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 چکیده
ای است که در مشاغل متفـاوت زـ د   تجربههمواره بخشی از خسارات معلول عمل کارآموزان بی

ای هستند. در حقوق برخی از کشورها مازند فرازسه، یکـی از  استادکاری مشغول یادگیری حرفه
مصادیق مسئولیت مدزی زاشی از عمل غیر، مسئولیت کارفرمایـان و صـنعتاران زاشـی از فعـل     

ای هسـتند. یکـی از   ات حرفـه بار کارآموزازی است که ز د ایشان در حـال یـادگیری اع عـ   زیان
توازـد زـوعی   هایی تعیین ماهیت این مسئولیت است. این مسئولیت مـی مشک ت چنین سیستم

مسئولیت مراقب زسبت به اعمال شخص تحت مراقبت، مازند مسـئولیت سرپرسـت زسـبت بـه     
به فعل  توازد زوعی مسئولیت تبعیتی، مازند مسئولیت کارفرما زسبتشمار آید و زی  میعفل، به

کارگر، شمرده شود. عبیعی است که تعیین حکم در خصوص این مسئله آثار متفاوتی از زظر بار 
اثبات تقصیر خواهد داشت. در حقوق ایران در قازون مدزی و مسئولیت مدزی به ایـن مسـئولیت   

رسد تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت تـا حـدودی بـه    زظر میای زشده است. بهاشاره
عیین ماهیت چنین مسئولیتی وابسته است که در ایـن مقالـه بـه کمـو حقـوق فرازسـه ایـن        ت

 موضوع بررسی خواهد شد.
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 مقدمه
ور زسبت یکی از مصادیق مسئولیت مدزی زاشی از عمل غیر، مسئولیت کارفرما، صنعتار و پیشه

( که ایـن مسـئولیت   131، ص1888، عبداهلل) باشدها میکارآموزان آن به خسارات زاشی از فعل
 در ف.م.ق 1111 ۀمـاد  .(111، ص1981بر مبنای ازتفـاع از عمـل گماشـتاان اسـت )بـادینی ،     

 جبـران  مسـئول  صنعتاران و معلمان»...  :داردمی مقرر صنعتاران و معلمان مسئولیت خصوص
 هسـتند،  شـان یا زظـر  تحـت  کـه  یزمـاز  در دانشـاگر  و آمـوزان دازـ   یسـو  از وارده خسارت

میان مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر و (. Viney . Jourdain , 1998, p.1012) «باشندمی
مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز، تفاوت وجود دارد و عرح جداگازۀ هریو ظاهراً منطقی 

هایی است که عرح جداگازۀ آن ای ویژگیو موجه است، زیرا مسئولیت زاشی از عمل کارآموز دار
(. این مسئولیت از یو عرف شـبیه   Le Tourneau. Cadiet, 1998, p.843سازد )را ضروری می

به مسئولیت مدزی والدین زاشی از اعمال فرززدازشان و از سویی شبیه مسئولیت مدزی کارفرمـا  
باشـد  آموز میاشی از عمل داز زاشی از عمل کارگر و از عرفی شبیه مسئولیت مدزی آموزگار ز

(Bertolaso,2009, p.2   به همین دلیل یکی از موضوعاتی که در عرح مستقل ایـن مسـئولیت .)
کـه در ایـن مقالـه بـا روش تطبیقـی بررسـی        1اثر زبوده، تردید بر سر ماهیت این زهاد اسـت بی

 خواهد شد.
 

                                                           
آید کـه  رسد از مطالعۀ قازون کار بر میزظر میو به است کارآموزی خصوص در کار قازون پنجم فصل اول حثبم. 1

ق.ک، کارآموزان زی  مشمول مقـررات   3مفهوم کارآموز بسیار ز دیو به کارگر بوده و به همین دلیل برابر مادۀ 
کارگران، کارفرمایان، زمایندگان آزـان و کـارآموزان و    ۀکلی»دارد: مقرر می 3 ۀماد .موجود در قازون کار هستند

این، شمول قازون کار بر کـارآموز فقـد در خصـوص    وجود؛ با«باشندها مشمول مقررات این قازون میزی  کارگاه
از زقـ  تعهـدات    هـای ایشـان در مقابـل هـم زاشـی     تعهدات کارفرما و کارآموز در مقابل یکدیار و مسـئولیت 

 خصـوص  در کـار  قازون در کار بهداشت و فنی حفاظت به مربوط مقرراتیادشده اثر خواهد داشت. برای مثال، 
 موضـوع  واحـدهای  ۀکلیـ  مسئوالن و کارفرمایان»دارد:مقرر می 31 ۀماد .بود خواهد اعمال قابل هم کارآموزان

 و سـ مت  و حفاظتتأمین برای فنی حفاظت عالی شورای مصوبات اساس بر هستند مکلف قازون این 83 ۀماد
 کـاربرد  چاـوزای  و داده قـرار  آزـان  اختیار در و تهیه را الزم امکازات و وسایل کار، محید در کارگران بهداشت
 افـراد . زماینـد  زظـارت  بهداشـتی  و حفـاظتی  مقـررات  رعایت خصوص در و بیاموززد آزانبه را الذکرفوق وسایل
 ۀمربوعـ  دسـتورالعملهای  اجـرای  و فردیو بهداشتی  حفاظتی وسایل از زاهداری و استفاده به مل م زی  مذکور
 مقابـل  در ورانپیشه و صنعتاران کارفرمایان، مدزی تیمسئول ماهیت نیتعی در مقررات این .«باشندمی کارگاه

ل اشـخاص ثالـث، قـازون    اما در مورد مسئولیت کارفرما زاشی از عمل شاگرد در مقاب است، تأثیرگذار کارآموزان
ای زدارد. به همین دلیل در خصوص مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث زاشی از عمـل کـارگر   کار مقرره

ای مناسب است، اما دربارۀ مسـئولیت کارفرمـا در مقابـل اشـخاص ثالـث زاشـی از عمـل        ق.م.م مقرره 11مادۀ 
 به عرح آن اقدام شود. ای وجود زدارد و بایدکارآموز در حقوق ایران مقرره
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 وزکارآم عمل از ناشی کارفرما مسئولیت جایگاه و ماهیت شناخت

 . تفکیک کارآموز از دیگر اشخاص1
ق.م.ف به مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر و به مسئولیت والدین زاشـی از   1111در مادۀ 

آموز و به مسئولیت مدزی استادکار زاشی عمل صغیر و به مسئولیت آموزگار زاشی از عمل داز 
ق.م.م بـه مسـئولیت    11و  0د از عمل کارآموز اشاره شده اسـت. در حقـوق ایـران زیـ  در مـوا     

کارفرما زاشی از عمل کارگر و مسئولیت سرپرست زاشی از عمـل صـغیر و مجنـون اشـاره شـده      
هـا بـاوجود تشـابهات    دهـد کـه ایـن مسـئولیت    هایی زشان میاست. تصریح به چنین مسئولیت

دۀ وجـوه  دهنـ توازند یکسان باشند و مطالعۀ دکترین و آرای قضـایی فرازسـه زشـان   فراوان، زمی
هـای بعـدی کـارآموز را از دیاـر اشـخاص تفکیـو       در قسـمت کـه   1هاستاشتراک و تمای  آن

 زماییم.می
 

   کارگر و کارآموز .1. 1
شباهت کارگر و کارآموز در این است که هر دو تابع کارفرما بوده، بـه حسـاک کارفرمـا فعـالیتی     

ها این است کـه کـارآموز در   ا تفاوت آنآیند. امحساک میبایر کارفرما بهدهند و حقوقازجام می
ای است و عبیعی است که مهارت و کاردازی که در یو کـارگر  های حرفهحال یادگیری آموزش

 Buffelan- Lanoreوجود دارد، هنوز در کارآموزان که زوعاً از بین جوازان هستند، وجود زدارد )

, Larribau-Terneyre ,2008 , p.683 د کارفرمـا وظیفـۀ آمـوزش دارد تـا     (؛ به همین دلیل شـای
 (.911، ص1981تجربای گماشته سبب خسارت زاردد )بادینی، بی
 

   صغیر و کارآموز .2. 1
صغیر این است که کارآموزان افراد صغیر یـا زوجـوان هسـتند و کمتـر اتفـاق       و شباهت کارآموز

گوزه که یو صغیر نافتد که شخص بالغی برای کارآموزی ز د کارفرمایی برود. همچنین، همامی
تحت مراقبت و مواظبت شخص دیاری است، اصوالً کارآموز زی  به دلیـل سـن پـایین و تجربـۀ     

                                                           
 بـه  کـارآموز  قازون نیا مقررات لحاظ از» :چنین تعریف شده است کارآموز ،ق.ک 111 ۀماددر حقوق ایران عبق  .1

 یبـرا  مهـارت  ارتقـا   ایـ  یبازآموز، خاص ۀحرف گرفتن فرا یبرا فقد که یکساز( الف: شودمی اع ق لیذ افراد
 موجـب بـه  که یافراد( ک. نندیبمی آموزش آزاد یهاآموزشااه ای و آموزش ای و یکارآموز مراک  در نیمع مدت
 یکارگـاه  در ،زباشـد  سـال  سه بر دیزا که نیمع مدت یبرا یخاص ۀحرف گرفتن فرا منظوربه یکارآموز قرارداد

 سـال  18 از و زبـوده  کمتـر  سـال  13 از آزهـا  سن آزکه بر مشروط دارزد اشتغال کار با توأم یکارآموز به نیمع
 .«زباشد شتریب امتم
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هـا در ایـن اسـت کـه     این، تفـاوت آن وجودگیرد. بازاکافی تحت زظر و مراقبت استادکار قرار می
فع و حسـاک  دهد، درحالی که کارآموز فعالیتی به زصغیر به حساک سرپرست فعالیتی ازجام زمی

عبـارتی، سرپرسـت   باشد. بـه ای میدهد و زی  در حال یادگیری اع عات حرفهکارفرما ازجام می
بـرد،  مکلف به مواظبت و مراقبت است و از فعل و ترک فعل شخص تحـت مراقبـت زفعـی زمـی    

 برد.درحالی که استادکار از ازجام کار از سوی کارآموز در حین یادگیری بهره می
 

   آموزدانش و آموزکار .3. 1
آموز این است که کارآموز زی  زوعاً شخص صغیر یا جوازی است که زـ د  داز  و شباهت کارآموز

بیند. امـا تفـاوت هـر دو در ایـن اسـت کـه کـارآموز فقـد در حـال          ای تعلیم میدهندهآموزش
شود، ده میآموز داای است، درحالی که دامنۀ اع عاتی که به داز های حرفهیادگرفتن آموزش

دهد، درحالی که آموز به حساک آموزگار فعالیتی ازجام زمیبسیار گسترده است. همچنین داز 
بایر است. دهد، بلکه حقوقتنها به زفع و حساک کارفرما و استادکار فعالیتی ازجام میکارآموز زه

ای اسـت،  حرفـه تفاوت دیار در این است که عرفاً به استادکاری که در حال یـاددادن اع عـات   
آمـوز  گردد. وازاهی محیطی که داز آموز تلقی زمیشود و کارآموز زی  داز آموزگار اع ق زمی

پردازد، یو محید آموزشی است؛ درحالی که مکـازی کـه کـارآموز در آن    در آن به یادگیری می
سـتادکار  برد، ال اماً محید آموزشی زیست و ممکن است کارگاه یا حتی محـل اقامـت ا  سر میبه

 (.Buffelan- Lanore ,Larribau-Terneyre , 2008, p.683باشد )
 

 تأملی در ماهیت مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارآموز. 2
پرس  اساسی در خصوص مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز، این است که این مسئولیت 

؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـ      گنجددر کدام یو از عبقات مسئولیت مدزی زاشی از عمل غیر می
های حقوقی اخت ف عقیده وجـود دارد. از یـو عـرف چنـین مسـئولیتی را جـ         بین سیستم

آورزـد و از سـوی   شـمار مـی  بـه « مسئولیت مدزی مراقب زسبت به اعمال شخص تحت مراقبت»
دازست. تفـاوت احکـام و   « مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع»توان آن را زوعی دیار می
سـازد کـه بـه بررسـی آن     ها تعیین ماهیـت مسـئولیت مـدزی یادشـده را ضـروری مـی      آثار آن
 پردازیم.می
 

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

surveilléگوزه که مراقب کودک، مازنـد آموزگـار یـا پـدر و مـادر مسـئول عمـل        و همان ( است
دهد، دارای همـان مسـئولیت   ای را آموزش میباشد، کارفرمایی که به شاگردی حرفهکودک می
فرما یـا صـنعتاران زاشـی از عمـل شـاگرد در مـادۀ       در حقوق فرازسه مسئولیت کار .مدزی است

رسـد کـه   زظـر مـی  در زااه اول به .ف در کنار مسئولیت آموزگاران مطرح شده است.م.ق 1111
مسئولیت صنعتاران زاشی از فعل شاگردازشان، مشابه مسئولیت مدزی آموزگاران زاشی از فعـل  

ح ایـن مسـئولیت در حقـوق فرازسـه،     عبارتی، با توجه بـه جایاـاه عـر   به .آموزازشان استداز 
توان چنین زتیجه گرفت کـه هـر دو مسـئولیت، یعنـی مسـئولیت آموزگـار زاشـی از عمـل         می

آموز و مسئولیت کارفرما زاشی از عمل شاگرد یا کارآموز، زوعی مسئولیت مراقـب زاشـی از   داز 
این تشابه دامن  از سویی زویسندگان قازون مدزی فرازسه بهباشد. عمل شخص تحت مراقبت می

گوزه همان .ازد و این تشابه از اینجا الهام گرفته که در هر دو مورد، زوعی آموزش مطرح استزده
ای را یـاد  اع عـات حرفـه   شاگرد بهصنعتار زی   ،دهدهایی میآموز آموزشکه آموزگار به داز 

ـ ا بـه  صنعتاران و معلمان نیب قرابت نیا م1881 در .دهدمی  در کـه  شـد مـی  هیـ توج زحـو  نی
 ریتقصـ  فـرض  م1390 سال در. دارد وجود ریتقص فرض نیوالد و صنعتاران و معلمان خصوص

 1دارد وجود صنعتاران و نیوالد مسئولیت نیب تنها شباهت امروز و شد یمنتف معلمان مورد در
( Le Tourneau ,Cadiet , 1998, p.843.) مسـئولیت مـدزی اشـخاص مراقـب      رانیـ ا حقوق در

 کـه  کسـی : »چنـین مطـرح شـده اسـت     م.م.ق 0 ۀمـاد  در به اعمال افراد تحت مراقبـت  زسبت
 صـورت  در باشـد مـی  او ۀعهدبه قرارداد حسب بر یا قازوزاً صغیر یا مجنون مواظبت یا زااهداری
؛ «... باشدمی صغیر یا مجنون ۀزاحی از وارده زیان جبران مسئول مواظبت یا زااهداری در تقصیر

مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز به دلیل مراقبتـی اسـت کـه بایـد کارفرمـا       بنابراین اگر
عمل آورد، مسئولیت کارفرما زاشـی از عمـل کـارآموز، مشـمول     عنوان سرپرست از کارآموز بهبه

دیده باید تقصیر کارفرما در زاهداری یا مواظبت را ق.م.م و زیان 11ق.م.م است، زه مادۀ  0مادۀ 
 اثبات کند.

 

                                                           
 یحقـوق  میـ رژ همـان  تـابع  ،شاگردازشـان  فعل به زسبت صنعتاران یمدز تیمسئولاز این منظر  ،ارید عبارت به. 1

 Viney , Jourdain , 1998, p.1012 et; Bertolaso ) دارزد فرززدازشان عمل به زسبت نیوالد که است مسئولیت

,2009, p.2 )صـنعتار  و کارفرمـا  با شاگرد که ستیز زیازی و باشد ریصغ اگردش زدارد یل وم که تفاوت نیا با ؛ 
 زظـر  تحـت  و مراقبت تحت شاگرد که تدبیف اتفاق یزماز در حادثه که است الزم فقد و باشد داشته یستیهم 

های اسـ می  (. گفتنی است که در حقوق برخی از کشورp.505 , (Mazeaud, 1978) باشد صنعتار ای کارفرما
 .(131، ص1888 ،عبداهللولیت مبتنی بر زاهداری و مواظبت از دیاری است )زی  این مسئ
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 دوم، توجیه مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارآموز بر مبنای تبعیت. 2. 2
توازست مسئولیت صنعتار زاشی از فعل شاگرد را بـه مسـئولیت متبـوع    رویۀ قضایی فرازسه می
در ایـن   .عبارتی مسئولیت کارفرما زاشـی از عمـل کـارگر ز دیـو سـازد     زاشی از عمل تابع یا به

 La responsabilité du)« تـابع  عمـل  از زاشی متبوع مسئولیت» یصورت چنین مسئولیتی زوع

commettant du fait du son préposé ،زیرا شاگرد زیـ  مازنـد کـارگر تحـت اوامـر      ( خواهد بود
 ،اکنون برخی از محـاکم فرازسـه  هرچند هم .دهدکارفرما بوده، به حساک او فعالیتی را ازجام می

 ,Viney) ازدگرد را به مسئولیت مدزی والدین ز دیو ساختهمسئولیت صنعتار زاشی از عمل شا

Jourdain, 1998, p.1013ازد چنین مسئولیتی را مسئولیت متبوع زاشی از عمل ( و محاکم مایل
تابع زدازسته، آن را زوعی مسئولیت مدزی مراقب زسبت به اعمال شـخص تحـت مراقبـت تلقـی     

رود که در فرازسه تحوالت مسـئولیت مـدزی   ظار زی  میحال به زظر برخی، این ازتاین. با1زمایند
بایر ز دیو ساخته، هـر  وضعیت حقوقی شاگرد را به وضعیت حقوقی یو کارگر معمولی حقوق

 11کـه زویسـندگان قـازون    شـمار آورد. چنـان  دو را زوعی مسئولیت متبوع زاشی از عمل تابع به
کار تلقی کرده، تعهدات عرفین ایـن قـرارداد   که قرارداد کارآموزی را زوعی قرارداد  1301ژوئیه 

ها منطقی بود که به رژیم خاص مسئولیت مدزی صنعتار زاشـی  شاید برای آن ،را تدوین زمودزد
زوعی آن را قسمی از مسئولیت مـدزی متبـوع زاشـی از عمـل     ای زکنند و بهاز فعل شاگرد اشاره

 .1تابع بدازند

                                                           
زهفتـه اسـت کـه بـرای     « کـارآموزی »آور باشد، در مفهـوم  این تفسیر که در ابتدا ممکن است تا حدودی شافت .1

ه ه پروفسور کاربوزیه خاعر زشان ساخته است ککهای عوالزی است که در فرازسه مطرح بوده است. چنانمدت
زمـود و زـ د   مسکن اختیـار مـی   ،دورازی است که در فرازسه، شاگرد ز د استادکار ارت اق کرده ۀاین زهاد بازمازد
 Carbonnier, 1998, p.410) آمـد حساک میخازواده استادکار بهی زوعی عضوی از اعضاکرد و بهوی ززدگی می

et; Bacache-Gibeili , 2007, p.255) .یادآور دورازی اسـت کـه شـاگرد کـه معمـوالً عفـل       این زهاد  ،عبارتیبه
 اقامـت ای گـرفتن حرفـه   منـ ل اسـتادکاری بـرای یـاد     درکرد و خوی  را رها می ۀکازون خازواد ،صغیری بود

شد. در این فرض، مواظبـت و زاهـداری و تربیـت    عبارتی استادکار جازشین پدر چنین شاگردی میبه ؛کردمی
بـار  گرفت و عبیعی بود که چنین استادکاری مازند پـدر مسـئول اعمـال زیـان    میاستادکار قرار  ۀشاگرد برعهد

بـه تعبیـر برخـی، در ایـن دوران     . (Malaurie ,Aynes, Stoffel-Munck, 2007, p.78چنـین شـاگردی باشـد )   
آمـد  حسـاک مـی  یافـت و درزتیجـه اسـتادکار مسـئول اعمـال شـاگرد بـه       پدر به استادکار ازتقال مـی « اقتدار»
(Benabant ,2007, p.411). 

تأثیر زبوده است. زیرا در این قـازون  ق.م.ف بی 1111 ۀعمال ماددهد که بر اِاین قازون زشان می ۀمطالع ،از سویی. 1
 درزظـر گرفتـه  شود، جایاـاه مهمـی   مراک  کارآموزی تخصصی ازجام میاز سوی ای که های حرفهآموزش رایب

زـوعی مـدتی کـه شـاگرد تحـت مراقبـت و زظـارت        ازـد و بـه  یر شدهکه در فرازسه چنین مراک ی دا شده است
توازـد سـبب مسـئولیت معلمـی     شاگرد مـی  عمل پس،کارفرمای خوی  است، کاه  پیدا کرده است و از آن 

کمتـر باعـث    شـده، و گاه فعل شاگرد سبب مسـئولیت دولـت   داده است شود که از زظر تئوری به وی آموزش 
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بایـر داده و بـه   مفهومی در حد یـو کـارگر مـ د   م به شاگرد 1301در حقوق فرازسه قازون 
عنوان یو کارفرما زاریسته شود، و ایـن امـر بـه    همین دلیل عبیعی است که به صنعتار زی  به

زوعی ماهیت مسئولیت صنعتار زاشی از فعل شاگرد را به مسئولیت مدزی متبوع زاشـی از تـابع   
وعی متبوع خواهد شد. در چنین اوضاع که شاگرد زوعی تابع و صنعتار زتن ل خواهد داد؛ چنان

و احوالی رژیم مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شاگرد، جای خود را به مسـئولیت متبـوع   
عبارتی صحنه را به زفع مسئولیت متبوع زاشـی از عمـل تـابع    زاشی از عمل تابع خواهد داد و به

ی شعبۀ دیوان عالی کشـور فرازسـه   توان در آراای از این استدالل را میترک خواهد کرد. زموزه
چنـین   1319دسـامبر   13مشاهده زمود. به همین دلیل در حقوق فرازسه شعبۀ دوم مـدزی در  

زظر داده است که مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از فعل شاگرد در مسئولیت مدزی متبوع زاشی 

                                                                                                                                        
عـور  زـوعی بـه  به 1301ژوئیه  11ین شاید بتوان گفت که قازون اد. بنابرگردمیمسئولیت مدزی کارفرمای خود 

ور زاشی از عمل کـارآموز را  یعنی مسئولیت کارفرما و صنعتار و پیشه ،ق.م.ف 1111 ۀمستقیم، جایااه مادغیر
ه اسـت. شـاید   کارآموزی ز د کارفرما تا حدودی کاه  پیدا کـرد  بعدبه  بیستمزیرا درعمل، از قرن  ،تن ل داده
ق.م.ف را چنان بیهوده و عبث کرده است که محاکم کمتر بـه فکـر    1111 ۀبوده که درعمل ماد یادشدهموارد 

د و سـازز خـار    (Paternaliste)« مآبازـه مآبازـه و پـدر  قیم»ازد تا آن را از حالت تحول در این زهاد حقوقی افتاده
تقریبـاً تمایـل    چراکـه  ؛ص تحـت مراقبـت جـدا زماینـد    ت مراقب زاشـی از فعـل شـخ   یزوعی آن را از مسئولبه

 ،ت مدزی متبوع زاشـی از عمـل تـابع تغییـر یابـد     یدازان فرازسه این است که این مسئولیت به زوع مسئولحقوق
گماشتای و تبعیـت اسـت    ۀسازد، بسیار شبیه به رابطکار مرتبد میکارآموزی که شاگرد را به استاد ۀزیرا رابط

ت از زوع مسئولیت متبوع زاشـی  یبود این مسئولدهد و به همین دلیل بهتر میکارفرما پیوزد میکه کارگر را به 
یـو زـوع   »قـازون کـار، قـرارداد کـارآموزی      110-1 ۀمـاد  برابررفت. در حقوق فرازسه شمار میاز عمل تابع به

شاگرد بـه کـارگر و تـابع     مفهوم ،از زظر فهم اجتماعی ،همچنین به زظر برخی است.« قرارداد کار از زوع خاص
کنـد کـه کـارگر    دیـده چـه فرقـی مـی    و از عرفی از منظر زیـان  ،آموز یا کودکبیشتر ز دیو است تا به داز 

. ایـن امـر سـبب    باشد آورده وارد خسارت یو به ییکارفرما نیچنبایر کارفرما یا شاگرد درحال آموزش حقوق
عل شاگرد به تابازی خود بـاقی زمازـد و بـه افـول دائمـی      شده است تا فروغ مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از ف

این محو شـدن تـدریجی    ۀکنندتوازد توجیهزوعی به محو شدن خود ادامه دهد. دو دلیل میعبارتی بهخود و به
زـوعی دلیـل عینـی از اوضـاع و احـوال اقتصـادی و        ت مدزی صنعتار زاشی از فعل شاگرد باشـد. اولـی  یمسئول

ز د استادکار مفهوم خـود را ازدسـت   « شاگردی» ،تحوالت اقتصادی و اجتماعی ۀزه در سایاجتماعی است. امرو
تا همازند گذشته به شاگردی ز د اسـتادکار ع قـه   است زیرا امروزه ترکیبی از کار و اع عات سبب شده ، داده

مسـئولیت مـدزی    ،دادهالشعاع قـرار  تحتای گوزهبهق.م.ف را  1111 ۀهمین امر ماد چندازی زشان داده زشود و
الشعاع قرار گرفته است. دومین دلیل در تحوالت حقوقی خ صه شده اسـت.  صنعتار زاشی از فعل شاگرد تحت

و مسـئولیت صـنعتار زاشـی از فعـل شـاگرد را       یستن کارگر و شاگرد زمیادازان تفاوتی دید برخی از حقوقاز 
ای از ایـن دیـدگاه وجـود    کنند. در حقوق فرازسه زموزـه ت مدزی کارفرما زاشی از کارگر تلقی مییشبیه مسئول

م دوباره مسئولیت مربوط بـه کـارآموز و شـاگرد حفـ      1811؛ هرچند باوجود اص ح قازون مدزی در سال دارد
 شده است.
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از فعـل   از عمل تابع مستغرق گشته است و به همـین دلیـل مسـئولیت مـدزی صـنعتار زاشـی      
شاگرد، بر مبنای مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع تج یه و تحلیل شده اسـت. هرچنـد   

کننده زیست. چنین هایی قازعبه گمان برخی از زویسندگان حقوق مدزی فرازسه چنین استدالل
ها قابل تحلیل است؛ مسئولیت مدزی متبوع زاشـی  زهادهایی بر مبنای اصل عدم جمع مسئولیت

عمل تابع یو زهاد و مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شاگرد زهـادی دیاـر اسـت و بـه     از 
همین دلیل در چنین مواردی باید به مسئولیت مدزی صـنعتار زاشـی از عمـل شـاگرد اسـتناد      

 ,Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck) شود، زه به مسئولیت مدزی متبوع زاشـی از عمـل تـابع   

2007, p.78 N.153 et; Bertolaso, 2009, p.2).   از صـداقی ق.م.م م 11 ۀماددر حقوق ایران زی 
 کـار  قـازون  مشمول که کارفرمایازی»: داردمی مقرر است که تابع عمل از زاشی متبوع مسئولیت
 حین در آزان کارگران یا و اداری کارکنان عرف از که باشندمی خسارتی جبران مسئول هستند
در این صـورت، اگـر قائـل بـه ایـن باشـیم کـه         .«... است شده وارد نآ مناسبت به یا کار ازجام

مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز به دلیل مراقبت وی از کارآموز زیسـت، بلکـه بـه علـت     
رابطۀ گماشتای و تبعیت بین ایشان است، مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کـارآموز تـابع مـادۀ    

 رحیمـی،  .م.م و بنابراین اگر تقصیر مفـروض باشـد )صـفایی،   ق 0ق.م.م خواهد بود، زه مادۀ  11
 دیده زیازی به اثبات تقصیر زدارد.(، زیان1983/918
 

 نظر برگزیده و آثار آن .3. 2
در حقوق ایران اگر مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز را زوعی مسـئولیت شـخص مراقـب    

دیـده  گردد. درزتیجه زیـان ق.م.م می 0زاشی از عمل شخص تحت مراقبت بدازیم، مشمول مادۀ 
باید تقصیر مراقب یعنی استادکار را ثابت زماید. اما اگر مسـئولیت یادشـده را زـوعی مسـئولیت     

دیـده زیـازی بـه اثبـات     ق.م.م شده، زیـان  11متبوع زاشی از عمل تابع بدازیم، مسئله تابع مادۀ 
در خصوص ماهیت مسئولیت کارفرما  در مقام داوری بین اخت ف یادشده تقصیر زخواهد داشت.
 کـارآموزان  فعـل  به زسبت ورانشهیپ و صنعتاران مسئولیت میبخواه اگر زاشی از عمل کارآموز،

باید اذعان داشت که تعیـین   آغاز، در میده قرار ریغ عمل از یزاش مسئولیت اقسام از یکی در را
ین مسئولیت از عبعی دوگازه ماهیت مسئولیت یادشده به زحو دقیق و منحصر ممکن زیست و ا

مراقب زسبت به عمـل   یمدز مسئولیت ۀعبق در یمسئولیت نیچن برخوردار است. از یو منظر،
 (La surveillance d'autrui ) «دیاـری  از مراقبت»گنجد که بر مبنای شخص تحت مراقبت می

 مواظبـت  و مراقبت به مکلف یشخص موارد نیا در که (Viney, Jourdain ,1998, p.820) است
 ایـن  در .دارد مـواظبتی  و مراقبـت  چنـین  بـه  زیـاز   یز مواظبت تحت شخص و است دیاری از

 بـه  مکلـف  کـه  شخصـی  ،شود یارید به خسارت ورود سبب ،مراقبت تحت شخص اگر تیوضع
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 در .اسـت  مراقبـت  تحت شخص فعل از یزاش خسارت جبران مسئول ،بوده مواظبت و زاهداری
 تحـت  شـخص  یدمـاغ  ایـ  یجسـم  ضـعف  یمبنـا  بـر  ریغ عمل از یشزا مسئولیت» ،موارد نیا

 Les responsabilités de fait d’autrui fondées sur la faiblesse de la personne ) «مراقبـت 

surveillée )است (Martini,Losfeld , 2000 , p.94 .)عمـل  از زاشـی  مسئولیت ،ارید عبارت به 
 در. است (La sanction d'un devoir de surveillance)« مراقبت به تکلیف اجرای ضمازت» غیر
ـ ا ،است تجربهیب و جوان شخص کارآموز غلبا که مورد نیا  و بـودن  جـوان  یعنـ ی تیوضـع  نی
 عمـل بـه  مواظبت یو از ورشهیپ ای صنعتار تا علبدمی حرفه وی یریادگی هناام در یتجربایب

 یدارا  یـ ز کارآموز به زسبت ورشهیپ ای تارصنع که زمود هیتوج نیچن توانمی حالنیعدر. آورد
 کارآموز و ورشهیپ و صنعتار مشارکت دلیل به که دکر ازکار توانزمی از سوی دیار،. است اقتدار
 تـابع  عمـل  از یزاش متبوع یمدز مسئولیت منظر از را یمسئولیت نیچن توانمی ،تیفعال وی در
هـا  این، ازتخـاک یکـی از ایـن دیـدگاه    باوجود (.Viney,Jourdain,1998, p.820) کرد هیتوج  یز

زماید. بنابراین، با اینکه مسئولیت مـدزی کارفرمـا زاشـی از عمـل شـاگرد هـم بـا        گری زاپذیر می
مقررات مسئولیت مدزی مراقب زسبت بـه اعمـال شـخص تحـت مراقبـت سـازگار اسـت و هـم         

رغم اینکه ازتخاک یکـی  ید و بهشمار آتوازد زوعی مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع بهمی
رسد ماهیت مسـئولیت مـدزی کارفرمـا    زظر میای زیست، اما بهها کار چندان سادههاز این دیدگا

زاشی از عمل کارآموز بسیار شبیه به مسئولیت مـدزی متبـوع زاشـی از عمـل تـابع اسـت، زیـرا        
عـالیتی را بـه زفـع وی ازجـام     کارآموز زی  هرچند در حال یادگیری است، اما به دستور کارفرما ف

دهد. وازاهی در حقوق ایران، عرح چنـین مسـئولیتی ضـروری اسـت، زیـرا اگـر مسـئولیت        می
حساک آورده، آن را مشـمول  یادشده را مسئولیت مراقب زسبت به عمل شخص تحت مراقبت به

ق.م.م  0الزم است تا کارآموز همیشه محجور باشـد؛ چراکـه قلمـرو مـادۀ      ،ق.م.م بدازیم 0مادۀ 
حـالی کـه   بـار مجنـون یـا صـغیر باشـد، در     ظاهراً محدود به مواردی است که مباشر فعل زیـان 
باشند، اما صغیر و مجنون زیستند. از سویی کارآموزان گرچه زوعاً از اشخاص زوجوان و جوان می
ش حساک آوریم، کارفرمایان بـه بهازـۀ آمـوز   اگر چنین مسئولیتی را زوعی مسئولیت مراقبتی به

عهدۀ کارآموزان گذاشته، به بهازـه اینکـه زـوعی مسـئولیت     های خطرزاک را بردادن، گاه فعالیت
دیـده مجبـور اسـت تـا     ق.م.م فرار کرده، زیان 11از فرض تقصیر مندر  در مادۀ  ،مراقبتی است

دیده است؛ زیرا تقصیر مـازعی اسـت بـر سـر راه     تقصیر کارفرما را اثبات کند و این به ضرر زیان
و مصالح اجتماعی رویاردازی از زظریۀ تقصیر را توجیه  (331، ص1939 ،تبار)جعفری مسئولیت

گشـاید. زیـرا کارفرمـا    که راه بهازه را بر کارفرمـا مـی  (، همچنان11، ص1901کند ) غمامی، می
توازد همیشه کارگر خود را در حال آموزش تلقی زموده، با اع ق کارآموز بـه وی از زیـر بـار    می
شمار آوریم و مسـئولیت  سئولیت فرار کند؛ درحالی که اگر کارآموز را مازند کارگر زوعی تابع بهم
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کارفرما را زوعی مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل تابع تلقی زماییم، با توجـه بـه وحـدت دو    
دیـده هـم دزبـال جبـران     مسئولیت، راه فرار از جبران خسارات بسته خواهد شد. از عرفی زیان

کنـد کـه تـابع    ارت زاشی از عمل تابعین یو کارفرما بوده، بـرای وی چنـدان تفـاوتی زمـی    خس
 یادشده در حال آموزش بوده است یا زه.  

 

 جایگاه کارآموزی در حقوق ایران .3
 سیر تاریخی. 1. 3

ش 1990قازون کار  1گردد که در مادۀ ش بر می1990عرح کارآموزی در قوازین ایران به سال 
شود که بـه  کارآموز از لحاظ این قازون به افرادی اع ق می»سان تعریف شده بود: دینکارآموز ب

منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفـه یـا صـنعت مخصوصـی عبـق      سال تمام زرسیده و به 18سن 
هـای  سال زباشد در یو کارگاه یا کـ س  1قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر 

کرد، گفته که قلمرو قازون را مشخص میقازون پی  1در مادۀ «. ه باشندمخصوص اشتغال داشت
شـد. در سـال   ای زشده است و به گمان برخی قازون کـار شـامل کـارآموز زمـی    به کارآموز اشاره

ش قازون کارآموزی تصویب شد که مفهـوم کـارآموزی را بـه برخـی از کـارگران تسـری       1913
آموز شخصی است کار»داشت: آموزی مقرر میقازون کار 1 (. مادۀ33، ص1939داد )ایروازی، می

که بر عبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا اف ای  مهارت در رشـته معینـی از صـنایع در    
شود یـا  موجب این قازون تأسیس میوسیلۀ صاحبان صنایع بهیا مراک  کارآموزی که به هاکارگاه

و یا در سایر مراک  کارآموزی که وزارتخازۀ مذکور تشخیص  در مراک  وزارت کار و امور اجتماعی
دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قازون اسـتخدام کشـوری یـا سـایر قـوازین و مقـررات       

قـازون   1درحقیقـت مـادۀ   «. باشند مشـمول مقـررات ایـن قـازون زخواهنـد بـود      استخدامی می
در کارگاه یـا مراکـ ی کـه کارفرمایـان یـا      کارآموزی این قید را اضافه کرد که کارآموزی یا باید 

، 1938کند )مهر، ازد صورت گیرد یا در مراک ی که وزارت کار تأیید میوزارت کار تأسیس کرده
توازنـد  ش اشخاصـی کـه مـی   1913قـازون جدیـد کـار مصـوک      111( تا اینکه در مادۀ 118ص

 قـازون  نیـ ا مقـررات  اظلحـ  از» :برابـر ایـن مـاده    مصداقی از کارآموز باشند مشخص شده است.
، خـاص  ۀفـ حر گـرفتن  فـرا  یبـرا  فقـد  کـه  یکسـاز ( الـف : شودمی اع ق لیذ افراد به کارآموز
 یهـا آموزشـااه  ایـ  و آموزش ای و یکارآموز مراک  در نیمع مدت یبرا مهارت ارتقا  ای یبازآموز
 ۀحرفـ  گـرفتن  فـرا  منظـور بـه  یکارآموز قرارداد موجببه که یافراد( ک. نندیبمی آموزش آزاد
 کـار  با توأم یکارآموز به نیمع یکارگاه در ،زباشد سال سه بر دیزا که نیمع مدت یبرا یخاص

. «زباشد شتریب تمام سال 18 از و زبوده کمتر سال 13 از آزها سن آزکه بر مشروط دارزد اشتغال
 مطابق که شندبا کارگرازی است ممکن الف بند کارآموزان»دارد: مادۀ یادشده مقرر می 1 ۀتبصر
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 کـه  باشـند  داوعلبـازی  یـا  و شـوزد می معرفی کارآموزی مراک  به کارفرما با منعقده کتبی توافق
زامۀ موضـوع  آیین 1همچنین مادۀ «. زمایندمی مراجعه کارآموزی مراک  به رأساً و زیستند شاغل

ش، در 1908ال شده در سقازون کار جمهوری اس می ایران با اص حات ازجام 111تبصرۀ مادۀ 
هـای خاصـی در   منظور فراگیری رشتهکارآموز فردی است که به»دارد: تعریف کارآموز مقرر می
 «.کندآموزشااه ثبت زام می

 

 قلمرو مقررات .2. 3
کـارگران، کارفرمایـان، زماینـدگان آزـان و      ۀکلیـ »دارد: قازون کار کـه مقـرر مـی    3باوجود مادۀ 

 111و با توجه به بند الف مـادۀ  « باشندول مقررات این قازون میها مشمکارآموزان و زی  کارگاه
 یبـازآموز ، خاص ۀحرف گرفتن فرا یبرا فقد که یکساز»قازون کار که در آن چنین آمده است: 

 آموزش آزاد یهاآموزشااه ای و آموزش ای و یکارآموز مراک  در نیمع مدت یبرا مهارت ارتقا  ای
را تمیی  داد: گروه زخست، کارگرازی که با کارفرما رابطۀ قرارداد کار  توان دو گروه، می«نندیبمی

بینی شـده  قازون کار پی  111و  119ها در مواد شوزد که حکم آنداشته، به مراک  معرفی می
(؛ گـروه دوم، اشخاصـی کـه بـا     18، ص1981است و مشمول مقررات کار هسـتند )موحـدیان،   

کننـد  داوعلب یادگیری هستند و به مراک  کارآموزی مراجعه میکارفرما رابطۀ کاری زدارزد، اما 
شوزد، امـا بـه زظـر برخـی مشـمول قـازون کـار زیسـتند         کارآموز شمرده می 111که برابر مادۀ 

 (. 193، ص1980)عراقی، 
 

 مسئولیت ناشی از فعل کارآموز. 3. 3
د. زیـرا اگـر   در خصوص مسئولیت کارفرما زسبت به خود کـارآموز مشـکل خاصـی وجـود زـدار     

(، در قرارداد کارآموزی 189، ص1983بپذیریم که تعهدات کارفرما قراردادی است ) خدابخشی، 
باشد. اما در مقررات موجود در حقـوق ایـران   عور ضمنی امنیت شاگرد مورد تعهد کارفرما میبه

از برخـی   به مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز اشارۀ شفافی زشده است. تنها شاید بتـوان 
 دشــواری چنــین مســئولیتی راش بــه1913قــازون کــارآموزی ســال  11مقــررات مازنــد مــادۀ 

وسـیلۀ  کلیۀ مراک ی که در اجرای ایـن قـازون بـه   »قازون یادشده:  11استنباط زمود. برابر مادۀ 
 «شود توسد کارفرما و یا کارفرمایـان مربـوط اداره خواهـد شـد...    کارفرمایان تشکیل شده و می

 ا توجه بـه مـدیریتی کـه کارفرمـا بـر مراکـ  کـارآموزی و کـارآموزان دارد، مسـئول عمـل          که ب
ــادۀ   آن ــین م ــت. همچن ــا اس ــین 8ه ــات   آی ــکیل و ادارۀ م سس ــوۀ تش ــۀ زح ــارآموزیزام  ک

مدیران م سسات کارآموزی موظفند قبل از ثبت زام کارآموزان »دارد: ش مقرر می1913مصوک 
 قی آزـان تحقیـق زماینـد و از پـذیرفتن کسـازی کـه واجـد        تا حدود امکان دربارۀ ص حیت اخ
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ص حیت اخ قی زیستند خودداری زمایند. توجه به وضع رفتار و اخـ ق کـارآموزان در محـید    
کـه برابـر مـاده، مـدیران بایـد بـر رفتـار        « م سسه از وظایف مدیران م سسات کارآموزی اسـت 
ی که از این وظیفه تخطی ورززـد، مسـئول   کارآموزان مواظبت و مراقبت داشته باشند و درصورت

 باشند.اعمال کارآموزان می
 

 رویۀ قضایی   .4. 3
رسد رویۀ قضایی ایران هنوز مجال آن را زیافته است تا بـه صـورت دقیقـی مسـئله را     زظر میبه

چنـد متفـاوت از مسـئولیت    هـایی هـر  این، با جستجو در برخی از آرا، زموزهوجودبررسی کند. با
زوعی مربوط به خسارات وارد بـر شـاگرد اسـت. بـرای     توان یافت که بهبه فعل شاگرد میمربوط 

ــه در ــرار زموز ــع ق ــب من ــمارۀ تعقی ــ8883303111188119 ش ــمارۀ 13/3/88 ـ ــدۀ ش  پروز
مشـهد در خصـوص مسـئولیت     ازقـ ک  و عمـومی  دادسـرای  دادیاری 111 شعبۀ 88/888310

 ،...ــ 1 هـا خـازم  و آقایـان  شکایت به راجع: »است چنین آمده کارفرما زسبت به شاگرد اتوبوسی
 و... زـورعلی  آقایـان  علیـه ... رضـا  مرحـوم  اولیـای دم  ،...ــ 8 ،...ــ 0 ،...ـ1 ،...ـ3 ،... ـ1 ،...ـ9 ،...ـ1

 بـر  آمـوزش  عدم و زظارت عدم عریق از مرحوم کار حین در احتیاعیبی بر دایر... محمدابراهیم
 السـتیو  شـدن خالی از پس که صورت بدین... رضا مرحوم غیرعمدی قتل به منتهی ایشان کار

 چـر   تعـوی   جهـت  اتومبیـل  زیـر  زدن جـو  به اقدام مرحوم آن ،...(شماره اتوبوس) اتومبیل
 در را جـو  کـار،  حـواد   کارشناس زظر و گرفتهصورت تحقیقات حسب و زمایدمی دیدهآسیب
 آن جو، دادن قرار محل تحمل عدم و اتومبیل سناینی دلیل به و دهدمی قرار زامناسبی جای
 وی فـوت  زهایتـاً  و سـر  زاحیـه  از مرحـوم  دیدن صدمه و اتومبیل سقوط سبب و شکسته محل،
 کارفرمـا  کـه  جهت این از دازندمی اتومبیل مالکین یا مالو متوجه را تقصیر دم اولیای. شودمی

 واقـع  احراز جهت را زمال تحقیق دادیاری. باشندمی مس ول قصور، دلیل به و شوزدمی محسوک
 و مرحـوم  رابطـۀ  هرچنـد  کـه  این به زظر و پروزده... محتویات جمیع به توجه با و آورد... عملبه

 ضـوابد  روابـد،  این در و باشدمی اقتصادی و حقوقی تبعیت بر مبتنی حادثه، ظاهری مس والن
 سـبب  فرمـا، کار خطـای  کـوچکترین  و اسـت  گسـترده  بسـیار  آن، استازداردهای سطح و ایمنی

 از حمایـت  بـر  زیـ   اقتصادی رویکردهای و تقنینی سیاست و باشدمی خسارت جبران مسئولیت
 و زمـود  عـدول  مسـئولیت،  عرفـی  پذیرش و عقلی قواعد از توانزمی هرگ  اما دارزد تأکید کارگر

 حالـت  در جـ   کـارگر،  تقصـیر  هرچنـد  کـه  ایـن  به زظر و زمود مقرر را توجیه بدون مسئولیتی
 و فقهـی  اقـدام  قاعـدۀ  امـا  زـدارد  کارفرما از مسئولیت رفع در اثری آن، بودن بخشای  ابلغیرق

 مسـئولیت  تحقـق  از مازع توازدمی دارد، حادثه سبب تحقق بر داللت وضوحبه که عملی ارتکاک
 چـر ،  تعمیـرات  جهـت  را آن اتومبیل، رازندۀ که این رغمعلی زی  پروزده این در و شود کارفرما
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 دادن قـرار  جهت زی  تعمیرگاه شاگرد و زموده اع م زی  آن مس والن به داده، قرار یرگاهتعم جلو
 زداشـته  زی  مناسبی جسمی وضع ظاهراً و زمایدمی اقدام خود مرحوم، اما بود، شده حاضر جو
 کار، ادارۀ بازرس زظر برخ ف و است حادثه اصلی علت مرحوم خود به حادثه ازتساک بنابراین ...
 دیاـری  زظارت قازوزاً و عرفاً( حادثه زمان در اتومبیل رازندۀ خواه و باشند مالکین خواه) فرماکار
 و بـوده  برخوردار اتوبوس شاگردی ساله چندین تجربۀ از خود مرحوم، و باشند داشته توازندزمی
 محـل  در اتوبـوس  گـرفتن  قـرار  کـه  ایـن  ضمن است، زداشته الزم زمودن بازگو به زیاز را امری

 بـه  اقـدام  مرحـوم  آن خـود  بـود  قـرار  اگر زیرا دارد دستور از مرحوم تخطی بر داللت تعمیرگاه،
 اعـ م  تعمیرگـاه  شـاگرد  بـه  و دادزدزمی حرکت تعمیرگاه جلو تا را اتوبوس زماید، چر  تعوی 
 متهمـان  به حادثه ازتساک عدم زی  اصل که این به زظر و زماید اقدام تعمیر جهت که کردزدزمی
 و آزهـا  بـین  صـلح  جهت مهلت اعطا  و ازدزداده ارائه قبولی قابل دالیل زی  اولیای دم و باشدمی

 کفایـت  عـدم  جهـت  بـه  و مـذکور  اصـول  استناد به دادیاری لذا است زتیجهبی فع ً زی  متهمان
 .1«.... داردمی اع م و صادر را متهمان تعقیب منع قرار دلیل،

 

 

                                                           
 سـاختمازی  در کارگری شده است: پرس  که در یو مورداین مسئولیت زی  مورد استفتا قرار گرفته است؛ چنان .1

 بـا  جوشـکار  اسـتاد  دسـتور  هب زی  جوشکار شاگرد و است بوده کارهب مشغول شدهمی ساخته معمار زظر زیرکه 
 موجـب  معمـوالً  کـه  رعوبت وجود با ،زبوده برخوردار کامل حساسیت از کارشناس زظر عبق که جوش دستااه
 دو هـر  کـارگر  و کارجوشـ  لـرزش  ایجـاد  اثر در که عوریهب است؛ بوده جوشکاری مشغول ،دشومی برق اتصال
 بـرای  کـارگر  ،معمار دستور هب موقع این در .زباشد جدی خطر که دهندمی احتمال ، ولیشوزدمی خطر ۀمتوج
 آهـن  بـا  زبشـی  تمـاس  و برخـورد  اثـر  در کـه  شـود مـی  سـاختمان  حیاط وارد دادن جوش برای زبشی آوردن

 زـامبرده  ۀدیـ  ضـامن  کسـی  وصـف  ایـن  بـا  حال .دکنمی فوت، شده گرفتایبرق دچار برق اتصال و ساختمان
 یـا  جـوش  دسـتااه  صاحب و استادکار یا معمار ،است دیه ضامن کسی چه ضمان صورت در و ،زه یا بود خواهد
 اگـر  یادشـده  فـرض  در در پاسخ گفته شده اسـت:  ؟است بوده جوشکاری مباشر و متصدی که جوشکار شاگرد
 لـی و زیست، ضامن کسی ،است دادهمی خطر احتمال کارگر کهاین با مخصوصاً ،بوده متعارف و عادی کار جریان
 در معمـوالً  کـه  اسـت  مـوردی  یعنـی  بـوده،  متعـارف غیـر  احتیـاعی بی به مستند واقعه این که شود معلوم اگر
 ۀعاقلـ  بـر  دیـه  ،کـرده  مسامحه و دهد تذکر کارگر به را آن اهمیت و بکند احتیاط باید جوشکار موارد گوزهاین

 در ت. مشابه این پرس  دربارۀ مراک  درمازی مطرح شده است. پرس  این بـوده اسـت کـه   اس جوشکار شاگرد
 و عـوارض  دازشجویان، و دستیاران مهارت کمی دلیل به ،زمایندمی تربیت متخصص پ شو که آموزشی مراک 
 یـا  اسـت  وعـه مرب دستیار ضامن ،شود واقع فوتی و عضو زقص احیازاً اگر د،شومی بیمار جان ۀمتوج هاییخطر
 از آگـاه  و مسـتقل  خـود  کـار  در دسـتیار  اگـر  درپاسخ گفته شده است کـه  مربوعه؟ استادیار و مسئول پ شو
 .زیست ضامن ،باشد استاد دست آلت اگر و است ضامن ،باشد هاخطر
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 کارآموز یا شاگرد فرما وکار و ورشهیپ ای صنعتگر مفاهیم

 فرما کار و ورشهیپ ای صنعتگر مفهوم .1
 حقوق در صنعتار مفهوم. زدارد وجود یمطلب صنعتار مفهوم خصوص در ف.م.ق 1111 ۀماد در
 ایـران  حقوق در و ممکن است گفته شود، بهتر است زیست رایج چندان کار حقوق ۀحیط در ما
 بـا  صـنعتار  نکـه یا بـا  از سـویی  اربرد واژۀ صنعتار پرهیـ  شـود.  از ک کارفرما مفهوم بر کیدأت با

 شـود  سـه یمقا کارفرمـا  بـا  صـنعتار  تـا  مازدزمی یمجال رسدمی زظربه ،ستیز ارتباطیب کارفرما
قـازون کـار،    1111-1برابـر مـادۀ   گرچـه   فرازسـه  حقـوق  در رایـ ز(، 111، ص1908 ،زاده)قاسم
 لـی وظیفـه دارد  و ، دیـ بر موزآکار حساک به را یمبالغ تا است موظف کارفرما مازند  یز صنعتار

همچنین صنعتار از آموزگار جداست، زیـرا صـنعتار شـاگرد را وادار بـه      .تعلیماتی به وی بدهد
 بـه  تـوان زمی را صنعتار رسدمی زظربه ،ارید یسو از(. 08، ص1903کند )لوراسا، فعالیتی می

 و نـد یزما ثبـت  یمخصوصـ  دفـاتر  در را خـود  اسم دیبا رتجا رایز، زمود هیتشب راتجوران یا پیشه
 وانیـ د دیدگاه در .(Bertolaso, 2009, p.4) باشد تاجرو  صنعتار  یتما وجه توازدمی امر نیهم

مشـمول زـوعی ارزیـابی مـاهوی بـوده،       و اسـت  یموضوع امر وی صنعتار فیتعرعالی فرازسه، 
 ۀواژ  یـ ز باغبان به أیر وی در که ستیز لیدلیب. شودمی گرفته درزظر آن یبرا یموسع ایمعن

توان گفت منظور از صنعتار یا کارفرمـا  . می(Bertolaso, 2009,  p.4) است شده اع ق صنعتار
ق.م.ف، عبارت است از شخص استادکار یا کارفرمایی که حرفـه یـا هنـری را بـه      1111در مادۀ 

شود کـه  و شامل هر کسی می (Le Tourneau, Cadiet, 1998, p.843)دهد شخصی آموزش می
ای پذیرفته و در عـوض شـاگرد زیـ  ازجـام بخشـی از      های حرفهشاگردی را برای تعلیم آموزش

 (.Viney, Jourdain ,1998, p.1015) های مربوعه را برعهده گرفته استفعالیت
 

 مفهوم شاگرد یا کارآموز .2
یـا   کـارآموز  کـه  داشـت  ازتظـار  دیزبا زسه،ی فرامدز قازون در صنعتار از یفیتعر زبود به توجه با

 رایـ ز، است  یمتما کارگر از کارآموز کهتردیدی زیست  ،نیاباوجود. باشد شده فیتعر  یزشاگرد 
 دیـ زبا ،هـا آن به یمبلغ پرداخت ای شانیا دنکر مهیب ضرورت مازند ،هاآن فراوان شباهترغم به

 ایـ  هست یریگافر حال در که ستیز مهمهم  امر نیا و کارفرماست تابع کارگر که دکر فراموش
 ای باشدهای حرفهشرط اع ق کارآموز به شاگرد این است که در حال یادگیری آموزشولی  ،زه
(Carbonnier, 1998, p.410 et. Bertolaso ,2009,p.4). ـ  دیـ با اـر ید یسـو  از  و کـارآموز  نیب

 فرازسـه  یمـدز  قازون نیتدو زمان در هاآن واحد یمباز از زظر صرف رایز، شد قائل تفاوت کودک
 نیهمـ  بهل ومی زدارد که شاگرد یا کارآموز از زظر سنی کودک صغیری باشد؛  م،1881 سال در



 633  ...ورانشهیپ و صنعتگران ان،یکارفرما یمدن تیمسئول طرح

 تحـت  توازـد مـی  ،باشـد  بلوغ سن از فراتر یو سن یحت و دهیرس بلوغ سن به که یشخص لیدل
 کـارآموز  خصـوص  در لیـ دل نیهمـ  به. (Bertolaso, 2009, p.4) دیآ حساکبه کارآموز یطیشرا
افتـد کـه   هرچند در عمل بسیار کم اتفاق می(؛ 118، ص1883، یعوج) زدارد وجود یسن شرط

تـوان  . از این منظـر مـی  ( Flour, Aubert, Savaux , 2001, p.181) شخص بالغی کارآموز باشد
یـا  ای زـ د اسـتادکار   منظور یادگیری هنر یـا حرفـه  گفت کارآموز یا شاگرد، شخصی است که به

هـا بـه صـغیر بـودن     توجه اینکه هرچند در برخی از کتـاک زماید. زکتۀ قابلکارفرما شاگردی می
شاگرد اشاره شده است، اما ازآزجا که سن شاگرد اهمیت چندازی زدارد، صغیر بـودن از شـراید   

 111 ۀمـاد (. در حقـوق ایـران   Le Tourneau . Cadiet . 1998/843)شاگرد یا کـارآموز زیسـت   
 افـراد  به کارآموز قازون نیا مقررات لحاظ از» :ماده نیا برابر. است دهکر فیتعر را ارآموزک ،ق.ک
 ارتقـا   ایـ  یبـازآموز ، خـاص  ۀحرفـ  گـرفتن  فـرا  یبرا فقد که یکساز( الف: شودمی اع ق لیذ

 آمـوزش  آزاد یهـا آموزشـااه  ایـ  و آمـوزش  ایـ  و یکـارآموز  مراکـ   در نیمع مدت یبرا مهارت
 مدت یبرا یخاص ۀحرف فراگرفتن منظوربه یکارآموز قرارداد موجببه که یافراد( ک. نندیبمی
 دارزـد  اشـتغال  کـار  بـا  تـوأم  یکـارآموز  به نیمع یکارگاه در ،زباشد سال سه بر دیزا که نیمع

  .«زباشد شتریب تمام سال 18 از و زبوده کمتر سال 13 از آزها سن آزکه بر مشروط
 

 کارآموز با ورشهیپ و صنعتگر نمیا ۀرابط .3
 اعمـال  خصـوص  در ورشـه یپ و صـنعتار  یمـدز  مسـئولیت  تحقـق  یبـرا  فرازسـه  ییقضـا  یۀرو

 ورشـه یپ و صـنعتار  ،کارآموز نمیا ۀرابط یبررس آن و دازدمی الزم را مهمی شرط کارآموزازشان
 است( La relation d'apprentissage)« یکارآموز ۀرابط» یادشده ۀرابط تیماه معموالً که است
(Le Tourneau , Cadiet , 1998, p.843  )نیـ ا یحـدود  تـا  یفرازسو محاکم رسدمی زظربه که 

 امـر  ویـ  یکـارآموز  ۀرابط احراز کهاست  نیا توجه قابل ۀزکت. ندیزمامی ریتفس موسع را رابطه
 مازنـد  یطیشـرا  .رزـد یگ درزظر را یمتنوع احوال و اوضاع و دیشرا دیبا محاکم و است یموضوع
 دارد سـکوزت  صنعتار ز د شاگرد که وضوعم نیا ای گرفته قرار کارآموز اریاخت در که ی تیتشک
ای داده شـده بـه   همچنین اع عات حرفـه  .شودمی گرفته درزظر که است یلئمسا ازجمله ،زه ای

 عـرف توازد مورد توجه قرار گیرد. شاگرد یکی از عناصری است که در احراز رابطۀ کارآموزی می
ـ  .دکنـ مـی  یبـاز  راای عمـده  زقـ   انیـ م نیا در  یز  ویـ  در سـال  سـه  یشخصـ  ،مثـال رای ب

 در تـوان زمی عرفاًاست  و گفته شده شده اضرار سبب سال سه از بعد و کردمی کار یفروشیماه
 یفروشـ یماه مازندای حرفه یریگافر یبرا رایز، دکر محسوک شاگرد را یو خسارت وقوع زمان
 (.Bertolaso, 2009, p.4) دشوزمی فصر وقت سال سه معموالً
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 ورپیشه و صنعتگر و کارفرما مسئولیت

 یکارآموز قرارداد نقض از یناش یمدن مسئولیت .1
 آمـوزش  امکازات ساختن فراهم ،ک.ق 180 ۀماد برابر یاجتماع امور و کار وزارت فیوظا از یکی
از  یکـارآموز  مراکـ   لیتشـک  بـر  افـ ون  ،راستا نیا در. است کارگران یفن داز  بردن باال یبرا

 ۀلیوسـ بـه   یـ ز آزادای حرفـه  و یفنهای آموزشااه یموارد در، یاجتماع امور و کار وزارت سوی
 صنعت آموزش منظوربه یاجتماع امور و کار وزارت از پروازه کسب با یحقوق ای یقیحق اشخاص

 و کـارآموز  نیبـ د فرازسـه  مازنـ  موارد نیا در .(ک.ق 111 ۀماد) دزشومی سیتأس نیمع ۀحرف ای
ــدهآمــوزش ــرارداد» دهن ــارآموز ق ــد( Le contract d'apprentissage « )یک ــی منعق  شــودم

(Jourdain,2007, p.107 et; Mazeaud ,1978, p.504 et; Bourassin, 2013, p.194  ؛) هرچنـد 
 در دلیـل  نیمه به .یکارآموز قرارداد زه ،دهکر دایپ تیاهم که است یکارآموز ۀرابط نیا امروزه
 ۀرابطـ  احـراز  صورت در  یز کار قازون دیشرا با موافق یکتب قرارداد وی اکیغ در فرازسه حقوق

ــارآموز ــ صــنعتار ،یک ــران مســئول ورشــهیپ ای ــارآموز عمــل از یزاشــ خســارت جب  اســت ک
(Bertolaso,2009, p.3 ؛)که به زظر برخی، حتی ل ومی به این قرارداد زیست، بلکـه کـافی   چنان

 حقـوق  در(. 1191ص ،1338 ،یسـنهور ای باشد )که عم ً شاگرد در حال یادگیری حرفهاست 
 قـرارداد  هـر  مازنـد  قـرارداد  نیا و شدهبینی پی  .ک.ق 111 ۀماد در یقرارداد نیچن  یز رانیا
 ایـ  کارفرمـا  مسـئولیت  سـبب  کـدام  هـر  زقـ   و اسـت  نیعرف ۀعهدبر یتعهدات موجب یارید

   .1است اریکدی مقابل در کارآموز

 

  کارآموز عمل از یناش دهندهآموزش ی کارفرمایمدن مسئولیت. 2
 .دشـوز مـی  نیـی تب همـدیار  مقابـل  در نیعرف فیتکال و حقوق و تعهدات ،یکارآموز قرارداد در

 در دهنـده آمـوزش  یشخصـ  عمـل  از یزاشـ  مسـئولیت  یبررسـ  در ،فیتکال و حقوق نییتب نیا

                                                           
 مراکـ   از یکـ ی در یکـارآموز  یبـرا  111 ۀمـاد  1 ۀتبصـر  مطـابق  که یکارگر ،ک.ق 111 ۀماد برابر ،مثالرای ب .1

هـای  برزامـه  در منظم عوربه و بپردازد یکارآموز به مقرر مدت انیپا تا است مکلف، شودمی رفتهیپذ یکارآموز
 یکـارآموز  هـر  که است یهیبد. دکن مراعات را یآموزش واحدهای زامهنییآ و مقررات ،زموده شرکت یکارآموز
 پرداخـت  مسـئول  صـورت نیـ ا ریـ غدر و دیـ زما عمـل  یکـارآموز  قرارداد در مندر  تعهدات به تا است موظف
ـ . اسـت  یفیوظا تیرعا به مکلف  یز دهندهآموزش ،ارید یسو از. است خسارت  .ک.ق 118 ۀمـاد  ،مثـال  رایب
 یاستازداردها مطابق را یکاف  اتیتجه و لیوسا کارآموز آموزش یبرا موظفند یکارآموز مراک » :داردمی مقرر
 او بـه  را زظـر  مورد ۀحرف کامل و منظم عوربه و دهند قرار یو سترسد در یاجتماع امور و کار وزارت یآموزش

 را الزم امکازـات  یکارآموز دیمح در کارآموز یمنیا و س مت نیتأم یبرا دیبا مذکور مراک  نیهمچن. اموززدیب
 .شد خواهد یقرارداد یمدز تیمسئول سبب ،تعهدات از ویهر زق  است یهیبد .«آورزد فراهم
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 .اسـت  دیـ مف دهنـده آمـوزش  مقابل در کارآموز یشخص لفع از یزاش مسئولیت و کارآموز مقابل
 مقابـل  در دهنـده آمـوزش  مسـئولیت  خصـوص  دراصـوالً   ،فیتکـال  و حقـوق  نیا مجموع از اما

 یحیصــر مطلــب چنــدان کــارآموز اعمــال از زاشــی خســارات جبــرانبــارۀ در ثالــث اشــخاص

ــه بتــوان تــا خــوردزمــی چشــمبــه  افــتی دســت ریــغ عمــل از یزاشــ مســئولیت قســمی از ب
( Mazeaud ,1978, p.504) .ــد  در دهنــدهآمــوزش ایــ صــنعتار مســئولیت کــه اســت یهیب

ــل ــثاشــخاص  مقاب ــال خصــوص در ،ثال ــان افع ــارزی ــارآموز، ب ــکارفرما مســئولیت از ک  در انی

 بر اف ون کارگر خود گاه که دیآیبرم کار قازون خود از رایز. جداست کارگرازشان اعمال خصوص
 بـا  کـار  قـرارداد  ،کارآموز گاه و باشدمی  یز یو با یکارآموز قرارداد یدارا ،رماکارف با کار قرارداد
 ،شـد  ثالـث  شخص به خسارت سبب کارآموز اگر ،تیوضع نیا از زظر صرف. زدارد دهندهآموزش

 کارگر ،کارآموز که یموارد در. است ضامن ثالثاشخاص  مقابل در دهندهآموزش رسدمی زظربه
 برابـر  کارفرمـا  شود، ثالث خسارت سبب کار قرارداد حسب بر محوله فیوظا اکب از اما باشد، هم
 بـه  خسـارت  سـبب  یکارآموز هناام در کارآموز که فرضی در اما .است مسئول م.م.ق 11 ۀماد
 خصـوص  درق.م.م  11 ۀمـاد  رایـ ز ؛زمـود  اسـتناد  م.م.ق 11 ۀمـاد  به توانزمی ظاهراً شود، ثالث

 11 ۀمـاد  در. است مطرح کارآموز بحث نجایا در که یدرحال ،ودهب کارگر عمل از یزاش خسارات
 ۀمـاد ) کندمی کار کارفرما درخواست به یسع قِح افتیدر مقابل در که است یکس کارگر م.م.ق
 بـه  متعهـد  فقـد  ،زباشـد  ای باشد کارفرما خواه دهندهآموزش ،یکارآموز قرارداد در اما .(ک.ق 0

 ,Mazeaud,1978) سـازد مـی  جـدا  کـارگر  از را ارآموزکـ  امـر  نیهمـ  و است حرفه وی آموزش

p.504). آورد وارد ثالـث شـخص   بـه  یخسـارت  کـارآموز  اگـر  فرازسـه  حقوق در دلیل نیهم به، 
 در. اسـت  مسـئول  ق.م.ف 1111 ۀمـاد  برابـر  دهنـده آمـوزش  و است متفاوت آن یقازوز مستند
 کـار  بـر  یشخصـ هرگـاه   که اشتد اذعان توانمی اما ،ستیزای مقرره نیچن رانیا یمدز حقوق

 ،باشد داشته وجود یگماشتا و تیتبع ۀرابط ایشان بین یزوعبه ،داشته کنترل و زظارت یارید
 شـخص  بـه  زظـر  تحت شخص که است یخسارات مسئول زظارت، و کنترل قدرت دارای شخص
، بـه یکـی   ق.م.م، یعنی مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر 11که در مادۀ  آوردمی وارد ثالث

توازـد یکـی از   از مصادیق آن اشاره شده است و مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز زی  مـی 
 .شمار رودمصادیق آن به

 

 مسئولیت شرایط
 فعـل زاشـی از   دهنـده آمـوزش  مسئولیت یبرا ،فرازسه یمدز حقوق زویسندگان از یبرخ زظر به
بایـد   کـارآموز  کهچنان؛ (Bertolaso, 2009, p.4) است الزمای گازهچند دیشرا ،کارآموز بارانیز

 شده یبارانیز فعل مرتکب وده وب دهندهآموزش یزاهدار و مراقبت تحت و کنترل و زظر تحت
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ـ  رایـ ز ،(Mazeaud,1978, p.505 ) باشد  مسـئولیت  و ریتقصـ  بـر  لیـ دل کـارآموز  داشـتن  رفصِ
 شود.. این شراید در ادامۀ مقاله مطرح میستیز دهندهآموزش

 

 شرط اول، رابطۀ کارآموزی. 1
ـ  کـه  است نیا شرط زخستین  Une)« یکـارآموز  ۀرابطـ  یـو » کـارآموز  و دهنـده آمـوزش  نیب

relation d’apprentissage )باشـد  داشـته  وجود ( Le Tourneau, Cadiet,1998, p.843 .)ـ ا  نی
 که گرددمی قاع  یاشخاص ۀهم به دهندهآموزش ای صنعتارکه  است گسترده ناچن  یز رابطه
و از این رابطۀ کارآموزی قابـل اسـتنباط اسـت کـه      دهندمیای حرفههای آموزش ارید افراد به

 ,Flour, Aubert, Savaux ,2001)ای به شـاگرد جـوان داده شـود    های حرفهحتماً باید آموزش

p.194). 
 

 شرط دوم، تقصیر در نظارت و مراقبت  .2

اسـتادکار   مراقبـت  و زظـارت  تحـت  کـارآموز  که دهد ر  یزماز خسارت که است نیا دوم شرط
 شـاگرد  از مراقبـت  و مواظبـت  در صنعتار یکوتاه و ریتقص که دهدمی زشان امر نیهم و باشد

 دیـ آیبرمق.م.ف  1111دازان فرازسه معتقدزد که از مادۀ حقوق .است مسئولیت تحقق شرط  یز
یعنی هرگاه خسارتی از فعل شاگرد ر  دهد، فرض بـر ایـن اسـت     که این تقصیر مفروض است؛

که استادکار در زاهداری و مواظبت از شاگرد کوتاهی کرده اسـت. شـعبۀ کیفـری دیـوان عـالی      
به همین فرض اشاره کرده و مقرر داشـته کـه ایـن بسـیار مهـم       1388ژوئن  11فرازسه زی  در 

داده باشد که شـاگرد تحـت مواظبـت و مراقبـت     ای ر  بار در ساعت و لحظهاست که فعل زیان
رسد استناد به این فرض بر حسب اینکـه شـاگرد زـ د    زظر میاین، بهوجوداستادکار بوده است. با
عبـارتی  بـه  (؛Bertolaso, 2009, p.6)هـایی داشـته باشـد    کند یا زه تفـاوت استادکار ززدگی می

 که است یضرور زکته نیا ذکر شاگرد از مراقبت و مواظبت در صنعتار ریتقص شرط درخصوص
 هـای تصـور  اسـت  ممکـن  مشـترک  یززـدگ داشتن یا زداشتن  حسب بر صنعتار ریتقص احراز
 ۀفـ یوظ ،دکنـ  یززـدگ  یو بـا  و باشـد  صـنعتار  زـ د  شـاگرد  که فرضی در .باشد داشته یمتفاوت
 ۀفـ یوظ  یز یکار ساعات از خار  در ،زبوده یکار ساعت به محدود شاگرد از مواظبت و مراقبت
 یو بـا  کـه  صـنعتار  ویـ  شـاگردان  کـه  یمورد مازند؛ است صنعتار ۀعهدبر شاگرد از مواظبت
 صـنعتار  و زدشـد  یسـوز آتـ   سـبب  ترقه با یباز هناام لیتعط روز وی در ،کردزدمی یززدگ

ـ ؛ دارد وجـود   یـ ز هاییاسـتثنا  امر نیا بر البته .شد دازسته شانیا اعمال مسئول  در مثـال رای ب
 در امـا  ،کنـد  یززدگ صنعتار با کارآموز که فرضی در کهاست  شده داده زظر فرازسه یعال وانید
 یاـر ید بـه  اضرار سبب روز آن در و برد سربه هاآن با ،رفته  یخو نیوالد ز د لیتعط روز وی



 336  ...ورانشهیپ و صنعتگران ان،یکارفرما یمدن تیمسئول طرح

 صـنعتار  زـ د  شـاگرد  کـه  هناامی ،ارید فرض در ای .باشندمی یو اعمال مسئول نیوالد د،گرد
 ورود سـبب  و زبـوده  صنعتار ز د یعلمهای آموزش در شرکت یبرا را یساعات اما ،هداشت اقامت

 ,Bertolaso, 2009) ودشمیز شمرده یو اعمال مسئول صنعتار ،است شده یارید به خسارت

p.7.) کـه  اسـت  یهیبـد  ،سـت یز یمشـترک  سکوزت یدارا صنعتار با کارآموز که یموارد در اما 
 سـاعات  بـه  محـدود ای فـه یوظ نیچنـ  و شده یماد مفهوم وی یدارا شتریب مراقبت و مواظبت

 عمل از یزاش خسارت که است کارآموز اعمال مسئول صنعتار یصورت در جهیدرزت و بوده یکار
 مفهـوم  ودیـده یـ  زیان از تیحما یراستا در موارد نیا در البته .باشد یکار ساعات در کارآموز
 کـارآموز  کـه  یزمـاز  یو حتاست  شده گرفته زظردر مراقبت و مواظبت ۀفیوظ یبرا  یز یحقوق
 مازنـد  ؛دشو یتلق یو اعمال مسئول صنعتار است ممکن ،ستیز صنعتار یکی یف کنترل تحت
 ,Bertolaso, 2009) گردد یارید به خسارت ورود سبب آمد و رفت ریمس در کارآموز که فرضی

p.7). 

 

 بارشرط سوم، فعل زیان .3
را  یبارانیز فعل کارآموز که است نیا تار زاشی از فعل شاگرد،مسئولیت مدزی صنع سومِ شرط
ق.م.ف، مسئولیت صنعتار و استادکار منوط به ایـن اسـت کـه فعـل      1111. در مادۀ دهد ازجام
بار ممکن است مقصرازه باشد یا زباشـد.  باری از سوی شاگرد ازجام شده باشد. این فعل زیانزیان

بـار شـده، در مقابـل    ت که آیا شاگردی که مرتکب فعل زیـان در اینجا این پرس  قابل عرح اس
 1111و  1118توازد بر مبنای مواد دیده میدیده از زوعی مصوزیت برخوردار است؟ آیا زیانزیان
ف و در حقوق ایران مطابق مقررات ات ف و تسبیب علیه شاگرد مستقیماً عرح دعوی کند؟ ق.م.

دازان فرازسه معتقدزد که اگر تـابع  حقوق ،از عمل تابعدر خصوص مسئولیت مدزی متبوع زاشی 
 توازـد دیده زمیدر راستای وظیفۀ خود عمل کرده باشد، از زوعی مصوزیت برخوردار است و زیان

مـادۀ   3دازان همـان مصـوزیتی کـه در خصـوص بنـد      وی رجوع کند. به زظر برخی از حقوق به
یعنی مسـئولیت مـدزی شـاگرد زیـ       1مورد بند ق.م.ف، یعنی دربارۀ تابع وجود دارد، در  1111
توازد وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیتی که در خصوص تابع وجود دارد و از دسـتورات متبـوع   می

کند، همان وضعیت دربارۀ شـاگرد زیـ  موجـود اسـت، چراکـه وی زیـ  از دسـتورات        اعاعت می
عمـدی از سـوی شـاگرد وجـود     زماید. در این موارد اگـر تخلـف   صنعتار یا استادکار اعاعت می

رسد بهتر است مصوزیت شاگرد استثنا شود. در حقوق فرازسه در مواردی زظر میبه، باشدداشته 
ازد؛ برای مثال در ها حتی در خصوص تقصیر عمدی شاگرد زی  صنعتار را مسئول دازستهدادگاه

که شاگرد بـا ضـربۀ    در موردی 1389ژوئیه  1شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور فرازسه در تاریخ 
چاقو دوست خود را مجروح ساخته بود، دادگاه صنعتار را مسئول شـمرد. همچنـین در شـعبۀ    
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در موردی که شاگردی با اسلحه یـو   1383اکتبر  1کیفری دیوان عالی کشور فرازسه در تاریخ 
زفر را کشت و شخصی را مجروح ساخت، اسـتادکار مسـئول شـمرده شـد. در مـورد تقصـیرات       

ها استادکار مسـئول شـمرده   مدی شاگرد زی  در محاکم فرازسه آرایی وجود دارد که در آنغیرع
 1319ژوئـن   98که در رأی شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور فرازسه در تـاریخ  شده است؛ چنان

در موردی که شاگردی در حواد  رازندگی سبب مرگ شخصی شده، استادکار مسئول دازسـته  
در  1311اکتبـر  3بۀ کیفری دیوان عـالی کشـور فرازسـه بـه تـاریخ      شده است. همچنین در شع

 و خـود  دیـ گردموردی که شاگردی با دوچرخه به زردبان زقاشی برخورد کرد و سـبب خسـارت   
شمار آید. مثـال دیاـر در   توازست استادکار مسئول بهمقصر شناخته شد؛ بر این مبنا می شاگرد

است که دیوان، عمل شـاگرد   1311آوریل  11تاریخ شعبۀ کیفری دیوان عالی کشور فرازسه به 
را در مورد کور کردن چشـم کـودکی، آزچنـان تقصـیری تشـخیص داده کـه سـبب مسـئولیت         

در  1333فوریه  18شخصی خود شاگرد و زی  استادکار دازسته است. در شعبۀ کیفری در تاریخ 
جره بیـرون پریـده و سـبب    موردی که شاگردی برای ترک من ل استادکار برای تسریع کار از پن

 1تنهـا شـاگرد، بلکـه اسـتادکار را زیـ  مسـئول شـناخته اسـت        ای شده، زهخسارت به عابر پیاده
(Martini , Losfeld, 2000 , p.95et; Bertolaso, 2009, p.7.). 
 

 ایهای حرفهشرط چهارم، وجود آموزش .4
 -Renault) بدهد شاگرد به را یشغل اع عات از یسر وی دیبا صنعتار که است نیا ارید شرط

Brahinsky,2007, p.320عنوان تابع در حال یـادگیری هنـر یـا    که الزم است کارآموز بهچنان (؛
بار، دیار شاگرد زبوده و فقد تـابع  صورت، فاعل فعل زیانغیر اینای ز د استادکار باشد. درحرفه

ول مسئلۀ مسئولیت مـدزی  است و درزتیجه اگر سبب خسارت شود، بحث جبران خسارت، مشم

                                                           
اره به این زکته الزم است که اگر مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شاگرد، شبیه بـه مسـئولیت   در اینجا اش. 1

مدزی والدین زاشی از عمل کودک صغیر باشد، در این صورت همان تحوالتی که در خصـوص تقصـیر مفـروض    
ن زاشـی از عمـل   والدین ر  داده است، در اینجا زی  قابل اعمال خواهد بود. در خصوص مسئولیت مدزی والـدی 

چنـین زظـر داده اسـت     1881می  18کودکان صغیرشان، شعبۀ دوم مدزی دیوان عالی کشور فرازسه به تاریخ 
کند، منوط به تقصـیر کـودک   ها ززدگی میکه مسئولیت مدزی والدین زاشی از اعمال کودک صغیری که با آن
شبیه به مسئولیت مـدزی والـدین زاشـی از     زیست؛ درزتیجه اگر مسئولیت مدزی استادکار زاشی از عمل شاگرد

عمل کودک صغیرشان باشد، باید پذیرفت که زتیجۀ رأی اخیر در خصوص مسئولیت مـدزی صـنعتار زاشـی از    
عمل شاگرد زی  تسری داده شده است و به این ترتیب، مسئولیت مدزی صنعتار زاشی از عمل شـاگرد، منـوط   

یار، ارتکاک تقصیر یا فعل مقصرازۀ شاگرد الزم زبوده، صـرف فعـل   به ارتکاک تقصیر شاگرد زیست. به عبارت د
 ,Bertolaso, 2009کند؛ هرچند مقصـرازه زباشـد )  بار شاگرد در تحقق مسئولیت مدزی صنعتار کفایت میزیان

p.8.) 
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کارفرما زاشی از عمل کارآموز زبوده، مسئلۀ یادشده مشمول بحث مسئولیت مدزی کارفرما زاشی 
 از عمل کارگر است.

 

 بار در حین وظیفه یا به سبب آنشرط پنجم، ارتکاب فعل زیان. 5
 کـه  اسـت  نیا توجه قابل هایپرس  از یکی ،کارآموز عمل از یزاش صنعتار مسئولیت بحث در
وجـود  ای رابطـه  یو یشغل یفۀوظ و کارآموز بارانیز فعل نیب که گردد احراز تا هست یازیز ایآ

 عمـل  از یزاش متبوع مسئولیتخصوص  در که است یضرور زظر نیا از پرس  نیا عرح؟ دارد
ـ  کـه  دارد تیاهم زکته نیا احراز ،تابع  محـول  یو بـه  متبـوع  کـه ای هفـ یوظ و تـابع  عمـل  نیب
 زاده،)قاسـم  باشـد  تـابع  ۀفـ یوظ یراسـتا  در ریتقصـ  و وجود داشته باشدای رابطه دیبا ،دیزمامی

 یزمـاز  ،کـارگر  عمـل  از یزاشـ  کارفرمـا  مسـئولیت  خصـوص  در لیدل نیهم به .(11ص ،1988
 باشـد  آن سـبب  بـه  ایـ  کـار  ازجـام  هناام کارگر فعل از یزاش خسارت که است مسئول کارفرما

 کــه یازیــکارفرما: »داردمــی مقــرر مــورد نیــا در م.م.ق 11 ۀمــاد (.311، ص1981 ،)کاتوزیــان
 ایـ  و یادار کارکنـان  عـرف  از کـه  باشندمی یخسارات جبران مسئول هستند کار قازون مشمول
 مسـئولیت  مـورد  در .«... اسـت  شـده  وارد آن مناسـبت  بـه  ایـ  کار ازجام نیح در آزان کارگران
 هناـام  خسـارت  کـه  الزم است رابطه نیا وجود ایآ که است عرح قابل پرس  نیا  یز صنعتار
 محـاکم برخـی از   زـه؟  ایـ  باشـد  کـارآموز  ۀفـ یوظ و کـار  سبب به ای آن مناسبت به ای کار ازجام
یسـت.  ز شـرط  نیـ ا تیرعا به یازیز شانیا زظر به وازد داده یمنف پاسخ پرس  نیا به یفرازسو
کیفری تصریح شده اسـت، در ایـن   صادره از شعبۀ  1311آوریل  11جهت زیست که در رأی بی

مورد که شاگردی با استفاده از یو وسـیله سـبب کـور شـدن کـودکی شـده اسـت، اسـتادکار         
توازد به این بهازه معترض به حکم مسئولیت خوی  باشـد کـه اسـتفاده از وسـیلۀ یادشـده      زمی

ای خریـد مایحتـا    ارتباعی با وظیفۀ کارآموزی زدارد. با این استدالل اگر استادکار، شاگرد را بر
شخصی خود به بیرون از کارگاه بفرستد و در ایـن زمـان از فعـل شـاگرد خسـارتی وارد شـود،       

که در رأی شعبۀ کیفری دیوان عالی فرازسه در تـاریخ  همچنان استادکار مسئول است. همچنان
کارگـاه  توان چنین مثالی را دید که استادکاری که شاگرد خود را به بیرون از می 1310می  19

برای خرید یو شیشه آبجو فرستاد و شاگرد سبب ورود خسارت گردید، تردید وجـود دارد کـه   
شـدن مسـئول   توازد مسئول دازسته شود یا زـه، کـه بـا مبنـای مطـرح     آیا چنین استادکاری می

 1388مـی   11دازستن استادکار امر بعیدی زیست. در رأی شعبۀ کیفری دیوان عالی در تـاریخ  
تعمیرگاهی که موظف بود ساعت سی ده درک گاراژ را باز کنـد، بـا اتومبیـل یکـی از      زی  شاگرد

کار مسئول شناخته شده اسـت. بـه همـین    مشتریان گشت زده و سبب خسارت شده بود، استاد
توازد مسئول سرقتی باشد که شاگرد وی در ساعات و محل کـار مرتکـب   دلیل یو استادکار می
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راحتـی  دیـده اسـت تـا بـه    دۀ تمایل رویۀ قضایی بر تسهیل کار زیاندهنشده است. این آرا زشان
 .(Bertolaso, 2009, p.9) بتوازد جبران خسارات زاشی از فعل شاگرد را از استادکار مطالبه کنـد 

 ممکـن  کـارآموز  عم ً رایز ،باشددیده زیان حال تیرعا ی برایریتدب نیچن اتخاذ رسدمی زظربه
 بـه  یربطـ  کـه  هـم  یخسـارات  جبران است بهتر و باشد زداشته سارتخ جبران یبرا یمال است
 مراقبـت  و مواظبت در است نیا بر فرض که ردیگ قرار یصنعتار ۀبرعهد ،زدارد کارآموز ۀفیوظ
 1.است شده ریتقص مرتکب کارآموز از
 

 مسئولیت مبنای و آثار

 دهندهدیده در رجوع به کارآموز و آموزشحق زیان. 1
 دیـده زیـان  مقابـل  در  یـ ز کـارآموز  ،صـنعتار از  گذشـته  ایـ آ کـه  رسـد می هنذ به پرس  نیا

 نیـ ا در کـارآموز  کـه  شـود  گفتـه  اسـت  ممکن پاسخ در؟ زه ای باشدمی خسارت جبران مسئول

 رسـد مـی  زظـر بـه  امـا  .(Bertolaso, 2009, p.9) اسـت  مسئول صنعتار فقد بوده، مصون موارد

 نیــا یدارا تنهــا و شــده محــروم یو بــه رجــوع ازدیــده زیــان ،کــارآموز تیمصــوز صــورت در

 .دیـ زما مراجعـه  صـنعتار  بـه  فقـد  ،ریـ غ عمـل  از یزاشـ  مسـئولیت  یمبنا بر که است نیتضم
 یزاشـ  مسـئولیت  یمبنا بر توازدمی تنهازهدیده زیان ،کارآموز مسئولیت به اعتقاد با که یدرحال

 توازـد مـی  یشخص فعل از یزاش ئولیتمس یمبنا بر بلکه ،دیزما مراجعه صنعتار به ریغ عمل از
 کـه اگـر صـنعتار خسـارات    همچنـان (؛ Weill,Terré,1975, p.709) کنـد  مراجعـه  کـارآموز  به

                                                           
مح  اینکـه شـاگرد بناـاه را تـرک زمـود، آیـا مسـئولیت مـدزی         در اینجا این پرس  قابل عرح است که آیا به. 1

در فرازسه وجود زـدارد. هرچنـد    خصوصرسد یا زه؟ ظاهراً رویۀ قضایی شفافی در این استادکار زی  به پایان می
زظر داده شده است که در خ ل رفت و برگشت کارآموز زی  استادکار ضامن است. یا هناامی که شاگرد بـدون  

است. همچنین در مـواردی کـه شـاگرد زـ د     بار وی اجازه کارگاه را ترک کرده، استادکار هنوز ضامن فعل زیان
استادکار سکوزت دارد، حتی برای افعال خار  از کار و وظایف شغلی یا حتی در روزهای تعطیل زیـ  اسـتادکار   

بار شاگرد خود است؛ مار اینکه شاگرد در این روزها به محل سکوزت والـدین خـوی  مراجعـه    ضامن فعل زیان
شود، اگر شـاگرد در  ای از سوی مراک  تخصصی داده میهای حرفهآموزش کرده باشد. همچنین در مواردی که

بار گردد، فرض تقصیر بر علیه اسـتادکار یـا صـنعتار    برد، مرتکب فعل زیانسر میای که در این مراک  بهلحظه
بنـای  عبـارتی بـر م  ق.م.ف و بـه  1111دیده باید بـا اسـتناد بـه بنـد دیاـر مـادۀ       دیار قابل اعمال زبوده، زیان

عور سنتی با اثبات تقصیر عرح دعوی کند، زه بر مبنـای  آموز و بهمسئولیت مدزی آموزگار زاشی از عمل داز 
بـه زظـر برخـی، ایـن امـر زشـان       . (Viney,Jourdain,1998, p.1016مسئولیت صنعتار زاشی از عمـل شـاگرد )  

عمل آورد، زه بـه علـت فعـالیتی کـه     به دهد که مسئولیت استادکار به دلیل مراقبتی است که باید از شاگردمی
دهد. به همین دلیل تا زمازی که استادکار بر شاگرد مواظبت و مراقبت دارد، مسـئول  شاگرد برای وی ازجام می

 .(Flour, Aubert, Savaux, 2001, p.194اعمال اوست؛ هرچند خار  از ساعات کاری باشد )
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 Le دیـــده را جبـــران زمـــود، حـــق مراجعـــه بـــه کـــارآموز را خواهـــد داشـــت ) زیـــان

Tourneau,Cadiet,1998, p.843.) 
 

  صنعتگر مسئولیت ینابم .2
 مسـئولیت  و شاگرد عمل از یزاش صنعتار مسئولیت فراوان شباهت به توجه بادر حقوق فرازسه 

 و یزاهدار در ریتقص فرض را صنعتاران مسئولیت یمبنا توانمی ،کودک عمل از یزاش نیوالد
یعنی در خصـوص والـدین در ایـن     ؛(Fabre-Magan ,2007, p.310 ) دازست شاگرد از مواظبت

، اما در مورد صـنعتاران فقـد فـرض تقصـیر در     بند، فرض بر تقصیر در زاهداری و تربیت است
است یا فرض بر این است که استادکار تعلیمات زادرستی بـه کـارآموز داده    زاهداری و مواظبت

ای در مورد تربیت شاگرد زـدارد. هرچنـد بـه    (، زیرا استادکار وظیفهStarck,1972, p.260است )
توان درزظـر  ای میربیت به صورت حاشیهزظر برخی دربارۀ استادکار زی  زوعی فرض تقصیر در ت

 ,Flour,Aubert, Savaux, 2001)تـأثیر زیسـت   گرفت، چراکه استادکار زی  در تربیت شاگرد بی

p.193 ) .هکـ  اسـت  یمنطقـ  ،باشـد  مفـروض  ریتقص صنعتار مسئولیت یمبنا اگر موارد نیا در 
 8عالی کشور فرازسه به تاریخ . در شعبۀ دوم مدزی دیوان ندک اثبات را آن خ ف بتوازد صنعتار
زظر داده شده است که صنعتاران در مدتی که شاگرد تحت مواظبـت و مراقبـت    1311دسامبر 

هاست، مسئول خسارات زاشی از عمل شاگردان خود هسـتند؛ ماـر اینکـه ثابـت کننـد کـه       آن
 1آورزـد عمـل  باری که منتهی به خسـارت شـده اسـت، ممازعـت بـه     ازد از فعل زیانتوازستهزمی
(Colin,Capitant,1935, p.197 et.v. Bertolaso,2009, p.9     در حقـوق ایـران ازتخـاک مبنـا .)

                                                           
زیـرا اگـر از جنبـۀ     ،اسـت  زادر اریبس کارآموز بارانیز فعل خصوص در صنعتار کامل تیمعاف موارد درعمل البته .1

زدرت در حقوق فرازسه قابـل مشـاهده   کنندۀ استادکار باشد، درعمل چنین چی ی بهزظری، فقدان تقصیر معاف
است؛ چراکه درواقع مبنای مسئولیت صنعتار تقصیر بوده و این تقصیر زی  مفـروض اسـت. اگـر بـرای دادگـاه      

گیـرد کـه وی قـادر زبـوده ثابـت کنـد کـه        ه باشد که خوازدۀ دعوی مقصر است، دادگـاه زتیجـه مـی   احراز شد
دهـد کـه گویـا    عمل آورد. مطالعه در حقوق فرازسه زشان مـی بار ممازعت بهتوازسته است از وقوع فعل زیانزمی

کـه در یـو مـورد    گیری کنـد. چنـان  میل زیست تا در مورد معافیت صنعتار تا حدودی سخترویۀ قضایی بی
از معاف کردن صنعتار به این دلیـل عفـره رفتـه اسـت کـه وی       1339ژازویه  1شعبۀ کیفری دیوان در تاریخ 

شـعبۀ کیفـری چنـین زظـر      1333فوریه  18کرد. در بایست از حضور شاگرد در درس اعمینان حاصل میمی
توازد از احتماالً خطرزاک استفاده کند، زمیای دهد تا شاگردش از وسیلهداده است که استادکاری که اجازه می

آسـازی از  توازد بـه مسئولیت معاف باشد. به همین دلیل استادکاری که شاگردش مرتکب دزدی شده است، زمی
ای معافیت از مسئولیت به این معنا زیسـت کـه   هگیری در شیوهاین، سختوجودزیر بار مسئولیت عفره رود. با

کـه در عمـل، مـواردی در    ق بوده، هیچ راه گری ی برای استادکار وجـود زـدارد؛ چنـان   مسئولیتِِ استادکار مطل
 (.Bertolaso, 2009, p.10) حقوق فرازسه وجود دارد که در آن به معافیت صنعتار رأی داده شده است



 1633ابستان ، بهار و ت1، شمارۀ 8مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     338

وابسته به تعیین ماهیت مسـئولیت کارفرمـا زاشـی از عمـل کـارآموز اسـت. اگـر ماهیـت ایـن          
مسئولیت را مازند مسئولیت مراقب زاشی از عمل شخص تحت مراقبت بدازیم، چنین مسئولیتی 

دیده است. اما اگر عنوان مراقب برعهدۀ زیانق.م.م شده، اثبات تقصیر کارفرما به 0 مشمول مادۀ
ماهیت مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارآموز را مازند مسئولیت متبـوع زاشـی از عمـل تـابع     

ق.م.م شده، اثبـات تقصـیر کارفرمـا الزم زیسـت. بـا       11بدازیم، مسئولیت یادشده مشمول مادۀ 
پیشین که ماهیت چنین مسئولیتی، زوعی مسئولیت مدزی متبوع زاشی از عمل  توجه به مطالب

 رسد در این موارد اثبات تقصیر کارفرما الزم زباشد.زظر میتابع دازسته شده است، به
 

 تحوالت مبنا در حقوق فرانسه .3
بـه   .تاس داده ر  یتحوالت صنعتار مسئولیت یمبنا در که معتقدزد راًیاخ یفرازسو سندگانیزو

(. Carbillac, 2008, p.221زظر برخی امروزه فرض تقصیر به زفع زظریۀ خطر حذف شده است )
 یمبنـا  نیـی تع بـه  دهنـدگان آمـوزش  مسـئولیت  یمبنـا  ،دازانحقوق یبرخ ۀدیعق بههمچنین 
« برتـران » أیر زمـان  از فرازسـه  حقـوق  در گفـت  تـوان مـی  کـه  است وابسته نیوالد مسئولیت

(Bertrand ) باشـد مـی  محـ   مسـئولیت  یزـوع  نیوالـد  مسـئولیت  یمبنـا ( Terré, Simler, 

Lequette,2005 , p.797 et; Dorsner-Dolivet,1997, p. 660) یخـارج  علـت  اثبات با فقد که 
پذیرفتـه شـد    1381می  3( در تاریخ Fullenwart« )فوالزوار»در رأی  .شد معاف آن از توانمی

کافی است که فعل کودک سبب مستقیم خسـارت بـوده    که برای فرض مسئولیت مدزی والدین
دیده باشد، فقد احراز رابطـۀ سـببیت بـین فعـل     که فعل کودک منشأ خسارت زیانباشد. چنان

کودک و خسارت الزم است. درزتیجه دیوان مسئولیت مدزی محـ  را جازشـین فـرض تقصـیر     
حادثـۀ خـارجی مازنـد فـورس      ساخته است و به این ترتیب، والدین برای فرار از مسئولیت باید

دیوان پذیرفت که والدین برای رهایی  1330فوریه  13که در رأی ماژور را اثبات کنند. همچنان
دیده را به اثبات برسازند. بـه عبـارت دیاـر، از ایـن     از مسئولیت باید فورس ماژور یا تقصیر زیان

ن تقصیر خود را اثبات کنند و فقد توازند فقداتاریخ به بعد والدین برای رهایی از مسئولیت زمی
ها را از مسئولیت مح  دیده که در حد فورس ماژور باشد، آناثبات فورس ماژور یا تقصیر زیان

درزظـر   بـا  اکنـون (. Mazeaud ,1978 ,p.505 et; Bertolaso, 2009, p.10) بخشـد رهـایی مـی  
 1111 ۀمـاد  0 بنـد  در هـا آن در  بـه  توجـه  با و صنعتاران و نیوالد مسئولیت یکیز د گرفتن

 یمبنـا  خصـوص  در نیوالـد  مسـئولیت  یمبنـا  در تحـول  شـود  گفتـه  که ستیز دیبع ،ف.م.ق
 ,Viney,Jourdain,1998, p.847 et ;Bertolaso) اسـت  اعمـال  قابـل   یـ ز صنعتاران مسئولیت

2009, p.7  فوریـه   13دازـان فرازسـوی تحـوالت زاشـی از رأی     (. به عبارت دیار، به زظر حقـوق
که در مورد مسئولیت والدین مطرح شد، در مسـئولیت مـدزی اسـتادکار زاشـی از فعـل       1330
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در خصـوص   1330فوریه  13رسد از زمان زظر میشاگرد زی  اثر گذاشته است. به این ترتیب، به
گیـرد، مسـئول اعمـال    کار مـی استادکار زی  بتوان چنین گفت که استادکاری که شاگردی را به

دیده را به اثبات برسـازد. بنـابراین در   ؛ مار اینکه فورس ماژور یا تقصیر زیانشاگرد خوی  است
 Leمورد صنعتاران زی  مبنای مسئولیت از فرض تقصیر به مسئولیت مح  تغییر یافته است )

Tourneau,Cadiet ,1998, p.844  et ;Bertolaso, 2009, p.11.) 
 

 نتیجه
ی کارآموزان به اشخاص ثالث وارد شود، کم زیست. تجربادرعمل خساراتی که ممکن است از بی
هـای الزم  دهد که زبود مهارتافتد، زشان میها اتفاق میزااهی اجمالی به وقایعی که در کارگاه

هـای آزـان در محـید    هایی را برای کـارآموزان و خـازواده  کامیتنها تلخو زداشتن تجربۀ کافی زه
 زاپذیری را به اشخاص ثالث وارد زموده است. سارات جبرانبار آورده، بلکه این امر خکارگاه به

ای زکتۀ دیار اینکه در حقوق ایران به مسئولیت مدزی کارفرما زاشی از عمل کـارآموز اشـاره  
ق.م.م  0ق.م.م به مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کـارگر پرداختـه و مـادۀ     11زشده است. مادۀ 

غیر و مجنون اشاره کرده است؛ درحالی که شاگرد یا زی  به مسئولیت سرپرست زاشی از عمل ص
تنها از کارگر متمای  است، بلکه از صغیر زی  قابـل تفکیـو اسـت. از سـویی، شـراید      کارآموز زه

گذار ایـران بـه   مسئولیت هریو زی  متمای  از دیاری است. این امر اقتضا دارد تا در آینده قازون
بار کارآموز اک مسئولیت مدزی استادکار زاشی از فعل زیاناین مهم توجه زموده، مقرراتی را در ب

توازد از خمودی خار  شده، با تفسیر موسـعی از مـادۀ   تنظیم زماید. تا آن زمان رویۀ قضایی می
دیدگان همت گمارد. به این ترتیب، پیشنهاد ق.م.م به جبران خسارات زیان 11ق.م.م یا مادۀ  0

بخشـی بـه مسـئولیت کارفرمـا زاشـی از عمـل کـارگر و        وحدتگذار برای ما این است که قازون
و اضـافه کـردن    11توازد بـا اصـ ح مـادۀ    مسئولیت کارفرما به دلیل عمل کارآموز و شاگرد می

کارآموز به کارگر، مسئولیت کارفرما زاشی از عمل کارگر و کارآموز را به صورت واحـد در قـازون   
ای به قـازون مسـئولیت مـدزی    توازد مقررۀ جداگازهکه میمسئولیت مدزی مطرح زماید؛ همچنان

کارفرمایـان و اسـتادکاران مسـئول خسـارات زاشـی از شـاگردان و کـارآموزازی        »اضافه کند که 
آورزد ماـر اینکـه ثابـت شـود     هستند که در حین و یا به سبب ازجام وظیفه به دیاران وارد می

 «.داشته استعمل شاگرد یا کارآموز برای آزها حالت فورس ماژور 
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