
ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل 
و مسؤولیت متصدی آن 

پیام نقی زاده باقی1

چکیده
 تحلیل چگونگی مس��ؤولیت متص��دی حمل ونقل در حقوق اي��ران، متأثر از 
تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل ونقل اس��ت و بسته به اين که کدام قانون 
بس��تر اين استدالل را فراهم کرده، دست خوش تعابیر و استنباط های متفاوت گرديده 
اس��ت. اين تحلیل های متفاوت و حتی مغاير، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هر 
يک از رش��ته های حمل ونقل تغییری نکرد و انديش��مندان حقوقی، هم چنان ماهیت 
مس��ؤولیت متصدی را ب��ا توجه به مبانی نظريات خود که ب��ر قوانین تجارت و مدنی 
استوار است، برداش��ت می کنند. در اين مقاله به بررسی اين اختالفات و تحلیل نقاط 
قوت و ضعف آن ها پرداخته و تحلیلی مناس��ب از ماهیت تصدی به حمل و مسؤولیت 

متصدی حمل ونقل در حقوق کنونی ايران ارائه می شود.

واژگان کلی�دی: متصدی حم��ل و نقل، تعهد، مس��ؤولیت، امانت، تعهد به 
نتیجه.

1. کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

تعالی حقوق
سال چهارم/ شماره ها ی 13و14/ مهر، آبان، آذر و دی 1390

صفحات 39 تا 57
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درآمد
حمل ونقل، قراردادی میان اش��خاص اس��ت و بالتبع مسؤولیت در آن، از نوع 
قراردادی است. تعیین نوع عقد حمل ونقل و تحلیل ماهیت آن، در شناخت مسؤولیت 
متص��دی حمل ونقل مؤثر اس��ت؛ چرا که مس��ؤولیت متصدی حمل ونقل وابس��ته به 
چگونگی تعهدی است که پذيرفته است. تا پیش از تفکیک قواعد مربوط به رشته های 
مختل��ف حمل ونق��ل، اعم از درياي��ی، هوايی يا ريلی؛ قوانین مدن��ی و تجارت، مرجع 
تش��خیص ماهیت تصدی به حمل ونقل و مس��ؤولیت در آن بودن��د. تصويب و الحاق 
ايران به کنوانس��یون های حمل ونقل بین المللی، مانع از اجرای قوانین تجارت و مدنی 
در خصوص آن دس��ته از حمل ونقل هايی که واجد وصف داخلی است، نمی باشد. البته 
از زم��ان تصويب قانون دريايی ايران در س��ال 1343 مس��ؤولیت متصدی حمل ونقل 

دريايی، با توجه به مقررات خاص آن قانون تفسیر می شود )جعفری، 1388: 80(.

1. ماهیت عقد حمل ونقل از ديدگاه قانون مدنی
قانون مدنی در ماده ی 513 1 به بیان اقسام اجاره ی اشخاص پرداخته و تصدی 
به حمل ونقل را به عنوان يکی از اقس��ام آن آورده اس��ت. بر اس��اس اين ماده، مسافر 
يا صاحب کاال که از خدمات متصدی حمل ونقل بهره مند اس��ت، مس��تأجر محس��وب 
می ش��ود و متصدی حمل ونقل به عنوان اجیر می باشد )شهیدی، 1387: 250(. برای 
انعقاد قرارداد حمل ونقل، همان شرايط صحت معامالت که در ساير عقود مدنظر است، 
بايد رعايت شود. متصدی تعهد می کند کار مورد تعهد را مطابق آنچه در عقد تصريح 
يا بر آن تبانی ش��ده اس��ت و يا به موجب عرف و قانون بر وی تحمیل می شود، انجام 
داده و اگر تعهد به حمل کاال کرده اس��ت؛ آن را مانند يک امانت دار دل سوز نگه داری 
کند و به محض مطالبه از س��وی مالک يا نماينده ی وی، تحويل دهد. مس��تأجر نیز 
متعهد می شود اجرت متصدی را پرداخت کند و کاال را در جايی که تعهد به حمل آن 

است مطابق شرايط قرارداد در مقصد تحويل بگیرد.

1. »اقس��ام عهده اجاره اش��خاص از قرار ذيل است: ... 2- اجاره متصديان حمل ونقل اشخاص يا مال التجاره اعم از 
راهخشکی يا آب  و هوا«.
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2. مسؤولیت متصدی حمل و نقل از ديدگاه قانون مدنی 
طب��ق م��اده ی 516 قانون مدنی1 تصرفات متصدی حمل ونقل امانی اس��ت و 
تعهدات وی منحصر به دو مورد است: نخست اين که از مال حفاظت کند و ديگر آن که 
مال را به مالک يا شخص مأذون از طرف مالک در مقصد تحويل دهد و بنا بر ماده ی 
620 قانون مدنی2 چنان چه در موعد مقرر برای تحويل بر مالک معلوم ش��ود که کاال 
معیوب، ناقص يا تلف ش��ده است، برای اخذ خسارت، بايد تعدی يا تفريط متصدی را 

بابت نقص، عیب يا تلف ثابت کند. 
در مورد تعهد دوم اين سؤال به نظر مي رسد که اگر مال به جای اين که ناقص 
يا معیوب شود، به کلی تلف گردد، آيا در شرايط حکومت قانون مدنی، مالک می تواند 
بابت عدم انجام تعهد متصدی داير بر تحويل کاال در مقصد، خس��ارت بگیرد يا آن که 
از پرداخت اجرت معاف شود؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد به اين نکته توجه کرد که 
آيا تعهد متصدی حمل ونقل مبنی بر تحويل کاال در مقصد، يک تعهد به وسیله است 
يا نتیجه؟ ممکن اس��ت پاسخ داده شود با توجه به ماده ی 516 قانون مدنی، متصدی 
حمل ونقل، امین اس��ت و تعهد امین به وس��یله می باشد و بر همین اساس مالک بايد 
تقصی��ر او را ثابت کند؛ زيرا اگ��ر تعهد وی به نتیجه بود، مالک نیازی به اثبات تقصیر 
نداش��ت و صرف عدم تحق��ق نتیجه ی مورد نظر قرارداد، موجب مس��ؤولیت متصدی 
ب��وده و بايد ثابت می کرد که يک حادث��ه ی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل جلوگیری 
س��بب تخلف از مفاد تعهد شده اس��ت. در اين فرض، متصدی مانند جراحی است که 
حتی اگر بیمار از دس��ت برود، چنان چه مرتکب تقصیری نشده باشد، باز هم مستحق 
حق الس��عی خويش اس��ت. در اين خصوص مي توان به رأی اصراری ش��ماره ی 2808 
مورخ 1339/12/17 هیأت عمومی ديوان عالی کش��ور اش��اره کرد.3 خالصه ی جريان 

1. »تعهدات متصديان حمل ونقل اعم از اين که از راه خش��کی يا آب يا هوا باشد، برای حفاظت و نگه داری اشیايی 
که به آن ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است. بنابراين، در صورت تفريط يا تعدی مسؤول 
تلف يا ضايع شدن اشیايی خواهند بود که برای حمل به آن ها تحويل داده می شود و اين مسؤولیت از تاريخ تحويل 

اشیاء به آنان خواهد بود«.
2. »امین بايد مال وديعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود اس��ت، مس��ترد دارد و نسبت به نواقصی 

که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد، ضامن  نیست«.
3. برای دسترسی به جزئیات بیش تر، مراجعه شود به: آرشیو حقوقی کیهان، 1352: صفحات 414 به بعد.
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پرونده به اين ش��رح است که اداره ی دخانیات رشت با پیمانکار )متصدی حمل ونقل( 
قراردادی منعقد می نمايد که بر اساس قرارداد مذکور، توتون های آن اداره را به رشت 
منتقل کند. در جريان يکی از س��فرها، بر اثر بارندگی ش��ديد و سیالب های خطرناک 
ک��ه منجر به خرابی جاده گرديده اس��ت، يک��ی از پل ها هنگام عب��ور کامیوِن حامل 
توتون در بین راه صومعه س��را و رش��ت ريزش می کند که در اثر آن، کامیون واژگون و 
توتون ها خیس و فاس��د می ش��وند. اداره ی دخانیات از دادن کرايه ی حمل خودداری 
می کند و از متصدی حمل ونقل خس��ارت می خواهد. پیمانکار نیز مجبور به طرح دعوا 
و مطالبه ی اجرت می ش��ود. نظر کارش��ناس مبنی بر اين بوده که هیچ گونه غفلتی از 
ط��رف راننده ی کامیون صورت نگرفته و کامیون بر اثر شکس��تن پل واژگون گرديده 
است و تلف شدن توتون ها نیز معلول حادثه ای می باشد که جلوگیری از آن، خارج از 
قدرت و توانايی پیمانکار )متصدی حمل ونقل( بوده است. به اين ترتیب رأی دادگاه در 
مرحله ی بدوی به نفع پیمانکار )متصدی حمل ونقل( صادر می ش��ود. اداره ی دخانیات 
از رأی صادره تجديدنظرخواهی می کند و دادگاه تجديدنظر استان رشت، چنین رأی 
می دهد: »هر چند با توجه به محتويات پرونده و نظر مورخ  5 /1331/10 کارش��ناس 
که مورد توجه و اس��تدالل دادگاه بدوی در زمینه ی صدور دادنامه ی مستناف عنه قرار 
گرفته، پژوهش خوانده مس��امحه و تقصیری ننموده است، لیکن نظر ثانوی کارشناس 
که پس از معاينه ی دقیق اتومبیل اعالم و اظهار ش��ده است؛ مفاداً و مدلوالً مفّهم اين 
معنی اس��ت که راننده، زائد از میزان ظرفیت اتومبیل که دو تن بوده اس��ت، بار زده 
و محموله ای به میزان ش��ش تن که خارج از حدود توانايی و قدرت ماش��ین بوده، از 
مقصد حمل نموده است که با اين مقدمه نمی توان پژوهش خوانده را مبرا از مسؤولیت 
دانس��ت«. بدين ترتیب دادگاه تجديدنظر اس��تان اس��ت، رأی دادگاه بدوی را فسخ و 
حکم به بطالن دع��وای پژوهش خوانده )متصدی حمل ونقل( صادر می کند. پرونده بر 
اثر فرجام خواهی به ش��عبه ی اول ديوان عالی کش��ور ارجاع می شود و شعبه ی مذکور 
با اين اس��تدالل که غفلتی از طرف راننده صورت نگرفته، رأی دادگاه اس��تان را نقض 
و پرون��ده را به ش��عبه ی دوم دادگاه اس��تان ارجاع می دهد. ش��عبه ی دوم نیز از نظر 
ديوان تبعیت نکرده و نظر ش��عبه ی نخست دادگاه استان را تأئید می کند. از اين رأی 
نی��ز فرجام خواهی می ش��ود و به لحاظ اصراری ب��ودن رأی، موضوع در هیأت عمومی 
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ديوان عالی کش��ور مطرح می گردد و اکثريت با اس��تداللی به شرح ذيل، رأی به نقض 
حکم فرجام خواس��ته صادر نموده اند: »دادگاه با اين که ضمن مقدمه رأی اذعان نموده 
اس��ت مسامحه و تقصیری از ناحیه ی فرجام خواه نشده، معهذا به عنوان اين که زائد از 
ظرفیت اتومبیل حمل نموده، بی مباالتی و غفلت وی را محرز دانس��ته و نتیجتاً حکم 
بر بطالن دعوای او صادر کرده اس��ت، اين اس��تدالل وجهه ی قانونی ندارد؛ زيرا طبق 
مقررات قانون مدنی، امین در صورتی مس��ؤول است که مرتکب تعدی و تفريط گردد 
و حم��ل توتون اضافه بر ظرفیت اتومبیل در امور کیفری تأثیر داش��ته، ولی در مورد 
امور مدنی ممکن است اين مطلب محمول بر تعدی يا تفريط گردد. تعدی و تفريط به 
لس��ان قانون مدنی، اموری است که پیش بینی آن در حیطه ی قدرت امین بوده باشد. 
در مورد بحث، واژگون ش��دن اتومبیل در اثر وجود س��یالب بوده که نظر کارش��ناس 
هم مؤيد بر اين اس��ت؛ میزان و تعداد محموله، تاثیری در امر نداش��ته اس��ت تا بتوان 
طبق مقررات قانون مدنی، امین را مسؤول تعدی و تفريط دانست و بنا بر مراتب حکم 

فرجام خواسته مخدوش و ...«
در رأی ديوان عالی کش��ور غفلت راننده در بارگیری اضافه بر میزان مجاز در 
نظر گرفته نشده است. اين مطلب حقیقت دارد که رابطه ی علیت میان بارگیری بیش 
از ظرفی��ت و اتالف محموله احراز نگرديده و مس��بِب اتالف، عاملی خارج از حیطه ی 
قدرت پیش بینی راننده بوده اس��ت، اما امین از تاريخ تعدی و تفريط در حکم غاصب 
ب��وده و ضامن هرگونه عیب، نقص يا تلف اس��ت که در مورد امانت رخ می دهد، حتی 
اگ��ر رابطه ی علیت میان تقصی��ر و زيان وارده به کاال در میان نباش��د )ماده ی 493 
قان��ون مدنی(. در هر حال از رأی ديوان بايد نتیجه گرفت چنان چه نتوان تقصیری را 
منتس��ب به متصدی نمود، نه تنها بابت اتالف مال نمی توان خس��ارتی اخذ کرد بلکه 
متص��دی به رغم عدم تحقق نتیج��ه ی مورد نظر در قرارداد، مس��تحق اجرت خويش 
اس��ت. آنچه در اين نتیجه گیری مورد انتقاد است، تبديل عقد حمل ونقل که از منظر 
قانون مدنی بايد ذيل اجاره ی اشخاص از آن بحث می شد، به يک عقد وديعه است که 
اجرت متصدی در آن شرط است و اين مطلب نیز ضمن مفاد قرارداد ذکر می شود که 
مستودع در زمان و مکان خاصی که همان مقصد حمل است، کاال را تحويل دهد. در 
اين نتیجه گیری، با تفسیر به رأی، از آنچه که قانون مدنی در نظر داشته، فاصله گرفته 
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ش��ده و عقد حمل ونقل از يک عقد عهدی معوض که اجرت در برابر استفاده از منافع 
کار متصدی قرار می گیرد و قاعدتاً ضمان معاوضی بايد در آن جريان داشته باشد، به 
يک عقد اذنی با ش��رط عوض تبديل شده است که عدم موفقیت متصدی در رساندن 
کاال به مقصد، تأثیری در اس��تحقاق وی بر اجرت ندارد. برای جلوگیری از اين نتیجه، 
به نظر می رسد که بايد تعهدات متصدی را همان طور که بیان خواهد شد، به دو بخش 
تقس��یم کرد. نخس��ت نگه داری از محموله و ديگر تعهد به حمل و تحويل در مقصد. 
در م��ورد تعهد به نگه داری به عن��وان يک تعهد فرعی، با متصدی مانند امین برخورد 
می شود و قانون مدنی بر اين امر تأکید دارد. به اين معنا که تعهد متصدی در خصوص 
نگه داری را به وسیله می داند، اما در مورد تعهد به حمل و تحويل کاال در مقصد که بر 
خالف تعهد به حفظ و نگه داری کاال، يک تعهد اصلی اس��ت؛ تعهد متصدی به نتیجه 
اس��ت، نه وسیله و در صورت تخلف، مانند تمام عقود معوض ديگر، ضمان معاوضی بر 
عهده ی وی قرار می گیرد. اين شیوه ی تفکیِک تعهدات در حقوق ما بی سابقه نیست و 
می توان از عقد وديعه به عنوان گواهی بر اين مطلب نام برد. از استقراء در قانون مدنی 
چنین برمی آيد که تمام احکام وديعه نسبت به امین، در حدود دو تعهد اصلی اوست. 
نخس��ت تعهد بر حفاظ��ت و ديگر تعهد بر رد مال به مال��ک )کاتوزيان، 1386، ج 2: 
21(. تعهد امین در حفاظت از مورد وديعه، تعهد به وسیله )همان: 22( و تعهد مربوط 
به رد عین، تعهد به نتیجه است )همان: 28(. منطوق ماده ی 516 از قانون مدنی نیز 
مؤيد اين مطلب است؛ چرا که تنها در مورد مسؤولیت حفاظت و نگه داری اشیايی که 
به متصدی س��پرده می شود، تعهدات وی را مشابه امانت دار قرار داده و در مورد تعهد 

متصدی مبنی بر تحويل کاال در مقصد ساکت است و بیان گر حکمی نیست.

3. ماهیت عقد حمل ونقل از ديدگاه قانون تجارت
ماده ی 378 قانون تجارت1 مبهم اس��ت و در نگاه اول، اين ش��ائبه را تقويت 
می کند که قانون تجارت، حمل ونقل را ماهیتاً يک عقد وکالت می داند و به اين ترتیب 
متص��دی حمل ونق��ل، وکیل مالک در حم��ل محموله به مقصد معین اس��ت. با دقت 
بیش ت��ر و با توجه به تفاوت هايی که میان وکال��ت و تصدی به حمل ونقل وجود دارد 

1. »قرارداد حمل ونقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذياًل استثناء شده باشد«.
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و ماده ی اخیرالذکر نیز با بیان وجود اس��تثناء در حکم کلی خود، بر اين مطلب صحه 
می گ��ذارد، مانع از تقويت صحت اين فرض اس��ت. ديگ��ر اين که منطوق ماده ی فوق، 
ق��رارداد حمل ونقل را تنها تابع مقررات وکالت، آن هم در مواردی که حکم خاصی در 
قانون نیامده باشد، مي داند، نه آن که ماهیتاً آن را وکالت تلقی کند. بی شک قانون گذار 
به تفاوت های میان اين دو عقد واقف بوده است. از جمله تفاوت هايی میان عقد وکالت 
و قرارداد حمل ونقل آن اس��ت که  وکالت ناظر بر انجام عمل حقوقی است و نه مادی 
)همان: 58(؛ در حالی که موضوع قرارداد حمل و نقل، انجام حمل کاال به عنوان يک 
عمل مادی اس��ت. هر چند به نظر مي رس��د اين تفاوت قطعی نیس��ت؛ چرا که مثال 
نقضی برای اين مطلب که وکالت تنها در انجام اعمال حقوقی صادق است، وجود دارد. 
برای مثال قبض، يک عمل مادی اس��ت و خالقیت مس��تقل اراده در تحقق آن نقشی 
ندارد؛ در حالی که انجام آن از طريق وکالت بالمانع است. مانند وکالت در قبض عین 
موهوبه. چنان چه در ماده ی 798 قانون مدنی مي خوانیم که »هبه واقع نمی شود، مگر 
با قبول و قبض متهب، اعم از اين که مباش��ِر قبض، خود متهب باش��د يا وکیل او....«؛ 
تفاوت ديگر آن اس��ت که، وکالت ذاتاً مجانی اس��ت؛ در حال��ی که قرارداد حمل ونقل 
مع��وض اس��ت. اين مطلب حقیقت دارد که در عرف مبلغ��ی را به عنوان حق الوکاله و 
حق السعی به وکال پرداخت می کنند، ولی از منظر حقوقی نبايد آن را عوض نمايندگی 
دانس��ت. اثر اصلی وکالت، اعطای نیابت و اذن در تصرفات حقوقی اس��ت و ضرورتی 
ندارد که در برابر آن معوضی قرار بگیرد. عالوه بر س��ابقه ی فقهی )الش��اهی العاملی، 
1424، ج 3: 35( در حقوق )کاتوزيان، 1389، ج 4: 112( و قانون1 امروز نیز اين نظر 
پذيرفته ش��ده است. حق الس��عی پرداختی، در برابر اقدامات وکیل است که اثر اصلی 
عقد نیست. کما اين که اگر حق الَزحمه نیز در قرارداد وکالت ذکر نشود، عرف آن را به 
رسمیت می شناسد و عقد نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که بر آن تصريح شده 
مل��زم می نمايد، بلکه متعاملین به کلیه ی نتايجی ه��م که به موجب عرف و عادت يا 
قانون از عقد حاصل می ش��ود، ملزم می باش��ند2 يا نهايتاً از باب استیفا و الزامات خارج 

1. م��اده ی 656 قان��ون مدنی: »وکالت عقدی اس��ت که به موج��ب آن يکی از طرفین طرف ديگ��ر را نايب خود 
می نمايد«.

2. ماده ی 220 قانون مدنی.
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از ق��رارداد، وکیل می تواند پ��س از اجرای مفاد وکالت، اجرت المثل کار خود را مطابق 
بر میزانی که در نظر کارش��ناس مقرر اس��ت، دريافت کند. ام��ا چنان چه عقد وکالت 
مع��وض بود، عدم ذکر حق الوکاله، صحت انعقاد عقد را با ترديد جدی مواجه می کرد. 
برای تقويت اين موضع گی��ری درباره ی عقد وکالت، مي توان ماده ی 230 قانون آيین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی را به عنوان گواهی بر اين مطلب 
ذکر کرد؛ چرا که وکالت را جزء دعاوی غیرمالی می داند که با ش��هادت دو مرد ثابت 
می شود.1 پس با تشخیص حق مورد ادعا از حیث مالی يا غیر مالی بودن است که نوع 
دعوا مش��خص می ش��ود و اين که ماده ی فوق وکالت را جزء دعاوی غیر مالی می داند، 
نش��ان از اين حقیقت دارد که اصل وکالت نیز حقی غیر مالی و ذاتاً مجانی اس��ت. در 
مقابل، قرارداد حمل ونقل معوض است. عالوه بر توضیحاتی که درباره ی معوض بودن 
آن در حکوم��ت قانون مدنی آمد، قانون تج��ارت نیز در ماده ی 377 بر اين امر صحه 
گذاش��ته و متصدی حمل ونقل را کس��ی می داند که در مقابل اجرت، حمل اش��یاء را 
ب��ه عهده می گیرد. تفاوت های ديگ��ری نیز وجود دارد که در مورد مس��ؤولیت ظاهر 
می ش��ود و به آن اش��اره خواهد ش��د. اما چون از آثار عقد اس��ت و نه از مبانی اصلی 
افتراق، نیازی به تش��ريح آن نیس��ت. س��ؤالی که در اين زمینه به ذهن مي رسد، اين 
اس��ت  که آيا قرارداد حمل    ونقل از باب جايز يا الزم بودن نیز تابع قواعد مخصوص به 
وکالت يا خیر. يکی از نويس��ندگان حقوقی در کتاب خود اين سؤال را مطرح نموده و 
در مقام پاس��خ به آن، استناد به ماده ی 378 قانون تجارت به اين نتیجه رسیده است 
که قرارداد مزبور با فوت، جنون يا سفه در مواردی که رشد الزم است برای هريک از 
ارس��ال کننده و متصدی حمل ونقل منحل مي گ��ردد؛ زيرا اين اثر، الزمه ی عقد جايز 
اس��ت و هیچ يک از مواد مربوط، آن را نفی نکرده اس��ت )شهیدی، پیشین: 252(. اما 
به نظر می رسد اين مطلب با حقیقت حمل ونقل ناسازگار است. در واقع جدا از اين که 
متصديان حمل ونقل را به طور عمده اش��خاص حقوقی دارای مجوز تشکیل مي دهند 
و تحق��ق فوت و جنون و س��فه در مورد آنان موضوعیت ندارد، فوت و جنون و س��فه 
مالک کاال و متصدی حمل ونقلی که شخص حقیقی است نیز نمی تواند موجب انحالل 
عقد ش��ود. دلیل اين که عقود جايز و از جمله ی آن ها، وکالت با فوت و جنون و س��فه 

1. دعاوی غیر مالی ذاتی نیز به آن دسته از دعاوی گفته می شود که حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیر مالی باشد.
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يکی از طرفین منحل مي شود، آن است که اين عقود، اذنی و وابسته به اذن و اراده ی 
مس��تمر طرفین آن است و با فوت و جنون و سفه يکی از متعاقدين، عقد اتکاي خود 
به اراده و اذن را به عنوان منبع وجودی خود از دس��ت می دهد؛ در حالی که قرارداد 
حمل ونقل، به اذن صاحب کاال و اراده ی متصدی حمل ونقل وابس��ته نیست. اثر اصلی 
قرارداد حمل ونقل، ايجاد تعهد متصدی بر رس��اندن موضوع تعهد به مقصد مش��خص 
اس��ت، نه برقراری اذن در تصرف. لذا اين عقد اذنی نیس��ت که با فوت و جنون و سفِه 
يکی از طرفین آن منحل ش��ود. ثانیاً متعاقب انعقاد ق��رارداد حمل ونقل، بارنامه ای از 
سوی متصدی باربری به فرستنده ی کاال تحويل داده می شود که دلیل قرارداد باربری 
و در حکم رس��ید دريافت کاال به میزان مندرج در آن، از س��وی متصدی حمل ونقل و 
در عین حال دلیل مالکیت فرس��تنده بر بار اس��ت که قابلیت ظهرنويسی داشته و به 
ديگران منتقل مي شود. اين انتقال مي تواند به صورت  قهری يا قراردادی باشد. با فوت 
فرستنده ی کاال، چنان چه بارنامه ظهرنويسی و منتقل نشده باشد، قهراً به وراث منتقل 
ش��ده و از امتیازات و آث��ار آن و از جمله داللت بر قرارداد باربری بهره مند می ش��وند 
و چنان چه بارنامه از طريق ظهرنويس��ی به ديگری منتقل ش��د، فوت و جنون و سفه 
فرس��تنده و دارنده ی اولیه بارنامه تأثیری بر قرارداد باربری ندارد؛ زيرا حقوق ناشی از 

قرارداد به دارنده ی جديد بارنامه منتقل شده است.
در مورد ماهیت قرارداد حمل ونقل، مي توان آن را يک عقد معین دانس��ت که 
آثار و شرايط آن در قانون تجارت بیان گرديده است. اگرچه سابقه ی فقهی و آنچه که 
در قانون مدنی آمده، قرارداد حمل ونقل را تابع اجاره ی اشخاص مي داند، اما مرور ايام 
و ايجاد ضرورت هايی که متعاقب پیش��رفت ارتباطات و حمل ونقل و تجارت کاالها به 
وجود آمد، ايجاب می کرد که آثار و ش��رايط خاصی بر اين قرارداد حاکم باش��د و اين 
ضرورت اندکی پس از تصويب قانون مدنی احس��اس ش��د و در قانون تجارت پاسخی 
درخ��ور ياف��ت. اما تحوالت پس از تصويب قانون تجارت، آن چنان س��ريع رخ داد که 
قانون گ��ذار را واداش��ت در قوانین بعدی و از جمله قانون دريايی و قانون مس��ؤولیت 
دارندگان وس��ايل نقلیه موتوری زمینی، آثار و احکام جديدی برای قرارداد حمل ونقل 
و ان��واع آن در نظر بگیرد. تغییرات قوانین در کنار تحول اجتماع در حوزه ی ارتباطات 
و تج��ارت همچنان ادامه دارد و ديگ��ر نمی توان حمل ونقل را در قالب عقود معین در 
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قانون مدنی مانند اجاره، وکالت يا وديعه تفسیر کرد.
حال اين سؤال به ذهن متبادر می شود که با در نظر داشتن تفاوت های مذکور 
میان قرارداد حمل ونقل و عقد وکالت، قانون گذار کدام اثر قرارداد حمل ونقل را مشابه 
آث��ار مربوط ب��ه عقد وکالت می داند که در ماده ی 378 آن را تابع مقررات وکالت قرار 
می دهد؟ پاس��خی که يکی از نويس��ندگان پس از بررسی تفاوت های وکالت و قرارداد 
حمل ونقل به پرس��ش فوق می دهد، به اين ش��رح اس��ت که قانون تجارت فرانسه در 
زمانی که الهام بخش نويسندگان قانون تجارت فعلی قرار گرفته است، دو قرنی را پشت 
س��ر گذاش��ته بود و به عقیده ی بسیاری از علمای حقوق تجارِت آن کشور، بسیاری از 
نهادهای آن در همان وقت، فرس��وده و کهنه می نمود. نويس��ندگان قانون تجارت نظر 
به انس و الفتی که با مقررات و تألیفات آن زمان داشته اند، از اقوال و نظرهايی پیروی 
کرده ان��د ک��ه در آن زمان کم يا بی��ش از اعتباری برخوردار بوده ان��د. از جمله قانون 
تجارت فرانس��ه که در بحث از قرارداد حمل ونقل، متع��رض تعريف و ماهیت حقوقی 
قرارداد مذکور نش��ده است و فقط در مبحث حق العمل کاری، بخشی از مقررات آن را 
ب��ه حق العمل کاری در امور حمل ونقل1 اختصاص داده اس��ت. قرارداد حق العمل کاری 
يا نمايندگی در امور حمل ونقل، قرارداد نس��بتاً مس��تقلی اس��ت که تعريف و ماهیت 
حقوقی منحصر به خود را دارد و از جهات مختلف دارای تفاوت های بّین و آشکاری با 
قرارداد حمل ونقل و تصدی به حمل ونقل است. از جمله، در قرارداد حق العمل کاری و 
هم چنی��ن در قرارداد نمايندگی، نوعی وکالت، ولی با ويژگی های تجاری آن به وضوح 
مش��هود اس��ت. از اين رو قانون تجارت در بحث از قراردادهای مذکور، شمول مقررات 
وکال��ت را بر آن ها تصريح می کند و با توجه به همین امر، در باب هش��تم در بحث از 
ق��رارداد حمل ونقل، به تبع حق العمل کاری در امور حمل ونقل، آن را تابع عقد وکالت 
دانسته است )اخالقی، 1371: 145-146(. قالب عقد وکالت با ماهیت حقوقی قرارداد 
حمل ونقل انطباقی ندارد و اشکاالت عديده ای را مطرح می سازد. ولی اين نتیجه گیری 
دلیل بر آن نیست که قرارداد مذکور نسبت به عقد وکالت کاًل بیگانه است. واقع اين که 
در اغل��ب قرارداد های حمل ونقل اش��یاء، جنبه  هايی از عق��د مذکور مورد می يابد، هم 
چن��ان که در پاره ای از موارد، جلوه هايی از عقد وديعه نیز در آن مصداق پیدا می کند 

1. Commissionaire du transport.
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)همان جا(.
برای پاسخ به پرسشی که مطرح کرديم، الزم است تعهدات، آثار و خصوصیات 
مربوط به عقد وکالت بررس��ی ش��ود. در خصوص چگونگی اج��رای وکالت و تعهدات 
وکی��ل يکی از نويس��ندگان حقوقی مس��تنبط از ماده ی 668 قان��ون مدنی معتقدند: 
اموالی که به منظور اجرای وکالت يا در نتیجه ی آن به وکیل س��پرده می ش��ود، نزد او 
امانت اس��ت. وکیل بايد از اين اموال محافظت کند و پس از اجرای مفاد وکالت يا در 
موعد مقرر به موکل مس��ترد دارد. تعدی و تفريط وکیل در اين دوران، عقد را منحل 
نمی سازد، ولی موجب مسؤولیت او و تبديل يد امانی به يد ضمانی می شود )کاتوزيان، 
پیش��ین: 179(. ايش��ان پس از ذکر مثالی در اين خص��وص می افزايند: در واقع وضع 
حقوقی وکیل در اين مورد شباهت کامل به وضعیت امین در وديعه دارد. پس دادرس 
می تواند همان قواعد حاکم بر مودع و مستودع را در اين مورد اجرا کند )همان جا(. در 
تقويت اين نظر می توان به ماده ی 631 قانون مدنی1 اش��اره کرد. با توجه به مقدماتی 
که در فوق بیان ش��د، به نظر می رس��د که می توان م��اده ی 387 قانون تجارت را که 
قرارداد حمل ونقل را تابع مقررات وکالت می داند، به اين شرح تفسیر کرد: در قرارداد 

حمل ونقل، بار در دست متصدی مانند اموال موکل در دست وکیل، امانت است.

4. مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت
مطاب��ق م��اده ی 388 قانون تجارت2 و م��واد 386 3 و 387 4 از همان قانون، 

1. »هرگاه کس��ی مال غیر را به عنوانی غیر از مس��تودع متصرف باش��د و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال 
امین قرار داده باشد، مثل مستودع است«

2. »متصدی حمل ونقل مس��ؤول حوادث و تقصیراتی اس��ت که در مدت حمل ونقل واقع ش��ده اعم از اين که خود 
مباش��رت به حمل ونقل کرده و يا حمل ونقل کننده ديگری را مأمور کرده باش��د. بديهی اس��ت که در صورت اخیر 

حق رجوع او به متصدی حمل ونقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است«.
3. »اگر مال التجاره تلف يا گم شود، متصدی حمل ونقل مسؤول قیمت آن خواهد بود. مگر اين که ثابت نمايد تلف 
يا گم ش��دن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مس��تند به تقصیر ارسال کننده يا مرسل الیه يا ناشی از تعلیماتی 
بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نمايد. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت 

مبلغی کمتر يا زيادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نمايد«.
4. »در مورد خ�س��ارت ناش���یه از تأخیر تس�لیم يا نق�ص يا خ�س��ارت بح�ری )آواری( مال الت�جاره نیز مت�صدی 
حمل و نقل در حدود ماده فوق م�سؤول خواهد بود. خسارت مزبور نمی تواند از خ�سارتی که ممکن بود در صورت 
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مس��ؤولیتی که در قانون تجارت برای متص�دی حمل ونقل م�قرر گرديده اس��ت، يکی 
ديگر از تف�اوت های میان ق�رارداد حمل ونق�ل و عقد وکالت را مشخص می کن�د؛ زيرا 
تعهد وک�یل، تعهد به وسیله است و از او جز اين انت�ظار نم�ی رود که در راه م�صلحت 
م��وکل نهايت ت��الش خود را انجام ده��د. اما اين توقع وجود ن��دارد که وی ح�صول 
نتیج��ه ی مطلوب را تض�مین کند. آن چه در قان�ون تجارت آمده اس��ت، اين احتمال 
را تق�وي��ت می کند ک��ه تعهد مت�صدی، به نتی�جه اس��ت و وی حص���ول نت�یجه ی 
مطل�وب را تضمی�ن کرده و در صورت ع�دم تح�قق نتیجه ی مورد نظر، مسؤول است 
)کاتوزي��ان، 1387، ج 4: 173(؛ زيرا مط�ابق مق��ررات ق�انون تجارت، مت�صدی بايد 
ثاب��ت کند که نه تنها وی، بلکه هیچ متصدی مراق��ب ديگری نیز قادر به انجام تعهد 
نبوده، يا عدم تحقق نتیجه مدنظر، ناش��ی از تقصیر ط��رف قرارداد يا نقص ذاتی کاال 

بوده است.
در رابطه با تحلیل ماهی�ت مس��ؤولیت متصدی مبتن��ی بر قانون تجارت، دو 
نظر متفاوت وجود دارد. نخس��ت اين که بر عکس آن چه در قانون مدنی مقرر گرديده 
است؛ اصل، مسؤولیت متصدی حمل ونقل است مگر اين که مقصر نبودن او ثابت شود 
)ش��هیدی، پیش��ین: 253(. طبق اين نظر، تقص�یر برای متصدی فرض ش��ده است و 
او مي توان��د برای رهايی از مس��ؤولیت، بی تقصی�ری خوي���ش را ثابت کند. اما از آنجا 
ک��ه امور عدمی قابل اثبات نیس��ت، نمی توان از متصدی انتظار داش��ت که ثابت کند 
در تمام طول مس��یر از وی تقصیری س��ر نزده است و برای سهولت کار، وی می تواند 
با اثب��ات اين که عدم تحقق نتیجه، ناش��ی از جنس خود مال التجاره، تقصیر ارس��ال 
کنن��ده يا مرس��ل الیه ي��ا تعلیمات يک��ی از آن دو، يا هر حادثه ای ک��ه هیچ متصدی 
مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند، بوده است؛ مسؤول شن�اخته نشود. در نظر 
دوم آمده اس��ت که تعهد متصدی به نتیجه اس��ت. به همین جهت نیز متصدی بايد 
ع��دم انجام تعهد را به حادثه ی خارجی نس���بت دهد تا از اتهام عهدش���کنی مصون 
بمان��د. پس نباي��د آن را فرض تقصیر يا مس��ؤولیت بدون تقصیر ش��مرد )کاتوزيان، 
پیش��ین:174-173(. مطابق اين نظر، عدم تحقق نتیجه ی مطلوب، خود عین تقصیر 

تلف ش��دن تمام مال التجاره حکم به آن ش��ود تجاوز نمايد مگر اين که قرارداد طرفین، خالف اين ترتیب را مقرر 
داشته باشد«.
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در اجرای مفاد عقد است و برای جلوگیری از مسؤولیت قراردادی متصدی، بايد تحقق 
نیافتن نتیجه را ناش��ی از علتی خارجی، اعم از تقصیر ارس��ال کننده يا مرس��ل الیه و 
ق��وه ی قاهره بداند و آن را ثابت کند. به نظر مي رس��د دي��دگاه اخیر از قوام بیش تری 
برخوردار اس��ت؛ زيرا حمل ونقل، يک قرارداد است و مسؤولیت در آن از نوع قراردادی 
است. در هنگام تخلف از نتايج پیش بینی شده در قرارداد، مسؤولیت قراردادی متعهد 
محقق می ش��ود و آنچه در اين نوع از مس��ؤولیت مدنظر می باشد، نقض عهد است، نه 

تقصیر.
در مقايس��ه ی حکم م��اده ی 516 قانون مدنی و م��اده ی 386 قانون تجارت 
نس��بت به مس��ؤولیت متصدی حمل ونقل، طبق يک نظر ماده ی 386 برای اشخاصی 
که حمل ونقل را شغل و تخصص خود قرار مي دهند و اين خدمت را به عموم در برابر 
دستمزد معین پیشنهاد مي کنند، مناسب تر است؛ زيرا در فرضی که فرستنده ی کاال با 
چنین مؤسسه ای قرارداد مي بندد، مبنای تراضی، اين شرط ضمنی است که متصدی 
بر پايه ی تخصص و تجربه ی خود مي تواند کاال را س��الم به مقصد برساند، مگر اين که 
يک واقعه ی ناگهانی او را باز دارد. پس تعهد او بر حمل کاال، با اين شرط ضمنی است 
که آن را س��الم مي رس��اند و در نتیجه در صورتی از اجرای اين تکلیف معاف می شود 
که ثابت کند حادثه ی قهری و غیرمنتظره يا کاهلی و تقلب ارس��ال کننده، سبب تلف 
يا نقص کاال ش��ده اس��ت. ولی ماده ی 516 قانون مدنی برای فرضی عادالنه است که 
قرارداد خصوصی حمل کاال با امینی بس��ته می ش��ود که متصدی حمل ونقل عمومی 
نیست و اين خدمت را در برابر دوست يا آشنا و همکار تجارتی خود بر عهده مي گیرد؛ 
زيرا در اين فرض، تکیه بر امانت و دلس��وزی حامل اس��ت، ن��ه تخصص و تجربه ی او 

)کاتوزيان، 1384: 127(. 
در اين نظر، به آنچه که بايد باش��د و مطلوب عدالت است، بیش تر از آنچه که 
هست و منطوق و مفهوم مواد قانونی مؤيد آن است، توجه شده است؛ چرا که ماده ی 
516 قانون مدنی، به صراحت لفظ متصدی را به کار برده اس��ت و لفظ تصدی، زمانی 
مصداق پیدا مي کند که با س��ازمانی س��ر و کار داشته باش��یم که در آن تعدادی ابزار 
مانند ماشین آالت، میز و رايانه، به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند هم مشغول 
به کار باشند )اسکینی، 1386، ج 1: 101(. در مورد فرضی که نويسنده، ماده ی 516 
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قانون مدنی را متناسب با آن مي داند نیز بايد گفت با وجود عقد وديعه که مي توان در 
ضم��ن آن تحويل مال مورد وديعه را در روز خاص و مش��خصی و در مکان معینی به 
مودع ش��رط کرد، مجالی برای اجرای ماده ی 516 نمی ماند. بنابراين همگام با عده ای 
از حقوق دان��ان )همان: 100( در مقام رفع تعارض قان��ون تجارت و مدنی، بايد قانون 
تجارت را مخصص قانون مدنی دانس��ت و در موارد س��کوت قانون تجارت، مانند مورد 
حمل ونقل مرس��والت پس��تی، به قانون مدنی اس��تناد کرد. در مقابل، عده ای ديگر از 
حقوق دانان نیز در برخورد قوانین مدنی و تجارت، رأی به نس��خ قانون مدنی می دهند 
)فخ��اری، 1388: 67(. اّما در نهايت به نظر می رس��د قوانین مدنی و تجارت تعارضی 

نداشته باشند. 
با توجه به آنچه تاکنون بیان شد بايد گفت هر دو قانون مدنی و تجارت مکمل 
يکديگرند و هريک به بیان بخش��ی از مس��ؤولیت متصدی می پردازند؛ چرا که به نظر 
می رسد تعهدات متصدی مبتنی بر دو امر است. نخست نگه داری از کاال و ديگر حمل 
و رساندن آن به مقصد. قانون مدنی تنها در مورد تعهد به نگه داری و نتايج عدم ايفای 
آن اس��ت. مواد قانون تجارت به وجه ديگر تعهدات متصدی ناظر بر رس��اندن کاال به 
مقصد می پردازد. ممکن اس��ت در مقابل گفته شود که متصدی نه تنها تعهد می کند 
که کاال را به مقصد برساند، بلکه تعهد می کند که آن را سالم برساند و تعهد بر رساندن 
بار به مقصد با نگه داری از آن مالزمه دارد و نمی توان برای متصدی دو تعهد جداگانه 
در نظر گرفت. در پاس��خ بايد گفت که با وجود تأيید اين مطلب که متصدی با قبول 
حمل کاال، متعهد سالم رساندن آن به مقصد است و صحت کاال با ايفای تعهد متصدی 
مالزمه دارد، اما اين امر مانع از آن نمی شود که ما تعهدات متصدی را تفکیک کرده و 
بار اثبات دلیل را بر اس��اس آن بر عهده ی هر يک از طرفین قرار دهیم. متصدی تنها 
تعهد به حمل کاال و رساندن آن به مقصد نمی کند، بلکه تعهد می کند که آن را سالم 
برس��اند و چنان چه اين امر در قرارداد ذکر نش��ود، عرف و عادت آن را بر وی تحمیل 
می کند. اما اين نگه داری از کاال، قید تعهد مبنی بر رساندن بار به مقصد نیست. بلکه 
ش��رط ضمن عقد يا شرط متبانی است. شروط ضمن عقد، تعهدات فرعی هستند که 
با وجود مالزمه با تعهدات اصلی، مجزا از آن هستند و همان طور که پیش از اين بیان 
ش��د، اين ش��یوه ی تفکیک میان تعهدات و تفاوت آن از حیث به وس��یله يا به نتیجه 
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بودن، بی س��ابقه نبوده اس��ت و در عقد وديعه ديده می شود. نويسنده  ای ضمن تعريف 
قید و ش��رط، مالک معینی برای تشخیص آن ها از يکديگر ارائه می کند. ايشان قید را 
به خصوصیتی که در تعهدی ملحوظ گردد و عنوان تعهد تبعی )شرط( نداشته باشد، 
تعريف کرده  است )جعفری لنگرودی، 1381: 2972(. لذا برای تشخیص قید، نیازمند 
ش��ناخت شرط هستیم. ايش��ان در ادامه و در مقام تعريف شرط می آورند: »در حقوق 
فرانس��ه، شرط، تعلیق اثر عقد بر امری است که در آينده وقوع آن احتمال داده شود. 
در حقوق اس��الم در خصوص شرط ضمن عقد گفته اند امری اضافه بر عوض و معوض 
اس��ت که به صورت تعهد اضافی )تعهد تبعی( است، نه صورت تعلیق در حدوث حق. 
اين معنی در ايقاعات هم راه دارد. پس ش��رط در حقوق اس��الم و قانون مدنی ايران، 
مغاير با تعريف ش��رط در حقوق فرانسه اس��ت. در قانون ايران که پیروی از فقه کرده 
است، شرط در حقیقت يک قسم است و آن شرط فعل می باشد که احکام آن در مواد 
238 تا 240 بیان شده است« )همان:  2255(. بنا بر نظر ياد شده، در خصوص تفاوت 
میان قید و ش��رط، بايد تعهد به نگه داری از کاال را برای متصدی، ش��رط فعل دانست 
و ن��ه قید. در صورت پذي��رش ديدگاه اخیر در خصوص تفکیک تعهدات متصدی، اين 
ايراد به نظر می رسد که با وجود مواد 386 و 387 قانون تجارت که متصدی را به دلیل 
عدم انجام تعهد مبتنی بر رساندن بار به مقصد به نحو مطلوب، مسؤول می داند، ديگر 
مجال��ی برای اجرای مقررات قانون مدنی در خصوص نگه داری از کاال نمی ماند. اما در 
مقام رفع اش��کال می توان به فرضی اش��اره کرد که کاال به مقصد نرسیده؛ يا چنان چه 
رس��یده باش��د، معیوب يا ناقص باش��د. اما متصدی برای رهايی از جبران خسارت، به 
قوه ی قاهره به عنوان عامل معاف کننده ی مندرج در قانون تجارت استناد می کند. در 
چنین فرضی آيا می توان به مالک کاال در مواجهه با چنین دفاعی از س��وی متصدی، 
حق اس��تناد به ماده ی 516 قانون مدنی را دارد و با اثبات تعدی و تفريط متصدی و 
به رغم پذيرش قوه ی قاهره، وی را ملزم به جبران خس��ارت خود دانست؟ هم چنان که 
امین مقصر در نگه داری مال مورد امانت حتی اگر تلف مال ناشی از فعل غاصب باشد 
مسؤول است، در اينجا نیز تعلل و کوتاهی متصدی در نگه داری از کاال، باعث می شود 
ک��ه اثب��ات قوه ی قاهره و موارد من��درج در قانون تجارت، در مس��ؤولیت وی تأثیری  
نداش��ته باشد. تفس��یری که از ماده ی 378 قانون تجارت ارائه گرديد، مبانی اين نظر 



14
1و

ی 3
ها

ره 
شما

ق/ 
قو

 ح
لي

عا
ت

ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل و ...
54

را تقويت می کند. 
نبايد تصور کرد که پافش��اری بر اعتبار ماده ی 516 قانون مدنی و عدم اعتقاد 
به نس��خ يا تخصی��ص آن، تنها به تأمین منافع مالک کاال منجر می ش��ود. با توجه به 
تحلیل تراضی میان مالک کاال و متصدی و معوض بودن قرارداد حمل ونقل، بايد گفت 
چنان چه کاال در بین راه تلف شود، قرارداد حمل ونقل نیز منفسخ می شود. نويسنده ای 
از استقراء در قواعد قانون مدنی نتیجه گرفته  است که: »قانون گذار تلف قهری موضوع 
تملیک را در عقود معاوضی، از اس��باب انفساخ آن قرار داده است. بنابراين تلف مبیع 
پیش از قبض، حکمی اس��تثنايی و خالف قواعد معاوضه نیست؛ بلکه مصداقی از يک 
قاعده ی عمومی اس��ت که بنا بر سنت ديرين، در عقد بیع بیان شده است )کاتوزيان، 

 .)463 :1383
به نتیجه دانس��تن تعهد متصدی در قانون تجارت و عدم تحقق اجرای تعهد 
وی ناظ��ر بر حمل کاال به مقصد که ناش��ی از تل��ف کاال در میان راه و در حین انجام 
تعهدش بوده اس��ت، به سبب انفس��اخ قرارداد و اجرای ضمان معاوضی، مانع از محق 
دانس��تن متصدی در دريافت حق الزحمه ی مندرج در قرارداد می شود. حال اين سؤال 
مطرح می شود که با توجه به انفساخ عقد و بازگشت حق الزحمه ی متصدی به دارايی 
مال��ک کاال، مخ��ارج و هزينه هايی که متصدی برای حمل کاالی تلف ش��ده متحمل 
گرديده است، عهده ی چه کسی است؟ تحمیل اين مخارج متصدی، در فرضی که وی 
غفلتی نداش��ته و کاال در اثر قوه ی قاهره تلف گرديده اس��ت، ناعادالنه جلوه می کند. 
بنابراي��ن ب��ا توجه به تعه��دی که متص��دی در برابر مالک کاال مبنی ب��ر نگه داری از 
محموله تا مقصد داش��ته اس��ت و در نگه داری از مال از هیچ کوششی دريغ نورزيده و 
احتیاط ه��ای الزم را نموده، اما مال در اثر پیش آمدی تلف گرديده که نه تنها او، بلکه 
هیچ متصدی مراقب ديگری نیز نمی توانست مانع از تلف کاال شود، از اين رو، مستند 
ب��ه تعهد مندرج در ماده ی 516 قانون مدنی، با در نظر داش��تن تعهد متصدی مبنی 
بر نگه داری از کاال، قس��متی از حق الزحمه ی مندرج در ق��رارداد حمل ونقل را که در 
براب��ر نگه داری قرار می گیرد، دريافت کند. رأی هیأت عمومی ديوان عالی کش��ور که 
در همی��ن مقال��ه مورد تحلیل قرار گرفت، در برابر رأی اصراری ش��عبه ی دوم دادگاه 
اس��تان گیالن صادر شده بود و حکم فرجام خواسته را مخدوش اعالم کرده و متصدی 
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را که برای دريافت حق الزحمه ی خويش اقامه ی دعوا نموده بود، محق تش��خیص داد. 
رأی مذکور نش��ان دهنده ی اين حقیقت است که در صورت تلف کاال، چنان چه نتوان 
تقصیری را به متصدی نسبت داد، می توان هزينه های پرداختی وی را جبران کرد. کما 
اين که اگر امین مال مورد امانت را بیمه کند و مال تلف ش��ود، بايد خسارت پرداخت 
شده از طرف بیمه را به مالک رد کند. مالک نیز بايد مبلغی را که امین بابت حق بیمه 

پرداخته است، جبران نمايد )کاتوزيان، 1386: 32(. 
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يافته های پژوهش
بنا بر آن چه تاکنون بیان ش��د، به نظر می رس��د که قوانین مدنی و تجارت در 
خصوص مس��ؤولیت متصدی حمل ونقل، تعارضی با يکديگر ندارند تا ناچار ش��ويم به 
تخصیص يا نسخ يکی از قواعد منصوص در آن ها حکم دهیم. هر يک از اين قوانین به 
بیان بخش��ی از تعهدات متصديان حمل ونقل و ضمانت اجرای نقض آن ها می پردازند 
و مکمل قواعد يکديگر می باشند. فوايد عملی چنین تفسیری برای هر يک از طرفین 
ق��رارداد باربری که با منطوق و مفهوم قواعد منصوص در قوانین نیز س��ازگار اس��ت، 

پذيرش آن را در نظام حقوقی ايران ساده تر می سازد.
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