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Abstract 
Consequently of air accidents and their causes, the 
civil liability in order to compensation, as the case 
may be falls on the airlines, flight sort of or air traffic 
control units or a group of them. This sort of liability 
is realized among the act and the damage in the 
domestic law according to the criteria governing the 
civil liability, i.e. The occurrence of the harmful act, 
the incident of the loss and the realization of the 
causal relationship as well as in transnational 
regulations relating to aviation accidents based on 
the legal system of international liability of 
governments and international organizations. This 
research, which is prepared and arranged base on 
analytical-descriptive method, tries to answer this 
main question that in principle in Iranian and 
international law, in air accident how airlines, flight 
crews and units Legal an civil air traffic will be hold 
accountable? Findings and results of the study 
indicate thin at both the domestic legal system and 
international aviation documents and regulations, 
laws have been enacted in this regard to establish the 
conditions and framework for the realization of 
liability and how to compensate. In this regard, civil 
liability is foreseen in various cases of damage, such 
as damages to passengers or their belongings, 
damages caused by the delays of flights time wise, 
flight cancellations, inability to fly, oversold tickets, 
violations in providing warnings, moral damages 
and Etc. In the Code of Civil Liability, the Law on 
the Limitation of Airlines Liability in Domestic Law 
and in the Warsaw, Montreal, The Hague, 
Guatemala and Chicago Conventions in 
International Law. 
Keywords: International law, Air accidents, Flight 
crews and airlines, Civil liability, Air traffic control 
unit. 

 چکیده
ها، مسللل ولیت مدنی جبران خسلللارت، به تب  حوادث هوایی و علل بروز آن
هلای هواپیملایی، کلادرهای پروازی و یا    حسلللب مورد بر عالده شلللرکلت  

 گیرد  اینای از آن ها قرار میواحلدهلای کنترل ترافیلک هوایی یا مجموعه   
عنی ی مسل ولیت در حقوق داخلی بر االلاس موازین حاکم بر مس ولیت مدنی  

بار، ورود ضللرر و احراز رابطه الللببیت میان فعل و خسللارات  وقوع فعل زیان
احراز گردیللده و در مقررات فراملی مربوب بلله حوادث هواپیمللایی نیز بر 

المللی های بینها و الللازمانالمللی دولتاالللاس نظام حقوقی مسلل ولیت بین 
و تنظیم  هتحلیلی تای-شللود  در این پژوهش که به رو  توصللیفی محقق می

شلده االلت، مطالب حول محور پاالل  به این پرالش اصلی بوده االت که به    
های هواپیمایی، الملل، شلللرکتبینحقوق طور اصلللولی در حقوق ایران و 

کلادرهلای پروازی و واحد کنترل ترافیک هوایی از نظر حقوقی و مدنی چه   
ژوهش پها و نتایج مسللل ولیتی در قبال حوادث هوایی خواهند داشلللته یافته

بیلانگر این االلللت که هم در نظام حقوقی داخلی و هم در االلللناد و مقررات  
المللی هواپیمایی، قوانینی در این خصلوص وضل  شده االت تا شرایط و   بین

چاارچوبی را برای تحقق مسللل ولیت و چگونگی جبران خسلللارت وضللل  
نمایند  مسلل ولیت مدنی در مصللادیق مصتلب بروز ضللرر، مانند خسللارت در  

ها، خسللارت در قبال تاخیر پرواز، ابطال پرواز، ر مسللافران یا کاالهای آنبراب
علدم قلابلیلت پرواز، فرو  بلیط خلارج از ترفیت، نق  در ارائه هشلللدار،     
خسلللارت معنوی و غیره در مجموعله قوانین مسللل ولیلت مدنی، قانون تعیین   

هللای هواپیمللایی در حقوق داخلی و در حللدود مسللل لوللیللت شلللرکللت  
ی ورشلللو، مونترال، الهله، گواتملاال و شلللیکاگو در حقوق   هلا کنوانسلللیون

 بینی شده االت المللی پیشبین
حقوق بین المللل، حوادث هوایی، کادرهای پرواز و  : واژگاان کلیادی  

 های هواپیمایی، مس ولیت مدنی، واحد کنترل ترافیک هوایی شرکت
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باشد می المللبینحقوق  کارشناالی ارشد نامهپایانز مقاله مستصرج ا ینا  
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 مقدمه
وامل ع توالعه و تحول تکنولوژی که از مصادیق آن پیدایش صنعت هوایی و پیشرفت روزافزون آن االت یکی از  

عم ادر اصل آثار خاص حقوقی بر بروز الوانح و حوادث هوایی تاثیرگذار بر تحول حقوق مس ولیت مدنی االت  

وانین و خسارت و البته وض  قا تحمیل مس ولیت مدنی برای جبران از یافتن اشصاص حقیقی و حقوقی مس ول ت

ها برای جلوگیری از بروز حوادث دیگر و ضمانت اجراهایی برای متصلفین احتمالی مترتب  مقررات و اص ح آن

بروز این حوادث، چه اشصاص حقیقی و  این االت که درپژوهش  االت  در این میان، دغدغه و مس له اصلی این

توانند مس ولین احتمالی بوده و در برابر حادثه مس ول شناخته شونده چرا که حوادث هوایی در بطن حقوقی می

الیب های این تکاز میان مصاطب گردد و شایسته نیست کهموضوعی االت که بر اشصاص مصتلب وض  میخود 

 دهایوتایب واح میان تکالیب ایمنی متعدد، این جبران خسارت دانست  درو  الزاوار پاال  یک شص  را ،همواره

و کادرهای پروازی مورد تحلیل و بررالی  کنترل ترافیک هوایی های هواپیمایی، واحدهایمصتلب نظیر شرکت

 ثیر بیشتری در بروز حوادثأقرار خواهد گرفت  زیرا بر االاس شواهد و قراین، این اشصاص حقیقی و حقوقی ت

مدنی را  توان مس ولیتچنینی دارند  برای یافتن این موضوع که در بحث الوانح هواپیمایی به چه طریقی میینا

طبیعت خاص شود که در اصل، احراز کرد و زیان واردشده را بر شص  یا اشصاصی انطباق داد، روشن می

الت خسارات ناشی از آن به نحوی ا های منحصربافردو ویژگی فعالیت هوایی و هواپیماییهای مرتبط با فعالیت

صی نیاز االت نظام خا بنابراینل مربوب به آن باشد  ئتواند پاالصگوی مساکه قواعد عام حقوق مس ولیت مدنی نمی

ل حاکم باشد  چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت هوایی پیشرفته و هم نین در قالب ئتا بر این مسا

فته شده االت  نظام پذیر نامه ایکائونظیر کنوانسیون شیکاگو و یا نظام المللیالطح بین های متعددی درکنوانسیون

مس ولیت مدنی الوانح هوایی در برابر بسیاری از قواعد عام مس ولیت مدنی دارای قاعده خاص االت  هم نین  خاص

 ژوهش به بررالی اشصاص  بنابراین در این پدارد ینظام مذکور در بحث ارکان و آثار مس ولیت، مقررات خاص

 حقیقی و حقوقی موثر در الوانح هوایی و نقش و تاثیر آن ها در بروز این حوادث می پردازیم 

 مصادیق مسئولیت در حوادث هوایی -9
 مسئولیت مدنی ناشی از عدم قابلیت پرواز -9-9

ز الانحه و القوب و غیره االت، اهایی نظیر بروز از آن جایی که مسافرت با هواپیما دربردارنده خطرها و نگرانی   

الازی حمل و نقل المللی حقوق هوایی ایمنهای بیندیرباز دغدغه اصلی مقررات هوایی یا ناادها و کنوانسیون

بوده االت  اصوالً اگر ایمنی پرواز را عاری بودن پرواز از هر مصاطره تعبیر نماییم، کل صنعت هوایی و  9هوایی

توان آن را فارغ از هرگونه ایم، چرا که االاالاً این صنعت دارای خطر االت و نمیال بردهؤهواپیمایی را زیر ال

توان در تعریب ایمنی پرواز گفت که عبارت االت از جلوگیری از خطر و در نتیجه می متعریب نمود ایمصاطره

  (1998,74Wassenbergh,)الانحهالانحه یا تا حد امکان کاهش دادن احتمال بروز حادثه و خطر و 

                                                      
1-Aviation Safety 
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شود و قوانین و مقررات صنعت ها، امکانات جدیدی برای باال بردن ایمنی پرواز ایجاد میامروزه با رشد فناوری   

مونه در الال عنوان نبه  های جدید مطابقت دهندها و فناوریهواپیمایی نیز ت   دارند تا این قوانین را با تکنولوژی

به المت کشور ایرلند با هواپیمای دوموتوره صورت گرفت که پرواز موفقی نیز  2نصستین پرواز از نیوفوندلند 9191

بود اما طبق تتییر قوانین االتفاده از هواپیمای دوموتوره در مسافت طوالنی ممنوع اع م گردید و مجدداً در الال 

سته وس مجاز دانقوانین تتییر کرده و پرواز هواپیمای دوموتوره در مسافت طوالنی بر باالی الطح اقیان 9114

  (Mortimer,1994,4)شد

قسمت زیادی از قوانین مربوب به ایمن کردن حمل و نقل در صنعت هواپیمایی به موضوعاتی نظیر طراحی و     

کند، لذا اگر هواپیما در مرحله تولید به مقررات ایمنی توجای نداشته باشد قطعاً از نظر مقررات تولید ارتباب پیدا می

(  منظور این االت که عیب و معیوب بودن هواپیما، 23، 9319شد)باقریان،هواپیمایی دارای عیب محسوب خواهد 

خت االت  حال باید مشص  کرد که نااد تابعی از انجام دادن یا ندادن مقررات ایمنی هواپیما در مرحله تولید و الا

صالح برای این که تشصصی دهد هواپیما مقررات ایمنی را رعایت کرده و معیوب نیست یا رعایت نکرده و معیوب 

بینی الازمان ایکائو را باال ، هدا پیش44در ماده  3االت، کدام خواهد بود  در این خصوص کنوانسیون شیکاگو

ائو را رعایت های ایکاالت  به همین دلیل کشورهای مصتلب مکلب هستند که مصوبه بردن ایمنی پرواز بیان کرده

 4کنند که در میان این مصوبات، ضمیمه هشتم از هجده ضمیمه فصل پنجم مقررات شیکاگو، به قابلیت پرواز هواپیما

ها را مربوب االت و مشص  کرده االت که هواپیما برای این که معیوب تلقی نشود الزم االت که کدام حداقل

رعایت نماید  در نتیجه پاال  الوالی که در الطور پیشین مطرح شد، معین گردید و آن مرج  مذکور کنوانسیون 

شورها موضوع مان  این امر نیست که خود کشیکاگو و ضمایم مطروحه در آن و البته مقررات ایکائو االت  البته این 

المللی نیز در مقررات داخلی کشوری، قوانینی را در این حوزه وض  و تصویب کنند که البته نباید با مقررات بین

 در تناقض آشکار باشد 

 های هواپیماییمسئولیت مدنی ناشی از رفتار شرکت -9-2

از موارد در خصوص الوانح هوایی مس ول شناخته و موتب به  های هواپیمایی نیز ممکن االت در برخیشرکت    

 خیر پرواز، صدور بلیط بیشتر از ترفیت، الوانح، کاالها،أها ممکن االت که در تجبران خسارت شوند، این شرکت

، قانونی را تحت 9364به جای قانون مصوب  9319مسافرین و غیره مس ول باشند  در حقوق داخلی، مقنن در الال 

قانون مذکور، به پروازهای  9های هواپیمایی ایران مصوب نمود که در ماده تعیین حدود مس ولیت شرکتعنوان 

به هر دو  9319(  لذا، در قانون مصوب 67، 9312االت)صادقی مقدم و اشراقی آرانی،المللی نیز اشاره کرده بین

، در حوزه 9319ه طبق قانون مصوب المللی توجه شده االت  الزم به ذکر االت کجنبه پروازهای داخلی و بین

ابق االت  در های الهای داخلی طبق بند یک از ماده یک باالتر از مس ولیتالمللی، مس ولیت شرکتپروازهای بین

                                                      
2- Newfoundland 

3- The Convention on International Civil Aviation 

4  - Airworthiness of aircraft  
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تبصره این ماده مس ولیت در خصوص جبران خسارت به بار و اثاثیه مسافران به میزان مس ولیت محدود شده و به 

کاهش یافته االت  در حوزه پروازهای داخلی  0الهه –کنوانسیون ورشو 22نجم از ماده مبلغ واقعی مندرج در بند پ

 های هواپیمایی داخلی بر االاسمدنظر مقنن بوده االت، تعیی مس ولیت شرکت 9319نیز هدفی که از تصویب قانون 

یکی از مصادیق باشد  اصول و قواعد حاکم بر دیه جات جبران خسارت ناشی از فوت یا جراحت مسافران می

 3754یاالوج -های هوایی در حقوق داخلی مربوب به الانحه هواپیمایی تارانعینی مس ولیت مدنی شرکت

ای از تصلفات در شرکت هواپیمایی آالمان دهد زنجیرهها نشان میررالیاالت  ب 9316هواپیمایی آالمان در الال 

این می دی  2551تا الال ت، انحه ناچیز بوده االپروازی در بروز ال خدمهباعث بروز این الانحه شده االت و الام 

 زدگی آژانسنبودند و نتایج الوانح مرتبط با ی  6زدگی مبتنی بر پایش کارآییمجاز به الامانه هشدار ی  هواپیماها

طراح هواپیما را  5975-2551 را بر آن داشت تا با صدور امریه ص حیت پروازی شماره 7ااروپ هوانوردیایمنی 

های هواپیمایی تا الال کرده و به شرکت یزدگی بر االاس پایش کارآیتجایز هواپیما به الامانه تشصی  ی ملزم به 

 فرصت داد تا نسبت به نصب تجایزات مذکور بر روی هواپیماهای خود اقدام کنند  با این حال شرکت 2590

کند  در این ارتباب البته اری میالمللی از ارالال این تجایزات به ایران خوددبرخ ا الزامات و تعادات بین

صرفاً ا ه مدیریت و عدم توان مدیریتی شرکت آالمان و الازمان هواپیمایی کشوری نیز مشاود االت زیرا آنالوء

دیده شرکت آالمان در یاالوج از الال اند  هواپیمای الانحهمکاتبات قبلی و در الطوح پایین مدیریتی اکتفا کردهبه 

گرفته زمین گیر بوده و به عنوان انبار قطعات برای الایر هواپیماها مورد االتفاده قرار میمی دی  2597تا الال  2599

ن گیرد  شرکت آالماتصمیم به بازگرداندن این هواپیما به خط پرواز می 9316االت  شرکت آالمان در اوایل الال 

کرد  از طرا دیگر در بصش را بر هواپیمای مذکور اعمال می 5975-2551 نباید امریه ص حیت پروازی به شماره

( که به 926و گواهینامه بازنگری ص حیت پروازی )فرم  1زهای قابلیت پروااتاارنامه برگه تقاضای گواهینامه

های ص حیت پروازی مربوطه امضای مدیران ارشد فنی شرکت آالمان رالیده االت اتاار شده االت که همه امریه

ای وجود ندارد  شرکت آالمان با ارائه گزار  و اتاارات غیرواقعی نشدهاین هواپیما انجام شده و امریه انجام 

نکته د  را کتمان کن زدگی مبتنی بر پایش کارآییت   نموده االت که عدم تجایز هواپیما به الامانه هشدار ی 

توالط  گواهینامه تداوم ص حیت پروازی بدون بررالی کارشناالی و که گواهینامه قابلیت پرواز قابل تأمل این

های الازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت آالمان ضعیب نظارتت  الازان هواپیمایی کشوری نیز صادر شده اال

و گواهینامه بازنگری ص حیت پروازی هواپیما برخ ا مقررات مربوطه بدون  های قابلیت پروازبوده و گواهینامه

                                                      

 ییاز مقررات حمل و نقل هوا یکردن برخ کسانیمربوب به  9100 )پروتکل( الهه فاتیآن به موجب تشر یو اصل ح  9121 ورشلو  ونیکنوانسل  - 0

   Convention on the Unification of Specific Laws on International Carriage by Air یالملل نیب

6- APM.  
7 - European Aviation Safety Agency (EASA) 
8 - C.of.A. 
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ی ت هواپیمایی آالمان، این شرکت هواپیمایت، ناایتاً با مس ول شناختن شرکبررالی کارشناالی صادر شده اال

 ( 3، 9311شناخته شد)کمیسیون اصل نود،مس ول جبران خسارت این الانحه هوایی 

 مسئولیت در برابر مسافران -9-3

متصدی حمل و نقل مس ول خسارتی االت که در »دارد: کنوانسیون ورشو بیان می 97در این خصوص ماده     

گردد مشروب بر این که حادثه موجد خسارت در آالیب بدنی متوجه مسافران می صورت فوت یا جرح یا هرگونه

، طبق این ماده، واضعین کنوانسیون برای مس ولیت« داخل هواپیما یا حین علیات پیاده یا الوار شدن رخ داده باشد 

 هد بود که مسافر پروازمانند این که شرکت هواپیمایی موقعی مس ول خوا ماندموارد مامی را مورد اشاره قرار داده

فوت کرده و یا آالیب دیده باشد، هرچند در فرض فوت مسافر چالشی وجود ندارد، اما در مورد آالیب دیدن 

های زیادی ایجاد شود، از جمله این که این آالیب شامل آالیب جسمی االت یا روحی مسافر ممکن االت چالش

ماده قانونی جبران خسارت روحی قابل االتنباب نصواهد بود  و شرکت هواپیمایی در قبال آن مس ول االت و البته از 

اما رویه قضائی و این که جبران خسارت روحی را نیز بپذیرند یا نه، ممکن االت تفاالیری شود و منجر به رویه 

دهند اما کشورهای کامن ال متفاوت گردد  چرا که کشورهای رومی ژرمنی معموالً حکم به خسارت روحی می

(  در حقوق داخلی هم 13،9312هستند)حجتی،به خسارت و آالیب جسمی و فیزیکی و لزوم جبران آن  بیشتر قائل

رویه قضائی توجه چندانی به بحث جبران خسارت معنوی ندارد و شورای نگابان نیز نظر مساعدی برای جبران 

ین دادرالی جدید از جمله آئ خسارت روحی نداده االت  البته تتییر و تحوالت تقنینی در دهه اخیر و تصویب قوانین

نشان داد که قانونگذار صراحتاً به جبران خسارت روحی اشاره داشته و رویه قضائی نیز  9312کیفری مصوب الال 

در این خصوص تتییر رفتار داده االت  در ادامه باید گفت که کنوانسیون ورشو در ماده هفده این شرب را برای 

خسارت لزوماً باید در اثر الانحه ایجاد شده باشد و اگر بروز خسارت و  جبران خسارت مقرر کرده االت که این

تواند شرکت هواپیمایی را مجبور به جبران خسارت و پذیر  آالیب به دلیل بروز حاثه نبوده باشد، دادگاه نمی

خسارت  همس ولیت نماید  چالشی که پیرامون این ماده قانونی وجود دارد این االت که این کنوانسیون بیان کرد

باید ناشی از الانحه باشد، اما الانحه را تعریب نکرده و تعریب این موضوع مربوب به تفسیرهای مصتلب و رویه 

ها خودشان در تعریب الانحه مصتار هستند و (  در نتیجه دادگاه34، 9314شود)کوشا،میقضائی متفاوت کشورها 

ها الانحه را خارج از کنند اما برخی از دادگاهتلقی می ها الانحه را صرفاً خطرات ذاتی هواپیمابرخی از دادگاه

یرها دهند  محاکم ایرانی نیز در رویه متفاوت، هر دو این تفسبینی هوایی الرایت میغیرقابل پیش هواپیما به هر حادثه

ای خود نشان یاالوج در ر-اند  در این راالتا دادگاه رالیدگی کننده به پرونده الانحه تارانرا تاکنون به کار گرفته

داد که الانحه ع وه بر آن چیزی االت که جزء خطرات مسافرت های هوایی شمرده شده االت  در پرونده دیگر 

شرکت هواپیمائی ماهان بوده که یکی از موتورهای هواپیما آتش گرفته و از بدنه خارج و   747مربوب به بوئینگ 

البب بروز خساراتی گردید که دادگاه در این  این شیء در زمین های کشاورزی اال مشار القوب کرده که

 ( 21، 9314نموده االت)تابناک،خصوص این موضوع را حادثه طبیعی ناشی از خطرات هوایی قلمداد 
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ر بوده اند که اگر خسارت به واالطه تقصیقوانین داخلی مربوب به این موضوع مانند مدنی و تجارت نیز بیان کرده   

با مقصر خواهد بود در نتیجه شرکت هواپیمایی اگر مقصر بروز خسارت باشد و  باشد، مس ولیت جبران خسارت

مسافر نیز نفشی در آن نداشته باشد، مس ول جبران خسارت خواهد بود، خواه این تقصیر و خسارت ناشی از خطر 

)زارع و  باشدبینی بوده ذاتی هواپیما بوده باشد و یا طبق تفسیر موال ، ناشی از هر اتفاق غیرقابل پیش

توان به موضوع هواپیمای ایرباس ایرانی اشاره (  در حوزه مس ولیت در حوزه جان مسافران، می951،9316مردانی،

کرد که توالط ناو آمریکایی در خلیج فارس هدا قرار گرفته بود  در این خصوص ایران بر االاس االاالنامه دیوان 

االت متحده آمریکا ثبت نمود که طبق آن به دنبال اهداا المللی دادگستری دادخواالت خود را علیه دولت ایبین

ت متحده ایاال دالتبهی ایکائو که بیان کرده بود کنوانسیون شیکاگو دخاصی از جمله تجدیدنظرخواهی از ر

آمریکا نقض نشده و همین طور محقق شدن این هدا که آمریکا به نقض کنوانسیون مونترال به دلیل واژگون 

یران ایر محکوم شود و نیز به دنبال جبران خسارت بود  ناایتاً پس از ایرادهای آمریکا به کردن هواپیمای ا

دادخواالت ایران و پاال  ایران به ایرادها، طرفین به دیوان اع م کردند که خودشان در حال دالتیابی به یک توافق 

صرا گردد یا آن را به تعویق دوجانبه هستند و از دیوان تقاضا نمودند که فع ً از رالیدگی به موضوع من

ها برای توافق نیز منجر به این شد که ایران ترک دعوی نموده و ت   دولت (  نتیجه2007,181Foont,بیاندازد)

آمریکا مقرر شد که ایران از کلیه دعاوی و اخت ا نظرهای مطروحه  متحده طبق توافق میان خود و دولت ایاالت

یک وآمریکا نیز در قبال آن مس ولیت پذیرفت تا میزان یکصدوالی متحده ایاالت در دیوان صرفنظر نماید و دولت

میلیون و هشتصد هزار دالر را به دولت ایران به عنوان جبران خسارت پرداخت نماید که بصشی از این مبلغ یعنی 

   (2008,43Lowenfeld,گردید) های قربانیان پرداختدالر به خانواده نیک میلیوومیزان شصت

 مسئولیت در برابر کاالها -9-4

طبق بند اول ماده هجده کنوانسیون ورشو، متصدی حمل و نقل زمانی مس ولیت جبران خسارت مربوب به انادام      

و یا گم شدن والایل و یا آالیب به کاال و والایل را خواهد پذیرفت و مس ولیت بر او تحمیل خواهد شد که این 

رخ داده باشد  قانون تجارت ایران نیز این موضوع الانحه منجر به بروز خسارات، در زمان و حین حمل و نقل هوایی 

را پذیرفته االت و طبق آن، مفاد کنوانسیون ورشو برای مس ولیت متصدی حمل و نقل در قانون داخلی اجرایی 

االت  الزم به ذکر االت که مفاد ماده مذکور در کنوانسیون ورشو مقرر داشته االت که متصدی حمل و نقل موقعی 

شت که والایل و کاال و الاک مسافرین منادم شده یا گم شود یا آالیب ببیند  این موضوع مس ولیت خواهد دا

مورد اجماع کشورها االت، اما این که جبران خسارت مشروب به این شده االت که حین حمل و نقل باشد امری 

ان ان تا زمهای هواپیمایی ایران، از زمان تحویل کاال به خودشقابل تفسیر االت  لذا در این خصوص شرکت

ها به مسافرین، مس ولیت خواهند داشت تا در صورتی که حین حمل و نقل کاالها و الاک و اثاثیه بازگرداندن آن

منادم شده یا مفقود و آالیب ببیند، خسارات را جبران کنند، در نتیجه فارغ از مس ولیت در قبال فوت و آالیب 

(  البته برخی معتقدند در صورت 79، 9314خواهد بود)کوشا،یز ها شامل کاال و الاک و اثاثیه نبدنی، مس ولیت آن
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ورود عامل الوم یعنی گمرک یا دخالت نیروی انتظامی که با والایل و اثاثیه و الاک مسافران الروکار دارند، اگر 

 اند آالیبی وارد شود مس ولیت جبران آن دیگر نباید با شرکت هواپیمایی باشد که در این موضوع دخالتی نداشته

از طرا دیگر برخی اعتقاد دارند که شرکت هواپیمایی باید تا زمان تحویل بار به مرالل الیه و تحویل اثاثیه به 

مسافر مس ول باشد هرچند که کاال زمانی با خسارت مواجه شده باشد که شرکت هواپیمایی در آن دخالتی نداشته 

این مس ولیت را بدون قید و شرب متوجه شرکت ها نیز این االت که مفاد کنوانسیون ورشو االت  االتدالل آن

هواپیمایی کرده االت تا جبران خسارت مسافرین الال و ممکن شود و ارجاع آن به مقامات عمومی نظیر گمرگ 

 ( 953، 9314خواهد بود)اشراقی آرانی، یا ناجا و غیره مصالب هدا کنوانسیون برای جبران خسارت 

 خیرأمسئولیت در برابر ت -9-5
نقل  خیر در حمل وأمتصدی حمل و نقل مس ول خسارتی االت که از ت»دارد: کنوانسیون ورشو بیان می 91ماده     

 وبشر یقطراز  که نددصددربیشتر متصدیان حمل و نقل هوایی « شود هوایی مسافر، لوازم شصصی یا کاال ناشی می

 وازپر یبلیطهادر  الذ ند زالا غیرممکنرا  تأخیر تحقق ،کاالو  مسافر ییاهو نقل و حمل اردادقردر  لعماا قابل

رج در اوقات مند»قید و شرطی تبیین شده االت که از مقررات یاتا برداشت شده و بیانگر این االت که معموالً 

بدون  های پروازروند و برنامهشوند و جزئی از این قرارداد به شمار نمیهای پرواز یا جای دیگر تضمین نمیبرنامه

ار نتظا به ج را کاال هکنندلالاار  یا مسافر حق که التآن ا رتعبا یناز ا ا« هدباشند بلی قابل تتییر میاط ع ق

وجود نصواهد داشت که اخت فی با زمان واقعی معینی  نماز ایرز کنندرا رد  هشد معین نمادر ز نقلو  انجام حمل

 منجر به تحمیل مس ولیت خواهد شد که هم نامتعارا وصرفاً آن تاخیری ین ابنابرداشته باشد و تاخیر تحقق یابد  

ها حتی به فرض این که بر روی بلیط نیز قید شده باشد هم صحیح نصواهد بود زیرا هم نامعقول باشد  اما این شرب

دارد: همین کنوانسیون بیان می 23کنوانسیون متایرت خواهد داشت  افزون بر این، ماده  91با روح حاکم بر ماده 

 حاضر ننسیواکنودر  که ن هاز آ کمتر مبلتی تعیین یا نقلو  حمل یمتصدر شرطی که ناتر به اللب مس ولیت ه»

 تاب  نکماکا که اردادقر همه لبطاا موجب شرطی چنین نبط  لیو دبو هداخو ثراب و  باطل ،التا هیددگر رمقر

 میباشد تأخیر لقبادر  یمتصداز  لیتئومس اللب نوعی رمذکو وبشر  «دشونمی دبو هداخو ننسیواکنو ینا راتمقر

و  شوور نپیما راتمقر ناقض نباید یطیاشر هیچ تحت 1یاتا تمصوبا وهبه ع   التا باطل دهما ینا مطابق که

کنوانسیون مونترال نیز  91  ماده دبو هداخو باطل رمذکو مصوبه رتصو یندر ا این که چه ،باشندآن  یص حیههاا

 کاال یاوی  اههمر ربا ،مسافر ییاهو نقلو  حملدر متصدی حمل مس ول خسارات ناشی از تاخیر »دارد: مقرر می

 زمال منطقاً بیراتد کلیه نمایندگانشو  خدمهوی و  که نماید ثابت حملی متصد چنان ه ،با این توصیب  میباشد

و  خدمه یای او ابر ماتیاقدا چنین ذتصاا نماید ثابت ینکها یا نداآورده عمل بهرا  رتخسااز  یجلوگیری ابر

 بنابراین کنوانسیون مزبور مس ولیت« باشد االت، مس ول خسارات ناشی از تاخیر نمی دهبو غیرممکن نمایندگانش

 تکلورپخیر در حمل مسافر و لوازم شصصی و کاال پذیرفته االت  پیمان ورشو و أمبتنی بر فرض تقصیر را در مورد ت

                                                      

9 - International Air Transport Association (IATA) 
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 باشد کمترالاعت یا  شش تأخیر گرا یاتا راتمقر طبق ماا اند،دهنکر تعیین تأخیر راتخسا ایبر مشصصی مبلغ الهه

 تأخیر که تیرصودر  ماا التا مسافر شامیدنیو آ کیراخو یهازنیا تأمین به موتب تناا ل،ئومس پیماییاهو شرکت

شرکت وتیفه دارد مسافر را در هتل جا دهد و والایل آالایش او را فراهم آورد   آن باشد هشد دیا تمداز  بیش

 ایبر خاصی راتمقر رکشو هرو  التا انجبر قابل رتخسا دجوو تثباا ،تأخیر علت به رتخسا ختداپر بشر

 التا حاکم هندوپرآن  بر نیناقو رضتعا عداقوبه موجب  که ملی نقانو هندوپر هردر  الذدارد  عااد ینا تثباا

 شتهدا دجوو یقو بتبارت وارده ارخساو  تأخیر بین باید لحا هرو در  التا رتخسا دجوو تثباا هنحو هتعیینکنند

 95پروتکل گواتماال 1  ماده دکر هنداخو دداریخو نقلو  حمل یمتصد شناختن لمس واز  ه هاگاداد گرنهو  باشد

به طور صریح مس ولیت متصدی حمل و نقل را در مورد تاخیر حمل و نقل اشصاص به مبلغ ششصد و بیست و پنج 

هزار فرانک محدود کرده االت و در خصوص حمل و نقل امور شصصی هم حداکثر پرداخت خسارات ناشی از 

د افت خسارت به واالطه تاخیر وجوتاخیر حدود پانزده هزار فرانک برای هر مسافر خواهد بود  در ایران تجربه دری

صدیان هایی برای متنداشته االت  به طور معمول قوانین داخلی کشورها در صورت تاخیر در حمل و نقل، مس ولیت

قانون تجارت متصدی حمل و نقل را در مورد خسارت ناشی از تاخیر  317اند  ماده بینی کردهحمل و نقل پیش

 ( 04،9315د)االدی،دانمیتسلیم مال التجاره مس ول 

 خسارت ناشی از ابطال پرواز -9-6

اید شود و بدر قوانین و مقررات ایران، در خصوص ابطال پرواز، کنوانسیون ورشو و یا پروتکل الهه اجرا نمی    

ه شود در حقیقت تعادی انجام نشدوضعیت این حالت را در قوانین داخلی جستجو کرد و وقتی پروازی ابطال می

مس ولیت مدنی ناشی از ابطال پرواز نیز از نوع مس ولیت قراردادی خواهد بود، این مس ولیت وقتی ایجاد االت و 

شود که تعاد مندرج در عقد اجرا نشود، در نتیجه شصصی که طبق عقد و قرارداد امری را که تعاد کرده االت می

 جبران خسارت را نیز بپذیرد  انجام ندهد و این موضوع البب بروز خسارت و ضرر گردد، باید مس ولیت

 ناشی از نقص در دادن هشدارخسارت  -9-7

کنوانسیون شیکاگو، بیان شده االت، بحث تبادل مستمر اط عات در  1موضوع مام دیگری که در ضمیمه     

خصوص قابلیت پرواز هواپیما بین کشوری که این هواپیما در آن الاخته شده االت و کشوری که هواپیما در آن 

اهی ات جات دریافت اط عات و آگشود  بدون تردید این تبادل مستمر اط عبرداری میجا به ثبت رالیده و باره

الزم برای نحوه االتفاده از هواپیما و هشدار در خصوص ریسک آن االت که بروز نواق  در ارائه این اط عات 

(  اما الزم 16،9314حساب خواهد آمد)کاتوزیان،به مصرا کننده طبق مقررات عمومی مس ولیت تولید، عیب به 

ر با قواعد عمومی متفاوت خواهد بود، اوالً مس ولیت الاخت صرفاً مقید به به ذکر االت که این موضوع از دو منظ

                                                      
10- Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, 

Signed at Warsaw on 12 October 1929 as amended at The Hague on 28 September 1955, [Guatemala 

City Protocol, 1971]. 
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ائه ها که تعاد به ارزمان تسلیم کاال و فرو  نگردیده و دائمی االت، در صورتی که علمای حقوق مصصوصاً آن

د، ثانیاً بر داننکنند آن را مصصوص زمان تسلیم مبی  میاط عات را از تواب  تعاد به تحویل دادن کاال تلقی می

داند، در مفاد این کنوانسیون تعاد عکس قواعد عمومی مس ولیت الاخت که ارائه اط عات را بر عاده الازنده می

کننده هواپیما به الازنده آن برای به ارائه اط عات دارای ویژگی متقابل االت که ارائه اط عات از المت مصرا

شمول  کننده دایرهباشد  این دکترینی االت که مشص هواپیما میاز  خطربی االتفادهدریافت اط عات برای 

مس ولیت الازنده طبق چگونگی نحوه مصرا خریدار االت  البته قسمت اعظم قابلیت پرواز هواپیما به زمان طراحی 

کردن و الاخت مرتبط االت ولی کنوانسیون شیکاگو کشورهای عضو این کنوانسیون را مجبور نموده تا در 

برداری نیز اطمینان حاصل کنند  این تعاد بیشتر مربوب به تعمیر ه قابلیت پرواز هواپیما در زمان بارهخصوص ادام

ها یند و مس ولیت آنآو پیشتیبانی و یا جایگزینی قطعات هواپیما االت که اکثراً این افراد تولیدکننده به حساب می

 ( 969،9319آرانی، یمقدم و اشراق گردد)صادقینیز باید به صورت مستقل بررالی 

 خسارت ناشی از تائید بلیط اضافه بر ظرفیت هواپیما -9-9
هرگلاه متصلدی حملل و نقلل مسلافری را بدون تسلیم بلیط : »داردکنوانسیون ورشو مقرر ملی 3ماده  2بند    

لیت او  وو یا مس مبرالیت  وتواند به مقررات این کنوانسیون که متصدی حمل و نقل را یا از مسمسافرت بپذیرد نمی

در حملل و نقلل هلوایی مسلافر، بلیط نمایانگر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی  « کند، االتناد نمایدرا محدود می

 باشد ولی در صورتی که متصلدی مسلافری را بدون صدور بلیط قبول نماید، قادر نصواهد بود به محلدودیتمی

  بر االاس مفاد پروتکل الهه، این مقرره زمانی   االتناد کندا لیت ومسهای ملذکور در معاهلده در خصلوص 

حتی در زمانی که اط عیه مربوب به قابل اجرا بودن معاهده ورشو در بلیط مسافر درج نشده باشد نیز قابل اجرا 

مله موارد عدم جاالت  البته در خصوص تائید کردن بلیط اضافه بر ترفیت هواپیما الزم به ذکر االت که این امر، از 

آید، چرا که او در یک پرواز، بیشتر از ترفیت هواپیمای ایفای تعاد متصدی حمل و نقل هوایی به حساب می

ر داده تواند تعادی که در قبال فرو  بلیط برای پرواز مسافمسافربری بلیط به فرو  رالانده االت و در نتیجه نمی

یت میان فعل متصدی و ضرر وارد شده به مسافری که بلیط داشته و االت را عملی کند  در این جا احراز رابطه البب

تواند پرواز نماید ضروری خواهد بود، بدین بیان که باید احراز شود میان فرو  بلیط خارج از ترفیت توالط نمی

متصدی و ضرر وارده به مسافر ناشی از عدم پرواز به دلیل عدم گنجایش هواپیما رابطه الببیت وجود داشته 

 ( 15،9312الت)حاتم پور،ا

 مللیالمسئولیت واحد کنترل ترافیک هوایی ناشی از پرواز در محدوده فضای بین -9-1

اگر تتییر شکل مس ولیت در حقوق هوایی را مدیون و مرهون ترقی و تکامل هوانوردی بدانیم، بار دیگر ممکن    

االت در اثر ترقی و تکامل در هوانوردی، مس ولیت تتییر شکل دهد  این اتفاق به نظر با تعویض الامانه کنترل 

 رفته موجود در هواپیما پدیدار خواهد شد  در الامانهای و تجایزات پیشترافیک هوایی فعلی با الامانه جدید ماهواره

اخیر به جای کنترل فعال و مداوم از الوی زمین و بدون نیاز به صدور اط عات و دالتورات از الوی کنترل کنندگان 

ل گیرد و هواپیما با تجایز به والایای ناوبری جاانی صورت میزمینی، کنترل انفعالی به والیله الامانه ماهواره
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های االتقرار یافته در فضا دریافت وص، اط عات مربوب به زمان النجی، الرعت و موقعیت خود را از ماهوارهمصص

کند و دیگر توالط کنترل کنندگان واق  در یک منطقه خاص مورد کنترل و نظارت قرار می

علی ، چه الامانه فالبته مناف  و دالیل بسیاری البب این تعویض و جابجایی االت ( 2012,1098Larsen,رد)گینمی

اهی الازد  به طور مثال بصشی از ترافیک فرودگفی الحال نیاز به حمل و نقلی ایمن، کارا و اقتصادی را مرتف  نمی

اند، کنترل توالط الامانه راداری در های فناوری رادار نسبت دادهیابی و محدودیترا به عدم قطعیت در موقعیت

مین پذیرد و فوت هدر مسیر پرواز در حدود ده الی دوازده ثانیه صورت میفضای هوایی ترمینال هر پنج ثانیه و 

میزان اندک در فاصله صدور الیگنال و تاور هواپیما در صفحه نمایش کافی االت تا هواپیما فاصله بسیاری را طی 

 ی رادیوییهای ناوبرنماید و موقعیت خویش را نامعلوم گذارد  در نظام فعلی هر هواپیما برای آن که از کمک

دهد و از های زمینی رادیویی االتفاده نماید، مسیر پروازی خویش را به صورت زیگزاگ قرار میمستقر در ایستگاه

ماند واین امر موجب افزایش مدت پرواز، میزان الوخت و آلودگی هوا اتصاذ مسیر مستقیم به مقصد ناکام می

اید غافل ماند، زیرا عدم قطعیت موقعیت هواپیما در مسیر گردد  در این راالتا از حجم ترافیک هوایی نیز نبمی

ایش برداری نگردد، در حالی که افزای از ترفیت فضای هوایی بارهگرایانهشود تا به صورت کارا و واق موجب می

وایی برداری از فضای هتر از هر هواپیما و افزایش ترفیت بارهیابی، موجب فاصله بندی روشندقت در موقعیت

 ( 2015,135Coontz McAlister,)واهد شدخ

اما پرالش آن االت که آیا در نظام آتی، طبیعت مس ولیت در ارائه خدمات کنترل ترافیک هوایی دگرگون    

یء آلود ای شتردید کمترین اثر این دگرگونی در آن االت که ارائه خدمات در نظام آتی خصیصهخواهد شده بی

ی ای انسانی دارد، متفاوت االت  اگر خطایخدمات در نظام فعلی که غالباً خصیصهبه خود گرفته االت و با ارائه 

الت)صادقی و اهم در نظام آتی پدید آید، به الصتی به فعل یا ترک فعل یک کنترل کننده مشص  قابل انتساب 

 ( 97،9310بارام زاده،

 طرق جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی -2
 جبران مادی ضرر و خسارت -2-9

 های بیمه هواییجبران خسارت توسط شرکت -9-2-9

 مینهدر ز که بیمهنامههایی هدلعم  دمیگیر ارقر دهالتفاا ردمو دهگستر به طور ییاهو صنعتدر  لیتبیمه مس و    

 انمسافر مقابلدر  لیتمس و بیمه  د،ولمیش درالص ییاهو بخطو نمالکاو  ییاهو نقلو  حمل نمتصدیا لیتمس و

 بر قانوناً کهرا  انمسافر تفو یا جانی صدمهاز  ناشی غرامت های تا دمیشو متعاد بیمهگر ،بیمه عنو یندر ا  التا

 وجخر مهنگاو  حملدوره  طی ،پیمااهو بهورود  حلامراز   البیمهنامههاین گونه   کند انجبر التا اربیمهگذ هعاد

 مسافر ربا لکنتر حلامر شامل پیمااهو بهاز ورود  قبل تعملیا بهرا  نماز ینا بیمهنامهها برخی ماا هنددمی پوششرا 

 بیمهگردر آن  هلک تلالا حمل لحادر  یکاال لقبادر  لیتمس و ،لیتمس و بیمهاز  ییگرد عنو  هنددمی  گستر نیز

 رتخسا ینا چه کند انرلجبرا  دولمیش دیجاا اربیمهگذ یغیرعمد تقصیر ثردر ا که تیراخسا کلیه میکند تقبل
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 یا یگرد یکاال یک به رتخساورود  ثلباع للحم یرلمسدر  هدلبیمهش یکاال این که یا دشووارد  کاال دخو به

در  لیتمس و ،شودمی درصا ییاهو نقلو  حمل نمتصدیا ایبر که ییگرد لیتمس و نامه  بیمهددگر ثالث شص 

باشد و می ثلثال صصالشا هلبوارده  ت هایرخسا انجبر لمس و بیمهگر حالت یندر ا  التا ثالث صشصاا لقبا

 بالقواز آن  که شیائیاناشی از تصلیه الوخت یا القوب هواپیما یا  تفوو  بدنی تصدماو  مالی ت هایرخسا

به مبالغ مشص  که یه د تعیینو  ال میا زاتمجا نقانو تصویب   دمیگیر ارقر بیمه پوشش عنو ینا تحت میکند

 الیآ که دهنمو وبررو پرالش ینا بارا  محاکم د،شو ختداپر صشصاا به بدنی تحااجر ها وباید در مورد آالیب

 دولجو رولتص الب ه هاگاداد یلبعضدارده  وجود یلضرتعا رولمزب هدلحوا دهالمو  ال میا زاتمجا نانولق ینلب

 ندارند هم الب یلضرتعا هیچ نقانودو  ینا لی کهحادر   هنددمی یهد ختداپر به حکم ییاهو نحاالودر  رض،تعا

 نقانوو  التا مؤخر معا ال میا زاتمجا نقانوو  هستند ممقد صخا نقانو الهه تکلوپرو  شوور ننسیواکنو ایرز

باشد، می یمجر ما رکشودر  نکنوا ن هآ(  16،9315االدی،ند)ز می تصصی را  مؤخر معا م،مقد صخا

الزم االت شد، بنابراین میبا الطح پایینتریندر  هشد مقرردر آن  هلک  ولیتیلمس وددلح کنوانسیونی االت که

 ذتصاا مقتضی تتصمیما المونتر ننسیواکنو بهو الحاق  تصویب در آن و دنظرلتجدی صولخصدر  ارانذلقانونگ

 هلب مله مرا ینا که باشیم ییاهو نقلو  حمل مینهدر ز یکسانیو  ختیایکنو شاهد رهبادو ل هاالااز  پس تا نمایند

 الت ا پیماییاهو یهاشرکت همو کاال(  نفرالتندگا یا )مسافر ندگالکننارلمص دولال

 جبران خسارت فوت و آسیب جسمانی -2-2-9

دارد که در پروازهای می بیان 9319های هواپیمایی ایرانی مصوب قانون تعیین حدود مس ولیت شرکت 9ماده    

ت مس ولیشود  بنابر ماده فوق داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اال می عمل می

شرکت    در نتیجه مس ولیتگرددشرکت هواپیمایی در قبال مسافران، مطابق با قانون مجازات اال می تعیین می

های هواپیمایی و تعیین جبران خسارت بر االاس قانون دیات مندرج در قانون مجازات اال می مانند الایر قتل

از این که قانون مصوب  پیش(  13، 9314راقی آرانی،شود)اشتعیین میقاضی دادگاه  از الویعمد و یا خطایی شبه

اجرا  9364های هواپیمایی در حقوق داخلی، مفاد قانون مصوب به تصویب برالد، برای مس ولیت شرکت 9319

کنوانسیون  22مس ولیت محدودی که در ماده  9319تا تصویب قانون جدید در الال  9364شد  لذا در بازه زمانی می

وجود داشت با توجه به مقررات داخلی نظیر دیه و غیره برای  9100ص حی الهه در الال ورشو و پروتکل ا

این مفاد ملتی گردید و از الوی دیگر  9319های هواپیمایی داخلی الزم االجرا بود که با تصویب قانون شرکت

بین رفت، لذا با توجه به این لمللی در این حوزه وجود داشت با مفاد دیه و غیره از اتعارضی که میان مقررات بین

موضوع اگر حوادث هوایی رخ داده و منجر به فوت مسافرین و یا آالیب جسمانی آن ها گردد، دادگاه مکلب 

 الو برای مس ولیت متصدیاالت مجموعه قوانین را در این حوزه مدنظر قرار داده و حکم صادر نماید  یعنی از یک

برای جبران خسارت، مقررات مجازت اال می و دیه را نیز مدنظر قرار  به قوانین مدنی و تجارت مراجعه کند و

 مطمح نظر داشته باشد دهد و برای جبران خسارت مدنی نیز قانون مدنی را 

  جبران خسارت معنوی -2-2
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گردیده و  مطرح 9331مدنی مصوب قانون مس ولیت  95در ماده های جبران غیرمالی زیان معنوی که یکی از راه   

های مالی و در کنار درج حکم در جراید آمده، الزام به عذرخواهی از زیان دیده معنوی االت  ع وه بر جبران

الت تواند از کسی که زیان وارد آورده اکسی که به حیثیت و اعتبارات شصصی یا خانوادگی او لطمه وارد شده می

ضرر و زیان و خسارت ضروری الازد، دادگاه رالیدگی  وعجبران مادی و معنوی خود را بصواهد  هر زمانی که ن

کننده این حق را دارد که اگر تقصیر اثبات شد، ضمن تعیین و تکلیب کردن در مورد خسارت و ضرر مالی، نسبت 

اقدام ها به رف  زیان و ضرر معنوی مانند الزام کردن به عذرخواهی و یا نشر حکم قضایی در رالانه

(  مث ً عذرخواهی یکی از مصادیق جبران خسارت معنوی االت که ضمن آن فرد زیان 923، 9311کند)االماعیلی،

شود که با االتفاده از ترفیت رالانه کند یا محکوم میزننده با درج آگای برای جبران خسارت معنوی اقدام می

مقابل خسارات مالی جمعی، اقدام به رف  آثار لطمه معنوی نماید  در واق  برعکس قواعد و مقررات مالی که در 

شود و هدا نیز این االت که خسارت گردد یا وجه و مالی به کسی که خسارت دیده االت پرداخت میپرداخت می

دیده را به وضعیت قبل از ورود خسارت برگرداند، در خصوص خسارت معنوی این طور نیست و دادگاه این 

و مالی به وی بپردازد یا خسارت را جبران کند، به همین چه را از دالت رفته االت اعاده کند  قدرت را ندارد که آن

دلیل جبران خسارت در بعد خسارت معنوی کمی دشوارتر االت  اصوالً به دلیل دشوار بودن وضعیت مربوب به 

جبران خسارت معنوی و ارزیابی و تقویم آن، الزام به عذرخواهی و جلب رضایت زیان دیده از جمله راهکارهای 

روی آن تاکید دارد و مصادیق فراوانی نیز در رویه قضائی  کار قضائی براالت که الازنوی غیرمالی جبران ضرر مع

دارد، زیرا هدا غایی و ناایی از جبران خسارت معنوی، همان اعاده حیثیت، جلب رضایت و عذرخواهی و 

ه میزان ضرر را محاالب توان به الاولت و راحتیخشنودالازی زیان دیده االت  قطعاً در این مسیر دشوار که نمی

نموده و یا خسارت معنوی را تقویم و ارزیابی کرد، مواردی مانند الزام به عذرخواهی که به ارضای روحی و روانی 

-کرد)صفایی و ذاکریتوان به آن توجه رالد که میزیاندیده منجر خواهد شد، راهکار قابل قبولی به نظر می

 ( 261،9314نیا،

رت معنوی، جبران نمادین االت، جبران کردن به صورت نمادین که جبران المبلیک و رو  دیگر جبران خسا   

این رو  صرفاً در ت   االت که با پرداخت   یا جبران رمزی نیز نام دارد که درصدد جبران واقعی زیان نیست

ت و این مبلغ گیری نیسوجه یا مالی به زیان دیده این را ثابت کند که جبران ضرر معنوی با پول قابل قیاس و اندازه

و پول صرفاً به عنوان نمادی از پیروزی زیان دیده بر زیان زننده خواهد بود  این نوع از جبران ضرر معنوی در 

یرد  البته گالصصوص فرانسه جایگاه رفیعی دارد و بسیار مورد کاربرد قرار میحقوق کشورهای رومی ژرمنی علی

فرانسه به عنوان بنیانگذار این رو  و هم در دادگاه داخلی ایران، این نوع از الزم به ذکر االت که هم دادگاه 

جبران خسارت معنوی بدون درخواالت زیان دیده قابل اجرا نیست  این مقوله در حقوق کشور انگلیس نیز مصداق 

االمی  ارتدر حقوق این کشور، جبران نمادین یا المبلیک خسارت معنوی تحت عناوینی نظیر خس مو نمونه دارد

شود  شود که در مقابل آن خوانده محکوم به پرداخت مال ناچیزی محکوم میو خسارت طعنه آمیز پیگیری می
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دیده دعوای حقوقی را برده االت تا از این نظر رضایت وی خسارت االمی نیز نشانگر این االت که خواهان و زیان

که برای جبران خسارت ارائه گردیده، جلب  ها و طرقی(  از جمله رو 19،9379نصجیری، گردد)فقیهحاصل 

ب دیده را جلب کرد که قطعاً حستوان رضایت زیانرضایت زیان دیده االت  اصوالً باید دید که به چه طریقی می

ک توانند کمدیده متفاوت خواهد بود  در این راه دادگاه و کارشناالان میمورد و بنا به شصصیت و اخ ق زیان

ه هایی ارائارائه دهند که نشان دهد زیان دیده از چه طریقی راضی و خشنود خواهد شد  رو  کنند و نظریاتی را

یم داندهد و چنان که میشده که هر کدام بصشی از حقیقت را در خود نافته دارد اما تمام موضوع را پوشش نمی

اجرا نشود باتر از هیچ االت و جلب رضایت زیان دیده معیار واقعی ندارد  این راه حل هرچند به صورت دقیق هم 

در حقوق فعلی کامن ال بیشتر توجه به منصفانه بودن و معقول بودن میزان پرداخت در ارتباب با صدمه وارده االت  

شود و تمام خسارات باید در زمان و چه با این خسارات ارتباب دارد النجیده می در این راالتا تمام خسارات و آن

و تا جایی که جبران آن امکان دارد النجیده شود  در حقوق اال می نیز قصاص و دیات شرایطی که اتفاق افتاده 

هایی نظیر تعزیر و یا حد شرعی هم در راالتای جلب رضایت زیان دیده و آرامش خاطر وی االت، حتی مجازات

واالطه  به االبابی بر جلب رضایت زیاندیده االت مانند مجازات حدی قذا  بنابراین ضمن دفاع از حقوق جامعه

 مجازات مجرم، االباب رضایت زیان دیده نیز فراهم خواهد شد 

در ادامه به یک نمونه از رویه قضائی برای جبران خسارت ناشی از لتو پرواز هواپیما اشاره خواهیم نمود که این     

معنوی ناشی از لتو دادگاه تجدیدنظر االتان تاران صادر شده االت  دادگاه جبران خسارات  7ی از شعبه دنمونه ر

حکم اصدار یافته االت   9331ولیت مدنی مصوب  قانون مس 9پرواز هواپیما را مورد تائید قرار داده و بر االاس ماده 

ی  و خانم قای آقای ج ی  اصالتاً و والیتاً از طرا آ 94/50/9311ه تاری  جریان پرونده بدین شرح االت که ب

مائی الب  با وکالت آقای م ص  به خواالته مطالبه خسارت مادی ناشی م ب  دادخواالتی به طرفیت شرکت هواپی

از عدم انجام تعاد خوانده)شامل وجه بلیط هواپیما و ایاب و ذهاب و دو روز اقامت در مشاد و هزینه دادرالی با 

ال الجلب نظر کارشناالی( و مطالبه خسارت روحی و معنوی را تقدیم نمودند و مدعی شدند به همراه فرزند خرد

پس از اقامت در شار مشاد مقدس جات بازگشت به تاران به فرودگاه شاید هاشمی  35/54/9311خود در تاری  

 ند به مقصد عزیمت نمای 96در الاعت   شرکت هواپیمایی الب 9250نژاد مشاد مراجعه نمودند تا با پرواز شماره 

در شار  روز الرگردانی دولتو شده االت  پس از ولی با کمال تعجب متوجه شدند که پرواز بدون هیچ اط ع قبلی 

مشاد و االترس حاکم بر آن و برخورد مس والن دفتر شرکت و تمسصر ایشان، با والیله دیگری به مقصد مراجعت 

قانون االاالی یکصدوهفتادویکم و اصل  9331مصوب نمودند  لذا به االتناد مواد یک و دو قانون مس ولیت مدنی 

دان حقوق الصن االتارک به عنوان یک االتناد بهی و ئرویه قضاالبته  قاعده الضرر و جماوری اال می ایران و

 ،چه مناالب و کامل نیست اما باتر از عدم جبران االتجبران خسارت معنوی اگر که مقرر داشته االتفرانسوی 

دو معیار از ریال و خسارت معنوی با  155/566/9تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت مادی به مبلغ 

پروتکل گواتماال که مس ولیت تأخیر در حمل و نقل را یک میلیون و پانصد  1جمله معیار شصصی و االتفاده از ماده 

ها ملحق شده، از دادگاه درخواالت به این کنوانسیون و پروتکل 9304هزار فرنک تعیین کرده و ایران نیز در الال 
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طبق قواعد  کهجائیها، از آنت ابرازی خواهاناو مدارک و مستندکردند  دادگاه توجااً به محتویات پرونده 

موضوعه و لزوم، اصوالً هرکسی اعم از شص  حقیقی و حقوقی که تعادی را پذیرفته االت، باید تعاد خود را 

نیز  هااجرا کند و اگر تعاد را انجام ندهد و از این انجام ندادن تعاد، ضرری ایجاد شود و رابطه الببیت بین آن

هم نین مطابق قوانین زننده به واالطه عدم انجام تعاد ایجاد خواهد شد، احراز گردد، حق دریافت خسارت از زیان

 2د که به موجب بن باشد  با توجه به اینزیان مادی و معنوی میو عمومات کشوری ضرر و زیان مشتمل بر ضرر 

ی را دانسته که مستلزم ئو زیان قابل مطالبه ضررها از جمله ضرر 9312مصوب ین دادرالی کیفری ئقانون آ 1ماده 

 ولیت در ماده یک قانون مس باشد که این موضوع تأکیداًاعتباری اشصاص و صدمات روحی میکسر حیثیت و بی

یا  احتیاطی به جانهرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی: »به آن اشاره و مقرر داشته 9311مدنی مصوب 

ا مال یا آزادی یا حیثیت یا شارت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد ال متی ی

ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مس ول جبران خسارت ناشی از عمل خود گردیده لطمه

واردکننده زیان، موجب خسارت  در موردی که عمل: »مقرر داشتهکه قانون مذکور  2و هم نین ماده  «د باشمی

مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رالیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم 

 ایران میاال  با توجه به مقررات قید شده و همین طور اصل یکصدوهفتادویکم قانون االاالی جماوری« نماید   می

ایر با اال م اع م نگردیده و حتی پرداخت کردن وجوهی برای این دالت در خصوص دریافت خسارت معنوی مت

تواند این خسارات را جبران کند، اما عاملی برای کم کردن از مشک ت روحی متضرر از خسارات هرچند که نمی

ؤثری م رغم درخواالت االتماال جات تقدیم الیحه دفاعیه، ]دفاع[که وکیل خوانده علی با توجه به اینخواهد شد  

ها شصصاً خسارت مادی وارده را که خواهانها مطرح ننمودند، لذا دادگاه با عنایت به ایندر جات ادعای خواهان

یک را مبلغ بیست و دو میلیون  ریال اع م و خسارات معنوی را با لحاظ پروتکل گواتماال هر 155/566/9مبلغ 

ها و درآمد ردند، با توجه به وضعیت شتلی و اعتبار کاری خواهانریال و فرزندشان را مبلغ پنج میلیون ریال اع م ک

ماهانه ایشان ادعای مشارٌالیام را محمول بر صحت تشصی  و مستنداً به مواد یک و دو قانون مس ولیت مدنی 

و قواعد لزوم و صحت و الضرر و  ایران اال می جماوری االاالی قانون یکصدوهفتادویکمو اصل  9331مصوب 

حکم بر محکومیت شرکت خوانده  9371مصوب ین دادرالی مدنی ئقانون آ 091و  090و  053و  052و  911مواد 

ریال از بابت خسارت معنوی و پرداخت  چال و نه میلیونریال بابت خسارت مادی و  155/566/9پرداخت مبلغ 

ه حضوری و ترا بیست دارد  ردی صادرها به ترتیب اع می صادر و اع م میخسارت دادرالی در حق خواهان

 در ضمن اجرای حکم منوب  باشدروز پس از اب غ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر االتان تاران می

  باشدبه ترمیم هزینه دادرالی می

مورخ  55697 تجدیدنظرخواهی شرکت هواپیمائی الب  با وکالت م ص  نسبت به دادنامه شمارهدر      

دادگاه عمومی تاران که به موجب آن حکم به محکومیت  256 عبهصادره از ش 94/95/9311

چال و نه  ریال بابت خسارت مادی و پرداخت مبلغ 155/566/9تجدیدنظرخواه)خوانده بدوی( به پرداخت مبلغ
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ریال بابت خسارت معنوی با احتساب خسارت و هزینه دادرالی صادر گردیده انطباقی با جاات درخواالت میلیون 

الذکر با رعایت موازین ندارد  دادنامه فوق 9371مصوب ین دادرالی مدنی ئقانون آ 341ندرج در ماده تجدیدنظر م

و مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرالی صادر گردیده و دلیل و مدرکی]که[ مستلزم نقض آن باشد ارائه و اقامه 

خسارت از ناحیه تجدیدنظرخواه محرز و ورود  9331نشده و نیز به االتناد ماده یک قانون مس ولیت مدنی مصوب 

مسلم بوده و جبران ضرر از جات ورود خسارات اعم از مادی و معنوی توالط تجدیدنظرخواه الزامی االت و 

به  اردفاعیات و اعتراض تجدیدنظرخواه فاقد ادله اثباتی االت لذا ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواالته 

 ( 9،9316)دادراه،این ردی قطعی االت  نمایدید و االتوار میهمان قانون تأی 301االتناد ماده 

 المللیقوانین، مقررات و اسناد بین -3
 9121کنوانسیون ورشو  -3-9
موضوع مربوب به همسان کردن قواعد مس ولیت متصدی حمل و نقل هوایی  9121کشورها در کنوانسیون ورشو    

(  این کنوانسیون از یک الو منفعت 62،9319ها،کردند)موالویهوایی تائید را جات افزایش و توالعه حمل و نقل 

اقتصادی مسافر و یا ارالال کننده کاال را با پذیر  تعیین محدوده مشص  مس ولیت برای حمل و نقل هوایی لحاظ 

نمود و از الوی دیگر قوانین کشورهای مصتلب تاب  نظام کامن ال و یا رومی ژرمنی را با همدیگر منطبق الاخت  با 

این وصب، این کنوانسیون یک کنوانسیون موفق تلقی شد و کشورها نیز بیش از هشت دهه مفاد آن را اجرا کردند 

و به موجب آن، مسافرین اط ع یافتند که در هر زمانی که مشتول پرواز باشند و در هر مکانی که پرواز کنند 

ل و نقل خواهند بود  در نقطه مقابل، مشمول مقررات هماهنگ این کنوانسیون از منظر مس ولیت متصدی حم

 تواند اقدام کند که منجر به بروزمتصدی حمل و نقل نیز اط ع داشت که مس ولیتش چقدر االت و چگونه می

خسارت نشده و یا با بیمه جلوی خسارات احتمالی را بگیرد  البته الزم به ذکر االت که مفاد کنوانسیون ورشو، با 

 ( 2003,87Vershoor,شد) ی، در چند دوره اص حالمللتوجه به شرایط بین

  9155پروتکل الهه  -3-2

پروتکل الهه مس ولیت شرکت هواپیمایی را در خصوص آن بصش از لوازم شصصی مسافر که مس ولیت نگاداری    

ر، در مسافها بر عاده خود وی بوده و نیز کاالی ثبت شده را تتییر نداده اما مس ولیت متصدی را در قبال از آن

مقایسه با کنوانسیون ورشو به دو برابر افزایش داده االت  موضوع مام دیگری که در پروتکل الهه به آن توجه 

باشد  الکوت شده االت مربوب به خسارات ناشی از عیب، تلب یا تاخیر قسمتی از کاال یا لوازم شصصی مسافر می

االی ان و فرالتندگان کاال که قسمتی از لوازم شصصی با ککنوانسیون ورشو در این زمینه مشک تی را برای مسافر

دانند به وجود آورده بود  مطابق پروتکل الهه، صرفاً وزن محموله برای اموری نظیر گم شدن خود را از دالت می

خیر در ارالال محموله جات تعیین مس ولیت متصدی لحاظ خواهد شد  أیا عیب پیدا کردن و یا اموری نظیر ت

ر های ارالال شده تاثیرگذامفقودی یا تاخیر در ارالال و عیب پیدا کردن کاال در ارز  الایر محموله هرچند اگر

 ها لحاظ خواهد شد باشد، برای تعیین مس ولیت متصدی حمل وزن کل بسته

 9179پروتکل گواتماال  -3-3
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میزان مس ولیت شرکت هواپیمایی مقرر در کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه پاالصگوی اهداا کشورهای     

پیشرفته نبود  آن ها که قصد جذب مسافر بیشتر توالط متصدیان حمل و نقل هوایی را داشتند، درصدد افزایش 

پروتکل،  تحقق یافت  مطابق این میزان مس ولیت متصدی حمل برآمدند  خواالت این کشورها در پروتکل گواتماال

مس ولیت شرکت هوایی در خصوص حمل مسافر حدود یک میلیون و پانصد هزار فرانک جات کلیه دعاوی 

جبران خسارت برای هر مسافر االت  مطابق این پروتکل در صورت تاخیر در حمل و نقل مسافرین، متصدی حمل 

االت  پروتکل گواتماال مس ولیت متصدی حمل را برای ودو هزار و پانصد فرانک و نقل مس ول جبران، شصت

عیب پیدا کردن والایل مسافرین ارتقاء داده االت، طبق این پروتکل، مس ولیت متصدی برای اموری نظیر ات ا یا 

تاخیر و بروز عیب پانزده هزار فرانک برای هر یک از مسافرین خواهد بود  پروتکل گواتماال میزان مس ولیت 

ا در خصوص حمل کاال تتییر نداده و عبارات کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه را تکرار کرده متصدی حمل ر

 االت  

 موافقتنامه مونترال -3-4

ایاالت متحده آمریکا، از همان ابتدای امر، با اص حات کنوانسیون ورشو توالط پروتکل الهه مصالفت داشت،     

ده بود  ششصد دالر رالیهزاروهزار والیصد دالر به شانزدهچرا که مس ولیت متصدی طبق پروتکل جدید از هشت

قدرت خرید و تورم پس از جنگ جاانی بود  این افزایش نرخ مس ولیت دالیل اقتصادی و الیاالی از جمله کاهش 

ال های جانبی وک  و غیره ناایتاً در اللذا دولت ایاالت متحده آمریکا با افزایش این نرخ و در نظر گرفتن هزینه

نامه به اص ح مجدد کنوانسیون ورشو که موافقت (  این2003,12Barta,گردید)از کنوانسیون ورشو خارج  9160

این پروتکل در مورد حمل و نقل  2در الهه اص ح شده بود، همت گماشته االت  ماده  9100الال بیش از این در 

توان هر مراال ت پستی االت  در مورد حمل کاال بایستی بارنامه هوایی صادر شود، اما با رضایت فرالتنده کاال می

ان چه در جری مه هوایی نمود  چنانوالیله دیگری را که امکان نگاداری االناد حمل و نقل را دارد جایگزین بارنا

امر حمل و نقل هوایی به دلیل گم شدن یا آالیب دیدن والایل مسافرین یا کاالها، خسارتی بروز پیدا کند، متصدی 

 9111حمل و نقل مس ول تلقی خواهد شد  البته پروتکل االتثناهایی را در این خصوص در نظر گرفته االت  در الال 

این کنوانسیون متصدیان حمل و نقل از درج شرب  29ماده  9ییراتی مواجه شد، مطابق بند کنوانسیون مونترال با تت

عدم مس ولیت یا محدود کردن مس ولیت خویش در قبال خسارات ناشی از فوت یا صدمه بدنی من  گردیدند  اگر 

ی حمل در مس ولیت متصدخیر به مقصد برالد، أبار همراه مسافر در حمل و نقل هوایی تلب یا ناق  گردد و یا با ت

ان شکنندگان متن کنوانسیون اص حی مونترال، هداگردد  تنظیمبرابر هر مسافر به یکصدهزار دالر محدود می

 اشدهوایی ب المللیالو دربرگیرنده موضوعات جدیدی در حوزه حقوق بیناین بود که قوانینی وض  کنند تا از یک

ها را ارتقاء بصشد  در نتیجه با رشد و توالعه علم از یک الو الازی حقوق هوایی میان دولت و از الوی دیگر همسا

و پیشرفت صنعتی هواپیماها و غیره ایجاد توازن مناف  میان متصدی حمل و نقل و مسافران نیازمند تتییر و اص ح 

د حقوقی کنوانسیون مونترال، قواع کنندگان مفادقوانین بود که این مام در کنوانسیون مونترال محقق شد  تنظیم
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قوق های اخیر وض  کردند تا حالمللی و با توجه به پیشرفتجدیدی را متناالب با نیاز روز صنعت هوایی بین

مسافرین نیز در حد متناالبی رعایت گردد  در این راالتا محدود کردن مس ولیت متصدی ارز  چندانی نداشت و 

لی نظیر جبران خسارت رویکرد  جبران نامحدود خسارت بود  الزم به ذکر لذا کنوانسیون مونترال برای مسائ

مانی آن های جساالت که هرچند کنوانسیون مونترال توجای به جبران خسارت در فرض فوت مسافرین یا آالیب

ها در حوادث هوایی داشت، اما در عین حال در راالتای توازن مناف  متصدی حمل و نقل و مسافرین نیز ت   

بران خسارت  توان برای جها امروز میود  این کنوانسیون جانشین کنوانسیون ورشو گردید و ناایتاً با گذشت الالنم

 ( 996،9316یاد کرد)زارع و مردانی،مونترال -و مس ولیت متصدی حمل و نقل از رژیم ورشو

 کنوانسیون شیکاگو -3-5

اوبری اند به منظور ارتقاء نکلیه کشورهای متعاهد مکلب»دارد: کنوانسیون شیکاگو مقرر می 21بند الب از ماده     

ها، خدمات رادیویی، خدمات هواشناالی و دیگر هوایی خود تا آن جا که ممکن االت برای توالعه قلمرو فرودگاه

 «تاالیسات هوانوردی بکوشند تا بتوانند به حداقل االتانداردهای تعریب شده در این کنوانسیون دالت پیدا نمایند 

اشتی دهد کشورهای عضو بتوانند با برداین کنوانسیون اجازه می« حتی المقدور یا آن جا که ممکن االت»البته قید 

های خود باز گذارند  با این حال در عمل شاهد هستیم آزاد از محتوای این مقررات راه را برای کم کاری و کاالتی

ضمیمه  99کنوانسیون با ضمیمه کردن چند االتاندارد به در ایاالت متحده آمریکا و کشورهای متعاهد در این 

د شوها از طرا هر یک از کشورهای عضو رعایت میتعریب شده در حوزه واحد ترافیک هوایی، نه تناا حداقل

از مقررات کنوانسیون شیکاگو  21  ماده گرددتر میبلکه این مقررات برای توالعه ایمنی هوایی روز به روز گسترده

های متعاهد در این کنوانسیون نسبت به ورود دارد که دولتهمان کنوانسیون اشعار می 9ه با ماده در رابط

هواپیماهای خارجی، صرا نظر از ملیت آن هواپیما، در خاک یا فضای تحت حاکمیت این کشورها، به عنوان 

صورتی که شورای ایکائو به کند، در از مقررات کنوانسیون این طور حکم می 61شوند  ماده خوانده محسوب می

ند با توا، مینداردهای یک کشور عضو، از نظر خدمات ناوبری هوایی امنیت الزم را این باور برالد که فرودگاه

االت اقدامات  البته الزم به ذکر  عنوان توصیه برای آن کشور در نظر بگیرندهای دیگر تصمیماتی بهمشورت دولت

برای هیچ کشوری ایجاد نماید، زیرا قابلیت تحریم یا اعمال فشار در این حیطه وجود  تواند الزامی رااین شورا نمی

ای برای توالعه روابط هواپیمایی در الطح جاانی محسوب ندارد  ایمنی از نظر این شورا اهمیت اولیه و مقدمه

در الامانه  ک هوایی مجازشود و یکی از الزامات االاالی برای دالتیابی به این مام، داشتن واحدهای کنترل ترافیمی

الاله توالط شورای این کنوانسیون بررالی این مس له همه 44باشد که بر االاس ماده هواپیمایی کشورهای عضو می

جاان محسوب  ترین مشاغل درایکائو بایستی به انجام برالد  چرا که کنترل ترافیک هوایی قطعاً یکی از پی یده

میزان االتانداردهای الزم برای عملکرد واحد کنترل ترافیک هوایی، انجام (  کمترین 97،9310)نجیب، شودمی

باشد  با توجه به این، واحد کنترل ترافیک هوایی موتب االت از کنوانسیون شیکاگو می 99دادن مقررات ضمیمه 

وایی و نورهای هبرخورد بین هواپیماها جلوگیری به عمل بیاورد هم نین باید مان  از برخورد هواپیما با موان ، ما

این واحد باید برای تسری  در فرایند انتقال هوایی با ارائه مشاوره و اط عات دقیق به خلبان کمک   غیره گردد
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نماید تا در صورت نیاز بتواند به الادگی از مشک ت احتمالی رهایی یابد و در صورتی که نیازمند کمک باشند با 

های امدادی بایستی در االرع وقت برای پشتیبانی و کمک به آن ها گروهشناالی آن ها توالط واحد کنترل، موقعیت

کنوانسیون برای خدمات قابل ارائه توالط واحد کنترل  99از ضمیمه  3/2توالط این واحد مطل  گردند  االتاندارد 

های: مینهزترافیک هوایی، حداقل چاار فاکتور را مدنظر دارد، از دید این کنوانسیون، برج مراقبت مکلب االت در 

خدمات کنترل ترافیک هوایی و خدمات مشاوره ترافیک هوایی، خدمات هشدار و خدمات اط عات پرواز را ارائه 

های نظارتی و نظارت بر هواپیما مانند رادار، های مراقبت از الیستمنماید  برای اجرای این خدمات الزم االت برج

 االتفاده نمایند  ای، رله کردن اط عات و غیره تجایزات ماهواره

 نتیجه
چه که در این پژوهش مورد بررالی قرار گرفت، بیانگر این االت که مس ولیت مدنی در حوادث هواپیمایی  آن    

در حقوق ایران، نظام مصصوص به خود و مستقلی ندارد، بلکه از همان نظام عمومی مس ولیت مدنی که منطبق بر 

ها و مبانی حقوقی بینی(، نظریهنشده، غیرقابل پیشضرر)مسلم، مستقیم، جبرانبار، شرایط حاکم بر نوقوع فعل زیا

واردشده ر و ضرر باتحمیل مس ولیت مدنی)نظریه خطر و تقصیر(، وقوع ضرر و احراز ارتباب الببیت میان فعل زیان

ظام هواپیمایی نباشد و مس ولیت مدنی در )برابری االباب، البب نزدیک، البب مقدم در تاثیر، البب متعارا( می

ا، هکشور مصادیق متنوعی دارد، از جمله مس ولیت در قبال مسافران در صورت بروز حوادث و حتی فوت آن

خیر و أمس ولیت در قبال کاالها و والایل همراه مسافران، مسسولیت ناشی از خسارات معنوی، مس ولیت ناشی از ت

ی از ار و یا تائید بلیط اضافه بر ترفیت هواپیما و مس ولیت ناشیا ابطال پرواز، مس ولیت ناشی از نق  در ارائه هشد

یاب و غیره که هرکدام از این ها در صورت بروز، منتسب به شرکت هواپیمایی یا واحد کنترل الامانه موقعیت

 هوایی و یا کادر پرواز خواهد شد و آن ها مس ول جبران خسارت خواهند بود  پس از بروز ضرر و احراز مس ولیت

بینی شده االت و هم جبران معنوی خسارت و مدنی، برای جبران خسارت، هم جبران مادی ضرر و خسارت پیش

هم پرداخت دیه برای خسارات جانی و هم شرکت بیمه هوایی برای پرداخت خسارت، بنابراین ت   زیادی 

دچار  برای جبران خسارتهای هواپیمایی صورت گرفته االت تا خسارتی بدون جبران نماند و از یک الو شرکت

ت مس ولیت المللی بودن ذات و ماهیای االتفاده نمایند  با توجه به بینمشکل فراوانی نشده و بتوانند از مزایای بیمه

از الوی  المللیهای بینمدنی در حوادث هوایی هواپیمایی از یک الو و پیوالتن ایران به بسیاری از کنوانسیون

المللی در بحث جبران خسارت حاکم های بینها و الازمانظام مس ولیت مدنی دولتدیگر، در بسیاری از موارد ن

 شود می

ان توان دو مورد را تحت عنوان پیشنااد بیهای این پژوهش میبا توجه به متن پژوهش و همین طور نتایج و یافته    

ما به مقنن این االت که یا باید به المت  ها اشاره خواهد شد: اوالً در حقوق داخلی، پیشناادکرد که در ادامه به آن

احد های هواپیمایی و کادر پرواز و وتصویب قوانین اختصاصی، با نظام اختصاصی حاکم بر مس ولیت شرکت

کنترل ترافیکی رفته و با االتفاده از کارشناالان و توجه به فنی بودن موضوع، قوانین اختصاصی وض  نماید و یا اگر 
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نون مس ولیت مدنی برای این موضوعات اختصاصی و فنی و پی یده باره گرفته شود، قرار االت از ترفیت قا

ی های حقوقضرورت دارد که آن ها با توجه به الپری شدن بیش از شش دهه از تصویب آن و تحوالت و نوآوری

ی وض  شده صو فنی در صنعت هوایی اص ح و بازبینی نماید  ثانیاً قوانین داخلی به صورت پراکنده و غیراختصا

االت  همان طور که در متن پژوهش نیز به آن اشاره شد، بصشی از مقررات مربوب به مس ولیت مدنی در قانون 

مس ولیت مدنی مندرج االت و بصشی دیگر را باید از مس ولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت 

صش دیگر نیز در قانون تعیین حدود مس ولیت االتنباب کرد و بصش دیگر در قانون هواپیمایی کشوری و ب

های هواپیمایی و خسارات جانی نیز در قانون مجازات اال می و این وضعیت پراکنده هم البب مشکل برای شرکت

هواپیمایی را الردرگم نموده و هم مراج  قضائی را در یافتن عدالت دچار مشکل های مردم شده االت و هم شرکت

شود یک قانون جام  و مان  برای نظام هواپیمایی کشور وض  و تصویب شود که بصشی ااد میکند  بنابراین پیشنمی

از آن نیز به طور طبیعی به مس ولیت مدنی اختصاص یابد و انسجام قوانین بسیاری از مشک ت حقوقی و قضائی را 

 توان از یکین راالتا میحل و فصل خواهد نمود و از اطاله دادرالی و مشک ت فرعی دیگر خواهد کاالت  در هم

الو از ترفیت تقنینی الایر کشورها باره برد و با الگوبرداری از آن ها برخی از اصول مسلم را در قوانین داخلی 

یت و جبران المللی بیشتر، نظام مس ولتوان با پیوالتن به االناد و مقررات بینمنعکس کرد و از الوی دیگر نیز می

 المللی نمود که انسجام تقنینی بیشتری دارند  االناد و مقررات بین ها وخسارت را تاب  کنوانسیون

 منابع
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، پایان نامه کارشناالی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی، 9319باقریان، امیر،  -

 تاران 

، ماهان در چهاردانگه 747 نگیسقوط قطعات موتور بوئتحلیل ، 9314تابناک، -
https://www.tabnak.ir/fa/news/539529/ 

شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه ، 9312پور، محسن، حاتم -

 شاهد نامه کارشناالی ارشد، دانشگاه ، پایانالمللیهای بینتطبیقی کنوانسیون

مجموعه ، بررالی مقررات حاکم بر رالیدگی به دعاوی ناشی از الوانح در حمل و نقل هوایی، 9312حجتی، محمدرضا،  -

 ، پژوهشگاه هوافضا مقاالت دومین همایش ایمنی هوایی

ی از وبسایت د، نمونه راز لغو پرواز یناش یامکان مطالبه خسارت معنو، 9316دادراه،  -
http://www.dadrah.ir/danesh/ 

https://www.tabnak.ir/fa/news/539529/
http://www.dadrah.ir/danesh/
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فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق ، مس ولیت مدنی ناشی از حوادث هواپیمایی، 9316زارع، علی و مردانی، پرویز،  -

  2، شماره و فقه

فصلنامه ید هواپیما، ، ارکان مس ولیت ناشی از عیب تول9319صادقی مقدم، محمدحسن و اشراقی آرانی، مجتبی،  -

  01، شماره های حقوقی قضاییدیدگاه

مایی های هواپی، تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مس ولیت شرکت9312صادقی مقدم، محمدحسن و اشراقی آرانی، مجتبی،  -

  69، شماره فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، 9319ایران مصوب 

 مجموعه، مس ولیت مدنی واحدهای کنترل ترافیک هوایی در حوادث هوایی، 9310صادقی، می د و بارام زاد، جاوید،  -

  المللی انجمن هوافضای ایرانشانزدهمین کنفرانس بین مقاالت

، رقراردادیهای جبران خسارت در مس ولیت مدنی غی، بررالی تطبیقی شیوه9314صفایی، الیدحسین و ذاکری نیا، حانیه،  -

  2، شماره فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 ، تاران، نشر داورپناه دعوای خصوصی در دادگاه جزا، 9379فقیه نصجیری، حسن،  -

 تولیدکننده قوقح تعادل در تطبیقی و انتقادی مطالعه: تولید عیب از ناشی مسئولیت، 9314کاتوزیان، ناصر،  -

 تاران، نشر دانشگاه تاران  کننده، مصرف و

 ، تاران، نشر مجد المللی هواییحقوق بین، 9314کوشا، الای ،  -

وبسایت  ،اسوجی-تهران یمایاصل نود مجلس درباره سقوط هواپ ونیسیگزارش کم، 9311کمیسیون اصل نود،  -

 خبرگزاری ایسنا 

اولین همایش ملی موسسه  مقاالت مجموعههای هواپیمایی، ، مس ولیت مدنی شرکت9319ها، الیدرامین، موالوی -

  تحقیقات استراتژیک

نامه کارشناالی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد ، پایانمسئولیت مدنی مراقبین برج پرواز، 9310نجیب، عباس،  -

 اال می واحد شارقدس 

 قوانین

 9331 مصوب مدنی مس ولیت قانون -

 9319 مصوب ایرانی هواپیمایی هایشرکت مس ولیت حدود تعیین قانون -

 9312 مصوب کیفری دادرالی آئین قانون -
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