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 چکیده

المللیی کیاا از یریی     کننده در حمل و نقل بیی  یکی از مباحث مهم در زمینۀ مسئولیت حمل
 3جاده، مسیئولیت و  ناشیی از فعیل و تیرل فعیل ودمیا و نماینیدتان اوریت کیا در میادۀ           

ش بیا  1376ار ترفتا ارت. با توجا بیا الحیاق اییران در ریا      مورد توجا قر RMCکنوانسیون 
کننیده ناشیی از فعیل و تیرل فعیل رییر در ایی         کنوانسیون یادشده، بررری مسیئولیت حمیل  

رو، نوشتار حاضر با توصیف و ای کنوانسیون از حیث مبنا، ماهیت و قلمرو دارا  اهمیت ارت. از
کننده ناشی از فعل ریر، مسیئولیت  ئولیت حملتحلیل نظریات مطرح در باب مبنا و ماهیت مس

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      

چیارچوب وایایف   »بررریی قیید    توجا ای  نوشتار بوده و با توجا با معییار تبعییت حقیوقی و   
کننده از اقدام با ترریم آن نموده ارت. البتا با دلیل حصر  بودن موارد معافیت حمل« شغلی

تفتا، موجب رفی  مسیئولیت از   مسئولیت، صرف وروج مورد از قلمرو شیصی و موضووی پیش
ت وابسیتا اریت   کننده تلقی نشده، بلکا ای  امر با وجود یکی از جهات معافیت از مسئولیحمل

 کنوانسیون آمده ارت.  17کا در مادۀ 

 واژگان کلیدی
، RMCکننیده، کنوانسییون   کننیده، ودمیا و نماینیدتان حمیل    حمیل  چارچوب وایفۀ شیغلی، 

 مسئولیت نیابتی.  
 

                                                           
  mohseni@um.ac.ir -Email: s  051-38813090نویسندۀ مسئو ، فکس:  *



 1396 پاییز و زمستان، 2 ، شمارۀ8مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     712

 

 مقدمه
ۀ رابطی  آنۀ توریع  و اریت   تجیار  مبیادات  تسیترش ی اصیل   هیا نیا یزم ازی کی نقل و حمل
 برویوردار   اژهیی و تیاهم از  اجاده نقل و حمل انیم  یا در. رددا تجارتۀ تورع بای میمستق
 نیا یزم  مقررات هماهنی  در ایی      با وارج از مرزها تدویاجادهو نقل  حمل تسترش. ارت
 قیرارداد ) RMC 1ونکنوانسی بضرورت موجب تصوی  یا  راوتا ارت. ضرور را کشورها انیم

بیر   ونکنوانسیی   یی ا. دیی تردم 1956ریا    در( هجیاد   یی یر از کیاا ی المللی  یبی  نقل و حمل
ۀ نی زمی درباشیند )  ونمقصید، وویو کنوانسیی    اقراردادهایی حاکم ارت کا در آن کشور مبدأ یی 

در  رانایی  الحیاق  بیا (. 1391 ،درافشیان ی قبولو  یمحسن. ل.ر ،RMC وناوما  کنوانسی طشرای
 کیا ی الملل یب حمل  قراردادها بر را ونیکنوانس  یاید با ،یادشده ونیکنوانس باش 1376را  
در وصیو    رانحقیوقی ایی   اتتورعۀ ادبی جانتیدر. انستد حاکم ارت، رانیا آن مقصد ای مبدأ

 ارت. تدارا  اهمی RMC ونکنوانسی
 تیکننده ارت. تذشیتا از مسیئول  حمل تیمسئول ،CMR ونیکنوانس یاز مباحث اصل یکی
 میرمسیتق یر یتیکننیده مسیئول  مطرح شده، حمل ونیکنوانس  یا 172 ۀماد در کا  و یشیص

 :3 ۀمیاد  موجیب با نکایا حیتوض. ارت ترفتا قرار توجا مورد ونیکنوانس 3 ۀماد در کا دارد زین
ن ایجر در کا  گرید شیص هر ای کارکنان ندتان،یفعل نما ترل ایکننده مسئو  فعل ...حمل»

 بیر  ریی ر ومل ۀوارطبا کا تیمسئول  یا«. کند، وواهد بود...یها ارتفاده محمل از ودمات آن
  بیر مبنیا   ییشیود کیا از ریو   یمی  دهینام ریر فعل از یاشن تیمسئول تردد،یم بار کنندهحمل
 از تیحما  مبنا بر گرید  رو از و  و با وارده وسارت کامل جبران برا  دهیدانیز از تیحما
 (.250 ، 1391 ان،یزدانیتردد )یم ایتوج او یمال یناتوان دلیل با)کارتر(  بارانیاول فعل زف

 ارلیب  امیروزه  کیا  اریت   یی در ا 3 ۀریا  میاد  کننیده بیر ا  حمل تیمسئول یبررر تیاهم
دهنید و در  یمی  انجام وود ندتانینما و ودما از یری  را حمل اتی، وملو نقلحمل  مؤرسات

 بیا  ویود  توانید یمی  کننیده حمل ،گرید وبارت کنند. بایحمل از ودمات آنان ارتفاده م  اجرا
 کیا  ارت یدرحال  یا. کند طالبام  گرید از را آن  اجرا ای دینما مباشرت حمل قرارداد  اجرا
 شنارید ینمی  را  و رلیب ا و نیدارد  قیرارداد   مجیر  ییشنارا با یالزام چیه قرارداد گرید یرف

 (.80 ، 1375)لوررارا، 
کننده حمل تیمسئول تیمبنا و ماه یی،رارتا، جستار حاضر در صدد ارت کا از رو  یدر ا

                                                           
1. Convention relative au Contrat de transport international de Marchandises par Route = Convention on 

the contract for the international carriage of goods by road. 

 لیتحو خیتار از آن با واردشده وسارت و کاا از یقسمت ای تمام فقدان مسئو  کنندهحمل» :ماده  یا 1بند  .2
 ....«بود وواهد کاا لیتحو در ریتأو تونا هر مسئو   یهمچن و آن دادن لیتحو زمان تا کاا ترفت 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234434/%25d8%25b3%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25af_%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b3%25d9%2586%25db%258c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/197643/%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af_%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af_%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25af%25db%258c_%25d9%2582%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c_%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586
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قلمیرو   ،گیر ید  و از ریو  دیی نما  ییی بو ت یرا بررری  CMR ونیدر کنوانسی  ریی از فعیل ر  یناش
اریت کیا در فیرض     یکند. البتا تفتن میترر یو موضوو یرا با لحاش شیص یادشده تیمسئول

 36تیا   34موضیو  مشیمو  مقیررات ویا  میواد       ی،کننیدتان متیوال  حمل از رو حمل کاا 
 .ارت جداتانا یپژوهش ۀستیشا و وارج مقالا  یا مباحث شمو  از ،بوده ونیکنوانس
 

 ریفعل غ ترک و فعل از یناش کنندهحمل تیمسئول تیمبنا و ماه
د. در شیو بران وسیارت روشی    ج با تعهد ییچرا کا ارت آن تیمسئول  مبنا یهدف از بررر

کننده ری  تفیت.  حمل تیمسئول بودن  قهر ای  قرارداد از دیبا زین تیمسئول تیماه یبررر
 اثبیات  بیار  و تیمسیئول  بر حاکم میدر رژ ییروکننده از حمل تیمسئول تیبحث از مبنا و ماه

گشیا  راه آن از تیی معاف میوارد  و تیمسئول ۀمندا  ییتع در گرید  رو از و ارت ثرؤم آن ارکان
 (.238 و 220 ، 1385 ، ریشب یوواهد بود )وحدت

 

 ریفعل غ ترک و فعل از یناش کنندهحمل تیمسئول یمبنا .1
. دارد وجیود  نظیر  اوتالف ریفعل ر ترل ای فعل از یشنا کنندهحمل تیمسئول  مبنا  ییدر تب
 .ارت یبررر قابل تیمسئول فرض یۀنظر و وطر یۀنظر ،ریتقص یۀنظر ،انیم  یا در
 

 ریتقص یۀنظر .1. 1
کیا   تیمسیئول  یاز مبیان  یکی ،یمدن تیمسئول  هاحوزه ریرا همانند زینقل ن و حمل ۀدر حوز
 تیرل  ایی از فعل  یکننده ناشحمل تیارت. در مسئول ریتقص یۀاز آن بحث کرد، نظر دیبا ناتزیر
 اریت   نظر مورد یشیص چا ریتقص کا داد پارخ پررش  یا با دیبا ر،یتقص  مبنا بر ریفعل ر

 و ودمیا  انتییاب  در کننیده حمیل  ویود   ریتقصی   مبنا بر تیمسئول ارت ممک  یی،رو از رایز
 زاده،قاریم . ل.ر کارفرمیا،  وصیو   در دتاهیی د  یی ا دییی تأ)در  شیود  ایتوج منارب ندتانینما

 نیدتان ینما و ودمیا  ریتقصی  ر،یتقصی  از منظیور  اریت  ممکی   گیر، ید  رو از و (65 ، 1388
 61و  59،  1389نژاد، ینیحس. ل.ر کارفرما، مورد در دتاهید  یا دییتأ)در  باشد کنندهحمل

 کیا  حیتوضی   یی ا با(. 30-31 ، 1380 ار،یکام و یتفرش یسئیل. و.کننده، رو در مورد حمل
 ۀمنزلی بیا  آنیان  ریتقصی  ،قیرارداد بیوده    کننده( در اجرا)حمل کارفرما بینا ندتانینما و ودما
 کارفرمیا  تیمسیئول   مبنیا  جیا یدرنت. دشیو یمی  منتسب ریاو شیص با و رتا کارفرما ریتقص
 (.61،  1389نژاد، ینی)حس اورت «ابتین با ریتقص»

 مفروض دیبا را ریتقص ا،ینظر  یا رشیپذ فرض بر کا تفت دینظر از شیص مقصر، با صرف
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در  ینی یزم ۀکننید حمیل  تیفرانسا در وصیو  مسیئول    هادادتاه  آرا یبرو ی. بررردانست
  یی ل. ود.ر ،آراایی    ۀمشیاهد   )بیرا  دهدیم نشان را اینظر  یا با لیتما زیکشور ن  یحقوق ا
ویا  معتقدنید کیا     ینی ییبا تب (Damar, 2011, p.221) یبرو البتا(. 163 ، م1959 حداد،
 ۀفی یارت کا البتا بیا وا  ریهمان فرض تقص CMR ونیکننده در کنوانسحمل تیمسئول  مبنا
حیداکثر   ییۀ موجیب نظر . بادشویم لیتکم (The duty of utmost care) با حداکثر مراقبت  و

 ۀفی یر واکیا حیداکث   دیی اثبیات نما  نکیا یمگر ا ؛کننده ارتمنتسب با حمل تیمراقبت، مسئول
از وسیارت نبیوده اریت. درواقی       جلیوتیر  حا  قادر بیا   یارا انجام داده و با شیوو یمراقبت
میورد توجیا    زیی ن زنندهانیشیص ز فیوملکرد و واا ت،یمسئول لی، در تحلیانظر  یموجب ابا

نیدارد   ریفیرض تقصی   ییۀ بیا نظر  یامر چندان تفاوت تیدر ماه اینظر  یا درنتیجا. ردیتیقرار م
 (.  43،  1393 ،  و دیگرانجبار)

 تیمسیئول   تواند مبناینم ریتقص CMR ونینوانسک در اراراً کا رردیم نظربا ،هما یباا
 تیمسیئول  کیا  ونیکنوانسی  3 ۀمیاد  اواً رایی ز. باشید  ریی فعل ر ترل و فعل از یناش کنندهحمل
را  دهیی دانیی ز  ریو  از ریکند، اثبات تقصیم مطرح را ریفعل ر ترل و فعل از یناش کنندهحمل

نحو مطل  ری  تفتیا  با ریفعل ر ترل ایاز فعل  یکننده ناشحمل تیازم ندانستا و از مسئول
 ،شیده  شمرده ونیکنوانس 171 ۀماد 4 و 2 بند در کنندهحمل تیمعاف موجبات دوم اینکاارت. 

 نیدتان یو نما کننیده و ودمیا  حمل نکایاثبات ا ایکننده و حمل  از رو ریاثبات ودم تقص یول
 تیاند، در شمار موارد معافومل آوردهاز وقو  وسارت با  ریجلوت  تمام تالش وود را برا  و
ر یتقصی  ییۀ رافی  اشیکا  نظر   زیی نارت ارائا شده  ریکا از فرض تقص  گرید  ییارت. تب امدهین
انجیام   کننده اثبات کند کیا حیداکثر مراقبیت را   چنانچا حمل ا،ینظر  یبر ارا  ا رایز ،ستین

، CMR ونیکنوانسی  17 ۀکیا بیا توجیا بیا میاد      ی. درحالشودیمعاف م تی، از مسئولارت داده
 نشیود  محقی   میاده  آن در تفتاپیش تیانجام حداکثر مراقبت، موارد معاف ا وجودممک  ارت ب

 ررییمابیی کییا دارد وجیود   مییوارد  یهمچنیی. دتییرد قلمیداد  مسییئو  کننییدهحمییل جیا یدرنت و
 کننیده حمیل  کا یفرض در نمونا، را ب. شودیم معاف کنندهحمل مراقبت، رحداکثندادن  انجام
 دهکیر  ومیل  ایی المرریل  ایی  کننیده ارریا   دریتورات  اریا   بیر  شتر،یقبت بمرا امکان وجود با

                                                           
موجب با ای یرفلت مدو ایبا ربب ومل والف  ریتأو ایوسارت  ایکا فقدان  یدرصورت» :ادشدهیماده  2بند  .1

رفلت شده  ایاشتباه کننده در انجام آن دچار حمل کا ییاز درتورها ریر ، داده شده تورط و  درتورها
 آن از  ریجلوت با قادر کنندهحمل کا ریناپذاجتناب یاحوال و اوضا  ایکاا و  یذات بیبا ولت و ایباشد 
 و فقدان کا یدرصورت» :ماده همان 4 بند زین و« بود وواهد مبرا تیمسئول از کنندهحمل شود، حادث نبوده

  بندها تیارو با کنندهحمل شود حادث ریز موارد از دمور چند ای کی در وا  یذات میایرات از وسارت
 ....«بود وواهد مبرا تیمسئول از( 18) ۀماد( 5) یال( 2)
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 معیاف  تیمسیئول  از کننیده حمیل  ،اریت  دهشی  وسیارت  ورود باوث شانیا دررتنا درتوراتو 
 .بود وواهد
 

 (Responsabilité objective)ی نیع تیمسئول؛ خطر یۀنظر. 2. 1
امیل  و بیا  ضرر انتساب اثبات صرف با و ارت ریتقص بدون تیمسئول وطر، بر یمبتن تیمسئول

 کیا  ازآنجیا  اینظر  یا ارا  بر(. 185 ، «الف» 1393، انی)کاتوز ابدییم تیمسئول  و ان،یز
 وطیر  جیاد یا حمیل  اتیومل  اجرا در گرید افراد تماشت  کاربا با کارفرما ونوانبا کنندهحمل
 ا،یی نظر  یافراد باشد. ا  یفعل ا از فعل و ترل یناش  هاانیز  پاریگو دیبا  و وود د،کنیم

 بیرد، یم گرید افراد تماشت  کاربا از  و کا یمنفعت و انتفا   مبنا بر را کنندهحمل تیمسئول
، 1388 ، احمید  یبهرامی ؛ 65 ، 1388 زاده،( )قاریم الغیرم  ایفعل الغنم لا)م   دکنیم ایتوج
بیا اریتناد    م1969 ریا   در زین آلمان فدرا  یوال دادتاه(. 184 ، 1387 پور،داراب ؛192 
 ینی یو یتیمسئول را ونیکنوانس  یا در کنندهحمل تی، مسئولCMR ونیکنوانس 17 ۀماد 1 بند

 (.107 ، 1391 ،ی)صالح ارت دانستا
 تیرل  و فعیل  از یناشی  کننیده حمل تیمسئول  نامب ونوانبا اینظر  یا رشیپذ ،حا  یباا
 ییۀ نظر اریا   بیر  نکیا یا حیارت. توضی  روبرو یارار رادیبا دو ا CMR ونیدر کنوانس ریفعل ر
 ۀمتوجی  میمستقیور با تیمسئول ارت، شده جادیکننده احمل از یرف وطر کا ازآنجا ،یادشده

 و ودمیا  ، یبنیابرا  ؛سیت ین( اننیدت ینما و)ودمیا   ریر فعل از یناش تیمسئول و بود وواهد  و
ییور  بیا توانید  ینمی  دهیی دانیی ز اواً جیا یدرنت. ندشوینم شمردهکننده مسئو  حمل ندتانینما

 زیی کننیده ن حمیل  دوم اینکیا  و کنید  دویوا  ۀاقام( ندتانینما ای)ودما  انیز وامل ایول میمستق
 و ییصیفا ؛ 79 ، 1375 لورراریا، ل. .)ر نمایید  مراجعیا  ویود  ندتانینما و ودما با تواندینم
نیژاد،  ینیحس؛ 31 ، 1380 ار،یکام و یتفرش یسئیو؛ 265  و 2ش یپاورق، 1391 ،یمیرح

 برداشیت   یچنی  CMR ونیکنوانسی  28 ۀمیاد  2ارت کیا از بنید    یدرحال  ی(. ا59،  1389
با ودما و نمایندتان مراجعیا   میمستقیور توانند بانیز میکننده و حمل دهیدانید کا زشویم

 CMR ونیکنوانسی  3 ۀحاکم بیر میاد   ۀشیوطر در اند یۀد کا نظرکرانکار  توانی. البتا نم1کنند
  ریکیارت کیا از بیا    اکننیده حمیل  کیا  اندداشتا لیتما ونیو یراحان کنوانسارت مؤثر بوده 
، 1388 ، احمد یبهرامل. .)ر کند تحمل زین را آن از یناش انیز برد،یم رود ودما و کارکنان

 192). 

                                                           
ویر أادوایی اضافی بر قرارداد در برابر فقدان، وسارت یا ت»...کنوانسیون، ممک  ارت  28 ۀماد 2موجب بند با .1

 «.کنند، شود...کننده کار میئولیت حملبا مس 3 ۀیکی از اشیاصی کا بر ارا  شرایط ماد ۀمتوج
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  (Présomption de responsabilité) تیمسئول فرض یۀنظر .3. 1
ریببیت مییان    ۀمسئولیت مفروض، مسئولیت بدون تقصیر  ارت کا بدون نیاز با اثبات رابطی 

وجیود   ،شود و با وبارت دیگیر ضرر وارده و ومل یا فعالیت وامل ااهر ، با و  نسبت داده می
 ۀرابطی  نبیود مدوی ویدم مسیئولیت بایید     ،روای . ازترددرببیت در آن مفروض تلقی می ۀرابط

بیروالف   ،حیا  ایی  (. با702پاورقی ش و 212-213،  1384رببیت را اثبات نماید )بادینی، 
 ۀرابطی فقدان ( اثبات 43،  1393، و دیگران ؛ جبار 72و  66،  1388نظر بروی )جعفر ، 
اویم از   ،ا کا ای  رابطا را برهم زندآنچ بلکا هر ،قاهره نیست ۀاثبات قو بارببیت فقط منحصر 

تواند از جهات معافییت از چنیی  مسیئولیتی باشید.     دیده و... میقاهره یا اقدامات وود زیان ۀقو
شیود، فیرض   بروالف فرض تقصیر کا بیا اثبیات ویدم تقصییر مسیئولیت منتفیی میی        ،بنابرای 

 تردد.رببیت مرتف  می ۀرابط نبودمسئولیت تنها با اثبات 
کننیده بیا   مسئولیت حمل ،CMRکنوانسیون  17 ۀماد 1ررد با توجا با مفاد بند ر مینظبا

کننده مسئو  فقیدان تمیام ییا    حمل» :بندای  موجب مبنا  فرض مسئولیت هماهنگی دارد. با
تونا تیأویر در تحوییل کیاا     قسمتی از کاا و وسارت وارد شده با آن... و همچنی  مسئو  هر

ده شی کننده بدون نیاز با اثبات تقصیر، مسئو  فیرض  توان تفت حملا میدرنتیج«. وواهد بود
ایی   وییژه آنکیا بیرا  معافییت از     بیا  ؛(Ulfbeck, 2004, p.221؛  (Loewe, 1976, p.312اریت 

ده، ازم آمی  17 ۀبلکا اثبات موارد واصی کیا در میاد   ،مسئولیت اثبات ودم تقصیر کافی نیست
 ,Schelinکننده نیز هماهنی  اریت )  قتصاد  مسئولیت حملارت. پذیرش ای  مبنا با تفسیر ا

n.d, p.7 .)کننده )تعهید بیا نتیجیا( نییز بیا مبنیا  مسیئولیت        تعهد ایمنی حمل بر ای ، افزون
ل. ژوردن، .؛ بیرا  دییدن نظیر مییالف، ر    66-67،  1388مفروض هماهنگی دارد )جعفیر ،  

 ؛عهد انجام نشود، متعهد مسئو  ارت(. زیرا در تعهد با نتیجا همی  کا ت111-108،  1385
 (.325،  1393؛ رماواتی، 118،  1389اثبات بررد )ودمتگزار، مگر اینکا ربب وارجی با

اریت، بیا مسیئولیت     CMRکننده در کنوانسیون فرض مسئولیت کا مبنا  مسئولیت حمل
 عیل ییا تیرل   توان تفت چنانچیا از ف ا  کا میتوناو  ناشی از فعل ریر نیز هماهن  ارت. با

کننده زیانی با یرف دیگر قرارداد وارد آید، فرض بر ای  ارت کا فعل ودما و نمایندتان حمل
دار جبران وسارت وواهید  درنتیجا و  وهده ،کننده بودهاز رو  حمل یادشدهبار اقدامات زیان
صیرف   کننده نیست ونیاز  با اثبات تقصیر حمل ،ی  ترتیبا ا(. ب146،  1391بود )صالحی، 
 دوشیم یکننده مسئو  تلقحمل د،یکاا را ثابت نما با وسارت ورود ای و تلف کنندهآنکا اررا 

 (.  146،  1385 ،ی)ورفان
 ینیوو  ریی از فعیل ر  یکننیده ناشی  حمیل  تیمسئول کا ارت ذکرشایان  بیش،  یا انیدر پا

مطیرح در   اتیی از نظرکا  اینظر  یموجب ابا  ارت.« (Vicarious liabilityی )ابتین تیمسئول»
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 Giliker, 2010, p.1; Van) اریت  اکیام   حقیوق  در ریی از فعل ر یکارفرما ناش تیباب مسئول

Dam, 2013, p.508قرارداد  اجرا در  و ۀندینما  (، مأموران و کارکنان شیص متعهد قرارداد 
 دشیو یمی  منسیوب   و بیا  و اریت  ریی او شییص  اقدامات ۀمنزلبا آنان اقدامات ،شده محسوب

را  CMR ونیکنوانسی  3 ۀماد یانیوبارت پا توانی(. م413ش یپاورق و 131 ، 1384 ،ینی)باد
کننیده  فعل ودما و کارکنان حمیل  ترل ایمقرره، فعل   یموجب اد. باکر یرارتا تلق  یدر هم

 ویود  وملکرد از یناش فعل کا ارت آن مثل... » ردیتیم صورت شانیا یکا در قلمرو ارتیدام
 .«باشدکننده[ ]حمل او

 اریت  ممک یی، رو از. ارت شده روبرو یانتقادات با «یابتین تیئولمس» یۀنظر رشیالبتا پذ
شود کیا  فعل ودما و کارکنان موجب  ترل ای فعل اثر در کنندهحمل تیمسئول دانست  یابتین
 تحقی   گیر، ید  ریو  از. کنید  مراجعا کارکنان و ودما با میمستقیور با نتواند گرید دهیدانیز
 در کیا  یدرحال ؛ارت  ییرف  انشا قصد ازمندین ،یقحقو ومل کی ونوانبا وکالت و یندتینما
 دیی ترد محیل  ابیت ین  اوطیا  و یندتینما قصد وجود ، کننده و ودما و کارکنان وحمل ۀرابط
  اوطیا  امکیان  بیوده،   میاد  یوملی  حمیل  قیرارداد   اجیرا  کیا  تفیت  دیبا افزون بر ای ،. ارت
بیا   ی(. حتی 191-192،  1382 زانلیو، یال. .)ر اریت  مناقشیا  مورد  ماد وما ا در یندتینما

ودمیا و کارکنیان،    بیار انیی تفت کیا اقیدامات ز   دیبا زین  در اوما  ماد یندتیفرض قبو  نما
در امر نامشیرو  ممنیو  و در تعیارض بیا نظیم       ابتینامشرو  بوده و پرواضح ارت کا ن یاقدامات
ریت کیا صیرفاً    ا آن مسیتلزم  کننیده حمل تیمسئول دانست  یابتین  یهمچن. باشدیم یوموم
 ییاوطا فیواا حدود در کا دشو کنندهحمل تیمسئول موجب ندتانیاز ودما و نما ییرفتارها

 از روءاریتفاده  ایی  و فیوایا  حیدود  از شیان یا ویروج  صورت در  یبنابرا. ردیپذ صورت آنان با
 .دانست مسئو  یندتینما  وااد با توانینم را کنندهحمل ،ییاوطا اراتیاوت

تفتیا را مرتفی    شیتوان اشکاات پی یم تر، یدق ینییتب ۀارائ با کا رردینظر مبا هما یباا
 یناشی  و ارت قانون حکم با ریر فعل از یناش تیمسئول در کنندهحمل ابتین یی،. از روراوت

 یحتی  و  میاد  اومیا   در لیی توک ،ینیدت ینما قصید  نبیود  رادیا ، یبنابرا. ستین  ییرف ۀاراد از
 مسیئو    ،ییی تب  یی ا بیا   یهمچنی . بیود  نیواهید  وارد ت،یما  موجب مسیئول اَو بودن نامشرو 
 ون،یکنوانسی  3 ۀمیاد  نکیا یا ضم  درواق . ندارد مباشر تیمسئول با یمنافات کنندهحمل دانست 
، امکیان  28 ۀمیاد  2از بنید   برترفتیا ، ارت دانستا ریفعل ر ترل ای فعل مسئو  را کنندهحمل
 وجود دارد. زیبا مباشر ن میمستق ۀمراجع

 ویام  قواوید  تیاب   ریی فعیل ر  تیرل  و فعیل  از یناشی  کننیده حمل تیارت کا مسئول یتفتن
 تیوان یمی  و باشدیم( آن از تیمعاف موجبات و تیمسئول طیشرا ثیح)از  کنندهحمل تیمسئول
 .ارت حاکم شانیا بر یکسانی تیمسئول نظام ث،یح  یا از کا تفت
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 ریفعل غ از فعل و ترک یکننده ناشحمل تیمسئول تیماه .2
ل. .)ر  رقیرارداد یر و  قیرارداد  تیمسیئول  یمبیان  تعیدد  ایی نظر از اویتالف در وحیدت    صرف
 مباحث ولط از ییرو از کنندهحمل تیمسئول تیماه  ییتع(، بعد با 101 ، 1389 ،یهاشم
 گیر ید  ز ریو ا ،(64 ، 1388 ، )جعفر دهکر  ریجلوت  و قرارداد یمدن تیمسئول با مربوط
 .بود وواهد راهگشا تیمسئول  یا قلمرو  ییتع در

 کننیده حمیل  تیمسیئول  تیی ماه( 62 ، 1388 ، جعفر؛ 101 ، 1391 ،ی)صالح یبرو
 فعیل  بیا  نسبت کارفرما تیاند. در مسئولکرده فیتوص  رقراردادیر و  قهر را ریر فعل از یناش
، 1388 ، احمید  ی؛ بهرامی 65،  1388زاده، )قاریم  ؤلفیان م یبروی  زیی فعیل کیارتر ن   ترل ای

 ده،یی دانیی اند کا کارفرما در ورود ضرر بیا ز دهکررا مطرح و ادوا  بیتسب  ( مبنا193-192 
در قلمیرو   ریاز فعل ر یکننده ناشحمل تیمسئول ۀدربار ریاو  از مباشر ارت. ادوا  ربب اقو
  با توجا با واقل و میتار بودن کارتر، اقو ییواز ر رایز ،ستین رشیقابل پذ CMR ونیکنوانس

کارفرمیا،   تینظر، مسیئول   یا رشیبا پذ گرید  رو از. دینماینم یبودن کارفرما از مباشر منطق
 انیی بیا وامیل ز   دهیی دانیی ز ۀامکیان مراجعی   جاینیواهد بود و درنت ریاز فعل ر یناش تیمسئول
 ؛(1ش یپیاورق  و 265،  1391 ،یمیو رح یی( وجود نیواهد داشت )صفاندتانینما ای)ودما 
 بیا  میمسیتق یور با تواندیم دهیدانی، زCMR ونیکنوانس 28 ۀماد 2از بند  برترفتاکا  یدرحال
 .دکن مراجعا انیز وامل

 تیمسیئول  تیماه لی( در تحل80-81  ،1375)لوررارا،   دانان فرانسوحقوق یالبتا برو
 و ،ریی ر فعیل  از یناش  قرارداد تیاند: مسئولئل شدهقا کیدو فرض تفک انیم ر،یاز فعل ر یناش

از  یکننده ناشحمل یمدن تیمسئول کا حیتوض  یا با. ریر فعل از یناش  رقراردادیر تیمسئول
 رایی ز ،اریت   قرارداد یتیاند، مسئولبا یرف قرارداد وارد آورده  کا ودما و کارکنان و  ضرر
از از ضیرر وارده   یکننیده ناشی  حمیل  یمدن تیول. اما مسئارت  قرارداد تعهد کی نقض ۀجینت

 از ویارج  یتیمسیئول  سیتند، ین قیرارداد  ییرف  کا یاشیاص ریبا را  ودما و کارکنان و رو 
 توجیا  دیی با همیا  یی ابا ،ارت حیصح کیتفکای   اترچا. ارت قانون میمستق حکم با و قرارداد
کیا بیا توجیا بیا وصیف       اریت  نظر مد یتیکننده، مسئولحمل تیمسئول از بحث در کا داشت
 جییایاز نقییض قییرارداد ارییت. درنت یو ناشیی شییودیبییار میی  کننییده یییرف قییرارداد بییر وحمییل
 آورد،یمی  وارد ثالیث  با اینقل ۀلیور کا یوسارات از یناش تیمسئول مانند  گرید  هاتیمسئول
 (.63 ، 1388 ، جعفر از نقل با یکومان)جبر  دارد قرار بحث قلمرو از وارج

 ر،یی فعل ر از فعل و ترل یکننده ناشحمل تیبودن مسئول  وصو  قرارداد در نظر ااهار
؛ 161 ، 1378 ،یمقیام قائم  ری)ام یبرو. ارت « قرارداد تیمسئول» مفهوم  واکاو مستلزم
 ۀاراد توافی   از یناشی  قیرارداد،  ویود  همچون را  قرارداد تیمسئول( 111 ، 1391 پور،قربان
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( 10 ، 1390 ان،یی زدانی؛ 20 ، 1389 ،ی)هاشیم  ی دیگیر روی ب در مقابیل، . داننید یم  ییرف
 قیرارداد  وود هرچند معتقدند ندانستا، آن بودن  اراد  معنا با را تیمسئول بودن « قرارداد»
  یچنی  نقیض  از یناشی  تیمسیئول  شیود، یمی  محقی    ییرف ییانشا ۀاراد با آن از یناش تعهد و

 ان،یی )کاتوز حقیوق  تادانار یبرو ریتعب. دشویم جادیا قانون حکم با بلکا ،نبوده  اراد  تعهد
  قرارداد تعهدات نقض از یناش تیمسئول از وبارت را  قرارداد تیمسئول کا( 132 ، 1387

 .ارت نظر  یا دیمؤ دانند،یم
 فعل از یناش کاا ۀکنندحمل تیبر ارا  برداشت نیست کا البتا قابل انتقاد ارت، مسئول

داشتا باشد. درواقی  چنانچیا     قرارداد تیماه تواندینم CMRن ویکنوانس در ریفعل ر ترل و
بتواننید ویالف آن توافی      دیی با  یییرف  م،یدر قرارداد بدان  ییرف ۀرا اراد تیمسئول  یا  مبنا
 3 ۀکیا میاد   ینباشید. درحیال   ریی فعیل ر  کننده مسئو  فعل و ترلشرط کنند کا حمل ،نموده
 11 ۀمیاد  5 بنید  ،کنید یم یمعرف ریفعل ر ل و ترلکننده را مسئو  فعحمل CMR ونیکنوانس

 ,Ulfbeck, 2004) یبروی  نظر بروالف ، ی. بنابرانمایدیم فیرا آمره توص ونیآن، قواود کنوانس

p.222باییل اریت و موجیب     ریی از فعیل ر  یناشی  تیدر قرارداد بر ودم مسئول  ی(، تواف  یرف
 تیوان یمی  ،« قیرارداد  تیمسیئول »م بیر اریا  برداشیت دوم از مفهیو     ک ی. لدشوینم تیمعاف
کا از آن ژهیوبا ؛آورد شماربا  قرارداد تیمسئول ینوو را ریر فعل از یناش کنندهحمل تیمسئول
 از کیا  ارت ریفعل ر مسئو  فعل و ترل یکننده زمانحمل ون،یکنوانس 3 ۀموجب مادبا ییرو

 12 ۀمیاد  1 بند موجببا گرید  وده باشد و از رکرارتفاده  «قرارداد  اجرا  برا» آنان ودمات
را  ونیکنوانسی  3 ۀمیاد  جیا یاریت. درنت   امحدود با قرارداد حمل جیاده  ونیقلمرو کنوانس زین

 ۀکنندحمل»( کا بر Ulfbeck, 2004, p.223دانست )  قرارداد تیمسئول ۀرندیدربرت یدصرفاً با
 ۀکننید حمیل » مفهیوم  از لکامی  ییور بیا  بیاً یتقر  ت فرانسیو قویا  البتا. شودیم بار « قرارداد
 در را «کنندهحمل» وبارت و کرده رفلت ارت، بوده ونیکنوانس 3 ۀماد نظر مورد کا « قرارداد
از  تیواقع  یو ا ندادانستا 3(commissionnaire de transport) حمل ونریسیکم با ناار 3 ۀماد

                                                           
ها  ویژه یک از مفاد ای  کنوانسیون را با تواف کنند کا هیچها  متعاهد تواف  مییرف»موجب بند یادشده: با .1

مرز  نافذ ها  بی کنوانسیون را در مورد حملبی  دو یا چند یرف متعاهد تغییر ندهند، مگر اینکا ای 
قلمرو کشورهایشان  ۀدر محدود ارتفاده از ای  کنوانسیون را با وملیات حملی کا تماماً ۀندانند و یا اجاز

 .«ا  کا معرف مالکیت کاا ارت بدهندجاده ۀتحت بارنام
منظور نقلیا با ۀای  کنوانسیون شامل هر قرارداد  کا برا  حمل کاا از یری  جاده با وریل» :موجب ای  بندبا. 2

تحویل آن در قرارداد، در دو کشور میتلف واق  شده و  شود و محل دریافت کاا وکسب اجرت منعقد می
 .«شودمی حداقل یکی از دو یرف، ووو کنوانسیون باشد، تذشتا از محل اقامت و تابعیت دو یرف قرارداد

 ,raishao)در حقوق فرانسا، ماهیت قرارداد  مسئولیت کمیسیونر حمل نسبت با فعل ریر مورد مناقشا ارت  .3

2010, p.1-2 .) 
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Garcin, 2006, -Bonا اریت ) ملقیب ریاوت   CMR»1شاترد بد »ارت کا فرانسا را با  یلیدا

p.704 ؛De Fos, 2006, p.649.) 
. اریت  مسیئو    قیرارداد  تعهداتندادن  انجام لیدل با کنندهحمل ر،یبر ارا  برداشت او

  دارا( جیا ینت بیا  تعهد و لایور با تعهد ثیح)از  قرارداد در  و تعهدات نو  صیتشی  یبنابرا
ورشییو کییا تعهیید  ونیکنوانسی  بروکسییل و ونیهماننیید کنوانسیی نکیا یا حی. توضیی2ارییت تیی اهم
 میالف نظر دنید  برا و 175 ، 1378 زاده،یهاشمدانستا شده ) جاینتکننده تعهد با حمل
 ، ل. جعفیر .ر دانید، یمی  لایوری  بیا  تعهید  را یادشیده   هاونیکنوانس در کنندهحمل تعهد کا

رواقی  از  ارت. د جایکننده تعهد با نتتعهد حمل نیز CMR ونی(، در کنوانس69-68،  1388
 لیی کاا تا زمیان تحو  افتیکننده از زمان درحمل تیکا از مسئول 17 ۀماد 1وبارات بند  یی،رو
 موقی  بیا  و)ریالم   جیا ینت بیر   و تعهید  بر دالت وضوحبا آورد،یم انیمبا ری  مقصد در آن
 در یادشیده  میوارد  در تیی معاف موجبیات  انحصیار  گیر، ید  رو از و دارد( مقصد با کاا دنیرر

 توف،یل. اشیم .ر، رنظی   یی ا دییی تأ)در  اریت  جیا ینت بیا   و تعهد دیمؤ 17 ۀماد گرید  بندها
 موقی  بیا  و)ریالم   جیا ینت درتیابی با ودم صرف جا،ینت با تعهد وصو  در(. 974 ، 1378
 نکیا یا از اویم  ؛(236 ، 1385 ، ریشب ی)وحدت ارت تیمسئول موجب( مقصد با کاا دنیرر

شیده   تعهید  نقض موجب  و کارکنان و ودما اباشد ی  قرارداد تعهد قضان کنندهحمل شیص
 ییرف  اند،داشتا انیب( 80 ، 1375)لوررارا،  سندتانیاز نو یتونا کا بروژه همانیوبا .باشند

  رو از قرارداد  اجرا ودم جایدرنت؛ ندارد قرارداد  مجر ییشنارا با یالزام چیه قرارداد گرید
 .شودیم تذاشتا کنندهحمل شیص حساب اب کننده،حمل کارکنان و ودما

 ر،یی ر فعیل  از یناشی   قیرارداد  تی( در مسیئول 82،  1375)لوررارا،  یبرو ،ارت یتفتن
 یو با ارتناد بیا اصیل نسیب    3مجاز دانستا)متعهد(  قرارداد یرف با مراجعا با تنها را دهیدانیز

اشیا  ثالیث نسیبت    ، دادرقرااند کا ودما و کارکنان متعهد بودن قراردادها، ارتدا  نموده
مراجعیا کنید و     بیا ویود و   ماًیمسیتق  توانید یتیز نمی  هر» دهیدانیز جایدرنت ،با قرارداد بوده

 تیی ماه کیا  ررید ینظیر می  . امیا بیا  (82،  1375)لوراریا،   «را ووارتار تیردد   و تیمسئول
 کننیده حمیل  کارکنیان  و ودمیا  بیا  متعهدلا ۀمراجع امکان با یتعارض ت،یمسئول  یا  قرارداد

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

؛ 415-416،  1392؛ کاتوزیان، 442،  1379ل. کاتوزیان، .کننده، روصو  نو  تعهدات حملدر  .2
؛ رادات حسینی، 207و  205،  1389؛ مرتوو ، 33،  «ب»1393؛ کاتوزیان، 252 ، 1386کاتوزیان، 

 .24،  1390؛ یزدانیان، 146،  1385؛ ورفانی، 223و  221،  1384
دیده را زیان ۀقانون تجارت، ح  مراجع 387 ۀ( با ارتناد ماد145،  1385در حقوق ایران نیز بروی )ورفانی، . 3

د  کننده قراردامستقیم با مأموران حمل ۀی  معنا کا و  را از مراجعا اب اند؛کننده نمودهمحدود با حمل
 اند.حمل ممنو  دانستا
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از  یر ضیمن ییو بیا  توانید یمی  کارکنان و ودما بر دووا یرح و رجو  امکان یی،رو از رایز ،ندارد
 چنانچیا  تفیت  تیوان یمی  گیر ید  رو از و (81 ، 1391 ،و دیگران )اندرز ردیت تئقرارداد نش

را  ریی کننیده و ر حمیل  انیم منعقدشده قرارداد د،کن واتذار ریقرارداد را با ر  کننده اجراحمل
کننده اررا  ۀکننده( دانست کا امکان مراجعتعهد با نف  ثالث )اررا   حاو  قرارداد توانیم

 زیی اشییا  ن ایی    تیمسیئول  جیا یو درنت آوردیفراهم م یادشده 1قرارداد با ارتناد با را ریبا ر
 تیولمسیئ  رشیودم پذ افزون بر ای ،(. Ulfbeck, 2004, p.223-224) ابدییم  قرارداد یتیماه

بیا اریتناد    اشییا  ایی    بیا   و رجیو   میان   ده،یی دانیی ز برابر در کارکنان و ودما  قرارداد
 .2(Berlingieri, 2009, p.14؛ Ulfbeck, 2004, p.223) بود نیواهد قرارداد وارج تیمسئول
 

 ریفعل غ از فعل و ترک یکننده ناشحمل یمدن تیقلمرو مسئول
 دیی د دیی با یی،ریو  از. ارت یبررر قابل نظر دو از ریعل راز ف یکننده ناشحمل تیمسئول ۀدامن
 هیر  ییا  کارکنان نمایندتان،» از منظور و دارد بروهده را یاشیاص چا تیکننده مسئولحمل کا

 گیر ید  ریو  از  سیت یچ ،«شودمی ارتفاده هاآن ودمات از حمل جریان در کا دیگر  شیص
 موجید  یطیو با چیا شیرا   یادشدهشیا  ا  از رو یفعل ترل ای فعل چا دشو  ییتع ارت ازم
 کننده وواهد بود.حمل  برا تیمسئول
 

 یقلمرو شخص .1
فعیل   تیرل  ایی کننیده مسیئو  فعیل    حمل»...  :CMR ونیکنوانس 3 ۀماد یموجب مت  فارربا
 کنید یها ارتفاده می حمل از ودمات آن انیکا در جر  گریهر شیص د ایکارکنان  ندتان،ینما

 کیا  ونیکنوانسی   فرانسیو  و یسی یانگل  هیا نسییا  در میاده   یا مت  ،حا  یباا«. وواهد بود...
 ۀدر نسی نکایا حیارت. توض یتفاوت لفظ  دارا شوند،یم یمتون معتبر تلق 513 ۀماد موجببا
 ۀامیا در نسیی   ،دهآمی  زیی ( ننیدتان ی)نما agents ۀ)ودما(، کلم servants واژۀبر  افزون یسیانگل

 ریتأث یادشده  ( ارتفاده شده ارت. البتا تفاوت ااهر ی)مأمور préposés ۀفقط از واژ  فرانسو

                                                           
 .1386درافشان،  ل. قبولی.(، رopposabilité du contratدر وصو  اصل ارتنادپذیر  قراردادها ) .1
کننیدتان  ماهییت مسیئولیت حمیل    ،هماای ریرقرارداد  دانست. با دماهیت مسئولیت ودما و نمایندتان را بای .2

همچیون ماهییت مسیئولیت     ،کنوانسییون  34 ۀمیاد  برابیر و  (Berlingieri, 2009, p.14بیوده ) بعید  متفیاوت   
 دووا کند. ۀمستقیم ولیا و  اقامیور باتواند دیده میلذا زیان ؛کننده، قرارداد  ارتحمل

( در ژنو در ییک نسییا بیا    1335.2.29مطاب  با ) 1956( ما 19در تاریخ ) ]کنوانسیون[»...  :موجب ای  مادهبا .3
 .«تنظیم شدباشند فرانسو  کا هر دو مت  دارا  اوتبار یکسان میها  انگلیسی و زبان
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 یسی یانگل employeeکا معاد   éposépr، اصطالح 1فرانسا یحقوق اتیادب در رایز ،ندارد  ماهو
 یوملی  ایارت کا کار  یکس ا (، با معنLe grand Robert & Collins, 2008, p.737) باشدیم
 ,Robert, 2011, p.2008; Cornuدهید ) یمی  انجام)کارفرما(   رگید کنتر  ای تیریمد تحت را

1992, p.621یبررری  با ارت ازم تفتا،شیپ ۀتاندر متون را  ااهر  ها(. با توجا با تفاوت 
 .زیمپرداب ریفعل ر ترل ای فعل از یناش تیمسئول یشیص قلمرو

 ونیملیل بیر کنوانسی    ریازمان  از ریو   افتایانتشار ریدر تفس یقلمرو شیص  ییدر مقام تب
CMR :کننیده. ب حمیل  ۀو ودمی  نیدتان ینما -الف»، از را درتا اشیا  نام برده شده ارت- 
  در شرکت و یمنظم  هاتیاما فعال ستند،یکننده نحمل ۀندیکا اترچا ودما و نما یاشیاص
اما  ستند،یشده در بند الف و ب نانیب  هاکا هرچند مطاب  مالل یاشیاص -. جدهندیانجام م
 ی(. حتی Loewe, 1976, p.19« )اندارتیدام شده یومل واص  کننده در اجراحمل  با تقاضا
 صیرف  بیا  بازهم باشد، نگرفتا ودمت با زیحمل ن  را از ابتدا یادشدهکننده اشیا  اتر حمل

کننیده  حمیل  باشیند،  دهکیر  کمیک  حمیل  اتیی ومل  اجرا در کنندهحمل  تقاضا با آنان آنکا
 (.Loewe, 1976, p.20) بداییم تیمسئول
 حمل انیکننده از آنان در جرکا حمل یاشیاص ۀرابط CMR ونیدر کنوانس رردینظر مبا
د. شیو  لیی تحل (Subordination juridique) یحقوق تیتبع اریمع ارا  بر دیبا ،کندیم ارتفاده
  گیر یبا دصدور درتور نسبت  یکا قدرت ومل ی، اشیاصیادشده اریبر ارا  مع نکایا حیتوض

 تیاب   آن، اریا   بیر  کیا  ردیتیم شکل  گریان آنان و دیم تیتبع ۀرابط یرا داشتا باشند، نوو
 شیمرده  کارفرمیا  و آمیر  کیا  متبیو   شییص  جایکند. درنتیم ومل وود متبو  درتورات یب 
، 1375)لورراریا،   دارد بروهیده  را ویود  تیاب   اشییا   اومیا   از یناش انیز تیمسئول د،شویم
 از یناشی  تیمسیئول  یکننده در صورت، حمل3 ۀموجب مادبا زین CMR ونیدر کنوانس. 2(74 
 ومیل  وود یشغل ۀفیوا چارچوب در گرید اشیا  ای کارکنان ندتان،ی...نما» کا دارد ریر فعل
  معنیا با ده،کر  ییکننده تعحمل کا «یشغل چارچوب در ومل» نکایا حیتوض...«. باشند دهکر
کننیده  از حمیل  یادشیده   اشییا  تیی تابع ا کننده ارت کا با معنحمل درتورات تحت ومل
 باشد.  یم

، 1375)لورراریا،   ردیی تینمی  بردر را کارمقایعا و لیوک کا تیتبع اریمع بروالف ،هما یابا

                                                           
مسئولیت کارفرما نسبت با فعل ودما و نمایندتان وود رواج دارد )برا   ۀویژه در حوزبا préposéاصطالح  .1

؛ 139،  1392؛ نوی ، 72،  1375ل. لوررارا، .تفتا، رپیش ۀاصطالح در حوزای  کاربرد  ۀمالحظ
Mart & Raynaud, 1988, p.567; , 1972, p.361 et suivCarnonnier .) 

، 1392؛ نوی ، 73-75،  1375ل. لوررارا، .آمر و مأمور، ر ۀرابط ۀدر وصو  معیارها  مطرح در زمین .2
 432-430. 
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 تیکننیده مسیئول  حمیل  کااند دمی یاشیاص ازجملا زین را ندهینما ونیکنوانس 3 ۀماد(، 75 
 میبیدان  یکننیده را شیصی  حمل ۀندینما چنانچا  یهمچنروهده دارد. فعل آنان را ب ترل و فعل
 ۀکننید حمیل (، 66 ، 1391 ،ی)صیالح  دورزیمبادرت م حمل قرارداد  اجرا با او  رو از کا
 تیوان یمیاده را می  ای  در  «هندینما» ۀواژ شده، فیتعر  یمشمو  ا زی( نSub-contractorی )فرو
 ۀنید یاشییا  را نما ایی    اتیر (. امیا  Berlingieri, 2009, p.13دانسیت )  زیی آنیان ن  ۀرنید یدربرت
 Independent) مسیتقل  ایی  یفروی  مانکاریپ را آنان سیهمچون حقوق انگل یم وکننده ندانحمل

contractor)1 ون،یکنوانسی  3 ۀدر میاد  ریی بیا شییص او   حیبا توجا با ودم تصر ،شمار آوریماب 
 نکیا یا ژهیی وبیا  ؛دیی نمایعیل آنیان ازم می   ف کننده نسبت با فعل و ترلحمل تیمسئول یبررر
 «یقلمیرو اریتیدام  »از  3 ۀکیا میاد   ینیدارد، درحیال   یکننده قرارداد ارتیدامحمل با مانکاریپ

 (.Carr & Stone, 2010, p.347) 2دیتویم ری 
رلیب  او  اریت کننده حمل مباشرت با قرارداد  اجرا امروزه کمتر ییرو از نکایبا توجا با ا

متعهدلیا ییرف    ،گیر ید  ریو  از و دکنی یاریتفاده می   یفرو ۀکنندرارداد از حملیرف ق متعهد 
 ۀبروهید  زیی ن رایادشیده   اشیا  تیمسئول دیبا ندارد، قرارداد  مجر ییشنارا با  ازیقرارداد ن
 نسیبت  قیرارداد  یرف تیمسئول یوموم ۀقاود ،بیترت  ا ای. ب3یرف قرارداد دانست ۀکنندحمل
 ،ترفتیا  دربیر  زیی ییرف قیرارداد را ن   ۀکننید حمیل  قیرارداد،  یفرو ندتاناجراکن و مانکارانیپ با
 ,Ulfbeck, 2004) 4دانسیت  زیی ن یفروی  کننیده حمیل  شامل دیبا را ونیکنوانس 3 ۀماد جایدرنت

p.220 ;Loewe, 1976, p.19.) 
کننیده  حمیل  ون،یکنوانسی  3 ۀماد در یادشده اشیا  بر افزون کا کرد اشاره دیبا  یهمچن
رفلیت   ایی اشیتباه   ایی  و کیرده  ایی کرا او از را اینقل ۀلیور کا یشیص رفلت ایاشتباه »...مسئو  

 .باشدیم زی( نونیکنوانس 17 ۀماد 3)بند « شده...ادیو کارکنان شیص  ندتانینما
 
 

                                                           
شیص یا شرکتی کا پیمانکار اصلی، کار را با صورت »در تعریف پیمانکار مستقل چنی  بیان شده ارت: . 1

 (.249،  1390)او، « د  )پیمانی( با او واتذار کرده ارتقراردا
قلمرو »( را باید scope of employment« )قلمرو ارتیدامی»کا  ارت برا  رف  ای  اشکا  تفتا شده .2

 (.Carr, 2010, p.347د )کر( تفسیر scope of contract« )قرارداد 
کننده و یا وضوح موضو ( از اجرا  قرارداد )چا با اوالم حمل ایال  یرف قرارداد با هر یریقی ،حا هرالبتا در .3

کننده نسبت با کننده فروی تأثیر  در مسئولیت حملودما و نمایندتان و واتذار  آن با حمل از رو 
 (.Ulfbeck, 2004, p.222-223کند )و  را از مسئولیت مبرا نمی ،فعل آنان نداشتا فعل و ترل

 د. قابل درترری در:کردادتاه ارپانیا اشاره  2012مار   14توان با رأ  مورخ در تأیید ای  نظر می. 4
 http://www.idit.asso.fr/_private/moteur_cmr/jurisprudence/fiche.php?num=0 
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 یقلمرو موضوع .2
. دشی  مشیص دارد، بروهده را آنان اقدامات تیکننده مسئولکا حمل یاشیاص پیشی در تفتار 

 زنید، یریرم  یادشیده کیا از اشییا     یکننده مسئو  هر وملحمل کا یستن یمنطق ا ح یابا
 تیرل  و فعیل  تمیام  شیامل  ر،یر فعل از یناش کنندهحمل مفروض تیمسئول نکایا حیتوض. باشد
 ک یلی  .دهید  رخ آن بیدون  ایی  بیوده  ریتقص با همراه یادشده رفتار نکایا از اوم ارت؛ شانیفعل ا
داند کا در قلمرو یکننده محمل تیرا موجب مسئول یفعل ترل ای فعل صرفاً ونیکنوانس 3 ۀماد

 .صورت ترفتا باشد تفتاپیشاشیا   یارتیدام
 

 فعل ناقض قرارداد فعل و ترک .1. 2
 شیوو ندتانیودما و نما« فعل فعل و ترل»کننده را مسئو  ، حملCMR ونیکنوانس 3 ۀماد
 مسیئولیت  موجب ندتانیو نما ودما باروسارت «فعا ا» تنهانا ،گرید وبارت با. دکنیم یمعرف
 مسیئولیت  زیی ن اشییا  یادشیده   «فیوایا  تیرل »ناشی از  وسارات بلکا ،شودمی کنندهحمل
 (.145 ، 1391 ،ی)صالح دنبا  داردباکننده را حمل

 دو یتیفعیل کیارتر، مسیئول    تیرل  و فعیل  بیا  نسیبت  کارفرمیا  تیدر حقوق فرانسا مسئول
 تیمسیئول  اثبیات  ازمنید ین جایدرنت ،بوده کارتر تیمسئول بر فر  کا معنا  ای اب ؛ارت  ادرجا
 وباریلو، . ل.ر رانیی ا حقیوق  در  نظیر   یچن دنید  برا؛ 75 ، 1375)لوررارا،  ارت کارتر
را  کارفرما توانیم کرد، قبو  را مأمور تیمسئول بتوان کاهمی   امروزه ک یل(. 186 ، 1390

کننده حمل تیکا مسئول رردینظر محا  با یا(. با75-76،  1375مسئو  دانست )لوررارا، 
  ریو  از ریتقص ارتکاب ازمندیو ن  ادو درجا یتیمسئول CMR ونیدر کنوانس ریاز فعل ر یناش

کیا در   چنیان هم رایی . ز1سیت ین دهیی دانیی ز  کننده و اثبات آن از روحمل ندتانینما و ودما
، فرض یادشده ونیدر کنوانس ریاز فعل ر یکننده ناشحمل تیمسئول  مبحث نیست آمد، مبنا

  از ریو  انیی رو بیا محیض ورود ز   یی اترفتا شده ارت. از درنظر  و  ارت کا برا یتیمسئول
بیدون   ،مسئو  قرار ترفتا و مکلف با جبران وسارت ارت  کننده، وحمل ندتانیودما و نما

 نکایا ژهیوبا ؛2باشد دهیدانیز  رو از( تانندینما و)ودما  انیر وامل زیتقص اثبات با ازیآنکا ن

                                                           
وورد. برا  مثا  دادتاه والی نروژ در رأیی چشم میها در ای  زمینا بادادتاهرو  متعارضی از   البتا آرا .1

ننده را با ای  ارتدا  کا راننده مرتکب تقصیر نشده، از مسئولیت مبرا کرده ارت. ای  درحالی ارت کحمل
 ,Ulfbeck, 2004کید کرده ارت کا تقصیر شرط ازم برا  ایجاد مسئولیت نیست )أزمان تکا دقیقاً هم

p.222.) 
تقصیر ودما و نمایندتان ازم نیست، دیده اثبات کننده و زیانحمل وصو البتا شایان ذکر ارت اترچا در . 2

 ،1388نماید )صفایی و رحیمی، کننده و ودما و نمایندتان و  ازم میحمل ۀاما اثبات آن در رابط
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 از یناشی  بلکیا  ،آنیان  ریتقصی  دلیل با نا ندتانینما و ودما  رو از وارده وسارت ارت ممک 
و  یی)صیفا  اریت  شیده  داده  و با کا باشد یرلط میتعال و درتورات معلو  ای کار لیورا نقص
افیزون  (. 430 ، 1392 ان،یوزکات؛ 291 ، 1378 ،یمقامئمقا  ریام؛ 269، 1391 ،یمیرح
 یومیوم  قواوید  مطیاب   کیا  دارد را آن  اقتویا  زیی کننده نحمل تیمسئول  ،دادرقرا تیماهبر 

د شیو کننده مسیئو  فیرض   حمل ر،یتقص اثبات با ازین بدون و قرارداد نقض صرف با قراردادها،
(Ulfbeck, 2004, p.222252 ، 1393 ،ی؛ کاام .)فعیل ودمیا و    تیرل  و فعل یۀکل ، ینابراب
 3 ۀمیاد  حکیم  مشیمو   نباشید،  ایی  باشید  ریتقصی  همیراه  نکیا یا از اویم  ،کنندهحمل ندتانینما

 .ارت ونیکنوانس
 

 یاستخدام قلمرو تیرعا .2. 2
...در » کیا  نیدتانش یفعل ودما و نما ترل و فعل بابت کنندهحمل ون،یکنوانس 3 ۀموجب مادبا

 هیا  انسیی  در شیرط ایی   . اریت  مسیئو  ، «...باشیند  نموده ومل وود یشغل ۀفیوا چارچوب
 یسی یانگل مت  در نکایا حیتوض. ارت دهش انیب متفاوت ااهردر  وبارات با  فرانسو و یسیانگل
قابیل    هیا تیی فعال ۀدامن  ارتفاده شده کا با معنا« the scope of employment» اصطالح از
برابیر  رود کیا در  یمی  انتظار یمنطقیور با و دهشآن ارتیدام   برا شیص کا ارت ینیبشیپ

  (. اما در مت  فرانسیو Garner, 2009, p.1465; Eills Wild, 2006, p.232کارفرما انجام دهد )
دو اصیطالح در  ایی    ک ی. لی 1کار رفتیا اریت  با« Dans l'exercice de leur fonctions»وبارت 

در  یادشدهربرد دو اصطالح (. کاGiliker, 2010, p.145) ندیآیشمار ممترادف با یحقوق اتیادب
 از آنیان  بیار  و مسیافر  حمیل  ۀنی یزم در آت  ونیکنوانس 11 ۀماد یسیو انگل  فرانسو ا هانسی
 .شودیم مشاهده زین ایدر  ییر

 چییارچوب»فعییل ودمییا در  تییرل اییی فعییل نکییایا ارییت، توجییا انیحییا  آنچییا شییاهییردر
 ییشنارییا یپیی در دیییبا  ید. بنییابراشییویمیی کننییدهحمییل تیمسییئول موجییب «یشییغل ۀفیییوا

 در مسیئلا   یی ا ژهیی وبیا  ؛بیود  آن ثغیور  و حیدود   ییی تع و «یشیغل  ۀفی یوا چیارچوب » مفهوم

                                                                                                                                        
کننده برا  رجو  با ودما و نمایندتان وود باید مسئولیت آنان را اثبات حمل ،(. با وبارت دیگر269 
بلکا بر  یست،ا و نمایندتان مبتنی بر فرض مسئولیت آنان نکننده، مسئولیت ودمزیرا بروالف حمل ،دکن

 شده ارت.مبنا  تقصیر اثبات
 dans les fonctions auxquelles ils les ont»از وبارت  ،قانون مدنی فرانسا 1384 ۀماد 5بند در مت   .1

employés»  مدنی فرانسو  ) ها  مسئولیتکا در نوشتا ارت دهشارتفادهColin, Capitant, & Julliot De la 

Morandière, 1966, p.355; Marty & Raynaud, 1988, p.577; Terré, Simler & Lequette, 1996, p.644)  از
 شود.یاد می«   Dans l'exercice de leur fonctions»با تعبیر آن 
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 اریتفاده کننیده ریوء  دریتورات حمیل   ایی ویود   فید کیا میأمور از وایا   یابی میی  تیاهم یفرض
 .  دکن

 یدر متیون حقیوق   در پیی آن فرانسیا و   ییقویا یۀ رو در «یشغل ۀفیچارچوب وا»اصطالح 
 ییقویا ییۀ  رو ۀنیشی یپ در. اریت  ترفتیا  قیرار  یبررری  و بحث مورد کشور  یا یمدن تیمسئول

 از یناشی  تیمسیئول  از رفیت برون  برا، 1988ی م 19 مورخ یۀوحدت رو  فرانسا، بر ارا  رأ
 ۀبیار بیدون اجیاز   انیی ز فعیل  نکایا نیست :دینما اثبات را شرط را کارفرما بود ازم ودما فعل

 صیورت  او فیوایا  با ارتباطیب یبار مأمور با هدفانیز اقدام نکایدوم ا کارفرما انجام شده باشد.
، 1385)ژوردن،  باشید  میأمور  یاریتیدام  فیوایا  از وارج یادشده ومل آنکا ومر .باشد ترفتا
شرط روم همان شرط میورد   ،شودیم مالحظا کا توناهمان(. 78 ، 1375 لوررارا،؛ 309 
 .ارت امقال  یدر ا یبررر

 میورخ   رأ موجببا فرانسا کشور یوال وانید  فریک ۀمفهوم شرط روم، شعبدر وصو  
 ، رأ  یی شد. بر ارا  ا ییقوایۀ رو رویکرد رییتغ موجب کا ترفت یمیتصم، 1999 ایفور 16
 ایاتر فعل  یحت ؛دارد ردرب را کارفرما تیمسئول ،یشغل ۀفیوا چارچوب در ودما یارتکاب مئجرا
 قلمیرو  م،یتصیم   یی ا یاز ارتیدام کارتر باشد. در پ یض با هدف ناشبار در تعارانیفعل ز ترل
  رأ موجیب با وانید یمدن 2 ۀشعب ک یل. افتی تسترش ودما فعل از یناش کارفرما تیمسئول
میود  ن مقیرر  آن، صیتشیی  اریی مع و «یشغل چارچوب» ۀضابط وصو  در 2004 ژوئ  3 مورخ
 ابتکیار » از یناشی  کیا  ارت ازم د،یآ شماربا یشغل ۀفیبار در چارچوب واانیز فعل نکایا  برا

 انیی م ونید یپ وجیود  ت،یی اهم  دارا موضو ِ ،ری  گرید با. نباشد «فایارتباط با وایب یِشیص
ودمیا   فعیل  از یناشی  کارفرمیا  تیمسئول قلمرو ،بیترت  ا ای. بارتبار انیز فعل و «تیمأمور»

  یی فرانسیا در ا  ییقویا ییۀ  رو ۀنیشی یپ ۀمالحظی   ؛ بیرا 311،  1385محدودتر شد )ژوردن، 
 Marty & Raynaud, 1988 , p.576-579; Colin, Capitan & Julliot De la.ل.ر وصیو ، 

Morandière, 1966, p.355-356; Terré, Simler & Lequette, 1996, p.645-647.) 
 رایی ز، اریت  هشد یبررر و بحث کمتر یشغل ۀفیچارچوب وا ۀلئمس ران،یا یدر نظام حقوق

در » ریی از فعل ودمیا، از تعب  یکارفرما ناش طیشرا انیدر مقام ب یمدن تیمسئول قانون 12 ۀماد
 امقال  یدر ا دهشیارتفاده کرده کا متفاوت با اصطالح بررر« با مناربت آن ایانجام کار   یح

 و یی)صیفا  یرانی یدانیان ا حقوق یاند. با اوتقاد بروزده قلم نایزم  یدر ا یبرو ،هما یارت. باا
 در کیارتر  کیا  یفرضی  در(، 194 ، 1388 ، احمد یبهرام. ل.ر زین؛ 272 ، 1388 ،یمیرح

تیوان موجیب   ینمی  را  و رفتیار  از یناشی  وسیارات  شیود،  روءاریتفاده  مرتکب فشیواا انجام
 .دانست کارفرما تیمسئول
 ۀفی یچیارچوب وا »در وصیو  مفهیوم    CMR ونیحا  با توجا بیا ریکوت کنوانسی   هردر
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حقیوق    هااز اتیاذ موض  در نظام یتابع ونیکنوانس 3 ۀدر ماد یادشدهاصطالح  ریتفس ،«یشغل
و متفیاوت بیا    تیی اهم دارا  CMR ونیآنچا در قلمرو کنوانس ک ی. لارت وصو   یدر ا یمل

 تیمسیئول  مباحث ۀرلسل در کا ارت  ی، ابوده کارفرما تیمسئول ۀدر حوز یمباحث حقوق مل
 یناشی  کارفرمیا  تیمسئول طیشرا اتر ،یحقوق مل  هاما در نظاماز فعل ود یکارفرما ناش یمدن
 تیمسیئول  طیشود و متقابالً چنانچیا شیرا  یم قلمداد مسئو  کارفرما باشد، فراهم ودما فعل از

بیر   ک ی. لی دیی آیمی  انیماو با تیاز فعل ودما فراهم نباشد، ری  از ودم مسئول یکارفرما ناش
از فعیل ودمیا جمی      یکننده ناشحمل تیمسئول طیراش اتر، CMR ونیکنوانس 3 ۀارا  ماد

تیوان  ینمی  ضرورتاً نباشد، فراهم طیشراای   چنانچاکننده مسئو  وواهد بود. باشد، قطعاً حمل
کننیده  حمیل  تیمسیئول  یی،ریو  از رایز. آورد انیمبا تیکننده از مسئولحمل تیری  از معاف

 ۀمیاد  در  حصیر  صورت با او تیت معافموجبا ،گرید  رو از و ارت تیبر فرض مسئول یمبتن
وصیف    دارا نیدتان یفعیل ودمیا و نما   تیرل  ایی  فعیل  اتیر  ، یبنابرا. ارت شده ینیبشیپ 17

 بیو ا،یالمررل ریکننده، تقصرا ار ریتقص از یناش یعنی 17 ۀدر ماد یادشده تیموجبات معاف
 ایی ( 17 ۀمیاد  2)بنید   نبیوده  آن از  ریجلوت با قادر کنندهحمل کا یاحوال و اوضا  کاا، یذات

 جیا یکننده نیواهید بیود. نت  حمل تی( نباشد، راف  مسئول17 ۀماد 4)بند  وا  یذات میایرات
 یشیغل  ۀفی یوا چیارچوب  از ویارج  نده،ینما ایودما  نکایرف اص  با CMR ونیدر کنوانس نکایا

 یادشیده ومیل  مگیر آنکیا    ؛مبرا دانسیت  تیکننده را از مسئولتوان حملینم د،کن ومل شیوو
 ریباشد. البتا در مقابل، وبارات میت  تفسی   ونیکنوانس 17 ۀدر ماد تیمعاف  یاز وناو یکیواجد 
 دارد کا چنانچا فعل و ترل  یدالت بر ا CMR ونیرازمان ملل بر کنوانس از رو  افتایانتشار

 بیا  تجیاوز  ایی  و باشید  نداشیتا  میأمور  ۀفیوا انجام با  ارابطا توناچیه ندتانیفعل ودما و نما
 شید  وواهید  هاآن وود  رقراردادیر یشیص تیمسئول موجب تنها باشد، هاآن اراتیاوت حدود

(Loewe, 1976, p.20.) 
 

 جهینت
 ونیکنوانسی  3 ۀکیا در میاد   ندتانیفعل ودما و نما از فعل و ترل یکننده ناشحمل تیمسئول
CMR تیبیر فیرض مسیئول    یمبتنی و  ریبدون تقص ،یابتین یتیمسئول ییاز رو ده،ش ینیبشیپ 
د و از شیو یمی  مرتفی   17 ۀمیاد  در یادشیده  ت یمعاف موجبات  کننده ارت کا تنها با اثبات حمل
کننیده بیار   بیر حمیل    در اثیر نقیض تعهید قیرارداد     کا ارت  قرارداد یتیمسئول ،گرید  رو
 ل،حمی  وصو  در کا ارت یکسان یۀکل شامل ،یشیص ثیح از تیمسئول  یتردد. قلمرو ایم
انید.  دهکیر  شیرکت  حمیل  نید یدر فرا  کننده داشتا و بیا دروواریت و  حمل از یحقوق تیتبع

ده باشید،  کرواتذار   گریص دشی با را حمل اتیومل  یرف قرارداد، اجرا ۀکنندچنانچا حمل
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 ثیی ییرف قیرارداد دانسیت. از ح    ۀکنندحمل ۀبروهد دیبا زیرا ن ریاقدامات شیص او تیمسئول
 ان،یی ز وامیل  ریتقصی  اثبیات  بیا  ازین بدون ریاز فعل ر یکننده ناشحمل تیمسئول زین یموضوو
 در دیی ، با3 ۀدمیا  موجیب بیا  و ردیی تیمی  دربیر  زیی ن را آنان  رو از فیواا ترل فعل، بر افزون
 ونیکنوانس رکوت با توجا با دیقای   البتا کا باشد یادشده اشیا  «یشغل ۀفیوا چارچوب»
  حصیر  لیی دل با هما یابا. ارت وصو   یا در یمل حقوق  هانظام در موض  اتیاذ از یتابع
 چیارچوب  از کننیده حمیل  نیدتان ینما و ودمیا  ویروج  صیرف ، 17 ۀماد در تیمعاف موارد بودن
 فیرض  ینی یبشیبلکا با توجا با پی  ،کننده دانستحمل تیتوان راف  مسئولیرا نم یشغل ۀفیوا

دهید،  یم لیتشک را ریاو شیص تیمسئول  مبنا کا ونیکننده در کنوانسحمل  برا تیمسئول
 زیی ن نیدتان ینما و ودمیا  فعیل  تیرل  ایی  فعیل  اثیر  از یناش تیمسئول وصو  در کا تفت دیبا

 17 ۀمیاد  در تردآمیده  جهیات  از یکی ید کیا  شیو یمی  امبیر  تیاز مسئول یکننده در صورتحمل
کیا   یوضیا  و احیوال  کیاا، ا  یذات بیو ا،یالمررل ریکننده، تقصاررا  ریتقص یعنی ،ونیکنوانس
 وا  اثبات شود.   یمیایرات ذات ای)فور  ماژور( و یست آن ناز   ریکننده قادر با جلوتحمل
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