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  چکیده
المللـی و مقـررات داخلـی در مـوارد مختلـف از      مطابق مقررات بـین  نقل و حملمتصدیان 

باشند که از جمله آنها اتخاذ کلیـه اقـدامات الزم از طـرف متصدي،تقصـیر     مسئولیت معاف می
هـا بـه دو دسـته تقسـیم     اصـوالً معافیـت  .باشـد مسافر یا صاحب کاال ویا موارد فورس ماژور می

هاي قراردادي یا به عبارتی غیر قراردادي و دیگري معافیتو هاي قانونییکی معافیت :شوند می
به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول . باشندکه تابع توافق طرفین در چارچوب قانون می

هـاي  سعی ما در این مقاله این است تا بـا بررسـی معافیـت   .ها را بررسی خواهیم کرداز معافیت
ها و ها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیمقرر در مقررات بین المللی آن

.یا خأل قانونی، زمینه را براي تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم
  
معافیت از ، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال،نقل و حملمتصدي مسئولیت، :واژگانکلید
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        مقدمه
السیر هوایی است واز آن براي امور مختلف که مهمتـرین  سریعهواپیما یک وسیله نقلیه 

در ). 363، ص1362صـفوي، (گـردد  باشد استفاده میاشخاص و اشیا می نقل و حملنوع آن 
نیاز به همکاري بین کشورها، به خصوص کشـورهایی  هاي اولیه پس از اختراع هواپیماسال

با این توضیح کـه  شد؛امالً احساس مینقل هوایی اهمیت بسزایی دارند، کو که از نظر حمل
بـه  . از فراز کشـورهاي متفـاوتی عبـور مـی کننـد      نقل و حملاصوالً هواپیماها در مدت زمان 

همین دلیل کشورها براي تسهیل در روابطشان و همچنـین جلـوگیري از انعقـاد قراردادهـاي     
کلـی کشـورها را    دو یا چند جانبه متفاوت به سمت تدوین قوانینی روي آوردند که مصالح

. در نظر بگیرد تا کشورها با عضویت در آنها مراودات خود را در این خصوص تسهیل کنند
  .المللی چندجانبه بودبهترین وسیله براي نیل به این هدف تدوین یک کنوانسیون بین

به پیشنهاد فرانسه اولین کنفـرانس بـین المللـی حقـوق      1925براي همین منظور، در سال 
اي بـه نـام   کنندگان در کنفرانس، کمیتـه ایی در پاریس تشکیل شدکه شرکتخصوصی هو

تشکیل دادند که این کمیته اولین جلسه خـود را   1المللی متخصصان حقوق هواییکمیته بین
نویس کنوانسیون ورشو نیـز در  میالدي در پاریس تشکیل داد و پیش 1926در تاریخ ماه مه 

، کنوانسیون مزبور را بازبینی و به کنفرانس دیگـري کـه   این کمیته. همین کنفرانس تهیه شد
. دولت در آن کنفـرانس آن را امضـا نمودنـد    31تشکیل شد، تسلیم نمود که  1929در سال 

هـاي  به اجرا درآمد که از جملـه موافقتنامـه   1933فوریه  13در نهایت کنوانسیون  ورشو در 
  ).429وي، همان،صصف(آیدهوایی به حساب می نقل و حملمهم در زمینه 

 نقـل  و حملرغم مقبولیت عام خود و اینکه در زمینه رژیم حقوقی کنوانسیون ورشو علی
رود، در زمــانی تــدوین گردیــد کــه هنــوز صــنعت هــوایی کنوانســیونی مهــم بــه شــمار مــی
. یازمنـد حمایـت و مراقبـت بـود    بـرد و بـه شـدت ن   هواپیمایی در مرحله طفولیت به سـر مـی  

منظور پاسخگویی به نیازهاي نوین سعی گردید بـا تـدوین   ذشت زمان بهاندك و با گاندك
هاي اصالحی یا تکمیلی، کنوانسیون موصوف با نیازهاي زمانه هماهنگ گردد، امـا  پروتکل
کـه برخـی از   طوريهاي اصالحی بسانِ خود کنوانسیون مقبولیت عمومی نیافتند، بهپروتکل

در نتیجـه  . هـاي آن و بعضی دیگر عضو پروتکل کشورها عضو متن اصلی کنوانسیون بودند
باعث تعارض قوانین بین کشورها شد که با اهداف اولیه و فلسفه وجـود کنوانسـیون ورشـو    
                                                                                                                       
1. Comite International Technique d Expertsb Jurisdiques Aeriens(CITEJA)
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هـاي  همچنین از دیدگاه کشورهاي صنعتی از جمله آمریکا و ژاپن محدوده. در تعارض بود
مجموعه عوامـل  . نبود بینی شده بود مناسبمالی مسؤلیت که در متن کنوانسیون ورشو پیش

المللـی هواپیمـایی کشـوري    اندیشی و همکـاري سـازمان بـین   فوق سبب گردید تادر اثر هم
و کشورها کنوانسیون جدیدي تدوین گردد که با نام کنوانسیون راجع به یکپارچـه  ) ایکائو(

. شـود  شناخته می) 1999می  28مونترال، (المللی هوایی بین نقل و حملکردن برخی مقررات 
انـد، هـدف از   همانگونه که نویسـندگان ایـن کنوانسـیون در مقدمـه کنوانسـیون بیـان کـرده       

هـاي آن  تدوین این کنوانسیون روزآمد کردن و ادغام مقررات کنوانسیون ورشو و پروتکل
  ).261، ص1383بنا نیاسري، (باشد می

اري در کشـور  گـذ در ایـران نیـز از شـروع قـانون     نقـل  و حمـل مسائل مربوط بـه قراردادهـاي   
هـاي اقتصـادي کشـور و    فعالیـت  گسـترش دامنـه  . متناوباً موضوع قوانین مختلفی قرار گرفته است

توسعه شبکه ارتباطی در سطح بین المللی در سالهاي أخیـر ضـرورت الحـاق دولـت ایـران را بـه       
عـالوه بـر   هـوایی   نقـل  و حمـل در زمینـه . المللی اقتضـا نمـوده اسـت   هاي بیناي از کنوانسیونپاره

، )45، ص1388جبـاري،  (1354درخرداد مـاه  پروتکل الههوعضویت ایران به کنوانسیون ورشو
هاي هواپیمایی ایـران  مسؤلیت شرکت«: مجلس شوراي اسالمی 1364مطابق ماده واحده مصوب 

مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهاي داخل کشور در حدود مسـؤلیت مقـرر در    نقل و حملدر مورد 
 نقـل  و حملازهاي بین المللی مذکور در کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات پرو

هوایی بین المللی منعقده در ورشو و پروتکل اصالحی آن که در الهه به امضا رسـیده، موضـوع   
  ).474- 475، صص1364مجموعه قوانین (»باشد، می1354مصوب 
حاقی در حمل ونقل داخلی، مواردي وجود رغم اعمال کنوانسیون ورشو و پروتکل العلی

بنـابراین نبایـد تصـور کـرد بـا الحـاق ایـران بـه         شـود و دارد که کنوانسیون شامل آنهـا نمـی  
تابع آن بوده و نیازي به بررسی قوانین داخلی در این  نقل و حملکنوانسیون تمامی پروازهاي 

معاهده، سیون ورشو، براي اجرايکنوان 1عنوان مثال، با عنایت به مادهبه. باشدخصوص نمی
ورشـو   حمل مجانی فقط در صـورتی مشـمول معاهـده   . حمل پرداخت شده باشد باید هزینه

مسـافر یـا کـاال کـار اصـلی آن        نقـل  و حمـل خواهد بود که توسط متصدي انجام گیـرد کـه   
ک تعدادي ازمسئوالن رابراي شرکت در ی1شود؛ مثالً اگر یک هواپیماي دولتیمحسوب می

                                                                                                                       
، 1945کنوانسـیون شـیکاگو    2ی را تعریف نکرده ولی مطابق مـاده  هوایی هواپیماي دولت نقل و حملهاي کنوانسیون.1

  .هواپیماهاي نظامی، انتظامی و گمرکی هواپیماهاي دولتی محسوب می شوند
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اجالس بین المللی به صورت مجانی به آمریکا حمل کنـد، ایـن پـرواز مشـمول کنوانسـیون      
عنوان نمونه شرکت هواپیمایی به نقل و حملنخواهد بود ولی اگر این کار توسط یک شرکت 

بنابراین حمل توسط هواپیماهاي دولتی تنها . آتا صورت گیرد مشمول کنوانسیون خواهد بود
  .باشد که به صورت مجانی صورت نگیردوانسیون میدر صورتی مشمول کن

بـین المللـی و داخلـی در مـواردي متصـدي از       نقـل  و حمـل مطابق مقررات و اسـناد، در  
توانـد از ایـن   همچنین مواردي وجود دارد که متصـدي حمـل نمـی   . باشدمسؤلیت معاف می

  :د بررسی قرار دهداین مقاله در نظر دارد این موارد را مور. ها استفاده نمایدمعافیت
  

  موارد معافیت متصدي حمل از مسئولیت در برابر کاال و مسافر) الف
  اتخاذ کلیه تدابیر الزم -1

کنوانسـیون ورشـو مسـؤل خسـاراتی اسـت کـه در        17مطـابق مـاده    نقـل  و حملمتصدي 
گـردد مشـروط بـر اینکـه     صورت فوت یا جرح و یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسـافر مـی  

. د خسارت در داخل هواپیما و یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده استحادثه موج
در صورتیکه متصدي حمـل  «: داردکنوانسیون مذکور مقرر می 20ماده  1ولی در ادامه، بند 

ثابت کند که او و مستخدمین و عاملین او کلیه تدابیر الزم را براي اجتناب از وقوع خسارت 
پذیر نبوده است از مسـئولیت  آنکه اتخاذ چنین تدابیري براي آنان امکاناند و یا اتخاذ نموده

به عبارت دیگر،یکی از مـوارد معافیـت متصـدي از مسـئولیت در برابـر      ؛»مبري خواهند بود
واضح است که بار اثبات دعوي با . باشدمسافر و کاال اتخاذ کلیه تدابیر الزم از طرف او می

طـور  اسـت و مـوارد اسـتثنا بایـد بـه      17استثناي وارد بر ماده  20متصدي می باشد؛ زیرا ماده 
).Larsen,1999, p.12(محدود تفسیر شوند

 1»اتخـاذ تمـام تـدابیر الزم   «این است کـه منظـور از   آید،وجود میمشکلی که معموالً به
چیست؟ آیا منظور این است کـه متصـدي حمـل بایـد کلیـه تـدابیر معقـول و منطقـی را بـه          

تواند ثابت در چه صورت متصدي حمل می. هدف انجام کلیه تدابیر ممکن استکاربرد یا 
اي معتقدند صرف وقـوع خسـارت بـدین    عده.کند که کلیه تدابیر الزم را اتخاذ کرده است

معنی است که کلیه تدابیر الزم اتخاذ نشده است؛ زیرا اگر متصدي حمـل کلیـه تـدابیر الزم    
آمد، مگر گونه خسارت وارد نمینمود، هیچتخاذ میرا جهت جلوگیري از وقوع خسارت ا

                                                                                                                       
1.  All neccassary measures
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کـه  اند که متصدي همـین گروهی نیز بر این عقیده 1.اینکه اتخاذ چنین تدابیري ممکن نباشد
ثابت کند تمامی اقدامات معقول را انجام داده از مسئولیت بري خواهد شد ونیازي به اثبـات  

بر اسـاس همـین اختالفـات نظرهـا، آراي      2.این که همه اقدامات ممکن را انجام داده نیست
متفاوت و ناهماهنگی نیز در دعاوي مختلف صادر شـده اسـت؛ کـه بـه چنـد مـورد از آنهـا        

کننـدگان  گیـري تـدوین  دانـان و همچنـین جهـت   کنیم  و در ادامه گرایش حقـوق اشاره می
  .هاي بعدي را بررسی خواهیم کردکنوانسیون

  :کرده عبارتند ازآرائی که متصدي را مسئول قلمداد 
اي چنـین رأي داد کـه خلبـانی کـه از وضـعیت جـوي       دادگاه استیناف پـاریس درپرونـده  - 

بایسـت درخواسـت مـأمور کنتـرل پـرواز را بـراي پـرواز هواپیمـا         نامساعد آگـاهی داشـت، نمـی   
  3.پذیرفت می

دادگاه  فرانسه در رأي دیگري متصدي را به این دلیل که نتوانسته ثابـت کنـد تـأخیر    -
دلیل قصور فرستنده کاال یـا متصـدي قبلـی یـا هـر عامـل دیگـري خـارج از         ه وجود آمده بب

  4.کنترل او بوده است، مسئول دانست
  :آرائی که متصدي را معاف از مسئولیت دانسته است

اي، به علت تکان شدید هواپیما شکایتی مطرح شده بود واز آنجا کـه علـت   در قضیه-
جنگی بوده است، دادگاهی در فرانسه بـه برائـت متصـدي     تکان هواپیما، وجود هواپیماهاي

  5.رأي صادر کرد نقل و حمل
درخصوص خودکشی یک مسافر چون متصدي ثابت کرد که خدمتکاران و عاملین -

انـد، دیـوان داوري فرانسـه    او تمامی اقدامات الزم براي جلوگیري از وقوع آن را انجام داده
.6رأي بر برائت متصدي داد
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اي که به مسافر تعلیمات الزم براي بستن کمربند ارائه شده بود ودر موقـع  هدر پروند -
هاي خـود بشـینند و کمربنـد خـود را     حادثه به مسافران اعالم شده بود که سریعاً در صندلی

ببندند  ولی یکی از مسافران بر خالف هشدار اعـالم شـده صـندلی خـود را تـرك کـرده و       
شت که کافیست تا متصدي اثبات کند که تمامی اقدامات آسیب دیده بود، دادگاه اظهار دا

معقول نسبت به آموزش و هشدار به مسافران را انجام داده است تا از مسئولیت رهـایی یابـد   
1.که در نهایت رأي به رد ادعاي خواهان صادر شد

بایست مالحظـه شـود ایـن اسـت کـه متصـدي بایـد        نکته دیگري که در حمل مسافر می
به عنوان نمونـه، هنگـام سـوار شـدن     . هاي اشخاص انجام دهدرا مطابق با ویژگیتدابیر الزم

اشخاص معلول به هواپیما باید از وسایل ویژه براي سوارشدن ایـن اشـخاص اسـتفاده کنـد؛     
در خصـوص اینکـه   .کندعدم استفاده از این وسایل موجبات مسئولیت متصدي را فراهم می

صی، باید قائل بـه نـوعی بـودن آن بـود و آوردن چنـین      باشد یا شخمعیار معافیت، نوعی می
باشد؛ به عبارتی نوعاً همه افراد مثل هـم نیسـتند   هایی براي انطباق مصداق با نوع آن میمثال

باشد که متصدي باید به آنها توجه داشته باشد بلکه نوع افراد نابینا با افراد عادي متفاوت می
.طبیق دهدو تدابیر الزم را با نوع مسافران ت

شوند ، هنگامی از مسئولیت معاف مینقل و حملدر عمل نیز در اکثر کشورها، متصدیان 
. که ثابت نمایند که علت غیر قابـل انتسـاب بـه ایشـان، موجـب بـروز خسـارت شـده اسـت         

بنابراین، متصدي اثبات دو امر ایجابی و سلبی را بر عهده دارد؛ نخست باید ثابـت کنـد کـه    
، )اثبات سلبی(خطاي وي نبوده و علت دیگري خسارت بوجود آورده است حادثه ناشی از 

لـوگیري از وقـوع زیـان بـه کـار      دیگر آنکه وي و کارکنانش کلیـه تـدابیر الزم را بـراي ج   
دیـده در  ها با چنین تفسیري از مسـافر زیـان  بدین ترتیب بیشتر دادگاه). اثبات ایجابی(اندبرده

  ).89، ص1386محمد زاده، (کنند مقابل متصدي قدرتمند حمایت می
همـه اقـداماتی   «، عبـارت  2»کلیه تدابیر الزم«کنوانسیون مونترال در جهت رفع ابهام براي

تا تفسیرهاي متفاوت مانع از  3را به کار برده است؛»که براي اجتناب از خسارت معقول بوده
  .شودباشد، نایجاد رویه متحد بین کشورها، که از اهداف مهم کنوانسیون می

                                                                                                                       
1. Chrisholm vs .British European airways, 1,Liod’s Rep .626(Manchester Assisez ,1963). 
Cied in R.H, Ibid, at 103
2. All necessary measures

  کنوانسیون مونترال 19ماده  .3
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یـک سـؤال اساسـی و مبـتال بـه در ایــن زمینـه، مسـأله مسـئولیت متصـدي در خصــوص          
هـاي سـوانح هـوایی    زیرا یکی از ویژگـی شود؛باشد که علت آن شناسایی نمیسوانحی می

این است که در اکثر موارد حادثه چنان سنگین است که کسی از مسـافرین یـا خدمـه زنـده     
را توضیح دهد و خلبان نیز در مواردي بـه علـت محـدودیت    ماند تا بتواند جریان حادثه  نمی

شود؛در تواند قبل از تصادف ارتباط برقرار کند ودر نتیجه علت حادثه معلوم نمیزمانی نمی
باشد نهایت در چنین مواقعی سؤالی که مطرح می شود این است که آیا متصدي مسئول می

.در این خصوص نیز اختالف نظر وجود داردیا خیر؟
یک نظر بر این است که متصدي مجبور نیست براي اثبات اینکه او و نمایندگانش کلیـه  

قید کنـد کـه هواپیمـا    اقدامات الزم را انجام داده اند علت حادثه را توضیح دهد و کافیست
انـد  هنگام پرواز کامالً مجهـز بـوده و خدمـه وکارکنـان وي نیـز صـالحیت پـرواز را داشـته        

)Lemoine, 1947, pp. در مقابل،گفته شده است که در چنین مواردي مطـابق  ). 815-821
باشد چرا کـه در سیسـتم ورشـو فـرض بـر ایـن       سیستم ورشو متصدي حمل ونقل مسئول می

است که متصدي کلیه اقدامات الزم را انجام نداده اسـت و بـراي رهـایی از مسـئولیت بایـد      
متصدي قادر نیسـت خـالف فـرض    خالف آن را به اثبات برساند و چون در چنین سوانحی 

  ).Stuttgart, 1949,pp. 454-461(مذکور را ثابت کند، در نتیجه مسئول خواهد بود 
در خصوص انتخاب یکی از این دو نظر باید قائل به برتري نظر دوم شد؛ زیرا با توجه به 

ت اینکه فرض مسؤلیت در کنوانسیون پذیرفته شده است، نتیجه این خواهد بود که در صور
حدوث خسارت، متصدي باید موارد معافیت از مسـؤلیت را بـه اثبـات برسـاند در غیـر ایـن       
صورت مسئول خواهد بود، و چون در فرض مـورد بررسـی متصـدي قـادر بـه اثبـات علـت        

عـالوه بـر آن، اگـر قائـل بـه نظـر اول       . باشد همچنان مسئول باقی خواهد مانـد خسارت نمی
خود را از مسؤلیت برهاند و چه بسا پـس از وقـوع حادثـه     تواندراحتی میباشیم، متصدي به

  .آثار به جاي مانده را از بین ببرد تا خود را از مسؤلیت مبرا کند
اي کـه  بـه عبـارت دیگـر، مـاده    اي وجود ندارد؛در حقوق ایران در این خصوص مقرره

نـد مـانع بـروز    مقرر دارد اگر متصدي تمامی اقدامات الزم یا معقول را انجام دهـد ولـی نتوا  
خسارت شود مسئول نخواهد شد، وجود نـداردو چـون مـوارد معافیـت از مسـئولیت عمـدتاً       

رسـد ایـن دفـاع در حقـوق ایـران      قانون تجارت احصا شده اسـت بـه نظـر مـی     386در ماده 
قانون تجارت نیز کـه مقـرر گردیـده اسـت چنانچـه متصـدي        386در ماده . جایگاهی ندارد
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گم شدن کاال و یا تأخیر در تحویل آن مربوط به حـوادثی بـوده کـه     ثابت نماید که تلف یا
توانست از آن جلوگیري کند، منظـور از حـوادث مـذکور همـان     هیچ متصدي مواظبی نمی

حتی در پیش نـویس الیحـه اصـالح قـانون تجـارت نیـز       .باشدفورس ماژور یا قوه قاهره می
تواند با اسـتناد بـه چنـین دفـاعی خـود      بنابراین متصدي نمی. چنین عبارتی لحاظ نشده است

  .را از مسؤلیت بري کند
  

)فورس ماژور(عدم امکان اتخاذ کلیه تدابیر الزم  -2
گردد، هنگامی اسـت کـه   مورد دیگري که باعث معافیت متصدي حمل از مسئولیت می

ه پـذیر نبـود  وي اثبات کند اتخاذ کلیه تدابیر الزم یاد شده براي خـود و عـاملین وي امکـان   
گیـرد  موقعی این دفاع مورد پذیرش قرار می). کنوانسیون ورشو 20قسمت اخیر ماده (است 

که هم معنی با فورس ماژور تلقی شود؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت توجیـه منطقـی نخواهـد        
به عنوان مثال، موردي که در نتیجه اشتباه خود متصـدي حمـل امکـان اتخـاذ تـدابیر      . داشت

بنـابراین بایـد   . عنوان دفاع از آن استفاده کندتواند بهي مطمئناً نمیالزم ممکن نباشد، متصد
  . عناصر فورس ماژور موجود باشد تا چنین دفاعی پذیرفته شود

خـارج از حیطـه   (ماژور در معناي عام خود عبارت اسـت از هـر حادثـه خـارجی     فورس
  ).112، ص1364صفایی،(ناپذیر باشدبینی نبوده و اجتنابکه قابل پیش) قدرت متصدي

  :هوایی عبارتند از نقل و حملماژور در مصادیق فورس
هاي هوایی یا عبور منظور این است که به دلیل ازدحام در داالن: هاشلوغی فرودگاه-1

بایسـت تمـام   بـا ایـن وجـود متصـدي مـی     . و مرور، هواپیما قادر بر برخاستن از زمـین نباشـد  
آن بـه کـار نبـرد؛ بـه عنـوان نمونـه اخطارهـا و         اقدامات الزم را براي کاهش نتایج ناشـی از 

.اند، برساندهایی را براي مسافرانی که داخل هواپیما مانده پیام
ــوایی -2 ــرایط آب و ه ــه، ط  : ش ــد م ــرایط مانن ــن ش ــان و ای ــوان  ... وف ــه عن ــامی ب هنگ

بـدین معنـی کـه چنـین     . شـوند کـه همـه اوصـاف آن را داشـته باشـند      ماژور تلقی میفورس
پیش بینی و قابل اجتناب نباشد در غیر این صورت فورس ماژور تلقی نخواهد شرایطی قابل 

  .شد
اعتصاب نیز باید شرایط قـوه قـاهره را داشـته باشـد؛ بنـابراین اگـر تقصـیر        : اعتصاب-3

متصدي در برانگیختن اعتصاب کارکنان مـوثر بـوده و درخواسـت آنـان نیـز مشـروع باشـد        
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در هر حال اعتصـاب  . مچنین باید ناگهانی باشده. توان گفت حادثه خارجی بوده استنمی
باید چنان ناگهانی باشد که متصدي امکان جـایگزینی پـرواز را نداشـته باشـد و لـذا امکـان       

  ).91محمد زاده، پیشین، ص(اجراي قرارداد را نا ممکن سازد
بایست بین حالت جنگ و اقـدامات و حـوادث جنگـی    در این خصوص می: جنگ-4

کند و داراي مشکالتی است ولـی  هاي مالی ایجاد میجنگ دشواريحالت . تفاوت گذارد
باشـد و  کنـد در نتیجـه مسـئول مـی    متصدي چون با اطالع و آگـاهی قـرارداد را منعقـد مـی    

مثــل بمبــاران (باشــد ولـی اقــدامات و حــوادث جنگـی   مــاژور ارکــانش محقـق نمــی فـورس 
  ).92شین،صمحمدزاده، پی(باشند اوصاف قوه قاهره را دارا می) موشکی

  :در این خصوص گفته شده است: هواپیماربایی -5
خواهد از مسئولیت راجـع بـه خسـارت ناشـی از چنـین اقـداماتی       متصدي حملی که می«

گونه اقـدامات  معاف شود، باید ثابت کند که تمامی اقدامات الزم را براي جلوگیري از این
المللی قابل اعمال نسـبت  لی و بینمتصدي حمل با اثبات اینکه مقررات م. اتخاذ نموده است

به حمالت محتمل و غیر قانونی علیه هواپیما را به درستی و با دقت رعایت کـرده اسـت، از   
  ).262، ص1385عزیزي، (»مسئولیت رهایی خواهد یافت

ممکن است بعد از عقد قـرارداد، در اثـر تغییـرات در قـوانین و مقـررات، اجـراي       : منع قانونی
ایـن نیـز از مصـادیق    . ه و به تعبیر دیگر مانع قانونی براي آن ایجاد شـده باشـد  تعهد غیرممکن شد

قـانون تجـارت    386در حقوق ایران نیز دفاع فورس مـاژور در مـاده   . آیدشمار میماژور بهفورس
پیش بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین مقررات بـین المللـی و حقـوق ایـران وجـود      

اگر مال التجاره تلـف یـا گـم شـود متصـدي      «: دارداین خصوص مقرر میماده مذکور در . ندارد
مربـوط بـه   ... مسؤل قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نمایـد تلـف یـا گـم شـدن       نقل و حمل

.»...توانست از آن جلوگیري نماید حوادثی بوده که هیچ متصدي مواظبی نیز نمی

  دیدهتقصیر زیان -3
مبـاالتی از  المللی، اگر متصدي اثبات کند که بیاي هوایی بینهبراساس همه کنوانسیون

ه طرف مدعی صورت گرفته که منجر به تلف، خسـارت یـا تـأخیر شـده باشـد، متصـدي بـ       
 20کنوانسیون ورشـو و مـاده    21ماده (صورت کلی یا جزئی از مسئولیت معاف خواهد شد 

انسـیون ورشـو اشـاره آن بـه     کنو 21نکته قابل توجـه درخصـوص مـاده    ).کنوانسیون مونترال
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و دلیل آن این است که نتایج تقصیر انتسابی مطابق بـا قـوانین ملـی    1.قانون ملی کشورهاست
قـانون   4توانـد بـا اسـتناد بـه مـاده      به عنوان مثال، در قانون ایران دادگاه می. باشدمتفاوت می

امـا در  .یـف دهـد  گونـه مـوارد تخف  مسئولیت مدنی، میزان مسئولیت متصدي حمل را در این
تواند در حکم صادره بـه متصـدي حمـل تخفیـف دهـد      مورد اینکه تا چه میزانی دادگاه می

قـانون مسـئولیت مـدنی     14مـاده   2معتقدند از مالك بند )301، ص1361کاتوزیان، (بعضی 
در ایـن مـاده نحـوه مداخلـه هـر یـک از مسـئوالن معیـار تقسـیم          .توان استفاده نمودایران می

بنابراین قاعده، دادگاه تمامی عواملی را کـه در ایجـاد ضـرر    . رار داده شده استمسئولیت ق
کند و با مالحظه آنها نحوه مداخله هـر یـک را تشـخیص و بـر     اند ارزیابی میدخالت داشته

  .شودهمین مبنا در حکم صادره براي متصدي حمل تخفیف قائل می
باشد زیرا احاله کنوانسیون بـه  د میالبته در این خصوص مقرره کنوانسیون ورشو قابل نق

باشـد  قوانین ملی کشورها بر خالف هدف کنوانسیون در خصوص یکسان سازي قوانین می
شود قوانین متفاوتی در موضوعات مشابه اعمال گـردد کـه بـه دو مـورد از آنهـا      و باعث می

  :شود؛ در آراي زیر تقصیر زیان دیده مورد بررسی قرار گرفته استاشاره می
اي، با وجود اینکه مسافر وضعیت جسمی مناسبی نداشت ولی اگـر فشـار هـواي    در قضیه - 1

اظهـار   نقـل  و حمـل متصـدي  . شـد شد آسیبی به مسافر وارد نمیداخل هواپیما به درستی تنظیم می
2.داشت علت بروز خسارت وضعیت جسمی مسافر است ولی دادگاه دفاع متصدي را نپذیرفت

مسافر با برخورد با پروانه هواپیما کشته شده بود رأي داده شد اي که یک در پرونده-2
چون صراحتاً فقط درب پشتی هواپیما براي خروج مسافران اعالم شده بـود و مسـافر بـدون    
توجه به این موضوع براي مالقات دوستش به در جلویی رفته و بـا پروانـه هواپیمـا برخـورد     

3.کرده بود متصدي معاف از مسئولیت اعالم شد

شود، در دو پرونده نسبتاً مشابه به دلیل مطرح شدن آنهـا در دو  همانطور که مالحظه می
کشور متفاوت آراي متفاوتی صادر شـده اسـت و دلیـل آن نیـز اعمـال قـوانین ملـی توسـط         

 20ها بود که کنوانسیون مونترال بـراي جلـوگیري از چنـین آراي متناقضـی در مـاده      دادگاه
                                                                                                                       

ثابت کند که خسارت وارده معلول خطاي شخص خسـارت   نقل و حملهر گاه متصدي «: ورشو کنوانسیون 21ماده  .1
  . »تواند طبق مفاد قانون خود متصدي را کالً یا جزاً از مسؤلیت مبرا سازددیده است، دادگاه می

2. U.S.New York supreme court, city court of Queen’s county, june 1951; 1953 USAR 479.  
Cited in Reneh, op cit, at 107
3. Court of appeals,Rennes,france,15october 1971 ;1972 RFDA 60.cited in Videla Escalada, 
Federico,Aeronatical law,BRILL,1980,at.305
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ي به قوانین ملی کشورها نکرده و عالوه بر آن دادگاه ها را ملزم کرده اخود هیچگونه اشاره
  1.باشد از پرداخت خسارت معاف کننددیده مقصر میتا متصدي را فقط تا حدي که زیان

در حقوق ایران، به جاي عبارت تقصیر زیان دیـده از عبـارات تقصـیر ارسـال کننـده یـا       
هچنانچه فقدان یـا تـأخیر یـا عیـب و     ل کننددرخصوص ارسا. مرسل الیه استفاده شده است

معـاف از جبـران خسـارت     نقـل  و حمـل نقص کاال نتیجه تقصیر ارسال کننده باشد متصـدي  
تقصیر ارسال کننده ممکن اسـت قبـل از تسـلیم مـال التجـاره      ) ت.ق 386ماده ( خواهد بود 

اگـر ارسـال کننـده هـر      به عنوان مثال،.باشد و یا مقارن آن و یا پس از تسلیم کاال بوده باشد
قانون تجارت را رعایـت نکنـد ودر نتیجـه ایـن      3803و 3792یک از وظایف مقرر در مواد 

قصور خسارتی وارد شود متصدي مسئولیتی نخواهد داشـت البتـه بـراي اینکـه تقصـیر زیـان       
دیده موثر واقع شود و متصدي بتواند از جبران تمام یا بخشی از خسارت رهایی یابـد جمـع   

  :یطی الزم است که به طور اختصار عبارتند ازشرا
ب؛ انتساب .اي باشد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمودرفتار زیان دیده به گونهتقصیر؛.الف«  

عمل یا رفتار مـوثر در ایجـاد زیـان از زیاندیـده و یـا کسـی سـرزده باشـد کـه          دیده؛عمل به زیان
دیده و زیان وارده رابطه بین رفتار زیانبطه سببیت؛ج؛ را.زیاندیده در قبال اعمال وي مسئول است

شود، بنابراین همانطور که مالحظه می)65، ص1378جنیدي، . (»وجود داشته باشد)عرفی(سببیت 
هاي ورشو و مونترال متصدي با اثبات اینکه مدعی خسارت در حقوق ایران نیز همانند کنوانسیون

  . ورت کلی یا جزئی معاف از مسؤلیت خواهد شدصدر ایجاد خسارت دخالت داشته است به

  وضعیت جسمی مسافر و عیب مخفی کاال -4
در کنوانسیون ورشو مـاده خاصـی کـه بـه بررسـی معافیـت متصـدي درخصـوص وضـعیت          
جسمی مسافر و عیوب کاال بپردازد وجود نـدارد فقـط در کنوانسـیون مـونترال در خصـوص بـار       
                                                                                                                       

 اثـر تقصـیر یـا فعـل یـا تـرك فعـل       اگر متصدي حمـل ثابـت نمایـد کـه خسـارت در      «: کنوانسیون مونترال 20ماده  .1
انگارانه مدعی خسارت یا شخصی که وي حقوق خود را از او گرفته یا در اثر مشـارکت او وارد شـده اسـت، تـا     سهل

انگارانه سبب خسارت بوده یا در ورود خسارت مدخلیت داشته وي کالً میزانی که این تقصیر یا فعل یا ترك فعل سهل
  .»....یا بعضاً در برابر مدعی خسارت از مسؤلیت مبرا خواهد شد

الیـه ، محـل   آدرس صـحیح مرسـل  :برسـاند  نقل و حملارسال کننده باید نکات ذیل را به اطالع متصدي «:379ماده  .2
  .»یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بودخسارت ناشی از عدم تعیین نکات فوق و......تسلیم مال،

)آواري(خسارت بحـري  .بندي شودکه مال التجاره به طرز مناسبی عدل کننده باید مواظبت نمایدارسال«:380ماده  .3
  .»کننده استبندي به عهده ارسالناشی از عیوب عدل
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کنوانسـیون مـونترال مقـرر     17مـاده   2بنـد  . شـده اسـت   بینـی همراه چک شده چنین دفاعی پیش
متصدي حمل مسئول خسارت وارده در صورت تلف یا فقدان، یا ورود خسارت به بـار  «:داردمی

باشد تنها به این شرط که حادثه موجب تلف، فقدان یـا خسـارت در داخـل    چک شده همراه می
مع هـذا  . تیار متصدي بوده رخ داده باشداي که بار چک شده همراه در اخهواپیما یا در طی دوره

چنانچه خسارت ناشی از نقص ذاتی، نـوع و یـا عیـب بـار همـراه باشـد، متصـدي حمـل مسـئول          
رغم اینکه این صراحت در کنوانسیون ورشو وجود نـدارد، بـه معنـاي عـدم     البته علی. نیست

ی مسـئولیت،  باشـد و طبـق قواعـد عمـوم    امکان توسل به چنین دفاعی از جانب متصدي نمی
عالوه بر آن . تواندبا توسل به آن بصورت جزئی یا کلی از مسئولیت معاف شودمتصدي می

توانـد باشـد کـه منظـور از     باشد به این شکل میسواالتی که در این خصوص قابل طرح می
عیوب مخفی درخصوص کاال چیست؟ آیا متصدي باید از نقص ذاتی، نـوع یـا عیـب کـاال     

تواند با استناد به آن از مسؤلیت اند به این دفاع استناد کند یا در هر حال میآگاه نباشد تا بتو
بایست گفت، منظور عیوبی است که از دید رهایی یابد؟ درخصوص عیوب مخفی کاال می

اش را بازرسـی کـرده اسـت    یک متصدي متعارف که به صورت معقولی کاالهاي دریـافتی 
مخفی بدین معنی نیست که اصالً امکان پی بـردن  به عبارت دیگر، عیب . مخفی مانده است

صورت متعارف کاال مورد بررسی قرار گرفت و عیبـی  به عیب کاال نباشد بلکه همین که به
مشاهده نشد کافی است تا متصدي با اثبات اینکه خسارت وارد بر کاال به خاطر عیب خـود  

موارد معافیت، اثبات این امر نیز  البته به مثابه تمامی. کاال بوده است از مسئولیت معاف شود
بعضی کاالها بدون اینکه عیب خاصی نیـز داشـته باشـد بـه خـاطر طبـع       . باشدبا متصدي می

مـثالً مایعـاتی کـه تبخیـر     . گیرنـد خاص خودشان در معرض تلف یا عیب و نقـص قـرار مـی   
چـون  گونـه مـوارد نیـز    و در ایـن شـود زنـد و مـاهی فاسـد مـی    شوند یا خشکبار کرم می می

اگـر  . کنـد باشد مسئولیتی بـراي متصـدي حمـل ایجـاد نمـی     خسارت ناشی از جنس کاال می
متصدي مواظبت الزم را به عمل آورده باشد مثالً در حمل میوه و یا مواد غذایی بدون آنکه 

البتـه اگـر   . از طرف متصدي تعدي و تفریطی شده باشد فاسـد شـود متصـدي مسـؤل نیسـت     
هایی یک تعهد خاص و اضافی را نیـز پذیرفتـه باشـد در ایـن     متصدي براي حمل چنین کاال
توانـد خـود را از مسـئولیت    هـاي متعـارف را انجـام داده نمـی    حالت با اثبات اینکه مواظبـت 

دار به عنوان مثال، اگر متصدي تعهد کرده باشدکه ماهی را با هواپیماي  یخچال. معاف کند
  .کند و موجب خسارت شود مسئول است حمل کند ولی آن را با هواپیماي عادي ارسال
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اي چنین رأي داده است که متصدي با اثبات اینکه دادگاه آمستردام نیز در یک پرونده 
کـه حالـت    نقل و حملتمامی اقدامات متعارف مورد انتظار را درخصوص حیوانات موضوع 

  1.تواند از مسئولیت معاف شوداند، انجام داده است میطبیعی نداشته
ور که اشاره شد کنوانسیون مونترال بین بار همراه چک شده و بار همراه چک نشده همانط

در خصوص بار همراه چک شده، متصدي حمل در قبال تلف، مفقود .قائل به تمایز شده است
شدن و خسارت به بار همراه چک شده، مسؤل است به شرط اینکه حادثۀ منتهی به اتـالف،  

ه باشد که بار همراه تحت مراقبت و کنترل متصدي حمل تلف یا خسارت در زمانی رخ داد
توانـد  کنوانسـیون مـونترال متصـدي حمـل مـی      17مـاده   2مع هذا به موجب بنـد  . بوده است

درخصوص بار همراه مسافر از مسئولیت معاف شود اگر و تا میزانـی کـه خسـارت ناشـی از     
نسیون مونترال متصدي حمل ولی به موجب کنوا.نقص ذاتی، کیفیت یا عیب بار همراه باشد

باشـد  در قبال بار همراه چک نشده و وسایل شخصی مسافر، تابع نظام فرض مسـئولیت نمـی  
بلکه در مورد بار همراه تحویل نشده و وسایل شخصی وي مسئولیت مبتنی بر تقصیر متصدي، 

بند (بگیرد باشد و مسافر است که باید بار اثبات تقصیر را به دوش خدمه یا نمایندگان وي می
در صورتی که خسارت ناشی از  17ماده  2چرا که به صراحت قسمت أخیر بند ). 17ماده  2

  .تقصیر متصدي و یا خدمه و نمایندگان وي باشد مسؤول خواهد بود
باشـد صـراحتی در   درخصوص حمل مسافر که مسافر داراي وضعیت جسمی خاص مـی 

رسد مسافر نتوانـد بـه خـاطر تشـدید     ر میکنوانسیون هاي مورد بحث وجود ندارد ولی به نظ
عزیـزي، (اش از متصدي حمل مطالبه غرامت کنـد بیماري یا به خاطر حادثه ناشی از ناتوانی

به خاطر فقدان مقررات روشن در این خصوص، فروضی به شرح زیر قابـل  )265همان، ص
  :بررسی است

ز ایـن موضـوع نداشـنه    مسافر داراي وضعیت جسمانی خاص بوده و متصدي اطالعی ا: الف 
شود بدین صورت که عدم آگـاهی متصـدي ناشـی    باشد؛ این مورد نیز به دو قسمت تفکیک می

از تقصیر وي بوده و یا اینکه تقصیري از جانب وي و کارکنانش در تشخیص وضعیت جسـمانی  
در مورد قسمت أخیـر کـه متصـدي بـه صـورت متعـارف و معقـول        . مسافر صورت نگرفته است

می مسافر را بررسی کرده و متوجه مشکل خـاص مسـافر نشـده و در طـول سـفر در      وضعیت جس
خارجی در این  اي مسافر به خاطر همین وضعیت جسمی آسیب ببیند نه به خاطر حادثهپی حادثه

                                                                                                                       
1. Tribunal, Amesterdam, 15 Jun 1956:1959[1] ULR 100, cited in R.H, op cit, at 146
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کـه متصـدي و کارکنـانش در بررسـی     حالت متصدي مسئولیتی نخواهد داشـت؛ ولـی در حـالی   
و اقـدامات و تـدابیر الزم را نیـز اتخـاذ نکننـد و مسـافر بـه        وضعیت جسمانی مسافر کوتاهی کنند 

توانـد بـه وضـعیت    خاطر همین کوتاهی دچار آسیب شود، متصدي مسـئول خواهـد بـود و نمـی    
اي بـه دلیـل آنکـه کارکنـان متصـدي      در این خصوص در قضیه.جسمی خاص مسافر استناد کند

فـرد مزبـور کمـک ننمـوده بودنـد،      در تشخیص معلول بودن مسافر قصور کـرده و بـه    نقل و حمل
اي کـه بعـداً   در این مورد نیـز بایـد توجـه داشـت اگـر حادثـه       1.متصدي حمل مسئول شناخته شد

آسـیبی کـه بـه مسـافر وارد شـده بـه دلیـل وضـعیت          ماژور باشـد و ایجاد شده مصداقی از فورس
توانـد تحـت   تصدي مـی خاص او نباشد بلکه تمامی مسافران به مخاطره بیفتند، در این حالت نیز م

باشـد  خارجی مـی  شرایطی معاف از مسئولیت گردد؛ چرا که علت آسیب و ضرر و زیان، حادثه
خـارجی   البتـه حادثـه  . نه وضعیت جسمی مسافر که متصدي با قصور خود متوجه آن نشده است

بایست علت مستقیم صدمه شود و تمام مسافران در یک وضعیت مشـابه دچـار مخـاطره    خود می
بـراي تشـدید بیمـاري و    ) دینامیـک یـا پویـا   (وند با وجود این شرایط اگر حادثه علت محـرك  ش

آید بار اثبـات ایـن امـر بـا     البته  به نظر می. آسیب مسافر باشد در این حالت متصدي مسئول است
اي مقرر شد هنگامی کـه هواپیمـا بـا وضـعیت جـوي      باشد همانطور که در یک پروندهمسافر می

شود، او باید نزد دادگاه ثابـت نمایـد کـه حملـه     شده و مسافر متحمل صدمه بدنی میبدي مواجه 
قلبی وي که منتهی به صدمات بدنی شده، بـه واسـطه حادثـه مـورد نظـر بـوده نـه اینکـه حاصـل          

2.شرایط از پیش موجود بوده است

باشـد و متصـدي از ایـن موضـوع آگـاهی      مسافر داراي وضعیت جسمانی خاص می: ب
باشـد  در این حالت باید گفت متصدي که آگاه از وضعیت جسمی خاص مسـافر مـی  : دارد

. صورت مسئول خواهد بـود گونه مسافران اتخاذ کند در غیر ایناي براي اینباید تدابیر ویژه
به عنوان مثال، کسی که ناراحتی تنفسی دارد باید امکانـات الزم متناسـب بـا ایـن مسـافر در      

  . در اختیار وي قرار گرفته شودصورت ایجاد مشکل تنفسی 
تـوان از بحـث   در حقوق ایران در این خصوص مقـرره خاصـی وجـود نـدارد ولـی مـی      

اجتماع اسباب براي پر کردن خأل قانونی استفاده کرد بدین معنی که اگر خسارت مستند به 
                                                                                                                       
1 . U.S.Texas Court of Civil Appeals ,Delta Air Lines vs.GIBSON,30 March 1977;14 Avi 
17.988.cited in Reneh,op cit,at 146
2.  U.S.Districtcourt, Southern District of New York, Fleming vs.Delta Air Lines, 25 May 
1973; 12 Avi 18.122.cited in Reneh, Ibid
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تقصیر متصدي و وضـعیت خـاص مسـافر باشـد مسـئولیت تقسـیم خواهـد شـد در غیـر ایـن           
رابطه سببیت فقط بین یکی از آن دو بر قرار باشد مسئولیت جبران ضرر به طور صورت اگر 

  .کامل متوجه او خواهد بود
ت مقرر کرده که اگر متصدي ثابت کند که تلف یا گم . ق 386در خصوص کاال ماده 

تواند از مسؤلیت بري شود ولی تفکیکی بین کـاال  التجاره باشد مین مربوط به جنس مالشد
رسد مانعی ندارد که بار همـراه را نیـز مشـمول آن    مراه انجام نداده است و به نظر میو بار ه

التجاره به عمل نیاورده است و قرار دهیم چرا که قانون تجارت ما تفکیکی در خصوص مال
استثنا کردن آنها بدون مستند قانونی بی وجه است، هر چند وضع مقررات روشـن و صـریح   

  .وري استدر این خصوص کامالً ضر
  
  گذشتن مهلت اقامه دعوا -5

در  نقل و حملکه هنگام تحویل،کاال یا لوازم شخصی معیوب باشد، متصدي در صورتی
کنوانسـیون ورشـو، دریافـت     26ماده  1ولی مطابق بند . برابر گیرنده کاال مسئول خواهد بود

حـاکی از ایـن    لوازم شخصی یا کاال بدون آنکه گیرنده نسبت به آن اعتراضی داشـته باشـد  
گیرنده تحویل شده اسـت مگـر خـالف     نقل و حملاست که کاال بدون نقص و بر طبق سند 

  .آن ثابت شود
بنابراین اگر گیرنده به هنگام تحویل کاال یا لوازم شخصی بـه متصـدي حمـل اعتراضـی     
ننماید و یا متوجه خسارت وارده نگردد و بعد از مدتی متوجه شـود کـه کـاالي او معیـوب     

باشد؟ در این خصـوص کنوانسـیون ورشـو    ه، تکلیف گیرنده کاال و متصدي چگونه میبود
قواعدي وضع کرده است تا به نوعی بین حقوق و تکالیف طرفین توازن ایجـاد شـود بـدین    
معنی که تا موقع تحویل کاال اصل را بر این قرار داده است که اگر خسارتی در آن مشاهده 

  اي کـه کـاال تحویـل داده    جبران خواهد بود ولی از لحظه مسئول نقل و حملگردد، متصدي 
شود بدین صورت که در این حالت اصل بر ایـن اسـت   الذکر منقلب میشود، اصل فوقمی

که کاال بدون عیب و نقص به گیرنده تحویل داده شده است؛ لذا در این صـورت متصـدي   
بت کند که خسـارت در حـین   از مسئولیت معاف خواهد بود مگر اینکه گیرنده به طریقی ثا

شود که قبول بـدون قیـد و شـرط    با این توضیحات مشخص می. وارد آمده است نقل و حمل
باشد و تنهـا بـار اثبـات بـر     محموله توسط گیرنده موجب معافیت کلی و مطلق متصدي نمی
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 باشد چرا که شاید گیرنده دقت کافی یاشود و این کامالً منطقی میدوش گیرنده منتقل می
وقت الزم براي بررسی کاال نداشته و یا اینکه بررسـی اینکـه محمولـه صـحیح بـه دسـت او       

باشد که الزمه آن صرف وقت کافی و محیط مساعد رسیده نیاز به کارشناسی مشخصی می
  .باشدمی

هایی را تعیین کرده است که در صورت ورود خسارت، زیـان دیـده   کنوانسیون ورشو مهلت
در صـورت  «: داردمقـرر مـی   26ماده  2بند . ا به متصدي حمل گزارش دهدباید خسارت وارده ر

کنـد بایـد بالفاصـله پـس از     بروز خسارت، شخصی که لوازم شخصـی یـا کـاال را دریافـت مـی     
مشاهده خسارت، حداکثر ظرف سه روز براي لوازم شخصی و هفت روز بـراي کـاال، از تـاریخ    

در صـورت تـأخیر، اعتـراض بایـد حـداکثر      . مایـد اعتـراض ن  نقل و حملدریافت آنها به متصدي 
البتـه بایـد   . »ظرف چهارده روز پس از تاریخ دریافت لوازم شخصی یا کاال به نامبرده تسلیم شـود 

باشد و نبایـد بـین ایـن    دعوي متفاوت می به این نکته توجه کرد که مواعد اعتراض با مهلت اقامه
در 1شـود باشد و به متصدي ارائه مـی ایطی میدو شبهه ایجاد شود؛ اعتراض داراي یک سري شر

  2.باشدشود و مهلت آن، دو سال میکه دعوي در دادگاه مطرح میحالی
ورشـو نسـبت بـه مـواردي     کنوانسـیون  26اي که باید بدان توجه کرد این است که ماده نکته

 رسـد ولـی در خصـوص مـوردي کـه کـاال مفقـود       است که کاال به دست گیرنده یا مسـافر مـی  
تعیین تکلیف کرده است بدین صورت کـه   13ماده  3در این خصوص بند .شود ساکت استمی

مفقود شدن کاال را قبول نماید یا در صورتی که کـاال تـا    نقل و حملچنانچه متصدي «: بیان داشته
مدت هفت روز پس از انقضاي تاریخی که طی آن باید به مقصد رسیده، نرسـیده باشـد گیرنـده    

  .»به مورد اجرا بگذارد نقل و حملرا علیه متصدي  نقل و حملق ناشی از قرارداد مجازاست حقو
کنوانسـیون ورشـودر صـورت فـوت متصـدي حمـل، دعـوي         27همچنین مطابق با ماده 

بینی شده است علیه کسانی که قـائم  جبران خسارت در حدودي که در این کنوانسیون پیش
البته عکس این قضیه نیز صادق اسـت  . ه خواهد شداند اقاممقام قانونی اموال متوفی گردیده

                                                                                                                       
هـاي مقـرر در فـوق بـه     اي و در طی مهلتانهاعتراض باید کتباً روي بارنامه یا در برگ جداگ«:26ماده  3مطابق بند .1

  .کافی نخواهد بود نقل و حملبنابراین صرف اعتراض شفاهی به متصدي  .»عمل آید
:داردکنوانسیون ورشو در این خصوص مقرر می 29ماده .2

تـاریخی کـه   شد یا از بایستی وارد میهرگاه ظرف دو سال از تاریخ ورود به مقصد یا از تاریخی که هواپیما می-1
.حق مطالبه خسارت زائل خواهد شد ،متوقف گردیده است اقامه دعوا به عمل نیاید نقل و حمل
  .کننده تعیین خواهد شدریق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانین دادگاه رسیدگیط-2
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در .تواننـد علیـه متصـدي طـرح دعـوي بکننـد      یعنی در صورت فوت مسافر اولیاي دم او می
بار همراه ثبت شده آن در یافت بدون اعتراض کاال و 31کنوانسیون مونترال نیز مطابق ماده 

وضعیت خوب و وفـق سـند    توسط گیرنده دلیل ظاهري است که بار همراه ثبت شده را در
.مگر آنکه خالف آن ثابت شود.حمل تحویل گیرنده داده است

موجب کنوانسیون مونترال در صورت ورود خسارت، گیرنـده بایـد بالفاصـله پـس از     به
روز از تاریخ دریافـت در مـورد بـار همـراه ثبـت       7کشف خسارت و حداکثر ظرف مهلت 

در صـورت  .کاال علیه متصدي حمل اعتراض کند روز از تاریخ دریافت در مورد 14شده و 
روز ازتاریخی که بار همراه یـا کـاال بایـد در اختیـار      21تأخیر، اعتراض باید حداکثر ظرف 

  .به عمل آیدگیرد،شخص گیرنده قرار می
نیز اعتراض باید به صورت کتبی به عمل آمده و ظرف مهلت مقرر  31ماده  3مطابق بند 

هاي فـوق الـذکر بـه عمـل نیایـد،      چنانچه هیچ اعتراضی ظرف مهلتصادر یا ارسال گردد؛ 
گونه دعوایی علیه متصدي حمل قابل اقامه نخواهد بود مگر در صورت ارتکاب تقلـب  هیچ

  .از طرف او
بینی قانون تجارت پیش 391بهی در ماده در حقوق ایران نیز در این خصوص مقرره مشا

ر مال التجاره بدون هیچ قیـدي قبـول و کرایـه آن    اگ«:ماده مذکور مقرر می دارد.شده است
دعـوي پذیرفتـه نخواهـد شـد مگـر در مـورد        نقـل  و حمـل تأدیه شود دیگر بر علیه متصـدي  

مسئول آواري غیر ظاهر نیز خواهد بود  نقل و حملبه عالوه متصدي . تدلیس یا تقصیر عمده
احـوال رسـیدگی    ودر صورتی که مرسـل الیـه آن آواري را در مـدتی کـه مطـابق اوضـاع       

یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پـس  التجاره ممکن بود به عمل آید ومال
در هر حال این اطالع باید منتهـا تـا هشـت روز    .اطالع دهد نقل و حملاز مشاهده به متصدي 

بایـد   ولی در مورد مرور زمان در حقـوق ایـران  . »التجاره داده شودبعد از تحویل گرفتن مال
نسـبت بـه   «:داردقـانون تجـارت در ایـن خصـوص بیـان مـی       393رغم اینکه ماده گفت علی

مبدأ این مدت .دعوي خسارت بر علیه متصدي حمل ونقل مدت مرور زمان یک سال است
یا تأخیر در تسلیم روزي است که تسـلیم بایسـتی   التجاره ودر صورت تلف یا گم شدن مال

روزي کـه مـال بـه    )آواري(بحـري  شـد ودر صـورت خسـارت    در آن روز به عمل آمـده با 
ولی طبق نظـر اکثریـت فقهـاي شـوراي نگهبـان منـدرج در روزنامـه        . »الیه تسلیم شدهمرسل

مقررات مربوط به مرور زمـان مخـالف بـا مـوازین شـرع تشـخیص        1363\6\1152،3رسمی 
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هاي ما ل حاضر دادگاهرسد در حانظر در این زمینه به نظر نمیو با وجود اختالفداده شد،
  .دفاع مرور زمان را بپذیرند

  
  خطا در امر خلبانی و هندلینگ -6

بینی شده یکی دیگر از موارد معافیت متصدي از مسئولیت که در کنوانسیون ورشو پیش
کنوانسـیون   20ماده  2مطابق بند . بود خسارت ناشی از خطا در امر خلبانی و هندلینگ است

ثابت کند که خسارت  نقل و حملبار و لوازم شخصی چنانچه متصدي  در مورد  حمل«: ورشو
انجام خدمات مربوط بـه هواپیمـا در روي   (وارده ناشی از خطاي در امر خلبانی و هندلینگ 

یا ناوبري بوده است و او و عاملین او کلیه تدابیر الزم را از هر حیث بـراي احتـراز از   ) زمین
مطابق ماده مذکور متصدي باید از یک طرف . »واهد بوداند مسئول نخخسارت معمول داشته

باشـد؛ از طـرف    اثبات کند که خسارت وارده ناشی از خطاي در امر خلبانی و هندلینگ می
بنـابراین، نکتـه اول   . انددیگر باید ثابت کند که او و عاملین او کلیه تدابیر الزم را انجام داده

شود زیرا اگر آنها جزء خدمه پرواز و خلبان نمی اینکه نماینده و خدمه متصدي مشمول خدمه
نکته دوم اینکه مطابق . حساب شوند و تقصیر منتسب به آنها باشد متصدي مسؤل خواهد بود

، اگر متصدي و عاملینش کلیه تدابیر الزم را براي احتراز از خسارت انجام دهند 20ماده  1بند 
تا متصدي اثبات کند که علـت خسـارت    در نتیجه نیازي نیست. از مسؤلیت بري خواهد شد

بـه  .رسـد چندان منطقی به نظـر نمـی   20ماده  2باشد؛ به عبارتی بند خطاي در امر خلبانی می
خاطر همین ایراد نیز با تصویب پروتکل الهه کارایی خود را از دست داد چرا که در پروتکل 

ی از خطا در امر خلبانی یا از مسئولیت در برابر خسارت ناش نقل و حملالهه مصونیت متصدي 
انجام خدمات مربوط به هواپیما در روي زمین یا ناوبري آن چنان که در معاهده اصلی ورشو 

).پروتکل الهه 10ماده (ذکر گردیده بود، حذف شد 
هـوایی  نقـل  و حمـل در حقوق ایران نیز با توجه به عدم وجود قانون خاص در خصوص 

توان این حـق را بـراي   نشده است ولی با این وجود می بینیچنین دفاعی براي متصدي پیش
متصدي قائل شد که با اثبات اینکه خسارت ناشی از تقصیر دیگـري بـوده اسـت خـود را از     

به عبارت دیگر مطابق قواعـد عـام مسـئولیت بـا اثبـات رابطـه سـببیت بـین         .مسئولیت برهاند
  . رهایی دهد خسارت ایجاد شده وعمل شخص ثالث خود را از جبران خسارت
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  تواند به معافیت خود از مسؤلیت استناد کندمواردي که متصدي نمی: ب
همانطور که بیان شد به خاطر صنعت نوپاي هواپیمایی و لزوم حمایت از آنهـا در زمـان   

به عبـارتی کنوانسـیون ورشـو    . تصویب کنوانسیون ورشو نظام مسئولیت محدود انتخاب شد
مثالً کنوانسـیون  . استهوایی سقفی را تعیین کرده نقل و حملبراي جبران خسارت وارده در 

تعیـین کـرده    نقل و حملفرانک را به عنوان حداکثر مسئولیت متصدیان  125000ورشو مبلغ 
که در صـورت اجمـاع برخـی شـرایط، سـقف در نظـر        همچنین این سند اعالم داشته. است

کننـده بـا   نبوده و دادگـاه رسـیدگی   قابل اجرانقل و حملگرفته شده براي مسئولیت متصدي 
همچنـین مـواردي کـه بـه     .توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت را معـین خواهـد کـرد   

مورد بررسی قرار گرفت در ایـن شـرایط واوضـاع و     نقل و حملهاي متصدي عنوان معافیت
اد خـود  به عبارت دیگر، کنوانسیون ورشـو در بعضـی از مـو   . احوال قابل اعمال نخواهد بود

ه مسـئولیت او را محـدود یـا سـلب     متصدي خطاکار را از استناد به موادي از کنوانسـیون کـ  
  .پردازیمکند محروم کرده است که در ادامه به آنها میمی
  
کوتاهی در تحویل به موقع بلیط حائز شرایط به مسافر -1

بودن آن با مقـررات  همراه نداشتن بلیط یا منطبق ن«: کنوانسیون ورشو 3ماده  2مطابق بند 
کـه در هـر حـال مشـمول مقـررات       نقـل  و حمـل یا گم شدن آن در وجود یا اعتبـار قـرارداد   

مسـافري را   نقـل  و حملکنوانسیون حاضر است تأثیري نخواهد داشت معهذا هرگاه متصدي 
توانــد بـه مقــررات ایـن کنوانســیون کـه متصــدي    بـدون تسـلیم بلــیط مسـافرت بپــذیرد نمـی    

  .»کند استناد نمایدا از مسئولیت مبرا و یا مسئولیت او را محدود میرا ی نقل و حمل
بنابرین مسئولیت متصدي، مطابق کوانسیون ورشو،در صورتی که هیچ نوع بلیطی صـادر  

این مقرره زمانی که بلـیط  همچنین مطابق پروتکل الهه،. ننموده باشد، نامحدود خواهد بود
  ).3ماده  2بند (ن معاهده ورشو باشد نیز اجرا می گرددفاقد اطالعیه مربوط به قابل اجرا بود

علی رغم اینکه کنوانسیون اعالم داشته که عدم صدور باعث مسؤلیت نامحـدود نسـبت   
به همـین خـاطر مشـخص    متأسفانه تعریفی از بلیط ارائه نداده است؛شود ولیبه متصدي می

بـه همـین خـاطر، بـراي     .اشدبکردن اینکه چه زمانی بلیط تحویل داده شده است مشکل می
چـرا کـه بلـیط عـالوه بـر      . تعیین آن بهتر است هدف از صدور بلیط مورد توجه قـرار گیـرد  

اسـت کـه مسـافر بـه کمـک آن متوجـه       باشـد سـندي  اینکه دلیل بر وجود قرارداد حمل می
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دلیل آن این است کـه کنوانسـیون در   .باشدتابع کنوانسیون ورشو می نقل و حملشود که می
ابل اعطاي مسئولیت محدود به متصدي خواسته است با الزام او به صـدور بلـیط صـحیح،    مق

موضوع را به اطالع مسافر برساند تا مسافر بتواند اقدام مقتضی در مقابل آن به انجام برسـاند  
)Larsen,op.cit, p.18(.  

مچنین بایـد  در نتیجه بلیط باید شرایط الزم براي اطالع دهی به مسافر را داشته باشد و ه
زمانی به مسافر ارائه گردد که مسـافر فرصـت کـافی بـراي بررسـی منـدرجات آن را داشـته        

که در یک پرونده که بلیط مسـافر موقـع پـرواز هواپیمـا توسـط خدمـه بـه او        همچنان.باشد
تحویل داده شده بود،با وجود اینکه شرایط مقرر در کنوانسیون در بلیط درج شده بود ولـی  

تواند به مـوارد محدودکننـده مسـئولیت اسـتناد کنـد زیـرا       ر داشت متصدي نمیدادگاه اظها
بلیط موقعی تحویل مسافر شده که او فرصت کافی براي مطالعه آن قبل از پرواز هواپیمـا را  

  1.نداشته است
از آنجــا کــه شـرایط و مقــررات درج شــده در بلــیط ناخوانــا  اي،همچنـین در پرونــده    

دودیت مسئولیت جلب نشده و بنابراین مسافر به گرفتن تضمین اضافی بود،توجه مسافر به مح
مقـررات الزم  لذا دادگاه حکم نمودکه توجه کافی به مسافر نشده اسـت و .اقدام نکرده بود

رسد با توجه به هدف صدوربلیط که اطالع به نظر می 2.براي صدور بلیط انجام نگرفته است
  .ن بلیط نیز همان آثار عدم تحویل بلیط را خواهد داشتناخوانا بودباشد،دهی به مسافر می

  
  کوتاهی در تحویل به موقع رسید حائز شرایط براي لوازم شخصی مسافر -2

را ملزم کرده است کـه بـراي حمـل لـوازم      نقل و حملکنوانسیون ورشو متصدي  4ماده  1بند 
سـید صـادر و   کنـد، ر شخصی باستثناي اشیاء کوچک شخصـی کـه خـود مسـافر نگهـداري مـی      

در ادامـه همـین   . همین مـاده بیـان شـده اسـت     3تحویل نماید که مشخصات این رسید نیز در بند 
همراه نداشتن رسید، عدم تطبیق با مقررات یا گم شـدن  «:  داردکنوانسیون مقرّر می 4ماده در بند 

یـن کنوانسـیون   که در هر حال مشمول مقررات ا نقل و حملآن تأثیري در وجود یا اعتبار قرارداد 
لوازم شخصی را بدون تسلیم رسـید   نقل و حملهذا هرگاه متصدي مع. خواهد بود نخواهد داشت

 3ح مـذکور در بنـد    - ز - بپذیرد یا چنانچه رسید این لوازم فاقد مشخصات مشروحه در بندهاي د
                                                                                                                       
1.  Warren v .Flying Tiger line (1965) A.C.T.352 F .2d 494 .cited in Larsen,op cit, at 17

2.   Mertens v.Flyingline,Inc(1965)A.C.T..,341 F,2d851 .cited in Ibid, at 18
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یـا   را از مسـئولیت مبـري   نقـل  و حمـل تواند به مقـررات ایـن کنوانسـیون کـه متصـدي      نمی 1باشد
  .»کند استناد نمایدمسئولیت او را محدود می

  
  کوتاهی در تحویل بارنامه هوایی حائز شرایط) ج

چنانچـه متصـدي   «: داردخـود در ایـن خصـوص مقـرر مـی      9کنوانسیون ورشو در مـاده  
، کاالیی را که براي آن بارنامه هوایی صـادر نشـده باشـد قبـول کنـد یـا چنانچـه        نقل و حمل

نباشـد   8وي مشخصات مندرج در بندهاي الف لغایت ط و نیز بند ف ماده بارنامه صادره حا
توانـد بـه مقـررات ایـن کنوانسـیون کـه او را از مسـئولیت مبـري یـا          نمی نقل و حملمتصدي 

شرایط بارنامه هوایی در بنـدهاي الـف تـا ط و    . »کند استناد نمایدمسئولیت او را محدود می
  :شدبانیز بدین صورت می 8بند ف ماده 

محل و تاریخ تنظیم بارنامه، نقاط مبدأ و مقصد، نقاط توقف مورد توافق به شرط آنکـه   
حق داشته باشد در صورت لزوم نقاط مزبور را تغییـر دهـد بـدون آنکـه      نقل و حملمتصدي 

نام و نشانی فرسـتنده، نـام و نشـانی    . را منتفی سازد نقل و حملالمللی اعمال این حق جنبه بین
هـا و  ، در صورت لزوم نام و نشانی گیرنده، نوع کـاال، تعـداد بسـته   نقل و حملدي اولین متص
بندي و عالئم مخصوص و شماره آنها، وزن و مقدار حجم و ابعاد کاال و ذکر ایـن  نوع بسته
باشـد کـه بعـداً    تابع مقررات مربوط به مسئولیت مقرره در کنوانسیون می نقل و حملنکته که 

  :کور را به این صورت تغییر داده استپروتکل الهه ماده مذ
بدون تنظیم بارنامه هوایی بـارگیري شـود یـا     نقل و حملچنانچه کاال با موافقت متصدي 

توانـد   نمی نقل و حملنباشد متصدي   8بارنامه مذکور متضمن شرح مندرج در بند ج از ماده 
در بارنامـه  «:داردمـی  پروتکل الهـه مقـرر   8بند ج ماده . از محدودیت مسئولیت استفاده کند

هوایی، شرحی خطاب به فرستنده کاال به این مضمون ذکر شود کـه چنانچـه مقصـد نهـایی     
بینـی  کشوري غیر از کشور مبدا باشد یا در چنین کشوري توقفی بـراي آن پـیش   نقل و حمل

مشمول کنوانسیون ورشـو خواهـد بـود و طبـق آن مسـئولیت متصـدي        نقل و حملشده باشد 
. »گـردد  در صورت گم شدن یا معیوب شدن کاال در اغلـب مـوارد محـدود مـی     نقل و حمل

مطابق کنوانسیون مونترال در خصوص موارد فوق الذکر در مورد نا محدود شـدن مسـؤلیت   
                                                                                                                       

مشمول مقررات  نقل و حملشماره بلیط مسافر، مبلغ ارزش اظهار شده، ذکر این نکته که : بند هاي مذکور عبارتند از .1
  .باشدمربوط به مسؤلیت مصرحه در این کنوانسیون می
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در هـر حـال مطـابق کنوانسـیون مـذکور       نقـل  و حمـل ، مسؤلیت متصدي نقل و حملمتصدي 
  .خواهد بود

  :رتکب تخلف عمدي شده باشدم نقل و حملدر مواردي که متصدي : د
اي وجود دارد که به موجـب آن، شـرط   هاي حقوقی قاعدهبه طور معمول در بسیاري از نظام

عدم مسؤلیت یا تحدید مسـؤلیت منـدرج در قـرارداد در صـورت ارتکـاب تقصـیري سـنگین یـا         
تقصــیري عمــدي خنثــی خواهــد شــد؛ ایــن  قاعــده در حقــوق رم نیــز ریشــه داشــته اســت ودر   

کنوانسـیون ورشـو نیـز از    ). 86، ص1386امانی، (المللی هم پذیرفته شده استهاي بینسیونکنوان
در صورتی کـه خسـارت وارده ناشـی    «:داردمقرر می 25ماده  1این قاعده مستثنی نبوده و در بند 

نحوي که خطـاي مزبـور طبـق قـوانین     باشد به نقل و حملاز خالفکاري عمدي یا خطاي متصدي 
حـق نخواهـد    نقـل  و حملکننده معادل با خالفکاري عمدي تلقی شود، متصدي گیدادگاه رسید

  .»کند استناد نمایدداشت به مفاد کنوانسیون حاضر که مسئولیت او را سلب یا محدود می
تعریـف   1929در کنوانسـیون ورشـو   ) wilfull misconduct(البته عبارت خالفکاري عمـدي 

اي از نین برداشت کرد که چنـین خطـایی مسـتلزم درجـه    شود چنشده است ولی با این وجود می
تشـخیص اینکـه خطـاي متصـدي     کنوانسـیون،  25مطابق ماده . باشدمباالتی عمدي میقصد یا بی

کننده اسـت و قاضـی    باشد یا نه با قانون دادگاه رسیدگییاکارکنانش در حکم قصور عمدي می
ایـن  . ا مطابق حقوق ملی خود احراز کندکننده باید مفهوم تقلب یا خالفکاري عمدي ررسیدگی

  .هاي متفاوتی بین کشورها ایجاد شودامر نیز باعث شده است رویه
به بیان دیگر، .را معادل با تقلب دانسته است» خطاي سنگین«رویه قضایی فرانسه مفهوم «

لـب  این سؤال که مفهوم خطاي معـادل بـا تق  اند وهیچ تفاوتی میان این دو مفهوم قائل نشده
کنوانسـیون مطـرح    25هـاي آن کشـور در مـورد مـاده     چیست در حقـوق فرانسـه و دادگـاه   

اما رویه قضایی بلژیک مصداقی براي خطاي معادل با تقلب بـه رسـمیت نشـناخته    . شودنمی
اي کـه در  گونـه سـازي خطـاي سـنگین بـا تقلـب را بـه      شـبیه است و دکترین این کشور نیز،

  ).91، ص1386امانی، (»سازدمحکوم می هاي فرانسه معمول استدادگاه
ها وجود نـدارد و تفسـیرهاي متفـاوتی    در حقوق آمریکا نیز رویه واحدي در بین دادگاه

اي خطاي عمدي به معناي تـرك عامدانـه وظیفـه   ايدر قضیه.انددر این خصوص ارائه داده
  1.باشد تفسیر شده استکه براي حفظ و صیانت از کاال و مسافر الزم می

                                                                                                                       
1. American Airlines v.Ulen (1999)A.Ct.188f .2d529,87U.S,APP.d.c.307.available at 
www.lawnix.com
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  :ایسه معیار براي اثبات خطاي عمدي اظهار شددر پرونده
 -2اجراي عامدانه عملی که آن عمل به احتمال زیاد به خسارت منجـر خواهـد شـد     -1

اي ترك عامدانـه وظیفـه   -3مباالتی در خصوص بررسی عواقب ناشی از عمل خطرناك بی
  1.باشدکه براي حفظ و صیانت از کاال و مسافر الزم می

ــی ــدود در     همچن ــئولیت مح ــال مس ــایتی از اعم ــل نارض ــه دلی ــا ب ــاي آمریک ــاه ه ن دادگ
کنوانسیون، خطاي عمـدي را بـه مـواردي نیـز کـه متصـدي هـیچ اقتـدار و کنترلـی در ایـن           

به عنوان نمونـه، در پرونـده اي کـه مقـداري از بـار حـاوي       .دهندخصوص نداشته تسري می
اند با این وجـود دادگـاه   رسی کاال را داشتهمواد منفجره بوده و فقط نهادهاي دولتی حق باز

  .(Larsen,op .cit.at.20)متصدي را به دلیل ارتکاب تخلف عمدي مسئول شناخته بود
ها در مورد خالف کاري عمـدي متفـاوت   شود، تفسیر دادگاهطور که مالحظه میهمان

تشـخیص آن  گرفت و باشد و بهتر بود کنوانسیون در این خصوص معیاري را در نظر میمی
اما سؤال .شدکرد تا باعث ایجاد وحدت رویه در بین کشورها میرا به قوانین ملی احاله نمی

آید این است که مالك ومعیاراحراز خطاي سـنگین چیسـت وچگونـه    دیگري که پیش می
ها بیشتر در این خصوص آنچه از آراي دادگاه.باید خطاي سنگین را از غیر آن باز شناخت

ط است این است که قضات به دنبال احراز تقصیري بـه عنـوان تقصـیر سـنگین و    قابل استنبا
کفایتی دهنده بیالعاده مهم باشد که نشانفوق 2»غفلت«معادل تقلب هستند که ناشی از یک 

همچنین براي احـراز  .متصدي حمل نقل در انجام مأموریتی باشد که به او واگذار شده است
کننـد و ایـن    عرف خاص متصدیان حمل ونقـل مراجعـه مـی   قضات بیشتر به تقصیر سنگین،

اي کامالً منطقی است چرا که تشخیص توانایی متصدي حمل نیازمند شناخت قواعـد حرفـه  
امـانی،  (ممکـن نیسـت   3»عرف خاص متصدیان حمل«حمل ونقل است که بدون مراجعه به 

  ).93همان، ص
جاي آن عبارات، فعـل   به منظور روشن شدن عبارت مذکوردر ورشو به 1955پروتکل 

یا ترك فعلی که از طرف متصدي یا کارکنان و عاملین تحت نظارت استخدامی او صورت 
احتیـاطی و بـا علـم بـه امکـان ایجـاد       گرفته است که به قصد ایجاد خسارت و یا از روي بی

                                                                                                                       
1. Piambacortesv.AmericanAirlines(1999) A.CT.177.3d1272,1999A.M.C.2286,12fla.weekly 
Fed.c947.available at www.call.uscourts.gov
2. negligenc
3 .customary law
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در ایـن خصـوص دعـوایی در اسـترالیا      .خسارت صورت گرفته باشد، اسـتفاده کـرده اسـت   
  :پردازیماست که به شرح آن میمطرح شده 

دانسـتند   که با مشاهده عالمت روي محموله می نقل و حملدر این قضیه عامالن متصدي 
و همچنـین آنهـا بایـد از پوشـش     بایست در یک محـیط خشـک انبـار شـود     که محموله می

ا در کردند، آنها رها استفاده میهاي پالستیکی براي جلوگیري از ورود رطوبت به بستهبسته
زمان این حمل نیز موقعی بوده کـه احتمـال   . یک محیط باز و بدون پوشش رها کرده بودند

بـا ایـن وجـود، کارکنـان متصـدي      . آسـا محتمـل بـوده اسـت    هاي شدید و سیلوجود توفان
گونه پوششی در یک محیط باز رها کرده بودند که توفان باعث آن را بدون هیچ نقل و حمل

دادگـاه در ایـن مـورد چنـین اسـتدالل کـرد کـه چـون         . ه شده بـود ایجاد خسارت به محمول
دانسـتند کـه   نمایندگان متصدي حمل ونقل به احتمـال زیـاد براسـاس اوضـاع و احـوال مـی      

اقدامات آنها منجر به بروز خسارت خواهد شد در نتیجه به نظر دادگاه، متصدي حق اسـتناد  
  1.اف از مسئولیت کند، نداردبه مواد کنوانسیون که مسئولیت او را محدود یا مع

البته با اینکه اثر قصور عمدي در کنوانسیون ورشو و پروتکل آن این است که متصـدي  
شود ولی به هـر حـال وي بیشـتر از    از استناد به محدودیت و معافیت از مسئولیت محروم می

  .بایست مدعی اثبات کند مسئول نخواهد بودمیزان خسارت واقعی که می
محدود نکه سیستم مسؤلیت در آن سیستم ناوانسیون مونترال با توجه به ایدر خصوص کن

باشـد، خسـارت دیـده نیـازي نـدارد تـا بـا اثبـات مـواردي کـه بررسـی شـد از متصـدي              می
بینی موارد عدم اعمـال  به عبارت دیگر، پیش. میزان بیشتري غرامت دریافت کند نقل و حمل

ت اسـت کـه کنوانسـیون مـذکور بـراي جبـران       ها در کنوانسیون ورشـو بـه ایـن علـ    معافیت
توانـد مطالبـه کنـد در    دیده بیشـتر از آن نمـی  خسارت سقفی را در نظر گرفته است که زیان

دیـده بـه میـزان خسـارت     که چنین سقفی در کنوانسیون مونترال وجـود نـدارد و زیـان   حالی
اي بینـی چنـین مقـرره   بنابراین نیازي به پـیش . تواند از متصدي مطالبه خسارت کندوارده می

  .در کنوانسیون مونترال وجود نداشت
گذار تدلیس یاتقصیر عمده را مانع از ایراد دفاع در حقوق ایران تنها در یک مورد قانون

التجـاره  اگـر مـال  «: قانون تجارت مقرر مـی دارد  391ماده . از طرف متصدي قرار داده است
دعـوي   نقـل  و حمـل یگـر بـر علیـه متصـدي     بدون هیچ قیدي قبول و کرایه آن تأدیـه شـود د  

                                                                                                                       
1 . SS Pharmaceuticals v .Qantas ,(1991)1 loyd’s rep .288(NSWCA).available at www.findlaw.com
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با توجه به مقید کـردن چنـین   » ... .پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده 
هـا صـحیح   رسد امکـان تسـري آن بـه سـایر مـوارد معافیـت      به نظر می 391اي به ماده مقرره
یم و بهتر بود قانون گذار بـا  البته این ماده خصوصیتی ندارد تا آن را از بقیه مستثنی کن. نباشد
  .کردبینی آن به عنوان یک قاعده مستقل آن را شامل تمام موارد معافیت ها میپیش

  
  گیرينتیجه

داراي ابهـام   نقـل  و حمـل هـاي متصـدي   المللی در خصوص معافیتهر چند مقررات بین
توانسـته  باشد ولی با این وجود سیر تحول خوبی را پشت سـر گذاشـته اسـت و    وکاستی می

است تا حدودي منافع طرفین مخصوصاً مسافر و صاحب کاال را تضمین کند ولی در حقوق 
داخلی ما، قانون تجارت در بخش عمده خود همچنان صورت قدیمی خود را حفـظ کـرده   
است که این امر باعث شده است که نواقص متعددي در آن مالحظه شود که حقوق دانـان  

  .کل به قواعد عام قانون مدنی مراجعه کنندمجبور می شوند براي رفع مش
توان به نحوي مقـررات مشـابه مقـررات بـین المللـی را از قـوانین       البته در اکثر موارد می

تـر در مقابـل   داخلی استنباط کرد ولی به دلیل عدم صراحت کافی حمایت از طرف ضعیف
خوردارنـد مشـکل   که از مزایاي انحصار و قدرت فـراوان بر  نقل و حملهاي متصدي شرکت

نعت هواپیمـایی هماننـد مقـررات    بنـابراین شایسـته اسـت درراسـتاي تحـوالت صـ      باشد؛می
. هـوایی گـردد   نقـل  و حمـل المللی، قوانین داخلی خود را به روز کرده تا باعث پیشـرفت  بین

البته اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته و الیحه قـانون تجـارت داراي یـک سـري     
اشخاص نیزدر تعریف متصـدي   نقل و حملبه عنوان نمونه، . باشدل انکاري میمزایاي غیرقاب

باشـد؛  که از معایب بارز قانون تجارت فعلی ما مـی )63ماده  2بند (حمل گنجانده شده است
امیدواریم هر چه سریعتر این مقرره بـه تصـویب نهـایی رسـیده و نـواقص قـانون تجـارت را        

هاي داخلـی یکـی از   نقل و حملون ورشو در خصوص همچنین اعمال کنوانسی. برطرف کند
اي از پروازهـاي داخلـی را   باشد که قسمت عمـده اقدامات قابل تحسین در این خصوص می

هـاي هـوایی داخلـی    گونه کـه بیـان شـد، شـامل تمـام حمـل ونقـل       شود ولی همانشامل می
ین موجـود  شود و نباید تصور کرد در ایـن خصـوص نیـازي بـه تکمیـل و تجدیـد قـوان       نمی

.نیست
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