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Abstract
In October 1929, in Warsaw, the Convention on the Uniformity of Aviation Regulations was

signed by the participating countries and entered into force on 13 February 1933, following

developments in the field of aviation and the occurrence of deficiencies in the text of the

treaty. Twenty-five years later, the Warsaw Convention was amended on 28 September

1955 in The Hague, and the Protocol entered into force on 1 August 1963, with the most

important change being the convention, which doubled the carrier’s liability. In 1975, the
Iranian government acceded to the Warsaw Convention and its amended protocols and

accepted the implementation of its regulations on foreign flights. In 1985, the Islamic

Consultative Assembly considered the provisions of this treaty applicable to domestic

flights. Many countries, such as Iran, acceded to the Warsaw Convention and its protocols.

In the Iranian law, with the approval of the Law on Determining the Limits of Liability of

Airlines in Iran on 5/11/2012, and despite the many criticisms leveled at this law, the amount

of liability of domestic companies towards Iranian passengers on domestic flights is

equivalent to ransom and what about foreign passengers. In domestic and international

flights, it is equal to 16600 Sdr and in front of Iranian passengers in international flights, it is

equal to 16600 Sdr. In this article, after presenting the common definitions in aviation law

* PhD Student in Private Law, Azad University, Central Tehran Branch, Iran (Corresponding Author),

damozafari@gmail.com

** Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran, m.banaeioskoei@gmail.com

Date received: 2020-08-02, Date of acceptance: 2021-01-02

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box

1866, Mountain View, CA 94042, USA.



1399بهمن یازدهم،سال بیستم، شمارة ،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش356

regarding the responsibility of transport operators and stating a history of a set of actions and

documents, the principles of liability of the Convention and Iranian law were comparatively

studied. The timing of the beginning and end of responsibility is one of the most important

and challenging issues, which is discussed in detail in this article. The amount of damages

payable is another chapter discussed in this article.

Keywords: Warsaw Convention, Principles of Liability, Time of Commencement of

Liability, Time of Termination of Liability, Amount of Damages, Transport Operators,

Law on Limitation of Liability of Airlines.
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ونقل هوایی؛مسئولیت مدنی متصدیان حملۀنقدي بر نظری
یالمللبینمقررات قضایی ایران وۀیبا تمرکز بر حقوق و رو
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چکیده
ونقـل  مقـررات حمـل  کردننواختدر شهر ورشو کنوانسیون مربوط به یک،1929در اکتبر 

هـاي  پیشـرفت در عرصـه  بـه کننـده رسـید. باتوجـه   هوایی به امضـاي کشـورهاي شـرکت   
شـو  سال کنوانسـیون ور 25اي نقایص در متن پیمان پس از گذشت هوانوردي و بروز پاره

را در الهه مورد اصـالح قـرار گرفـت و مقـررات ایـن پیمـان      1955تامبر سپ28در تاریخ 
درخصوص پروازهاي داخلی نیز قابل اجـرا دانسـت. ایـران نیـز بـه کنوانسـیون ورشـو و       

رایـج در  هـاي تعریفۀ. در این مقاله پس از ارائشده استهاي اصالحی آن ملحق پروتکل
ۀاي از مجموعـ و بیـان تاریخچـه  ونقل حقوق هوایی درخصوص مسئولیت متصدیان حمل

د بررسـی  صورت تطبیقی موراقدامات و اسناد، مبانی مسئولیتی کنوانسیون و حقوق ایران به
بسـیار مهـم و  ياهـ مسـئولیت از موضـوع  ۀ. زمان آغـاز و خاتمـ  ه استو مداقه قرار گرفت

شـده اسـت. میـزان خسـارت قابـل      بررسـی تفصیل برانگیز است که در این مقاله بهچالش
شده است.اشارهپرداخت فصل دیگري است که در این مقاله به آن 

ۀتمـ کنوانسـیون ورشـو، مبـانی مسـئولیت، زمـان آغـاز مسـئولیت، زمـان خا        :هاهواژکلید
ونقل.مسئولیت، متصدیان حمل
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مقدمه. 1
ـ  ازآن مختلـف مباحـث   هـاي باجاکه درخصوص مفهوم مسئولیت و مسئولیت مـدنی در کت

هـاي کنیم و مفاهیم و تعریـف خودداري میهاجامعی مطرح شده است از ذکر و توضیح آن
ـ  ،ونقـل هـوایی  هواپیما، متصدي حملهوایی،ۀحادثاز قبیلرامرتبط ۀو خسـارت در حادث
.کنیمبیان میهوایی

هواییۀحادث1,1
(دهخـدا  کار رفتـه اسـت  هب» رویداد«و ،»اتفاق«، »آمدپیش«، »واقعه«معناي در لغت به»حادثه«

لغت مطرح نشـده  هايباتعریفی در کت»هواییۀحادث«درخصوص ، اما)»حادثه«: ذیل 1377
المللـی درخصـوص مقـررات    ترین سند قانونی بـین مهممنزلۀبه،است. در کنوانسیون ورشو

17ةی از آن در مـاد مصـادیق فقـط میـان نیامـده و   هوایی بـه ۀنیز تعریفی از حادث،هواپیمایی
ونقـل مسـئول   متصـدي حمـل  «ماده چنـین آمـده اسـت:   این کنوانسیون ذکر شده است. در 

گـردد،  صورت فوت یا جرح یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسـافر مـی  که بهاست خساراتی 
موجد خسارت در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سوارشـدن  ۀکه حادثمشروط به این

.»شدرخ داده با
ونقـل هـوایی اسـت،    شرط برقراري مسئولیت متصدي حمـل هواییۀاگرچه وقوع حادث

د و چه وقـایعی داخـل   شوهوایی به چه اتفاقی اطالق میۀخوبی مشخص نیست که حادثبه
بـراي ایجـاد مسـئولیت   هوایی ۀشناخت حادث،روازاین؛گیردهوایی قرار میۀدر قلمرو حادث

بـا شـرایط   شـده واقعقضایی در تطبیق حوادث ۀدانان و رویحقوقبین .داي دارت ویژهیاهم
،ابتـدا بایـد  بـراي شـناخت حادثـه    نظـر اسـت.  کنوانسیون ورشو اختالف17ةمندرج در ماد

پیونـدد  بوقـوع  که ممکن است در قلمرو حقوق هوایی و مرتبط بـا هواپیمـا بـه   راییاهفاقتا
ـ «ا مشـمول تعریـف   هـ ته از اتفـاق بررسی کرد که کـدام دسـ  ،د و سپسکربندي دسته ۀحادث

شود.می» هوایی

تعریف و نوع هواپیما2,1
ونقل هـوایی  تبع مسئولیت متصدي حملهوایی و بهۀشدن هواپیما براي تعیین حادثمشخص

لحـاظ الزم  تصور نیسـت و بـدین  محائز اهمیت است. ایجاد مسئولیت بدون وجود هواپیما 
میـان  سـخن از مسـئولیت بـه   به مقرراتد تا بتوان باتوجهشواست تا مفهوم هواپیما مشخص 
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ونقـل هـوایی مسـئولیت    کنوانسیون ورشو زمانی متصدي حمل17ةموجب مادزیرا به؛آورد
بـراي  ،دارد که حادثه در داخل هواپیما یا در حـین عملیـات پـرواز رخ داده باشـد. بنـابراین     

د.شوهواپیما مشخص تعیین قلمرو مسئولیت متصدیان الزم است تعریف 
گونـه  قانون هواپیمایی کشوري با اقتبـاس از کنوانسـیون شـیکاگو هواپیمـا را ایـن     1ةماد

مـل هـوا خـود را در    عالعکـس ۀاي است که بتواند در نتیجـ نقلیهۀوسیل«ده است:کرتعریف 
ي و کشـور ۀدستهمان قانون نیز هواپیما را به دو2ةماد.)19: 1388(مظفري»فضا نگه دارد
که نظامی نباشد مشمول قـانون هواپیمـایی   راهواپیماییفقطو کرده استبندي نظامی تقسیم

شـود کـه در حقـوق ایـران مسـئولیت متصـدي       مشاهده مـی ،کشوري دانسته است. بنابراین
از جنگنـده و  درخصوص هواپیماهاي نظامی اعمیادشدهبه صراحت قانون ونقل باتوجهحمل

،الخطرند و ازسـویی مئدانظامیهاي جاکه هواپیمادیگر، ازآنعبارت. بهشودترابري مطرح نمی
د، ایـن نـوع هواپیمـا در قلمـرو ایـن      نونقل هوایی ندارر متصدیان حملگیدمانند ايمتصدي

گیرد.مسئولیت قرار نمی
هواپیماهـا در نظـر گرفتـه    تمـامی شمول مسئولیت بـراي  ۀالمللی نیز دامندر مقررات بین

3ةنشده و حتی این محدودیت به هواپیماهاي دولتی نیز تسـري پیـدا کـرده اسـت. در مـاد     
تأکیـد دارد کـه ایـن    »عـادي «و »دولتـی «بندي هواپیمـا بـه   ضمن تقسیمکنوانسیون شیکاگو

،چنـین هـم . )21: همـان (نگـردد  شود که دولتـی تلقـی   شامل هواپیمایی میفقطکنوانسیون 
ایـن کنوانسـیون درمـورد هـر نـوع      «دارد:کنوانسیون ورشـو کـه مقـرر مـی    1ةموجب مادبه

»شـود المللی اشخاص و لوازم یا کاال که توسط هواپیما انجام پذیرد اجـرا مـی  ونقل بینحمل
ند.شوهواپیماهاي مسافري و باربري مشمول کنوانسیون ورشو میفقط

مقـررات  ایـن  نظـر  از تعریف فنی هواپیما ازنظرد و صرفشبه مطالبی که مطرح باتوجه
ند.کونقل اشخاص و کاال میهواپیماي غیرنظامی است که مبادرت به حمل

ونقل هواییي حملدتعریف متص3,1
کسـی اسـت کـه حمـل اشـیا را      ونقلقانون تجارت ایران متصدي حمل377ةموجب مادبه

اي به حمـل اشـخاص نشـده    ن تجارت اشارهگیرد. اگرچه در قانوعهده میدرمقابل اجرت به
ونقـل  حملقانون تجارت2ةقانون مدنی و نظر به اطالق ماد512ةماد2به بند است، باتوجه

ونقـل شـامل هـردو    متصـدي حمـل  بنابراینشود و عمال تجاري تلقی میاشخاص ازجمله اَ
حمـل  بـه ت)(تجـار صراحت در قانون خـاص بهدر آنبرخالف حقوق ایران که گردد.می
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، در کنوانسیون ورشو به حمـل اشـخاص تصـریح شـده اسـت و      استاشاره نشدهاشخاص
شـود کـه مبـادرت بـه حمـل      ونقل از نظر کنوانسیون به شخصـی اطـالق مـی   متصدي حمل

ند.کاشخاص و کاال می
هـاي  درقالب شرکتتر بیشر کشورها گیدونقل در ایران و اگرچه فعالیت متصدیان حمل

منعی براي فعالیت اشخاص حقیقی در این زمینه در حقـوق ایـران   اما،شودانجام میتجاري 
گـري بـه امـر    تصـدي ةقانون هواپیمایی کشـوري اجـاز  17ةموجب مادزیرا به؛وجود ندارد

بینی شده است.ونقل هوایی براي شخص حقیقی نیز پیشحمل

هواییۀتعریف خسارت در حادث4,1
ل ثالثی مجرد و بـه مفهـوم ورود نقـص در جـان یـا مـال یـا        خسارت مصدري است از فع

داننـد و  مادي و معنوي مـی هايخسارت را شامل خسارتدانان. حقوقاستحیثیت و حرز 
ـ       خسارت بدنی حد ۀفاصلی است میان ضـرر مـادي و ضـرر معنـوي و شـامل دیـه و هزین

.)138: 1373پوریان(شجاعپزشکی استهايهمعالج
هوایی بـه مسـافر یـا کـاال وارد آیـد متنـوع       ۀممکن است در یک حادثی که هایخسارت

بـار تحویـل داده   منزلۀبر ورود خسارت به اموالی که بهعالوهمسافر ممکن است مثالً،است. 
راه خود در داخل هواپیما برده است متحمل زیـان مـادي و معنـوي    به اموالی که هماست یا

راه بـار سـوار هواپیمـا    هـم وارد کـه صـاحب کـاال بـه    در برخی مکه د. البته بدیهی است شو
قرارداد حمل اموال خود را بر دوش متصدي نهاده است نیز مشـمول  فقطواقع درشود و نمی

بنابراین هنگامی که سخن از خسارت به کاال در کنوانسـیون مطـرح اسـت    کنوانسیون است.
راه امـوال خـود   هـم که بـه آنتوان تصور کرد که صاحب کاال داخل هواپیما باشد یا بدونمی

موجب کنوانسیون خواستار جبران خسـارت وارد بـه امـوال    سوار هواپیما شده باشد بتواند به
.دشوخویش 

ونقـل  مسئولیت متصـدیان حمـل  ۀتاریخچه و سیر تحول مقررات در زمین. 2
هوایی

کننـدگان و حتـی   پیرو گسترش روزافزون استفاده از هواپیما و ایجاد اطمینـان بـراي اسـتفاده   
تـر احسـاس   االجرا هرچه بیشاشخاص ثالث نیاز به ضرورت تدوین مقررات مشترك و الزم

مقررات هوایی نـوع و میـزان   مهم قابل بحث درخصوص قوانین وهايد. یکی از موضوعش
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سسـات و  ؤونقل مسافر و کاال از طریـق ایجـاد م  مسئولیت اشخاصی بود که مبادرت به حمل
نواختی در زمینۀ چگـونگی و میـزان   مقررات یک1929دند. تا سال کرمیهاي مرتبطشرکت

ونقـل هـوایی وجـود نداشـت. همـین امـر       دیده از حمـل پرداخت خسارت به مسافر آسیب
دهـی مسـئولیت متصـدیان    گام تدوین و سـامان پیشجایگاهدرموجب شد که دولت فرانسه

کشـور بـراي تشـکیل یـک کنفـرانس      سیبا دعوت از 1925اکتبر 26ونقل هوایی در حمل
المللی فنی متخصصـان حقـوق   بینۀکمیت«نام به اي الملل هوایی اقدام کند و کمیتهحقوق بین

ـ و بـا الگـوگیري از مـتن ارا   1929تشکیل دهد که سرانجام در اکتبـر  1»هوایی کمیتـه  ةشـد هئ
شـور  ک31بـه امضـاي   ،پایتخـت لهسـتان  ،و در شـهر ورشـو  شـد  مطـرح  »ورشـو ةمعاهد«

.)1362:429(صفوي رسیدکنندهشرکت
پـنج کشـور اسـپانیا، یوگسـالوي،     فقط،کشور رسید31ورشو به امضاي ةاگرچه معاهد

تـدریج  . البتـه بـه  را اجـرا کردنـد  معاهدهاین1933ۀفوری13و دانمارك در ،رومانی، برزیل
کشـور ازجملـه   135کشورهاي دیگري نیز به این کنوانسیون ملحق شدند. امـروزه بـیش از   

McClean et)اندایران به کنوانسیون ورشو ملحق شده al. 2014: 16).
بـودن  چنـین ناکـافی  سال مشکالت و نواقص کنوانسیون ورشو و هم25پس از گذشت 
28ونقـل موجـب اصـالح و بـازبینی کنوانسـیون ورشـو در       ي حمـل دمیزان مسئولیت متص

پروتکـل  «اختصـار بـه   د که از آن بهشکشور عضو 27با حضور در شهر الهه 1955سپتامبر 
کشـور امکـان اجـراي پروتکـل     سـی بـا امضـاي   1963شود کـه در آگوسـت   یاد می»الهه

شد.فراهم
اقـداماتی  هـاي هـوایی   لحاظ نقص و سکوت قانون شرکتو بهیادشدهبا وجود مقررات 

برخـی از  ،رار داد. مـثالً که قلمـرو و میـزان مسـئولیت متصـدیان را در ابهـام قـ      انجام دادند
انعقاد قرارداد با مسافر یا صاحب کاال وظایف خود را به شـرکت  دهاي هوایی با وجوشرکت

ۀموجـب قـرارداد وظیفـ   دیگر، بین شخصی کـه بـه  عبارتکردند. بههوایی دیگري واگذار می
تفـاوت  کـرد عهده گرفته بود بـا شخصـی کـه درعمـل ایـن وظیفـه را اجـرا مـی        حمل را به

داشت.وجود
یـک از  هوایی کدامۀشد که درصورت وقوع حادثال مطرح میؤاین سوضعیتیدر چنین 

شوند؟آن دو مسئول تلقی می
،روبروز کـرد. ازایـن  هاییاختالفنظرخصوص ساکت بود و از این مقررات قبلی دراین

ه دادند و در شـهر گواداالخـارا در   ئنهاد جدیدي ارااي از اعضا پیشبراي رفع این اشکال عده
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؛بینـی شـد  ها مسئولیت پـیش شرکتاینکه براي هردوتصویب رسیدکنوانسیونی بهمکزیک
مدت زمان از آغاز حمل تا پایان آن و براي عامـل و  به این نحو که براي متصدي اصلی تمام

زمـان  یـق در مـدت  زمانی که این وظیفه را برعهده دارد. به این طرمدتدر فقطشرکت دوم 
د تـا از ایـن طریـق خسـارت     شـ بینی حمل توسط عامل، مسئولیت تضامنی براي هردو پیش

به مسافر فداي توافق متصدي اصلی و عاملی که هیچ نقشـی در ایـن توافـق نـدارد     شدهوارد
ـ  دون و نیز باه به شدد و زیان واردشون 1964ایـن کنوانسـیون نیـز از اول مـه     2د.جبـران نمانَ

:.ibid)اجرا یافت قابلیت  45).
و ایـن نظـر   کـرد طرح برخی دعاوي در محاکم اشکال دیگري از این مقررات را روشن 

ه شـد ونقل هوایی براي جبران خسـارات وارد ت گرفت که میزان مسئولیت متصدیان حملقو
اصالح مقررات در دسـتورکار قـرار   دوباره،رونیست. ازاینکافی ن یا صاحبان کاال ابه مسافر
پروتکـل  فرانـک طـالي فرانسـه   1500000منظور افزایش مسـئولیت تـا سـقف   بهگرفت و

نصـاب الزم  نیـاوردن دسـت علت بهتصویب رسید که بهبهدر گواتماال1971دیگري در سال 
نیـز بـا   مریکـا آد و شـدن ها به پروتکل الهه ملحق ناعضا قابلیت اجرا پیدا نکرد. بعضی دولت

تـر در  که پـیش ییمجزاۀنامبه تصویب موافقتچنین باتوجهخروج از کنوانسیون ورشو و هم
ونقل هوایی منعقـد کـرده   هاي حملمونترال) با بعضی از شرکتۀنام(در موافقت1966سال 
د و ضـمن  کـر هوایی ایجادیالمللمتفاوتی را درخصوص مقررات بینوضعیتعمل دربود، 

تعـارض قـوانین)  علـت  ه(بحاکم بر حقوقی هوایی را از هماهنگی خارج کردکه مقرراتآن
بـه یـابی مجـدد  بـراي دسـت  ،. درنتیجـه یادشـده گردیـد  موجب نوعی آشفتگی در مقررات

سازي مقررات مورد انتظار کنوانسیون ورشو با همکاري ایکائو، کنوانسـیون دیگـري   سانیک
نهـاد ونقل هوایی پیشکردن برخی مقررات حملپارچهبه یکدر مونترال راجع1999در سال 

بـه  2003سـپتامبر  5امین کشـوري بـود کـه در تـاریخ     مریکا سیآةد. دولت ایاالت متحدش
کنوانسـیون از  ایـن 53ةمـاد 6مونترال ملحق شـد و براسـاس بنـد    1999مه 28کنوانسیون 

ولـی تـاکنون   ،ن ملحـق شـدند  و کشورهاي زیادي بـه آ شد االجرا الزم2003نوامبر 4تاریخ 
ایران بدان ملحق نگردیده است.

11الحاق دولت ایران بـه کنوانسـیون   ةموجب قانون اجازبه1354دولت ایران در سال 
گواداالخـارا و  1961سپتامبر 18الهه و کنوانسیون 1955سپتامبر 28ورشو و 1929اکتبر 

ده اسـت و  شهاي آن ملحق اصالحیهگواتماال به کنوانسیون ورشو و 1971پروتکل مارس 
نیز مجلس شوراي اسـالمی مقـررات ایـن پیمـان را بـه پروازهـاي داخلـی        1364در سال 

سرایت داد.
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مقـررات بـه پروازهـاي داخلـی تسـري      این اگرچه با تصویب مجلس شوراي اسالمی 
هـاي  هاي بیمه بـا شـرکت  یافت، درخصوص میزان خسارات قابل پرداخت توسط شرکت

ی که در روند محاسـبۀ  یاها و اختالفهابهامعلتیی اختالف بروز کرد. سرانجام بههواپیما
هـاي بیمـه پرداخـت    که شـرکت اینعلتچنین بهفرانک طالي فرانسه وجود داشت و هم

کـه از نظـر فقهـی در    هـایی هشـبه علتبهنیزدادند و خسارت مازاد بر دیه را پوشش نمی
د شـ ه ئسوي دولت به مجلس ارااي ازپرداخت خسارت مازاد بر دیه وجود داشت، الیحه

قــانون تعیــین حــدود مســئولیت «عنــوانبــاهالیحــایــن 1391مــرداد 11کــه در تــاریخ 
موجب آن تصویب رسید که بهدر مجلس شوراي اسالمی به»هاي هواپیمایی ایرانیشرکت

هاي هواپیمایی ایران در پروازهـاي داخلـی مصـوب    ود مسئولیت شرکتقانون تعیین حد«
هـاي هواپیمـایی   مسـئولیت شـرکت  ۀد و مقررات جدیـدي در عرصـ  شلغو »19/8/1364

ایرانی گشوده شد.

هاي ونقل هوایی در حقوق ایران و کنوانسیوني حملدمبانی مسئولیت متص. 3
المللیبین
ونقل در حقوق ایرانیان حملدمبانی مسئولیت متص1,3

ده است و بر ایـن اسـاس   شمعرفی »امین«ونقل قانون مدنی متصدي حمل516ةدر ماد
که ثابت شـود کـه متصـدي مرتکـب     مگر این،درصورت بروز خسارت مسئولیتی ندارد

متصـدي  3قانون در حقوق تجـارت ایـران  386ةموجب مادده است. بهشتعدي و تفریط 
کـه یکـی از مـوارد معافیـت را     مگـر ایـن  ،مسئول استحمل در صورت بروز خسارت 

ند.کثابت
ونقـل در قـانون تجـارت و قـانون مـدنی بـین       درمورد مبناي مسئولیت متصـدي حمـل  

نظر وجود دارد. بعضـی معتقدنـد قـانون مـدنی و قـانون تجـارت از دو       دانان اختالفحقوق
ـ  بناي مسئولیت مبتنیاند. بدین معنی که در قانون مدنی ممبناي مختلف پیروي کرده ۀبـر نظری

نـژاد  (حسینیاست»خطر«ۀبر فرضیو مبناي مسئولیت در قانون تجارت مبتنیاست»تقصیر«
اما گروه دیگر معتقدند چه در قانون مـدنی و چـه در قـانون تجـارت تقصـیرْ     . )1370:131

و مسـئول خسـارت وارده   اکـه  ونقل است و براي ایـن ي حملدیکی از ارکان مسئولیت متص
ده باشد.شمرتکب خطا و تقصیر دد، بایشوتلقی 
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کاتوزیان معتقد است:
بـر عـدم اجـراي    بلکه فرض تقصـیر وي مبتنـی  ،فرض قانونی در این مورد وجود ندارد

تعهدات قراردادي است. بدین معنی که قانون تجارت این تعهـد ضـمنی را قائـل شـده     
،سالم به مقصد برساند و اگر به تعهد خود عمل ننمایـد التجاره را صحیح و است که مال

.)1374:78(کاتوزیان از جهت عدم اجراي تعهدات قراردادي مسئول است

ر کنوانسیون ورشو و پروتکل الههونقل دیان حملدمبانی مسئولیت متص2,3
یـک از  کـدام .چیسـت لـی لالمونقل هـوایی در مقـررات بـین   حملديمبناي مسئولیت متص

ونقل هوایی است؟یا تضمین حق مبناي مسئولیت متصدي حمل،هاي تقصیر، خطرظریهن
احتیـاطی فاعـل   و بـی ،جدید تقصیر براي تشخیص فعل تقصیرآمیز قصد، ارادهۀدر نظری

اسـت. چه مورد توجه است اقـدام برمبنـاي رفتـار متعـارف    زیان مورد توجه نیست، بلکه آن
جـاي فاعـل زیـان در همـان شـرایط و اوضـاع و       هبمعنی که اگر یک شخص متعارفبدین

در مواردي نیز براي فاعل زیـان  .)67: 1387پور(دارابکرداحوال قرار داشت، چه کاري می
نحوي که کنوانسـیون  دند، بهکردیده را از اثبات تقصیر معاف میداده و زیانتقصیر قرارةامار

4کار گرفته است.هکنوانسیون ب2ةمادتقصیر این شیوه را در ۀورشو براي تعدیل نظری

چـه  ؛شودونقل هوایی استنباط میي حملدمتصدربارة از بند یک این ماده فرض تقصیر 
قـاهره یـا اثبـات تقصـیر     ة تواند با اثبات عدم تقصـیر خـود یـا اثبـات قـو     که متصدي میاین

ز چنـین فرضـی را   کنوانسیون ورشو نیـ 19و ،18، 17مواد دیده از مسئولیت بري شود.زیان
د.کنتقویت می

ها تغییـري اساسـی در مبنـاي    ن و لوازم شخصی آناحمل مسافررةپروتکل گواتماال دربا
ةنحوکه معافیت موضـوع مـاد  بدین؛پروتکل گواتماال)6ة(مادکرد ونقل ایجاد ي حملدمتص
و بـر ایـن اسـاس متصـدي حمـل مسـئول       کـرد طور کلی حذف کنوانسیون ورشو را به20

تواند بـا اثبـات عـدم    اي است که در حمل ایجاد شده است و نمیهرگونه خسارت و صدمه
ۀکه متصدي حمل ثابت کند خسارت و صـدم ند، مگر اینکخود را از مسئولیت بري تقصیرْ

و نبوده است.اه معلول فعل شدوارد
ونقل تغییر پیدا کرده اسـت و  متصدي حملمونترال مبناي مسئولیت 1999در کنوانسیون 

واحـد حـق برداشـت باشـد مسـئولیت متصـدي       صد هـزار خسارت تا ۀکه مطالبدرصورتی
خـود و کارکنـانش را از   تقصـیري تواند با اثبات بیبر نظریه خطر است و متصدي نمیمبتنی
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در ورود زیـان  دیـده اثبات تقصـیر زیـان  د و تنها راه معافیت از مسئولیتکنمسئولیت معاف 
واحـد برداشـت ویـژه   صـد هـزار  دیـده از  جبران خسارت زیانۀکه مطالبو درصورتی5است

(special drawial right)بینـی شـده اسـت و    و پیشاباشد، فرض مسئولیت مطلق براي تربیش
ن خود یا با اثبـات تقصـیر   تقصیري خود و عامالدیده و بیبا اثبات تقصیر زیانبنابراین حتی

.کنوانسیون ورشو)21ةماد2(بند شودالث از مسئولیت معاف نمیث

مسئولیتۀزمان آغاز و خاتم. 4
. آیـا از  استونقل هوایی در حکم انعقاد قرارداد مسافر از متصدي حملتوسطتخرید بلی

د یـا زمـانی   گـرد مسئولیت متصدي آغاز میدشو) منعقد میتزمانی که قرارداد (خرید بلی
؟ عملیات پرواز به چه مفهومی اسـت  شودشود که عملیات پرواز آغاز شروع میمسئولیت 

توان گفت از زمانی که مسافر در سالن فرودگاه حضـور  آیا میشود.و چگونه مشخص می
شود و اگر پس از حضور مسافر در فرودگـاه خسـارتی   یابد مسئولیت متصدي آغاز میمی
ست یا باید گفت از زمـانی کـه کـارت پـرواز را     امجاز و وارد آید، سخن از مسئولیت ابه 

و منتظر سوارشـدن بـه   ردکند یا حتی از زمانی که در سالن ترانزیت حضور دادریافت می
فقـط ل بود که ایـن زمـان   ئیا باید در تفسیري مضیق قاشودمسئولیت آغاز میهواپیماست

ـ  شودمیدر قلمرو زمانی است که مسافر وارد هواپیما  و از هواپیمـا  اا خـروج  و درنتیجـه ب
؟یابداین مسئولیت خاتمه می

بارهسهولت دراینتوان بهواقع نمیدرمقررات روشنی وجود ندارد و ،خصوصایندر
اي قلمرو این مسئولیت را مشـخص  سادهطوربه17ةمادسخن گفت. کنوانسیون ورشو در

مسئول خسـارتی اسـت کـه    ونقل متصدي حمل«ماده مقرر شده است:این در .کرده است
مشـروط بـر   ،گـردد درصورت فوت یا جرح و یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسـافر مـی  

موجد خسارت در داخل هواپیما و یا در حین عملیات پیاده یا سوارشدن رخ ۀکه حادثاین
.»داده باشد

حـوادث داخـل هواپیمـا در قلمـرو ایـن      تمـامی مـاده  مطابق بـا ایـن  کهرسدنظر میهب
هواپیما در فرودگاه متوقف باشـد یـا   کهکندگیرد. در این فرض فرقی نمیئولیت قرار میمس
ایـن مسـئولیت   ،چنـین هـم در حین پرواز یا فرود هواپیما اتفـاق افتـاده باشـد.    هکه حادثاین

شدن یا سوارشدن بـه هواپیماسـت، مگـر    گیرد که مسافر درحال پیادهزمانی را نیز فرامیمدت
اگـر حادثـه عرفـاً    حتیونقل یکی از اسباب معافیت را به اثبات برساند،حملکه متصدياین

در داخل هواپیما و در حین سوارشدن باشد.
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پـرواز یـا   ۀ، اگر مسافر بدون توجه به مقـررات ایمنـی پـرواز یـا اخطارهـاي خدمـ      مثالً
تـوان  ی، نمشودکه موجب خسارت انجام دهداقدامیالکترونیکی داخل هواپیماهايتعالم

ن امسـافر چتـر علیـه ك.ال.ام رویـال   ة احتیاطی دانسـت. در پرونـد  متصدي را مسئول این بی
ـ امسـافر کـه ایـن بـر مبنـی هـا چـراغ قرمـز   سوار هواپیما شدند و پـس از اسـتقرار آن   دن بای

منظـور  عالمت بهاین ن بدون درنظرگرفتن اد. یکی از مسافرشکمربندهایشان را ببندند روشن 
را از هواپیمـا  شپایاستکه پلکان هنوز در جاي خوددخترش و با تصور اینخداحافظی با

صـدمه  شو پـای ین سقوط کردیو از باال به پاابیرون گذاشت و چون پلکان برداشته شده بود 
کنـد در بـروز خسـارت نقشـی نداشـته و      ثابـت دید. در این سانحه چون متصدي توانست 

براي اخـذ خسـارت   راده بود، دادگاه ادعاي مسافرشتوجهی خود موجب حادثه مسافر با بی
Chuter(دکـر رد  v. KLM Royal Dutch Airlines and Allied Aviation Services International

Corporation 1955(.
گونه خـدمات اسـتفاده   براي تعیین آغاز مسئولیت باید از عرف خاص مورد عمل در این

میـان  توان سخنی از مسـئولیت متصـدي بـه   با ورود فرد به فرودگاه نمی،طور معمولهد. بکر
مسئولیت متصدي زمانی اسـت کـه مسـافر خـود را در اختیـار شـرکت       ،قاعدهبرطبق آورد.

کنـد.  سوارشدن به هواپیما اقـدام مـی  براينظر و دستورات او دهد و تحتهواپیمایی قرار می
شـود کـه مسـافر    ی مسئولیت عرفاً از زمـانی آغـاز مـی   شروع زمانکهرسدنظر میهب،بنابراین

سوارشدن به هواپیماست. البته ممکـن اسـت از زمـان    ةو آمادکند میکارت پرواز را دریافت 
هرحال پس از ولی به،زمانی (کم یا زیاد) طول بکشددریافت کارت پرواز تا سوارشدن مدت

دهـد و بـه عالئـم و    متصدي قرار میدریافت کارت پرواز است که مسافر خود را در اختیار 
شـدن در  دهد. اگرچه پس از دریافت کارت پـرواز تـا داخـل   دستورات متصدي گوش فرامی

سـالن  ایـن  کننـدگان  یکـی از اداره فقـط اي به نام سالن ترانزیت وجود دارد که هواپیما محوطه
و واقـع سـالن ترانزیـت خروجـی در کنتـرل فرودگـاه اسـت       درونقـل اسـت و   متصدي حمل

ممکـن اسـت گفتـه شـود در مـواقعی کـه       .هاي مختلفی نیز با فرودگاه همکاري دارندشرکت
بایـد  توان متصدي را مسـئول دانسـت و در ایـن فـرض     نمیدهدخسارتی در فرودگاه رخ می

کـه ه به مسافر باشند. اما در پاسخ باید گفـت شدمسئوالن فرودگاه مسئول جبران خسارت وارد
و فرض مسئولیت متصدي قابـل قبـول   ادیده و سهولت جبران خسارت براي حفظ حقوق زیان
چـه  توانـد آن می،ندککه متصدي بتواند قصور مسئوالن فرودگاه را ثابت است، منتهی درصورتی

اسـت کـه   اند دریافت دارد. طبیعیرا پرداخته است از اشخاصی که موجب ورود خسارت شده
.شودمیمقصد ۀمسافر وارد ترمینال ورودي در نقطتواند زمانی باشد که زمان خاتمه نیز می
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لحـاظ مـه غلـیظ نتوانسـت در     دیگر یکی از هواپیماهاي خطوط خوانـده بـه  ییادر دعو
(متصـدي  شـرکت آن زمانی که هواپیما آمادة پرواز شـد  بنابراینند، کشده پرواز برنامۀ تنظیم

د. کـر ن را دعوت به تسریع در سوارشـدن  اوجودآمده مسافرهجبران تأخیر ببرايونقل) حمل
(خواهـان)  نان بـه هواپیمـا یکـی از مسـافر    اجایی و انتقال مسافرهدر جابکردنعجلهعلتبه

سوارشدن به هواپیما تعادل خـود  برايهاي ساختمان ترمینال فرودگاه آمدن از پلهینیهنگام پا
اهـان طـی دادخواسـتی    خود.شـ را از دست داد و پس از برخـورد بـا زمـین دچـار صـدمه      

،وقـوع نپیوسـته بـود   ه در داخل هواپیما بهشدخواستار جبران خسارت شد. اگرچه زیان وارد
ي خواهان براي دریافت خسـارت چنـین   ادادگاه فدرال جمهوري آلمان با پذیرش طرح دعو

ن انـد، مسـافر  کن را به سوارشدن دعـوت مـی  اهنگامی که شرکت هواپیمایی مسافر«رأي داد:
شـرکت خوانـده را مسـئول خسـارات     ؛ بنـابراین، »شـوند و محسـوب مـی  ادر اختیـار  کامالً
1960Novemberrd3f Berlinoericht)gf Appeal (KammeroThe Court(ه دانسـت شـد وارد

1961Novemberth29nd Federal Courta(.
و در سـالن  کنـد مـی از زمانی که مسافر کارت پـرواز را دریافـت   گفت کهباید ،درنتیجه

اگر مسافر از ایـن  بنابراین،د. شومسئولیت متصدي آغاز مییابدمیترانزیت خروجی حضور 
هرچنـد ایـن   ،د و خسارتی متحمل گردد، متصدي مسئول استوزمان به بعد دچار حادثه ش

زیـرا از زمـان   اسـت؛ که در کنتـرل فرودگـاه   باشدواقعه در سالن ترانزیت خروجی رخ داده
و اقـدام  اگیـرد و تحـت دسـتور    ي قرار میدلن ترانزیت مسافر تحت کنترل متصورود به سا

زمان خاتمۀ مسـئولیت متصـدي نیـز زمـانی اسـت کـه مسـافر وارد        که کند. بدیهی است می
.شودمقصد ۀترمینال ورودي در نقط

وادث خارج از هواپیما و فرودگاهمسئولیت استثنایی متصدي براي ح. 5
گیرد مربـوط بـه زمـانی اسـت کـه هواپیمـا در       مورد بحث قرار نمیدیگري که معموالًۀنکت

شـود و در محـل   وهوا مجبور به تغییـر مسـیر مـی   استثنایی ازقبیل بدي آباوضاع و احوالی
نظـر متصـدي تـا زمـان     ن تحتاآید. در این وضعیت مسافردیگري به غیر از مقصد فرود می

الؤایـن سـ  شوند. حـال ممکـن اسـت   داده میآغاز مجدد پرواز در مکانی مانند هتل اسکان 
متصـدي را مسـئول   چنـان هـم توان د که درصورت بروز خسارت به مسافر آیا میشومطرح 

از قبـل،  جاکه مسئولیت متصدي عرفاً مربوط به عملیات پـرواز اعـم  دانست یا باید گفت ازآن
بنـابراین سـت، هـا نی دورهایـن  یـک از  و ایـن مصـداق هـیچ   اسـت یا بعد از آن ،حین پرواز
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ل به آن بـود کـه حادثـه داخـل     ئتوان متصدي را مسئول شناخت یا در تفسیري موسع قانمی
ه در شـد شود و متصدي مسئول جبران خسارات واردهواپیما یا حین عملیات پرواز تلقی می

آید.شمار نمیهرچند که عمالً در زمان عملیات پرواز به،شوداین زمان نیز تلقی می
هـاي حقـوقی   خصوص در نظامواحدي دراینۀزیرا روی،ال دشوار استؤین سپاسخ به ا

هاي حقـوقی  و برخی از نظامدانندمیاتخاذ نشده است و برخی متصدي را از مسئولیت مبرا
هاسـري علیـه شـرکت    «ةاند. در پرونـد بینی کردهو مسئولیت را پیشابا تفسیري موسع براي 

و در محلی خـارج از فرودگـاه   شد هواپیما از مسیر اصلی خود خارج »ایریسئهواپیمایی سو
ساعت به یک هتـل منتقـل شـدند.    24اش پس از مقصد به زمین نشست. خواهان و خانواده

کنوانسـیون ورشـو پـذیرفت و    17ةدادگاه نیویورك در این پرونده تفسیر موسـعی را از مـاد  
انـد  نسیون ورشو بدون شک بر این فرض بودهنویسان و طراحان کنواپیش«گونه رأي داد:این

طور فیزیکـی داخـل هواپیمـا    محدود به زمانی نیست که مسافر به“داخل هواپیما”که مفهوم 
شـدن وي در  باشد، بلکه این زمان شامل کل مدت بین سوارشدن مسافر از نقطۀ مبدأ و پیـاده 

ث را در مفهـوم عملیـات   گونه حـواد قضایی که اینۀاز روینظرگردد. صرفمحل مقصد می
کنوانسـیون  17ةکنـد کـه بایـد از مـاد    داند، عدالت قضایی نیز اقتضا میشدن میسوار و پیاده

تفسیر موسع از مفهوم عملیات سوارشدن به هواپیمـا  ئۀقضایی و اراۀ رویع نمود.ستفسیر مو
قـرار  شود که مسـافر خـود را در اختیـار و تحـت کنتـرل متصـدي حمـل        از زمانی آغاز می

Husseriy)» دهدمی v. Swiss Air Transport 1975).
ونقل شامل اشـخاص  موجب کنوانسیون ورشو مسئولیت متصدي حملاست که بهگفتنی
،ندشـو شود که مسافر هواپیما تلقـی نمـی  شود. اشخاص ثالث به کسانی اطالق میثالث نمی
کارکنان هواپیما نیز مشـمول  ،چنینموجب حوادث هوایی دچار خسران گردند. همهرچند به

د.یستنمقررات کنوانسیون ورشو ن

هواییۀمیزان خسارت قابل پرداخت در حادث. 6
ه به کاال و لوازم شخصیشدسارت واردمیزان مسئولیت ناشی از خ1,6
ونقل مسـئول خسـاراتی اسـت    متصدي حمل«دارد:میکنوانسیون ورشو مقرر18ةماد1بند 

.»گرددشده یا کاال وارد مییا مفقودشدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبتکه درصورت انهدام 
راه مسافر داخل هواپیما شده که خود دو گونـه  همتواند شامل اموالی باشد که بهمی»کاال«

و رسـید  دادهاست: یا باري است کـه مسـافر هنگـام دریافـت کـارت پـرواز آن را تحویـل       
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که بدون ثبت امـوال  گردد یا اینشده تعبیر میشخصی ثبتدارد که از آن به لوازم دریافت می
نشـده  برد که اصطالحاً بـه آن لـوازم شخصـی ثبـت    لوازم شخصی خود را داخل هواپیما می

شود که مسافر فراتر از میـزان مجـاز اقـدام بـه     شود که برخی از مواقع مشاهده میاطالق می
کاال شامل اموالی است که صـاحب کـاال بـه    ،چنینده است. همکرحمل بار به داخل هواپیما 

ایـن ده است تا شخص ثالثی در مقصـد کرو بارنامه دریافت کردهونقل تسلیمي حملدمتص
گیرد.ببار را تحویل 

22ةمـاد 2ه به لوازم شخصی یا کـاال بنـد   شددرخصوص میزان مسئولیت خسارت وارد
و متصـدي  شده اسـت لئنشده قاتشده و ثبمنطقی بین لوازم ثبتیکنوانسیون ورشو تفکیک

درمـورد لـوازم   «بنـد آمـده اسـت:   ایـن  ده اسـت. در  کره شدرا مسئول جبران خسارت وارد
ونقل درمورد هـر کیلـوگرم بـه مبلـغ     شده یا حمل کاال مسئولیت متصدي حملشخصی ثبت

ونقـل  که فرستنده هنگام تحویل بسته به متصدي حمـل مگر آن،گرددفرانک محدود می250
.»اي اظهار نموده و درصورت لزوم وجه اضافی پرداخته باشدزش ویژهار

هـا  داري آنی کـه مسـئولیت نگـه   ئدرمـورد اشـیا  «د:کنـ همان ماده اضافه می3در بند اما
هـر مسـافر   درقبـال ونقل از پنج هـزار فرانـک   مسئولیت متصدي حملاست،مسافر ةعهدبه

.»شودتر نمیبیش
د، تغییـري در  شپروتکل الهه حذف 11ةموجب مادورشو بهکنوانسیون22ةاگرچه ماد

کاال و لـوازم شخصـی   درقبالمیزان مسئولیت متصدي چنانهمد و شمیزان مسئولیت ایجاد ن
نشده ثابت باقی ماند.شده و ثبتاز ثبتاعم

جدیـد مـالك   ةپروتکل این اسـت کـه در مقـرر   11ةماد»ب«قابل توجه در بند ۀاما نکت
شـدن یـا تـأخیر در ارسـال قسـمتی از لـوازم       پرداخت خسارت درصورت فقدان و معیـوب 

ـ درحالی،ده استشاي است که ارسال وزن محمولهفقطشده یا کاالشخصی ثبت نظـر  هکه ب
باشد که دچار خسارت شده است.ايمیزان کاال یا محمولهباید بهکهرسدمی

خسـارتی اسـت   ونقل مسئولمتصدي حمل«ند:کاضافه میکنوانسیون ورشو نیز19ةماد
،بنـابراین .»گـردد یا کـاال ناشـی مـی   ،ونقل هوایی مسافر، لوازم شخصیکه از تأخیر در حمل

چنین تـأخیر در ارسـال بـار    و ورود صدمه به کاال و لوازم شخصی و همشدن،انهدام، مفقود
سـاس، میـزان مسـئولیت متصـدي     بـر ایـن ا  ونقل است.ي حملدنیز مشمول مسئولیت متص

ةمـاد 3و بنـد  اسـت فرانک طالي فرانسـه  250ازاي هر کیلوگرم ونقل در این موارد بهحمل
ينشـده (اشـیا  را درخصوص لوازم شخصی ثبـت يکنوانسیون نیز میزان مسئولیت متصد22
ده است.کرفرانک طالي فرانسه تعیین پنج هزارراه مسافر) هم
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موجـب  شـده و غیـر از آن بـه   از ثبتدرمورد لوازم شخصی اعميمیزان مسئولیت متصد
فرانک افزایش یافت، ولی درمورد حمـل کـاال همـان میـزان     پانزده هزارپروتکل گواتماال به 

6این پروتکل قابلیت اجرایی پیدا نکرد.اما، استقبلی 

درخصوص تأخیر در حمل کاال خسارتی که ممکن است مشمول کنوانسـیون گـردد دو   
،شـود و دیگـر  ی کـه بـه کـاال یـا لـوازم شخصـی وارد مـی       هـای خسـارت ،ع است: یـک نو

19ةبـه اطـالق مـاد   آیـد. باتوجـه  النفع به صاحب کاال وارد میسبب عدمی که بههایخسارت
ونقل مسئول هرگونـه خسـارتی اسـت کـه     متصدي حملکه توان گفت کنوانسیون ورشو می

شود.تأخیر حادث میۀعرفاً در نتیج
و از بـین رفتنـد.   نـد لحاظ تـأخیر خسـارت دید  کاالهاي فاسدشدنی بهاي هپرونددر

ه اسـت شدونقل مسئول خسارات واردي حملددادگاه استیناف پاریس رأي داد که متص
)Societe Transports Darmor 14 Ae. v. Societe La Langouste et al. 1974(.

ي شرکت با مسئولیت محدود پنالپینا علیه شـرکت بـا مسـئولیت محـدود دنشـل      ادر دعو
دسـامبر بـه مقصـد    21در تـاریخ  امـا دسامبر به نیاگـارا برسـد،   2قرار بود محموله در تاریخ 

رسید. دادگاه رأي داد که تأخیر ایجادشده غیرمعقول است و خوانده مکلف شـد بابـت ایـن    
Panalpina International Ltd(خسـارت بپـردازد  ادعـو ةتأخیر برابر کنوانسیون بـه خوانـد   v.

Densil underwear Ltd 1981, Lioyd's reports.(
رفـتن کـاال یـا تلـف و     موجـب ازبـین  در حقوق ایران نیز خسارات ناشی از تأخیر که

النفـع بـه   سـبب عـدم  اما درمورد خساراتی که به،شود قابل جبران استخسارت به آن می
اگرچـه  ). 143: 1361نظر وجود دارد (کاتوزیانآید اختالفیا مسافر وارد میصاحب کاال 

دادرسـی مـدنی جدیـد    النفع با وضع آیـین در حقوق ایران دریافت خسارت ناشی از عدم
خسارتی که ناشی از تأخیر در حمل کاال باشد مشـمول  کهرسدنظر میهباماوجود ندارد، 

رفاً تأخیر در حمل کاال موجب برقـراري مسـئولیت   صکهد. بدیهی استشومیکنوانسیون 
ضرر و زیانی هـم متوجـه صـاحب کـاال     مدتيبر انقضا، بلکه باید عالوهیستي ندمتص

شده باشد.
م. علیه شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران متصـدي حمـل   آقاي مجیدةدر پروند

خوانـده  امـا را از تهران به آلمان ارسال کنـد،  کیلوگرم198متعهد شد دو عدل فرش به وزن 
ها را تسـلیم شـخص   ده بود، آنکرکننده در بارنامه تعیین جاي تحویل به شخصی که ارسالهب

).1377(کامیار کرددیگري 
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ریـال بابـت قیمـت    937098مبلـغ  ۀایر مطالبـ در دعواي دیگري خواهان از شرکت ایران
قـانون  386ةاستناد مادهتهران خوانده را ب2گاه حقوقی داد45ۀد. دادگاه بدوي شعبکرفرش 

اسـتناد  هایر دادگاه تجدیدنظر بد. پس از اعتراض ایرانکرتجارت محکوم به پرداخت خواسته 
کیلوگرم بوده اسـت، خوانـده را بـه    198که وزن کاال نظر به اینوکنوانسیون ورشو22ةماد

د و کـر به رأي صادره اعتـراض  دوبارهایر ایراند.کرگرم طال محکوم میلی495000پرداخت 
 گـرم طـالي   3235کیلـوگرم معـادل   198زاي با این استدالل که چون مسئولیت خوانـده درا

دادگـاه  امـا ،خواهان است خواستار نقض رأي شـد ۀمبلغ بیش از خواستاین خالص است و 
د (همان).کرتجدیدنظر با رد ادعاي تجدیدنظرخواه رأي دادگاه بدوي را تأیید 

خسـارات ناشـی از   ۀمطالبـ ۀآقـاي مرتضـی دادخواسـتی بـه خواسـت     يدیگرايدر دعو
ایر را بـه پرداخـت   و دادگاه شرکت ایرانکرد ریال مطرح 8700000مفقودي اجناس به مبلغ 

آسـیا  ۀدر دعـوایی دیگـر شـرکت بیمـ    .کـرد ازاي هر کیلوگرم محکوم فرانک فرانسه به250
دیـدگی در  خسارت ناشی از آسـیب ۀمطالبۀایر به خواستدادخواستی به طرفیت شرکت ایران

دادگاه عمومی تهران مستند بـه کنوانسـیون ورشـو و    1101ۀد که شعبکرعدد پالت دوحمل 
حکم به پرداخـت  1364هاي هواپیمایی در پروازهاي داخلی مصوب قانون مسئولیت شرکت

خواهـان  ۀکـه خواسـت  بـه ایـن  د. دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجهکرفرانسه فرانک 15875جمعاً 
درمـورد  و کـرد دادنامـه را تأییـد  ۀریال بوده صرفاً تا معادل مبلغ خواسـت 14400000ۀمطالب

د (همان).شمازاد بر آن دادنامه نقض و کان لم یکن 
ونقـل  کنوانسـیون ورشـو متصـدي حمـل    18ةمادمطابق باکهشودمالحظه می،بنابراین

هوایی مسئول خساراتی است که درصورت انهدام یا مفقودشدن یا صدمه به لـوازم شخصـی   
کنوانسـیون نیـز میـزان مسـئولیت متصـدي را      22ةمـاد 2د. بنـد  شوشده یا کاال وارد میثبت

ـ   شده (بار هـم درمورد لوازم شخصی ثبت ازاي هـر  بـه ارسـالی) ۀراه مسـافر) و کـاال (محمول
همان کنوانسیون میـزان مسـئولیت   22ةماد3ده است. در بند کرفرانک محدود 250کیلوگرم 

ده اسـت.  کرفرانسه محدود فرانک طاليبه پنج هزارراه مسافر را هميزاي اشیامتصدي درا
5/65میـزان  هـر فرانـک فرانسـه را بـه    ۀکنوانسیون ورشو نیـز مـالك محاسـب   22ةماد4بند 
صد هزارم توصیف کرده است.هگرم طال با عیار نُمیلی

هاي هواپیمایی ایرانی در پروازهاي داخلـی و  خسارت قابل پرداخت درخصوص شرکت
هـاي هواپیمـایی ایرانـی    المللی تا زمان تصویب قانون تعیـین حـدود مسـئولیت شـرکت    بین

5/65کـه  1392ابسـتان  د، که بانک مرکـزي در ت شانجام مییادشده) با مالك 11/05/1391(
میـزان  بنـابراین وکـرد ریـال بـرآورد  65000گرم طال با عیار نهصـد هـزارم را حـدود    میلی
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امـا ریـال تعیـین شـد.    16250000ازاي هر کیلوگرم بالغ بـر ونقل بهمسئولیت متصدي حمل
نظـر وجـود داشـت، قـانون     فرانک طـالي فرانسـه اخـتالف   ۀنحوة محاسبدرموردجاکه ازآن

د.کربینی دیگري را براي محاسبه پیشةقاعدجدید
پیشین درخصـوص بـار و اثاثیـه دچـار تغییـر      ةقاعد1391البته در قانون جدید مصوب 

هاي هواپیمایی ایرانی درمورد بـار و اثاثیـه   این قانون مسئولیت شرکت1ةموجب مادد. بهشن
ایجـاد نشـده   یث تفاوتی براساس مقررات کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه است و از این ح

براسـاس  امـا . سـت االجرامقررات کنوانسیون ورشـو و پروتکـل الهـه الزم   چنانهمو است
واحـد صـندوق   (16600SDRفرانـک طـالي فرانسـه بـه     250000قانوناین 1ةمادةتبصر
1ةمـاد ة. تبصراستدالر 5/1نیز برابر با SDRسازي شده است و هر المللی پول) معادلبین

16600فرانک را برابـر بـا   250000و 8300SDRفرانک را معادل 125000این قانون صرفاً 
SDRازاي فرانک طالي فرانسه (میزان خسـارت بـه  250تکلیف ، اماده استکرسازي معادل

راه مسـافر) را مشـخص   هـم يازاي اشـیا فرانک (میزان خسارت بهپنج هزارکیلوگرم) و هر
کـه بایـد   یا ایـن ندکبه دالر تعیین 16600SDRتناسب باید این مبالغ را بهنکرده است که آیا 

؟دکرصریح قانون عمل ص براساس ن
فرانک طالي فرانسه را برمبنـاي  پنج هزار و 250باید مبالغ کهرسدنظر میاگرچه به

فرانک طالي فرانسـه برابـر   250د که در این صورت کرمحاسبه 16600SDRنسبتی از 
332SDRفرانـک طـالي فرانسـه را برابـر بـا      پنج هزاردالر) و 9/24(یا 6/16SDRبا 

ایـن محاسـبه دور از شـبهه و خـالی از اشـکال نیســت و      امـا دالر) خواهـد شـد،   498(یـا 
شـاید تـداوم محاسـبه    اي نکرده اسـت و  کنوانسیون ورشو و قانون جدید به این شیوه اشاره

فرانک طالي فرانسه دور از ذهن نباشد، اگرچـه کنوانسـیون مـونترال میـزان     ۀبرمبناي محاسب
ده است.کرتعیین SDRهفدهازاي هر کیلوگرم بهرا خسارت قابل پرداخت 

ه به مسافرشدمیزان مسئولیت درخصوص خسارت وارد2,6
فرانـک  125000براي هر مسـافر  را متصدي کنوانسیون ورشو میزان مسئولیت 22ةماد1بند 

250000یعنـی  ،پروتکل الهه نیز این میزان را به دو برابـر 11ةماد1و بند کرده استتعیین
فرانک طالي فرانسه افزایش داد.

فرانـک طـالي   1500000اجراسـت ایـن میـزان را تـا    پروتکل گواتماال که فاقد ضمانت
فرانسه افزایش داد.
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نـد از فـوت یـا جـرح یـا      اد عبـارت کـر توان براساس آن ادعاي خسارت مواردي که می
کنوانسیون ورشو) یـا هرگونـه تـأخیري    17ةد (مادشوهرگونه آسیب بدنی که متوجه مسافر 

حداکثر مسـئولیت متصـدي   .کنوانسیون ورشو)19ة(مادن رخ دهداونقل مسافرکه در حمل
و بـیش از ایـن مبلـغ مسـئولیتی متوجـه      هزار فرانک فرانسه اسـت  250حمل نیز محدود به 

متصدي نیست.
مجلـس بـه کنوانسـیون ورشـو و     1354مصـوب خـرداد   ةواحـد موجب مادههکشور ما ب

هـاي  موجـب قـانون تعیـین حـدود مسـئولیت شـرکت      و بـه شد هاي الحاقی ملحق پروتکل
د مجلس شـوراي اسـالمی و تأییـ   1364هواپیمایی ایران در پروازهاي داخلی کشور مصوب 
هاي الحاقی به پروازهاي داخلـی تسـري   شوراي نگهبان مقررات کنوانسیون ورشو و پروتکل

25/8/1374مـورخ  ،شوراي نگهبان در پاسخ به استعالم وزیر راه و ترابـري وقـت  ، امایافت
هاي هوایی دربرابر کشـورهاي عضـو اسـت و مربـوط بـه      اعالم داشت که مسئولیت شرکت

.نیستداخلی افراد ایرانی در پروازهاي
دیگري اعالم داشت کـه فقـط مقـدار دیـه بـه وراث      ۀشوراي نگهبان در نظری،چنینهم

ندارند.یر وجوه حقگیددر مقابلمقتول تعلق دارد و 
د و شـ شوراي نگهبان مانع اجراي کنوانسیون ورشـو و پروتکـل الهـه ن   ۀاگرچه دو نظری

یی به کنوانسیون ورشـو و پروتکـل   محاکم در تعیین میزان مسئولیت متصدي در حوادث هوا
کـه  هـایی هالهه استناد کردند، ولی بـه هـر تقـدیر وجـود نظـرات شـوراي نگهبـان و شـبه        

ایـن  نحوة فرانک طالي فرانسه وجود داشت، سرانجام موجب شـد کـه   ۀدرخصوص محاسب
قانون به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد.

هواپیمـایی ایرانـی آخـرین وضـعیت     هـاي تعیین حدود مسئولیت شرکتقانونمطابق با
قرار است:دینهاي هواپیمایی ایرانی درمورد مسافر بمسئولیت شرکت

ن ایرانی در پروازهـاي داخلـی   اهاي هواپیمایی ایرانی در مقابل مسافرمسئولیت شرکت.1
؛مطابق قانون مجازات اسالمی و به میزان دیه

ن ایرانـی در پروازهـاي   اهـاي هواپیمـایی ایرانـی در مقابـل مسـافر     مسئولیت شـرکت .2
هزار فرانک طـالي فرانسـه   250المللی مطابق کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه تا سقف بین

؛دالر24900معادل 16600SDRقانون به این 1ةماد6ةو برابر تبصر
ن خـارجی چـه در پروازهـاي    امقابل مسافرهاي هواپیمایی ایرانی در شرکتمسئولیت.3

المللی برابر کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه.داخلی و چه در پروازهاي بین
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هـاي هواپیمـایی ایرانـی    تعیین حدود مسئولیت شرکت«زیادي به قانون ياهاگرچه انتقاد
چـه  آنامـا د، کردیگري بررسی خواهیم ۀوارد است که آن را در مقال» 11/05/1391مصوب 

گفته است.اکنون قابل اجراست مقررات پیش

تالف درخصوص پرداخت خسارت معنوياخ3,6
تر از حقوق مـادي بـوده اسـت، همیشـه ایـن      اگرچه همواره حقوق معنوي براي انسان باارزش

ـ    شدتوان براي خسارات واردال مطرح بوده که آیا میؤس خسـارت ۀه بـه حقـوق معنـوي مطالب
تحریر درآمـده  ۀمندي به رشتو مطالب ارزشاست موضوع فراوان این کرد. بحث درخصوص 

صـدوهفتادویکم یـک استناد اصلدر حقوق ایران بهکهتوان گفتمییطور اجمالهولی ب،است
مهـم فقهـی الضـرر جبـران خسـارت      ةچنین برمبناي قاعـد ر قوانین و همگیدقانون اساسی و 
نظر است.آن به پول اختالفدرخصوص تقویم و فقطشده استمعنوي پذیرفته

ال مطـرح اسـت کـه آیـا     ؤهوایی نیز این سـ ۀدرخصوص خسارت معنوي ناشی از حادث
بر خسارت مـادي  هوایی عالوهۀه به مسافران یک حادثشدهاي روحی واردو آسیبهاهصدم

هـاي تروریسـتی   قابل جبران است؟ معموالً ایجاد زیان مادي ناشی از هواپیماربایی یا عملیات
گونـه  شـود. درخصـوص جبـران ایـن    بروز خسـارت معنـوي بـراي بازمانـدگان مـی     باعث

ــارت ــا خس ــتالفه ــیش  اخ ــتالف ب ــن اخ ــود دارد و ای ــر وج ــارت نظ ــیر عب ــر در تفس ت
»tlesioncorporelle « در حقوق فرانسه و عبارت»rbodilyinjuy «استال در حقوق کامن.

rosma)اي در پرونده v. trans world air linesinc دادگاه اسـتیناف نیویـورك چنـین    (1974
مستقیم ناشی از صدمۀ بدنی باشـد قابـل جبـران    طور بهکه ايصدمۀ روحیفقطرأي داد که 

Isabella Henrietta Philepina(قابــل جبــران نیســت» تنهــاییبــه«اســت و صــدمۀ روحــی

Diederiks-Verschoor, VladimírKopal(.
ویـورك چنـین رأي داد کـه    دیگري که مربوط به هواپیماربایی بود دادگاه نیةاما در پروند
و جبـران شـود و مشـمول عبـارت     یـرد تواند مورد حکم قرار گمی»تنهاییبه«صدمۀ روحی 
Husserl)گردد خسارات می v. Swiss air transport 1973).
مـونترال  1999روحی در کنوانسـیون  هايهاي فراوان براي درج خسارتتالشباوجود 
از مـذاکرات مقـدماتی اعضـاي    به خسارت بدنی اشاره کرده اسـت هرچنـد  فقطکنوانسیون 

امضاکنندگان قصد داشتند که جبران خسارت را توسـعه  تربیشآید که کنوانسیون چنین برمی
نند.کقابل جبران ذکر هاي بدنیِهاي روحی را درکنار خسارتو جبران خسارتهندد
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مـوارد  تربیشالملل در بینۀاست که در عرصتوان نتیجه گرفت این چه میآن،هرحالبه
مشـمول  شـود بـدنی بـه مسـافر تحمیـل مـی     هايرا که از خسارتايمعنويهايخسارت

هـاي ولی محاکم تمایلی بـه صـدور حکـم بـه جبـران خسـارت      ، دانندکنوانسیون ورشو می
بدنی ندارند.هايروحی مستقل از خسارت

موجـب آن مـادر یکـی از    که بـه شد خصوص مطرح اي درایندر حقوق ایران نیز پرونده
فوت فرزندش از دادگـاه درخواسـت   علتبه»آسمان«شرکت خدمات هواپیمایی هايخلبان

بـه عـدم شـمول دریافـت     دادگاه حقوقی یک تهـران باتوجـه  35ۀد. شعبکرخسارت معنوي 
میلیـون  میـزان پـنج   غرامت موضوع کنوانسیون ورشو خواهان را مستحق دریافت خسارت به

).1377:89ریال دانست (کامیار
ۀروحـی برمبنـاي کنوانسـیون ورشـو در عرصـ     هايکه اصل پذیرش خسارتنظر به این

در و بایـد  استتر پذیرش آن در محاکم ایران بسیار سخت،روستهالملل نیز با ابهام روببین
ـ   کـر روحی مستند به قوانین داخلی بسـنده  هايجبران خسارت ه کنوانسـیون  د، چـه ایـران ب

ده است.شده است، ملحق نکرروحی را هموارتر هايمونترال که پذیرش خسارت

هنگام تأخیر در پروازمیزان مسئولیت متصدي 4,6
اي به مسافر وارد شـود یـا   عدیدههايوقتی تأخیري در حمل رخ دهد ممکن است خسارت

ین وضعیت را در پی داشـته باشـد.  تواند همکه تأخیر در ارسال کاال یا رسید دیرهنگام میاین
ونقل مسئول خسارتی است کـه از تـأخیر   متصدي حمل«کنوانسیون ورشو 19ةموجب مادبه

.»گرددیا کاال ناشی می،ونقل هوایی مسافر، لوازم شخصیدر حمل
اظهـارنظر  صـراحت بـه کنوانسیون درخصوص میزان پرداخت غرامت در صورت تأخیر 

تـوان  پروتکل الهه می11ةماد1کنوانسیون و بند 22ةبه اطالق مادولی باتوجه،نکرده است
فرانک طالي فرانسه است.250000گفت که حداکثر مسئولیت متصدي درصورت تأخیر

راونقـل اشـخاص  کنوانسیون مونترال میزان خسارت ناشـی از تـأخیر در حمـل   22ةماد
ن مسئولیت تأخیر در حمـل بـار هـر    میزاولی،داندمیمحدود 4150SDRبراي هر مسافر به 

ماده درخصوص تأخیر در حمـل کـاال   این تعیین کرده است. SDRهزارمسافر را محدود به 
و اشده بـراي تـأخیر حمـل مسـافر یـا بـار       درنظرگرفتهۀتر از جریمینیمراتب پااي بهجریمه

از نـد اعبـارت است. مصادیق تـأخیر نیـز   محدود کردهSDRهفدهکرده و آن را به بینی پیش
دیررسیدن به مقصد.و مازاد بر ظرفیت پرواز، تابطال پرواز، فروش بلی



1399بهمن یازدهم،سال بیستم، شمارة ،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش376

رسـیدگی بـه امـور    1388برابـر دسـتورالعمل مصـوب    نیـز کشـوري هواپیماییسازمان
هـاي هواپیمـایی   شـرکت تمـامی هنگام تأخیر پرواز یا ابطال پروازهاي داخلی بـه  رانامسافر
بـه کـه ایـن ازنظرصرفوپروازتأخیردرصورتنامسافرحقوقآنموجبکه بهدکرابالغ 
. دانسـت شـده تعیـین مئجـرا دریافـت بـراي محـق باشد،نشدهیاشدهواردخسارتیمسافر
هواپیمـایی هـاي شرکتتوسطالعملدستورینادرشدهانجام تکالیف تعیینکهاستبدیهی

ناشـی از تـأخیر   هـاي تخسـار ۀمطالبـ شـرایط جمعصورتمانع رجوع مسافر به دادگاه در
.)http://www.cao.ir(نخواهد بود

گیرينتیجه. 7
ــان ــر  هم ــد، در اکتب ــه ش ــه مالحظ ــه   1929طورک ــوط ب ــیون مرب ــو کنوانس ــهر ورش در ش

کننـده رسـید و در   ونقل هوایی به امضاي کشورهاي شـرکت دن مقررات حملکرنواختیک
اي هاي هوانوردي و وجود پـاره پیشرفت در عرصهبهاجرا درآمد و باتوجهبه1933فوریه 13

1955سـپتامبر  28سال کنوانسیون ورشو در تـاریخ  25نقایص در متن پیمان پس از گذشت 
اجـرا  ۀبـه مرحلـ  1963ایـن پروتکـل نیـز در اول اوت    در الهه مورد اصالح قرار گرفت و

ونقـل  وجودآمده در کنوانسیون میزان مسئولیت متصـدي حمـل  هترین تغییرات بدرآمد و مهم
بـه کنوانسـیون ورشـو و    1354بود که بـه دو برابـر افـزایش یافـت. دولـت ایـران در سـال        

ازهاي خـارجی پـذیرفت   د و اجراي مقررات آن را در پروشهاي اصالحی آن ملحق پروتکل
مقررات این پیمان را درخصوص پروازهاي داخلـی  1364در سال مجلس شوراي اسالمیو

هـاي  چون ایران به کنوانسیون ورشو و پروتکـل بسیاري از کشورها همنیز قابل اجرا دانست.
دند.شاصالحی آن ملحق 

متصـدي دربرابـر   موجب کنوانسیون ورشو و پروتکل اصالحی الهه میـزان مسـئولیت   به
فرانک طالي فرانسـه و درمقابـل بـار و کـاالي     250000مسافر و تأخیر در پرواز محدود به 

پـنج هـزار  راه مسافر هميازاي اشیافرانک طالي فرانسه و به250ازاي هر کیلوگرم مسافر به
ون کنوانسـی 22ةماد4موجب بند هو هر فرانک طالي فرانسه نیز باستفرانک طالي فرانسه 

گـرم  میلـی 5/65صدهزارم، که اکنون نیز هگرم طال با عیار نُمیلی5/65ست از اورشو عبارت
.استریال 65000صد هزارم حدوداً هطال با عیار نُ

هاي هواپیمـایی در ایـران   در حقوق ایران با تصویب قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت
که به ایـن قـانون وارد اسـت، میـزان مسـئولیت      یفراوانياهانتقاداوجودو ب11/5/1391در 
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ن ایرانـی در پروازهـاي داخلـی معـادل دیـه و در مقابـل       اهاي داخلی در قبال مسـافر شرکت
و در 16600SDRن اتباع خارجی چه در پروازهـاي داخلـی و چـه خـارجی معـادل      امسافر

نیـز برابـر   SDRهـر  . است16600SDRمعادل المللیبینن ایرانی در پروازهايامقابل مسافر
شرح است:و بنابراین خسارات قابل پرداخت بدیناستدالر 5/1با 

تومان (نـرخ دیـه   126000000مسافر ایرانی در پروازهاي داخلی معادل دیه و برابر با . 1
؛)1392در سال 

دالر و بـه  24900و برابر با 16600SDRالمللی معادل مسافر ایرانی در پروازهاي بین. 2
؛تومان82170000مساوي با 1392ارز ریالی نرخ

16600SDRالمللی نیز به همین ترتیـب بـا   مسافر خارجی در پروازهاي داخلی و بین. 3

؛تومان82170000و معادل
ــه. 4 ــار مســافر ب ــر ازاي هــرب ــو براب دالر و حــدود9/24و معــادل 6/16SDRکیل

؛تومان82170
تومان.1643400و معادلSDRپانصدراه مسافر نیز حدود همياشیا. 5

هانوشتپی
1. Committee International Technique Dexperts Turidqubles Aeriens (CIDPA) (The

International TechnicalCommittee of Experts in Air Law).

دار انجـام تمـام یـا    ونقـل عهـده  عامـل حمـل  هرگاه «دارد: کنوانسیون گواداالخارا مقرر می20. مادة 2
تـابع مقـررات کنوانسـیون    1ونقل گردد که طبق قرارداد مذکور در بند ب از مادة قسمتی از حمل

ونقـل طـرف   نحو دیگري مقرر نگردیده متصـدي حمـل  ورشو باشد مادام که در این کنوانسیون به
معنی که شـخص اول  اهند بود. بدینونقل تابع مقررات کنوانسیون ورشو خوقرارداد و عامل حمل

ونقلی که در قرارداد در نظر گرفته شده و شخص دوم تنها درمورد قسمتی کـه  به تمام حملنسبت
».عهده داردانجام آن را به

ونقـل  التجـاره تلـف یـا گـم شـود، متصـدي حمـل       اگر مال«دارد: قانون تجارت مقرر می386. مادة 3
.»که ثابت نمایدآنمسئول قیمت آن خواهد بود مگر 

ونقـل ثابـت کنـد کـه خـود و      که متصدي حمـل درصورتی«دارد: کنوانسیون ورشو مقرر می2. مادة 4
که اتخـاذ چنـین   اند یا آنعاملینش کلیۀ تدابیر الزم را براي جلوگیري از بروز خسارت اتخاذ نموده

».تدابیري براي او و عاملینش مقدور نبوده است مسئول نخواهد بود



1399بهمن یازدهم،سال بیستم، شمارة ،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش378

ونقـل ثابـت کنـد کـه خسـارت      چه متصدي حمـل چنان«دارد: کنوانسیون مونترال مقرر می20. مادة 5
ناشی از غفلت یا دیگر عمل غلط و غیرقانونی یا ترك فعل شـخص مـدعی جبـران خسـارت یـا      

وجود آمـده اسـت، از مسـئولیت    کند بهشخصی که او حق خود را از طریق آن شخص کسب می
که از چنین غفلت یا عمل غلط و غیرقانونی یا تـرك فعـل ناشـی    جاییتاآنبه خواهان خود نسبت

علـت فـوت یـا صـدمۀ جـانی      طور کلی یا جزئی مبري خواهد بود. هنگـامی کـه بـه   شده باشد به
ونقــل واردشـده بـه مسـافر خســاراتی توسـط شـخص غیرمسـافر مطالبــه شـود متصـدي حمـل         

قصور یا غفلت یـا دیگـر اعمـال غیرقـانونی یـا      سببکه بتواند ثابت کند که خسارت بهجاییتاآن
شـود.  طور کلی یا جزئـی مبـري مـی   ترك فعل آن مسافر بروز کرده است نیز از مسئولیت خود به

21به تمامی مقررات مسـئولیت در ایـن کنوانسـیون ازجملـه پـاراگراف اول مـادة       این ماده نسبت
».شوداعمال می

درمـورد حمـل لـوازم شخصـی مسـئولیت متصـدي       «دارد: رر میپروتکل گواتماال مق8مادة 1. بند 6
فرانـک  15000شدن، یا تأخیر حمل محدود بـه مبلـغ   ونقل درصورت انهدام، فقدان، معیوبحمل

».براي هر مسافر است
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