
بر ارا برداشت اویر ،حملکننده با دلیل انجام ندادن تعهدات قیرارداد مسیئو اریت.
بنابرای تشییص نو تعهدات و در قرارداد (از حیث تعهد با وریلا و تعهد بیا نتیجیا) دارا
اهمییت ارییت .2توضییح اینکیا هماننیید کنوانسییون بروکسییل و کنوانسییون ورشییو کییا تعهیید
حملکننده تعهد با نتیجا دانستا شده (هاشمیزاده 175 ،1378 ،و برا دیدن نظر میالف
کا تعهد حملکننده در کنوانسیونها یادشیده را تعهید بیا ورییلا مییدانید ،ر.ل .جعفیر ،
 ،)68-69 ،1388در کنوانسیون  CMRنیز تعهد حملکننده تعهد با نتیجا ارت .درواقی از
رویی ،وبارات بند  1مادۀ  17کا از مسئولیت حملکننده از زمان دریافت کاا تا زمیان تحوییل
آن در مقصد ری بامیان میآورد ،باوضوح دالت بر تعهید و بیر نتیجیا (ریالم و بیاموقی
رریدن کاا با مقصد) دارد و از رو دیگیر ،انحصیار موجبیات معافییت در میوارد یادشیده در
بندها دیگر مادۀ  17مؤید تعهد و بیا نتیجیا اریت (در تأییید ایی نظیر ،ر.ل .اشیمیتوف،
 .)974 ،1378در وصو تعهد با نتیجا ،صرف ودم درتیابی با نتیجیا (ریالم و بیاموقی
رریدن کاا با مقصد) موجب مسئولیت ارت (وحدتی شبیر )236 ،1385 ،؛ اویم از اینکیا
شیص حملکننده ناقض تعهد قرارداد باشد یا ودما و کارکنان و موجب نقض تعهید شیده
باشند .باویژه همانتونا کا بروی از نویسندتان (لوررارا )80 ،1375 ،بیان داشتااند ،ییرف
دیگر قرارداد هیچ الزامی با شنارایی مجر قرارداد ندارد؛ درنتیجا ودم اجرا قرارداد از رو
ودما و کارکنان حملکننده ،با حساب شیص حملکننده تذاشتا میشود.
تفتنی ارت ،بروی (لوررارا )82 ،1375 ،در مسیئولیت قیرارداد ناشیی از فعیل رییر،
زیاندیده را تنها با مراجعا با یرف قرارداد (متعهد) مجاز دانستا 3و با ارتناد بیا اصیل نسیبی
بودن قراردادها ،ارتدا نموده اند کا ودما و کارکنان متعهد قرارداد  ،اشیا ثالیث نسیبت
با قرارداد بوده ،درنتیجا زیاندیده «هرتیز نمییتوانید مسیتقیماً بیا ویود و مراجعیا کنید و
مسئولیت و را ووارتار تیردد» (لوراریا .)82 ،1375 ،امیا بیانظیر مییررید کیا ماهییت
قرارداد ای مسئولیت ،تعارضی با امکان مراجعۀ متعهدلا بیا ودمیا و کارکنیان حمیلکننیده
Bon-Garcin, 2006,

»1. «The bad pupil of the CMR"= "Le mauvais élève de la CMR

 .2در وصو نو تعهدات حملکننده ،ر.ل .کاتوزیان442 ،1379 ،؛ کاتوزیان415-416 ،1392 ،؛
کاتوزیان252 ،1386 ،؛ کاتوزیان«1393 ،ب»33 ،؛ مرتوو  205 ،1389 ،و 207؛ رادات حسینی،
 221 ،1384و 223؛ ورفانی146 ،1385 ،؛ یزدانیان.24 ،1390 ،
 .3در حقوق ایران نیز بروی (ورفانی )145 ،1385 ،با ارتناد مادۀ  387قانون تجارت ،ح مراجعۀ زیاندیده را
محدود با حملکننده نمودهاند؛ با ای معنا کا و را از مراجعۀ مستقیم با مأموران حملکننده قرارداد
حمل ممنو دانستااند.
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ندارد ،زیرا از رویی ،امکان رجو و یرح دووا بر ودما و کارکنان مییتوانید بیاییور ضیمنی از
قرارداد نشئت تیرد (اندرز و دیگران )81 ،1391 ،و از رو دیگیر مییتیوان تفیت چنانچیا
حملکننده اجرا قرارداد را با ریر واتذار کند ،قرارداد منعقدشده میان حمیلکننیده و رییر را
میتوان قرارداد حاو تعهد با نف ثالث (اررا کننده) دانست کا امکان مراجعۀ اررا کننده
با ریر را با ارتناد با قرارداد 1یادشده فراهم میآورد و درنتیجیا مسیئولیت ایی اشییا نییز
ماهیتی قرارداد مییابد ( .)Ulfbeck, 2004, p.223-224افزون بر ای  ،ودم پذیرش مسیئولیت
قرارداد ودما و کارکنان در برابر زییاندییده ،میان رجیو و بیا ایی اشییا بیا اریتناد
مسئولیت وارج قرارداد نیواهد بود (Ulfbeck, 2004, p.223؛ .2)Berlingieri, 2009, p.14

قلمرو مسئولیت مدنی حملکننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر
دامنۀ مسئولیت حملکننده ناشی از فعل ریر از دو نظر قابل بررری ارت .از ریویی ،بایید دیید
کا حملکننده مسئولیت چا اشیاصی را بروهده دارد و منظور از «نمایندتان ،کارکنان ییا هیر
شیص دیگر کا در جریان حمل از ودمات آنها ارتفاده میشود» ،چیسیت از ریو دیگیر
ازم ارت تعیی شود چا فعل یا ترل فعلی از رو اشیا یادشده و با چیا شیرایطی موجید
مسئولیت برا حملکننده وواهد بود.

 .1قلمرو شخصی
باموجب مت فارری مادۀ  3کنوانسیون  ...« :CMRحملکننیده مسیئو فعیل ییا تیرل فعیل
نمایندتان ،کارکنان یا هر شیص دیگر کا در جریان حمل از ودمات آنها ارتفاده مییکنید
وواهد بود .»...باای حا  ،مت ای میاده در نسییاهیا انگلیسیی و فرانسیو کنوانسییون کیا
باموجب مادۀ  351متون معتبر تلقی میشوند ،دارا تفاوت لفظی ارت .توضیح اینکا در نسیۀ
انگلیسی افزون بر واژۀ ( servantsودما) ،کلمۀ ( agentsنماینیدتان) نییز آمیده ،امیا در نسییۀ
فرانسو فقط از واژۀ ( préposésمأموری ) ارتفاده شده ارت .البتا تفاوت ااهر یادشده تأثیر
 .1در وصو اصل ارتنادپذیر قراردادها ( ،)opposabilité du contratر.ل .قبولی درافشان.1386 ،
 .2ماهیت مسئولیت ودما و نمایندتان را باید ریرقرارداد دانست .باای هما ،ماهییت مسیئولیت حمیلکننیدتان
بعید متفیاوت بیوده ( )Berlingieri, 2009, p.14و برابیر میادۀ  34کنوانسییون ،همچیون ماهییت مسیئولیت
حملکننده ،قرارداد ارت؛ لذا زیاندیده میتواند بایور مستقیم ولیا و اقامۀ دووا کند.
 .3باموجب ای ماده[ ...« :کنوانسیون] در تاریخ ( )19ما  1956مطاب با ( )1335.2.29در ژنو در ییک نسییا بیا
زبانها انگلیسی و فرانسو کا هر دو مت دارا اوتبار یکسان میباشند تنظیم شد».
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ماهو ندارد ،زیرا در ادبیات حقوقی فرانسا ،1اصطالح  préposéکا معاد  employeeانگلیسیی
میباشد ( ،)Le grand Robert & Collins, 2008, p.737با معنا کسی ارت کا کار یا وملیی
را تحت مدیریت یا کنتر دیگر (کارفرما) انجام مییدهید ( Robert, 2011, p.2008; Cornu,
 .)1992, p.621با توجا با تفاوتها ااهر در متون راتانۀ پیشتفتا ،ازم ارت با بررریی
قلمرو شیصی مسئولیت ناشی از فعل یا ترل فعل ریر بپردازیم.
در مقام تبیی قلمرو شیصی در تفسیر انتشاریافتا از ریو ریازمان ملیل بیر کنوانسییون
 ،CMRاز را درتا اشیا نام برده شده ارت« :الف -نماینیدتان و ودمیۀ حمیلکننیده .ب-
اشیاصی کا اترچا ودما و نمایندۀ حملکننده نیستند ،اما فعالیتها منظمی در شرکت و
انجام میدهند .ج -اشیاصی کا هرچند مطاب ماللها بیانشده در بند الف و ب نیستند ،اما
با تقاضا حملکننده در اجرا ومل واصی ارتیدام شدهاند» ( .)Loewe, 1976, p.19حتیی
اتر حملکننده اشیا یادشده را از ابتدا حمل نیز با ودمت نگرفتا باشد ،بازهم بیا صیرف
آنکا آنان با تقاضا حملکننده در اجرا وملییات حمیل کمیک کیرده باشیند ،حمیلکننیده
مسئولیت مییابد (.)Loewe, 1976, p.20
بانظر میررد در کنوانسیون  CMRرابطۀ اشیاصی کا حملکننده از آنان در جریان حمل
ارتفاده میکند ،باید بر ارا معیار تبعیت حقوقی ( )Subordination juridiqueتحلییل شیود.
توضیح اینکا بر ارا معیار یادشده ،اشیاصی کا قدرت وملی صدور درتور نسبت با دیگیر
را داشتا باشند ،نووی رابطۀ تبعیت میان آنان و دیگر شکل میتیرد کیا بیر اریا آن ،تیاب
یب درتورات متبو وود ومل میکند .درنتیجا شییص متبیو کیا آمیر و کارفرمیا شیمرده
میشود ،مسئولیت زیان ناشی از اومیا اشییا تیاب ویود را بروهیده دارد (لورراریا،1375 ،
 .2)74در کنوانسیون  CMRنیز باموجب مادۀ  ،3حملکننده در صورتی مسیئولیت ناشیی از
فعل ریر دارد کا «...نمایندتان ،کارکنان یا اشیا دیگر در چارچوب وایفۀ شغلی وود ومیل
کرده باشند .»...توضیح اینکا «ومل در چارچوب شغلی» کا حملکننده تعیی کرده ،بامعنیا
ومل تحت درتورات حملکننده ارت کا با معنا تابعییت اشییا یادشیده از حمیلکننیده
میباشد.
باای هما ،بروالف معیار تبعیت کا وکیل و مقایعاکار را دربر نمییتییرد (لورراریا،1375 ،
 .1اصطالح  préposéباویژه در حوزۀ مسئولیت کارفرما نسبت با فعل ودما و نمایندتان وود رواج دارد (برا
مالحظۀ کاربرد ای اصطالح در حوزۀ پیشتفتا ،ر.ل .لوررارا72 ،1375 ،؛ نوی 139 ،1392 ،؛
.) Carnonnier, 1972, p.361 et suiv; Mart & Raynaud, 1988, p.567
 .2در وصو معیارها مطرح در زمینۀ رابطۀ آمر و مأمور ،ر.ل .لوررارا73-75 ،1375 ،؛ نوی ،1392 ،
.430-432
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 ،)75مادۀ  3کنوانسیون نماینده را نیز ازجملا اشیاصی میداند کا حمیلکننیده مسیئولیت
فعل و ترل فعل آنان را بروهده دارد .همچنی چنانچا نمایندۀ حملکننیده را شیصیی بیدانیم
کا از رو او با اجرا قرارداد حمل مبادرت می ورزد (صیالحی ،)66 ،1391 ،حمیلکننیدۀ
فروی ( )Sub-contractorنیز مشمو ای تعریف شده ،واژۀ «نماینده» در ای میاده را مییتیوان
دربرتیرنیدۀ آنیان نییز دانسیت ( .)Berlingieri, 2009, p.13امیا اتیر ایی اشییا را نماینیدۀ
حملکننده ندانیم و همچون حقوق انگلیس آنان را پیمانکار فرویی ییا مسیتقل ( Independent
 1)contractorباشمار آوریم ،با توجا با ودم تصریح بیا شییص اوییر در میادۀ  3کنوانسییون،
بررری مسئولیت حملکننده نسبت با فعل و ترل فعیل آنیان ازم میینمایید؛ بیاوییژه اینکیا
پیمانکار با حملکننده قرارداد ارتیدامی نیدارد ،درحیالی کیا میادۀ  3از «قلمیرو اریتیدامی»
ری میتوید.)Carr & Stone, 2010, p.347( 2
با توجا با اینکا از رویی امروزه کمتر اجرا قرارداد با مباشرت حملکننده اریت و ارلیب
متعهد یرف قرارداد از حملکنندۀ فروی اریتفاده مییکنید و از ریو دیگیر ،متعهدلیا ییرف
قرارداد نیاز با شنارایی مجر قرارداد ندارد ،باید مسئولیت اشیا یادشیده را نییز بروهیدۀ
حملکنندۀ یرف قرارداد دانست .3با ای ترتیب ،قاودۀ ومومی مسئولیت یرف قیرارداد نسیبت
با پیمانکاران و اجراکنندتان فروی قیرارداد ،حمیلکننیدۀ ییرف قیرارداد را نییز دربیر ترفتیا،
درنتیجا مادۀ  3کنوانسیون را باید شامل حمیلکننیده فرویی نییز دانسیتUlfbeck, 2004, ( 4
.)Loewe, 1976, p.19; p.220
همچنی باید اشاره کرد کا افزون بر اشیا یادشده در مادۀ  3کنوانسییون ،حمیلکننیده
مسئو «...اشتباه یا رفلت شیصی کا وریلۀ نقلیا را از او کراییا کیرده و ییا اشیتباه ییا رفلیت
نمایندتان و کارکنان شیص یادشده( »...بند  3مادۀ  17کنوانسیون) نیز میباشد.

 .1در تعریف پیمانکار مستقل چنی بیان شده ارت « :شیص یا شرکتی کا پیمانکار اصلی ،کار را با صورت
قرارداد (پیمانی) با او واتذار کرده ارت» (او.)249 ،1390 ،
 .2برا رف ای اشکا تفتا شده ارت کا «قلمرو ارتیدامی» ( )scope of employmentرا باید «قلمرو
قرارداد » ( )scope of contractتفسیر کرد (.)Carr, 2010, p.347
 .3البتا درهرحا  ،ایال یرف قرارداد با هر یریقی (چا با اوالم حملکننده و یا وضوح موضو ) از اجرا قرارداد
از رو ودما و نمایندتان و واتذار آن با حملکننده فروی تأثیر در مسئولیت حملکننده نسبت با
فعل و ترل فعل آنان نداشتا ،و را از مسئولیت مبرا نمیکند (.)Ulfbeck, 2004, p.222-223
 .4در تأیید ای نظر میتوان با رأ مورخ  14مار  2012دادتاه ارپانیا اشاره کرد .قابل درترری در:
http://www.idit.asso.fr/_private/moteur_cmr/jurisprudence/fiche.php?num=0
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 .2قلمرو موضوعی
در تفتار پیشی اشیاصی کا حملکننده مسئولیت اقدامات آنان را بروهده دارد ،مشیص شید.
باای حا منطقی نیست کا حملکننده مسئو هر وملی کیا از اشییا یادشیده ریرمیزنید،
باشد .توضیح اینکا مسئولیت مفروض حملکننده ناشی از فعل ریر ،شیامل تمیام فعیل و تیرل
فعل ایشان ارت؛ اوم از اینکا رفتار یادشده همراه با تقصیر بیوده ییا بیدون آن رخ دهید .لییک
مادۀ  3کنوانسیون صرفاً فعل یا ترل فعلی را موجب مسئولیت حملکننده میداند کا در قلمرو
ارتیدامی اشیا پیشتفتا صورت ترفتا باشد.

 .1 .2فعل و ترک فعل ناقض قرارداد
مادۀ  3کنوانسیون  ،CMRحملکننده را مسئو «فعل و ترل فعل» ودما و نمایندتان وویش
معرفی میکند .با وبارت دیگر ،ناتنها «افعا » وسارتبار ودما و نمایندتان موجب مسیئولیت
حملکننده میشود ،بلکا وسارات ناشی از «تیرل وایایف» اشییا یادشیده نییز مسیئولیت
حملکننده را بادنبا دارد (صالحی.)145 ،1391 ،
در حقوق فرانسا مسئولیت کارفرمیا نسیبت بیا فعیل و تیرل فعیل کیارتر ،مسیئولیتی دو
درجاا ارت؛ با ای معنا کا فر بر مسئولیت کارتر بوده ،درنتیجا نیازمنید اثبیات مسیئولیت
کارتر ارت (لوررارا75 ،1375 ،؛ برا دیدن چنی نظیر در حقیوق اییران ر.ل .وباریلو،
 .)186 ،1390لیک امروزه همی کا بتوان مسئولیت مأمور را قبو کرد ،میتوان کارفرما را
مسئو دانست (لوررارا .)75-76 ،1375 ،باای حا بانظر میررد کا مسئولیت حملکننده
ناشی از فعل ریر در کنوانسیون  CMRمسئولیتی دو درجاا و نیازمند ارتکاب تقصیر از ریو
ودما و نمایندتان حملکننده و اثبات آن از رو زییاندییده نیسیت .1زییرا همچنیان کیا در
مبحث نیست آمد ،مبنا مسئولیت حملکننده ناشی از فعل ریر در کنوانسیون یادشده ،فرض
مسئولیتی ارت کا برا و درنظر ترفتا شده ارت .ازایی رو بیا محیض ورود زییان از ریو
ودما و نمایندتان حملکننده ،و مسئو قرار ترفتا و مکلف با جبران وسارت ارت ،بیدون
آنکا نیاز با اثبات تقصیر وامل زیان (ودما و نمایندتان) از رو زیاندیده باشد2؛ باویژه اینکا
 .1البتا آرا متعارضی از رو دادتاهها در ای زمینا باچشم می وورد .برا مثا دادتاه والی نروژ در رأیی
حملک ننده را با ای ارتدا کا راننده مرتکب تقصیر نشده ،از مسئولیت مبرا کرده ارت .ای درحالی ارت
کا دقیقاً همزمان تأ کید کرده ارت کا تقصیر شرط ازم برا ایجاد مسئولیت نیست ( Ulfbeck, 2004,
.)p.222
 .2البتا شایان ذکر ارت اترچا در وصو حملکننده و زیاندیده اثبات تقصیر ودما و نمایندتان ازم نیست،
اما اثبات آن در رابطۀ حملکننده و ودما و نمایندتان و ازم مینماید (صفایی و رحیمی،1388 ،
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ممک ارت وسارت وارده از رو ودما و نمایندتان نا با دلیل تقصییر آنیان ،بلکیا ناشیی از
نقص ورایل کار یا معلو درتورات و تعالیم رلطی باشد کا با و داده شیده اریت (صیفایی و
رحیمی269 ،1391 ،؛ امیر قائممقامی291 ،1378 ،؛ کاتوزیان .)430 ،1392 ،افیزون
بر ماهیت قرارداد  ،مسئولیت حملکننده نییز اقتویا آن را دارد کیا مطیاب قواوید ومیومی
قراردادها ،با صرف نقض قرارداد و بدون نیاز با اثبات تقصیر ،حملکننده مسیئو فیرض شیود
(Ulfbeck, 2004, p.222؛ کاامی .)252 ،1393 ،بنابرای  ،کلیۀ فعل و تیرل فعیل ودمیا و
نمایندتان حملکننده ،اویم از اینکیا همیراه تقصییر باشید ییا نباشید ،مشیمو حکیم میادۀ 3
کنوانسیون ارت.

 .2 .2رعایت قلمرو استخدامی
باموجب مادۀ  3کنوانسیون ،حملکننده بابت فعل و ترل فعل ودما و نماینیدتانش کیا «...در
چارچوب وایفۀ شغلی وود ومل نموده باشیند ،»...مسیئو اریت .ایی شیرط در نسییاهیا
انگلیسی و فرانسو با وبارات در ااهر متفاوت بیان شده ارت .توضیح اینکا در مت انگلیسیی
از اصطالح « »the scope of employmentارتفاده شده کا با معنا دامنۀ فعالییتهیا قابیل
پیشبینی ارت کا شیص برا آن ارتیدام شده و بایور منطقی انتظار مییرود کیا در برابیر
کارفرما انجام دهد (  .)Garner, 2009, p.1465; Eills Wild, 2006, p.232اما در مت فرانسیو
وبارت « »Dans l'exercice de leur fonctionsباکار رفتیا اریت .1لییک ایی دو اصیطالح در
ادبیات حقوقی مترادف باشمار میآیند ( .)Giliker, 2010, p.145کاربرد دو اصطالح یادشده در
نسیاها فرانسو و انگلیسی مادۀ  11کنوانسیون آت در زمینیۀ حمیل مسیافر و بیار آنیان از
یری دریا نیز مشاهده میشود.
درهییرحییا آنچییا شییایان توجییا ارییت ،اینکییا فعییل ییا تییرل فعییل ودمییا در «چییارچوب
وایف یۀ شییغلی» موجییب مسییئولیت حمییلکننییده م ییشییود .بنییابرای بایید در پیی شنارییایی
مفهوم «چیارچوب وایفیۀ شیغلی» و تعییی حیدود و ثغیور آن بیود؛ بیاوییژه ایی مسیئلا در
 .)269با وبارت دیگر ،حمل کننده برا رجو با ودما و نمایندتان وود باید مسئولیت آنان را اثبات
کند ،زیرا بروالف حملکننده ،مسئولیت ودما و نمایندتان مبتنی بر فرض مسئولیت آنان نیست ،بلکا بر
مبنا تقصیر اثباتشده ارت.
 .1در مت بند  5مادۀ  1384قانون مدنی فرانسا ،از وبارت « dans les fonctions auxquelles ils les ont
 »employésارتفاده شده ارت کا در نوشتاها مسئولیت مدنی فرانسو ( Colin, Capitant, & Julliot De la
 )Morandière, 1966, p.355; Marty & Raynaud, 1988, p.577; Terré, Simler & Lequette, 1996, p.644از
آن با تعبیر « » Dans l'exercice de leur fonctionsیاد میشود.

726

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396

فرضی اهمیت میییابید کیا میأمور از وایایف ویود ییا دریتورات حمیلکننیده ریوءاریتفاده
کند.
اصطالح «چارچوب وایفۀ شغلی» در رویۀ قویایی فرانسیا و در پیی آن در متیون حقیوقی
مسئولیت مدنی ای کشور مورد بحث و بررریی قیرار ترفتیا اریت .در پیشیینۀ روییۀ قویایی
فرانسا ،بر ارا رأ وحدت رویۀ مورخ  19می  ،1988برا برونرفیت از مسیئولیت ناشیی از
فعل ودما ازم بود کارفرما را شرط را اثبات نماید :نیست اینکا فعیل زییانبیار بیدون اجیازۀ
کارفرما انجام شده باشد .دوم اینکا اقدام زیانبار مأمور با هدفی بیارتباط با وایایف او صیورت
ترفتا باشد .روم آنکا ومل یادشده وارج از وایایف اریتیدامی میأمور باشید (ژوردن،1385 ،
309؛ لوررارا .)78 ،1375 ،همانتونا کا مالحظا میشود ،شرط روم همان شرط میورد
بررری در ای مقالا ارت.
در وصو مفهوم شرط روم ،شعبۀ کیفر دیوان والی کشور فرانسا باموجب رأ میورخ
 16فوریا  ،1999تصمیمی ترفت کا موجب تغییر رویکرد رویۀ قوایی شد .بر ارا ایی رأ ،
جرائم ارتکابی ودما در چارچوب وایفۀ شغلی ،مسئولیت کارفرما را دربر دارد؛ حتی اتر فعل یا
ترل فعل زیانبار در تعارض با هدف ناشی از ارتیدام کارتر باشد .در پی ایی تصیمیم ،قلمیرو
مسئولیت کارفرما ناشی از فعل ودما تسترش یافت .لیک شعبۀ  2مدنی دیوان باموجیب رأ
مورخ  3ژوئ  2004در وصو ضابطۀ «چارچوب شغلی» و معییار تشیییص آن ،مقیرر نمیود
برا اینکا فعل زیانبار در چارچوب وایفۀ شغلی باشمار آید ،ازم ارت کیا ناشیی از «ابتکیار
شیصیِ بیارتباط با وایفا» نباشد .با دیگر ری  ،موضو ِ دارا اهمییت ،وجیود پیونید مییان
«مأموریت» و فعل زیانبار ارت .با ای ترتیب ،قلمرو مسئولیت کارفرمیا ناشیی از فعیل ودمیا
محدودتر شد (ژوردن311 ،1385 ،؛ بیرا مالحظیۀ پیشیینۀ روییۀ قویایی فرانسیا در ایی
وصیو  ،ر.لMarty & Raynaud, 1988 , p.576-579; Colin, Capitan & Julliot De la .
.)Morandière, 1966, p.355-356; Terré, Simler & Lequette, 1996, p.645-647
در نظام حقوقی ایران ،مسئلۀ چارچوب وایفۀ شغلی کمتر بحث و بررری شده اریت ،زییرا
مادۀ  12قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان شرایط کارفرما ناشی از فعل ودمیا ،از تعبییر «در
حی انجام کار یا با مناربت آن» ارتفاده کرده کا متفاوت با اصطالح بررریشده در ای مقالا
ارت .باای هما ،بروی در ای زمینا قلم زدهاند .با اوتقاد بروی حقوقدانیان ایرانیی (صیفایی و
رحیمی272 ،1388 ،؛ نیز ر.ل .بهرامی احمد  ،)194 ،1388 ،در فرضیی کیا کیارتر در
انجام واایفش مرتکب روءاریتفاده شیود ،وسیارات ناشیی از رفتیار و را نمییتیوان موجیب
مسئولیت کارفرما دانست.
درهرحا با توجا بیا ریکوت کنوانسییون  CMRدر وصیو مفهیوم «چیارچوب وایفیۀ
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شغلی» ،تفسیر اصطالح یادشده در مادۀ  3کنوانسیون تابعی از اتیاذ موض در نظامها حقیوق
ملی در ای وصو ارت .لیک آنچا در قلمرو کنوانسیون  CMRدارا اهمییت و متفیاوت بیا
مباحث حقوق ملی در حوزۀ مسئولیت کارفرما بوده ،ای ارت کا در رلسلۀ مباحث مسیئولیت
مدنی کارفرما ناشی از فعل ودما در نظامها حقوق ملی ،اتر شرایط مسئولیت کارفرمیا ناشیی
از فعل ودما فراهم باشد ،کارفرما مسئو قلمداد میشود و متقابالً چنانچیا شیرایط مسیئولیت
کارفرما ناشی از فعل ودما فراهم نباشد ،ری از ودم مسئولیت او بامیان مییآیید .لییک بیر
ارا مادۀ  3کنوانسیون  ،CMRاتر شرایط مسئولیت حملکننده ناشی از فعیل ودمیا جمی
باشد ،قطعاً حملکننده مسئو وواهد بود .چنانچا ای شرایط فراهم نباشد ،ضرورتاً نمییتیوان
ری از معافیت حملکننده از مسئولیت بامیان آورد .زیرا از ریویی ،مسیئولیت حمیلکننیده
مبتنی بر فرض مسئولیت ارت و از رو دیگر ،موجبات معافیت او با صورت حصیر در میادۀ
 17پیشبینی شده ارت .بنابرای  ،اتیر فعیل ییا تیرل فعیل ودمیا و نماینیدتان دارا وصیف
موجبات معافیت یادشده در مادۀ  17یعنی ناشی از تقصیر اررا کننده ،تقصیر مررلالیا ،ویب
ذاتی کاا ،اوضا و احوالی کا حملکننده قادر با جلوتیر از آن نبیوده (بنید  2میادۀ  )17ییا
میایرات ذاتی وا (بند  4مادۀ  )17نباشد ،راف مسئولیت حملکننده نیواهید بیود .نتیجیا
اینکا در کنوانسیون  CMRبا صرف اینکا ودما یا نماینده ،ویارج از چیارچوب وایفیۀ شیغلی
وویش ومل کند ،نمیتوان حملکننده را از مسئولیت مبرا دانسیت؛ مگیر آنکیا ومیل یادشیده
واجد یکی از وناوی معافیت در مادۀ  17کنوانسیون باشد .البتا در مقابل ،وبارات میت تفسییر
انتشاریافتا از رو رازمان ملل بر کنوانسیون  CMRدالت بر ای دارد کا چنانچا فعل و ترل
فعل ودما و نمایندتان هیچتونا رابطاا با انجام وایفۀ میأمور نداشیتا باشید و ییا تجیاوز بیا
حدود اوتیارات آنها باشد ،تنها موجب مسئولیت شیصی ریرقرارداد وود آنها وواهید شید
(.)Loewe, 1976, p.20

نتیجه
مسئولیت حملکننده ناشی از فعل و ترل فعل ودما و نمایندتان کیا در میادۀ  3کنوانسییون
 CMRپیشبینی شده ،از رویی مسئولیتی نیابتی ،بدون تقصیر و مبتنیی بیر فیرض مسیئولیت
حملکننده ارت کا تنها با اثبات موجبات معافیت یادشیده در میادۀ  17مرتفی مییشیود و از
رو دیگر ،مسئولیتی قرارداد ارت کا در اثیر نقیض تعهید قیرارداد بیر حمیلکننیده بیار
میتردد .قلمرو ای مسئولیت از حیث شیصی ،شامل کلیۀ کسانی ارت کا در وصو حمیل،
تبعیت حقوقی از حملکننده داشتا و بیا دروواریت و در فراینید حمیل شیرکت کیردهانید.
چنانچا حملکنندۀ یرف قرارداد ،اجرا وملیات حمل را با شیص دیگر واتذار کرده باشید،
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مسئولیت اقدامات شیص اویر را نیز باید بروهدۀ حملکنندۀ ییرف قیرارداد دانسیت .از حییث
موضووی نیز مسئولیت حملکننده ناشی از فعل ریر بدون نیاز بیا اثبیات تقصییر وامیل زییان،
افزون بر فعل ،ترل واایف از رو آنان را نییز دربیر مییتییرد و بیاموجیب میادۀ  ،3بایید در
«چارچوب وایفۀ شغلی» اشیا یادشده باشد کا البتا ای قید با توجا با رکوت کنوانسیون
تابعی از اتیاذ موض در نظامها حقوق ملی در ای وصو ارت .باای هما با دلییل حصیر
بودن موارد معافیت در مادۀ  ،17صیرف ویروج ودمیا و نماینیدتان حمیلکننیده از چیارچوب
وایفۀ شغلی را نمیتوان راف مسئولیت حملکننده دانست ،بلکا با توجا با پییشبینیی فیرض
مسئولیت برا حملکننده در کنوانسیون کا مبنا مسئولیت شیص اویر را تشکیل میدهید،
باید تفت کا در وصو مسئولیت ناشی از اثیر فعیل ییا تیرل فعیل ودمیا و نماینیدتان نییز
حملکننده در صورتی از مسئولیت مبیرا مییشیود کیا یکیی از جهیات تردآمیده در میادۀ 17
کنوانسیون ،یعنی تقصیر اررا کننده ،تقصیر مررلالیا ،ویب ذاتی کیاا ،اوضیا و احیوالی کیا
حملکننده قادر با جلوتیر از آن نیست (فور ماژور) و یا میایرات ذاتی وا اثبات شود.
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