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Abstract 
Emergence of corona pandemics around 
the world, regardless of the economic 
hardships that plague airlines and carriers 
And aviation, paved the way for the 
formation of examples of international 
responsibility for the spread of the virus 
through There were also flights and air 
transport, Therefore, in this research, 
which has been prepared and adjusted by 
descriptive-analytical method We are 
looking for an answer to this key question, 
which is basically international aviation 
law and laws and regulations and 
documents As well as domestic 
regulations, what is the approach to 
imposing liability on airlines through 
broadcasting They have the corona virus. 
Can airlines From a civil point of view and 
following the theory of fault and finding 
the causal relationship between the 
behavior of airlines and loss of life Injuries 
to passengers due to unintentional spread 
of the virus due to negligence in 
compliance with protocols, violation of 
orders And the recommendations of the 
World Health Organization and ICAO, 
held responsible for violations of health 
principles and the like. Also the results 
showed that in some cases, in terms of 
criminal law, according to the principles 
governing criminal responsibility of 
individuals legally, airlines can be held 
responsible for the spread of the corona 
virus and the loss of life. 
Keywords: Aviation Law, Airlines, Civil 
Liability, Corona Virus, Aviation.  

  چکیده
فارغ از مصایب ، ظهور و بروز پاندمی کرونا در سراسر جهان

هوایی  ونقل حملهاي هواپیمایی و  اقتصادي کالن که به شرکت
المللی  گیري مصادیقی از مسئولیت بین ساز شکل زمینه، وارد نمود

هوایی نیز  ونقل حملپیرامون نشر ویروس به واسطه پروازها و 
تحلیلی تهیه و ـ  ه به روش توصیفیلذا در این پژوهش ک، گردید

تنظیم شده است به دنبال پاسخ براي این پرسش اصلی هستیم که 
اسناد و ، مقررات، قوانین، المللی اساساً حقوق هوایی بین

مقررات داخلی چه رویکردي نسبت به تحمیل  طور همین
هاي هواپیمایی به واسطه نشر ویروس کرونا  مسئولیت به شرکت

ها و نتایج تحقیق در این خصوص بیانگر این است که  یافته. دارند
، المللی نظیر کنوانسیون ورشو با استفاده از اسناد و مقررات بین

و تطبیق وضعیت خسارات جانی ها  آن گواتماال و نظایر، مونترال
مقررات  طور همینمسافران به واسطه کرونا با این مقررات و 

هاي  توان شرکت می، داخلی نظیر قانون مسئولیت مدنی
هواپیمایی را از نظر مدنی و پیرو نظریه تقصیر و احراز رابطه 

هاي هواپیمایی و خسارات جانی وارده  سببیت میان رفتار شرکت
به واسطه نشر غیرعامدانه ویروس ناشی از ، به مسافران

نقض دستورات و ، ها انگاري در رعایت پروتکل سهل
تخلف از اصول ، ی و ایکائوهاي سازمان بهداشت جهان نامه توصیه

همچنین نتایج پژوهش . بهداشتی و نظایر آن مسئول تلقی کرد
نشان داد که در برخی فروض از لحاظ کیفري نیز طبق اصول 

هاي  توان شرکت می، حاکم بر مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی
هواپیمایی را به دلیل نشر ویروس کرونا و بروز خسارات جانی 

  .مسئول قلمداد نمود
، هاي هواپیمایی شرکت، حقوق هوایی: واژگان کلیدي

  . هوایی ونقل حمل، ویروس کرونا، مسئولیت مدنی
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  19مفهوم پاندمی و ویروس کرونا - 1
. پاندمی به معناي شیوع یک بیماري جدید در سراسر جهان است، تعریف سازمان بهداشت جهانی براساس
شود که از مرز چند قاره فراتر رفته  گیري بیماري گفته می پاندمی به حالتی از همه، از نظر لغوي طور همین
در طول چند ماه اخیر و به دلیل شیوع جهانی . شده است در لغت فارسی به آن دنیاگیري اطالق. باشد
حال هنوز هم  با این. شود گیري و فراگیري جهانی بسیار شنیده می همه، پاندمی همچوناصطالحاتی ، کرونا

. دهند را به شیوع یک بیماري نسبت میها  آنصرفاً عده بسیاري از افراد با معنی این لغات آشنایی ندارند و 
معناي شیوع یک بیماري جدید و ناشناخته در یک منطقه بزرگ و فراگیري آن در حجمی پاندمی به 

، نظرهایی مربوط به شناخته یا ناشناخته بودن گسترده در سراسر جهان است که در تعریف آن اختالف
اصطالح  دیگر ازسوي. خورد چشم می مدت زمان شیوع و شدت آن در بین متخصصان و دانشمندان به

 کند ر میان عموم مردم براي توصیف موارد مربوط به سالمتی که افراد زیادي را درگیر میپاندمی د
اما این مشکالت به دلیل ، رود نیز به کار می) دیابت و حوادث رانندگی، چاقی، استعمال دخانیات همچون(

  .گیرند هاي فراگیر قرار نمی بندي بیماري در دستهبودن  غیرواگیر
، می که شیوع یک بیماري در یک جامعه یا منطقه در مدت زمان مشخص استبرخالف اپید، پاندمی

میزان مواجهه جمعیت با آن و موارد دیگر را به نحو متفاوت و ، موقعیت بیماري براساستواند  می
گذرد و  المللی می گیر است که از مرزهاي بین این نوع از بیماري یک بیماري همه. اي رقم بزند گسترده
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هاي مهم  توانند ارگانیسم گیر جهانی می هاي همه بیماري. کند ي از مردم را گرفتار میشمار بسیار
آید که خاستگاه عفونی داشته  اي دنیاگیري به شمار می بیماري. کشاورزي یا موجودات دیگر پدید آیند

  ).Dumar, 2009, 122( باشد
ن استان هوبی در چین گزارش یک مورد پنومونی ناشناس در شهر ووها 2019در اواخر دسامبر سال 

 این ویروس را 1سازمان بهداشت جهانی. که مشخصات بالینی آن بسیار شبیه به پنومونی ویروسی بود شد
واژه . گذاري کرد نام 4»2سارس کوو«ن را آ 3ها ویروس بندي المللی طبقه و کمیته بین 2»19کووید«
این واژه به . است ه معنی تاج یا هاله گرفته شدهب 6یا کلمه یونانی 5از کلمه زبان التین» کروناویروس«

، شود دیده میکه در زیر میکروسکوپ الکترونیکی ) ویروس شکل عفونی( ها مشخصه ظاهري ویریون
اي از سطح بزرگ و پیازدار داشته و یادآور تصویري از یک تاج سلطنتی یا تاج  اشاره دارد که حاشیه

  .نامند نیز می ویروس تاجدارکروناویروس را رو ازاین، خورشیدي است
، ها ها است که در طبیعت رایج بوده و مانند سایر ویروس این ویروس متعلق به خانواده بتاکروناویروس

این موضوع . کنند میهاي طبیعی بالقوه زیادي دارد که به صورت میزبان واسط یا میزبان نهایی عمل  میزبان
، آنالیز ژنومی اولیه این ویروس. کند ایجاد می 19یدکوو هاي بزرگی براي پیشگیري و درمان چالش

احتماالً رو این فرضیه مطرح شد که  ازاین. کرد أییدت 7خفاش س سارسهمولوژي آن را به کروناویرو
  ).1399، 8، گنجی و همکاران( از خفاش به انسان سرایت کرده است 19کویید

. آن را افزایش داده استاي  گونه تقال بینان، تنوع ژنتیکی فراوان و نوترکیبی مکرر ویروس کرونا
اولین انتقال . کنند میها و مارها نقش میزبان واسط را ایفا  میزبان طبیعی این ویروس خفاش است و پنگولین

ترین راه  شایع، تماس مستقیم و قطرات تنفسی. هاي طبیعی و واسط صورت گرفت از طریق مصرف میزبان
 بیست و چهارتا  صفر با محدوه( روز سهطورمتوسط  دوره نهفتگی آن به. تانتقال این ویروس در جامعه اس

 در شیوع کرونانهایتاً باید گفت که . روز استچهارده و متوسط زمان شروع اولین عالمت تا مرگ ) روز
این یک بیماري جدید است . وسی است که در حال حاضر ادامه داردویر گیر همه بیماري یک 2019 سال

                                                      
1- WHO 
2- COVID-19 
3- International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)  
4- SARS-CoV-2 
5- Corona 
6- Κορώνη 
7- SARSr-CoV-RaTG13 
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میزان مرگ و ، میزان عفونت. ایجاد شده است 2م سارس کوواي به نا نشده شناختهروس کرونا که توسط وی
  .دمیر و سایر آمارها هنوز در حال رشد هستن

  هاي هواپیمایی به شرکتمسافرین  یخسارت جانناشی از مسئولیت  تحمیلتاریخچه  - 2
اولین منبع قوانین عام است که : تپیرامون مسئله جبران خسارت در این زمینه سه منبع کلی موجود اس

قانون ، مثل قانون مدنی. بینی نموده است ها را در خود پیش مجازات و سایر مسئولیت، جبران خسارت
کردن  این کنوانسیون به منظور یکسان، باشد منبع دوم کنوانسیون ورشو می. قانون جزا، مسئولیت مدنی

داراي ، وه بر متن اصلیالبه وجود آمده و ع 1929بر اکت 12المللی در  هوایی بین ونقل حملمقررات 
 18کنوانسیون ، ح کنوانسیون ورشوالهه ناظر به اصال 1955سپتامبر  28پروتکل : باشد ملحقاتی نیز می

قانون تعیین حدود  8بر ماده واحده بنا. الگواتما 1971مارس  8خارا و پروتکل الگوادا 1961سپتامبر 
باید کنوانسیون ورشو و  1364مصوب  یی ایران در پروازهاي داخلی کشورهاي هواپیما ولیت شرکتئمس
ین منبع در رسیدگی به خسارات تر مهم). 1397، 65، دوست وطن( هه در ایران نیز اجرا شودالحیه الاص

منبع مرتبط سوم در این زمینه کنوانسیون . این منبع قانونی است »مسافرین«ناشی از سوانح هوایی در قبال 
المللی در این زمینه است اما به دلیل آن که ایران بدان  سند موخر بینگرچه این کنوانسیون ا. رال استمونت

هاي متمادي در بیشتر  سیستم ورشو سال). 1398، 2، اسماعیلی( تباع نیستاال زمالنپیوسته است در ایران 
مجوزي که کنوانسیون ورشو المللی اجرا گردید و به موجب  در پروازهاي داخلی و بین، کشورهاي دنیا

متصدیان ملزم به رعایت سقف پرداخت خسارت مذکور در کنوانسیون نبودند و ، داده بود 1929
سقف بیشتري را براي جبران  امریکاتوانستند سقف بیشتري را بپذیرند و برخی از کشورها مانند ژاپن و  می

از اسناد سیستم ورشو  کدام هیچبه ) یالديم 1974( مسیش 1354ایران نیز تا سال . خسارت در نظر گرفتند
ولی . گردید نپیوست و همان سیستم قانون مدنی و تجارت در مورد متصدیان حمل نیز رعایت می

گرفته  صورت و پیشرفته ونقل حمله جوابگوي مقررات ویژه وج هیچ بهاز این قوانین  کدام هیچ ازآنجاکه
ورشو و  1929اي خصوصی ایران به کنوانسیون  ده واحدهاین سال به موجب ما در، این زمینه نبوددر 

پیوست و تنها در  الخارا و پروتکل گواتماالهه و کنوانسیون گواداال 1955پروتکل الحاقی آن در 
                                                      

ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهاي داخل کشور در  هاي هواپیمایی ایران در مورد حمل ماده واحده: مسئولیت شرکت - 8
ونقـل   کـردن برخـی از مقـررات حمـل     المللی مذکور در کنوانسیون مربوط بـه یکسـان   ئولیت مقرر در پروازهاي بینحدود مس
  است.  1354المللی منعقده در ورشو و پروتکل اصالحی آن در الهه به امضاء رسیده است موضوع مصوب  هوایی بین
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ولیت متصدي ئقانونی در مورد مسخأل نیز  1364در سال . المللی این مقررات اعمال گردید پروازهاي بین
ورشو  1929می کنوانسیون الو به موجب ماده واحده مجلس شوراي اس در پروازهاي داخلی احساس شد

ولی در عمل  )،1391، 98، باقریان( هه در پروازهاي داخلی نیز مورد عمل قرار گرفتال 1955و پروتکل 
شوراي  تأییدو  اسالمی شوراين و دادرسان گویا این قانون که به تصویب مجلس الوئبه نظر برخی مس

وجود خارجی نداشته و هنوز به برخی قوانین ، آید در حکم قانون داخلی به شمار مینگهبان رسیده و 
  ).Diederiks, 2001: 11( شود دیگر استناد می

هوایی که شبکه پیچیدهاي از تعارض  ونقل حملسرانجام وجود قواعد و مقررات مختلف در زمینه 
را به این نتیجه رساند که کنوانسیون ) کائوای( المللی هوایی کشوري سازمان بین، شد قوانین را موجب می

از این هدف ، تصویب شده بود، المللی مقررات بینسازي  و یکسانکردن  ورشو که جهت یکنواخت
برخی مقررات کردن  راجع به یکنواخت«کنوانسیون  1999مه  28بنابراین در ، بنیادین دور شده است

  .دکانادا به تصویب رسان لارترا در شهر مون »المللی هوایی بین ونقل حمل

 المللی هاي بین اسناد و توصیه، قوانین - 3

المللی با نشر ویروس کرونا در  هاي بین اسناد و توصیه، در ادامه به تطبیق شرایط مندرج در قوانین
  .هاي هواپیمایی خواهیم پرداخت هوایی و امکان تحمیل مسئولیت مدنی به شرکت ونقل حمل

  کنوانسیون ورشو - 3- 1
در پاریس فرانسه تشکیل  1925هوایی در سال  ونقل حملالمللی در حوزه حقوق  نخستین کنفرانس بین

دول اصوالً ال حاضر شده بودند و  ال و سیویل هاي حقوقی کامن در این جلسه نمایندگان نظام. گردید
را  9»سیتیجا«کمیته متخصصان فنی و حقوقی معروف به  المللی بود که اروپایی در همین کنفرانس بین

نویس  تحقیق و تهیه پیش، کمیته سیتیجا مسئول مطالعه، این توافق و کنفرانس براساس. کردند تأسیس
هوایی  ونقل حملهاي مختلف مسئولیت متصدي  جنبه وفصل حل ویژه به، مبانی حقوق هوایی خصوصی

قتصادي یکنواخت نمودن هاي فنی و ا دول اروپایی در این اجالس مزیت). 1381، 62، ها موسوي( گردید
دادن  هوایی در حوزه حقوق فراملی را به منظور توسعه ونقل حملبعضی اصول حاکم بر مسئولیت متصدي 

الزم به ذکر است که کنوانسیون ورشو توانست . هوایی به رسمیت شناختند ونقل حملبیشتر صنعت 

                                                      
9- CITEJA 
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هوایی را  ونقل حملمتصدي  طور مینهمنافع اقتصادي مشتري اعم از مسافر و فرستنده بار و  سو، یک از
. ال را در خصوص مسئولیت یکنواخت سازد ال و سیویل قواعد حقوق کامن، دیگر ازسويلحاظ نماید و 

هاي امضاءکننده و  به نحوي که دولت، المللی موفق شود المللی توانست در عرصه بین نهایتاً این توافق بین
داند  مسافر می، ترتیب بدین)، 1395، 34، مردانی( ل اجرا نمایندمفاد آن را براي بیش از هشتاد سا، موافق

وجود  ونقل حملولیت متصدیان ئهماهنگی در خصوص مس مقررات، که هر جا و هر زمانی که پرواز کند
تواند ترتیبی اتخاذ کند که  ولیت خود آگاه است و میئمیزان مس متصدي حمل نیز از، در مقابل. دارد

البته ). Vershoor, 2003, 87( احتمالی بیمه نمایدهاي  مقابل خسارت ود را درمسافران و محموله خ
  .در چند دوره اصالح شد، المللی با توجه به شرایط بین، کنوانسیون ورشو

رود که توسط سیستم  مواد این کنوانسیون به شمار میین تر مهماز جمله ، ماده هفده کنوانسیون مذکور
کنفوانسیون در طول بیش از هشت دهه به چالش کشیده شده و توسط  قضایی کشورهاي حاضر در این

ماده ). 1395، 29، مقیمی فر( گردیده است رو روبهرویه قضایی با تفسیرهاي متفاوت  طور همینها و  دادگاه
مسئولیت خساراتی را بر عهده دارد که منجر به مرگ  ونقل حملمتصدي «: هفده کنوانسیون مقرر داشته است

به شرطی که این حوادث که منجر به بروز خسارت شده است ، گردد یا هرگونه آسیب بدنی مسافران یا جرح
). 1391، 66، باقریان( ».مسافران صورت پذیرفته باشدشدن  در هواپیما یا در حال عملیات پیاده و یا سوار

اینکه  از جمله، اند داشته مسئولیت به چند مورد کلیدي اشارهشدن  کنندگان متن کنوانسیون براي محقق تنظیم
در . شرکت هواپیمایی در زمانی مسئولیت خواهد داشت که مسافر فوت کرده و یا آسیب بدنی ببیند

چالش جدي در رویه قضایی و ، اما در مورد آسیب بدنی، خصوص فوت چالش و یا بحث خاصی نیست
  ).1382، 93، حجتی( د آمده استان در حوزه حقوق هواپیمایی به وجودان حقوقپردازان و  تفسیر نظریه

خسارت و ضرر وارده باید در پی ، ماده هفده کنوانسیون ورشو براساسدر ادامه باید گفت که 
جبران است و لذا اگر خسارت و ضرري بدون بروز حادثه ایجاد قابل  اي صورت پذیرفته باشد که حادثه
یون ورشو مسئولیت شرکت هواپیمایی را احراز دادگاه نخواهد توانست که با استناد به مفاد کنوانس، گردد

تعریفی از ، انه مفاد کنوانسیون ورشوتأسفکه مشود  می این چالش در موقعی مشخص. و مشخص کند
ال نظیر  به هر صورت در رویه قضایی برخی از کشورهاي حوزه حقوق کامن، اما سانحه ارائه نکرده است

هاي برخی از کشورها مانند  که رویه قضایی حاکم بر دادگاه مفهومی از سانحه بیان گردیده است، امریکا
  ).1390، 66، کریمی( اند انگلستان و فرانسه نیز همین تعریف را مورد پذیرش قرار داده
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رویه قضایی در تفسیر مضیق و یا موسع مفهومی نظیر سانحه یا حادثه اصوالً ها و  دادگاه، حال بااین
، اولین تفسیر، رسیدگی قضایی وجود دارد فرایندتفسیر موسع و مضیق در  دواصوالً ، اختیار خواهند داشت

لذا شمول ، داند یک تفسیر مضیق از سانحه هوایی است که آن را مخصوص به خطرات ذاتی هواپیما می
محدود به سوانح و حوادثی خواهد شد که مربوط به خود هواپیما بوده ، ایجاد شده طبق این تفسیر خسارت

اي و رخدادي  هر واقعهاصوالً چنین بیان شده است که ، یعنی در تفسیر موسع، در نوع دوم تفسیر اما، باشد
سانحه و حادثه هوایی محسوب  عنوان به، بینی صورت گیرد که خارج از مسافر و غیرقابل انتظار و پیش

حه و حادثه محسوب خواهد شد و حوادثی که ارتباط با هواپیما ندارند اما سبب بروز خسارت شوند نیز سان
  10).1395، 77، مقیمی فر( خواهند شد
همین که خسارت و ضرري به واسطه تقصیر خوانده وارد اصوالً ، قانون مدنی و قانون تجارت براساس

جبران خسارت نیز باید انجام شود و همین که اثبات گردد که مسافر یا مسافرین در بروز خسارت و ، گردد
لذا زمانی که ، جبران خسارت قطعی خواهد شد، شرکت هواپیمایی اثبات گردد نداشته و تقصیر تأثیرضرر 

توافق به مسافر یا مسافرین خسارت شدن  عقد بین شرکت هواپیمایی با مسافر منعقد شود و در زمان اجرایی
حال یا خسارت بر اثر ، شرکت هواپیمایی موظف به جبران خسارت خواهد شد، و ضرري وارد گردد

اي بوده باشد که مربوط به خطر ذاتی هواپیما بوده و یا خسارت و ضرر بدون وقوع سانحه و  وقوع سانحه
  ).1396، 109، زارع و مردانی( حادثه به واسطه تقصیر یکی از خدمه پروازي صورت گرفته باشد

  1971پروتکل گواتماال  - 3- 2
ي اهداف کشورهاي گو پاسخهه میزان مسئولیت شرکت هواپیمایی مقرر در کنوانسیون ورشو و پروتکل ال

در صدد افزایش ، هوایی را داشتند ونقل حملکه قصد جذب مسافر بیشتر توسط متصدیان ها  آن ،پیشرفته نبود
مطابق این . خواست این کشورها در پروتکل گواتماال تحقق یافت. میزان مسئولیت متصدي حمل برآمدند

براي ، محدود به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک مسئولیت شرکت هوایی در مورد حمل مسافر، پروتکل
هدف از این  11است. مجموع دعاوي مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت یا آسیب بدنی براي هر مسافر

در مقابل مسافر به یک و نیم میلیون فرانک فرانسه و افزایش  ونقل حمله مؤسسپروتکل افزایش مسئولیت 

                                                      
  کرونا ذیل مفهوم سانحه تلقی خواهد شد.   رسد با این استدالل و تفسیر نشر ویروس به نظر می - 10
  .  8بند الف ماده  - 11
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براي اجراي این پروتکل تصویب پنج کشوري که حداقل چهل درصد از . استاتوماتیک در مراحل بعدي 
باید این پروتکل را تصویب  امریکااینکه  به مفهوم دیگر. ترافیک هوایی جهان را در دست دارند الزامی است

رسد که  ر میبه نظ، باشد نمی امریکا تأییدمفاد آن مورد ازآنجاکه ولی ، کند تا پروتکل جنبه قانونی به خود بگیرد
  ).1392، 113، حاتم پور( هیچ وقت این پروتکل به مرحله تصویب و اجرا نرسد

  مونترال نامه موافقت - 3- 3
ولیت ئمیزان مس. موافق نبود از ابتدا با تغییراتی که پروتکل الهه در کنوانسیون ورشو ایجاد کرد امریکا

فرانک بود که برابر با  هزار یست و پنجیکصد و بمتصدي حمل مطابق کنوانسیون ورشو براي هر مسافر 
این میزان ، الهه ولیت متصدي در پروتکلئمیزان مسشدن  با دو برابر. بود امریکادالر  هشت هزار و سیصد

به علت تورم بعد از جنگ جهانی ). 1395، 87، زاده موسوي( دالر افزایش یافت شانزده هزار و ششصدبه 
هشت از  ونقل حملولیت متصدي ئفته بود و افزایش در میزان مسکاهش یا امریکادر  قدرت خرید، دوم

 الزحمه حق، مرافعاتهاي  به نسبت هزینه، امریکادالر  ششصد و هزار شانزدهبه  امریکادالر  هزار و سیصد
دولت ، هرحال به). 1388، 6، جباري( کم بود، امریکاجبران خسارت در  وکال و استانداردهاي داخلی

 ,Barta( نمایدخروج از کنوانسیون ورشو را اعالم  1965دسامبر  15فت با اخطار مورخ تصمیم گر امریکا

در الهه  1955به اصالح مجدد کنوانسیون ورشو که بیش از این در سال  نامه موافقتاین  ).12 ,2003
بند  مطابق، کنوانسیون مونترال با تغییراتی مواجه شد 1999در سال . همت گماشته است، اصالح شده بود

مسئولیت کردن  این کنوانسیون متصدیان حمل و مقل از درج شرط عدم مسئولیت یا محدود 21اول ماده 
  12.خویش در قبال خسارات ناشی از فوت یا صدمه بدنی منع گردیدند

  1961کنوانسیون گواداالخارا  - 3- 4
ین کنوانسیون الزم االجرا شده و بود که ا 1964در سال ، کنوانسیون گواداالخارا با پنج امضاء الزم االجرا شد

هدف انحصاري کنوانسیون . بود که شصت و هفت دولت به این کنوانسیون ملحق شدند 1993در سال 
توسعه کاربرد سیستم ورشو نسبت به متصدي واقعی و عالوه بر آن متصدي قراردادي در ، گواداالخارا

در مفاد کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه تنها به  13.شود مواردي که کل عملیات پرواز بین این دو تقسیم می
                                                      

  .  22ماده  2بند  - 12
13- Hettiarachchi,Lasantha The Profound Subtleties of the Warsaw Private International Air Law 
Regime, Institute of Air and Space Iaw, Faculty of Law, McGill University, Montreal, Quebec, 
Canada,1992, 12.  
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، متصدي قراردادي اشاره شده است و در مورد متصدي که هیچ رابطه قراردادي مستقیمی با مسافر ندارد
 ,Ezequiel( حال آن که کنوانسیون گوداالخارا به منظور اصالح و رفع این عیب برگزار شد. ساکت است

در پروتکل الهه مورد تردید  1955ت موجود در کنوانسیون ورشو در سال میزان مسئولیگرچه ا). 44 ,2002
هاي مخالف زیادي نسبت به این میزان از مسئولیت به وجود آمد و نمایندگان حاضر  قرار گرفت و دیدگاه

با اتهام سوءرفتار عمدي در  خصوص به، این میزان را کنار بگذارند، سعی کردند با هر وسیله در دسترس
قصد  امریکاها  هاي فنی در بلیط به منظور شکستن این محدودیت یا با استفاده از کاستی 25ب ماده چهارچو

شوراي ایکائو تصمیم گرفت به ، به دنبال این موضوع، خود را در محکومیت کنوانسیون ورشو اعالم کرد
رابر مسافران تحت اي را در مورد محدودیت مسئولیت در ب العاده المللی نشست فوق بین فکري هممنظور 

، 1965با فرستاندن یک نامه دیپلماتیک در سال  امریکا، اما کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه برگزار کند
میزان محدودیت گرفته در  صورتاین دولت از ابتدا با تغییرات چراکه ، تهدید به خروج از کنوانسیون کرد

کنوانسیون ورشو اخطاریه خروج  29ماده  2بند  براساس ازآنجاکهمسئولیت در کنوانسیون مخالف بود و 
ایاالت ، امریکااخطاریه شدن  یعنی دو روز قبل از نافذ 1966در سال ، گردد شش ماه بعد از اعالن نافذ می

 نامه موافقتکرد و دلیل این موضوع این بود که ایکائو تصمیم به انعقاد  نشینی عقبمتحده از موضع خود 
یی از رقم دویست و پنجاه هزار فرانک به امریکاو میزان مسئولیت در برابر مسافران  گرفت امریکادوجانبه با 

  ).Etil Serrao, 1999, 17( افزایش یافت امریکارقم هفتادوپنج هزار دالر 

  1999کنوانسیون مونترال  - 3- 5
دربردارنده سو  یک ازکنندگان متن کنوانسیون مونترال این هدف را داشتند که مقرراتی تبیین کنند که  تنظیم

حقوق هوایی را بودن  یکنواخت، دیگر ازسويالمللی هوایی بوده و  موضوعات جدیدي از مجموعه حقوق بین
. این هدف و نیت را داشتند که مقررات مربوط به سیستم ورشو را به روزرسانی کنندها  آن .تقویت کند

ران جدید خود قرار داشت و همچنان به کنوانسیون ورشو در موقعی قبول شد که صنعت هواپیمایی در دو
  .این صنعت نیز توسعه و رشد یافت، زمانشدن  اما با سپري، حد استقالل خود نرسیده بود

هاي  برداري سازي در حوزه بهره جهانی، هاي تجهیزات فنی هواپیمایی توسعه و رشد در حوزه
و مشتریان با تمایل و عالیق بر حمایت هاي هواپیمایی  منافع و سود شرکتشدن  هوایی و متوازن ونقل حمل

کنندگان مقررات مربوط به  تنظیم، هاي هواپیمایی حقوق مسافر براي جبران خسارت به نسبت شرکت
، اجتماعی، کنوانسیون مونترال را واداشت که قواعد و شرایط حقوقی مسئولیت باید طبق توسعه و رشد فنی
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  .مسافرین باشنداقتصادي و مایل به حمایت از حقوق مسافر و 
محدود نمودن مسئولیت متصدي و شرکت هواپیمایی ، هوایی ونقل حملهاي ایمنی و فنی  ذیل توسعه

کنندگان کنوانسیون مونترال به واسطه تبیین مقرراتی  تنظیم ؛ بنابرایندیگر به مانند گذشته داراي ارزش نبود
، حال بااین. راي قربانی و متضرر گردیدندبراي جبران خسارت و ضرر عادالنه و قبول مسئولیت نامحدود ب

توانستند از مقررات و قواعد مربوط به ورشو در طول  کنندگان کنوانسیون مونترال تا جایی که می تنظیم
قضایی ثابت و  فرایندهاي حقوقی کشورهاي دیگر به کار گرفته شده و  سالیان زیادي توسط سیستم
دلیلی ندارد آن مقرراتی که ثابت گردیده است تغییر ، گردیده ایجادها  آن یکنواختی در تفسیر و اجراي

مقررات فراملی بودن  توانست به ثابت به غیر از مواردي که اصالحات و تغییرات میها  آن بنابراین، کند
تالش و کوششی براي تغییر مقررات سیستم ورشو ، یاري دهد و در راستاي تقاضاي جامعه جهانی باشد

تصمیم گرفتند که به موضوع ، شرایط مذکورکردن  ررات مربوط به ایکائو با لحاظمق. نددانجام ندا
در این کنفرانس نیز کنوانسیون . رسیدگی کنند و در همین راستا کنفرانس مونترال را تدارك دیدند

جدیدي ارائه گردید که با مجموعه شرایط حقوقی و مالی کشورها در حوزه پروازهاي ملی و فراملی بیشتر 
بیشتر از کردن  جامعه جهانی در حمایتکردن  لذا متن کنوانسیون مونترال به دلیل تقاضا، ابقت داشتمط

. هاي هوایی مورد موافقت گرفت المللی مربوط به مسافرت مسافرها و به روز نمودن اسناد و مقررات بین
سیب بدنی مسافران در متن کنوانسیون مونترال توجه ویژه به جبران خسارت و ضرر براي مرگ یا آهرچند 

سوانح و حوادث هوایی داشت ولی تالش و کوشش خود را براي ایجاد توازن منافع و سود متصدي 
  )1396، 116، زارع و مردانی( قرار داد دیگر ازسويو مشتریان سو  یک ازهوایی  ونقل حمل

  EASA هاي آژانس ایمنی هوانوردي اروپا توصیه - 3- 6
 سالمت براي را يمؤثر و دقیق هاي توصیه، اروپا اتحادیهنترل بحران در این آژانس به همراه مرکز ک

 نموده ابالغ، اروپا سرتاسر در هوایی خطوط و ها فرودگاه، حاکمیتی هاي نهاد به مسافرین و پرواز کارکنان
هدف دیریت ایمنی شکل گرفته است و م سامانه حوزه در مدیریتی هاي الیه به استناد با ها توصیه این. است

  است. اصلی آن حفظ سالمتی مسافرین و خدمه پروازي
، بهداشت. هاي مبدا مدیریت بر تردد مسافرین در فرودگاه: دکن موارد ذیل را دنبال می، ها این توصیه

مدیریت بر نحوه حضور مسافرین در . سنجی مسافرین و خدمه در فرودگاه مبدا و حرارتکردن  ضدعفونی
. از یکدیگر فاصله فیزیکی. استفاده از ماسک. مدیریت خدمه پروازي. مسافرین شدن پیاده. کابین هواپیما
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  .دقت در سالمتی و شرایط عمومی مسافرین قبل از صدور کارت. نحوه صدور کارت صندلی مسافرین

  المللی ایکائو هاي سازمان هوانوردي غیرنظامی بین توصیه - 3- 7
را به » Aviation Recovert task force« یا »CART« تحت عنوان یهای این سازمان دستورالعمل

 یازدهها شامل  این توصیه. منتشر نمود، در بازگشت صنعت هوایی به فعالیت روزمرهسازي  منظور تسهیل
باشند که بنابر وظیفه ذاتی این سازمان به نهادهاي حاکمیتی کشورها در حوزه صنعت هوایی ابالغ  مورد می
براي توضیح  »Take off« برگی تحت عنوان پنجاهعمل له یک دستورامراه ها به این توصیه. گردید

منتشر و در ، گیري و ارزیابی میزان خطر در هر مرحله از پرواز مراه اندازهه به ساختار مورد نظر آن سازمان
، گردشگري جهانی سازمان، ها با مشارکت سازمان جهانی بهداشت این دستورالعمل. تاختیار قرار گرف

شوراي ، وپاار هوانوردي ایمنی آژانس، امریکا هوانوردي سازمان، یاتا، اروپا اتحادیه، افریقا اتحادیه
و سازمان جهانی خدمات  15ها المللی فرودگاه انجمن بین 14،المللی انجمن صنایع هوافضا هماهنگی بین

  .ها قرار گرفته است تهیه و در اختیار دولت 16ناوبري
 یکصدونودودو به کشور  سی وششاي شوراي ایکائو متشکل از ها با تصویب اعض این دستورالعمل

توصیه  یازدهها از مجموع  که در این قسمت به دو توصیه مهم به دولت گردید ابالغ ایکائو عضور
اي براي بازگرداندن اعتماد  سازي جهانی و منطقه هماهنگ: ایکائو چهارتوصیه شماره  براساس: مپردازی می

د تا هستن موظف عضو کشورهاي تمامی منظور این براي، باشد می ضروري هواییبه مسافرین در سفرهاي 
است  هاي بهداشت عمومی را که متضمن حفظ سالمت مسافرین در سفرهاي هوایی ها و رویه دستورالعمل

: ایکائو پنجتوصیه شماره  براساس. دتهیه و به مرحله اجرا درآورن 17العمل دستوراین را وفق و در راستاي 
 طور به بایدکشورهاي عضو ، ترین راهکارهاي بازگشت صنعت به شرایط عادي راستاي حمایت از سریع

هاي کاهش خطرات را دنبال کنند تا به محض کاهش خطرات ناشی از این  مرتب ضرورت اعمال روش
  .دقرار گیر کار دستورحذف اقدامات احتیاطی و محدودکننده در ، ویروس

  :زهاي مختلف عبارتند ا ها در بخش ها و فرودگاه شرکتهاي ایکائو براي  توصیه
ضدعفونی ، هاي مسافري هاي الزم براي بهداشتی نمودن پایانه در این بخش راهنمائی: ها فرودگاه

                                                      
14- ICIAA 
15- ACI 
16- CANSO 
17- TAKE OFF 
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 check« منطقه، هاي دسترسی راه، حفاظت از کارکنان، گذاري اجتماعی فاصله، بهداشت عمومی، کردن

in «منطقه، حراستیهاي  منطقه بازرسی، مسافرین »air side« شدن  پیاده، مسافرینشدن  سوار، ها درب
  .ها و محدوده ورود مسافرین تحویل چمدان، نمسافری

، اختصاص صندلی به مسافرین، مسافرینشدن  هاي الزم براي نحوه سوار در این بخش توصیه: هواپیما
دسترسی به سرویس ، ینگ در پروازکتر، دان همراه مسافرین جامه، تداخل مسافرین در هنگام سوار شدن

اتاق کردن  نظافت و ضدعفونی، مدیریت برخورد و رفتار با مسافر یا خدمه بیمار، بهداشتی داخل هواپیما
  .کابین مسافرین و قسمت بار هواپیما، خلبان

 هماهنگی نزدیک و مستمر بین؛ المللی ایمن و پایدار هاي بین مسافرت ءبه منظور ارتقا: يخدمه پرواز
، کشورهاي مختلف به منظور حفظ سالمتی خدمه پرواز و کاهش خطرات ناشی از این ویروس بر جان

الزامات ، این موارد در حال حاضر عبارتند از غربالگري. قرار گیرد کار دستوربایست در  خدمه پروازي می
یک بیمار و یا  رفتار با فراینددر این بخش همچنان به تشریح  است. قرنطینه و محدودیت در مهاجرت
دهی از سوي  پرداخته شده است و در کنار آن به نحوه گزارش 19خدمه مشکوك به ویروس کووید

شناسایی بهترین نحوه برخورد کارکنان پرواز و نیز نحوه برخورد و حمایت از کارکنانی ، کارکنان پرواز
  .اند گیر و از فعالیت بازمانده زمین، علت این اپیدمیه که ب
همان دستورالعمل مربوط به خدمه پروازي هواپیماهاي  کنان پروازهاي باري باید عیناًکار: ربا

هاي هندلینگ و بارگیري یا تخلیه بار در پروازهاي  مسافربري را رعایت کنند و در کنار آن خدمه شرکت
  .دکارگو به این موارد دقت وافر داشته باشن

  ناشی از نشر ویروس کرونا مستندات تقنینی تحمیل مسئولیت کیفري و مدنی - 4
شخص ناقل با علم بر وجود عالیم  است و اگر كخطرنا يا زمینه يسالمندان و افراد با بیمار يبرا ياین بیمار

محرز شود در  يخویش دستورات قرنطینه را رعایت نکند و قصد آسیب رساندن به دیگران در و يبیمار
 يا در هر جامعه. است يمسئولیت مدنی و کیفر يرامرتکب قتل عمد شده و دا، صورت بروز خسارت جانی

اساس اجتماع مورد پذیرش واقع  يتمام روابط اجتماعی و بقا يزیربنا عنوان بهعمل به قانون و وظایف قانونی 
ترسیم  يشکنان برخورد مناسب صورت پذیرد تا تجاوز آنان از مرزها شده است پس به ناچار باید با قانون

نتواند اخالل در نظم عمومی به وجود آورد و همچنین دیگران را  گذار قانونصالح و یمراجع ذ يشده از سو
بایست کسانی که مانع از رسیدن اشخاص  این اساس مراجع مسئول می بر. نیز تشویق به ارتکاب تخلف نسازد
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را مجبور ورزند  حقوق دیگران و انجام تکالیف خویش امتناع می يشوند یا از ادا به حق قانونی خویش می
نبخشد با استناد به قانون با اشخاصی که  يسود که درصورتیبه کنار گذاشتن تخلف و مانع تراشی کنند و 

کاهش  ياز اقدامات پیشگیرانه برا يا مجموعه عنوان به، کنند میامنیت زیستی جامعه و شهروندان را تهدید 
یکی از . شود برخورد کند محسوب می مهاجم که تهدید يها عفونی توسط گونه يها يخطر انتقال بیمار

دارند قرنطینه  تأکیددر جامعه که مقامات بهداشتی نیز بر آن  ياز انتقال بیشتر این بیمار يجلوگیر يراهکارها
  .دعالئم ابتال به ویروس هستن يست که به ویروس کرونا مبتال شده یا داراا افرادي
واگیردار مصوب  يها ياز بیمار يقانون طرز جلوگیر 18»22«ماده  ویژه به يا عنایت به قوانین استنادب

اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب  1392 مصوب قانون مجازات اسالمی 20»493«و  19»291« و مواد 1320
از شیوع  يو جلوگیر يدر پیشگیر يفرد یا شهر يبا علم به ابتالاینکه  ورود ویروس کرونا در ایران شده و یا

ویروس  يعلم و اطالع به ابتال رغم بهاند و یا شخصی  انونی کوتاهی و غفلت کردهداشتن وظیفه ق رغم بهآن 
 يعالوه بر مسئولیت کیفر، آن موجب تلف جان و مال مردم شده است يعلت غفلت در پیشگیره کرونا ب

مسئولین حفظ سالمت بهداشت  عنوان بهسایر اشخاص مذکور نیز ، کشنده بوده يشخصی که عامل بیمار
البته . و جبران خسارات وارده به مبتالیان ویروس کرونا هستند يجامعه مستوجب تعقیب کیفر افراد و

با توجه به وسعت  1320واگیردار مصوب  يها يبیماراز  يقانون طرز جلوگیر 22مجازات مندرج در ماده 
 نمایندگان مجلس شود می مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد، ویروس کرونا در جامعه امروزهبودن  زیانبار

  .دحفظ سالمت و بهداشت جامعه اقدام نماین ينسبت به اصالح قانون مذکور در راستا سریعاً شوراي اسالمی

                                                      
هـاي واگیـر    شوند یا در اثر غفلت باعـث انتشـار یکـی از بیمـاري     : اشخاصی که مانع اجراي مقررات بهداشتی می22ماده  - 18
  شوند.   دو کیفر محکوم می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و پنجاه و یک تا پانصد ریال و یا به یکی از این می
هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصـد رفتـاري را    -شود: الف : جنایت در موارد زیر شبه عمدي محسوب می291ماده  - 19

گردد، نباشد.  داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعریف جنایات عمدي می
جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وي شیء یـا حیـوان   هرگاه مرتکب،  -ب

هرگـاه جنایـت بـه     -) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خالف آن معلوم گـردد. پ 302و یا افراد مشمول ماده (
  ده مشمول تعریف جنایت عمدي نباشد.  سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع ش

: وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیسـت ماننـد فـوت ناشـی از     493ماده  - 20
) این قانون در مورد کلیـه  492انتقال عامل بیماري کشنده که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (

  م جاري است.  جرائ



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   150

 

  نظریه تقصیربر  مبتنیهاي هواپیمایی  مسئولیت شرکت - 5
. در مورد سکوت قانون است، احکام کننده احکام قانونی و تعیین کننده ولیت مدنی توجیهئمبانی مساصوالً 

 باره ولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در اینئهمچنین مبنایی که براي مس
هاي حقوقی جهان پذیرفته شده  در بسیاري از نظام یولیت مدنئعنوان مبناي عمده مس تقصیر به. زند رقم می

 مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده ولیتئمبناي مسکه  ان برجسته ایران نیز اعتقاد دارنددان حقوقو برخی از 
ولیت ئمس، 1339مصوب  ولیت مدنیئقانون مس 21حسب ماده یکو معتقدند که ) 1381، 49، بابایی( است
لذا یکی از مفاهیم و مبانی مسئولیت ). 1391، 1، نژاد امینی و محمدي( شده است مبناي تقصیر استوار بر

پیچیدگی خاصی است  حال درعیناراي اهمیت و مدنی که هم از جهت نظري و هم از جهت عملی د
هاي  تقصیر دربرگیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادي و یا تجاوز شرکت. نظریه تقصیر است

توان گفت  هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی کشوري به حقوق شخص دیگري برخالف متعارف است و می
هاي هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی کشوري نسبت به  شرکتکه تقصیر عبارت است از عمل خالفی که 

هاي هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی کشوري در اعمال و  هرگاه شرکت ؛ بنابرایندهد مسافران انجام می
رفتار خود رعایت احتیاط معمول و مرسوم در پیشگیري از کرونا در جامعه را ننماید یا از مقررات داخلی و 

مقصر و مسئول ، وگیري از نشر ویروس کرونا تخلف کند و موجب زیان مسافران شودالمللی جل بین
  .شود و ملزم است از عهده جبران زیان وارد شده برآید شناخته می

هاي  هاي هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی کشوري که از مقررات و پروتکل شرکت، مثال عنوان به
شود مقصر است و باید زیان وارد  ران و نشر ویروس میکند و موجب بیماري مساف بهداشتی تخلف می
وقتی مسئول جبران ، خسارت کننده وارد، نظریه سنتی در حقوق فرانسه براساس. شده را جبران کند

 تدریج بهلیکن ، مسئولیتی نداشت، در غیر این صورت، شد خسارت بود که مرتکب تقصیر اخالقی می
رفتار ، و به معناي اجتماعی و نوعی متمایل گشت و مالك تقصیرتقصیر از معناي اخالقی خود خارج شد 

اصوالً ، هنوز طرفدارانی دارد، البته تقصیر به معناي سنتی آن. یک انسان معقول و متعارف در جامعه شد
که  تعدي زمانی است). 1381، 50، موسوي بجنوردي(است  تعدي و تفریط نیز از تقصیر منظور

                                                      
احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یـا حیثیـت یـا شـهرت      : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی1ماده  - 21

اي وارد نماید که موجب ضرر مادي یـا معنـوي    تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه
  ن خسارت ناشی از عمل خود است. دیگري شود مسئول جبرا
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نظیر سوار ( کاري را که ترك آن کار الزم است ازمان هواپیمایی کشوريهاي هواپیمایی یا س شرکت
فعلش الزم که  را انجام دهد و تفریط ترك عملی است )،نکردن مسافران بیش از ظرفیت اعالمی مجاز

هر فعل یا ، اند ان در تعریفی که ارائه دادهدان حقوقبرخی از  ).هاي بهداشتی نظیر رعایت پروتکل( است
که   یا وضعیتی اعتباري دانسته. اند عرف یا قرارداد را تقصیر دانسته، غایر با مقررات کشورترك فعل م

، 587، امامی( شود احتیاطی یافت می بی هعمدأ یا در نتیج، شخص در اثر ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی
یمایی کشوري هاي هواپیمایی یا سازمان هواپ بر این اساس معیار تشخیص براي مسئولیت شرکت). 1386

زیان دیده بتواند اینکه  پس براي. رفتار تقصیرکارانه او و وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است
، کاتوزیان( خسارت خود را از دیگري بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ایجاد خسارت شده است

اپیمایی کشوري فقط هنگامی هاي هواپیمایی یا سازمان هو شرکت، نظریه تقصیر براساس). 1386، 183
. مسئول جبران خسارت ضرر است که مرتکب تقصیري شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد

  .کند وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران خسارت را توجیه می

  مصادیق عینی امکان تحمیل مسئولیت به واسطه نشر ویروس کرونا - 6
  هاي هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوري با شرکت نمونه برخورد - 6- 1

توان به ذکر چند مورد  می هاي هواپیمایی در خصوص نمونه برخورد سازمان هواپیمایی کشوري با شرکت
سازمان هواپیمایی کشوري به دلیل عدم رعایت مقررات ابالغی مقابله با شیوع اینکه  از جمله، پرداخت

و کارون در  15/11/1399تهران در تاریخ - یمایی ماهان در مسیر کرمانهاي هواپ ویروس کرونا به شرکت
براساس این اخطاریه به منظور اطمینان از . ه استاخطار داد 14/11/1399تهران در تاریخ - مسیر اهواز

و تاریخ  29/11/1399روزهاي چهارشنبه در تاریخ  1052رعایت کامل مقررات ابالغی شماره 
شرکت هواپیمایی کارون در تاریخ  2607مایی ماهان و همچنین پرواز شماره شرکت هواپی 06/12/1399
  .لغو شد 05/12/1399و  28/11/1399

نمونه عینی قابلیت تحمیل مسئولیت به شرکت هواپیمایی ماهان به واسطه پرواز به چین در  - 6- 2
  ابتداي شیوع ویروس کرونا

افتادن جان  خطر ن و بهیبه چ ییخطوط هوا يهاانجام پرواز، در ابتداي ورود ویروس کرونا به کشور
ن یا، تینکته حائز اهم. گرفتقرار  يها و محافل خبر رسانه یوطنان و شهروندان در کانون توجه تمام هم
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 يمارین بیوع ایاز ش یدرمان و جبران خسارات ناش، يریشگیدر پ یحقوق یا اشخاصیاست که چه شخص 
ا ی يکشور ییمایسازمان هواپ، وزارت بهداشت، دولت؟ م را دارندیرمستقیا غیم یت مستقیمسئول، خطرناك

  :وجود دارد يادیز يها باره گزاره نیا در؟ ماهان ییمایهواپ
 يت پروازهایوزارت بهداشت درباره ممنوع یسه روز پس از اعالم رسم، اساس مستندات موجود بر
ن داشته یمختلف چ يبه شهرها يافربرو مس يپرواز بار يادیماهان تعداد ز ییمایهواپ، نیبه چ ییهوا
 ییماین پروازها با مجوز سازمان هواپیا یاعالم کرد که تمام يا انهیماهان در ب ییمایشرکت هواپ 22. است
تر  قیدق يها یبررس. و با اهداف بشردوستانه و تحت نظارت وزارت بهداشت انجام شده است يکشور

مت آن یو ق ن بودهایدر جرنیز در آن زمان  نیوهان چورك به شهر ویوین ين است که پروازهاین ایمب
مسئله . دا کرده استیدالر تنزل پ چهارصدونودوششسابقه  یبرگشت به نرخ ب و ک پرواز رفتی يبرا

، نه دولتین زمیران شد و در ایر وارد کشور ایشکل فراگ چطور به، روس کروناین است که ویا یاساس
ن یوع ایاز بروز و ش یزان در جبران خسارات ناشیبه چه م، ماهان ییامیا هواپی يکشور ییمایسازمان هواپ

  ؟دارند یت مدنیروس مسئولیو
 ز به آن ملحق شده و مقررات آن مطابق مادهیران نیکه ا 1944کاگو مصوب یون شیکنوانس 14در ماده 

موافقت  يهر کشور متعاهد «: آمده است، است ین داخلیدر حکم قوان 1307مصوب  یقانون مدن 23»9«
ردار یواگ يها يماریر بیطاعون و سا، تب زرد، آبله)، يمسر( فوسیت، از انتشار وبا يریجلوگ يدارد که برا
متعاهد  ين منظور کشورهایا يکه در هر مورد الزم بداند اتخاذ کند و برا ير مؤثریتداب، مایهواپ به وسیله

است  اجراقابل  مایکه نسبت به هواپ حییر صحیخصوص تداب در یالملل نیوابسته به نظارت ب يها ا بنگاهی
کائو و یا يها ن مقررات و دستورالعملیهمچن). 138، 1376، منتصر و فقیري( »...مشاوره خواهند نمود مرتباً

، شده یروزرسان روس ابوال و سارس بهیسابقه و یوع بیو با ش 2005که از سال  یسازمان بهداشت جهان
که امکان » رداریواگ يها يماریوع بیش«از  يریجلوگ يدامات الزم را براکند تا اق یکشورها را ملزم م

کننده ءامضا يبه انجام رسانده و کشورها، ستا باال ییهوا يق ناوبریطر از یوع آن در سطح جهانیش

                                                      
پاسـخ بـه شـبهاتی    «به نقل از: مصاحبه رضا جعفر زاده سخنگوي سازمان هواپیمایی کشور با خبرگزاري مهر تحت عنوان  - 22

مسئولیت پیشگیري، درمـان و جبـران   «طور محمود حبیبی،  و همین» در خصوص نقش پروازهاي چین در انتقال کرونا به ایران
  .  1398اسفند  24، 3669روزنامه شرق، شماره  ،»خسارت کرونا

  : مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. 9ماده  - 23
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توان  یم طورکلی به. و الزم را انجام دهند ياقدامات ضرور، مشخص یزمان يها متعهد هستند تا در دوره
را تحت نظر دارند تا از  ییهوا ونقل حملطور مداوم بهداشت  به، یالملل نیب ير نهادهایئو با ساکایگفت ا

  .کنند يریردار جلوگیواگ يها يماریوع بیش
قابل  المللی منظر حقوق بیناز  ياز امراض فرامرز یت دولت درباره جبران خسارت ناشیعالوه مسئول به
تحقق است که عمل قابل  یدر صورت ير قبال امراض فرامرزدولت د یالملل نیت بیمسئول. است یبررس

. مجموعه آن به نحو متعارف محرز و مسلم شود ریز يها و انتساب آن به دولت و ارگان یالملل نیمتخلفانه ب
، يریشگیماهان را در پ ییمایو هواپ يکشور ییمایسازمان هواپ، ت دولتیفوق مسئول مراتب بهبا توجه 

 یمتول، طور قطع دولت به. ده انگاشتیتوان ناد یهرگز نم، روس کرونایاز و یرت ناشدرمان و جبران خسا
ن یارچوب قوانهآحاد جامعه بوده و مکلف بوده در چ یسالمت و بهداشت تمام، تیامن تأمین یاصل
 لیز به دلیدر حال حاضر ن. انجام دهد يمارین بیا يریشگیاقدامات الزم در پ یتمام، یالملل نیو ب یداخل
شکل  به، خطرناك يمارین بیکردن ا کن شهیر الزم را تا ریتداب یف دارد تمامیروس تکلین ویوع ایش
، یدولت يها از ارگان یکی عنوان به يکشور ییمایسازمان هواپ یاز طرف. کند یاتیعمل» ینیع«و » ملموس«

. دارد، شدهح یدر آن تصر یدر حفظ و حراست از حقوق عامه که بهداشت عموم يار مؤثرینقش بس
شده  يو معنو يروس کرونا دچار خسارت مادیاز بابت ابتال به و یا اشخاصیاست چنانچه شخص  یهیبد

توانند به نهادها و  یم یت مدنیمسئول يارکان دعوا یاقتضائات و اثبات تمام یتمامگرفتن  نظر با در، باشند
روشن است قوه . ه و مطالبه خسارت کنندنه مراجعه کردین زمیربط در ایذ يها مسئول و ارگان يها سازمان
  .خواهد کرد یدگیمطابق قانون رسها  آن يشهروندان به دعو یملجأ و پناهگاه تمام عنوان بهه قضایی

  هاي هواپیمایی در انتقال بیماري مسري سنجی تحمیل مسئولیت کیفري شرکت امکان - 7
هاي  نهادهاي عمومی در قبال جنایت هاي دولتی و هاي هواپیمایی ذیل مجموعه مسئولیت کیفري شرکت

از آن رو شایسته بررسی است که جملگی در زمره اشخاص حقوقی و به ، ناشی از سرایت ویروس به افراد
. در ردیف تابعان حقوق کیفري قرار دارند، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  24»143«حکم ماده 

بر بیشتر شئون مادي و ها  آن ي حقوقی و سیطرهها واقعیت این است که امروزه به تناسب توسعه شخصیت
                                                      

: در مسئولیت کیفري اصل بر مسئولیت شخص حقیقـی اسـت و شـخص حقـوقی در صـورتی داراي مسـئولیت       143ماده  - 24
ماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفـري اشـخاص   کیفري است که ن

  حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. 
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هاي سترگی نظیر جنایت علیه  گیري جرم شکل، ثروت و خطر، قدرت منابعگرفتن  معنوي بشر و در اختیار
ها و اقدامات  انگارانه ویروس بیماري از رهگذر فعالیت اشخاص به انحاي مختلفی مانند نشر عمدي یا سهل

هاي علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل عمد  اید دید که آیا انتساب همه جرمبرو ازاین. دور از واقع نیست
از ، هاي مختلف موجودهاي حقوقی آیا نوع، در این زمینه؟ هاي هواپیمایی میسر است یا نه به شرکت

تفاوت وجود ها  آن اهلیت جنایی برخورداند و مسئولیت کیفري رفتار خود را متقبل خواهند شد یا بین
مسئولیت کیفري اشخاص ، به موجب قانون مجازات اسالمی 1392در سال  گذار قانونگرچه ا؟ دارد

همچنان دامنه آن را ، هایی اما از جهت، حقوقی را از جمله استثنایی پیشین خارج و بدان عمومیت بخشید
هاي  اگر موضوع به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نظیر شرکتاینکه  توضیح. محدود نگاه داشته است

را به واسطه جرم مستوجب تعزیري ها  آن ،بدون هیچ تفاوتی، هاي غیرتجاري مربوط باشد همؤسسجاري و ت
به نام ها  آن از آسیب جسمانی به اشخاص که نماینده قانونی نظر صرف، مانند تهدید علیه بهداشت عمومی

آماج ، هاي زیانبار همسئول اعالم کرده و حسب شدت جرم و نتیج، یا در راستاي منافع شان مرتکب شود
. قرار داده است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25»20«ي موضوع ماده اجرا ضمانتیک یا دو 

اي  آوري شده در دفع ضایعات بهداشتی جمع، ممکن است پیمانکاري به خدمت گرفته شده که چنانهم
ده و وضعتیش مشمول ماده رعایت نکر، اصولی را که باید، هاي مستعمل و آلوده ها و ماسک مثل دستکش

  ).1399، 182، شریفی( شود 1375مصوب ) تعزیرات قانون( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 26»688«
 هایی نظیر اختالل در دستگاه تنفسی و ریه مرگ فرد یا افراد و یا صدمه، اگر سرانجام انتقال ویروس

اگر  که طوري به، ایی باید تفکیک قائل شدهاي هواپیم در انتساب مسئولیت کیفري به شرکت، باشدها  آن

                                                      
شدت جـرم ارتکـابی و نتـایج     ) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به143که شخص حقوقی براساس ماده ( : درصورتی20ماده  - 25

انحـالل شـخص    - شود، این امر مانع از مجازات شـخص حقیقـی نیسـت: الـف     بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میزیان 
طور دائم یا حداکثر بـراي مـدت پـنج سـال.      ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به - مصادره کل اموال. پ - حقوقی. ب

ممنوعیـت از اصـدار برخـی از     - طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سـال. ث  سرمایه به ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش - ت
  ها.   انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه - جزاي نقدي. چ - اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال. ج

یدنی یـا توزیـع آب آشـامیدنی    کـردن آب آشـام   هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلـوده : 688ماده  - 26
و کشـتار  هـا   هـا، زبالـه در خیابـان    در رودخانـه  کننـده  بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسـموم  آلوده، دفع غیر

ن هاي فاضالب براي مصـارف کشـاورزي ممنـوع اسـت و مـرتکبی      خانه فاضالب خام یا پس آب تصفیه غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز
  ات شدیدتري نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.   چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز



  155  ییهوا ونقل حمل در کرونا روسیو نشر از یناش تیمسئول به نسبت یالملل نیب ییهوا حقوق کردیرو  

 

هاي  بین رفتار شرکت، هاي هواپیمایی محرز شود و از دیگر سو خطاي جزایی شرکت سو، یک از
. شود شبه عمد محسوب می، جنایت منتسب به آن، هواپیمایی و آسیب ایجاد شده رابطه علیت برقرار باشد

شایسته ، 1392 مصوب اسالمی قانون مجازات 20 و ماده 14ماده  27وي مطابق تبصره، بدین اعتبار
  .محکومیت به دیه و تعزیر است

ملهم از ، و انتساب جنایت شبه عمدي به اشخاص حقوقی 14در تبصره ماده  گذار قانوناساس دیدگاه 
  ).1394، 153، موسوي مجاب و رفیع زاده( نظریه نمایندگی یا نظریه مسئولیت مافوق و کارفرما است

هاي هواپیمایی که به مقصود آسیب به جان یا جسم انسان معین یا  اتهام جنایت عمد به شرکتاما توجه 
 رغم به، نمایندها  آن اقدام به انتقال این مرض مسري پرخطر به، نامعین از یک جمع یا یک جمع معین یا نامعین

نه به ، ست و این تلقیدشوار ا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143در ماده  گذار قانوناطالق کالم 
چه ، لحاظ عدم امکان تصور عقلی پیدایی این پیامد که به جهت مانع قانونی در پیش روي آن است

به )، 20مندرج در ماده ( هاي کیفري تعیین شده در این قانون براي اعمال بر اشخاص حقوقیاجرا ضمانت
معاونت در بودن  نظریه تعزیري، اوجوداینب. اند و نه شرعی هاي تعزیري ویژه جرم، 14داللت تبصره ماده 

بدیهی . نیست رو روبهبا مانعی ، هاي هواپیمایی در این خصوص متهم ساختن شرکت، وگو گفتجنایت مورد 
، حال بااین. معطوف به نماینده انسانی مقصر خواهد بود، اتهام مباشرت در جنایت، است که در این صورت

 ها آن هاي هواپیمایی را نه موجبی براي انتفاء انتساب جنایت به کتعدم امکان اعمال قصاص بر شر، برخی
 اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب 28»612«سببی براي جایگزینی تعزیر با اخذ وحدت مالك از ماده که 

طبیعی است که نظر به ). 1394، 61، موسوي مجاب و رفیع زاده( انند د می 1375 مصوب) تعزیرات قانون(
هاي  شرکت اجرا در حققابل  ياجرا ضمانت)، حبس( بینی شده در ماده مزبور ی مجازات پیشماهیت انسان

، ماند آنچه می. گزینش و اعمال کرد 20هواپیمایی را ناگزیر باید از میان موردهاي مندرج در ماده 
نتقال هاي هواپیمایی و نهادهاي دولتی ذیربط در قبال ا وضعیت مسئولیت کیفري رفتار شرکتشدن  روشن

                                                      
تبصره: چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهـد   - 27

  بود.  ) خواهد 20بود. اعمال مجازات تعزیري بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (
ر هـ  هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یـا بـه  : 612ماده  - 28

که اقدام وي موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجـري مرتکـب یـا دیگـران      علت قصاص نشود درصورتی
  نماید.   حکوم میگردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال م
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این ، اما اگرچه منشاء این پدیده در قوه قهریه نهفته است. هاي زیانبار باال است گیري و تحقق نتیجه چنین همه
رسانی به موقع و اتخاذ تدبیرهاي بهداشتی  وظیفه چنین نهاد مقدر و صاحب جایگاهی را در اطالع، واقعیت

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران سلب  29همالزم براي صیانت از سالمت شهروندان برابر اصل بیست و ن
هاي پزشکی و بهداشتی و منجر به فوت یا صدمه دیدن  الزام تأمینپذیري دولت در عدم  سرزنش. کند نمی
موجبی ، نکوهشی این چنیناینکه  .یابد موضوعیت می، انگاري احتیاطی یا سهل بی هر قسم براساسها  انسان

هاي مادي و روانی با مبانی مربوط به خود است یا  ع در جبران خسارتصرف براي مسئولیت مدنی این مرج
  ).1399: 148، مهرا( محل نزاع است، مسئولیت کیفري او نیز خواهد بود ساز زمینه، افزون بر آن

هاي حقوقی از جمله انگلستان و فرانسه با تحمیل مسئولیت اخیر بر دولت براساس  بسیاري از نظام
هاي اجرا ضمانتنبود ، این نهادکردن  مجازاتبودن  فایده بی، ظ و استمرار حاکمیتهایی مانند حف دلیل

ها  آن ،حال بااین). 1387، 150، روح االمینی( اند مخالفت نموده، مناسب و عدم خدشه به خدمات عمومی
تفویض به اشخاص حقوقی حقوق قابل  هاي گري و انجام فعالیت در وضعیتی که دولت به تصدي

بهداشت و درمان و غیره مشغول ، هاي هواپیمایی شرکت، ونقل حملاشخاص حقیقی از جمله خصوصی و 
اصل مساوات اشخاص در بر  مبتنیموضع خود را تعدیل کرده و ، و از این رهگذر باعث جرمی گردد

انون ق 20ایران نیز در تبصره ماده  گذار قانون. اند براي وي مسئولیت کیفري قائل شده، برابر حقوق کیفري
در مورد اشخاص حقوقی ، مجازات موضوع این مادهاینکه  با تصریح به 1392مجازات اسالمی مصوب 

مشابه این رویکرد ، شود اعمال نمی، کنند میدولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردي که اعمال حاکمیت 
دهد که  زه را میاین اجا، قانون مذکور 14شایان ذکر است که اطالق تبصره ماده . را برگزیده است

در ، چه در مقام اعمال حاکمیت و چه در راستاي تصدي، خطاي اشخاص مورد ذکربر  مبتنیهاي  اقدام
گیري جنایت شبه عمد و تثبیت  موجب شکل، صورت منجر به مرگ یا صدمه جسمانی دیگران شدن

  ).1399، 182، شریفی( بر پرداخت دیه گرددها  آن مسئولیت
نهد  به برابري همگان در پیشگاه قانون وقعی می، دفاع است که از یک طرفقابل  این مقرره از آن رو

                                                      
  ، در راه سرپرستی ، بی ، ازکارافتادگی ، پیري ، بیکاري از نظر بازنشستگی  اجتماعی  از تأمین  بیست و نهم: برخورداري  اصل - 29

  اسـت   ، حقـی  و غیـره   بیمـه   صـورت   بـه   هـاي پزشـکی   و مراقبت  و درمانی  بهداشتی  خدمات  ، نیاز به و سوانح  ، حوادث ماندگی
و   ، خـدمات  مـردم   از مشـارکت   حاصـل   و درآمـدهاي   عمـومی   درآمـدهاي   از محل  قوانین  طبق  است  موظف  . دولت انیهمگ

  کند.   افراد کشور تأمین  یک  یک  را براي  فوق  هاي مالی حمایت
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سببی بر مسئولیت صاحب که  نه موجبی براي مصونیت، حاوي این پیام است که قدرت، دیگر ازسويو 
گیري بیماري نظیر کرونا که توام گردیده با اعالم ممنوعیت فعالیت اگر در زمان همه ؛ بنابراینآن است

هاي  نهادي چون شرکت، غیرحیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از جانب ستاد ملی مبارزه با کرونا هاي
هاي بهداشتی نماید و این امر سبب نشر ویروس و مرگ یا  هواپیمایی اقدام به پرواز بدون رعایت پروتکل

شبه عمد و ، اي احتیاطی بی جنایت صورت گرفته بر پایه چنین، لطمه به اجزاي تنفسی فرد یا افراد گردد
مسبوق به ترك ، هایی همچنین دور از ذهن نیست که چنین بازتاب. هاي هواپیمایی است منسوب به شرکت

 30»295«به دلیل انطباق چنین رفتارهایی با شرایط مندرج در ماد ، در این موردها. فعل نهادي خاص باشد
مراعات دستورهاي ( فعلبر  نیمبتاز جمله داشتن وظیفه خاص  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

، و تحکیم پیوند علیت بین چنین ترك فعلی و جنایت تحقق یافته، توانایی بر انجام این مهم)، بهداشتی
هاي منفی که  کنش گونه ایناحراز رابطه علیت بین . هاي هواپیمایی است مسئولیت کیفري متوجه شرکت

از ترك فعل ها  آن از آن رو است که جایگاه، ي ناصوابها اند و نه مباشرت و نتیجه هایی از سببیت مصداق
  .محض تمیز داده شود

  نتیجه
و شیوع بیماري کرونا در سراسر جهان عالوه بر اثرات مخرب درمانی و  19بروز و ظهور ویروس کووید

ه تبعات از جمل. گذار بودتأثیرالملل نیز  هم بر حوزه اقتصاد و هم بر حوزه حقوق بین، مرتبط با نظام سالمت
هاي  حقوقی مهم که در این پژوهش نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت مربوط به بحث مسئولیت

المللی در قبال نشر ویروس  هوایی در حوزه حقوق هوایی بین ونقل حملهاي هواپیمایی و متصدیان  شرکت
دغدغه اصلی ما مسئله و ، در این خصوص پرسش اساسی. از طریق مراودات هوایی و هواپیمایی است

هوایی در قبال نشر و گسترش  ونقل حملهاي هواپیمایی و متصدیان  حول این محور بود که اساساً شرکت
مسئولیت  طور همینمبانی مسئولیت مدنی و اصوالً اند و  داشته تأثیریافتن ویروس کرونا چقدر نقش و 

در  ها و نتایج پژوهش یافته. ده است یا خیرانطباق با این مسئله بوقابل  المللی کیفري در قالب و قامت بین
                                                      

ه او گذاشته اسـت، تـرك   : هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهد295ماده  - 30
شـود و   کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشـته اسـت جنایـت حاصـل بـه او مسـتند مـی       

دادن را برعهـده گرفتـه اسـت،     اي کـه شـیر   حسب مورد عمدي، شبه عمدي، یا خطاي محض است، مانند این که مادر یا دایـه 
  یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند.   کودك را شیر ندهد یا پزشک
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، مونترال، المللی نظیر کنوانسیون ورشو این خصوص بیانگر این است که با استفاده از اسناد و مقررات بین
و تطبیق وضعیت خسارات جانی مسافران به واسطه کرونا با این مقررات و ها  آن گواتماال و نظایر

هاي هواپیمایی را از نظر مدنی و  توان شرکت می، ون مسئولیت مدنیمقررات داخلی نظیر قان طور همین
هاي هواپیمایی و خسارات جانی وارده به  پیرو نظریه تقصیر و احراز رابطه سببیت میان رفتار شرکت

نقض دستورات و ، ها انگاري در رعایت پروتکل به واسطه نشر غیرعامدانه ویروس ناشی از سهل، مسافران
. تخلف از اصول بهداشتی و نظایر آن مسئول تلقی کرد، ي سازمان بهداشت جهانی و ایکائوها نامه توصیه

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در برخی فروض از لحاظ کیفري نیز طبق اصول حاکم بر مسئولیت 
هاي هواپیمایی را به دلیل نشر ویروس کرونا و بروز خسارات  توان شرکت می، کیفري اشخاص حقوقی

  .نی مسئول قلمداد نمودجا

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا

  منابع
  فارسی

، بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از سقوط هواپیماي مسافربري در حقوق ایران و اسناد 1398اسماعیلی، شیوا،  - 
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