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را، پروتكل خاحقوق هوايي، كنوانسيون ورشو، پروتكل الهه، كنوانسيون گواداال :واژه هاي كليدي

 .گواتماال، پروتكل هاي چهارگانه مونترال، كنوانسيون مونترال

. چشم مي خوردبه  بخش هاي حقوقي  بيش از ديگر،تعارض قوانين در حمل و نقل بين المللي كاال و مسافر

 ازهمان ابتداي استفاده از هواپيما براي ،نياز به يكسان كردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي

 . حمل و نقل احساس مي شد

 ورشو، 1929كنوانسيون : ، اسناد متعددي به تصويب رسيده اند كه عبارتند از1999 تا 1929از سال 

 گواتماال، پروتكل هاي چهارگانه مونترال 1971ا، پروتكل خار گواداال1961 الهه، كنوانسيون 1955پروتكل 

به علت وجود كنوانسيون ها و پروتكل هاي متعدد، سند قابل اجرا در .  مونترال1999 و كنوانسيون 1975

  نموده، د را معرفياين مقاله در صدد است مختصراً اين اسنا. قضاياي مطروحه گاهي با مشكل مواجه مي شود

ضمن اعالم اينكه حقوق خصوصي هوايي در طول هشتاد سال گذشته توسعه يافته، نشان دهد كنوانسيون 

 . نتيجه هفتاد سال تجربه جهان در حمل و نقل هوايي است1999مونترال 

 

 چكيده
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  همقدم

ين المللي در خصوص پس از جنگ جهاني اول، فقدان قوانين و مقررات متحد الشكل در سطح ب

به  در اين خصوص يمشكالت فراوان. نقل هوايي مورد توجه مجامع بين المللي قرار گرفت حمل و

كشورهاي مختلف هر كدام قوانين و مقررات مختلفي داشتند و اين امر چشم مي خورد، زيرا 

  امراين. موجب سرگرداني مسافراني مي شد كه از كشوري به كشور ديگر مسافرت مي كردند

 از ، به مقصدأبخصوص وقتي اهميت پيدا مي كرد كه مسافري مجبور بود در پرواز از مبد

وجود مي آمد كه مشكل و سردرگمي وقتي به . رود بيايدو در آن كشور فكند عبور ثالثي كشور

 در خصوص قانون حاكم بر اين ، در اين صورت.يك پرواز هوايي دچار حادثه مي شدمسافري در 

قوانين و مقررات چه كشوري بايد اجرا شود؟ قوانين و : ه وجود مي آمدف نظر بدعوي اختال

 بايد ،مقررات كشور مبدا، مقصد و يا كشورهايي كه مسافر مورد نظر از فراز آنها عبور كرده است

ليت متصديان ؤو نياز به هماهنگي در مقررات مربوط به مس،؟بنابراينبه مرحله اجرا گذاشته شوند

 .هوايي كامال احساس مي شدحمل ونقل 

 در "حقوق خصوصي هوا"فرانسي با عنوان كن ،به ابتكار و دعوت دولت فرانسه، 1925در سال 

 43 بود كه در زمينه حقوق خصوصي هوايي با حضور ياين اولين كنفرانس. پاريس تشكيل شد

يم گرفتند  در كنفرانس تصمشركت كنندگان.  از جمله كشورهاي اروپايي برگزار گرديد،كشور

 . را تشكيل دهند1بين المللي متخصصان حقوق هواييكميته 

ثر ؤ بخصوص حقوق حمل ونقل هوايي بسيار م،اين كميته در ايجاد و توسعه حقوقي هوايي

عهده ه ليت كار روي موضوع خاصي را بؤوكميته از كميته هاي فرعي متعددي كه هر كدام مس.بود

ليت ؤوجمله مس، از مختلفياتاليت خود روي موضوع تشكيل شده بود و در طول فع،داشتند

ليتهاي خلبان و كاركنان هواپيما ؤوف و مسيمتصديان حمل ونقل هوايي، رهن و اجاره هواپيما، وظا

به اين كميته واگذار نيز وظيفه پيش نويسي كنوانسيوني براي حقوق خصوصي هوايي . فعاليت نمود

  .شده بود

پيش نويس كنوانسيوني را در خصوص مقررات حاكم بر  ،كميته مزبور در جلسه اول خود

ليت متصديان حمل و نقل در مورد جراحات، فوت مسافر و خسارات وارده به كاال را آغاز ؤومس

 در مادريد به طور جدي مورد بحث ومناظره قرار گرفت و 1928اين پيش نويس در سال . نمود

در  .گرديد تصويب ، ورشو تشكيل شده بود در كنفرانس ديپلماتيك كه در1929 در سال سرانجام

                                                 
1. Comité international technique d'experts juridiques aériens (CITEJA).  
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و اسنادي به تصويب رسيده اند   تالشهاي ديگري هم در اين زمينه صورت گرفته،جامعه بين الملل

هاي اصالحي  اين مقاله كنوانسيون ورشو، پروتكل. و مكررا اصالحاتي در آنها صورت گرفته است

ل حقوق حمل و نقل هوايي مد نظر قرار  را با اين هدف كه تحو1999آن و كنوانسيون مونترال 

  .مي كندگيرد، بررسي 

  

  19291 كنوانسيون ورشو -1

 امضا 1929 اكتبر 23 دولت در 23كنوانسيون ورشو پس از تصويب در كنفرانس ورشو، توسط 

 زماني كه حد نصاب الزم از پنج دولت اروپايي مراحل تصويب را در ؛1933 فوريه 13شد و در 

نماينده اي از دولت آمريكا در اين كنفرانس حضور .  الزم االجرا گرديد،دندكشور خود طي كر

 با تسليم اسناد الحاقي به آن پيوست و از طريق اعالن 1934 جوالي 31 ولي اين دولت در ،نداشت

   .رئيس جمهور طبق قانون اساسي آمريكا جزئي از قانون آمريكا شد

 از جمله ،مل ونقل هوايي اهميت بسزايي دارنداين كنوانسيون توسط كشورهايي كه از نظر ح

كنوانسيون ورشو در  .روسيه، آلمان، بريتانيا، كانادا، چين، ژاپن، برزيل و هند پذيرفته و تصويب شد

 مجلس . براي ايران الزم االجرا شد، به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده1354خرداد ماه 

ي اجراي كنوانسيون ورشو را در پروازهاي داخلي ه ا طي ماده واحد1364شوراي اسالمي ايران در 

2.نيز پذيرفت
  

. كنوانسيون ورشو نقطه عطفي در پيشرفت حقوق بين الملل خصوصي هوايي محسوب مي شود  

 يعني مقررات مرتبط با روابط بين اشخاص خصوصي كه ؛حقوق بين الملل خصوصي هوايي

 و سافر، فرستنده كاال، گيرنده كاالامل ممشمول حمل ونقل هوايي بين الملل مي گردند كه ش

 مقررات مختلفي در خصوص ،قبل از تصويب اين كنوانسيون. استمتصدي حمل ونقل هوايي 

 كشورها تصميم گرفتند مقررات متحد ،با تصويب اين سند. حمل ونقل هوايي اجرا مي گرديد

فاده كنندگان از حمل و نقل تا بدين وسيله حقوق استكنند الشكلي را در بين كليه كشورها اجرا 

 مقررات ، مسافر مي داند كه هر جا و هر زماني كه پرواز كند،بدين ترتيب. هوايي حفظ گردد

                                                 
1. Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, 
Signed at Warsaw on 12 October 1929 ICAO Doc. 7838 (Warsaw Convention). 

مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايران در مورد حمل و « مجلس شوراي اسالمي ايران 1364طبق ماده واحدة مصوب . 2
المللي مذكور در معاهده  نقل مسافران، بار و اثاثيه در پروازهاي داخل كشور در حدود مسؤوليت مقرر در پروازهاي بين

المللي منعقده در ورشو و پروتكل اصالحي آن كه در   و نقل هوايي بينمربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل
  .475 – 474، صص 1364مجموعه قوانين . »باشد ، مي1345الهه به امضا رسيده، موضوع مصوب 
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در مقابل، متصدي حمل نيز از . ليت متصديان حمل و نقل وجود داردؤوهماهنگي در خصوص مس

 محموله خود را در ن واليت خود آگاه است و مي تواند ترتيبي اتخاذ كند كه مسافرؤوميزان مس

  .)Vershoor, 1983 p. 55(مقابل خسارت هاي احتمالي بيمه نمايد

بزودي اهميت كنوانسيون براي همه كشورها روشن شد و اكثر كشورهاي جهان به اين 

  : اشكال اساسي براي كنوانسيون ورشو مطرح بودسه. كنوانسيون پيوستند

ليت متصدي حمل براي هر مسافر ؤول مسافر مس اين كنوانسيون در مورد حم22اوال مطابق ماده 

ليت متصدي حمل ؤو فرانك و در مورد حمل كاال و لوازم شخصي ثبت شده مس125000به مبلغ 

اين مبالغ بر حسب فرانك فرانسه كه  . فرانك محدود مي گردد250در مورد هر كيلو گرم به مبلغ 

اين مبالغ در  .1 محاسبه مي گردد،م استمعادل شصت و پنج و نيم ميليگرم طال به عيار نهصد هزار

دليل كاهش ارزش پول موجبات نارضايتي ه  ولي بتدريج ب، قابل توجه بوده است1929 سال

  . را فراهم آوردمسافران 

اگر متصدي . ليت متصدي حمل  نقش اساسي داردؤو تقصير متصدي حمل و نقل در مس"ثانيا

 بسياري از .2ليتي متوجه او نخواهد شد، مسؤوستشده انمرتكب تقصير كه حمل و نقل ثابت كند 

 به وضعيت با توجه. ليت مخالف بودندؤو از جمله اياالت متحده با اين نوع از مس،كشورها

ليت مبتني بر تقصير، گزينه ؤو و لزوم حمايت از آنها، مس1929سال متصديان حمل و نقل در 

                                                 
   و پنج  مبلغ يكصد و بيست  هر مسافر به  براي  و نقل  حمل  متصدي  مسافر مسووليت  در مورد حمل- )1 (- 22  ماده. 1

   به  خسارت  دهد كه  خود راي  قانون  طبق، كند  مي رسيدگي   قضيه  به  كه  دادگاهي هر گاه.  گردد  محدود مي ار فرانكهز
 با انعقاد قرارداد  الوصف مع. نمايد  تجاوز  فرانك125000 اقساط مزبور نبايد از   برابري ارزش،  گردد اقساط پرداخت

   لوازم  در مورد حمل-  2.  نمود  را توافق  بيشتري  حدود مسووليت  توان  مسافر مي و  و نقل  حمل  متصدي  بين مخصوص
     محدود  فرانك250 مبلغ   به  در مورد هر كيلوگرم  و نقل  حمل  متصدي  مسووليت-  كاال   يا حمل  شده  ثبت شخصي

   لزوم  و در صورت  اظهار نموده  اي  ويژه  ارزش ل و نق  حمل  متصدي  به  بسته  تحويل  هنگام  فرستنده  مگر آنكه، گردد مي
   ارزش  از ميزان  كه  است  مبلغي  پرداخت  به  موظف  و نقل  حمل  متصدي  صورت در اين.  باشد  پرداخته  اضافي وجه

   توسط فرستنده حويل ت  هنگام  كاال به  واقعي  مبلغ مزبور از ارزش  كند كه  ثابت  مگر آنكه، بيشتر نخواهد بود اظهار شده
   و نقل  حمل  متصدي وليتؤ مس، باشد  مسافر مي  عهده  آنها به  نگهداري  مسووليت  كه  در مورد اشيايي- 3.  بيشتر است

   معادل  كه  فرانسه  فرانك  بر حسب  مبالغ مذكور در فوق- 4.  كند  هر مسافر تجاوز نمي  به  نسبت  هزار فرانك از پنج
   در هر پول  ارز آن  هم  به  توان  مبالغ را مي اين.  شود  مي  محاسبه ، است  عيار نهصد هزارم  طال به  ميليگرم65) 1)/ (2(

  . نمود تبديل )  غير كسري (   عدد صحيح  تا نزديكترين  ملي رايج

   او كليه  خود و عاملين ند كه ك  ثابت  و نقل  حمل  متصدي  كه  در صورتي-  ) 1( ":  كنوانسيون ورشو 20  ادهطابق مم. 2
 او مقدور   او و عاملين  براي  تدابيري  اتخاذ چنين يا آنكه,  اند  اتخاذ نموده  از بروز خسارات  جلوگيري  را براي تدابير الزم

  كند كه   ثابت  و نقل  حمل  متصدي  چنانچه،  شخصي  بار و لوازم  در مورد حمل- 2 .  نخواهد بودمسؤول -    است نبوده
  يا ناوبري)   زمين  هواپيما در روي  مربوط به  خدمات انجام (   و هندلينگ  در امر خلباني  از خطايي  ناشي  وارده خسارت

 نخواهد  لؤو مس، اند  داشته  معمول  احتراز از خسارات  براي  را از هر حيث  تدابير الزم  او كليه  و او و عاملين  است بوده
 .ين ماده در پروتكل الهه حذف شده است ا2بند  ".بود
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ل پيشرفت صنعت هوانوردي و توسعه دليه  اما بعد از جنگ دوم جهاني، ب،مناسبي بوده است

طور مطلق در برابر خسارات وارده ه شركت هاي حمل و نقل، اصرار دولت ها بر آن بود كه آنها ب

  .ليت داشته باشندؤوبر مسافر مس

 اما پس از پايان ، در زمان تدوين كنوانسيون ورشو، تعداد پروازهاي چارتر بسيار كم بود"ثالثا

موجب ماده يك كنوانسيون ه ب. تعداد اين نوع پروازها بسيار زياد شديافتن جنگ دوم جهاني، 

ورشو، حمل ونقلي كه به وسيله چند متصدي حمل ونقل هوايي به طور متوالي انجام گيرد، چنانچه 

 اعم از ؛ به منزله حمل و نقل واحد تلقي خواهد شد،طرفين متعاهد آن را يك عمل واحد بدانند

ق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد يا طبق چند آنكه حمل ونقل مزبور طب

ضروري بود حمل و نقل هايي . كنوانسيون ورشو متصدي حمل ونقل را تعريف نكرده بود. قرارداد

پروازهاي چارتر انجام مي شوند با وسيله متصديان حمل و نقلي كه طرف قرارداد نيستند ويا ه كه ب

     در كنوانسيون 1961اين مقررات در سال .  تدوين شودهانتعريف و مقررات مخصوص آ

اصالحات وارده به كنوانسيون . گرديدا تهيه و تصويب خارنام كنوانسيون گوادااله جداگانه اي ب

  .درد بررسي مي گ"ا ذيالخارورشو و همچنين كنوانسيون گواداال

  

  1 الهه1955 پروتكل - 2

ن حقوق و نواقص، كميته بين المللي متخصصا تعارض ها منظور رفع ابهام ها،ه  ب1938در سال 

ليت متصدي حمل و نقل در ميزان مسؤو. كنوانسيون ورشو گرديددار تجديد نظر در ه هوايي، عهد

كميته مي . الت متحده آمريكا بود از جمله ايا،برابر مسافر و كاال مورد انتقاد بسياري از كشورها

  . مذكور در كنوانسيون ورشو نيز تجديد نظر مي نمودليت متصدي حملمسؤو در ميزان بايست

ه حقوقي آن،  و كميته وجود آمدب 2)ايكائو( سازمان بين المللي هواپيمايي كشور 1945در سال 

مر تجديدنظر در  از جمله ا،ن حقوق هوايي را در زمينه هاي مختلفمطالعات كميته متخصصا

نظر در كنوانسيون ورشو آماده سي را براي تجديد ايكائو پيش نوي. عهده گرفته  بكنوانسيون ورشو

در كنفرانس .  در كنفرانس ديپلماتيكي در الهه به بحث و بررسي گذاشت1955 و در سال كرد

                                                 
1. Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International 
Carriage by Air, Signedat Warsaw on 12 October 1929, Done at the Hague on 28 September 1955, 
the Hague Protocol 1955, ICAO Doc. 7632. 

: ركبراي اطالعات بيشتر در خصوص اين سازمان .  تاسيس شد1944شوري در سال سازمان بين الملل هواپيمايي ك. 2
  . به بعد44 ص )1380فروزش، : تبريز (حقوق بين الملل هواييمنصور جباري، 
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 مختلف و هشت مستمع از اتحاديه حمل و نقل بين المللي هوايي ي نماينده از كشورها45 ،الهه

  .صويب كردكنفرانس پروتكل مزبور را ت. شركت كردند 1 )ياتا(

 كشور در اوت 31 مقرر كرده است، با تصويب 22گونه كه ماده   الهه، همان1955پروتكل    

 ورشو صورت داد، يكي از مهمترين تغييراتي كه پروتكل الهه در كنوانسيون .گرديد اجرا 1963

. ليت متصدي حمل ونقل نسبت به مرگ يا جراحات وارده به مسافر بودافزايش ميزان مسؤو

 يعني ؛ فرانك250,000 فرانك به 125000ليت متصدي حمل از ؤوموجب اين پروتكل ميزان مس هب

ليت ؤودنبال نارضايتي آمريكا از رژيم مسه اگر چه اين پروتكل ب. به دو برابر افزايش يافت

 ولي ،ليت تدوين يافتؤوكنوانسيون ورشو و تالش اين كشور براي ارتقاي استانداردهاي مس

استانداردهاي . بودناراضي  اين كشور از اصالحات انجام شده .وتكل را تصويب ننمودپراين آمريكا 

ي بعضي از دولت ها.  باالتر از حد تجديد نظر مذكور بود،اياالت متحده براي جبران خسارت

  .ليت بيشتر متصدي حمل بودندؤو خواهان ميزان مساروپايي نيز

  

  19612ا خار كنوانسيون گواداال-3

عامل حمل و نقل كسي است .  است مربوط به عامل حمل ونقلخارنوانسيون گواداالموضوع ك   

     ولي مستقيما با مسافر و يا فرستنده كاال قراردادي منعقد ،كه مسافر و يا كاال را حمل مي كند

ليت ؤوكنوانسيون متصدي حمل ونقل طرف قرارداد و عامل حمل ونقل را تعريف و مس. نمي نمايد

منظور از متصدي حمل ونقل طرف قرارداد، شخصي است كه طبق .  مشخص مي كندهر كدام را

بين او و مسافر يا فرستنده كاال يا شخصي كه از طرف مسافر و قرارداد مقررات كنوانسيون ورشو، 

 شخصي است غير از ، ولي منظور از عامل حمل ونقل،كند، انعقاد يافته است يا فرستنده اقدام مي

 طرف قرارداد كه طبق اختياراتي كه از طرف متصدي حمل ونقل طرف قرارداد متصدي حمل ونقل

  .3 عهده دار انجام تمام يا قسمتي از حمل و نقل مي گردد،به او اعطا گرديده

مطابق اين كنوانسيون، متصدي حمل ونقل، عامل حمل و نقل، متصدي حمل و نقل پروازهاي 

ل ؤو خسارات وارده به مسافر و كاالي وي مس ممكن است براي،چارتر و آژانس هاي مسافرتي

                                                 
: ركدر خصوص اين اتحاديه تر براي اطالعات بيش.  تاسيس شد1944اتحاديه بين المللي حمل ونقل هوايي در سال . 1

  .78- 62ص صهمان، 

2. Convention Supplementary to the Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules 
Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other Than the Contracting 
Carrier, Signed in Guadalajara, on 18 September 1961, [Guadalajara Convention 1961]. 

  .اراخكنوانسيون گواداال 1 ماده. 3
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اينكه پنج دولت آن را تصويب ، پس از 1964ارا در اول مي خكنوانسيون گواداال. شناخته شوند

 . اين كنوانسيون را تصويب كرده است1354ايران در ارديبهشت سال . كردند، اجرا گرديد
  

  1نامه مونترال  موافقت-4

ايجاد كرد ز ابتدا با تغييراتي كه پروتكل الهه در كنوانسيون ورشو  آمريكا ا،طور كه ذكر شد همان

 هزار 125000ليت متصدي حمل مطابق كنوانسيون ورشو براي هر مسافرميزان مسؤو. موافق نبود

ليت متصدي در پروتكل با دو برابر شدن ميزان مسؤو.  بود دالر آمريكا8300فرانك بود كه برابر با 

رت خريد علت تورم بعد از جنگ جهاني دوم، قده ب.  دالر افزايش يافت16600الهه، اين ميزان به 

 دالر آمريكا 8300از  ليت متصدي حمل و نقلن مسؤو بود و افزايش در ميزادر آمريكا كاهش يافته

ر آمريكا، به نسبت هزينه هاي مرافعات و حق الزحمه وكال و استانداردهاي داخلي ال د16600به 

 15 دولت آمريكا تصميم گرفت با اخطار مورخ ،هر حاله ب. ريكا، كم بودجبران خسارت در آم

  .)Barta, 2003 p. 15 ( خروج از كنوانسيون ورشو را اعالم نمايد1965دسامبر 

دبير . ماه بعد از اعالن نافذ مي گرددشش  كنوانسيون ورشو، اخطاريه خروج 39 ماده 2مطابق بند 

فورا از متصديان حمل و نقل هوايي خواست در ) ياتا(هوايي كل اتحاديه حمل و نقل بين المللي 

ليت متصديان ؤوصورت تمايل با نهادهاي هوانوردي آمريكا قراردادهاي دو جانبه منعقد و ميزان مس

با حمايت ياتا، متصديان حملي كه به مقصد .  دالر آمريكا افزايش دهند75000حمل ونقل را به 

ت يأ موافقتنامه اي با ه،روازي از آمريكا به خارج از آن داشتندآمريكا پرواز مي نمودند و يا پ

ليت ه موجب آن حدود مسؤو در مونترال منعقد نمودند كه ب1966در مي  2هوانوردي آمريكا

  كه شامل هزينه هاي اقامه دعوي و حق الوكاله وكيل دالر آمريكا75000يان حمل و نقل به متصد

  . بود تعيين شد

يك پروتكل  )Vershoor, 1983 p. 94( ، كه به قرارداد مالتا معروف است1966ال موافقتنامه مونتر

طور دو ه بلكه يك قرارداد دو جانبه خصوصي است كه ب ،الحاقي به كنوانسيون ورشو نيست

موجب آن، مفهوم ه ب. نوردي امريكا منعقد شدت هوان هر يك از متصديان حمل ونقل وهيأبي جانبه

 در اسناد .)Matte, 1981 pp. 454-468(حقوق خصوصي هوايي مطرح شدليت درمسؤوجديدي از 

ليت مبتني بر بود كه در اين موافقتنامه به مسؤوليت متصدي حمل مبتني بر تقصير قبل از آن، مسؤو

                                                 
1. Agreement Relating to Liability Limitation of the Warsaw Convention and the Hague Protocol, 
CAB Order No. 18900 of May 1966 [Montreal Agreement 1966].  
2. US Civil Aeronautical Board. 
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ليت ه طور كتبي ميزان مسؤوموافقتنامه مونترال از متصديان حمل خواسته است ب .تغيير يافت 1خطر

  . ش  بليت به مسافر اطالع دهندهنگام فروه خود را ب

ليت متصديان حمل به جبران ؤو مس،تغيير مهم ديگري كه در اين موافقت نامه به چشم مي خورد

"آسيب هاي شخصي"
"صدمات بدني"جاي اين عبارت ه در اسناد قبلي ب. است 2

. ذكر شده بود 3

"آسيب هاي روحي"اين امر ادعاي جبران خسارت براي
 همچنانكه دادگاه ، را ممكن مي سازد4

موافقتنامه مونترال، با تغييرات مهمي كه تحول . بدان حكم داد 5لنيا در دعواي كريستاخش كاليفورب

قبال دولت هاي اروپايي و ژاپن اساسي در حقوق حمل و نقل هوايي محسوب مي شود، موجب است

تغيير در مبناي . نددر كشورهاي خود وضع نمودرا طوري كه اين دولت ها مقررات مشابهي ه ب شد؛

 و 1971 از جمله در پروتكل ،ليت متصدي حمل و نقل موجب شد تا دولتها در اسناد بعديؤومس

ليت پيروي ؤو از اين نوع مس، توضيح داده مي شود" كه متعاقبا1975چهار پروتكل الحاقي مونترال  

  .كنند

  

  6 1971 پروتكل گواتماال -6

، دولت آمريكا از دولت لهستان 1966، در چهارم مي 1966ال نامه مونتر دنبال انعقاد موافقته ب

  نمايد و همچنين از ايكائو منتفي تقاضا كرد اعالن خروج از كنوانسيون را) امين كنوانسيون(

 ,Martin( ليت و اصالح مجدد كنوانسيون ورشو تالش نمايدؤوخواست در مورد افزايش حدود مس

1988 pp. 74-91(. ديگر  موجب تبعيض شهروندان آمريكايي از آشكارا 1966ال نامه مونتر موافقت

براي . مسافراني شده بود كه براي مسافرت از متصديان حمل ونقل هوايي استفاده مي كردند

جلوگيري از مشكالت احتمالي آينده ناشي از اين تبعيض، اصالح مجدد كنوانسيون ورشو و 

 ضروري به نظر مي 1966 موافقتنامه مونترال ليت متصديان حمل به حدؤورساندن ميزان و نوع مس

  .رسيد

                                                 
1. Strict liability. 
2. Personal injury. 
3. Wounding or bodily injury. 
4. Mental injury.  
5. Krystal v. BOAC and British Airways; Schooner’s Case Law Digest, Air Law, Vol. ll, 
1977.P.117. 
6. Protocol 1977.P.117.to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to 
International Carriage by Air, Signed at Warsaw on 12 October 1929 as amended at The Hague on 
28 September 1955, [Guatemala City Protocol, 1971]. 
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  ، بلكه همه ؤوليت متصدي حمل ونقلپيش نويس مفصلي تهيه گرديد كه نه فقط حدود مس   

 از ، دولت21 توسط 1971 مارس 8اين پيش نويس در . جنبه هاي سيستم ورشو را دگرگون نمود

طي را مد نظر قرار يراي الزم االجرا شدن شرااين پروتكل ب. جمله اياالت متحده آمريكا امضا گرديد

 پروتكل، اين سند در 20موجب ماده ه ب. ط مزبور تامين نگرديده استيداده است كه تاكنون شرا

 مشروط بر اينكه ؛نودمين روز پس از سپرده شدن سي امين سند تصويب الزم االجرا خواهد شد

طبق آمار  كيلومتر-به ماخذ مسافر) اي منظمپروازه(مجموع ترافيك هوايي بين المللي برنامه اي 

هاي هواپيمايي پنج دولتي كه اين لي هواپيمايي كشوري در مورد شركت سازمان بين المل1970سال 

 درصد مجموع ترافيك هوايي بين المللي برنامه 40 حداقل بالغ بر ،پروتكل را تصويب نموده باشند

اي عضو سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري متصديان حمل ونقل دولت ه) پروازهاي منظم(اي 

 لذا با توجه ،تاكنون فقط يازده دولت اين پروتكل را تصويب كرده اند. در سال مزبور گرديده باشد

  .به شرط گفته شده، اين پروتكل هنوز الزم االجرا نشده است

  :آنها عبارتند ازوجود آورد كه برخي از ه پروتكل گواتماال تغييرات مهمي در سيستم ورشو ب   

 از جمله در مورد ،ن در كليه مواردامتصدي حمل در خصوص جراحات وارده به مسافر .1

 .ل خواهد بودؤومرگ يا جراحات منتج از هواپيماربايي يا خرابكاري و غيره مس

)Vershoor, 1983 p. 95( 

 ،ليت متصدي حمل در مورد مرگ يا جراحات وارده به مسافرؤوميزان مس .2

 اين ميزان، غرامت كليه خساراتي خواهد بود كه براي مرگ .رانك خواهد بودف1,500,000

 .يا جراحات وارده تعلق خواهد گرفت
ليت ؤودر اين پروتكل، برخالف اسناد قبلي، در مورد تاخير در حمل اشخاص، مس .3

 .است فرانك 62500ميزان آن براي هر مسافر  متصدي حمل مشخص شده است و
 .1را مقرر داشت  اولين بار پرداخت غرامت براي تاخير در حمل و نقل كاالپروتكل گواتماال براي

علت ه معموال دادگاهها براي تاخيري كه ب. اين موضوع در كنوانسيون ورشو پيش بيني نشده بود

 اما اگر تاخير به علت ديگري ،خسارتي تعيين نمي كنند، شرايط اضطراري صورت گرفته باشد

در صورتي كه متصدي حمل  .د غرامت مناسب براي مدعي پرداخت شود باي،صورت پذيرفته باشد

                                                 
  .7 ماده پروتكل گواتماال،. 1
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ليتي در مورد ، مسؤوكليه اقدامات الزم را براي جلوگيري از تاخير انجام داده استاثبات كند كه 

  .1تاخير نخواهد داشت

 كنوانسيون ورشو و دو پروتكل اصالحي آن، فرانك فرانسه را به عنوان واحد ،همچنانكه ذكر شد

با توجه به تورم و  . براي پرداخت غرامت به متضرر از حمل و نقل هوايي مقرر كرده بودندپولي

سقوط ارزش پول كشورها، ايكائو تصميم گرفت واحد فرانك را به يك واحد بين المللي تغيير 

 . در مونترال به تصويب رسيد1975 چهار پروتكل در سال ، بنابراين.دهد
  

  2 1975رال  پروتكلهاي چهارگانه مونت-7

 از كميته حقوقي اين 1966در سال ) ايكائو(شوراي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري   

 نموده،ليت را بررسي ؤوليت محدود متصديان حمل ونقل و ميزان مسؤوسازمان درخواست كرد مس

در اين . د به آن شورا ارائه كن، پيشنهادهايي راهاي آنل و پروتكمنظور اصالح كنوانسيون ورشو ه ب

درخواست، شورا از كميته حقوقي خواست ناپايداري ارزش طال و پول رايج كشور فرانسه را كه 

 براي اده نيز بررسي و پيشنهادهايي دكنوانسيون ورشو ميزان مسئوليت را بر مبناي آن قرار

 علت ه تا جنگ جهاني دوم ارزش طال ب، در حقيقت)Barta, 2003 p. 22(.جايگزيني آن ارائه دهد

قيمت  علت وجود تورم در بازار آزاد،ه ولي بعد از جنگ دوم جهاني بپايداري آن مورد قبول بود، 

. رسمي تعيين شده براي طال مبناي مناسبي براي تعيين ميزان غرامت براي مسافر و كاالي وي نبود

ضي از طوري كه بعه  ب؛در دعاوي مطروحه، دادگاهها رويه متفاوتي در تعيين غرامت داشتند

دادگاهها ارزش رسمي طال را در تعيين خسارت مد نظر مي گرفتند و در بعضي از دعاوي، ارزش 

  .)Vershoor, 1983 p. 55(طال در بازار آزاد مالك تصميم دادگاهها بود

 كنفرانس . به ثمر رسيد1975در سال مطالعات شوراي سازمان بين المللي هواپيمايي كشور    

در اين كنفرانس .  اصالح كنوانسيون ورشو در شهر مونترال تشكيل گرديدمنظوره ديپلماتيكي ب

نام ه ها واحد پولي ب اين پروتكل. شدتصويب  هاي اضافي چهار پروتكل به نام هاي پروتكل

SDR3 براي دولت هايي . هاي آن كردند را جايگزين فرانك مذكور در كنوانسيون ورشو و پروتكل

                                                 
  .6همان، ماده . 1

2. Additional Protocols to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to 
International Carriage by Air, Signed at Warsaw on October 1929, 25 September 1975 [Montreal 
Protocols]. 

3.. Special Drawing Rights  �������� SDRارزش اين واحد .  ترجمه مي شود"حق برداشت ويژه" به  كهاست
  .وسيله صندوق بين المللي پول مشخص مي شود پولي به
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  و SDRتصويب مي نمايند، خسارت وارده به مدعي بايد بر اساس هاي چهارگانه را  كه پروتكل

 شيوة. مطابق با روش ارزيابي صندوق بين المللي پول در زمان رسيدگي به دعوي محاسبه گردد

. مي گيرد  صورت  روشي كه هر كشوري تعيين مي كند، به پول رايج كشورها بهSDRتبديل 

  :عمل آوردنده ل در اسناد قبلي بهاي چهارگانه اصالحاتي به شرح ذي پروتكل

ليت متصدي حمل ونقل را در خصوص صدمات ؤو، واحد پولي مس1پروتكل الحاقي شماره 

پروتكل الحاقي .  تغيير دادSDR به ،وارده به مسافر كه در كنوانسيون ورشو به فرانك تعيين شده بود

صدي حمل ونقل را به ليت متؤو در خصوص مس1955 مقادير مندرج در پروتكل الهه ،2شماره 

SDRليت ؤو را در مورد ميزان مس1971، پروتكل گواتماال 3پروتكل الحاقي شماره .  تغيير داد

بنابراين، اين سه پروتكل الحاقي، . تبديل نمود SDR و آن را به متصدي حمل ونقل اصالح نمود

بار   يك، بود كنوانسيون ورشو را كه در پروتكل هاي الهه و گواتماال اصالح شده22ماده 

ليت متصدي حمل و نقل را در ؤو براي نخستين بار مس4پروتكل الحاقي شماره . ديگراصالح كردند

 .مشخص نمود   SDRمورد كاال تغيير داد و ميزان آن را با 

 ژوئن 14 از ،4 و پروتكل الحاقي شماره 1996 فوريه 15 از 2 و 1پروتكل هاي الحاقي شماره 

     1.اندشده  اجرا 1998

 

1999 كنوانسيون مونترال - 8
2

  

، مربوط به يكپارچه كردن برخي مقررات حمل ونقل بين المللي هوايي،  1999كنوانسيون مونترال 

علت ضعف كنوانسيون ورشو و اصالحات آن به منظور روز آمد ه نتيجه تحوالت مهمي بود كه ب

حات متعددي كه در رغم اصال علي. ليت متصديان حمل ونقل هوايي صورت گرفتؤوكردن مس

ري از كشورها، وسيله ايكائو صورت گرفت، بسياه  ب1975 تا سال 1955كنوانسيون ورشو از سال 

ليت متصديان حمل ونقل هوايي ؤون هوايي، در خصوص  ميزان و نوع مسدر حمايت از مسافرا

انجام نقل ثري براي به روز نمودن اسناد حمل و ؤايكائو در اين مدت اقدام م. رضايت نداشتند

 ازجمله اياالت متحده آمريكا با كنوانسيون ،همين امر موجب شد بعضي از كشورها.  بودنداده

ليت خود در ن حمل ونقل هم خواهان افزايش مسؤومتصديا. ورشو و اصالحات آن مخالفت نمايند

                                                 
1. Air Law, Status of Certain International Air Law Instruments, ICAO Journal, vol. 53, no. 6 July/ 
August 1998, P.23. 
2. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal, 28 
May 1999. 



  

  

  

  1388، بهار و تابستان 26سال يازدهم، شماره / پژوهش حقوق و سياست   54

 يكجانبه ه طورطوري كه در بعضي از كشورهاي توسعه يافته، آنها به  ب؛برابر مسافر و كاال بودند

كه نمونه اي از آن قرارداد  افزايش دادند SDR 100,000 ارا تليت خود در برابر مسافر ميزان مسؤو

 1988در سال . ت هوانوردي آمريكا بود كه در صفحات قبل مطرح شديأمتصديان حمل و نقل با ه

به ايتاليا پرواز ليت، براي متصديان حمل ونقلي كه نوني در ايتاليا، همين ميزان مسؤوبا تصويب قا

 در ژاپن سيستم دو گانه اي در خصوص مسئوليت متصديان حمل و نقل .1 تعيين گرديد،كردندمي 

ات وارده به طور كامل در برابر خساره مطابق آن، متصديان حمل ونقل ب .در برابر مسافر ايجاد شد

ورت مطلق بوده و صه  ب 100,000SDRه مسئوليت آنها تا مبلغ طوري كه بمسافر مسئول هستند، 

براي جلوگيري از وقوع خسارت  كليه اقدامات الزم را كه ت كندباثادر صورتي كه متصدي نتواند 

 اين يك نوع آوري در تاريخ )Abe, 1993(.، بايد كليه خسارات وارده را جبران نمايدانجام داده

 متصديان حمل و اين ابتكار ژاپن، مبناي تصميم. مسئوليت متصديان حمل ونقل محسوب مي شود

. پور شدمدر كواالال) ياتا( اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي 1995نقل هوايي در اجالس 

موجب آن ه ي را امضا كردند كه بكننده در اين اجالس موافقتنامه امتصديان حمل و نقل شركت 

ون ورشو، براي  كنوانسي22 ماده 1پذيرفتند مسئوليت آنان در قبال خسارات قابل جبران در بند 

 آن كنوانسيون، تا 17بدني در محدوده مفهوم ماده  مدعيان جبران خسارت براي فوت و جراحت

طوري كه براي اين ميزان مسئوليت، امكان توسل به دفاعيات ه  ب؛باشدSDR  100,000سقف 

 متصديان مزبور براي خسارات .2 كنوانسيون ورشو وجود نداشته  نباشد20 ماده 1موضوع بند 

طبيعي است كه موافقتنامه بين . بيشتر از ميزان مذكور مسئوليت مبتني بر تقصير را پذيرفتند

وسيله دولتها ه موافقتنامه ب. متصديان حمل و نقل اشكال اساسي دارد و آن الزام آور نبودن آن است

اي اين هر حال با امضه  ولي ب،تصويب نشده بود كه متصديان حمل ملزم به رعايت مفاد آن باشند

 معياري ؛موافقتنامه،  نوع و ميزان مسئوليت قابل قبول براي متصديان و بيمه گران مشخص گرديد

ابتكار ژاپن در خصوص مسئوليت . پذيرفته شد 1999كه بعدها در كنفرانس ديپلماتيك سال 

كتبر  ا17شورا در . روشده متصديان حمل ونقل، از طرف شوراي اتحاديه اروپا نيز با استقبال روب

                                                 
1.Law No. 274 of 7 July 1988 – ”Limit of Liability in International Carriage by Air“. 

 او   خود و عاملين  كند كه  ثابت  و نقل  حمل  متصدي  كه در صورتي) 1(":  كنوانسيون ورشو مقرر مي دارد20ماده . 2
 او  ن او و عاملي  براي  تدابيري  اتخاذ چنين يا آنكه،  اند  اتخاذ نموده  از بروز خسارات  جلوگيري اي را بر  تدابير الزم كليه

 كند   ثابت  و نقل  حمل  متصدي  چنانچه،  شخصي  بار و لوازم  در مورد حمل- 2.  نخواهد بود  مسئول،  است مقدور نبوده
  يا ناوبري)   زمين  هواپيما در روي  مربوط به  خدمات انجام (  و هندلينگ ي در امر خلبان  از خطايي  ناشي  وارده  خسارت كه

 نخواهد   مسئول، اند  داشته  معمول  احتراز از خسارات  براي  را از هر حيث  تدابير الزم  او كليه  و او و عاملين  است بوده
 ".بود
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 قانون قابل اعمال در خصوص مسئوليت متصديان حمل ونقل در پروازهاي داخلي و بين 1998

 در حقيقت عامل ديگري بود كه كنفرانس ديپلماتيك ،تصويب اين قانون.  تصويب نمودراالمللي 

 زيرا اروپا سهم قابل ، مجبور بود مصوبه اتحاديه اروپا را مالك تصميم خود قرار دهد1999سال 

  .1وجهي از نظر تعداد متصديان حمل ونقل و تعداد پروازهاي بين المللي داردت

 188ايكائو سازماني است كه .  به فكر نوسازي سيستم ورشو بيفتداين عوامل موجب شد ايكائو   

 سياسي خود را منعكس مي كنند، هر كدام وضعيت ، هر كدام نظرهايكشور در آن عضويت دارند

بنابراين، براي اينكه ايكائو به . ند و صنايع هوانوردي آنها هم يكسان نيستاقتصادي متفاوتي دار

به تالشي و كند  طوالني را طي ي بايد راه، همه كشورها باشدورد پذيرشنتيجه اي برسد كه م

  .مضاعف دست بزند

 بعد از جلسه اكتبر ،تالش شوراي ايكائو براي كار روي موضوع مسئوليت متصديان حمل و نقل   

 گروه كاري  .2دبيرخانه ايكائو گروه كاري را بدين منظور تشكيل داد. شروع شد »تايا« 1995ال س

 به شوراي 1996خود را در اكتبر  نتيجه مطالعات ودادند  3 دو دوره جلسه تشكيل1996در سال 

كه سي امين نشست خود را كه شوراي ايكائو از كميته حقوقي ايكائو خواست . ايكائو ارائه نمودند

 در اين .4 به بررسي موضوع مربوطه اختصاص دهد، تشكيل خواهد شد1997 مي 9 آوريل تا 28از 

مشكالت موجود را بررسي و  تلف حضور يافته،ت نمايندگي از كشورهاي مخ هيأ61نشست 

كميته پيش نويس . پيش نويس ارائه شده مطرح كردندخصوص  خود را در انتقادها و پيشنهادهاي

به دليل اينكه منافع دولتها با هم متفاوت . ماده ارائه به كنفرانس ديپلماتيك تشخيص دادرا نهايي و آ

دولت . رو بوده است، كنفرانس با طيف وسيعي از نظرهاي مختلف دولت هاي شركت كننده روب

                                                 
1. Council Regulation (EC), No. 2027/97 of 9 October 1997, Published in Official Journal L 285 
on 17 October 1997; reproduced in Uniform Law Review 1999, 114. 

تهيه و  . با روش كاري آن با موارد مشابه متفاوت بود، اي كه در تهيه كنوانسيون مونترال در ايكائو دنبال شدرويه. 2
 ،في كه به عهده آن گذاشته مي شوددبير خانه وظاي. سازمان است خانه ها در ايكائو بر عهده دبير تنظيم پيش نويس

. آن را به گزارش دهنده يا يكي از كميته هاي فرعي كميته حقوقي ارجاع مي دهد ،بررسي و پس از انجام وظائف خود
 تهيه يسكميته حقوقي پيش نوي. كميته فرعي گزارش را مطالعه و بررسي و سپس آن را به كميته حقوقي تسليم مي كند

در خصوص تفاوتهاي روند تهيه اين پيش نويس با رويه قبلي ايكائو به . و به دولتها و شوراي ايكائو تسليم مي كند
 :مقاله دكتر ميلده مراجعه فرماييد

Doc. 7669-139/3, Attachment A-Procedure for the preparation of draft Conventions.  
Michael Milde, Liability in International Carriage by Air: The New Montreal Convention, Annals 
of Air and Space Law (1999, Vol. XXIV), pp. 7-10.  

  :1996 جون 10- 12 و جلسه دوم در 1996 فوريه 13 و 12جلسه اول در روز هاي  .3
LC 30 – WP/4-2 and LC 30 – 1 P/1. 
4. Attachment A to C – WP/1057; The Rapporteur was Mr Vijay Poonoosamy of Mauritius. 
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حمايت خود را از پيش نويس تهيه شده اعالم ، ي با پيش نويس موافق بودهيآمريكا كشورهاي هاي

 مثال دولت هند مسئوليت مطلق را به ؛انتقادهاي بسياري از سوي دولتها مطرح شد ،لبتها. كردند

به نظر آنها، در صورت تصويب آن، بقاي متصديان حمل و نقل . ضرر متصديان حمل تلقي نمود

 حمايت هماين ديدگاه از سوي دولت هاي آفريقايي و عربي . هوايي با خطر مواجه خواهند شد

  .1گرديد

دليل طرح ديدگاه هاي متفاوت، رئيس كنفرانس تصميم گرفت كميته اي براي ه  ب،حالهر ه ب

 ارائه به كنفرانس كميته پيش نويس را براي. تشكيل دهدجمع آوري نظريات و تجزيه و تحليل آنها 

 به اطالع نمايندگان دولتها در كنفرانس رساند كه با 1999 مي 25و آن را در نمود ديپلماتيك آماده 

 به مرحله اجرا در 2003 مونترال در چهارم نوامبر 1999كنوانسيون .  تصويب گرديدوسانسسكن

ين  به ا2004اتحاديه اروپا در ژوئن .  اندشده 2 كشور به آن ملحق90 )2009 مي (تاكنون. آمد

 بسياري به كنوانسيون ورشو وارد مي شد كه در كنوانسيون ايرادهاي. كنوانسيون پيوسته است

  :  تا حدودي اشكاالت مزبور برطرف گرديدمونترال

هاي آن  در مقررات پروتكلفقدان يكپارچي . ند مرحله اصالح شده بودكنوانسيون ورشو در چ .1

 كنوانسيون مونترال .موجب شده بود كشورها در زمينه هاي مهم با هم اتفاق نظر نداشته باشند

ات يكساني را  مقررديگر بار موجب شد جامعه جهاني در مورد سندي به تفاهم برسد كه يك

  . و نقل هوايي به مرحله اجرا گذاشتد حملردر سطح جهاني در مو

 به زبان فرانسه تنظيم شده بود كه ترجمه هاي مختلف آن موجب ايجاد رويه  ورشوكنوانسيون .2

 زبان عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، كنوانسيون مونترال به شش. هاي متفاوتي شده بود

 .بان معتبرند زاست كه هر شش پانيولي تدوين شدهسروسي و ا
با توجه به گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي و تغييرات اساسي در وضعيت اقتصادي جوامع،  .3

 منطقي ، كه كنوانسيون ورشو بر آن اساس تدوين شده بود،ني بر تقصيرتپذيرش مسئوليت مب

خاطر تامين امنيت بيشتر ه ن بمسافرا.  و متصديان حمل ونقل نبود به نفع مسافر ونبوده
                                                 
1. DCW Doc. No. 8 & DCW Docs. No. 12 and No. 27 & DCW Doc. No. 33, 15/5/99 & DCW 
Doc. No. 36, 19/5/99. 

 آلباني،  استراليا،:اند دولتهاي ذيل كنوانسيون مونترال را امضا نموده و در كشور خود آن را تصويب كردهاز جمله . 2
ورد، كلمبيا،  بحرين، باربادس، بلژيك، بليز، بنين، بتسوانا، بلغارستان، كامرون، كانادا، كيپبسني هرزگوئين، اتريش، 

جزيره قبرس، جمهوري چك، دانمارك، استوني، فنالند، فرانسه، گامبيا، آلمان، يونان، لهستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، 
كزامبورگ، مالت، مكزيك، موناكو، مغولستان، ناميبيا، هلند، نيوزلند، نيجريه، نروژ، پاناما، ژاپن، جردن، كنيا، كويت، لو

پاراگوئه، پرو، پرتغال، قطر، روماني، گرانيدا، وستت ونسان، عربستان سعودي،  اسلواكي، اسلوني، اسپانيا، سوئد، سوريه، 
 .  و اتحاديه اروپا، كرهستانمقدونيه، تانگو، امارات متحده عربي، تانزانيا، آمريكا، انگل
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 .دليل نياز به جلب مشتري، نياز به تغيير اساسي در نوع مسئوليت داشتنده ومتصديان ب

اين كنوانسيون،  21 بر اساس ماده. ليت دوگانه اي را تصويب نمودكنوانسيون مونترال مسؤو

 ميزان،  تا اين، مسؤوليت مطلق دارد، به عبارت ديگرSDRمتصدي حمل تا يكصد هزار 

 در رديف .1تواند مسؤوليت خود را محدود كرده يا ناديده بگيرد متصدي مسؤول است و نمي

مبناي تقصير  دوم، مسؤوليت متصدي حمل در قبال خسارات بيشتر از محدوده فوق بر

 كند كه خسارت وارده ناشي از قصور و يا اثبات با اين توضيح كه وي بايد بتواند ؛خواهدبود

 مسؤوليت ،با اين وصف. فعل غيرقانوني او يا كاركنان يا نمايندگان او نبوده استفعل يا ترك 

 مقصر نبودن خواهد بود كه وي بتواند SDRمتصدي حمل در صورتي محدود به يكصد هزار 

 .خود را اثبات كند
مسافر پس از تصويب پروتكل الهه، دو موضوع جديد براي تعداد با افزايش قابل توجه  .4

تصديان حمل مطرح بود كه در  زمان تصويب كنوانسيون ورشو و پروتكل الهه مسافران و م

مطابق . بود امكان صدور سند واحد براي حمل و نقل جمعي ، نخست:قابل پيش بيني نبود

 اما گاهي اتفاق ،صادر مي شداي  بليت جداگانه مي بايستكنوانسيون ورشو، براي هر مسافر 

هم مسافرت نمايند و يا موسسه اي كه كاركنانش براي انجام مي افتد كه گروهي قصد دارند با 

 اگر متصدي حمل و نقل اجازه داشته باشد بليت ،ه طور مرتب سفر كنندماموريت اداري بايد ب

 وي خواهد توانست با سرعت بيشتر و با هزينه كمتر امور مربوط به مسافران ،جمعي صادر كند

  .را انجام دهد

 لزومينولوژي رايانه اي، در بسياري از موارد صدور بليت به شكل فعلي دوم اينكه با پيشرفت تك

 بهاي بليت را با استفاده ،گاهي مسافران با استفاده از تلفن و اينترنت رزرو خود را انجام داده. ندارد

 ديگر نيازي به مراجعه به آژانس هاي ، به اين ترتيب.از كارت هاي اعتباري پرداخت مي كنند

براي متصديان حمل و نقل هم به صرفه خواهد بود در ضمن، . خريد بليت نخواهد بودمسافرتي و 

  .اگر الزامي به صدور بليت نداشته باشند

 آن ، در مورد 3 ماده1موجب بند ه ب. كنوانسيون مونترال اين دو موضوع جديد را مد نظر قرار داد

: صادر مي گرددمطالب زير حمل و نقل مسافر، يك سند حمل و نقل انفرادي يا جمعي حاوي 

چنانچه مبدا و مقصد در قلمرو يك دولت عضو واقع شده باشد و )اعالم مبدا و مقصد؛ ب) الف

                                                 
خواهان بوده و يا تقصير وي در وقوع خسارت سهيم بوده   باستثناي مواردي كه خسارت، ناشي از تقصير خود،البته. 1

 .است
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يك يا چند محل توقف مورد توافق در سرزمين دولت ديگري واقع شده باشد، اعالم حداقل يكي 

 را حفظ 1مذكور در بند  همين ماده، هر وسيله ديگري كه اطالعات 2مطابق بند .  هااز اين توقفگاه

در صورت استفاده . و نگهداري نمايد، مي تواند جايگزين صدور سند مورد اشاره در بند فوق گردد

كه حاوي اطالعات نگهداري شده در را  كتبي ه اي، متصدي حمل بايد تسليم رسيداز چنين وسيل

 كه براي عدم رعايت ،ههبرعكس كنوانسيون ورشو و پروتكل ال.  به مسافر پيشنهاد نمايد،آن باشد

انسيون مونترال مقرر مي دارد  كنو3 ماده5مندرجات بليت ضمانت اجرا پيش بيني كرده است، بند

مندرجات بليت خدشه اي بر وجود يا اعتبار قرار دادحمل وارد نمي كند و قرارداد نكردن رعايت 

ات مربوط به محدوديت در هر حال تابع مقررات مذكور در كنوانسيون مونترال، از جمله مقرر

  .مسئوليت خواهد بود

اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب «: دارد   كنوانسيون ورشو مقرر مي28ماده  1بند  .5

خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي متعاهد كنوانسيون، در دادگاه محل سكونت متصدي حمل 

حمل و نقل در آنجا منعقد گرديده يا و نقل يا مقر اصلي كار او يا يكي از شعبات او كه قرارداد 

  دعوي در محلي اقامه مي گردد كه مقر، اقامتگاه ، مطابق اين ماده.»عمل آيده در دادگاه مقصد ب

متصدي حمل هم اگر بخواهد مي تواند در . يا محلي است كه متصدي حمل در آنجا شعبه دارد

مسافر حق ندارد در محل . وي نمايد عليه مسافر اقامه دعست،همان محل كه مقر يا اقامتگاه او

دي حمل و نقل اين اختيار  در حالي كه متصود عليه متصدي حمل دعوي مطرح كند،اقامت خ

جهت خواهان را از داشتن چنين اختيار معقولي محروم   كنوانسيون ورشو بي28ماده . را دارد

 كنواسيون. بود منجر شده ي غيرمنطقي به نتايج ن اين اختيار از جانب خواهان نداشت. بود كرده

 مونترال،  كنوانسيون33ماده  2مطابق بند. خصوص انجام داده استمونترال تغيير مهمي در اين 

تواند در دادگاه واقع در  خصوص خسارت ناشي از فوت يا صدمه بدني مسافر، دعوا مي در

و دائمي قلمرو دولت عضوي طرح گردد كه مسافر در زمان حادثه در آن محل سكونت اصلي 

ونقل مسافر به يا از آن كشور را با هواپيماي خود يا با  داشته و متصدي حمل، خدمات حمل

 انجام دهد و در آن كشور متصدي ،هواپيماي متصدي ديگري كه با وي موافقتنامه تجاري دارد

ساختمانهاي استيجاري يا ملكي در حمل يا متصدي ديگري كه با وي موافقتنامه تجاري دارد و 

 .ونقل هوايي مسافر اشتغال دارد ه حملب
هاي اصالحي آن در مرحله تفسير و  برخي مفاهيم واصالحات كنوانسيون ورشو و پروتكل .6

 از آن جمله مي توان به مفاهيمي نظير صدمه ب ايجاد رويه هاي متفاوت شده است؛اجرا موج
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ال مطرح بوده ها اين سؤ، بارها در دادگاه مثالبراي. عمدي و حادثه اشاره كردجسماني، تخلف 

هر چند اين  )Milde, 1999 p. 7-10(است كه آيا خسارات تنبيهي هم قابل مطالبه هستند يا نه؟

 ، مثالبراي. دي موضع نمايندگان دولتها مشخص گرديدمشكالت حل نشد ولي حداقل در موار

   در صورت ه ك  است  خسارتي  مسئول  و نقل  حمل  كنوانسيون ورشو، متصدي17مطابق ماده 

 در   موجد خسارات  حادثه  مشروط بر اينكه؛ گردد  مسافر مي  متوجه  بدني  آسيب  و  يا جرح فوت

 خسارات ،آيا آسيب بدني.  باشد  داده  رخ  يا سوار شدن  پياده  عمليات  هواپيما و يا حين داخل

ه اين سوال جواب مثبت ها ب روحي و رواني را هم در بر مي گيرد؟ تعداد بسيار كمي از دادگاه

ها به اين نتيجه رسيده اند كه منظور تدوين كنندگان كنوانسيون ورشو اين  دادند و غالب دادگاه

بوده است كه با توجه به وضعيت صنعت هواپيمايي در آن زمان و نياز به حمايت از متصديان 

 . ان نباشد خسارات معنوي قابل جبر،بودهحمل و نقل، فقط خسارات بدني قابل جبران 

 در مونترال 1999 مي 28 تا 10در كنفرانس ديپلماتيكي كه به منظور بررسي كنوانسيون مونترال از 

 كشور براي بررسي و بحث و 121تشكيل شده بود، بيش از پانصد نفر از نمايندگان كشورها از 

 اينكه ،ثر بودؤ م كنوانسيون17مطلب مهم قابل ذكر كه در اصالح ماده . تبادل نظر دعوت شده بودند

 ،در نخستين روز تشكيل كنفرانس، جو حاكم در جهت حمايت از صنعت حمل و نقل هوايي نبود

پس از  .1نمايندگان كشورها به حمايت از حقوق اشخاص تمايل بيشتري داشتاكثر بلكه نظر 

 كه به  نمايندگان اجماع حاصل استرها، رئيس جلسه اظهار داشت در مياناظهارات نمايندگان كشو

 مستقل ازآسيب هاي جسماني، در حالتي كه ،هر حال آسيب هاي وارده به روح و روان مسافران

  .2سالمتي انسان آسيب ديده باشد، بايد قابل جبران باشد

مستقل از " خسارات روحي و رواني" اكثريت كشورهاي حاضر در كنفرانس با افزودن ،نابراينب

نوانسيون ورشو ك 17د كشور هم معتقد بودند كه متن ماده چن.  موافقت نمودند"خسارات جسماني"

رغم  علي. بخوبي قابل جبران بودن خسارات روحي و رواني از آن استنباط مي شود، كافي بوده

 بايد طوري تفسير شود كه "آسيب جسماني" ولي در اجراي آن، ، حفظ شد17اينكه متن ماده 

 ، در تفسير آن،ا كارهاي مقدماتي تدوين كنوانسيون زير،خسارات روحي و رواني را هم در بر گيرد

                                                 
1. International Civil Aviation Organization, Minutes, The International Conference on Air Law, 
Montreal, 10-28 May, Doc. 9775 Volume 1, summarized in McKay Cunningham, The Montreal 
Convention: Can Passengers Finally Recover for Mental Injuries? See this Article in: 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=mckay_cunningham. Last 
visited on Shahrivar 10, 1387. 
2. Ibid. at 120. 
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با بررسي كارهاي مقدماتي مي توان به قصد و نيت . شمار مي روده  وسايل مكمل تفسير بجزو

 صورتجلسه مذاكرات و :مقصود از كارهاي مقدماتي عبارت است از. طرفهاي معاهده پي برد

ده، پيش نويس و طرح اوليه ط به انعقاد معاهمباحثات كنفرانس ها و كميسيون هاي بين المللي مربو

  .1 مكاتبات رسمي كشورها در حين انعقاد معاهده ومعاهده

 

   گيرينتيجه

. داشتن مقررات يكساني در سطح جهان در خصوص حمل و نقل هوايي وجود 1929تا سال    

مهمي را ، اصل ن حقوق هوايي تالش كرد با تدوين كنوانسيون ورشواكميته بين المللي متخصص

ليت متصدي حمل و نقل در مقابل خسارات وارده به مسافران، كاال و لوازم تحت عنوان مسؤو

براي مدتي اين . شخصي آنان و خسارات وارده در اثر تاخير در حمل و نقل هوايي ايجاد نمايد

نيا مسافرت به هر نقطه از دكنوانسيون تقريبا در تمام دنيا اجرا مي گرديد و مسافران مي دانستند كه 

  .وليت متصديان حمل و نقل وجود دارد نوعي يكنواختي در قوانين مربوط به مسئكنند،

 با پيشرفت سريع صنعت ،زودي با تغيير در وضعيت اقتصادي بازار جهاني و مهمتر از آنب  

هوانوردي، دولتها به اين نتيجه رسيدند كه اصول و مقررات موجود در كنوانسيون ورشو جوابگوي 

شش مرتبه اصالح گرديد كنوانسيون ورشو . ازهاي روز نيست وتغييرات جدي بايد صورت گيردني

 كه ايجاد مقررات يكسان در سطح و اين اصالحات هدف تدوين كنندگان كنوانسيون ورشو را

 تالش نمودند و با تدوين موافقتنامه براي رفع كاستيهادولتهاي مختلف . ناكام گذاشتجهان بود 

  .ليت متصديان حمل و نقل هوايي حاكم نمودندرد مسؤوو مقررات جديدي را در موهايي اصول 

 ايكائو را مجبور كرد در جهت ،ناهماهنگي در مقررات حمل و نقل هوايي در سطح جهاني   

منجر گرديد كه  مونترال 1999 به تصويب كنوانسيون اين تالشها. ررات تالش نمايديكسان كردن مق

جهان در خصوص مقررات حقوق بين الملل خصوصي هوايي جامعه به سال تجرحاصل هفتاد 

ليت مطلق متصدي حمل را پذيرفته، صدور بليت توجه به اينكه اين كنوانسيون مسؤوبا . است

الكترونيكي را قبول نموده، حق مسافر را در اقامه دعوي در محل سكونت دائمي خود به رسميت 

 لذا با وضعيت اقتصادي و پيشرفت ،ير ساخته استشناخته و صدور بليت جمعي را امكان پذ

  .فناوري روز مطابقت دارد

                                                 
جبران خسارات روحي و رواني در حمل و نقل هوايي، منصور جباري، : براي اطالعات بيشتر در اين زمينه، رك. 1

صص ، 1387 پاييز و زمستان 48، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره مجله تحقيقات حقوقي
185 -233.  
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