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  مقدمه
 نيـ ا به ديباونقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي،  بر جايگاه حمل ديتأك بازمان  هم

 نيز و آسايش سهولت، سرعت، همچون ييها يژگيونقل هوايي به دليل و مهم اشاره كرد كه حمل
 يا ژهيـ از اهميت و مختلف، يها توسعه پايدار ملي و پيشرفت در حوزه در صنعت اين پويايي ريتأث

ـ  و داخلـي  سطح دو در هواييونقل  حمل يطوركل بهبرخوردار است.  ـ  نيب . شـود  يمـ  انجـام  يالملل
 رد،يـ گ ييـك كشـور صـورت مـ     يحـاكميت  قلمـرو ونقل هوايي داخلي معمـوالً در محـدوده    حمل
 كشـور  چنـد  يـا  دو ميـان  بـار  و مسافر جابجايي معناي به يالملل نيونقل هوايي ب حمل كه يدرحال

ـ  نيونقل هوايي داخلي و ب حمل يها است. بر همين اساس، قوانين و مقررات حاكم بر حوزه  يالملل
 دراجـرا   قابل مقررات و قوانين محدوده تميز و تشخيص سبب نيهم به و بودهاز يكديگر متفاوت 

است قوانين و مقررات داخلـي بـدون    ممكن. گردد يم تلقي پيچيده و حساس امري نيز حوزه اين
 بـه  نسـبت  باشـد،  داشته رااالجرا  الزم يالملل نيشرايط الزم براي اعمال يك كنوانسيون ب كه نيا

باوجود  يالملل نيممكن است قوانين ب ؛اعمال شوند و يا بالعكس يالملل نيهواپيمايي ب يها شركت
 بـه  نسـبت  ملـي،  قـانون  يك از ريناپذ ييعنوان بخش جدا عدم توافق طرفين يك كنوانسيون، به

  .گردند اعمال داخلي هواپيمايي يها ركتش
 ورشـو  كنوانسيون در مقرر نظامتابع  يالملل نيدر سطح ب هوايي يها ييجابجا عظيم بخش امروزه
است. اين  يالملل نيب هواييونقل  حمل به مربوط مقررات يساز كساني و متحد درخصوص 1929

وارده به مسـافران،   يها بيونقل هوايي در قبال آس متصدي حمل مسئوليتكنوانسيون به تشريح 
. بدين ترتيب، در پردازد يم ريها و كاالهاي داخل هواپيما و نيز خسارات ناشي از تأخ بار همراه آن

را نداشـت، ايـن كنوانسـيون نقـش بسـزايي در       يفعلكه سفرهاي هوايي امنيت و ايمني  يا دوره
ليكن با مـرور زمـان و رونـد رو بـه رشـد       ؛نين و مقررات ايفا نمودقوا يساز كپارچهيو  يهماهنگ

نيازهاي موجود نبوده و تـالش   يگو صنعت هوانوردي، مقررات مندرج در كنوانسيون ورشو، پاسخ
 اصـالحي،  يها ونيكنوانس وها  پروتكل تدوين طريق از مختلف ساليان طول در يالملل نيجامعه ب
باهـدف   كـه  گرديـد  متعارض مقررات و قوانين با مواجهه و نقواني وحدت خوردن برهم به منجر
  .گرفت قرار تضاد در ورشو كنوانسيون تدوين وجودي فلسفه و اوليه
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 سـازمان  ميزبـاني  به كه مونترال يالملل نيدر كنفرانس ب 1999 سال در يالملل نيجامعه ب بنابراين،
نمودن سيستم ورشـو، معاهـده    روزآمد) برگزار شد، در جهت كائوي(ا يالملل نيكشوري ب هواپيمايي

  مونترال) را به تصويب رسانيد. يون(كنوانس هواييونقل  حمل قوانين يساز كپارچهي يالملل نيب
ونقل  متصديان حمل مسئوليترژيم  تكامل سير شناسايي و مطالعه حاضر، مقاله نگارش از هدف

هوايي در قبال مسافران با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در سيستم ورشو و ارزيابي نقاط ضعف و 
  است. 1999قوت كنوانسيون مونترال 

  ورشو نظام: اول . بخش1
ونقـل و مسـافران در    حاكم بر روابط ميان متصـديان حمـل   كه يهواپيماي يها شركت مسئوليت رژيم

كه شامل كنوانسيون ورشو  شود يشناخته م» نظام ورشو«با عنوان  ،سته يالملل نيب يهواي يسفرها
ضـرورت   ،در جهت شناخت اين نظام ،آن است. بدين ترتيب ياصالح يها نامه ها و موافقت و پروتكل

  .بپردازيم ذيل شرح به سيستم اين در موجود يالملل نياسناد ب گام به گام يدارد كه به بررس
ـ  يونقـل هـواي   مقررات مربوط به حمل يسازمتحدالشكل  كنوانسيون ـ  نيب  عنـوان  بـا  كـه  يالملل
 جـه ينت ،اسـت  حاكم بار و مسافر يالملل نيب يونقل هواي معروف بوده و بر حمل 1ورشو كنوانسيون

 يبعـد  كنفـرانس  و سيپار در 1925 سال در كنفرانس نياول. بود جداگانه يالملل نيدو كنفرانس ب
ـ  نيامور مربوط به تـدو  اغلببرگزار شد.  لهستان يورشو در 1929 سال در  هيـ و ته سينـو  شيپ

 1929 سـال  در و ورشـو  كنفـرانس  در اول گروه توسط يالملل نيمقررات هواپيمايي ب يها گزارش
 2.گرديـد االجـرا   الزم جهـان،  سرتاسـر  در متعاهـد  كشور 152 به نسبت 1933 سال در و تصويب

ـ    حمـل  مقررات نمودن يكپارچه براي چارچوبي چنين ايجاد با جهيدرنت ـ  نيونقـل هـوايي ب  ،يالملل
حقـوق گونـاگون در    و قوانينتعارضات سخت و پيچيده حقوقي موجود در اين عرصه كه ناشي از 

                                                            
1. The Convention for the unification of certain rules relating to International carriage by air 
signed at Warsaw 1929 
2. Available at: " http://www.icao.int/secretariat/postalhistory/the Warsaw System on air 
carriers liability.htm" 
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 محـاكم،  صالحيت مسئوليت،و موضوعات مهمي همچون  هكشورهاي مختلف بود، مرتفع گرديد
  .1شد واقعموردتوجه  يمنظور حمايت از صنعت نوظهور هوانورد به سفر متحدالشكل اسناد
 يدرصـدد دسـتيابي بـه اهـداف مهمـ      معاهدهاين  كنندگان نيو تدو يالملل نيحقيقت، جامعه ب در

 كـه  بودنـد ونقل  ازجمله سيستمي يكنواخت و هماهنگ در صدور اسناد و مدارك در صنعت حمل
. همچنين با توجه به تبيين و تعيـين  2كرد مشاهده نوانسيونك ابتدايي مفاد در توان ينمود آن را م

به سوانح و  ييقضا يدگياز رس نانياطم جاديونقل در مفاد معاهده، ا حمل يحدود مسئوليت متصد
 نيتـأم  معاهـده  تـدوين  هـدف  نيتـر  عنوان مهم وارده به مسافران به يها بيو آس ييحوادث هوا

توسط كنوانسيون ورشو، دربرگيرنده عرف و رويه غالـب   شده نيتدو مسئوليت. طرح است گرديده
 صـدمات قراردادي در قبال  مسئوليتازجمله سلب  ،ها كشورها بر اساس حقوق و قوانين مدني آن

  است. مسافر مرگ حتي و
ـ  يگذار هيحقيقت، با پادر كنوانسـيون، متصـديان    كننـدگان  هيـ چنـين سيسـتمي، ته   ينـ يب شيو پ

محـروم   ده،يد انيقبال مسافران ز نسبت به اقدامات خود در مسئوليت ونقل هوايي را از عدم حمل
عنـوان يكـي از    ) به17در حوادث هوايي را در قالب ماده ( مسئوليتنموده و سيستم تحديد حدود 

  3.كردند تحميل ايشان به كنوانسيون در مندرج احكام نيتر و برجسته نيتر مهم
 مسافركه  آن نخست ؛منوط به تحقق سه شرط است معاهده اين درونقل  متصدي حمل مسئوليت

 از ناشـي  بايـد  فـوت  و وارده آسـيب  گـردد،  فوت يا شده بدني آسيب هرگونه اي و جرح دچار بايد
حادثه بايد در داخل هواپيما و حـين عمليـات سـوار و پيـاده شـدن       كه نيا تيدرنها و باشد حادثه

متصـور گرديـده    دهيد انيي، اين حق براي زدرهرحال، پس از وقوع چنين خسارت 4مسافر رخ دهد.
كه واقع در محل سكونت متصدي حمـل   صالح يذ يها دادگاه در سال، دو مدت ظرف كهاست 

                                                            
پروتكل  ،1929قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ورشو «واحده  موجب ماده . ذكر اين نكته ضروري است، كشورمان به1

 را هـاي اصـالحي آن   كنوانسـيون ورشـو و پروتكـل   » گواتمـاال  1971و پروتكـل   1961، كنوانسـيون گواداالخـارا   1955الهه 
اصـالحي  )هـاي قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به تشريفات (پروتكـل  اساس پذيرفته است. همچنين، بر

كـردن برخـي از مقـررات     تشريفات (پروتكل) الهه مربوط به يكسان موجب به) كنوانسيون ورشو و اصالحي آن 4) و (2)، (1(
 گرديده است. 1975) مونترال 4) و (2)، (1هاي ( المللي، ايران عضو متعاهد پروتكل بينهوايي  ونقل حمل

2. Articles 3-16 of the Warsaw Convention 1929 
3. Jacqueline Etil Serrao, "Montreal convention of 1999: A Well-worn Restructuring of 
liability and jurisdiction", M.A theses. McGill University Montreal,2006, p 28 
4. Articles 17 of the Warsaw Convention 1929 
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ونقل در آنجا منعقد گرديده اسـت   كه قرارداد حمل ييا مقر اصلي فعاليت وي يا يكي از شعبات و
در  مسـئوليت حدود  ينيب شيو يا در دادگاه مقصد، مبادرت به اقامه دعوي نمايد. بدين ترتيب، با پ

ونقل بوده و يـا   متصدي حمل مسئوليتمقررات كنوانسيون موصوف، هر شرطي كه ناظر بر سلب 
 و باطل مسافران، از حمايتمنظور  به نمايد، ينيب شيمبلغي كمتر از سقف مقرر در كنوانسيون را پ

 يبر اساس مقـررات ايـن كنوانسـيون، محـدوده مسـئوليت متصـد       جهيو درنت 1بود خواهد بالاثر
 نيـي هـزار فرانـك تع   وپـنج  ستيو ب كصديمبلغ  ده،يد انيجبران خسارت مسافر ز يونقل برا حمل

حـدود  بـر   تـوان  يحمـل و مسـافر، مـ    يدمتصـ  انيـ شده است و البته در صورت انعقاد قرارداد م
  .2توافق نمود يبيشتر مسئوليت

ونقل، دفاعياتي  براي متصدي حمل مسئوليترغم تحديد حدود  كه به است ضروري نكته اين ذكر
كـه تمـام    ديحمل ثابت نما ياگر متصد كه يطور به است؛ شده ينيب شيپ مسئوليتبراي تبرئه از 

از بروز خسارت اتخاذ نموده اسـت، از مسـئوليت مبـرا     يريمنظور جلوگ را به يالزم و مقتض ريتداب
وي  مسـئوليت در بروز خسـارت، از   دهيد انيز شخص يانگار خواهد بود و يا با اثبات خطا و سهل

 كن،يلونقل است.  حمل يو البته در هر دو مورد فوق، بار اثبات بر عهده متصد 3كاسته خواهد شد
از  يونقـل باشـد، و   حمـل  يمتصد يخطا ايو  يعمد تخلفاز  يوارده ناشخسارت  كه يدرصورت

  .بود خواهد محروم ،مسئوليت تيمحدود ايحق استناد به سلب 
 متعـدد  راتييـ است و اعمال تغ يالملل نيمعاهدات در عرصه ب نيتر از موفق يكيورشو  ونيكنوانس

بـه   نظـر  بنـابراين، نداشـته اسـت؛    آن يباهدف وجود يدر مقررات و ضوابط مندرج در آن منافات
ونقل در قبـال مسـافران و بـا     متصدي حمل مسئوليتنارضايتي برخي كشورها درخصوص ميزان 

توجه به كاهش ارزش فرانك فرانسه بعد از وقوع جنگ جهـاني دوم، كشـورهاي متعاهـد ضـمن     
 و ونيانسـ كنو اصـالح  جهـت  در كنوانسـيون ) 41( ماده در شده ينيب شيپ حق اعمالتالش براي 

 ديجد كنفرانس كي ليتشك بهنسبت  تا كردند درخواست فرانسه كشور از مقررات، بهبودمنظور  به
   .دينمااقدام 

                                                            
1. Irene, Larsen," Regime of Liability in Private International Air Law - with Focus on the 
Warsaw System and the Montreal Convention 1999", Student erafhandling 2002,Vol 2,p 18. 
2. Article 22 of the Warsaw Convention 1929 
3 . Articles 20,21 of the Warsaw Convention 1929 
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  الهه 1955 پروتكل: اول . مبحث1

 ونيمسـئوليت موجـود در كنوانسـ    دامنـه  شيدر افـزا  يالملل نيب يبه فشارها واكنشمتعاقباً و در 
در كنفـرانس   كـائو يا يحقـوق  يشـورا  ،يفرعـ  يهـا  تـه ياز مطالعـات گسـترده در كم   پسورشو، 

اصالح برخي از مقـررات منـدرج در كنوانسـيون،     با، 1955اكتبر سال  25در الهه، در  كيپلماتيد
اعتبـار نداشـته و بـه همـراه      ييتنهـا  كـه بـه   نمود بيتصو را ورشو ونيكنوانس ياصالح پروتكل
 در يمتعـدد  اصـالحات  شـامل  پروتكل نيا. شود يم يواحد تلق يعنوان سند ورشو به ونيكنوانس
فرانك به  250000محدوده مسئوليت به مبلغ  شيافزا ،ها آن نيتر است كه مهم ورشو ونيكنوانس

تـرك فعـل    ايـ از بابت فعل  يعمد سوءرفتار به مربوط مقررات ن،يا بر عالوه. 1نفع مسافران بود
 14و مطـابق مـاده    افتـه ي رييـ تغ 25منـدرج در مـاده    ،ونقل حمل يانگارانه متصد سهل اي يعمد

خـاص   يها يژگيازجمله و .2است دهيونقل گرد حمل يموجب مسئوليت نامحدود متصد ،پروتكل
 از كيـ  هر كساني اصالت و صحت و يولياسپان و فرانسه ،يسيانگل زبان 3 بهآن  نيپروتكل، تدو

فرانسـه،   يعنـ يزبان معتبـر   كي ءهيپا برورشو تنها  ونيكنوانس كه استدر حالي  ايناست.  متون نيا
پروتكـل الهـه،    كننده بيتصو ييكشورها كه استذكر  قابل نكته نيا ت،ي. درنهابودشده  يگذار انيبن
   3.شوند يم محسوب نيزمعاهده ورشو  يعني ياصل ونيعضو متعاهد كنوانس خودكارطور  به

  گواداالخارا كنوانسيون: دوم مبحث. 2

 يهـا  تـه يو كم يحقـوق  تـه يورشو، پس از مطالعات فراوان توسط كم ستميتكامل در س يبعد گام
االجـرا   و الزم 1961در سـال   4گواداالخـارا  ونيكنوانسـ  بيو منجر به تصو شد برداشتهآن  يفرع

                                                            
1. Jacqueline Etil Serrao, op.cit, p 29 

2. Article 14 of the Hague Protocol 1955 provides: After Article 25 of the Convention, the 
following article shall be Inserted: "Article 25 A: If an action is brought against a servant or 
agent of the carrier arising out of damage to which this Convention relates, such servant or 
agent, if he proves that he acted within the scope of his employment, shall be entitled to avail 
himself of the limits of liability which that carrier himself is entitled to invoke under Article 22. 
2. The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, his servants and agents, in that 
case, shall not exceed the said limits. 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article 
shall not apply if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the servant 
or agent done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage 
would probably result. 
3. Article 21 of the Hague Protocol 1955. 
4. Guadalajara Convention 1961 
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گواداالخـارا، گسـترش    ونيكنوانس بنياندرواقع،  1.ديگرد 1964 سال در يالملل نيشدن اين سند ب
 ونقـل  حمـل  يمتصـد  از الهـه  هياصـالح  و ورشـو  ونيكنوانسـ  مقـررات حوزه اعمـال و شـمول   

ونقل  حمل ياز متصد ريغ يشخص يعنيونقل  به عامل حمل آن يو تسر قرارداد درشده  مشخص
ه نامه حمل را منعقد كـرد  ونقل كه موافقت حمل يمتصد انيم گر،يد عبارت طرف قرارداد، است. به

كـه در عمـل    يونقل حمل يو متصد شود يم خوانده »قرارداد طرف ونقل حمل يمتصد«است كه 
ونقل طرف قرارداد انجام  حمل يحاصله از متصد اريموجب اخت حمل را به فرآينداز  يبخش ايتمام 

  .است شده تفاوت و زيي، قائل به تمدهد يم

  نامه مونترال سوم: موافقت مبحث. 3

 خـروج از  يبحران ناشـ  ،ييهوا الملل نيورشو در حقوق ب يحقوق نظامدر روند اعمال  حال،يا يعل
مسئوليت در جبران خسارت مـرگ   نييسقف پا ليورشو به دل ونياز كنوانس كايدولت آمر يناگهان

سـال   هيـ فور در كـائو يا ب،يترت نيبد. نمود جلب خود به را همگان توجهمسافران،  يبدن بيآس اي
در  يراهكـار  افتنيـ  يمتعاهـد بـرا   دول ييمنظور گردهمـا  در مونترال به را يا ژهيو جلسه 1966

ـ  انجمـن ابتكـار   ت،يـ داد. درنها ليتشك كا،يآمر الوقوع بياز خروج قر يريجهت جلوگ ـ  نيب  يالملل
نامـه مربـوط    موقت با عنوان انعقاد موافقت يراهكاربه  يابيبه دست منجر 2)اتاي( ييهوا ونقل حمل

 ميـان  1966 مونترالنامه  ورشو و پروتكل الهه موسوم به موافقت ونيمسئوليت كنوانس ديبه تحد
حـل   راه نيا با و ديگرد آمريكا، متحده اياالت كشوري هوانوردي انجمن و هواپيمايي يها شركت

 ينامه موصوف، متصـد  . بر اساس موافقتكردنظر  صرف ورشو ونيكنوانس از خود خروج از كايآمر
و  يجسم بيافقت نموده است كه محدوده مسئوليت خود را بابت جبران خسارت آسونقل مو حمل

و  3دهـد  شيافـزا  كا،يمقصد آمر ايمرگ مسافران به مبلغ هفتاد و پنج هزار دالر در پرواز به مبدأ 
نامه مبتني بر خطر بوده و هنگام فـروش بليـت    اين موافقت درونقل  متصدي حمل مسئوليتالبته 

سـند   ،نامـه  موافقـت  نيـ اگردد.  يرسان متصدي اطالع مسئوليتميزان  خصوص دربه مسافر بايد 
عنوان يك قرارداد دوجانبه  به و شود ينم محسوب ورشو ونيكنوانس هياصالح و يالملل نيب يحقوق

                                                            
1.Available at:http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guadalajara_EN.pd. 
2. International Aviation Transport Association (IATA) 
3. Karin Paulsson," Passenger Liability, according to the Montreal Convention 
1999" Faculty of law University of Lund, 2009,p 12 
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فقـط نسـبت بـه     و هواپيمـايي  يهـا  شركت از يكهوانوردي آمريكا و هر  ئتيخصوصي ميان ه
بسته بـه   ونقل حمل انيمتصد جهي. درنتگردد ياعمال م كا،يمتحده آمر االتيپروازها در محدوده ا
ورشـو، پروتكـل الهـه و     ونيبر اسـاس كنوانسـ   متفاوت، يحقوق ميسه رژ تيمقصد سفر، به رعا

  1.باشند ينامه مونترال در حوزه مسئوليت ملزم م موافقت

  گواتماال پروتكل: چهارم مبحث. 4

نامه مونترال، دولت آمريكا اعالن خروج خود از كنوانسـيون ورشـو را منتفـي     موافقت انعقاد از بعد
و اصالح كنوانسيون ورشو را بـه سـازمان هواپيمـايي     مسئوليتنموده و درخواست افزايش حدود 

 شـهروندان  انيم تبعيض بروزنامه مونترال زمينه  ارائه نمود. ازآنجاكه موافقت ،يالملل نيكشوري ب
 يريجلوگ يبرا كردند، يم مسافرت هواپيمايي يها شركت ساير با كه بود شده مسافراني و آمريكايي

 و زانيـ رسـاندن م  و ورشو ونيكنوانس مجدد اصالح ض،يتبع نيا از يناش ندهيآ ياحتمال مشكالت از
  .ديرس يبه نظر م يضرور 1966نامه مونترال  موافقت حد به حمل انيمتصد مسئوليت نوع

در حـوزه مسـافر و    يمنظور اعمال برخي از اصالحات شامل اصالحات اساس به 2گواتماال پروتكل
ن گرديد و ازجمله تغييرات صـورت گرفتـه در ايـن پروتكـل،     مدو 1971مسافر در سال  هبار همرا

ورشـو بـه مسـئوليت احتمـال خطـر       ونيكنوانسـ  ازونقل  حمل يتغيير در مبناي مسئوليت متصد
 و مسافر بر وارده خسارت جبرانونقل همواره مسئول  حمل ياساس، متصد ني) است. بر اسكي(ر
فعـل و تـرك    ايـ  يانگار وقوع خسارت به سبب سهل ديثابت نما كه نياست، مگر ا يو همراه بار

حمـل از مبلـغ    يمسـئوليت متصـد   حـال  نيفعل شخص خواستار جبران خسارت بوده اسـت. بـاا  
  ود.نخواهد ب شتريب ونيشده در كنوانس مشخص

عنـوان   ديگر تغييرات برجسته در متن پروتكل، معرفي دادگاه محل اقامت و سكونت مسافر بـه  از
 مسـئوليت بـه   مسـئوليت تحديد حدود  بادادگاه صالح براي رسيدگي است كه اين موضوع همراه 

 دليـل  بـه  پروتكل اينليكن، متأسفانه  3از حقوق و منافع مسافران است. حمايتجهت  درمحض 
   4.ماند ناكام مسير ادامه از تصويب، مرحله در كشورها الزمحدنصاب  حصول عدم

                                                            
1. af IRENE LARSEN, op.cit, p7 
2. Guatemala City Protocol 1971 
3. Karin Paulsson, op.cit. p13 
4. available at: http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guatemala_EN.pdf 
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  مونترال يها : پروتكلپنجم مبحث. 5

 راآن، فرانك فرانسـه   يورشو و دو پروتكل اصالح ونياشاره شد، كنوانس نيازا شيطور كه پ همان
مقـرر كـرده    ييهـوا  ونقـل  حمـل  متصديغرامت به متضرر از  پرداخت يبرا يعنوان واحد پول به

گرفت واحد فرانك را بـه   ميتصم كائويا كشورها، پول ارزش سقوط و تورم به توجه باولي  ؛بودند
پول  يالملل نيصندوق ب تحوالتبا توجه به  امر، نيا متعاقب. دهد رييتغ يالملل نيب يپولواحد  كي

در مونترال با هـدف   يكيپلماتيدر خصوص تبديل طال به ارز در مبادالت مالي كشورها، اجالس د
سـند   چهـار  بينظام ورشو و جايگزيني واحد فرانك با پولي جديـد، اقـدام بـه تصـو     يروزرسان به

امكان را فـراهم   ني، اكيالحاقي  پروتكل 1نمود. ،1929ورشو مصوب سال  ونيكنوانس ياصالح
 برداشـت  حقبر اساس  ورشو، ونيكنوانس در شده نييتع محدوده در خسارت پرداخت كه دينما يم
. رديپـذ  صـورت  اسـت،  شـده  نيـي تب و فيـ تعر پـول  يالملل ني) كه توسط صندوق بSDR( 2ژهيو

ونقل در پروتكل الهه  متصدي حمل مسئوليتدر خصوص  شده نييالحاقي دوم، مقادير تع پروتكل
االجرا گرديدند.  الزم 1996سند در فوريه سال  دوكه هر  داد تغيير SDR)( ويژه برداشتحق  را به

در پروتكل گواتمـاال   نهيمع يها تيموضوع در خصوص مسئول نيسوم نيز، هم الحاقيدر پروتكل 
ورشـو را كـه در    وني) كنوانسـ 22مـاده (  ،يسه پروتكل الحـاق  نيا ن،ياست؛ بنابرا دهيعنوان گرد

پروتكـل   قـت، ياصالح نمودند. در حق گريار دب كيالهه و گواتماال اصالح شده بود،  يها پروتكل
مقـررات پروتكـل    3شماره  پروتكلو  3بوده يقواعد فن رندهيدربرگ تيماهو دو ازنظر  كيشماره 

 ت،يدرنها طال نمود. نيگزيجا يعنوان استاندارد جهان را به SDRالهه و گواتماال را شامل شده و 
ونقل بار كـه در حقيقـت اصـالح مقـررات موجـود در       حمل مسئوليتتغييرات در حوزه  نيتر مهم

بود، در پروتكل الحاقي چهـارم مـونترال    1929عنوان اصالحيه كنوانسيون ورشو  پروتكل الهه به

                                                            
1. The UNCTAD secretariat, " Carriage of goods by air: A guide to the international legal 
framework, "UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE ANDDEVELOPMENT", 
2006, p26. 
2. The currency value of the SDR is determined by summing the values in U.S. dollars, based 
on market exchange rates, of a basket of major currencies (the U.S. dollar, Euro, Japanese 
yen, and pound sterling). The SDR currency value is calculated daily (except on IMF holidays 
or whenever the IMF is closed for business) and the valuation basket is reviewed and adjusted 
every five years. See: https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx 
3. see: ICA0 Doc. C-WP/10853. 
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ـ   1است گرديدهاالجرا  الزم 1998گردآوري شده كه در ژوئن سال  ـ  ني. در ايـن سـند ب  الزامـات  ،يالملل
  2.است شده فراهم هوايي بارنامه جايگزين الكترونيكي ثبت كانام و گرديده تسهيل زين هوايي بارنامه

  1999 مونترال ونيكنوانس: دوم بخش. 2
 در بـزرگ  يتيمـوفق عنـوان   بـه  د،يرسـ  بيتصـو  بـه  ورشـو  ونيكنوانس 1929 سال در كه يهنگام

ـ  نيب ييهوا حقوق مقررات و نيقوان يساز كپارچهي و كنواختي  يو حتـ  شـد  يمـ  محسـوب  يالملل
 ييحقـوق هـوا   يعنـوان سـنگ بنـا    جهان، به يدر صنعت هوانورد عيسر راتييامروزه باوجود تغ

 نظـر  در بـا  ورشـو  ونيبود كـه كنوانسـ   دهيهرحال وقت آن رس به يول ؛موردتوجه است يالملل نيب
. گـردد  آن نيگزيجـا  يتـر  كامـل  سـتم يس و شـده روز  بـه  دنيا، هوانوردي صنعت راتييتغ گرفتن
 مقـررات  و نيقـوان  در يكنـواخت ي جاديا ورشو ونيكنوانس نيتدو از هدف شد، تهگف كهطور  همان
هـا و   پروتكـل  بيتصـو  بـا  كـه  بـود  يهوانـورد  نوظهـور  صـنعت  از تيـ حما نيهمچنـ  و ييهوا

 كاملطور  به ورشو ستميس ليدل نيهم به و شد نيقوان تعارض بروز به منجر متعدد يها هياصالح
  .دينگردنائل  هدف نيا به

 مظهر شود، يم يابيارز ييهوا الملل نياز نقاط عطف حقوق ب يكيكه  1999 3مونترال كنوانسيون
 خصوصـي  يهـا  نامـه  منظور يكنواخت نمودن معاهدات و موافقـت  به يالملل نيجامعه ب يها تالش
ـ   ونيكنوانس نيا بودند، ورشو نظام سازنده كه است ـ  نيطي كنفـرانس ب  در هـوايي  حقـوق  يالملل

 كه 4درآمد اجرا مرحله به 2003 سال نوامبر چهارم در وشده  نيتدو 1999 سال در كانادا مونترال
ـ  به يالملل نيب ييونقل هوا حمل صنعتو اداره  تيريمد درامروزه  ـ  نيعنوان سند ب جديـدي   يالملل
 آن اصـالحات  و 1929مصـوب سـال    ورشو كنوانسيون جايگزينكه مقررات آن  شود يم شناخته

 اشـاره  كنوانسيون اين ساختار در مندرج ابتكارات و تغييرات نيتر ين بخش به مهماست. در ا هشد
   .شد خواهد

  

                                                            
1. available at: http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/MP4_EN.pdf 
2. Article 25 of Montreal Protocol No. 4 
3. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999 

  .118. ، ص1389 فروزش، انتشارات: تهران ،هوايي الملل بين حقوق منصور، جباري، .4
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  مسئوليتاول:  مبحث. 1 .1

ونقل موظف  حمل يمسافر و يا بار، متصد ونقل حمل قرارداد مطابق شد، اشارهقبالً  كهگونه  همان
 نياكاال است و بدين ترتيب،  احبدر مقابل مسافر و يا ص ريونقل سالم و بدون تأخ به انجام حمل

 ونيمباحـث كنوانسـ   نيتر از مهم يكيعنوان  ورشو و به ونيكنوانس ياصل هستهعنوان  موضوع به
هـا بـه تـدوين     . ليكن، ازجمله داليل مهم روي آوردن دولتگرفت قرارموردتوجه  1999مونترال 

امنيت بيشـتر مشـتريان و    نيمنظور تأم ونقل به متصديان حمل مسئوليتمقررات جديد، تغيير نوع 
  .ه استونقل بود جلب مسافر بيشتر از سوي متصديان حمل

 ونقـل  حمل متصدي و بوده يالملل نيمسافر و بار ب هوايي ونقل حملكنوانسيون مونترال،  شمول حوزه
  .1بود خواهدل مسئو بدني، صدمات يا و فوت صورت در مسافر بر وارد خسارات قبال در

 ريورشـو، فـرض تقصـ    ونيكنوانسمندرج در  مقرراتبا  مطابقاشاره شد،  نيازا شيطور كه پ همان
از  دهيد انيجديد، ز ونيولي در كنوانس بود؛ شده ينيب شيوي پ مسئوليت برايونقل  حمل يمتصد

كـه منجـر بـه     يسـوءرفتار و  اي يانگار سهل ،يرقانونيونقل، اعمال غ حمل يمتصد رياثبات تقص
 كنوانسـيون  درموردتوجـه   تغييـرات  نيتـر  معاف است. درواقع ازجمله مهم ده،يورود خسارت گرد

براي جبران خسارت وارده بر مسافر، بار همـراه   يا جداگانه مسئوليت يها ميرژ ينيب شيپ مذكور،
 دووارده بر مسافر،  يبدن بيدر مورد آس ونيمطابق با مقررات مندرج در كنوانس 2وي و كاال است.

ونقـل   حمـل  يمتصدي متصور است. در نوع اول، به مسئوليت محض متصد يبرا مسئوليتگونه 
 كـه  ديـ نما يمـ  ديتأك ژهيصد هزار حق برداشت و زانيبه م يبدن بيآس ايدر جبران خسارت فوت 

ا و يـ  مسـئوليت به سـلب   تواند ينم حمل متصدي و رديگ يم صورت كاملطور  به خسارت جبران
متصـدي   كـه  نيـ مگـر ا  ؛اسـتناد نمايـد   SDRخود تا سقف صـد هـزار    مسئوليتمحدود نمودن 

مـدعي ورود   نادرسـت  يـا  غلـط  فعـل  يـا  و قصور از ناشي واردهونقل ثابت كند كه خسارت  حمل
 بخـش  كـه  اسـت  نموده ينيب شيپ را مبلغي كنوانسيون مسئوليت،خسارت بوده است. در اين نوع 

                                                            
1. Article 17 of Montreal convention 1999 

 و روزآمـد  هـاي  جنبـه  از بـرخي وتحليل تجزيه: مونتـرال كنـوانسيون، ورنر، ايسكنس، پابلو مندس، دو ليون. 2
، 1383المللي رياست جمهوري،  ، نشريه دفتر خدمات حقوقي بينبناء نياسري : ماشاءاهللاترجمه ورشو، سيستم شده ادغام
  .)259، (ص 31شماره 
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محض به اين معني نيسـت   مسئوليت البته 1.دهد يم پوشش رات خسار جبران دعاوي از عظيمي
جبران خسارت ناشي از آسيب جسمي يا روحي در  عنوان تحت تواند يم يراحت كه هر مسافري به

كه مسافر ابتدا بايد ثابت كند كه حادثه هوايي رخ داده  معنا نيبدحادثه هوايي اقامه دعوي نمايد. 
آسـيب   كه نيا اثبات تي. درنهااستكند كه خسارت وارده ناشي از اين حادثه بوده  اثباتو متعاقباً 

است. درواقع، از زمان اثبات ايـن امـور    يضرور ،اساسي در سالمت وي داشته ريجسمي وارده تأث
 مسئوليت ،در نوع دوم، كنوانسيون مونترال 2ونقل مسئول خواهد بود. توسط مسافر، متصدي حمل

ـ  SDRي بر تقصير را براي خسارت بيشتر از صـد هـزار   نامحدود و مبتن كـرده اسـت.    ينـ يب شيپ
 د،يـ درخواسـت نما  ژهيـ از صـد هـزار حـق برداشـت و     شتريب ،يوراث و اي دهيد انيز كه يدرصورت

انگارانـه   خسارت وارده ناشي از فعل و ترك فعـل سـهل   كهثابت كند  يستيباونقل  متصدي حمل
ده ناشي از قصور و يـا تـرك فعـل شـخص ثالـث بـوده اسـت.        خسارت وار كه نيوي نبوده و يا ا

را بـراي جبـران آسـيب جسـمي يـا فـوت مسـافر         مسئوليتهرحال، اگرچه كنوانسيون دو نوع  به
ونقل محض و مطلـق اسـت مگـر اينكـه      متصدي حمل مسئوليتنموده، ولي در عمل  ينيب شيپ

ـ 21اثبات دو حالت مندرج در بند دوم ماده ( ونقـل نسـبت بـه     حمـل  متصـدي  3د.) را انتخاب نماي
و خسارتي واقع گردد،  شدهتلف يا مفقود  كه يجبران خسارت بار چك شده همراه مسافر، درصورت

شخصي  يليكن در مورد بار چك نشده همراه مسافر ازجمله اشيا ؛محض خواهد داشت مسئوليت
، دهـد  رخونقل و يـا عوامـل و نماينـدگان وي     موجب تقصير متصدي حمل مسافر، اگر خسارت به

 متصدي حمل مسئول جبران خسارت است.

را براي جبران خسارت ناشي از تلف يـا فقـدان كـاال     يريناپذ خلل مسئوليت مونترال، كنوانسيون
ونقل نسبت به خسـارت وارده بـر    متصدي حمل مسئوليتنموده است. بدين ترتيب كه  ينيب شيپ

يا فقدان ناشي از يك يا چنـد مـورد    اتالفثابت نمايد  كه يمحض و مطلق است و درصورت كاال،
نـاقص   يبنـد  ذاتي، نوع يا عيب كاال؛ ب) انجام بسـته  صذيل بوده، مسئول نخواهد بود: الف) نق

ازعات مسلحانه؛ د) عمل كاال توسط شخصي غير از متصدي، خدمه يا نماينده وي؛ ج) جنگ يا من

                                                            
1. Article 21 of Montreal convention 1999 
2. Bartholomew J. Banino, "Recent developments in air carrier liability under the Montreal 
convention",The Brief 38 (2009),24. 

مجله پژوهش  ،آن تحول سير و هوايي المللي بين ونقل حمل حقوق بر حاكم اسناد بر مروريمنصور جباري، . 3
 .43)، 1388، (26 حقوق و سياست
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ـ  مسـئوليت . كاال ترانزيت و خروج ورود، با ارتباط در عموميمقام   كنوانسـيون  در شـده  ينـ يب شيپ
 4 شـماره  پروتكـل  از برگرفته تغييراتي اندك با كاال، حمل حوزه در متصدي براي 1999 مونترال
  است. مونترال

  اول: خسارات معنوي بخش. 1. 1. 2

 در جديد مباحثازجمله  مسافران معنوي خسارات جبران راهكارهاي بررسي فوق، موارد بر عالوه
 جبـران  1929 ورشو كنوانسيون در. شود يم محسوب مونترال كنوانسيون تصويب و تدوين حاشيه
 البتـه  كـه  شـد  يجسماني م يها بيآس به محدود يالملل نيب هوايي حوادث از ناشي وارده خسارت
 از را روانـي  و معنـوي  خسـارت  قضات، از برخي. بود متفاوت عنوان، اين از قضايي محاكم تفسير
 قضـايي،  محـاكم  از ديگـر  برخـي  كـه  يدرحـال  كردند، يم استنباط ورشو كنوانسيون 17 ماده روح

 رسـميت  به خسارت جبرانمنظور  به جسماني، آسيب ورود با همراه را روحي آسيب وجود ضرورت
 بـه  نيـاز  بـدون  را روانـي  و روحـي  يها بيآس خسارت جبران نيز اندكي تعداد تيدرنها و شناخته
 آسـيب  اصـطالح  قضـايي،  آراي تشـتت  همـين  دليـل  به. بودند پذيرفته جسماني آسيب همراهي
 بـا  جـايگزيني  جهـت  مـونترال  كنوانسـيون  در درج بـراي  1999 مـونترال  كنفرانس در جسماني

 1.گرفت قرار، موردبحث 1929 ورشو كنوانسيون

 و توسـعه  درخصـوص  مـونترال  كنفـرانس  در متعدد مذاكرات طي كشورها، اكثريت ترتيب بدين 
روحي و معنـوي نيـز بحـث و گفتگـو      يها بيآس به نسبت خسارت جبران شمول دامنه گسترش

كـه هـدف از تـدوين مقـررات آن، حمايـت از       1929نمودند. برخالف مذاكرات كنوانسيون ورشو 
كننـدگان در كنوانسـيون مـونترال، بـر حمايـت از       صنعت نوپا و نوظهور هواپيمايي بـود، مـذاكره  

براي محـدود نمـودن   كشورهاي عضو معاهده،  1920داشتند. در حقيقت، در سال  ديمسافران تأك
ونقـل هـوايي، در جهـت سـرعت بخشـيدن بـه رونـد توسـعه صـنعت           متصديان حمل مسئوليت

 1999 سال در جسماني يها بيآس محدوديت يابقاكه  بود حاليدر  نياهوانوردي، متحد بودند. 
تأمل  مورد بايد هوانوردي صنعت نفعانذي مصالح و منافع به نسبت حساسيت افزايش به توجه با
 دوره طول در ورشو، كنوانسيون تصويب زمان در موجود پيشينهبرخالف  جه،ي. درنتگرفت يم رارق

                                                            
1. Carrier’s liability in air transport with particular reference to Iran, Kazemi, Hamid 
available at: http://hdl.handle.net/1887/20171 
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 درخصوص فراواني يها بحث و مذاكرات كشورها نمايندگان سوياز  مونترال، كنوانسيون تصويب
ازنظر  وارده يها بيآس و خسارت جبران رهيدا به جسماني يها بيآس تعريف حيطه توسعهو  بسط

  .است رسيده ثبت به رواني و معنوي

  صالح يدوم: دادگاه ذ مبحث. 2. 2

نسبت به سيسـتم ورشـو، اضـافه شـدن مرجـع قضـايي        مونترال كنوانسيون يها يديگر نوآور از
 پنجمـين  بـه  كه است مسافران خسارات دعاوي به رسيدگي براي صالح يها دادگاه به صالح يذ

. درواقع عالوه بر چهـار  است دهيگرد 2از پروتكل گواتماال اقتباس و شود يم شناخته 1دادگاه صالح
) كنوانسيون ذكرشده، با توجه به خسارت 33مرجع قضايي صالح به رسيدگي كه در بند يك ماده (

ناشي از مرگ يا آسيب بدني مسافر، اقامه دعوا در دادگاه واقع در قلمرو دولـت متعاهـدي كـه در    
متصـدي حمـل خـدمات مربـوط بـه       ايـ  بـوده، و اصلي مسـافر   يزمان حادثه محل سكونت دائم

نامـه   آن كشور با هواپيماي خود و يا هواپيماي متصدي ديگري كه بـا وي موافقـت   به ونقل حمل
 در اسـت،  تجـاري نامـه   ونقل يا متصدي ديگري كه داراي موافقت و متصدي حمل داشتهتجاري 
 ريپذ امكان داشته، اشتغال مسافر هوايي نقلو حمل بهآن كشور  ملكي يا استيجاري يها ساختمان

 دعـاوي  درصـرفاً   صـالح،  دادگـاه  پنجمـين  گفـت،  توان يم بند اين منطوق به توجه با 3.گردد يم
 بـراي  مـذكور  مقـرره  جـه يدرنت ،اسـت  خواهان دسترس در مسافر، بدني صدمه و فوت به مربوط
  .گردد ينم اعمال كاال و مسافر همراه بار به مربوط دعاوي

  سوم: بيمه مبحث. 3. 2

 ازهـا   است كـه دولـت   يا نهيزم ينيب شياز ابتكارات مهم در ضوابط كنوانسيون جديد، پ ت،يدرنها
. 4نمايند نيبيمه كافي و مناسب را براي مسافر و بار همراه وي، تأم بخواهند ونقل حمل متصديان
 حـاكميتي  قلمـرو  در كـه  را خارجي هواپيمايي يها شركت كه دارند را حق اين متعاهد كشورهاي

بيمـه مناسـب، ملـزم     نيارائه مدارك و مستنداتي دال بـر تـأم   به باشند، يم فعاليت مشغولها  آن
                                                            

1. Article 33 of montreal convention 1999 
  1971پروتكل گواتماال  12رجوع كنيد به: ماده  .2

3. Wahlen, Thomas J, "The New Warsaw Convention: The Montreal Convention", 
Air and space law,vol 25,2000, p 34 
4. Article 50 of montreal convention 1999 



 الملل مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي در نظام حقوق بين  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

45 

 مـونترال  كنوانسـيون  مقـرره  اجبـاري،  بيمـه  بـه  هواپيمـايي  يها نمايند. در حقيقت، الزام شركت
 كهخسارت وارده به خواهان است  كامل جبران از اطمينان حصول و مشتريان از حمايتمنظور  به
  1.نمايد چالش دچار را هواپيمايي يها شركت است ممكن عمل در

  مونترال كنوانسيون به ايران الحاق بررسي: سوم بخش

 به الحاق زمان تا رانيا هواييونقل  متصديان حمل مسئوليت بر حاكم قواعد ،يخيتار ريس كي در
. لـيكن بـا   بـود  مدني قانون و تجارت قانون درو ضوابط مندرج  مقررات، 1929 ورشو كنوانسيون

و يكنواخـت از مقـررات    يكپارچه يسيستم ايجادتدوين كنوانسيون ورشو  ازتوجه به اينكه هدف 
و عـدم   كشورموجود در  ملي قوانين گستردگيبه  نظرهمچنين  وونقل هوايي بود  مربوط به حمل

كنوانسيون  بهبراي الحاق كشور ايران  زمينه 1354در سال  ،يالملل نيانطباق كامل آن با قوانين ب
 يهـا  شركت مسئوليت ورشو،به كنوانسيون  الحاقبعد از  يها سال در. متعاقباً، گرديد فراهمورشو 

ونقل مسافران، بار و لوازم همـراه مسـافران در پروازهـاي داخـل      هواپيمايي ايراني در حوزه حمل
در پروازهـاي داخـل    يـران هواپيمـايي ا  يها شركت مسئوليتتعيين حدود  قانون" براساسكشور 

  .3تعيين و مقرر گرديد 2"1364 كشور مصوب
، 1929عنوان عضـو متعاهـد كنوانسـيون ورشـو      با در نظر گرفتن وضعيت فعلي كشورمان به حال

)، 1( يهـا  و پروتكـل  1971، پروتكل گواتماال 1961، كنوانسيون گواداالخارا 1955پروتكل الهه 
در كنوانسـيون   منـدرج  يهـا  ينـوآور  وو بـا در نظـر گـرفتن ابتكـارات      1975) مونترال 4) و (2(

 و موصـوف بـه كنوانسـيون    رانيا الحاقو منافع  اصورت اجمالي به مزاي بخش به اين درمونترال، 
   پرداخت. خواهيماجراي اين كنوانسيون  يها چالش
 قوانين كليه بر آن در مندرج مقررات كه است نموده فراهم را يا نهيزم كنوانسيون، اين) 55( ماده

د. بـدين ترتيـب، بـا    نياب يبرتر متعاهد، اعضاي ميان البته و هوايي ونقل حمل بر حاكم مقررات و

                                                            
1. Wahlen, Thomas J, op.cit, 21 

 مسـئوليت  ـ واحـده   مـاده  هواپيمايي ايران در پروازهـاي داخـل كشـور    هاي شركت مسئوليتحدود  انون تعيينق .2
 مسـئوليت اثاثيه در پروازهاي داخل كشور در حدود  مسافرين، بار و ونقل حملهواپيمايي ايران در مورد  هاي شركت
هـوايي   ونقـل  حمـل در كنوانسيون مربوط به يكسان كـردن برخـي از مقـررات     المللي مذكور بين پروازهاي مقرر در

  .تاس 1354موضوع مصوب  ،آن در الهه به امضا رسيده استاصالحي منعقده در ورشو و پروتكل  المللي بين
  نسخ گرديده است. 1391هاي هواپيمايي ايراني مصوب  شركت اين قانون، با قانون تعيين حدود مسئوليت. 3
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ـ  نياجراي مقررات آن، از پيچيدگي ناشي از وجود چندين سند ب حـاكم بـر حقـوق هـوايي،      يالملل
ـ  كننـدگان  هيكه ته يدرزمان كه داشت توجهنكته  نيبه ا ديبا البتهكاسته خواهد شد.   سينـو  شيپ

ونقل هـوايي گـردهم آمدنـد،     مقررات حاكم بر حمل يساز كپارچهيباهدف  يالملل نياين معاهده ب
 يها توسعه به دليل كمبود امكانات زيربنايي و ضروري همچون فرودگاه ديدگاه كشورهاي درحال

كشـورهاي   كـه  يدرحـال  ؛بر حمايت از صنعت هواپيمايي بود يمبتن جديد، هواپيماهاي يا و مجهز
منظـور   در پروازهـا بـه   دگانيـ د انيـ جبران كامل خسارت وارده به ز ديدگاهداراي  ،قدرتمند جهان

تفـاوت   ني، بـاوجودا تيـ . ولـي درنها بودنـد حمايت از مسافران و رشد و گسترش صنعت توريسم 
كنوانسيون جديد با ديـدگاه غالـب    افته،ي توسعه ورهايكش وتوسعه  ديدگاه ميان كشورهاي درحال

در پرواز به تصويب رسيد. چراكـه اگـر در نيمـه اول قـرن بيسـتم،       دهيد انيحمايت از مسافران ز
ونقل از طريق هـوايي   صنعت نوظهور هواپيمايي نيازمند حمايت در جهت پيشرفت و توسعه حمل

صـنعت   يهـا  يازمنـد يتوسعه نيز بـا رفـع ن   درحالشرايط متفاوت بوده و كشورهاي  گريدبود، اما 
 جهـان،  قدرتمنـد  كشـورهاي  هماننـد  تواننـد  يم افتهي واسطه كشورهاي توسعه هوانوردي خود، به

 براي جايي امروز، جهان در. چراكه باشند داشته مذكور صنعت نفعان يذ به نسبت حمايتي ديدگاه
 كشـورهاي  سـاير  و ايـران  كه يي. ازآنجاندارد وجود كشورها ساير از كشور كي يريگ كناره و انزوا

 هوايي ونقل حمل بر حاكم جهاني سيستم از خارج جديد، كنوانسيون تصويب عدم با ،توسعه درحال
 تطبيـق  و مـونترال  كنوانسيون جديد مقررات بيان ضمن بخش اين شوند، يم محسوب يالملل نيب

  .پردازد يم مذكور كنوانسيون به كشور الحاق مزاياي بررسي به ايران، داخلي حقوق با آن

  خسارت مطالبه: اول مبحث. 4 .1

اشاره شد كه كنوانسيون ورشو، در صورت وقوع خسارت بر مسـافر و يـا بـار همـراه وي،      تر شيپ
ونقل را به رسميت شناخته كه اين اصل در حقوق ايـران و در تمـامي    فرض تقصير متصدي حمل

است. ليكن، مشكل اساسي جامعـه كنـوني در ميـزان     ونقل نيز موردتوجه قرار گرفته شقوق حمل
آن در شرايط فعلي بوده كـه در   ييگو و عدم پاسخ دهيد انيبراي جبران خسارت ز شده نييمبلغ تع

در كنوانسيون  كه يطور به شد؛ اعمال آنخصوص  درتوجهي  انيشاكنوانسيون مونترال، تغييرات 
، دهيـ د انيـ بـه مسـافر ز   SDRونقل نسبت به پرداخـت مبلـغ صـد هـزار      مونترال، متصدي حمل

ناشـي از   ،ونقـل ثابـت نمايـد خسـارت وارده     متصدي حمـل  كه يمحض دارد و درصورت مسئوليت
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انگارانه وي يا خدمه و عـاملين وي نبـوده و يـا ورود خسـارت      تقصير و يا فعل و ترك فعل سهل
. بود نخواهد ونقل حمل متصدي متوجه يتيز فعل و يا ترك فعل شخص ثالث بوده، مسئولناشي ا
  است. دهيد انيز مسافر براي كامل خسارت جبران امكان نمودن فراهم مذكور، تغييرات علت
خواهيم رسـيد كـه    جهينت نيا به هوايي ونقل حمل صنعت در جهاني ديدگاه گرفتن نظر در با لذا،
نامحدود اسـت. در حقـوق ايـران بـا توجـه بـه        مسئوليترژيم  يسو حركت جهاني به يطوركل به

محض مورد شناسايي واقع شـده   مسئوليتمبتني برفرض تقصير و  مسئوليتموضوع، هر دو نوع 
 مرتكـب  كـه  زمـاني  اشـخاص  ،2كشور مدني قانون مواد برخي در موجود احكام با مطابق 1است.

 مـوارد  برخي در ليكن هستند؛ ديگران به خطا اين از ناشي ارتخس جبران به ملزم شوند، خطايي
 مسـئوليت به نوع ديگـري از   توانند يها م آن طرفين، ميان قرارداد وجود صورت درمثالً  استثنايي،

مبتني بر تقصير توافق نمايند. همچنين، در صورت وجود قرارداد و تعيين ميزان  مسئوليت رازيغ به
ـ يمخسارت بيشتر و يا كمتر از آن  پرداخترا به  يشخص تواند يخسارت در قرارداد، قاضي نم  يزان

در اين حالت، تفاوتي ميان خسارت مادي و جسماني  3كه در قرارداد مشخص شده، محكوم نمايد.
رفي كه مسئول جبران خسارت وارده است، قادر به كاهش هزينه جبران خسـارت  وجود ندارد و ط

در كنوانسيون مونترال در خصـوص   شده ينيب شيپ مسئوليتنخواهد بود؛ بنابراين، همانند سيستم 
محـض در مـوارد    مسـئوليت ونقل نسبت به مسافر، در حقوق ايـران نيـز    متصدي حمل مسئوليت

اين اشتراك ديـدگاه ناشـي از احكـام موجـود در      جهياست. درنتمختلفي به رسميت شناخته شده 
سويي بـا  به اين كنوانسيون براي هم رانيا، زمينه براي الحاق يالملل نيقوانين داخلي با مقررات ب

   فراهم است. يالملل نيجامعه ب
ونقل در  متصدي حمل مسئوليت) كنوانسيون مونترال، 22ديگر، مطابق با بند يك ماده ( يسوي از

اسـت كـه بـر اسـاس      SDR 4150براي هر مسافر به ميزان  ريحوزه تعيين خسارت ناشي از تأخ
 بابـت  از غرامـت  پرداخـت  فـرض  هواپيمايي، يها شركت انجمن سوي ازصورت گرفته  مطالعات

                                                            
1. Jabbari, Mansour, Shoarian, Ebrahim, "Legal aspects and advantage s for Iran to ratify the 
1999 montreal convention with emphasis on Islamic law", Intl. J. Humanities,vol 18, 2011,14 

  50،493،516،556،577،640رجوع نماييد به قانون مدني ايران، مواد:  در اين خصوص. 2
 قانون مدني 230ماده  .3
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ي اسـت  اين در حال 1.دينما يم ليتحم هواپيمايي يها شركت به را فراواني مالي يها نهيهز ر،يتأخ
ونقل هوايي عوامل متعددي ازجمله شرايط آب و هـوايي، ترافيـك سـنگين در     كه در حوزه حمل

اصـلي، مشـكالت    يهـا  در اروپا، ترافيك سنگين در فرودگـاه  ژهيو بسياري از مسيرهاي هوايي به
موقـع پروازهـا    در انجـام بـه   ريناشي از مسائل فني و ايمني پرواز و تهديدات امنيتي، موجب تـأخ 

 وابسـته  عوامل و نهادها از يك هر سهم تفكيك براي مشخصي سيستم حاضر، حال در. گردد يم
 انتظـارات  تمامي ر،يتأخ هرگونه بروز صورت در دليل همين به و نداشته وجود هواپيما، پرواز براي
 متصـديان عنـوان   بـه  هواپيمـايي  يها شركت دليل، همين بهاست.  هواپيمايي يها شركت متوجه
  .ندارند موصوف كنوانسيون به الحاق براي چنداني تمايل هوايي، ونقل حمل

  يا مهيب پوشش: دوم مبحث. 4

 بيمهكنوانسيون جديد، مسئله  يها ينوآور نيتر ازجمله مهم شد انيبكه قبالً  چنان ن،يبر ا افزون
هواپيمايي خود  يها زمينه را براي شركت تااند  اساس آن كشورهاي عضو، متعهد شده براست كه 

خود بر اسـاس كنوانسـيون مـونترال     مسئوليتمناسب در راستاي  يا مهيجهت برقراري پوشش ب
و وجـود آن در اقتصـاد    اسـت فراهم نمايند. بيمه ازجمله عوامل مهم در ايجاد امنيـت اقتصـادي   

 اصـل  اقتصـادي،  رونق براي اصلي شرايط از يكي. درواقع شود يها، محسوب م مدرن از ضرورت
 قـانوني،  موازين با و يراحت به تواند يم بيمه كه است اشخاص دارايي حفظ و خسارت جبران لزوم
  2.گيرد عهده بر را بار اين
مـدني   مسـئوليت براي بيمه وجود دارد. براي مثـال،   يشمار يكشور ما نيز مصاديق متعدد و ب در

جبران خسارت ناشي از حوادث راننـدگي از قـانون    مسئوليتدارندگان وسيله نقليه موتوري، يعني 
 براسـاس  كه گردد ياستخراج م 1347بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب 

و  جسـمي  خسارات برابر در خود نقليه وسيله نمودن بيمه به ملزم نقليه وسايل دارندگان كليه آن،

                                                            
المللي در يك مسير  آمده از سوي كارشناس اقتصاد هوانوردي، در فرض ايجاد تأخير در يك پرواز بين عمل تحقيق به . مطابق1

 0/900بـر   يعنـي بـالغ   SDR 500/622مسافر، بايد مبلغي برابر با  150ساعت و هواپيماي حامل  3ن پروازي المللي با زما بين
  دالر برسد. 0/45ندرت درآمد حاصل از فروش بليط چنين پروازي به  كه به دالر بابت خسارت تأخير يك پرواز پرداخت گردد، درحالي

در  كند يمآن يك طرف تعهد  موجب بهبيمه عقدي است كه «دارد:  مقرر مي 1316) قانون بيمه مصوب 1( ماده .2
ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كرده يا 

  .»وجه معيني را بپردازد
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 موضـوعه  مقررات و قوانين در بيمه جايگاه به توجه با حقيقت، در. باشند يم اشخاص بر وارد مالي
 اين ذكر البته،. بود خواهددرك  قابل بيمه حوزه در مونترال كنوانسيون مقررات پذيرش كشورمان،

 بـه  توجـه  بـا  بيمـه، درخصوص  جديد كنوانسيون در مندرج حكم پذيرش كه است ضروري نكته
 يا مـه يب تعهـد  سـطح  افـزايش  آن،تبـع   بـه  و خسـارت  جبـران  بـراي  پرداخت قابل مبلغ افزايش
 همـواره  شـود،  يمـ  ونقل حمل متصديان يها نهيهز رفتن باال به منجر كه هواپيمايي يها شركت
 يبـرا  ترديـد  لياز دال يكي رسد يم نظر به و داشته قرار داخلي هواپيمايي يها شركت ديموردترد

  1.ديآ يم شمار بهموردبحث  ونيكنواس به رانياعدم الحاق 
 و هوايي ناوگان نوسازي راستاي در موضوع اين از توان يم هوشمندانه، ديدگاهي با البته،

قطعاً  باال، خطر احتمال با فرسوده هواپيماهاي بيمه حق راي؛ زنمود استفاده مربوطه تجهيزات
 ايراني هواپيمايي يها شركت ترتيب، بدين واست  پايين سن با نو هواپيماهاي بيمه حق از بيشتر
 كردن اجاره يا و خريد با را پروازها ايمني خود، هواپيمايي ناوگان نوسازي براي تالش ضمن

  2.داد خواهند افزايش جديد، هواپيماي

  سوم: خسارات معنوي مبحث .4

كه ذكر شد، مطابق با مفاد كنوانسيون مونترال، مطالبه خسارات معنوي، روحـي و روانـي تـا     چنان
ـ  ؛حدودي موجه گرديده اسـت  مطالبـه خسـارات معنـوي مـورد      موضـوع حقـوق ايـران    در كنيل

موجب مصاديق مقرر در اصل  و زيان معنوي به ضرراست. از سويي  كشور حقوقداناننظر  اختالف
واقع شـده   رشيموردپذ 1مدني مسئوليت قانونو همچنين مطابق مفاد  3كشور اساسي قانون 171

                                                            
بيمه بدنه، مسئوليت شخص ثالـث،   ازجملهي مختلف بيمه هوايي ها پوششبراساس يك برآورد كارشناسي، در حال حاضر از ميان . 1

با روند پيشرو در تغيير  قطعاًكه  را به خود اختصاص خواهد داد ها مهيبدرصد حق  40مسافر و بار همراه و اثاثيه، بيمه مسافر نزديك به 
  .گذارد يمي هواپيمايي ها شركتوش ي يافته و هزينه بااليي بر دفراواننيز افزايش  و نوسازي ناوگان، بخش بيمه بدنه

آيد، چراكـه مسـافران بـا آرامـش و      اي جهت توسعه صنعت توريسم كشور فراهم مي با نوسازي ناوگان هوايي كشور، زمينه .2
ونقـل هـوايي و    هاي متصـدي حمـل   امنيت خاطر بيشتري سفر نموده و درنتيجه، سودآوري و درآمدزايي بيشتري براي شركت

 هاي هواپيمايي اي شركت وسيله در بلندمدت، هزينه بيمه آورند و بدين المجموع، به ارمغان مي حيث كشور را منمنافع اقتصادي 
 جبران خواهد شد.

هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير و اشتباه خود  جبران خسارت مسئولدر اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي قاضي  .3
 ت.قرار گرفته اس
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 بـه  راجـع  يدعـاو  معنـوي،  خسـارات  به مربوط يها بامطالعه درروند پرونده ديگر، سوي ازاست. 
 بـه  يچنـدان  توجـه  قضـات  يبرخـ  و مانده مهجور اريبس رانيا ييقضا محاكم در يمعنو خسارات

 وجـود،  ني. بـاا دهند يم صلهيف سازش و صلح قيطر از را موضوع حداكثر ايندارند  يدعاو گونه نيا
 و يموردبررسـ  قضـاييه  قـوه  طريـق  از بايد موضوع كنوانسيون، اين به الحاق پذيرش صورت در

  .گيرد قرار مداقه

  2صالح دادگاه پنجمين: چهارم مبحث. 4

مندرج در كنوانسيون مونترال، پنجمـين دادگـاه صـالح بـه رسـيدگي اسـت.        يها ينوآور ديگر از
 ونقل حمل متصدي دفاع براي را زمينه قضايي مراجع ينيب شيپ با ورشو، كنوانسيون كهطور  همان

فراهم نموده بود، كنوانسيون مونترال نيز دادگاه پنجم را بـراي حصـول    دهيد انيز برابر در خود از
  .است نموده ينيب شيو يا خانواده وي، پ دهيد انياطمينان از احقاق حقوق ز

ايـران بـراي    اتبـاع پنجمين دادگاه صالح نيز، اين منفعت را براي كشورمان خواهد داشت كه  درج
 محـاكم  و مراجـع  به توسلبه  يطه در چارچوب كنوانسيون مونترال، نيازانجام امور قضايي مربو

 تواننـد  يمـ  وي خانواده يا و هوايي سانحه قرباني بنابراين و داشت نخواهند كشور از خارج قضايي
 بـه  نسبت كمتري هزينه با دورتر، يها مسافت در دعوي اقامه براي هنگفت هزينه صرف يجا به

اين امر، در حقوق ايران و بـا قـانون    كه نمايند؛ اقدام كشور داخل در خسارت جبران دعوي اقامه
 قانون اين مواد در مندرج شرايط به بنا تواند يم خواهان«آيين دادرسي مدني كه مقرر نموده است 

 خوانده عليه) قرارداد وقوع محل ازنظر  (صرف خوانده و خواهان ميان قرارداد وجود صورت در يا و
  .است شده پذيرفته ،»نمايد دعوي اقامه خود اقامت محل كشور در

 كنوانسيون، اين به الحاق و پذيرش كه است باور اين بر هواپيمايي يها شركت انجمن ليكن،
و ضرورت دارد كه قبل از الحاق بستر  شود يم متحمل را حقوقي طويلوعريض تشكيالت ايجاد

  .گردد ينيب شيو راهكارهاي قضايي مقتضي براي اجراي حكم موصوف پ
   
                                                                                                                                            

احتياطي به جان يا سالمتي يا مال  بي درنتيجهدارد هركس بدون مجوز قانوني از روي عمد يا  راحت بيان ميص بهماده يك  .1
اي وارد نمايـد   قانون براي افراد ايجاد شده است، لطمه موجب بهيا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه 

  است.ان خسارت ناشي از عمل خود جبر مسئولكه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، 
2. Fifth Forum 
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  گيري يجهنت
ـ  نيونقل هوايي ب در حوزه حقوق حمل متصديان مسئوليترژيم  نوشتار،اين  موضوع اسـت.   يالملل

  شده است. ينيب شيورشو و مونترال پ يالملل نيدر دو سيستم حقوقي ب مسئوليتاين رژيم 
 لهيوسـ  مكـرراً بـه   كنوانسـيون  ايـن  كهاست  1929 ورشو كنوانسيون ورشو، سيستم اساس و پايه

و قراردادهاي خصوصي مورد اصالح قرار گرفته اسـت. هـدف اصـلي از     ها ونيكنوانس ،ها پروتكل
و متحـد   يسـاز  كپارچـه ي نخست، ديآ يگونه كه از نام آن برم همان يالملل نيتدوين اين معاهده ب

نين و همچنـين  ونقل هوايي است كه در همين راستا، از تعارض قوا نمودن قوانين و مقررات حمل
 متصـدي  مسـئوليت  سيسـتم . در وهله بعدي، ايجـاد  دينماپيشگيري  ،ها تعارض صالحيت دادگاه

مدنظر بـوده   انورديهو صنعت از حفاظت و حمايت جنبه بر ديتأك با مسافران به نسبتونقل  حمل
 قالـب  در موجـود  يا است. با گـذر زمـان و نيـاز بـه ايجـاد تحـول و تغييـر در مقـررات معاهـده         

متعاهدين اين كنوانسـيون در خصـوص مقـررات موجـود      ،ها نامه موافقت و اصالحي يها پروتكل
منظـور   به يالملل نيو بدين ترتيب، بار ديگر، جامعه ب شدندونقل هوايي دچار سردرگمي  حوزه حمل

قوانين و مقررات و پايان بخشيدن به سردرگمي ناشي از تعدد اسناد يك كنوانسيون،  يروزرسان به
در كنفرانس مونترال، اقدام به تصويب سند جديدي با عنـوان كنوانسـيون    1999مي سال  28در 

  .نمود ورشو سيستم جايگزينعنوان  به مستقل، يالملل نيصورت معاهده ب مونترال به
 يهـا  يكاسـت  همچنـين  و محاسـن  ارزيابي و بررسي از پس شد، مشاهده كهطور  ادامه، همان در

 ضـرورت  مـونترال،  كنوانسـيون  در موجـود  يهـا  ينوآور با آنموجود در سيستم ورشو و مقايسه 
 از فـارغ  قـت، ي. در حقگرديـد  مبـرهن  و آشـكار  كنوانسـيون،  اين به ايران كشور الحاق و تصويب

از مشكالت سيستم قبلي را رفع نموده است، به دليـل   يا عمده بخش مونترال كنوانسيون كه نيا
مشاركت و همراهي كشورها با جامعه جهاني در دسـتيابي بـه يكنـواختي و وحـدت در قـوانين و      

ـ   رانيالزوم پيوستن  ،يالملل نيمقررات هوايي ب ـ  نيبه اين سـند ب . رسـد  يمـ  نظـر  بـه  مهـم  يالملل
تعاهـد در سيسـتم ورشـو، موجبـات ناكـامي      و پايبنـدي برخـي كشـورهاي م    ءابقـا  گـر، يد انيب به
 يكسـان  و يسـاز  كپارچـه ي همانـا  كه خود هدف به نيل در را مونترال كنوانسيون كنندگان نيتدو

؛ بنابراين، با در نظر گرفتن آثـار و  آورد يم فراهم است، يالملل نيونقل هوايي ب حمل قوانين نمودن
 ونقل حمل روابط توسعه وليف دولت در بسط با توجه به تك همچنينتبعات مثبت ناشي از الحاق، 

 يالملل نيسويي و هماهنگي مقررات ملي و بهملزوم و ضرورت  و جهان كشورهاي ساير با هوايي
  است. فراهم يالملل نيپيوستن كشورمان به اين سند ب يبرااز سوي ديگر، زمينه 



 الملل مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي در نظام حقوق بين  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

52 

  منابع فهرست

  فارسي

  كتاب

 .1389 فروزش، انتشارات: تهران ،هوايي الملل ينب حقوق منصور، جباري، .1

 و ييهوا المللي ينونقل ب حمل حقوق بر حاكم اسناد بر مروري منصور، جباري، .2
 1388 ،26سياست، شماره  و حقوق پژوهش مجله ،آن تحول سير

 متصديان مسئوليت قراردادي كاهش يا افزايش ابراهيم، عزيزي، منصور، جباري، .3
 2، 1385مفيد  حقوقي ،هوايي ونقل حمل

 از بـرخي وتحليل يه: تجزمونتـرال كنـوانسيون ورنر، ايسكنس، پابلومندس، دوليون، .4
 نشريه ،نياسري بناء ترجمه ماشاءاهللا ،ورشو سيستمشده  ادغام و روزآمد يها جنبه
 1383 ،31 جمهوري رياست المللي ينب حقوقي خدمات دفتر

  مقررات و قوانين

 كنوانسيون و الهه 1955 پروتكل و ورشو 1929 كنوانسيون به ايران دولت الحاق اجازه قانون .5
 گواتماال 1971 پروتكل و گواداالخارا 1961

 1391 مصوب ايراني هواپيمايي يها شركت مسئوليت حدود تعيين قانون .6

  انگليسي

7. Buff, Andrea L, Reforming the Liability Provisions of the Warsaw 
Convention: Does the IATA Inter-carrier Agreement Eliminate the Need 

to Amend the Convention?, Fordham International Law Journal 20,1996 

8. Banino, Bartholomew J, Recent developments in air carrier liability 
under the Montreal convention, The Brief 38,2009 

9. Bo, Jiang, International Air Carrier's Liability to passengers under the 
Warsaw Convention 1929 and the Montreal Convention 1999, Golden 
Gate University School of Law, 2006. 



 الملل مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي در نظام حقوق بين  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

53 

10. Jabbari, Mansour, shoarian, Ebrahim, legal aspects and advantage s for 
Iran to ratify the 1999 montreal convention with emphasis on Islamic 
law, Intl. J. Humanities 18, 2011 

11. Larsen, Irene, Regime of Liability in Private International Air Law - 
with Focus on the Warsaw System and the Montreal Convention 1999, 
Student erafhandling 2, 2002 

12. Paulsson, Karin, Passenger Liability, according to the Montreal 
Convention 1999, Faculty of law University of Lund, 2009 

13. Serrao, Jacqueline, montreal convention of 1999:a well-worn 
Restructuring of liability and jurisdiction, McGill University Montreal, 
2006 

14. Wahlen, Thomas J,The New Warsaw Convention: The Montreal 
Convention, Air and space law 25,2000 

15. WeiIgand, Torya, The Modernization of the Warsaw Convention and the 
New Liability Scheme for Claims Arising Out of International Flight, 
Massachusetts Law Review, 2000 

  الكترونيك منابع

16. Icao." Postal history international legal instruments before 
icao."available at: 
http://www.icao.int/secretariat/postalhistory/international_legal_instrum
ents_before_icao.htm 

17. Icao." Guadalajara_EN.pdf."available at :
http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guadalajara_
EN.pdfJacqueline Etil 

18. Icao." Guadalajara_EN.pdf." available at: 
http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/MP4_EN.pdf 


