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 یدهچک

هوایی نقش به  ونقل قرارداد حملتحلیل ماهیت حقوقی 

سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. 

 9191سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 

های متفاوت را  یلتحل، الهه 9111 و پروتکل ورشو

ونقل هوایی را با  دستخوش تغییرات نموده و قرارداد حمل

روز افزون  های یشرفتپی سنتی در پرتو ها قالباز  الهام

های جدید تضمین کننده  یدهانقل هوایی و  و صنعت حمل

هویتی مستقل درآورده  به یژه مسافر،و بهحقوق طرفین و 

ای را  اندیشانه ی نوها بحثزمینه  تبعاًاست. این ماهیت جدید 

 فراهم نموده است. ونقل حملویژه در مسئولیت متصدی  به

هوایی و تأثیرات  ونقل حملین مقاله به ماهیت قرارداد در ا

با توجه به مقررات  ونقل حملآن در مسئولیت متصدی 

 حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

 

هوایی،  نقل و  حمل قرارداد، 9111الهه پروتکل  ها: ه کلیدواژ

 هوایی، نقل و  حمل، متصدی 9191ورشو کنوانسیون 

 مسئولیت.

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Analysis of the legal nature of Air transportation 

contract plays an important role in identifying 

tasks and the domain of the organization which is 

responsible for transport.The evolution of 

legislation applied including Warsaw convention 

1929, the Hague protocol 1955 has changed the 

different analysis and established an independent 

identity to Air transportation contract inspired by 

the traditional in the light of developments in the 

aviation industry and new ideas that guarantee 

the rights of the parties especially passenger.This 

new naturesubsequently has provided a context 

for the new ideas discussions especially in 

responsibility of transport carrier. In this article 

we will discuss the nature of Air transport 

contract and its impact on responsibility of 

transport carrieraccording to the rules of Iranian 

legal system. 
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 مقدمه

طریق هوا، نقش  سرعت و امنیت در حمل ازدو ویژگی 

به  ونقل هوایی بخشیده است. خاصی به قرارداد حمل

 همین سبب تغییرات اساسی در ماهیت قرارداد حمل و

اطمینان در طول زمان  متناسب با سرعت و آثار آن،

در حقوق اسالمی و کتب فقهی  الزم بوده است.

غالباً در مبحث اجاره  لنق و  موضوعات راجع به حمل

یا حیوان مطرح شده است. نویسندگان قانون  اشخاص و

مدنی ما نیز با پیروی از اقوال مشهور فقهای امامیه 

در اجاره اشخاص با  ولی اند. همین قالب را حفظ کرده

اند  فرانسه سعی بر این داشته 9081الهام از قانون مدنی 

 با حفظ اصول و ،مقتضیات زمان تا با توجه به تحوالت و

مسائل آن دوره را نیز  مبانی حاکم بر عقد اجاره،

ونقل  حمل در قانون مدنی، قرارداد ملحوظ قرار دهند.

آب یا هوا( یک نوع عقد اجاره  )اعم از راه خشکی یا

 ؛(195ماده ) اشخاص و عقد الزم شمرده شده است

لکن قانون تجارت این ماهیت را تغییر داده از یک طرف 

در  و( 970جایز دانسته )ماده  تابع عقد وکالت و اآن ر

( آن را از مقررات عقد 909مثالً ماده ) ای موارد پاره

 ماهیت خاصی به آن داده است. کرده و وکالت جدا

اینکه قانون تجارت  بامطالعه مجموع مواد قانونی و

 مقررات مدنی است، عنوان قانون خاص حاکم بر به

 از سه راه خشکی،) ونقل توان گفت قرارداد حمل می

نه ماهیت عقد  وهوا( نه ماهیت عقد اجاره را دارد و آب

و درواقع نوع خاصی از عقود معین است که در  وکالت

جباری، ) حقوق مدرن تجارت تأسیس شده است

قرارداد تابع  و در صورت فقدان نص خاص، (90 :9918

احکام خود را در  آثار و مقررات عقد وکالت بوده و

از این عقد  ردی که قانون مشخص نکرده است،موا

 گیرد. می
ونقل از طریق هواپیما به لحاظ خصوصیات  حمل در

ویژه حاکمیت مقررات  به خاص این نوع حمل و

ماهیت این  المللی یکسان، وضعیت متفاوت است. بین

نوع قرارداد در مباحث مختلف از جمله مبانی مسئولیت 

دستخوش  ...هواپیما ودر قرارداد اجاره  متصدی حمل،

 تغییراتی شده است.

ونقل  بحث مسئولیت متصدی حمل این نوع قرارداد، در

 آید. کاال از مسائل اساسی به شمار می در برابر مسافر و

 ونقل هوایی در پروازهای داخلی و مقررات حمل

ورشو در  9191کنوانسیون  المللی عمده کشورها، بین

ت مربوط به برخی از مقررا مورد یکسان کردن

 های آن است. پروتکل و المللی نقل هوایی بین و حمل

از مقررات حاکم بر قانون تجارت اً که سابق کشور ما نیز

به لحاظ پیچیدگی  کرد، و قواعد عام مدنی تبعیت می

ونقل وعدم انطباق مقررات آن با  این نوع حمل

هواپیمایی کشوری در سال  ، قانونمقتضیات عصر

 و به دیگر در سطح ملی تصویب نمودو مقررات  9990

های هوایی  به اکثر کنوانسیون 9911 دنبال آن در سال

 90پروتکل  ورشو و 9191اکتبر  99ویژه کنوانسیون  به

 9159سپتامبر  90 الهه و کنوانسیون 9111 سپتامبر

ملحق  گواتماال 9179 مارس 0گواداالخارا و پروتکل 

سان مسائل  ینبد (.910: 9901جباری و عزیزی، ) شد

هوایی و مبانی  نقل و حملمربوط به قراردادهای 

هوایی به نسبت قابل  نقل و حملمسئولیت متصدی 

 (.1: 9979اخالقی، ) توجهی روشن شد

الیحه قانونی راجع به تعیین حدود  اساس بر

مسئولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پروازهای 

ان به داخل کشور مصوب شورای انقالب اسالمی ایر

قانون تعیین حدود  ژهیو به و 99/99/9910تاریخ 

ی هواپیمایی کشور ایران در ها شرکتمسئولیت 

مجلس  91/0/9951پروازهای داخل کشور مصوب 

 ونقل حملی مذکور در ها ونیکنوانسشورای اسالمی 

هر چند در عمل به نظر »داخل کشور نیز قابل اجرا بود 

قانون که به  مسئوالن و دادرسان گویا این برخی

تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود، 

، وجود خارجی آمد یمدر حکم قانون داخلی به شمار 

« شد یمنداشته و به برخی قوانین دیگر استناد 

 (.9: 9905 )محمدزاده،

قانونگذار را  باالخره این برخورد دوگانه با موضوع،

یین حدود قانون تعمجبور به تعیین تکلیف از طریق 

تاریخ  ردی رانیهواپیمایی ا یها شرکت مسئولیت

این قانون،  بر اساس. چرا که نمود 99/1/9919
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هواپیمایی ایرانی در مورد  یها شرکت مسئولیت

المللی،  مسافر، بار و اثاثیه در پروازهای بین نقل و حمل

المللی  در پروازهای بین مقرر تیمسئولفقط در حدود 

زه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مذکور در قانون اجا

ونقل  سازی برخی از مقررات حمل مربوط به یکسان

میالدی  9191اکتبر  99المللی ورشو مورخ  هوایی بین

هجری شمسی و تشریفات  9980مهر  98مطابق با 

 9111سپتامبر  90)پروتکل( اصالحی الهه مورخ 

هجری شمسی مصوب  9991مهر  1میالدی مطابق با 

مجلس و در پروازهای داخلی در مورد  99/9/9911

مسافر، فقط مطابق قانون مجازات اسالمی و  نقل و حمل

 مسئولیتونقل بار و اثاثیه محدود به  در مورد حمل

مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات )پروتکل( 

ی داخلی پروازهابنابراین در ؛ اعالم شداصالحی الهه 

مسافر )فوت،  در مقابل ونقل حملمسئولیت متصدی 

ی بدنی( مطابق قانون مجازات اسالمی و ها بیآسجرح، 

ی در همه موارد و الملل نیبدر بقیه موارد )پروازهای 

کنوانسیون ورشو  (هیو اثاثی داخلی راجع به بار پروازها

 حاکم خواهد بود و تشریفات )پروتکل( اصالحی الهه

 یها شرکت مسئولیتتعیین حدود  قانون 9)ماده 

 .(99/1/9919مصوب  مایی ایرانهواپی

نقل هوایی،  و ی حملالملل نیبمقررات  نیدر تدو

ون زفزاوری ها شرفتیو پ توسعه تعدد قوانین حاکم،

از موضوعات های متفاوت  صنعت هوانوردی و برداشت

 های یستممختلف ناشی از س یها اراده ، الجرممختلف

ن بسزای ای ثیرأحاکم ساخته است. ت را متفاوت حقوقی

در شکل گیری جدید نظام مسئولیتی متصدی  امر

موضوعات حمل  یگوناگون (،7: 9979اخالقی: ) حمل

فروضات مختلف امر،  آنها( و یرتأخ )مسافر، کاال و

را هوایی  ونقل حملیت حقوقی قرارداد نوبه خود ماه به

 سایر طرق حمل متمایز ساخته و متحول نموده است. از

یون ورشو و پروتکل الهه باید با توجه به مقررات کنوانس

ارائه نمود  نقل و حملتوان از قرارداد  یمدید چه تعریفی 

و آیا عقد اجاره و وکالت ظروف مناسبی برای قرارداد 

قرارداد فوق بستگی  باشند یا خیر؟ تعریف دقیق یمفوق 

 کامل به ماهیت حقوقی آن دارد.

 ونقل قرارداد حملیت ماه حقوقی ایران، در متون

مستقل مورد تحقیق قرار نگرفته است  طور بهایی هو

توجه  کانون موضوعات مهم این بحث، هرچند

و حقوقدانان این عرصه بوده است. ارائه جستار مستقل 

منابع  کنار فقدانبرگیرنده موضوعات این ماهیت در  در

ماهیت  فارسی انگیزه اصلی این پژوهش موجز است.

یر و تفاسین متعدد ی قوانال البهاز  قرارداد کهاین 

المللی که به لحاظ  ینو محاکم بمختلف حقوقدانان 

رویه مطرح  عنوان و بهاقتضائات خاص شکل گرفته 

 ی است.موردبررس گردیده است،

 

 هوایی و انواع آن ونقل حملتعریف قرارداد 

ونقل در ماده  همان طوری که گفته شد قرارداد حمل

ام اجاره اشخاص یکی از اقس عنوان بهقانون مدنی  199

آمده است. مطابق این ماده مسافر یا صاحب کاال که از 

نقل استفاده  و خدمات و وسایل نقلیه متصدی حمل

شود؛ بنابراین متصدی  یمکند مستأجر محسوب  یم

این نوع  لذا باشد؛ یماجیر  عنوان بهنقل هوایی  و حمل

 در قرار داد در عداد قراردادهای خصوصی است.

یت صادره از طرف شرکت بلارداد یا موردی که قر

یمایی ناظر به حمل مسافر از مبدأ تهران به مقصد هواپ

یین هواپیما و شماره صندلی و روز و با تعشهر دیگر 

توان گفت که  یمیما معین باشد، پرواز هواپساعت 

اجاره مسافر، منفعت فالن  و موردقرارداد اجاره بوده 

یمایی هواپکت صندلی از فالن هواپیما بوده و شر

به شخص دیگری واگذار نماید؛  آن رانخواهد توانست 

نقل کاال چنین  و ویژه در حمل اما در عمل و به

زیرا شرکت، فضای ؛ افتد یمموضوعی کمتر اتفاق 

بخصوصی را برای حمل بار یا هواپیمای بخصوصی را 

نماید که  یمنماید. بلکه تعهد  ینمبرای حمل تعیین 

طریق هوایی حمل نماید. یا در  از قصد،بار را به فالن م

المللی بوده و قرار باشد  ینبحمل مسافر وقتی حمل 

 یمایی به مقصد برسد،هواپمسافر توسط چند مؤسسه 

یت و نوع هواپیما در مسیر اول بلاست شماره  ممکن

یمایی هواپاز تهران به ژنو که توسط شرکت  مثالًًٌ

شخص باشد؛ گیرد، م یمجمهوری اسالمی ایران انجام 
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وی قراراست از ژنو به  مثالًًولی در مسیر دوم که 

المللی حتی شرکت  ینبپاریس حمل شود، طبق عرف 

یمایی که باید وی را به مقصد برساند هواپو مؤسسه 

گردد که وی به  یمروشن نباشد و تنها وقتی روشن 

یمایی که از هواپنقطه واسطه برسد و یک مؤسسه 

 بگیرد به عهدهست، حمل وی را آزادی الزم برخوردار ا

گونه موارد تملیکی  ینا(؛ لذا در 917: 9950اخالقی، )

نقل مواجه با اشکال است. وانگهی  وبودن قرارداد حمل

 یحالدر عقد اجاره، اجیر در عمل استقاللی ندارد، در 

 طور به نقل و حملمتصدی  نقل و حملدر قرارداد  که

(؛ لذا به 919 :9951 عرفانی،) نماید یممستقل عمل 

تواند از مصادیق  ینمنقل  و رسد قرارداد حمل یمنظر 

ی بر این ا عده در مقابلعقد اجاره تلقی گردد. 

همانند قرارداد وکالت  نقل و حملاند که قرارداد  یدهعق

ی از مؤلفین اروپائی است که ا پارهاست. این عقیده 

مورد پیروی تنظیم کنندگان قانون تجارت ایران نیز 

مقایسه  (؛ اما91 :9910 اشتری،) قرار گرفته است

با عقد وکالت نیز با اشکال مواجه  نقل و حملقرارداد 

است زیرا در عقد وکالت بجای موکل آمر مورد وکالت 

دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که  یمرا انجام 

موکل خود آن امر را انجام داده باشد و حال آنکه در 

به وکالت از  نقل و حملمتصدی  نقل و حملقرارداد 

کند بلکه خود  ینمطرف مسافر یا صاحب کاال عمل 

 کاتبی،) دارد به عهدهرا  نقل و حملتصدی  مستقالً

( و دیگر اینکه عقد وکالت عقدی جائز 919 :9950

عقدی الزم بوده  نقل و حملقرارداد  که یحالاست در 

تواند در هر زمان که  ینمو مسافر یا صاحب کاال 

طبق  مثالًرا عزل نماید.  نقل و حملبخواهد متصدی 

کنوانسیون ورشو هنگام وصول کاال به  99ماده  1بند 

نقل بخواهد  و مقصد چنانچه گیرنده از متصدی حمل

تواند  ینمدیگر فرستنده  شود،کاالهای وی تسلیم 

قرارداد حمل را فسخ نموده و تقاضای استرداد کاال را 

ورت فوت وکیل، عقد وکالت طور در ص ینهمبنماید. 

 که یحال(. در 989 :9950 عبادی،) شود یمزایل 

باشد، فوت  یمنقل چون عقد الزم  و قرارداد حمل

 متصدی حمل تأثیری در قرارداد ندارد.

با توجه به ایرادت و نواقص مذکور بعضی از 

نه ماهیت  نقل و حملقرارداد  اصوالًحقوقدانان معتقدند 

و نه ماهیت عقد وکالت را. بلکه نوعی عقد اجاره را دارد 

از عقود معین است که در حقوق مدرن تجارت تأسیس 

(. در هر حال قرارداد 57 :9951شهیدی،) شده است

با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد  نقل و حمل

قانون مدنی ایران  98نماید حداقل بر اساس ماده  یم

رسد با توجه به  یماالتباع است. به نظر  بین طرفین الزم

 نقل و حملاز قبیل قرارداد  نقل و حملتعدد قراردادهای 

یایی و هوایی و حقوق و تعهدات خاصی که درزمینی و 

برای هر یک از طرفین تعیین گردیده است و نیز 

توان آنها را در  ینمحاکمیت قوانین مختلف بر آنها، 

ی جامع ارائه تعریف لذا قالب یکی از عقود با نام درآورد؛

از هر نوعی و از جمله هوایی به  نقل و حملاز قرار داد 

 بررسی ماهیت حقوقی آن بستگی دارد.

های  یهاصالحدر کنوانسیون ورشو، پروتکل الهه و 

بعدی، نه از ماهیت قرارداد حمل هوایی ذکری به میان 

و نه تعریفی از آن به معنی اخص کلمه وجود  آمده

ی ال البهاز  قرارداد رایت ماه دیبادارد؛ لذا در این مورد 

یه قضایی محاکم جستجو کرد. با نگاه و روی مواد قانون

الهه و دیگر  پروتکل اجمالی به مواد کنوانسیون ورشو،

 نقل و حملگردد که قرارداد  یمقوانین داخلی مالحظه 

گردد و هم شامل حمل  یمهم شامل حمل اشخاص 

مقررات مربوط به اوالًکه  چرا کاال و لوازم شخصی آنها.

یاً نوع ثانیل بیان گردیده است. تفص بههر یک از آنها 

شود  یمای که در این نوع حمل به کار گرفته  یلهوس

باشد و چنانچه حمل از طریق یکی از  یم 9هواپیما

 وسایل دیگر مثل کشتی و ترن و غیره انجام گیرد،

 ثالثاًگردد.  ینمتعریف قرارداد حمل هوایی  مشمول

نقل است و لذا مسافر یا  و به حمل قرارداد تعهد موضوع

گردد، بلکه متصدی  ینمصاحب کاال مالک منافعی 

کاال را از طریق هوایی حمل  متعهد است مسافر یا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در تعریاف هواپیماا    9990نون هواپیماایی کشاوری، مصاوب    . قا9

دارد: منظاور از هواپیماا کاه در ایان قاانون ذکار        چنین مقارر مای  

العمال جاو    ای است که بتواند در نتیجه عکاس  شود وسیله نقلیه می

 خود را در فضا نگاه دارد.
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هر چند در حمل کاال متصدی حمل در  رابعاًنماید. 

قبال شخصی به نام گیرنده نیز تعهداتی دارد و در 

کند ولی قرارداد  یم بعضی مواقع قرارداد سه طرف پیدا

االطالق متضمن دو طرف است و تعهد  حمل علی

توان نوعی تعهد به  یممتصدی حمل در قبال گیرنده را 

قانون مدنی ایران  915نفع شخص ثالث که در ماده 

 :9910 اشتری،) پیش بینی گردیده است، تلقی نمود

نقل  و عالوه نظر به اینکه امروزه تصدی به حمل (. به990

و مؤسسات  ها شرکتموارد توسط  در غالبی هوای

گیرد و تصدی گری آن توسط  یمیمایی انجام هواپ

 97رغم تصریح به آن در ماده  اشخاص حقیقی علی

توان گفت  یمقانون هواپیمایی در عمل نادر است، لذا 

توانند این مهم را  یماغلب اشخاص حقوقی هستند که 

نقل  و ارداد حملین در تعریف قر؛ بنابرابگیرند به عهده

آن  موجب بهی است که قرارداد توان گفت: یمهوایی 

گردد در قبال عوض، شخص  یمشخص حقوقی متعهد 

ء معینی را از طریق هوایی از یک نقطه به نقطه  یشیا 

 دیگر حمل نماید.

 

 هوایی ونقل حملطرفین و موضوع قرارداد 

 متصدی حمل -

عنی عهده حمل هوایی به م در قرارداداصطالح تصدی 

ی و متصددار کاری شدن، مبادرت کردن به امری است 

ی تعریف گردیده ا ادارهی یا و شغلبه معنی مباشر عمل 

ی از حقوقدانان معتقدند برخ .(98: 9908معین، است )

قانون  599ماده  1که در بند  ونقل حملاصطالح بنگاه 

ترجمه  ونقل حملتجارت فرانسه آمده است تصدی به 

ی کلمه تصدی جا بهبود  تر مناسبه بهتر و شده است ک

 .(59صقری:) از کلمه بنگاه یا موسسه استفاده شود

ی دیگر تکرار و تخصص را الزمه تحقق مفهوم ا عده

 .زنگنه( ی)اعظم دانند یمتصدی 
 به عملکنوانسیون ورشو تعریفی از متصدی 

( 977تجارت )ماده توجه به قانون  با نیاورده است.

ف متصدی حمل، با وجود اشکاالت به تعری راجع

ماده یاد شده از  ( به918: 9950 اخالقی،فراوان )

 :9915 زنگنه،مسافر )جمله محدود کردن حمل به 

در ماده  (989 ی:عباد« )کسی»( و ذکر کلمه 981

اند اشیاء  یمدعیه این اشکال در توجی ا عده قانونی،

ق اطال و از ( بوده919 کاتبی:و کاال ) از مسافراعم 

نیز  و مسافراعم از اشیاء  ونقل حملتوان به  یمعبارت 

حمل در  البته ؛(997: 9950اخالقی، ) استفاده کرد

، چندان اشکالی وجود ندارد زیرا اوالً در هوایی

کنوانسیون ورشو هم به حمل مسافر اشاره گردیده و 

 9. م. 9 بندکاال )هم به حمل لوازم شخصی و 

 صراحت بهرد مختلف آن ( و در مواورشو یونکنوانس

یل توضیح داده تفص بهمقررات مربوط به هر یک را 

هوایی دارای  نقل و حملاست. ثانیاً چون تصدی به 

های خاصی بوده و باید مصالح کشور و  یچیدگیپ

احتیاجات جامعه در نظر گرفته شود، لذا قانونگذار 

یطی را مقرر داشته که بدون شرابرای تصدی به آن 

 نقل و حملتواند به امر  ینمیط کسی شرااحراز این 

 یکشوریمایی هواپقانون  97مبادرت نماید. ماده 

در این زمینه چنین مقرر  90/1/9990 مصوب

ی اینکه شخص حقیقی یا حقوقی بتواند برا دارد: یم

بازرگانی هوایی اشخاص  نقل و حملدر ایران به تصدی 

 قبالًو  یا اشیاء مبادرت نماید، باید تبعه ایران بوده

یمایی هواپپروانه بهره برداری هوایی را از اداره کل 

کشور تحصیل کرده باشد. این پروانه در صورتی داده 

بهره  کشور پروانهیمایی هواپشود که شورای عالی  یم

برداری هوایی تقاضا شده را منطبق با مصالح کشور و 

احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل 

کننده قادر به انجام نوع بهره برداری  نماید که تقاضا

هوایی مورد تقاضای خود به طرز اطمینان بخش 

 باشد. یم
توان  یمبنابراین در تعریف متصدی حمل هوایی 

گفت: هر شخص حقوقی تبعة ایران که مطابق مقررات 

قانونی قادر به بهره برداری هوایی بوده و در قبال عوض 

 پیما مبادرت ورزد.به حمل اشخاص یا اشیاء توسط هوا

از سایر  نقل و حملتفکیک بین متصدی  نکته دیگر

باشد. با گسترش شبکه  یمنقل  و حمل اندرکاران دست

، نقل و حملالمللی و پیچیده شدن روند  ینبارتباطات 

یی شناسااشخاص زیادی در امر حمل شرکت دارند که 
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آنها از نظر صاحبان کاال و مسافر از اهمیت بسزایی 

دار است. در این زمینه باید گفت متصدی برخور

را به  نقل و حملشخصی خواهد بود که امر  نقل و حمل

نام و به حساب خود و در کمال استقالل انجام دهد. در 

کار یا  العمل حقغیر این صورت، مشمول عنوان عامل، 

و غیره  (907 :9950اخالقی، نقل ) و کمیسیونر حمل

 خواهد بود.

 

 فرستنده کاال -

 در یزنفرستنده کاال( حمل )طرف دیگر قرارداد 

کنوانسیون ورشو تعریف نشده است. اصوالً فرستنده به 

شود که با متصدی حمل قرارداد  یمشخصی اطالق 

نماید.  یممنعقد نموده و کاال را برای حمل تحویل 

مالک یا فروشنده  فرستنده یا ارسال کننده کاال لزوماً

خریدار و یا حتی یک کاال نیست بلکه ممکن است 

کار  العمل حقو  9نقل و حملواسطه باشد مانند واسطه 

و این امر به قرارداد بیع یا هر قرارداد دیگری  9گمرکی

ی حمل منعقد ها واسطهکه بین مالک و هر یک از 

یز شخصی است که کاال نیرنده گ گردیده بستگی دارد.

یافت بارنامه یا دستورات فرستنده کاال، حق در موجب به

بار را دارد. گیرنده کاال نیز مانند فرستنده لزوماً خریدار 

کاال یا مالک آن نیست بلکه هر شخصی است که در 

بارنامه عنوان گیرنده کاال را داشته باشد ولو آن شخص 

واسطه حمل باشد و متصدی حق تحویل کاال را به 

شخص دیگر ندارد. مگر اینکه فرستنده در طی مسیر یا 

به متصدی حمل دستور دهد که محموله را در مقصد 

به شخص دیگری غیر از گیرنده مذکور در بارنامه 

(؛ البته باید ورشو یونکنوانس 99. م 9 بند) تحویل دهد

خاطر نشان ساخت متصدی حمل تنها از دارنده 

ی از بارنامه که به فرستنده تعلق دارد، دستور ا نسخه

ور تحویل کاال گیرد و چنانچه فرستنده بخواهد دست یم

هایی  را به گیرنده دیگر بدهد، باید این نسخه از بارنامه

را به متصدی حمل ارائه دهد و چنانچه متصدی حمل 

بدون درخواست ارائه این نسخه از بارنامه، محموله را به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Freight forwarder 

2. Customs broker 

شخص دیگری تحویل دهد در مقابل شخصی که قانوناً 

 9 بند همان.) باشد یمبارنامه در دست اوست، مسئول 

جلوگیری از  منظور بهدر عمل گیرنده  البته .(99. م

دستور فروشنده به متصدی هوایی مبنی بر تحویل آن 

به شخص دیگر آن نسخه از بارنامه هوایی را از فرستنده 

دارد تا دیگر فرستنده نتواند چنین دستوری  یمدریافت 

 به متصدی حمل بدهد.

 

 مسافر -

ورشو و پروتکل  یوندر کنوانسبه همین شکل مسافر 

در « 9یاتا»یط شراالهه تعریف نشده است ولی طبق 

شود که  یممورد حمل مسافر، مسافر به شخصی اطالق 

با رضایت متصدی حمل در هواپیما حمل شود یا قرار 

ی اعضای شرکت یا کارمندان استثنا بهاست حمل شود. 

توجه به این تعریف، برای اینکه به  با یمایی،هواپ

یتی داشته بلاطالق شود الزم نیست  شخصی مسافر

یت بلتواند بدون صدور  یمباشد و لذا متصدی حمل 

شخص را سوار نماید و چنانچه شخصی اعم از فرد بالغ 

یا طفل یا مجنون با رضایت متصدی حمل سوار هواپیما 

 طور بهمسافر تلقی می گرد. ولی چنانچه  عنوان بهشود 

شود یک شخص  متقلبانه و بدون اجازه متصدی سوار

شود. در ضمن  ینممسافر تلقی  عنوان بهثالث بوده و 

الزم نیست در قبال سوار شدن به هواپیما مبلغی 

مجانی هم سوار شد  طور بهپرداخت شود و چنانچه 

 یونکنوانس 9. م 9 بند) شود یممسافر تلقی  عنوان به

 (.ورشو

یمایی که هواپبا وجود اختالف در مورد کارمندان 

رسد اطالق  یمنمایند، به نظر  یمیما مسافرت با هواپ

مسافر به کارمندان هواپیما عرفاً صحیح نباشد، زیرا آنها 

شوند بلکه اقتضای  ینمبه قصد مسافرت سوار هواپیما 

چنین است و شغل آنها خدمت در هواپیما  کار آنها

ی به نقطه دیگر حمل ا نقطهاست نه اینکه بخواهند از 

اشی از صدمه مرگ آنها تابع شوند و لذا حوادث ن

 باشد. ینممقررات کنوانسیون ورشو 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Iata 
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 فورواردر -

کارگزار »، «بارفرابر»عنوان  در متون حقوقی از آن به 

یاد  «نقل و واسطه یا نماینده حمل»، «نقل و حمل

نقش آنها تسهیل تجارت است. چرا همه  و کنند یم

از  رو مساف انتقال کاال یبرا یاقدامات و ترتیبات بعد

های  تنوع نقش .دهد یانجام م یالملل نیطریق مرزهای ب

کاال و عملیات  مسافر،یک فورواردر در ارتباط با حمل 

لجستیک بسیار زیاد و دائماً رو به گسترش است. این 

از ارائه مشاوره و انعقاد قرارداد  یا ها طیف گسترده نقش

با متصدی حمل به نمایندگی از جانب مشتری تا انجام 

لیه تشریفات گمرکی و مدیریت امور اتفاقی، به اصالت ک

. فورواردرها را به اعتبارات مختلف دهد یرا پوشش م

، دسته بندی نمود: به اعتبار موقعیت مشتری توان یم

به فورواردری که از طرف تاجر خریدار یا فروشنده عمل 

عمل  نقل و حملکند و فورواردری که برای متصدی 

ضوع فعالیت، به فورواردر صادر کننده کند؛ به اعتبار مو

و یا وارد کننده یا هر دو؛ به اعتبار موقعیت حقوقی 

 …فورواردر به فورواردر نماینده و فورواردر اصیل و

مسئولیت حمل تقسیم کرد. در واقع فورواردر  توان یم

صورت یک واسطه  کاال را بر عهده ندارد، بلکه به

کاال از یک سو و میان فرستنده یا گیرنده  یا حرفه

 .کند یمتصدی باربری از سوی دیگر عمل م

 

 کاال و لوازم شخصی -

خود در شکل گیری  نوبه بهموضوعات قرارداد حمل نیز 

یائی که اش به سزایی دارد. نقش ،قرارداد حملماهیت 

گردند کاال و لوازم شخصی  یمتوسط هواپیما حمل 

ا را هستند. لوازم شخصی، لوازمی است که مسافر آنه

دارد و  یمبه متصدی حمل سپرده و رسید دریافت 

یا و گویند  یماصطالحاً به آن لوازم شخصی ثبت شده 

ه حمل آنها به عهده خود مسافر بوده ات کالوازمی اس

برد که  یمو وی آنها را به همراه خود به داخل هواپیما 

توان آنها را لوازم شخصی همراه مسافر نامید. اینکه  یم

کاال یا لوازم شخصی باشد، مفهوم نسبی  شیئی جزء

توان گفت فالن شیئی کاال  ینممطلق  طور به ؛ ودارد

گردد.  ینماست و در هیچ وقت لوازم شخصی تلقی 

ه اراده ای بار آن بستگاا غیاصفت کاال بودن ی

حال هر  بهر ن و حالت بار در حین حمل دارد.اطرفی

ی دارد و ا انهجداگیک از این انواع دوگانه آثار حقوقی 

یت متصدی حمل مؤثر مسئولحتی در تعیین میزان 

 و مفهوم هر یک ضروری است. است. لذا تعریف دقیق

البته تنها کاال و لوازم شخصی نیست که موضوع 

شود، بلکه انسان نیز خود موضوع  یمقرارداد حمل واقع 

به  الزم گردد. یمقرارداد بوده و توسط هواپیما حمل 

رانسوی کنوانسیون ورشو و پروتکل ذکر است متن ف

باشد برای کاال از کلمة  یمالهه که متن معتبر نیز 

marchandises لکن در متن  استفاده نموده است؛

بکار رفته است  goodsانگلیسی کنوانسیون ورشو کلمه 

استفاده گردیده  cargoمتن پروتکل الهه از کلمه و در 

 است.

 marchandisesمعادل دقیق کلمه  goodsکلمه 

فرق دارند. کلمه  باهمدر متن فرانسوی نیست و 

انگلیسی کاال در حقوق انگلیس، در معنای قدیمی و 

موسع خود شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول 

گردید، ولی در معنی جدید آن محدود به اموال  یم

ی زمین و استثنا بهمنقول و هر نوع دارائی شخص 

 (Walker, 1980: 551) مستغالت است.

ضمناً در متون مربوط به قرارداد در کامن لو، این 

گردد و لذا  یماصطالح فقط شامل اشیاء و اموال مادی 

حیوانات از شمول تعریف خارج است. به لحاظ همین 

اشکال بود که در پروتکل الهه، کلمه قبلی حذف و 

جایگزین آن شد چه این شامل حیوانات  cargoاصالح 

 (.G. Miller,1982:10) گردد یمنیز 

اشکالی که ممکن است در این رابطه ایجاد شود  

حمل جنازه انسان در هواپیما است، زیرا جسد گر چه 

دارای ارزش عاطفی زیادی برای بازماندگان آن محسوب 

شود ولی باید قبول نمود که فاقد ارزش تجاری یا  یم

مالی است و لذا نظر به تأکیدی که حقوق فرانسه از 

ری شیء مورد حمل دارد، بعید است بتوان لحاظ تجا

 کاال تلقی نمود. عنوان بهجنازه انسان را 

توان جسد را در  یمراه حل  عنوان بهبعضی معتقدند 

؛ ولی چنین (Ibid) طبقه بندی اشخاص جایگزین نمود
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تواند مورد قبول باشد زیرا اصوالً مسافر به  ینمنظری 

حیات باشد و شود که زنده و در قید  یمشخصی اطالق 

باشد. به  ینماطالق مسافر به جنازه انسان عرفاً صحیح 

ی جز این نباشد که ا چارهرسد  یمهر جهت به نظر 

جسد در طبقه بندی کاال جایگزین شود. رویه فعلی 

 عنوان بهیمایی نیز آن است که آن را هواپی ها شرکت

و برای آن بارنامه صادر  محموله و کاال تلقی نموده

 کنند.

ر مورد حمل اسکناس و سایر اوراق، تردیدی در د

مال نیستند. چرا که  ذاتاًکاال بودن آنها نباشد؛ ولو 

کاغذهای اسکناس ارزشی از لحاظ مادی ندارند ولی 

عرف برای آنها ارزش قائل شده و چنانچه مورد حمل 

 در پرونده: مثالًگردند  یمواقع شوند کاال محسوب 
Manufactures Hannover Trust Company 

V. Alitalia Airlines (1977)  یک بسته حاوی  که

دالر اسکناس مورد سرقت واقع گردید، از  988888

 ها اسکناسآید که  یمعبارت دادگاه نیویورک چنین بر 

 -Diederiks) اند یدهگردکاال محسوب  عنوان به

Vershoor, 1985: 55.) 

کنوانسیون ورشو و پروتکل الهه و  طور درهمین 

به چشم  9مقررات داخلی دیگر، تعریفی از لوازم شخصی

خورد و باید در این مورد نیز به مقررات دیگر  ینم

 آن رایط کلی حمل، شرادر قسمت « یاتا»مراجعه نمود. 

لوازم شخصی  نماید: یمدر ماده یک خود چنین تعریف 

به معنی اشیاء و اموال شخصی همراه مسافر است که 

ه کردن، راحتی یا آسایش وی در برای پوشیدن، استفاد

رابطه با سفرش الزم و مناسب است، مگر اینکه طرفین 

دیگری مقرر داشته باشند. در این مورد لوازم  به نحو

شخصی شامل لوازم شخصی ثبت شده و هم اشیائی که 

 باشد. یمدارند،  به عهدهمسافر حمل آنها را 

 

در قبال  نقل و حملمسئولیت متصدی ی ها تفاوت

 سافر و کاالم
 یزان مسئولیتم (الف

 ر مسافر ای هازاه ال بادی حماافر، متصال مسادر حم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baggage 

 که یحالدارد، در  مسئولیتفرانک فرانسه  888/991

وی  مسئولیتدر حمل کاال و لوازم شخصی ثبت شده 

فرانک فرانسه برای هر کیلوگرم از آنها  918محدود به 

 9171 اصالحات با .(پروتکل الهه 91 م 9 بند) باشد یم

اختالف  در کنوانسیون ورشو و همچنین به لحاظ

 9برداشت در محاسبه فرانک بر اساس تبصره ماده 

های هواپیمایی  قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت

SDRایرانی 
نظام محاسبه خسارات ریال ایران  در 9

 جایگزین فرانک شده است.

 
 مسئولیتزمان  مدت (ب

 مسئولیته و کاال در حمل لوازم شخصی ثبت شد

متصدی حمل مشروط بر این است که حادثه موجد 

روی داده باشد، در « هوایی نقل و حمل»خسارت، حین 

متصدی حمل  مسئولیتدر حمل مسافر،  که یحال

مشروط بر این است که حادثه موجد خسارت در داخل 

هواپیما و یا در حین عملیات پیاده و سوار شدن رخ 

 داده باشد.

 

جهت اعتراض در صورت بروز خسارت و  مهلت (ج

 صدمه

 در حمل لوازم شخصی و کاال در صورت بروز خسارت، 

ی اینکه گیرنده یا مسافر باید در خالل آن به برا

متصدی حمل اعتراض نماید، مهلت تعیین گردیده 

( و در غیر این صورت پروتکل الهه 91. م 9 است )بند

 بند) ندارند رابه هیچ وجه حق اقامه دعوا علیه متصدی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یا   (Special Drawing Right) ت مخصوصحق برداش .9

عنوان  پول به المللی ینتوسط صندوق ب (SDR ) طور اختصار به

کشورها ابداع  یبرا ینوعی ذخیره در کنار طال یا ارزهای خارج

در ابتدا برابر با مقدار مشخصی طال و در   SDR شد. ارزش هر

وودز و -ونواقع معادل یک دالر امریکا بود. با فروپاشی سیستم برت

هم تغییر ماهیت داد و  SDRشناور شدن همه ارزها در برابر هم 

. شود یعنوان یک سبد از ارزهای مختلف شناخته م اکنون به

اند از دالر امریکا، ین ژاپن،  عبارت  SDR ارزهای تشکیل دهنده

عنوان واحد محاسباتی صندوق  به  SDR پوند استرلینگ و یورو

 .گیرد یتفاده قرار مپول مورد اس المللی ینب



 19           قرارداد حمل و نقل هوایی در حقوق ایران

 

(؛ ولی در حمل مسافر چنین ورشو یونکنوانس 95. م 5

 مقرراتی وجود ندارد.

 

 هوایی نقل و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد حمل

 حقوق و تکالیف فرستنده کاال -

ین حقی که فرستنده کاال بر اساس قرارداد حمل تر مهم

دارد، حق در اختیار در آوردن کاالی ارسالی است و این 

 تواند اعمال کند. یمحق را در موارد زیر 

متوقف  پس گرفتن کاال در فرودگاه مبدأ یا مقصد

ی که هواپیما فرود ا نقطهکردن کاال در طی سفر در هر 

 بیاید.

صدور دستور به متصدی حمل مبنی بر اینکه 

محموله ارسالی در محل مقصد یا در طی مسیر حمل 

امه هوایی تحویل به شخص غیر از گیرنده مذکور در بارن

 شود.

 تقاضای اعاده کاال به فرودگاه مبدأ.

بایستی به دستورات فرستنده  یممتصدی حمل 

 مسئولتوجه نموده و مطابق آن رفتار نماید واال 

 خسارت وارده است مگر در موارد زیر:

فرستنده تعهدات و تکالیف خود را در برابر ( الف

های عودت  ینههزمتصدی حمل انجام نداده و مخارج و 

 کاال را نپردازد.

اعمال این حق موجب ورود خسارت  که یصورتدر  (ب

 به متصدی حمل یا فرستندگان دیگر گردد.

 عدم امکان اجرای دستورات فرستنده (ج

یرممکن غدرصورتی که اجرای دستورات فرستنده کاال 

ی حمل باید بالفاصله مراتب را به اطالع متصد گردد،

 (.ورشو یونکنوانس 99 .م 9 بند) وی برساند

ی از بارنامه هوایی که مربوط به ا نسخهعدم ارائه ( د

 فرستنده است.

تواند از حق خود مبنی بر اعاده  یمالبته فرستنده 

ی از ا نسخهباید  صورت ینا در کاال استفاده نماید،

بارنامه هوایی را که به وی تسلیم شده است، به متصدی 

متصدی حمل  ورتص یناغیر  در حمل ارائه دهد.

تواند از اجرای دستورات فرستنده خودداری نماید.  یم

متصدی حملی که بدون رعایت این امر، دستورات 

فرستنده را اجرا نماید در مقابل شخصی که چنین 

 باشد یمی از بارنامه را در دست دارد مسئول ا نسخه

 کنوانسیون ورشو(. 99. م 9 بند)

ه بر عهده دارد اما وظائف و تکالیفی که فرستند

 از: اند عبارت

و پرداخت کرایه و  نقل و حملیط قرارداد شرااحترام به -

 های متعلقه ینههزسایر 

 تحویل کاال محموله به متصدی حمل-

فرستنده ضمن تحویل کاال باید اطالعات و اسنادی 

را که برای انجام تشریفات گمرکی و عوارض یا پلیسی 

قرار دهد و اسناد  الزم است در اختیار متصدی حمل

کند و چنانچه این  منضمالزم را به بارنامه هوایی 

اطالعات و اسناد بر خالف واقع بوده یا نقصی در آنها 

چنین اطالعات و اسنادی به متصدی  اصالًباشد یا 

هر نوع خسارتی  مسئولحمل داده نشود، فرستنده 

 آید یماست که در این رابطه به متصدی حمل وارد 

 (.ورشو یونکنوانس 95 ماده)

 

 حقوق و تکالیف گیرنده کاال

که بین گیرنده کاال و متصدی حمل، رابطه  ییآنجا از

حمل در بدو  قرارداد قراردادی مستقیمی وجود ندارد،

یرنده گ امر فقط بین متصدی حمل و فرستنده است.

گونه تعهد و وظیفه مستقیمی در مقابل متصدی  یچه

ویل گرفتن کاالی ارسالی تواند از تح یمحمل ندارد و 

(. به هر 71 :9918 ی،)ستوده تهران خودداری نماید

حال کنوانسیون این حق را به گیرنده داده است که 

وصول کاال به مقصد از متصدی حمل بخواهد  محض به

های  ینههزی پرداخت ازابارنامه هوایی و کاال را در 

 مندرج در بارنامه نقل و حملمربوطه و رعایت شرایط 

 یونکنوانس 99. م 9 بند) هوایی به وی تسلیم نماید

 (.ورشو

ه روشن است که رابطه قراردادی بین متصدی االبت

گردد که کاال  یمی آغاز ا لحظهیرنده از و گ لانق و حمل

نموده  آن راده و گیرنده تقاضای تحویل ابه مقصد رسی

است و از این زمان به بعد متصدی حمل تکلیف دارد 

واقع حقوق  و درت گیرنده عمل نماید طبق دستورا
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اده کاال نیز در همان لحظه، ار اعای بافرستنده مبن

 یونکنوانس 99. م 9 دات اول بناقسم) یابد یمپایان 

 (.ورشو

 99و  99اند که بین مواد  ی بر این عقیدها عده

زیرا در ؛ کنوانسیون ورشو، تعارض اجرائی وجود دارد

د که پس از ورود کاال ده یمبه فرستنده حق  99ماده 

صادر نماید و از طرفی  آن رابه مقصد دستور عودت 

دهد که  یمحق  99کنوانسیون به گیرنده نیز در ماده 

وصول کاال در مقصد تقاضای تحویل آن را  محض به

( ولی با تحلیلی که از رابطه 9890 ،توانا ی)نجف بنماید

 گونه تعارضی یچهبین متصدی حمل و گیرنده گردید، 

 بین دو ماده مذکور وجود ندارد.

حال ممکن است محموله در روزی که بایستی به 

رسید، نرسد و یا متصدی حمل مفقود شدن  یممقصد 

تواند  یمکاال را قبول نماید. در این صورت گیرنده 

حقوق ناشی از قرارداد حمل را علیه متصدی حمل به 

روز محموله در  که یموردمورد اجرا بگذارد. البته در 

موعد به مقصد نرسد گیرنده پس از هفت روز چنین 

( البته منظور ورشو یونکنوانس 99. م 9 بند) حقی دارد

از حقوق ناشی از قرارداد حمل، تقاضای تحویل کاالی 

 باشد. یمارسالی و حق اقامه دعوا 

گیرنده در تحویل کاال باید مراقبت و دقت کافی 

نقصی دارد یا نموده و چنانچه کاالی ارسالی عیب و 

خسارتی به محموله وارد آمده باشد، باید مراتب را به 

اطالع متصدی حمل برساند و چنانچه محموله را بدون 

گونه اعتراضی دریافت دارد حاکی از آن است که  یچه

کاال بدون عیب و نقص و بر طبق قرارداد حمل به 

گیرنده تحویل داده شده است. مگر اینکه گیرنده بتواند 

 یون. کنوانسم 9 بند) آن را به اثبات برساند خالف

( و اگر بعد از دریافت کاال متوجه گردید که ورشو

محموله خسارت دیده بایستی شکایت خود را بالفاصله 

روز پس از دریافت  91پس از کشف خسارت یا ظرف 

کاال اعالم نماید. در صورت تأخیر در وصول محموله 

 حویل، فرصت داردروز از تاریخ ت 98حداکثر پس از 

یهی است چنانچه بد .پروتکل الهه( 91. م 9 بند)

ی فوق اعتراضی نسبت به خسارت ها مهلتگیرنده در 

ننماید به هیچ وجه حق اقامه دعوا علیه متصدی 

 (.ورشو یون. کنوانسم 1 بند) نخواهد داشت

 

 حقوق و تکالیف مسافر

 از: دان عبارتحقوقی که مسافر در رابطه با قرارداد حمل 

از یت یا رسید لوازم شخصی بلدر اختیار گرفتن  -

 یمتصد

 رزرو محل مناسب در هواپیما - 

ی قرارداد با تأخیر و صورت اجرا مسافر درتهیه آذوقه -

در بینی محل مناسب جهت استراحت مسافر  پیش

 یرتأخطوالنی شدن  صورت

که در بین راه برای پرواز مشکلی ایجاد   یصورت در-

اپیما مجبور به توقف در یک نقطه واسطه گردد و هو

گردد، متصدی حمل باید تسهیالت الزم را برای وی 

 تهیه ببیند.

یف شد تکالحقوقی که برای مسافر ذکر  در مقابل

 از: اند عبارتوی 

 های متعلقه ینههزپرداخت کرایه و سایر  - 

رعایت دستوراتی که متصدی حمل یا کارکنان وی در -

روع حمل هوایی به مسافر داده قرارداد یا حین ش

 شود. یم

نکردن بعضی از اشیاء به داخل  ازجمله وارد 

 بستن استعمال دخانیات، عدم هواپیما توسط مسافران،

کمربند مخصوص یا عدم تردد در داخل هواپیما و وارد 

نشدن به باند فرودگاه بدون اجازه متصدی حمل یا 

 کارکنان وی و غیره.

 

 ی حمل کاالحقوق و تکالیف متصد

 حقوق زیر برای متصدی حمل قابل تصور است:

از فرستنده کاال بخواهد سندی تحت عنوان بارنامه  –

 1. م 9 بند) هوایی تنظیم و به وی تسلیم نماید

 (.ورشو یونکنوانس

نظمی و نادرستی یا نقص  یبچنانچه بر اثر  -

اطالعات و اظهارات فرستنده کاال در بارنامه هوایی 
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تواند علیه  یممتوجه متصدی حمل گردد وی خسارتی 

همان ) فرستنده برای جبران خسارات اقامه دعوا نماید

 (.98. م 9 منبع بند

چنانچه فرستنده کاال در حین حمل بار در -

مقصد، دستور اعاده کاال یا تحویل آن به دو گیرنده 

ی از بارنامه به فرستنده ا نسخهدیگر را بدون ارائه 

واند از ات یمل ادی حمامتص ،یدتسلیم شده بنما

 9 همان منبع بند) رای دستور او خودداری نمایدااج

 (.99. م

در صورت عدم پرداخت کرایه متصدی حمل -

تواند از تحویل کاال به گیرنده یا فرستنده خودداری  یم

 نماید.

وی در  تکالیفی که در کنوانسیون برای در مقابل

 از: اند عبارتنظر گرفته شده است 

وصول کاال  محض بهبایستی  یممتصدی حمل  -

مراتب را به گیرنده اطالع دهد مگر اینکه نحوه دیگری 

 یونکنوانس 99. م 9 بند) مورد توافق واقع شده باشد

چند کنوانسیون ضمانت اجرا یا عدم اجرای  هر .ورشو(

این دستور را تعیین نکرده است بدیهی است چنانچه 

تنده خساراتی وارد آید، بدین لحاظ به گیرنده یا فرس

 خسارات وارده است.مسئول 

بایستی به دستورات فرستنده  یممتصدی حمل -

یا  چه در طی مسیر و چه در مقصد مبنی بر اعاده کاال

. م 9 بند) تحویل آن به گیرنده دیگر توجه نماید

(؛ اما چنانچه گیرنده در مقصد تقاضای ورشو یونکنوانس

و از  دستورات گیرنده را قبول تحویل کاال را بنماید باید

اجرای دستور بعدی فرستنده کاال مبنی بر استرداد کاال 

 نماید. خودداری

چنانچه اجرای دستورات فرستنده کاال مقدور -

نباشد، متصدی حمل باید بالفاصله مراتب را به اطالع 

 فرستنده کاال برساند.

تمرکز  ونقل حملاز آنجایی که مسئولیت متصدی 

دهد در  یمهوایی را تشکیل  ونقل حملرداد اصلی قرا

ی مسئولیت و مبانیط ذکر شراعناوین تبیینی،  کنار

 متصدی ناگزیر است.

 

 هوایی مبانی مسئولیت متصدی حمل شرایط و 

تعهد قانونی شخص به  مسئولیت مدنی همان الزام و 

بارش به دیگری است  جبران ضرر ناشی از فعل زیان

(Tourneau,1982: 2بنا ) براین برای تحقق مسئولیت

 مدنی، اجتماع سه شرط ضروری است.

تحقق ضرر که منظور از آن ایجاد نقص یا تلف -9

اموال، از دست رفتن یک منفعت مسلم و یا لطمه به 

 باشد. سالمت، حیثیت و عواطف شخص می

بار که باید در نظر اجتماع  ارتکاب فعل زیان -9

 ناهنجار باشد.

ای  گونه بار، به فعل زیان رر ورابطه سببیت بین ض-9

بار بداند، هر چند  که عرف خسارت را ناشی از فعل زیان

که ضرر تنها منسوب به یک علت نباشد )کاتوزیان، 

9951 :75.) 

اند که الزام  ای در مقام تعریف مسئولیت گفته عده 

به ترمیم نتایج خسارت وارده به مسئولیت مدنی است 

ای دیگر از اساتید  ه نظر عده(. ب99: 9978)حسنی نژاد: 

در هر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارت »

گویند در برابر او مسئولیت مدنی  دیگری باشد، می

(. از نظر بعضی دیگر 10: 9971)کاتوزیان: « دارد

مسئولیت مدنی عبارت است از: ملزم بودن شخص به 

جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است، 

آید که کسی بدون  دنی زمانی به وجود میمسئولیت م

زند و در اثر آن زیانی  قانونی به حق دیگری لطمه مجوز

 (.1: 9919به او وارد آورد )امامی، 

مسئولیت مدنی در معنای عام، التزام به جبران 

خسارت وارده بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر 

د یا عدم جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قراردا

 (.Ripert,1952: 658) اجرای قرارداد و یا قانون

در مورد مسئولیت مدنی قراردادی نیز بعضی 

معتقدند این نوع مسئولیت خارج از مسئولیت مدنی 

است. اگر این طرز فکر مورد پذیرش باشد، مسئولیت 

اما در  اخص نیز خواهیم داشت؛ مدنی به معنای خاص و

 دو شاخه قرار دادی و ارایمعنای عام مسئولیت مدنی د

 (.91: 9110غیر قراردادی است )النقیب، 
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ونقل و آسیب  پایه تحلیل ارتباط بین متصدی حمل

: 9901نقل است )بهرامی احمدی،  و دیده، قرارداد حمل

برای جبران  (. در مسئولیت قراردادی فرد متضرر19

نقض  خسارات وارده معموالً عالوه بر ورود ضرر، باید

همچنین رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود  و تعهد

(. بر خالف 10: 9971ضرر را به اثبات رساند )کاتوزیان: 

آنچه به اطالق گفته شد در مسئولیت متصدی 

، آسیب دیده کافی است ورود ضرر را به نقل و حمل

اثبات رساند و دیگر ملزم به اثبات نقض تعهد و رابطه 

صرف اثبات  و بهسببیت بین نقض تعهد و ضرر نیست 

زاده، ضرر، وجود دو رکن دیگر مفروض است )تقی

(. از دیدگاه نظری در موردی که وجود 999: 9907

« نظریه تقصیر»تقصیر الزم است مبنای مسئولیت 

شود و در مقامی که مبنای مسئولیت صرف  خوانده می

ورود ضرر است )نظریه خطر(. چگونگی اجرا یا عدم 

و مفاد دامنه آن ماهیت این امر اجرای تعهد قراردادی 

 کند )همان(. بیشتر تبیین می

در موردی که بین طرفین مقرر شده است متعهد 

تمام مساعی خود را بکار گیرد تا مطلوب طرفین حاصل 

وسیله(، در این فرض او همانند یک  شود )تعهد به 

انسان متعارف و در شرایط خاص خود باید رفتار کند. از 

تعهد له برای اینکه ثابت نماید متعهد این روست که م

به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند متعهد 

رفتار متعارف نداشته است. لکن در تعهد به نتیجه 

نماید و اساساً قرارداد  متعهد حصول نتیجه را تعهد می

بنابراین در این نوع  گردد؛ برای حصول نتیجه منعقد می

هد، خود مقدمه التزام به تعهد تمهید وسایل اجرای تع

تعهد متعهد است نه اجرای اصل تعهد. اثبات عدم 

دلیل غیرارادی متعهد، بر  حصول نتیجه مطلوب به

عهده خود متعهد است. البته چنانچه حصول نتیجه 

مورد تضمین متعهد بوده باشد اثبات هیچ اتفاقی از 

کند  ناحیه متعهد، وی را از مسئولیت مبرا نمی

 (.991طلق( )همان: )مسئولیت م

حفظ سالمت کاال، مسافر و ایمنی آنها مورد تعهد 

ونقل است.  متصدی حمل در مسئولیت متصدی حمل

این مسئولیت هر چند عمدتاً تعهد به نتیجه به نظر 

تعهد طرفین  تواند بسته به چگونگی رسد لکن می می

وسیله نیز تفسیر شود. نوع مسئولیت متصدی  تعهد به 

تعهد ایمنی وی از نوع تعهد به نتیجه  ونقل در حمل

است تا تعهد به وسیله. چرا که در این نوع حمل، 

متعهد و ملتزم به سالم رساندن کاال به مقصد  متصدی

است و هیچ بار اثباتی بر عهده متعهد له نیست. البته با 

اثبات عوامل خارجی و غیرقابل انتساب به متعهد به 

از  از ناحیه متعهد، اوعبارت دیگر اثبات عدم تقصیر 

مسئولیت مبرا خواهد بود. مگر اینکه سالمت و ایمنی 

و یا چنین  کاال و مسافر مورد تضمین وی قرار گرفته

موجب قانون بر وی تحمیل شده باشد و  تکلیفی به

ونقل تعهد ضمنی تضمین  اصوالً در قراردادهای حمل

سالمتی و ایمنی سفر مورد نظر طرفین بوده و بدین 

یله تقصیر متصدی در مقام مفروض است )کارکن، وس

کشف حدود مسئولیت  (؛ بنابراین در998: 99شماره 

ونقل هوایی عالوه بر نوع قرارداد، قانون  متصدی حمل

 نقش اصلی دارد. نیز حاکم

فقه اسالمی  درهمان طوری که گفته شد 

ونقل اشیا، در قالب قرارداد اجاره اشخاص مورد  حمل

فته است. در مسئولیت اجیر، قواعد بررسی قرار گر

ضمان قهری که بر مبنای اتالف و تسبیب استوارند، 

عنوان احکام عمومی جبران خسارت حاکم خواهند  به

 (.099: 9959بود )کاتوزیان، 

در مورد متصدی حمل در حقوق اسالمی که 

توان گفت از  اسم برده شده است، می باربر عنوان ید به

گیرد،  مقابل حمل کاال اجرت میآنجایی که باربر در 

همواره مدنظر شارع مقدس بوده و  مصلحت صاحب بار

ید باربر امانی نیست بلکه در مقابل صاحب بار 

مسئولیت وی مفروض است )ید ضمان( )تقی زاده، 

. در ماده یک معاهده ورشو نیز الزمه (999: 9907

اجرای معاهده، پرداخت هزینه ذکر شده است )جباری 

کل اجیر » حدیث معروف در واقع .(10: 9971 غ،با قره

)الحر « فهو ضامن یعطی االجره علیان یصلح، فیفسد،

 ( نیز حاکم بر این معنا است.99: 9189العاملی، 

های  در کنار نظرات حقوق اسالمی که در موقعیت

های  مختلف هر چهار سیستم قابل بررسی است، نظام
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متصدی انتقال حقوقی کشورها درباره مبنای مسئولیت 

طور کلی با هم اختالف نظر دارند. نظام حقوقی  کاال، به

قراردادی  ونقل را التینی مسئولیت متصدی حمل

یعنی مبنا، اخالل در تعهد و تأثیر مستقیم آن  داند؛ می

که نظام  باشد. در حالی بر کیفیت تحقق نتیجه می

 نقل و حملحقوقی انگلوساکسون بین مسئولیت متصدی 

متصدی خاص تفاوت قائل است. متصدی عام و 

 باشد در برابر عام کسی است که متعهد می نقل و حمل

ونقل را پاسخگو باشد  اخذ اجرت، هر گونه تقاضای حمل

گونه که در  بدون اینکه بین آنها تفاوت قائل شود )همان

عنوان شرط جبران  مقدمه کنوانسیون ورشو این امر به

نقل خاص  و صدی حملخسارت تلقی شده است(؛ اما مت

کسی است که بر اساس قرارداد خاص و جداگانه 

گیرد، بدون اینکه کمترین  ونقل را بر عهده می حمل

ونقل داشته باشد.  تعهدی نسبت به قبول حمل

عام بر خطای تقصیری  نقل و حملمسئولیت متصدی 

ونقل  مفروض، مبتنی است، اما مسئولیت متصدی حمل

باشد  االثبات استوار می مخاص بر خطای تقصیری الز

 (.981: 9111 )قانون الطیران التجاری،

توان چهار سیستم متفاوت  طور خالصه می به 

 تصور کرد: های حقوقی معاصر مسئولیت را در نظام

 9سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده -9

سیستم مبتنی بر فرض تقصیر که با اثبات عدم -9

شش متعارف از کو ارتکاب تقصیر و یا اثبات سعی و

 9گردد. جانب متصدی حمل مرتفع می

سیستم مبتنی بر فرض مسئولیت که اثبات علت -9

غیرقابل انتساب بودن آن  خسارت یا عدم انجام تعهد و

 9به متصدی حمل، قابل رد است.

 1سیستم مسئولیت محض یا مطلق -1

پروتکل  های ورشو، گردد، در کنوانسیون مالحظه می

های فوق هر کدام به  ی بعدی سیستمها الهه و اصالحیه

 بر شکلی در زمان تدوین مورد لحاظ قرار گرفته است.

اساس کنوانسیون ورشو در صورت وجود رابطه علیت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Faute prouvee 

2. Presumption de faute 

3. Presumption de responsibilite 

4. responsiblite abs 

ونقل، مسئولیت به ضرر متصدی  میان زیان و حمل

شود و متصدی برای رهایی از  ونقل ایجاد می حمل

تی مسئولیت باید ثابت کند خسارات وارده ناشی از عل

( 98 است که اصالً به او ارتباطی ندارد )ماده کنوانسیون

)بر اساس اختیار سید مرتضی نیز باربر ضامن است مگر 

ای بوده  اینکه اثبات کند که تلف مال ناشی از حادثه

 است( لذا مسئولیت متصدی محدود به شرایط خاصی

 استناد آسیب دیدگان به مسئولیت وی عالوه بر بوده و

ویژه از حیث میزان آن با مشکل  د شده، بهمحدودیت یا

مسئولیت تولید  اما از آنجا که» مواجه خواهد شد؛

قطعات آن مشمول هیچ کنوانسیون  کننده هواپیما و

ای نیست بلکه تابع قواعد عام مسئولیت مدنی  ویژه

تواند  می مبنی بر جبران تمام خسارات وارده بوده،

ن خسارت زیان منزله یک راهکار مکمل برای جبرا به

 و صادقی مقدم) «دیدگان سوانح هوایی به کار رود

 .(917: 9919اشراقی آرانی، 

با این حال متصدی حمل در موارد ذیل مسئولیت 

اگر ثابت شود که خسارت -نامحدود )مطلق( دارد. 

وارده، ناشی از قصور عمدی یا خطای متصدی 

در صورت -کنوانسیون(.  99ونقل است )ماده  حمل

در صورت فقدان -کنوانسیون(.  91 ن بلیت )مادهفقدا

رسید کاال و لوازم شخصی یا عدم کامل بودن مندرجات 

در صورت عدم صدور بارنامه -کنوانسیون(  91)ماده 

 95هوایی یا عدم رعایت مندرجات آن )ماده 

کنوانسیون( هر چند در مورد مدت زمانی که متصدی 

معاهده ورشو مسئول خسارات وارده است در  ونقل حمل

طور کلی  چیزی بیان نگردیده است، به طور روشن به

وی از زمانی که مسافر  که مسئولیت پذیرفته شده است

گردد و تا  دهد، شروع می خود را در اختیار وی قرار می

شود  زمانی که مسافر داخل سالن ورودی مقصد می

 (.99 و 91 :9909 جباری،یابد ) ادامه می

در صورتی که متصدی حمل مطابق آرای قضایی، 

متعهد شده باشد مسافر را در زمان معینی به هواپیمای 

مشخصی سوار نموده و یا وسایلی را ارسال نماید، 

چنانچه از ایفاء تعهد خود سرباز زند، به دلیل عدم 

اجرای قرارداد طبق قانون کشور خود مسئول جبران 
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را بایستی مد نظر  خسارات خواهد بود. این موضوع

اشت که متصدی در این مورد نیز همانند موارد ذکر د

کنوانسیون ورشو قادر به دفاع از  99و  98شده در مواد 

 (.99باشد )همان:  خود می

شایان ذکر است تعریف حادثه در رویه قضایی بر 

اساس کنوانسیون ورشو، مبتنی بر فرض تقصیر متصدی 

ن کنوانسیو 98ماده  9بنابراین و بر اساس بند  است؛

تقصیری، متصدی از مسئولیت  ورشو در صورت اثبات بی

توان گفت  معاف شناخته خواهد شد. در این صورت می

مضیق بوده و بسیاری از موارد از  مفهوم اصطالح حادثه

راحتی خارج خواهد شد.  تحت شمول مفهوم یاد شده به

 7) کنوانسیون شیکاگو 99ضمیمه فنی شماره  در

راحتی  مضیق از حادثه به ( نیز مفهوم9111دسامبر 

 مشهود است.
فوت یا آسیب  عالوه بر ضرورت وقوع حادثه موجد

پروتکل  1کنوانسیون و ماده  97مسافر، مطابق ماده 

این حادثه باید در خالل مدت معین  9179گواتماال 

اتفاق بیفتد. مدت معین، به داخل هواپیما بودن مسافر 

شود.  ن تعبیر میو نیز هنگام عملیات سوار یا پیاده شد

راجع به مفهوم داخل هواپیما در موقعیتی که هواپیما 

افتد مورد اختالف نظر  گیری اتفاق می ربایی و یا گروگان

است. مسئولیت متصدی حمل از جهت اینکه مسافران 

اند، ادامه داشته است  گیری بوده در حالت گروگان

 هواپیما را مسافران (، حتی اگر981: 9111)الکندری، 

یا جای دیگری بروند )همان:  ترک کرده به مسافرخانه

981.) 

رسد با توجه به نوع مبنای  نظر می البته به

و در عین حال  فرض تقصیر -مسئولیت متصدی در امر

دوام مسئولیت متصدی  -تقصیری وی امکان اثبات بی

گیری غیرعادالنه باشد. چرا که اوالً  از گروگان بعد

ر شرایط عادی برای موقعی مسئولیت متصدی ذاتاً د

 است که مسافر از هر لحاظ تحت اختیار، مراقبت و

تقصیری وی در  کنترل وی بوده باشد، ثانیاً اثبات بی

بینی  صورت اعمال غیر انتساب به وی و غیرقابل پیش

در کنوانسیون پیش بینی شده است و طبق شرایط 

خسارات مربوطه از طریق بیمه هوایی قابل  خاص،

: 9919اشراقی آرانی،  ایزانلو و) خواهد بودجبران 

(. مضافاً بر اینکه جبران خسارات وارده با انتقال 919

گیران امکان  مسئولیت به هواپیماربایان و گروگان

حالت  پذیراست. واضح است که با خاتمه یافتن

گیری و تحت کنترل درآمدن مسافران برای  گروگان

قصیر وی مطابق متصدی، مسئولیت وی ادامه یافته و ت

 کنوانسیون مفروض خواهد بود.

هنگام عملیات سوار شدن یا پیاده شدن همانند 

مفهوم حادثه در کنوانسیون تعریف نشده است و جای 

ای را ایجاد  تفاسیر متعدد و رویه قضایی بسیار گسترده

کرده است. این دو مفهوم در واقع نمایان گر آغاز و پایان 

با توجه به  هدات طرفین است.ونقل یا تع قرارداد حمل

آسیب جسمی  تفکیک بین جرح و و 97صدر ماده 

توان به خسارات معنوی که همراه آسیب جسمی و یا  می

 پیامد آن است، حکم به جبران خسارت نمود.

تمییز تأخیر در  راجع به تأخیر در حمل مسافر

که همواره کار آسانی  حمل با عدم اجرای قرارداد

آرای  کند. با دقت در ی پیدا مینیست، اهمیت خاص

رسد که چنانچه رابطه  محاکم، چنین به نظر می

قراردادی مسافر و متصدی عرفاً قابل تحمل باشد، 

عنوان تأخیر در موضوع صدق داشته و متصدی باید 

المقدور مسافر در  تمام تالش خود را بکار برد تا حتی

ه یک زمان متعارف و نزدیک به زمان پیش بینی شده ب

( وگرنه قرارداد اجرا 991 و 998مقصد برسد )الکندری:

توان دریافت که  در این میان می نشده تلقی خواهد شد.

نامعلوم بودن مفهوم تمام اصطالحات بکار رفته، زمینه 

مناسب برای جلب توجه محاکم به روح کلی حاکم بر 

کنوانسیون در خصوص فرض مسئولیت متصدی در 

 معنای وسیع بوده است.

راجع به وسایل شخصی و کاال نیز در کنار 

مسئولیت مفروض متصدی، مسئولیت وی در صورت 

فقدان رسید لوازم شخصی یا عدم کامل بودن مندرجات 

مسئولیت ) کنوانسیون ورشو( نامحدود است 91)ماده 

 محض(.-مطلق

البته در پروتکل گواتماال مسئولیت متصدی در  

 یا تأخیر حمل صورت انهدام، فقدان، معیوب شدن و
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محدود به مبلغ پانزده هزار فرانک برای هر  مسافر

و در مورد حمل کاال مسئولیت متصدی محدود  مسافر

و  به دویست و پنجاه فرانک به ازای هر کیلو گرم گردید

لحاظ اختالف برداشت در محاسبه فرانک بر اساس  به

های  قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت 9تبصره ماده 

نظام محاسبه خسارات ریال  در SDRیی ایرانی هواپیما

 ایران جایگزین فرانک شد.

 

 گیری بحث و نتیجه

توان دریافت که قرارداد  بررسی مجموعه مباحث، می از

وهوا( نه  آب از سه راه خشکی،) ونقل در بیان کلی حمل

ماهیت عقد اجاره را دارد و نه ماهیت عقد وکالت. 

است که در حقوق  درواقع نوع خاصی از عقود معین

در صورت فقدان  مدرن تجارت تأسیس شده است و

آثار  قرارداد تابع مقررات عقد وکالت بوده و نص خاص،

احکام خود را در مواردی که قانون مشخص نکرده  و

ونقل از طریق  حمل در گیرد. از این عقد می است،

هواپیما نیز به لحاظ خصوصیات خاص این نوع حمل و 

المللی یکسان،  کمیت مقررات بینالخصوص حا علی

وضعیت متفاوت بوده و ماهیت این نوع قرارداد در 

ویژه مبانی مسئولیت متصدی حمل  مباحث مختلف و به

 نیدر تدو. به نحوی که دستخوش تغییراتی شده است

 ی حمل هوایی، تعدد قوانین حاکم،الملل نیبمقررات 

ی سریع صنعت هوانوردی ها شرفتیو پ توسعه

 یرناگز ،از موضوعات مختلفی متفاوت ها تبرداش

 متفاوت حقوقی های یستممختلف ناشی از س یها اراده

موضوع مسئولیت  حیث، ینا از است و ساختهحاکم  را

عنوان  کاال به ونقل در برابر مسافر و متصدی حمل

مسائل اساسی در ماهیت این قرارداد گره خورده است. 

جدید نظام  در شکل گیری بسزای این امر ثیرأت

موضوعات حمل  یگوناگون ،مسئولیتی متصدی حمل

، نیز فروضات مختلف امر آنها( و خیرأت )مسافر، کاال و

هوایی را  ونقل حملیت حقوقی قرارداد نوبه خود ماه به

ی است که در در حالین ا .متحول نموده است

های بعدی  یهاصالحکنوانسیون ورشو، پروتکل الهه و 

 به عملقرارداد حمل هوایی ذکری نیز، نه از ماهیت 

و نه تعریفی از آن به معنی اخص کلمه وجود  آمده

کنار دکترین حقوق اسالمی که در  در یوانگه دارد.

های مختلف هر چهار سیستم مسئولیتی قابل  موقعیت

های حقوقی کشورها در این درباره  بررسی است، نظام

ی التینی طور کلی باهم اختالف نظر دارند. نظام حقوق به

یعنی  داند؛ قراردادی می ونقل را مسئولیت متصدی حمل

مبنا، اخالل در تعهد و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت 

که نظام حقوقی  باشد. در حالی تحقق نتیجه می

عام و  نقل و حملانگلوساکسون بین مسئولیت متصدی 

 لحاظ هب ین،بنابرا متصدی خاص نیز، تفاوت قائل است؛

المللی حاکم و اجماالت  بین مقررات قوانین داخلی،

 ونقل قرارداد حملید ماهیت با ،در آنطبیعی موجود 

( را با و مرکبهوایی )به اشکال مختلف ساده، متوالی 

 مسافر یرنده،گ اصر مؤثر طرفین )فرستنده،االت عنادخ

 موضوعات در و یف آنهاو تکالل(، حقوق ای حمو متصد

ده و ات شای ثباخصش وازماو لافر امتفاوت )کاال، مس

و ی مواد قانونی ال البه جداگانه ازراه مسافر( اا همای

تعریف  و ارائه یه قضایی محاکم جستجو کردرو

ی امکان پذیر راحت بهواحد در این خصوص  ومانع جامع

 نیست.
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