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حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما
در صورت ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی
محمد حسن صادقی مقدم - 1سید علی خزائی - 2میالد سلطانی
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دریافت-7938/77/6 :پذیرش 7936/5/02:

چکیده

شرکتهای هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل

ورشکستگی 
خسارتهاییازقبیلتهیهبلیطدیگروگرانترازبلیطاولیه،هزینهاسکان،هزینهحملونقل

اینهاممکناستمسافراندروقتمقررنتوانندنسبت
وغیرهبرایمسافرانگردد.عالوهبر 
به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی
شوند .در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرفکننده و اهمیت جذب
مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی ،به دنبال راهکارهای حمایتی در
جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است.در این حوزه ،دو دسته حمایت قابل طرح
است .حمایت دسته اول که حمایت پیشگیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است ،وظیفه
شرکتهایهواپیماییومسئولیتآنبرایجبرانخسارتدر

نظارتیدولتبرکفایتمالی
شرکتهای هواپیمایی است .در حمایت دسته دوم تحت عنوان

صورت ورشکستگی 
کارتهای اعتباری و

شیوههایی از جمله بیمه ،خرید بلیط از طریق 
حمایت مساعدتی ،با  
میگردد.
شرکتهایهواپیمایی،خسارتمسافرانبهنحومقتضیجبران 

قراردادهایفیمابین
پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور ،به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی
کشورما،حقوقمسافرانهواپیمارابهنحومطلوبیصیانتخواهدنمود .
هایهواپیمایی،حمایتازمصرفکننده،خسارت،


ورشکستگیشرکت
واژگان کلیدی:
حمایتاحتیاطی،حمایتمساعدتی.
.7استادحقوقخصوصیدانشگاهتهران  mhsadeghy@ut.ac.ir
 sakhazaei@gmail.com
.0استادیارحقوقخصوصیدانشگاهخوارزمی(نویسندهمسئول)
.9کارشناسیارشدحقوقخصوصیدانشگاهخوارزمی  soltany.milad@yahoo.com
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 .1مقدمه
شرکتهایهواپیمایی افزایشیافتهاست.درگزارش

درسالهایاخیر،آمارورشکستگی 
کمیسیون حمل و نقل و انرژی اروپا ،از سال  0222تا  0272میالدی 36 ،شرکت هواپیمایی
ورشکستهشدهاند ( .)Gleave, 2011: 8بررسیاینورشکستگیهاازسال 0222تا 0225میالدی
نشانمیدهدکههرچهپیشمیرویم،تعدادآنهابیشترمیشود (.)Von den steinen, 2009: 6با

وقوعورشکستگیاحتمالداردمواردیازقبیلتأخیرولغوپروازهاتحققیابدکهخسارتهایی
ازقبیلتهیهبلیطدیگر،هزینهاسکانوهزینهحملونقلرابرمسافرانتحمیلمیسازد.بهعنوان
مثال،درورشکستگیشرکتهواپیماییایرمادرید،تعدادیازمسافراندرآفریقایجنوبیدرراه
ماندندوهریکازآنهامتحملخسارتیدرحدود7222پوندشدند.بااینحال،حمایتهاازاین
قبیل مسافران بسیار کم است .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که در حدود  16درصد
مسافران هواپیما از هیچ حمایتیبرخوردارنیستند ( .)Von den steinen, 2009: 9در کشورهای
مختلف برای این موضوع حمایتهایی پیشبینی شده است .نکته حائز اهمیت آن است که
هیچکدام از این حمایتها ،جبران تمام خسارات را در برنمیگیرد .راهکارهای اتخاذ شده،

حمایتهابهدو

براساسنوعخسارتوطریقخریدبلیطمتفاوتاست.درتحقیقپیشرو،این 
حمایتهای

حمایتهای مساعدتی 0تقسیم میگردد .منظور از 

دسته حمایتهای احتیاطی 7و 
مساعدتیآناستکهپسازبروززیان،بهنحویازمسافرجبرانخسارتگردد.اینحمایتها
در قالبهای مختلفی از جمله بیمه مسئولیت و قراردادهای میان شرکتهای هواپیمایی است
حمایتهایاحتیاطینیزنقشومسئولیتنهادصالحبرایاعطای

(.)Gleave, 2011: 13منظوراز
مجوزولغوآناست .
در عین عدم اختصاص ورشکستگی به شرکتهای هواپیمایی و احتمال بروز آن در تمام
ها،سؤالیکهبهذهنمیرسدآناستکهعلتحمایتازمسافرانچنینشرکتهایی

شرکت
چیست؟ چهضرورتیوجودداردتامسافرانهواپیمابهعنوان طلبکار ،حمایتویژهشوند؟ به
طورمثالباورشکستگییکشرکتهواپیماییکارمندانبابت حقوقخود،یاسایرطلبکاران
برایهزینه سوخت،فرودگاهوسایرهزینههابهعنوانطلبکاروجوددارند ،اماچراحمایتویژه
بایدبهمسافراناختصاصیابد؟دراینخصوصبایدنظردادکهوجهخصوصیتمسافر،مشتری
1. Precautionary Protection.
2. Contributory Protection.
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و یا مصرفکننده بودن او است .براساس ماده  7قانون حمایت از حقوق مصرفکننده،
هرشخصاعمازحقوقییاحقیقیاستکهکاالیاخدمتیراخریداریمیکند.در

مصرفکننده

مسئولیتجبرانخسارتواردهبهمصرفکنندهباتشخیصمرجع

ماده  76ازهمینقانونآمده«
رسیدگیکنندهبهعهده شخص حقیقییا حقوقی اعماز خصوصی ودولتیاست کهموجب
ورودخسارتواضراربهمصرفکنندهشدهاست ».ماده  789معاهده اتحادیه اروپانیزبهعنوان

حمایتازمصرفکنندهرادرنظرگرفتهاست(.)Gleave, 2011: 45بنابراینبه

یکقاعدهکلی ،
واسطهمشتریبودنمسافران،بایدازآنهاحمایتویژهصورتبگیرد.دراینمقالهدوراهکاررا
در دو مبحث جداگانه بررسی مینماییم .راهکار اول ،راهکار احتیاطی است که منظور از آن
نظارتدولتبرکفایتمالیشرکتهایهواپیماییدرزمانتأسیسوادامهعملیاتشرکتاز
طریقاعطایمجوزولغوآناست.درصورتیکهدولتاینمهمرابهدرستیانجامندهد،امکان
محققمیگردد ،زمانی

داردمسئولشناختهشود.راهکاردومکهبهاشکالومصادیق متعددی
یشوندوشیوهاحتیاطییاپیشگیرانه،
استکهمسافرانهواییدرعملمتحملزیانوخسارتم 
دیگرکاربردی نداردبلکهبایدبهمسافرمتضرر مساعدترساند.اینراهکارشاملبیمه،کارت
هایاعتباریوقراردادهایمیانشرکتهایهواپیماییاست .

 .2حمایت احتیاطی
هدف اولیه این قسمت ،تشریح و اثبات تعهد دولت مبنی بر پیشگیری از ورشکستگی
شرکتهایهواپیماییاز طریقاجراینظارتوبررسیکفایتمالیشرکتهایهواپیماییدر
آغازتشکیلودرادامه کار است.پسازاثباتچنینتعهدی باوقوعورشکستگیشرکتهای
هواپیمایی و نقض تعهد دولت مبنی بر بررسی کفایت مالی شرکتهای هواپیمایی ،مسئولیت
هامطرحمیگردد .

مدنیدولتبرایجبرانخسارتمسافرانبهواسطهخسارتواردهبهآن

 .1-2مبانی قانونی نظریه

طبققانونهواپیماییکشوریمصوب7905سازمانهواپیماییکشوریوابستهبهوزارتراهو
شهرسازی تأسیس شده است (ماده  .)8از جمله وظایف عمده این سازمان نظارت بر فعالیت
تشویقافرادصالحیتداربه

هواپیماییکشوریاست (بندبماده  .)8ازوظایفدیگرایننهاد ،
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انجامامورهواییاست (بنده ماده  .)8درسازمانهواپیماییکشوریشوراییبهنام«شورای عالی
هواپیماییکشوری» وجوددارد.یکیازوظایفاینشورااظهارنظردرخصوص صدورپروانهی
بهرهبرداریهوایییاالغایاتوقفموقتیامحدودساختناختیارتمندرجدرپروانهاست(تبصره7
ماده.)6درماده78همینقانون،مرجعصدورهرگونهاجازهنامهمربوطبهامورهواپیماییکشوری،
اداره کل هواپیمایی کشوری (در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوری) است .همچنین نهاد
مذکورمیتوانددرصورتاحرازتخلفازسویشرکتهواپیمایی،هرگونهاجازهنامهرالغویابه
مبادرتبهتصدیگریدرامورحملو نقلهواییرا

طورموقت توقیفنماید.ماده  71قانون،
داند.برایصدورچنینگواهینامهای


برداریهواییازسازمانهواییکشوریمی
منوطبهپروانهبهره
در همان ماده آورده شده که «این پروانه در صورتی داده میشود که شورای عالی هواپیمایی
کشوریبهرهبرداریهواییتقاضاشدهرامنطبقبامصالحکشورواحتیاجاتجامعهتشخیصدهدو

اطمینانحاصلنمایدکهتقاضاکنندهقادربهانجامنوعبهرهبرداریهواییموردتقاضایخودبهطرز
مقررمینمایدکهباازدستدادنشرایطمقرربرایتحصیل

مینانبخشاست».درنهایتماده75
اط 
پروانه،سازمانهواپیماییمیتواندپروانهرالغویاتوقیفیامحدودسازد.عالوهبرقانونهواپیمایی
کشوری،درمهر7931دستورالعملیباعنواندستورالعملتأسیسوفعالیتشرکتهایهواپیمایی
بهاجراگذاشتهشد.مطابق ماده  7از فصل اول از دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت هواپیمایی
که به استناد قانون هواپیمایی کشوری تهیه شده است ،عالوه بر شورای عالی هواپیمایی ،کمیته
هوانوردیبهعنوانزیرمجموعهایازسازمانهواپیماییکشوری،مسئولیتارزیابیفنیواقتصادی
طرحها و صالحیتهای عمومی متقاضی و احراز صالحیت حرفهای مدیران و تعیین نوع پروانه
بهرهبرداریونیزصدوردوتأییدیهبازرگانیوفنیوعملیاتیرابهعهدهدارد.درایندستورالعمل
ازتأییدیهصالحیتبازرگانیسخنبهمیانآمدهکهمشروطبهاحرازکفایتمالیازسویمتقاضی
است.درخصوصکفایتمالی ،کمیته هوانوردیگزارشیبرایتصمیمگیریمقتضیبهشورای
همینماید.درخصوصشرایطعمومی،شرکتهواپیماییبایدقادرباشدتامنابع
عالیهواپیماییارائ 
وکفایتمالیخودرااثباتنماید.درهمیندستورالعمل،فصلپنجمبهضمائماختصاصدادهشده
است.درضمیمهاولازکفایتمالی(احرازتوانمالیمتقاضیبابتتأمینزیرساختهایعملیاتی
واداری)سخنگفتهشدهاست .
دراتحادیهاروپانیزمقرراتمشابهیدراینخصوصوجوددارد.درماده8قانون0121/30
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اتحادیهی اروپااینامکانوجودداشتکهمقامناظربتواندگواهینامهی هواییرالغویاتعلیق
نماید(.)Gleave, 2011: 49دراینمادهآمدهاستکهمقامناظرزمانیکهنشانههاییازمشکالت
مالیبرایمتصدیدارایگواهینامهوجوددارد ،درصورتیکهایننهادبرتواناییمتصدیحمل
میتواندگواهینامهرالغویاتعلیقنماید.امادرقانون7225/0225
ونقلبرحلمشکالتقانعنشد ،
اینموضوعبهالزامایننهادتبدیلشده است ( .)Gleave, 2011: 49درواقع ،درقانونگذشته
اختیارلغوداشتاماطبققانوناخیرالذکرالزامبهلغویاتعلیقگواهینامهدارد .
میگرددکه یکنهاددولتیزیرمجموعه سازمانهواپیماییکشوریو
بدینترتیبمالحظه  
نظارتبروضعیتمالیشرکتهایهواپیماییرادارد.شایددر

یاوزارتراهوشهرسازی،وظیفه
وهله نخستتصورشودکهایننظارتتنهادربدوتأسیسشرکتوجودداردوورشکستگی
امری حدوثی است و به شرایط زمان تأسیس بستگی ندارد و بنابراین نخواهد توانست مانع از
ورشکستگی شرکت شود؛ زیرا حتی در صورت ثبت شرکت با سرمایه کالن ،امکان سوء
مدیریت نسبت به سرمایه و در نتیجه هدر رفتن آن وجود دارد .از طرف دیگر ،سرمایه به آسانی
رمیرسدکه راهکار حمایتی راهکار مناسبی
قابلیت تبدیل و خروج از شرکت رادارد .لذا بهنظ 
نباشد .امابایدتوجهداشتکه نظارت دولت محدود به زمان تأسیس نیست و به صورت ماهانه،
نهادیامقامدولتیذیصالح،پساز

فصلی،ششماهه،ساالنهودوساالنهادامهدارد.بنابرایناگر
تأسیس یک شرکتهواپیمایی،نظارت خود را ادامه ندهد ،مسئول شناختن دولت بهعلت عدم
نظارت بیراه نیست .بدینترتیب،درصورت انجام ایننظارتهمدرابتدایتأسیسوهمبه
صورت مستمر ماهانه ،فصلی ،شش ماه ،ساالنه و دوساالنه ،تا حد امکان از ورشکستگی
گونهنظارتها،تا

شرکتهایهواپیماییبهواسطهوضعیتبدمالیجلوگیریمیشود.اگرچهاین
هارابامشکالتیروبرومیسازد،اماباید اذعانداشت کهفایده

حدیفعالیتهایروزانهشرکت
چنیننظارتهاییازمحدودیتهاوضررهایآنبیشتراست .
هایهواپیماییملزممیشوندتاگزارشساالنهخودراارائهدهند.

درکشوردانمارکشرکت
این گزارششاملنسبتنقدینگیبهبدهیاست.همیننظارتدرکشورفرانسهازطریقبررسی
حقوقکارمندانصورتمیگیرد.درواقع،دراینکشورعالوه

منظمپرداختمالیات،بدهیهاو
بربازنگریساالنهدرصورتبروزوشناساییوضعیتبدمالیبهبررسیماهانه ساعاتپروازی
وارسیمیشود(.)Von den steinen, 2009: 65همیننظارتبهصورتماهانهیافصلیدرکشور
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ایرلندوجوددارد.درکشورایتالیاترازنامهششماههشاملهزینهعملیاتیوسودبررسیمیشود.
اصلنظارتبهصورتساالنهانجاممیگیردامادرصورتشناساییمشکالت

درکشورلهستان 
یننظارتبهصورتفصلییاماهانهتحققمییابد.دراسپانیاپسازیکسالازاخذ

مالی ،ا
گواهینامه،کفایتمالی شرکتبررسیمیشود ( .) Von den steinen, 2009: 65بابررسیدر
کشورهایمختلفبه اینموضوعپیمیبریمکهمیزاننظارت درکشورهامتفاوتاست.اما
اتفاقنظر کشورهابر لزوموجود چنیننظارتی ،حداقلایننظارت بهصورتساالنه
عالوهبر 
انجاممیشود.البتهبایدتوجهداشتکهایننظارتهالزوماًکارسازنخواهدبود،همانگونهکهدر

ورشکستگیکامتایروهواپیماییاسپانیا،مقاماتدولتیازوضعیتبدمالیچنینشرکتهایی
آگاهبودهونظارتخودراتشدیدنمودندامادرعملنتوانستندکاریانجامدهندکهمانعتوقف
متصدیشود( .)Gleave, 2011: 54
همانطورکهدرایرانوسایرکشورهابررسیشدنهادهایدولتیموظفبهنظارتبرکفایت
مالیشرکتهایهواپیماییشدهاند،امانکتهایکهمبهمماندهمسئولیتایننهادهااست.درواقع،

آییننامهها و دستورالعملهای مذکور ،حسب مورد ،وظایفی را برعهده نهادی مشخص قرار

یفپیشبینیکردهباشند.سؤالیکهدراینجابه

دادهاند،بدونآنکهمسئولیتیبراینقضاینوظا

ذهنمیرسدآن استکهاگر نهادهای تعیینشدهبرای نقضاجرای وظیفه خودبامسئولیتی
روبرونباشند،آیامیتوانتضمینکردکهاینوظیفهبهنحوشایستهاجراخواهدشد؟ 

 .2-2موانع پذیرش

نظریه مسئولیتمدنیدولتناشیازخسارتواردهبرمسافرانبهعلتورشکستگیشرکت
سابقهایدرحقوقایراننداردوشایدبامبانیمسئولیتمدنینیزهمخوانینداشته
هواپیمایی  ،
باشد.مشکالتیازقبیلفقدان مبنایقانونیخاصدراینحوزهومهمترازهمهتقابلبا دولت،
خیالبافیبهنظرمیرسداماباید
خودبرمشکالتعملیمیافزاید.اینایدهدروهلهنخستکمی 

رسیدهاند،حالآنکه

خیالبافیبهنظرمی
توجهداشتکهتمامایدهها،زمانیدستنیافتنیوگاه 
بویژهدرمسائلاجتماعی،تحوالتتدریجیوفشارجامعه،درستیوعملیبودنآنهارا اثبات
کردهاست.بااینحال،حتیبرفرضپذیرشاندیشهیمذکور،ایراداساسیآن استکهاحراز
رابطهسببیتبهعنوانمهمترینرکنمسئولیت،بینورشکستگیشرکتهواپیماییوتأخیرولغو
پروازها در نتیجه آنازیکسوودولت ازسوی دیگر ،کمرنگو باواسطهبهنظرمیرسد.
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توانمسئولحادثهایدانستکهآنراایجاد

بنابراینشایداینایرادواردباشدکهدولترانمی
نکردهوامکاناتپیشگیریازآنرابهنحوکامل دراختیارنداشتهاست .درپاسخبهاینایراد،
شایدبتواناستداللنمودکهرابطهیسببیتوجوددارد؛زیرادولتمیتوانستپروازمزبوررالغو
نماید.ازاینروباعدملغوچنینپروازیخسارتواردشدهاست.بهعالوه،دولتدرراستای
مانعشدنازورودخسارت،اینتواناییراداردکهشرکتراباانحاللمواجهسازد.
میتوانبهمواردذیلاشاره
ازجملهایراداتدیگردرایران،درمقایسهباحقوقاتحادیهاروپا ،
نمود.اولآنکهنهادذیربطهیچالزامیبهتعلیقیااستردادمجوزندارد.همانگونهکهاشارهشد
ماده75قانونهواپیماییکشوریمقررداشتهاستکهباازدستدادنشرایطمقرربرایتحصیل
پروانه ،سازمانهواپیمایی«میتواند» پروانهرالغویاتوقیفیامحدودسازد.درصورتیکه همین
مقررهبرایکشورهایعضواتحادیه اروپاباواژه «باید» آمدهاست.دومآنکهاقدامنهاددولتی
صالحدراینخصوصیکاقدامحاکمیتیونهتصدیگریاست و بنابراینطبقماده  77قانون
البتهانتظارمیرودباتصویبالیحه

مسئولیتمدنی،دولتبرایچنیناموریمسئولیتیندارد.
جاکهمیانامورحاکمیتیوتصدیگریتفاوتیقائلنشدهاست،مانعدوم

مسئولیتدولت7ازآن
احساسمیشودکهعبارت «میتواند»به

برطرفشودامامانع اولهمچنانباقیاستوایننیاز
عبارت«باید»تغییرنماید.درحالحاضرکهچنینمانعیوجوددارد،میتواناستداللنمودکه
مجاز بودن دستگاههای اجرایی و حاکمیتی مانند سازمان هواپیمایی کشوری ،هیچگاه به معنای
میشود .بنابراین نص ماده  75فوق مانعی
آنها نیست بلکه الزام و تکلیف از آن برداشت  
اختیار  
برایمسئولیتمدنیدولتنیست.اینتفسیرهرچنددرراستایرفعاشکالذکرشدهاست،امادر
دستوالعملهایکشورهایپیشگامکهمنبعقوانینکشورایرانبودهاست،اینعبارتدریک
تحولروبهجلوتغییرپیدانمود.همچنیندرصورتیکهدردستورالعملهایمربوطه،صراحتدر
بیانباشد،جایهرتفسیرکهمانعاحقاقحقوقمسافرانزیاندیدهباشدرامیگیرد .


 .3-2هدف ،ارکان و مبنای مسئولیت

مسئولیت برای تحقق و اثر بخشی ،نیازمند هدف است .در صورتیکه استدالل ما مبنی بر
هدفنباشدچیزیبیشازخیالپردازیوتصوراتنامفهومبشمار

مسئولبودندولتباپشتوانه 
.7باتوجهبهنارساییهایماده77ق.م.م،.دولتدرصددتقدیمالیحهجدیدیباتوجهبهنیازهایجامعهایرانیبرآمدکهتوسط
گروهیازمحققانادارهکلپژوهشواطالعرسانینهادریاستجمهوریفراهمشدومشتملبر5مادهو1تبصرهبودهوالبته
هنوزبهتصویبنرسیدهاست(صفایی.)995:7939،
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نمیآید.لذانمیتوانبیهدفچیزیرابهمقننتحمیلنمودیااوراملزمبهتحمیلمسئولیتبه

دولت در شرایطی نمود که تحقق آن نیازمند هزینههای فراوان است (2010: 26

Giuseppe,

& .)Garoupa
اولینهدفدرمسئولیتمدنیازدیدزیاندیده،جبرانخسارتاستوازآنجاکهزیانبه

زیاندیدهراازیکنفعمحروممیکند،اومستحقجبراناست( El Menyawi,
هرمیزانکهباشد ،
6

اندیده و
 .)2003:در واقع اکثر حقوقدانان مبنای اصلی مسئولیت مدنی را تضمین حقوق زی 

تربهنظرمیرسد،اعادهوضع


چهکهازهدفجبرانخسارتعادالنه
حمایتازویمیدانند.آن

زیاندیده به حالت سابق است؛ هدفی که در حقوق ما نیز به تبع فقه به وضوح دیده میشود

(السان .)70:7951،
همچنیندرصورتپذیرشمسئولیتدولتولزوم جبرانخسارتواعادهبهوضعسابق
شخصزیاندیده ،برمقاماتدولتی اینتهدیدبارمیشود که درصورتنقض تعهد ،حسب
مورد با مسئولیت مدنی یا کیفری روبرو شوند .این تهدیدات عاملی برای پیشگیری از وقوع
خسارت یعنی ورشکستگی شرکت هواپیمایی از طریق نظارت است .در واقع یکی از اهداف
مسئولیتمدنی،بازدارندگیازایجادضرراست .
میشودکه برای تحققمسئولیت 
ارکانمسئولیت مدنی،اصطالحاًبهسهرکناساسیگفته 
میشود.ارکان
مدنی،ضروریاست.درصورت فقدانیکیازاینسهرکن،مسئولیت منتفی 
مسئولیتمدنی عبارتنداز:ضرر،فعلزیانبار و رابطه سببیتبینعملزیانباروضرر .این سه
زیراوجودآنها در هرحال برایتحقق 

شرط رامیتوان شروط ثابت مسئولیت مدنینامید؛ 
مسئولیتمدنیضرورتدارد(قاسمزاده.)10:7951،احرازارکانمسئولیتمدنیدولتدرقبال
ضرر وارده به واسطه ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی کار چندان آسانی نبوده و بر تصور
هرکداماشکالیوارداست.دروهله نخستبهنظرمیرسدکهحتی اگرجبرانیبرایزیانهای
ناشیازورشکستگیشرکتهایهواپیماییقابلتصورباشد،دولتمسئولآننیست؛زیرااحراز
رابطهایازنوعسببیتبیندولتوزیاندشواراست.درواقع،اگرهمبتواندولترامقصر

دانست،بایدتوجهداشتکهخسارتمسافرناشیازورشکستگیشرکتهواپیمایینبوده،بلکه
اینخسارتناشیازلغووتأخیردرپروازبودهاست.درذیل،ارکانمسئولیتمدنیدولتدر
بررسیمینماییم.

نتیجهیورشکستگیشرکتهواپیماییرابهاختصار
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رکناول مسئولیت مدنی،تحققضرراست.نویسندگان حقوقیضرررابهسهگروهمتمایز،
.7مادی.0معنوی.9بدنیتقسیمکردهاند(کاتوزیان.)010:7956،درفرضمایعنیتأخیرولغو
پروازدرنتیجه ورشکستگیشرکتهایهواپیمایی،بهنظرمیرسداصوالً خسارتازنوعمادی
بلیطگرانتر،هزینهاقامتدرهتلوهزینهحملونقل .

است،ازجملهتهیه
رکندیگرمسئولیت مدنی،ارتکاب عملزیانباراست .عملزیانبار بایددرنظراجتماع
ناهنجارباشدونیزدرقانونبرایآنمجوزیقراردادهنشدهباشد.عملزیانبارممکناستفعل
یاترکفعلباشد.دربحثمااینرکندرواقعبهصورتترکفعلاست؛یعنینهادصالحباید
نظارتمینموده،اماوظیفهخودرابهدرستیانجامندادهاست.بهطورکلیواضحاستکهتوجیه

انجامفعلزیانباردشوارترازترکفعلاست(.)Draper, 2005: 254اینامربهآنمعنانیستکه
چشمبرخسارتواردهباترکفعلببندیم.عاملمستقیمزیاندرمواردتأخیرولغوپرواز،قهری
(بهطورمثالناشیازگرانشدنسوخت)یاناشیازبیتدبیریشرکتهواپیماییبودهاستو
اثباتفعلزیانبارازسویدولتدشواراست.همینامرامکانانتسابآن رابهدولتبااشکال
مواجهمیسازد.اماباپذیرشنظریهدولترفاهدامنهمسئولیتآنقدروسیعمیشودکهموانعسنتی
،برایتحققحمایتحداکثریازمیانمیرود.بنابراین دراینجاالزماستتابا

ارکانمسئولیت
رسدگستردهتر

تشریحنظریه دولترفاهنشان دهیم کهوظایف دولتازآنچه که بهنظرمی
است .
دولترفاه،دولتیاستکهدرآنتأمینوبهبودرفاهعمومیوظیفه قانونینهادهایقدرت
است.مفهومدولتتاسده شانزدهمرواجسیاسینیافتهبود.نخستینکاربردآندربحثعلمی
نیکولوماکیاولینسبتدادهمیشود.توماسهابزمعتقداستکهدولتدرمقامتعریفعبارتست
ازشخصیکهجمعکثیریازآدمیانبهموجبعهدوپیمانبایکدیگر،خودشانرایکبهیک
مرجعاعتباروجوازاعتباروجوازاعمالاوساختهاندتااینکهاوبتواندتمامیقواوامکاناتهمه
آنهاراچنانکهخودمقتضیمیبیند،برایحفظآرامشوامنیتوحراستعمومیبهکارببرد

(هابز .)730 :7938 ،در تعریف حقوقی دولت گفته شده که دولت ،آن واحدی است که
ویژگیهایزیررادارد.تعریففلسفیدولتداراییکهدفاصلیاست،بدینصورتکه

ویژگیهای ضروری و بسنده دولت کمال مطلوب ،دولت خوب یا دولت کامل را توصیف
میکند)7:جمعیت)0حکومت)9سرزمین)1حاکمیت)8انحصارقدرت(عمید .)796:7956،
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شهروندانقرارمیگیرد.

دولترفاهجامعهایاستکهدرآنحداقلسطحزندگیدراختیار
دولترفاهدارایدوکارکرداست.اولکارکردحمایتیکهشاملحفظنظمدربرابربینظمیها
ووضعقانونبهخاطرحفظحاکمیت،حفظنهادهمچونخانواده،سازماندادنبهحملونقلو
صدهاموارددیگر است.کارکرددومکارکردرفاهیهمچونبهداشت،آموزشوپرورش و
امنیتاقتصادی است.باتوضیحاتمذکوردرخصوصدولترفاهدایره وظایفدولتآنقدر
گستردهاست تاعدمرعایت نظارتکفایتمالیکهموجبخسارتبهمسافرانمیشودسبب
مسئولیتدولتشودتاازاینمسافرانجبرانخسارتنماید( .)Priel, 2010: 19
اکنونبایستیرابطه سببیتبینفعلویاترکفعلدولتوشرکتهواپیماییورشکستهرا
ذیربطصورتنمیگیرد.پس
بررسیوتحلیلنماییم.درفرضماابتدانظارتالزمازسوینهاد 
از نظارت اشتباه شرکت هواپیمایی بهواسطه تأسیس ناصحیح یا استمرار فعالیت نادرست
ورشکست میشود .ورشکستگی موجب ناتوانی مالی شرکت هواپیمایی در اجرای پروازها به
جبخسارتمیگردد.

میشود.اینتأخیرولغومو
صورتکلییاجزئیوموجبتأخیرپروازها 
مشکلآناستکهاسبابدیگربینعدمنظارتوخسارتفاصلهانداختهاست.بهعبارتدیگر
بیواسطهنیست.امامسئولیتراازآنحیثمیتوانبهدولتمنتسبنمودکهامتناعاز
سبب  ،
انجاموظیفهایکهبنابرتحوالتنوینسیاسی،اجتماعیوفرهنگیبرعهدهدولتاست،منجربه

ورودخسارتشدهاست.اینتحلیلدربادیامربامشکالتیمواجهمیگردد:اینکهسرمنشاء

مذکورکدامنظریهیابنیانحقوقیاستوچگونهمیتوانرابطهزیانراباسببیاحرازکرد

وظیفه
نظریهایکهدر
کهدردورنادیدنیازعلتِمتصلبهعلتالعللقراردارد (السان.)79 :7951،هر 
بابمسائلحقوقییاسایرمسائلارائهمیشود،بایدبهنوعیباتوجیهاتمنطقیومتعارفهمراه
باشدتامقبولافتد(السان.)77:7951،
درپاسخبهمسأله،بایدتذکردادکهبهدلیلنوینبودننظریه،تطبیقدقیقمبانیتعریفشده
حقوقمسئولیت دراینموردمیسرنیست .بنابرایننمیتوان یکیازنظریههای تقصیر ،خطر و
تضمین حق رابهعنوانمبنایمنحصر مسئولیتدولتمحسوبداشت.بااینحال،تحولمبانی
مذکوروپذیرشنسبینظریه تضمیندرحقوقمدرنبهمانیزاینجسارترامیدهدکهمبنای
نوینکهتلفیقیازمفاهیمموجودبههمراهتطبیقبانیازهایروزاستدراینخصوصارائهدهیم.
دومبنایعمدهدراینموردقابلطرحونقدهستند .
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مسئولیتبیتالمال»درفقهبهنوعیمرتبط

تئوریرامیتوانباعنوان«ضمانحاکم»یا«

اول-
دانست.هرچندکهدرموردتشکیلرابطه میاننظریهوخزانه عمومی،سابقه چندانیدرحقوق
داخلیوفقهاسالمیوجودندارد(فخارطوسی .)782:7952،
برایطرحمبنایمسئولیتدراینفرضمیتوانازنظریه دولتمتعارفبهرهبرد .در

دوم -
این نظریه ،منظور از دولت متعارف آن است که در طول زمان با لحاظ امکانات و شرایط
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیشبینیهای الزم را برای جلوگیری از بروز خسارت بر افراد
انجاممیدهد.آنچهدراینحوزهدولتمتعهدبهآناست،جلوگیریازخسارتوسپس

جامعه
جبرانکلیهیخساراتدرصورتقصوراست.میتوانازاینفراتررفتونظریهیدولتمسئول
راپذیرفتکهمنظورازآندولتیاستکهحامیجانومالوناموسکلیهی شهرونداناست
(السان.)76 :7951،دولتمسئولدرمقامسرپرستظاهرمیشود.مسئولیتاوچیزیبیشاز
استکهبهطورقهریمسئولجبرانخساراتیمیشودکهبافعلیاترکخود،موجب

عاملزیان
آنشدهاست( .)Urbina, 2005: 157
نشانهایبرانعطافحقوقمسئولیتمدنیدرخصوصموضوع
پروندهبینگهامدرسال 7382
است.دراینپرونده ،دادرسقواعدمسئولیترابهسوییافکندوبهدنبالچترنجاتیازجنس
دیگریشدتاازاینطریقبهآنچهمدنظروباعدالتسازگارتراستبرسد(السان.)75:7951،
دراینپروندهیکیازقضاتبهعنوانمخالفاظهارنظرکردکهاگردولتمسئولشناختهشود،
گاهوبرایهیچوقتدرآیندهروینمیدهد.دربرخیمواردبدلیلوجود

چنینحوادثیهیچ
قوانینصریحدستمابستهاستامادرمواردیهنوزمیتوانقاعدهیادکترینیرامطرح کرد.
ایشان معتقد بود عدم اقدام از سوی قضات با توجیه خالء قانونی ،در واقع دست روی دست
گذاشتناست؛ زیراوجداناًمیتوانیمحقوقرابروزکنیموحوزهجبرانخسارتراتوسعهدهیم
(.)Schwartz, 1954: 1461
اینسؤالبهذهنمیرسدکه مبنایپشتوانه آن

درخصوصمسئولیتدولتدرفرضما ،
مسئولیتناشیازفعلغیراست؟درواقع،آیاخسارتیکهبایدشرکتهواپیماییپرداختکندرا
دولتبهعهدهمیگیرد؟همانطورکهپیشازاینیادآورشدیمورشکستگیمیتوانددستاویزی
برایشخصورشکستهباشدتاازمسئولیتقراردادیمبراشودامااینمسئولیتدولتاوالًقهری
استنهقراردادی،ثانیاً فرضماهمشاملزمانیمیشودکهشرکتهواپیماییمسئولیتداردو
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همزمانیکهامکانتصورمسئولیتبراینشرکتوجودندارد.درواقعاگراینضمانبهواسطه
مسئولیتفعلغیربودتنهادرصورتیحقرجوعبهدولتوجودداشت کهشرکتهواپیمایی
مسئول باشد ،درحالیکه این فرض حتی زمانیکه شرکت هواپیمایی ضمانی ندارد را نیز در
برمیگیرد .همچنیناین خسارت بهواسطه نقص نظارتاز سوی نهاد دولتیاست در حالیکه

مسئولیتناشیازفعلغیر،ناظربهفرضیاستکهازسویآنشخصتقصیریوجودندارد .

 .4-2راهکارهای مشابه

صرفنظرازموانعموجود،مواردیوجودداردکهمسئولیتدولتثابتاست.بابیاناین

واقعلزوموجودمقررهایمشابهدرفرضماتذکردادهمیشود.اینموارددرواقع

موارد ،در 
فروض دور مسئولیت دولت است که به واسطه حکمتهایی ،هرچند بر خالف قواعد عام
مسئولیتثابتشدهاست .

 .1-0-7در خصوصمسئولیت دولت بهواسطه فعل کارمند استداللشدهاست کهدولت
موظفبهاستخدامافرادشایستهاست.بنابراینوقتیکهازاقدامچنینشخصیخسارتیبرثالث
شود.باکمیمداقهبهاینموضوعپیمیبریمکهدرفرض


شوددولتمسئولشناختهمی
واردمی
ماهمینحکمتوجودداردبااینتفاوتکهدرفرضمادولتتنهادرنقشاجازهدهندهعمل
میکندامادرهر دوفرض ،دولتدربکارگیریشخصصالحوشایسته ،بهدرستیعملنکرده

است .
.1-0-0کنوانسیونمسئولیتبرایصدماتناشیازاشیایفضاییدر03نوامبر7317میالدی
بدونرأیمخالفبهتصویبرسید و درسال 7316بهاجرادرآمد.کشورایراندر سال7310
اینکنوانسیونراامضاودرسال 7311بهتصویبمجلسرسید.اینکنوانسیون 05مادهداردو
درمقدمه آنبرتضمینپرداختدقیقغرامت قربانیانتأکیدشدهاست(محمودی.)51 :7932،
درماده  7اینکنوانسیونبرایدولتمسئولیتمطلقدرنظرگرفتهشدهاست.درواقعکشوری
کهیکشئفضاییرابهفضاپرتابمیکندیامقدماتپرتابآنرافراهممیآوردمطلقاًمسئول
صدماتواردهازطرفشئبهسطحزمیناست.درماده0کنوانسیون،هرچندکهمسئولیتمطلق
وجودنداردامامسئولیتبرطبقنظریهخطرپذیرفتهشدهاست.درواقع،درصورتیکهصدمهدر
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هرجا به جز سطح زمین باشد این مسئولیت متصور است (محمودی .)53 :7932،ماده 6
کنوانسیون،دولتهارامسئولخسارتناشیازفعالیتشرکتهایدولتییاغیردولتیقرارداده
است.طبقاینماده«،کشورهایعضوپیمانمسئولفعالیت ملیدرفضایماورایجوازسوی
آژانسهایدولتیوهمچنین نهادهایغیردولتیهستند.فعالیتآژانسهایغیردولتیبایداز
سوی مقامات دولتی مورد نظارت واقع شود» .بنابراین هرچند که با قواعد عام مسئولیت نتوان
دولترامسئولشناختاماوجودشرایطویژه،تخطیازقواعدعامرامیطلبد .
.1-0-9درتعهداتدولتدرپیشگیریوجبرانخسارتناشیازحوادثاتمینیزوضعیت
بههمیننحواست .بهطورکلیمنظورازپیشگیریحادثهدرحقوقبینالملل،اتخاذتدابیر و
اقداماتمقتضیازسویدولتهادرجهتجلوگیریازوقوعحادثهوورودزیانبهانسانهاو
محیطزیستاست.یکیازتعهداتدولتها،تعهدبهپیشگیریازوقوعحادثهوزیاناستودر
نهایتدرصورتوقوعحادثه ،جبرانخسارتواردشدهبهعنوانمسئولیتدولتهابهواسطه
عدمپیشگیریاست(داراپپور.)732:7932،
 .1-1-0درمورد دعاوی مربوط به خسارت زیست محیطی در سطح دولت ،مطابق حقوق
آلودهکنندهاعمالمیشودکهبرطبقآن،دولت

بینالمللسنتی،اصلپرداختغرامتبهوسیله

محلاستقرارآلودگیفقطدرصورتیمسئولاستکهبتوانخطاییرابهآننسبتداد.امادر
بینالمللی،دولتیکهنظارتبرمنشاءخطر
موردفعالیتهایفوقخطرناک،طبقموافقتنامههای 
ذیربطرابرعهدهداشتهاستمسئولشناختهمیشود،بیآنکهالزمباشدهیچخطاییدرمورد
ویثابتشود.دراینموافقتنامهها،چنینمسئولیتبدونتقصیری،بهتعیینسقفیبرایمیزان

جبرانخسارتواردهمنجرمیشود(هوهنفلدرن .)995:7937،

 .5-2رویه قضایی

درخصوصلزومجبرانخسارتازسویدولتبهواسطهعدماجرایوظیفهعمومیخوددر
نظارتبرشرکتهایهواپیمایی،مقررهبینالمللیوجودندارد.بنابراینبایدبامراجعهبهقوانینو
یارویه قضاییداخلیکشورهااینموضوعراحلنمود.بهرغمبررسیهایصورتگرفته ،در
حقوق ایران هیچپرونده مرتبطییافتنشده ،امادربرخی کشورها همچون کاناداوانگلیس،
پروندههاییدراینخصوصموجوداست .
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در پرونده پرت علیه کولینز و سایرین در سال  7335در انگلیس ،خواهان ،مسافری در
هواپیماییبود کهدچارحادثهشدهبود.وی علیهمقاممسئولبرایگواهیپروازهواپیماطرح
گواهیصادرکردهاست.دادگاهاستدالل

دعوانمودکهبرایهواپیماییکهآمادگیپروازندارد،
خواهانمبنیبربیدقتیوتقصیرخواندهراپذیرفتواورامسئولشناخت 7.
یکیازمواردیکهدولتبیشاز آنکهبهاصولحقوقیدرمسئولیت تکیهکند بهندای
انصافگوشداده ،پرونده  77سپتامبربودهاست.فارغازمباحثسیاسی وفنیوانگیزهها در
دخیلبودندولتآمریکادرایجاداینحادثه،دولتآمریکابدونبهانهبرایاثباتتقصیرخودو
اندیدگانوبازماندگانحادثهرابرعهدهگرفت( Stevens,
رابطهسببیت،جبرانکاملخسارتزی 

 .)2005: 52
درایرانهرچندرویهایدرموردموضوعمطروحهدیدهنمیشود،اماچندینپروندهوجود

داردکهقضات،اداراتدولتیراملزمبهجبرانخسارتبهعلتصدورمجوزنمودهاند.مسئولیت

ناشیازلغوپروانه فیلمسنتوری یکیازاینموارداست.دراینپروندهپسازصدورپروانهاز
سویوزارتارشاد،ازاکرانآنامتناعشد.هرچندکهاستداللوزارتارشادجهتامتناعاز
اکرانازسویدادگاهپذیرفتهشدامابهواسطه صدورمجوزاولیه مسئولجبرانخسارتشناخته
شد .همچنینمسئولیت سازمان انتقال خون بهواسطهصدورمجوزبرای ورود خونهایآلوده
یکیدیگرازاینموارداست.دراینپرونده سازمان انتقال خونبه واسطه صدور مجوزورود
خونهایآلوده،مسئولشناختهشد(کاظمی .)076:7956،
پیمیبریمکهجزدرچند

بابررسیحمایتانجامگرفتهشدهازسویدولتها،بهاینموضوع
موردمحدود ،دولتهاهیچحمایتویژهایانجامندادهاند.بهطورمثال ،درورشکستگیشرکت
هواپیماییاسپانیا،دولتاینکشورصـرفـاًاقدامبهتهیهیبلیطپروازهایچارتریاتهیهبلیطازسایر
ایرالینهانمود.همینحمایتهابهنحومحدودازدولتانگلیسدیدهمیشود.باتوجهبهمطالب
ذکرشدهدولتهااصوالرغبتیبهحمایتبهصورتداوطلبانهندارندوبنابراینبرایالزامآنها،به
قانونوآرایقضایینیازمیباشد.الزماستایننکتهراهمیادآورشویمکههرچنددولتهاشاید

بهصورتمستقیمدراینمواردبه حمایتنپردازندامابابررسیتاریخیاقداماتبرخیکشورها
همچونآمریکابهاینموضوعمیرسیمکهازآنجاکهاصللزومحمایتازمسافرانبرایآنها

1. Perrett v. Collins and others, 1998, 2 Lloyd's Rep. 255,
https://www.lawteacher.net/cases/perrett-v-collins.php
آخرینبازدیدساعت00درتاریخ 7938/72/76
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موردقبولاست،ازلحاظقانونیتالشمیکنندتامجاریحمایتیبهحداکثربرسد.اینحمایت
هایتقنینیبیشتردرحوزههایفروشبلیطاضافهبرظرفیت،تأخیر،لغوپروازهاوایجادمحیطی
آرامبرایمسافراندرصورتحدوثتأخیربود( .)Dempsey, 2012: 116

 .3حمایت مساعدتی
درصورتیکهپروازبههرعلتیازجملهورشکستگیشرکتهواپیماییبهتعویقبیفتد،ازدید
مسافرانمشکلایجادشدهاست.هرچند که لزوماً تمامورشکستگیهابهتعویقوتأخیرپرواز
منجرنمیشود.دراینصورتمسافریااصالً پروازراشروعنکردهیاآنکهامکانبازگشتاز

سفربرایشمقدورنیست.دراینمرحلهبایددیدچهحمایتهاییبرایمسافرموجوداست.در
صورتورشکستشدنشرکتهواپیماییوعدمتواناییبراجرایتعهدخویشبراساسزمان
توقفازعملیاتپروازخسارتمتفاوتمیشود.دربرخیمواردقبلازآنکهمسافربخواهداز
سفریراآغازنماید،ازآنمحروممیشود.دراینفرضاگرمسافربخواهدسفرراازطریق

مبدأ
میشود.
پروازدیگربهانجامبرساندمتحملهزینهیتهیهیبلیطدیگرکهشایدگرانترهمباشد ،
امادرصورتیکهنخواهدیانتواندسفرخودراازطریقپروازدیگریبهانجامبرسانددراین
بلیطاصلیکهازدسترفتهاضافهمیشود.فرضدیگر

صورتکرایه اتومبیل عالوهبرهزینه 
ازتکمیلسفرخودبرایبازگشتبازمیماند.دراین

زمانیاستکهپسازشروعسفر،مسافر
صورتمسافرممکناستعالوهبرهزینه تهیه بلیطدیگر ،کرایه اتومبیلوهزینه اسکانراهم
متضررشود.درصورتوقوع چنین خسارتیوباتوجه بهاینموضوعکهشرکت هواپیمایی
تواناییمالیبرایجبرانخسارتراندارد ،چهحمایتهاییبرایمسافرانموجوداست؟نکتهای
که مهم به نظر میرسد ،وجود نارساییهای بسیار در این طرحهای حمایتی است .اول آنکه
راهکارهایموجودشاملتمامپروازهانیست.بهطورمثالدرصورتیکهخریدمسافرتنهامحدود
بهبلیطباشد ،ازحمایتبیمهایبرخوردارنخواهدبود.عالوهبرمحدودیتازبعدنوعسفر،این
حمایتهاتنهامبلغمحدودیازخسارتراجبرانمیسازند .یکیازعلتهاینارساییهایاین
هایبینالمللیدرحوزه

راهکارهاعدموجودقوانینجامعدرسطحبینالمللاست.درکنوانسیون

هواییازورشوتامونترالقاعدهایکهبتوانازآنبرایحمایتازمسافرانبهرهبردوجودندارد.

تدوینکنندگان نگرانیخودرادرخصوص

هرچندکهدرپیشنویسکنوانسیون 7333مونترال
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قاعدهایچهدرکنوانسیونمربوطهوچهدرکنوانسیون
ورشکستگیابرازنمودندامابرایدرج  
بینالمللیمجزابهتوافقنرسیدند 7.دراینقسمتچندراهکارحمایتیموجوددرسایرکشورهااز

جملهکشورهایعضواتحادیهاروپارابررسیمینماییم .


 .3-1بیمه

رادربرمیگیرد.بیمه خودهواپیما(بیمهبدنه) و بیمه

بیمه هـواپیما بهطورعمده دوحوزه
مسئولیت هواپیما (یا شرکت هواپیمایی) .بیمه مسئولیت نیز بـه دو بـخش تقسیم میشود .یکی
درقبالخسارتهاییکهاحتماالً دراثربرخورد باهواپیمای دیـگریدرهوایا

مسئولیتهواپیما 
زمینویابهتأسیساتثابتازقبیلساختمانهاوتأسیساتفرودگاهایجادمیشود؛دوممسئولیت
درقـبالمـسافرانوصاحبانکاال(کریمی.)96:7912،
دروهله نخستاینابهامبهذهنمتبادرمیشودکهالزامشرکتهابهبیمهنمودنخود،به
علتتأخیرولغوپروازهااستیاورشکستگیعلتآناست؟درصورتیکهمالکتأخیرولغو
باشد،دیگرچهفرقیداردکهعلتاینعدماجرایتعهد،ورشکستگییاچیزیغیرازآناست.
درخصوصاینابهامبایدمتذکرشدکهبیمهنمودنشرکتهایهواپیمایی،یکالزامدرراستای
حمایتاز حقوقمسافرانتلقیمیگردد .اینالزامبرایمثال در قانون  0221/158کشورهای
عضو اتحادیه اروپادیدهمیشود.درصورتیکهچنینالزامینباشد،شایدشرکتهای هواپیمایی
عالقهایبهاختصاصهزینهایجهتحمایتازحقوقمسافراننداشتهباشند.درتفسیراینقانون
وچگونگیدامنه شمولآن،علتعدماجرایتعهدمهماست.دراینقانون،بیمهتنهادرفرض
وجود یک ریسک شناخته شده ،از مسافر جبران خسارت میکند .بنابراین این موضوع که
ورشکستگییکریسکشناختهشدهاست،اهمیتمییابد .
بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافرین به وسیله مالکین ،مدیران و یا متصدیان هواپیمایی و
زیراآنهاازنظرقانونی،درطولسفر

هایحملونقلهواییمورداستفادهقرارمیگیرد؛

شرکت
ای،بیمهگرانمتعهدمیشوندکه

مسئولحفظجانومالمسافرینهستند.برپایهاینپوششبیمه
ضررواردهبهمسافرانراجبراننمایند(ماحوزی.)723:7953،رژیممسئولیتدراینموردبا
رژیممسئولیتدرسایرمواردمتفاوتاست.عمدهاینتفاوتدرایناستکهدربیمهمسئولیت
1. (Report of the First Meeting of the Special Group on the Modernization and
Consolidation of the Warsaw System, (1998: 2-19)).
https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law.
آخرینبازدیدساعت07درتاریخ7938/72/76
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درخصوصمسافرانحداکثرخسارتواردهبهطرفحادثهدیدهقابلبرآوردنبودهوفقطسقف
گردربیمهنامهمنعکسمیشود برعکسبیمه بدنهکه حداکثرخسارتقابلپرداخت

تعهدبیمه
درسطحبینالمللیکنوانسیونورشووپروتکل

ازقبلقابلپیشبینیاست(دستباز.)972:7911،

انینومقرراتالزماالجرادرزمینهبیمه،برایشرکتهایحملو

الهههیچکدامدربرگیرندهقو
نقلهوایینبودندوتنهاپروتکلگواتماالبهموجبماده  71بهدولتهااجازهدادهبودکهدر
صورتتمایل،باایجادبیمههایمحلیبرایپرداختغرامتمدعیدرسرزمینخودسیستمی
برقرار کردهومورداستفاده قرار دهند.درواقعاینپروتکلهیچگونهتعهدیبرایشرکتهای
بیمهقائلنمیشود.درآخرکنوانسیون 7333مونترال،ماده  82رااستثنائاً به

حملونقلدرحیطه 
بیمه اختصاص دادوایناولین باربود که نقش بیمه دریککنوانسیونبینالمللیموردتأیید
قرارگرفت .
مقررمیدارد که دولتهایعضوباید متصدیانحملونقلخود

ماده  82کنوانسیونمونترال
رابرایاقدامبهانعقادبیمهکافیبرایپوششمسئولیتخودکهناشیازاینکنوانسیوناستملزم
نمایند،دولتهایعضومیتوانندازمتصدیحملیکهبهمقصدآنکشوربهارائهخدماتحمل
هواییمیپردازد،درخواستنمایندکهدلیلدراختیارداشتنبیمهکافیکهمسئولیتناشی

ونقل
ازاینکنوانسیونراپوششمیدهد،ارائهنماید.مطابقماده82کنوانسیونمونترال،متصدیحمل

باید دارای بیمه کافی برای پوشش مسئولیت ناشی از این کنوانسیون باشد .برخی از مفسران
تاتکالیفبیمهایمتصدیانحملرادر

قوقیانتقادکردهاندکهکنوانسیونمونترالتالشنموده

ح
کنوانسیونیتنظیموتدویننمایدکهمربوطبهمسئولیتبینمتصدیانحملومسافرانیااشخاص
ذینفعدرکاالاست.همچنینادعاشدهاستکهاصطالح«بیمهکافی»کهدراینمادهذکرشده
مبهماست(پابلومندس .)970-083:7959،
ورشواشعارمیداردکهمتصدیحملونقلمسئول

درموردتأخیر،ماده73کنوانسیون7303
جبرانخسارتهای ناشیازتأخیردرحملمسافر بهمسافران،کاالهاوباراست .اگرچهمعموالً
میکننداماپوششبیمهمیتواند
متصدیان ،ایننوعمسئولیترابادرجشرایطی دربلیط مستثنا  
مسئولیتناشیازتأخیروزیانمسافرانرانیزپوششدهد (صدیقنوحی.)00:7911،هرگاه
متصدی حملونقلمسئولیت خود را بیمه کند ،بیمهگرتاسقفتعیین شدهدرقراردادبیمه،
خسارتواردهراجبرانمیکندواگرخسارتواردهبیشترازمبالغیباشدکهبیمهگرپرداخته
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دیدهمیتواندبرایبقیهیآنبهمتصدیحملونقلرجوعکند.قراردادبیمهتضمینی

است،زیان
استبرایزیاندیدهجهتدریافتخسارت؛زیرازیاندیدهگذشتهازرجوعبهمتصدیحملو
تواندبهبیمهگررجوع کند (شهالیی.)51 :7911 ،در اتحادیه اروپا در حال حاضر در

نقل می
خصوصبیمههایهواییقانون0221/158حاکماست(.)Gleave, 2011: 36درماده7اینقانون،
هدفاز چنینقانونیرا حداقلالتزامبیمه در خصوصمسافران،بارواثاثیهو تأخیرمیداند.
مطابقاینمقررات ،متصدیانحملونقلهواییعضوجامعه اروپامکلفندهرمسافرراتاسقف
 722222حق برداشت ویژه ( 7)SDRبیمه نمایند .مع هذا ،در مورد مسئولیتهای باالتر از این
محدوده،متصدیبایددارای«بیمههایدرسطحمعقول»باشدکهاینسطحمعقولمبهماست.در
ماده  0براِعمال اینقانوننسبتبهتماممتصدیانحملونقلتأکیدمیکند.ماده  1اینقانون،
مواردی را به عنوان ریسک شناخته است اما از ورشکستگی سخنی به میان نیامده است .در
نظرعدهای برگسترشدامنهاین

تالشهایصورتگرفته جهتتغییراینقانوندرسال ،0221

قانونتاجاییاستکه شاملورشکستگینیزبشود.امانظراکثرافرادبراینبودکهدامنهشمول
بیمهبهموارددیگرهمچونورشکستگیتسریدادهنشود.درسال 0225گزارشیباهمکاری
برخینهادهایاتحادیهاروپادربررسیقانونذکرشدهانتشاردادهشد.دراینگزارشآمدهاست
که هیچ دلیل روشنی برای حمایت از مسافران در صورت ورشکستگی خطوط هوایی وجود
ندارد.بابررسیاینگزارشپیمیبریمکهیکیازدالیلعدمنیازبهچنینبیمهای،نظارتدولت

چنینبیمهاینیستو

هابروضعیتمالیشرکتها است.بهنظرمیرسدوجودایننظارتنافیِ 

مضافبراینکهبهطورخاصدربرخیکشورهایاتحادیهی اروپاجداازقانونالزامآورکلی،
چنین حمایتیوجود دارد.درنقداینشیوه گفته شدهاست کهتحمیلالزامیاین حمایت بر
عهدهی شرکتهایهواپیمایی صحیحنیست.درواقعهزینههای اینبیمهنمودنمنجربهافزایش
قیمتبلیطمیشود ،درحالیکهتنهامسافرانمحدودیازآنسودمیبرندوازاینجهتغیر
منصفانهاست(.)Air Passenger Rights, 2011: 6
درقسمتباالازبیمهبهعنوانیکالزامبرایتمامشرکتهایهواپیماییسخنگفتیمامادر
برخیمواقعخودشرکتهایهواپیماییبهصورتقراردادیچنینمواردیرامتذکرمیشوند.به
 SDR.7مخففعبارت  Special Drawing Rightsبهمعنی «حق برداشتویژه»یک واحدپولمصنوعیاستکه
توسطصندوقبینالمللیپولایجادشدهاست.اینواحدپولیبرارزشوجهرایجپنجکشوربرترجهانمبتنیاستکهتورمو
عواملمختلفدیگربرارزشآنموثراست(جباری .)90:7932،

حمایتهایاحتیاطیومساعدتیازحقوقمسافران هواپیما33  ...

ایزیجت شرطی به این ترتیب وجود دارد :در صورت ورشکستگی
طور مثال در خصوص  
شرکت ،به منظور حمایت از پولی که شما پرداخت نمودهاید و هزینههای در راه ماندن ،از
بیمهبهرهمندمیشوید(.)www.easyjet.comاینشیوه،اقدامیداوطلبانهازسویشرکت-

خدمات
هایهواپیماییونهبهعنوانیکالزامازسویقانونیایکنهاداست.ازاینروبانوعبیمهای
کهشرکتهاراالزاممینمایدمتفاوتاست.اماازآنجهتکهدرصورتورشکستگیشرکت
هواپیماییازمسافرانحمایتنموده،دراینقسمتآوردهشدهاست.
سیاستجالباینشرکتهواپیماییآناستکهاینحمایتویژهراتنهادرصورتیارائه
دهدکهمسافرعالوهبرخریدبلیطپروازبرایبهرهمندیازیکیازخدماتدیگرهمهمچون


می
اجاره اتومبیلیاپارکینگیااقامتپولبپردازد.بنابرایندرصورتیکهمسافرتنهایکبلیط،
ازچنینحمایتبیمهایبرخوردارنخواهدبود .

بدونسایرمواردمذکورتهیهنماید،
در کشورکانادا ،آژانسهای مسافرتی باید دارای مجوز باشند .یکی از شرایط اخذ مجوز،
عضویتدرصندوقبیمه مسافرتیاست.درواقعهدفازوضعچنینصندوقیبرایحمایتاز
مسافرانیاستکهباوجودخریدبلیط،خدماتمربوطهرادریافتنکردهاند(.)www.Bpcpa.com
درتفاوتاینشیوهبابیمههایقبلی،بایدیادآورشدکهدرایننوع،آژانسهایمسافرتیملزمبه
بیمهنمودنخودهستند.اماایننمونهدرکشورکاناداباسایرنمونههادرکشورهایدیگرازآن
جهتکهازطریقبیمهازمسافرانحمایتمینمایدشبیههستند .
در صورت عدم اجرای پرواز به علت ورشکستگی شرکت هواپیمایی ،مسافران مربوطه از
طریقبیمههایمعمولیمسافران شانساخذحمایتندارندامادربرخیکشورهایاتحادیه اروپا
همچونانگلیسوایرلنداینبیمهوجودداردکهاینحمایتراانجاممیدهد.

7

برخیاینشیوهحمایترابهآژانسهایمسافرتیپیشنهادمیکنند.درواقعزمانیکهشرکت
هواپیماییبهعلتورشکستشدنتواناییاجرایپروازراندارد،اینشیوهازآژانسمسافرتیدر
مقابلدعاویمسافرانحمایتمینماید.


0

باوجودتأییدچنینحمایتی،اماایننوعبهنحوکاملازمسافرانجبرانخسارتنمیکند.
همانطورکهدرباالمتذکرشدیمیکیازکشورهاییکه درآن چنینطرححمایتیوجوددارد
.7آخرینبازدیدساعت02:78درتاریخ .www.gocompare.com-scheduled-airline-insurance7938/72/78
 .0آخرین بازدید ساعت  09در تاریخ www.ajginternational.Com-insurance/scheduled-  .7938/72/78
 .airline- failure-insurance
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انگلیساست.دراینکشوربرایبهرهمندی مسافرازاینطرححمایتیبایدخریدبلیطازهمین
کشور و از طریق نمایندگیهای خاصی صورت گرفته باشد .عالوه بر این شروط این طرح
حمایتیتمام خسارتهایواردهبهمسافرمتضررراجبراننخواهدکردبهطورمثالدرصورتی
بهایگرانترشوداینبیمهتنهابهایبلیطاصلیراجبران

کهمسافرمجبوربهتهیه بلیطدیگر با 
مینمایدواینمابهالتفاوتکهشایددربرخیمواردازهزینهی بلیطاصلیبیشترباشدبالجبران

باقیمیماند 7.بنابراینوجودبرخیشروطبرایداخلشدندرطرححمایتیوآنهمنهبه-

ایمحسوبمیگردد .

صورتکاملازاشکاالتچنینشیوه
 .2-3کارتهای اعتباری

برایتعریفکارتهایاعتباریبایدگفت،کارتیکهتوسطیکمؤسسه اعتباریمثلبانک
صادرمیشودودارندهمیتواندبهمیزاناعتبارتعیینشدهنسبتبهخریدکاالوخدماتبهصورت

نقدییادریافتوجهنقداقدامنماید(شیروی.)6:7955،درصورتیکهمسافربلیطخودراازطریق
کارتهایاعتباریخریداریکردهباشد،اینشانسراداردکههنگامورشکستگیمتصدی،برای
اخذخسارتخودیعنی مبلغبلیطاصلیبهبانکیامؤسسهصادرکنندهی کارتاعتباریمراجعه
نماید ( .)Gleave, 2011: 7اینطریقحمایتازمسافر،دراتحادیهی اروپابیشترینمساعدترابه
مسافرانهواپیماکردهاست(.(Von den Steinen, 2009: 9اینحمایتاختصاصبهخریدبلیطهای
هوایینداردوشاملتمامکاالوخدماتمیشود.بهطورمثالدرکشورانگلیس،هرخدماتیکهاز
طریق کارتهای اعتباری ،خریداری شود در صورتیکه کاالی خریداری شده تحویل شخص
دارندهکارتاعتبارینشود،بانکصادرکنندهمسئولجبران هزینهپرداختیاست0.
دیدهمیشود،بااینقیدکهدارندهبایدظرف62روزاز

درکشورآمریکاهم،همینحمایت
تاریخ معامله درخواست استرداد پول را ارائه دهد (and Caray, 2008: c1

 .)Sidelبنابراین در

صورتیکهزیاندیدهظرفاینتاریخاقدامات الزمراانجامندهد ،ازحمایتمذکورمحروم

میگردد .



 .3-3قراردادهای داخلی میان ایرالینها

بر خالف راهکارهای پیشگفته ،در این نوع حمایت ،شرکتهای هواپیمایی به دالیلی از
.7آخرینبازدیدساعت09:78درتاریخ .www.ipplondon.co.uk.7938/72/78
2
. Article (VI) of the Consumer Credit Act of 1974.
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جملهجذبمشتریبیشتربرایخوددستبهایجادچنینراهکاریمیزنند.دراینشیوه،مسافران

برخالفبرخیشیوههایقبلییادشده،هیچدخالتیهمچونطرحدعوا علیهدولتیاشرکت
ورشکسته ندارند .در این مسیر تالش شد تا به برخی از این قراردادها دسترسی پیدا شود اما
موفقیتیحاصلنگردید.ازجملهاینقراردادهامیتوانبهقراردادچندشرکتهواپیماییدراروپا
میکنند.
جابهجا  
اشارهنمود.اینشرکتهایهواپیماییدرهرسالدرحدود 922میلیونمسافر 
این تعداد در واقع  82درصد پروازها در اروپا میشود (2015: 18

 .)Hanlon,طبق این توافق،

هایهواپیماییملزمبهمساعدتمسافراندرراهماندهشرکتهایهواپیماییدیگرهستند.

شرکت
عدماجرایپروازهامیتواندبهدالیلمختلفازجملهورشکستگیباشد.اینمساعدتتنهاتادو
هفتهپسازعدماجرایپروازاصلیباکمترینقیمتامکانپذیراست).(Gleave, 2011: 45

در صورتیکه قرارداد میان شرکت هواپیمایی یا الزام از سوی مقام باالتر بر شرکتهای
هواپیماییوجودنداشتهباشد،سایرشرکتهای هواپیماییبازدرارائه خدماتسودمیبرند.این
شرکتهامیتوانندحتیباتخفیف،بلیطهارابهفروشبرسانند.دراینصورتپروازیکهدارای
پروازراازمیانمیبرد.لذاباوجود

صندلیهایخالیاستبااینشرایطتکمیلمیشودوهزینه
آنکه امکانفروشبهبهایاصلیوحتیبیشتروجودداردشرکتهایهواپیماییبرایجلب
مشتریباتخفیفبلیطهارابهفروشمیرسانند(.)Gleave, 2011: 45
بابررسیاقداماتیاتادرورشکستگیشرکتهواپیماییبهطورمثالورشکستگی شرکت
هواپیمایی سابنا به این موضوع پی میبریم که یاتا در جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایینفعداردوبهدنبالمساعدتبهاینشرکتهااست.آنچهکهازنفعبردنیاتامیتوان
متصورشد،لزوماًیکسودمالینیست،بلکهجلوگیرینمودنازورشکستشدنشرکتهادر
راستایاهدافایناتحادیهاست.ازجملهایناهدافکهازطریقکمیتههایزیرمجموعهیاتا
تحققمییابد،تسویهحساببینشرکتهایهواپیماییاست.درراستایاینوظیفهکهمیتواند
مانعیبرایورشکستگیشرکتهاباشد،اینکمیتهتالشمینمایدبرایایجادوبقایهمکاری
میانشرکتهایهواپیماییتدابیریجهتجلوگیریازورشکستگیاینشرکتهااتخاذنماید.
مؤسسهپایاپایکهزیرمجموعهیاتااستدرجلوگیریازورشکستگیشرکتهایهواپیمایینفع
مستقیمدارد.اینمؤسسهآننوعحملونقلیراکهبایکبلیطولیبامشارکتچندمتصدی
حملونقلکههرکدامبخشیازآنرابرعهدهمیگیرندودرمقابل،بخشیازبهایبلیترا
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کنند،تسهیلمینماید.درواقعاینمؤسسهباعثمیشودتاازانتقالسرمایهجلوگیری


دریافتمی
شود(جباری.)725:7939،هرچندکهاینمؤسسهارتباطمستقیمبامسافرانندارد،امادرپرونده
ورشکستگیشرکتآنستاسترالیانقشخودراکامالًنشاندادهاست7.
بهنظرمیرسدیاتابتواندازطریقاینشیوهازمسافرانحمایتویژهنماید.دلیلمادراین
خصوصواضحاست.یاتادرسال7318با81عضوتشکیلشدودرحالحاضر082ایرالیندر
 775کشور ،شامل  58درصد پروازها میشود .در صورتیکه اعضای این مجموعه بتوانند با
یکدیگرهماهنگشوند ،بهمقصودمهمیعنیحمایتازمسافرانازاینطریقخواهیمرسید.اما
با وجوداینپتانسیل ،دراتحادیهاروپاتنها 5درصدمسافرانازاینشیوهبهرهبردهاند.ازجمله
شرکتهای هواپیمایی ایرانی که عضو یاتا هستند میتوان به ماهان ،آسمان و ایران ایر اشاره
نمود0.بنابرایناینشرکتهایهواپیماییباانعقادقراردادهایبینخودمیتوانندعالوهبرکمک
بهمسافران،اعتبارپروازیخودراباالببرند .

 .4نتیجهگیری
باورشکستگیشرکتهایهواپیماییوورودخسارتبهعلتلغویاتأخیرپروازهایناشیاز

آن،الزماستازمسافرانکهرکناصلیبقایصنعتهواییهستند،بهدوشیوهحمایتگردد.
راهکاراول،مسئولیتدولتناشیازصدورمجوزبهشرکتهایهواییاست.بهواسطه موانع
موجود در اثبات مسئولیت دولت ،این حمایت بعید به نظر میرسد اما به هر حال ،تصویب
مقررهایجداگانهدراینخصوص،مطلوببودهوپیشنهادمیشود .آنچهکهدراینمقررهنیاز

است ،اولفرضمسئولیتدولتاست ،بااینتوضیحکهباورشکستگییکشرکتهواپیمایی
دولتموظفباشدپروازهایرزروشده اینشرکترابرایحمایتازمسافربهانجامبرساند.
بنابرایندرچنینشرایطی،نبایددشواریاثباتتقصیرورابطهسببیترابرمسافرتحمیلنمود.در
واقعباتحققتأخیریالغوپروازکهبهعلتورشکستگیشرکتهاووضعیتبدمالیمتصدی
حادث میشود ،تقصیر دولت مبنی بر عدم نظارت مفروض است .به عبارت دیگر با فرض
مسئولیتدولت،عالوهبرآنکهنیازیبهاثباتتقصیردولتتوسطمسافروجودندارند،آنهااز
1

. International Air Transport Association v. Ansett Australia Holdings Limited. (2008).
Decision of 6 February2008،Available at:
آخرینبازدیددرساعت07درتاریخ http://eresources.hcourt.gov.au/showCase/2008/HCA/3
7938/72/76
.0آخرینبازدیددرساعت00درتاریخ .www.centreforaviation.com.iata،7938/72/78
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اثباترابطهسببیتنیزمعافمیشوند.البتهشایددولتبتواندپسازجبرانخسارتمسافران،به
شرکتهواپیمایی،یاحتیکارمندانمسئولخودرجوعکند.راهکاردوم،حمایتهایمساعدتی
ازمسافرانبودهوزمانیمطرحمیگرددکهبرمسافرخسارتواردشدهباشد.ایننوعازحمایت،

درعملباناکارآمدیهاییروبرواستودربرخیازموارد،بااصلحمایتازمسافراندرتضاد

است.بهطورمثالاینحمایتهاشاملبرخیپروازهامیشودیاآنکهتنهابخشیازخسارترا
جبران میسازد و در برگیرنده تمام خسارت وارده به مسافر نمیشود .در راستای تحقق
حمایتهایمساعدتی،کشورهایمختلفازشیوههایمتفاوتیبهرهمیجویند،امانظامحمایتی
هایاعتباریوهمکاریمیانشرکتهایهواپیمایی،موردقبولاغلبکشورهاواقع

بیمه،کارت
شدهاست .بیمهبهعنوانیکراهکارحمایتی،بااینپیشنهادروبروشدهبودکهبهعنوانیک
مللیدرکنوانسیونمونترالوبهصورتمنطقهایدرمذاکرات

سیستمحمایتیبهصورتبینال

کشورهایعضواتحادیهاروپا،برایجبرانخسارتناشیازورشکستگیشرکتهایهواپیمایی
اعمال گردد .همچنین استفاده از کارتهای اعتباری به عنوان یک شیوه عام حمایتی از
مصرفکنندهکهشاملمسافرانهواپیمامیشوددرکشورهاییهمچونآمریکامورداستفادهواقع

شود.همچنینتعیینیکنظامقانونمند،میانشرکتهایهواپیماییوالزامآنهابههمکاری


می
در زمان ناتوانی شرکت هواپیمایی دیگر به عنوان یک راهکار جهانی در تمام کشورها امری
واجبقلمدادمیشود .
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