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چکیده
طبق بند  9ماده  08کنوانسیون ورشو -مونترال در صورتی که متصدّی حمل و نقل هوائی ثابت
کند که خود وی و عاملینش «کلّیه تدابیر الزم» را به منظور جلوگیری از خسارت اتّخاذ کرده اند ،یا
این که اتّخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او ممکن نبوده است؛ مسئول نخواهد بود .بر اساس این
ماده ،متصدّی حقّ دفاع کامل در برابر هر ادّعائی دارد .بنابراین اگر وی ثابت کند همه اقدامات الزم را
اندیشیده ،مسئول نخواهد بود  .این ماده درباره آسیب ،مرگ و تأخیر مسافر و نیز هرگونه صدمه و
تأخیر در رابطه با بار کاربرد دارد .از طرفی مطابق ماده « 09هر گاه متصدّی حمل و نقل ثابت کند که
خسارت وارده ،معمول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه می تواند طبق مفاد قانون ،خود
متصدّی حمل و نقل را کلّاً یا جزئاً از مسئولیت مبرّی سازد ».دفاعیّات مندرج در مواد  08و 09
کنوانسیون قابل طرح و بررسی در فقه نیز هست به طوری که ضمان تعدّی و تفریط و قاعده اقدام در
لسان فقها و تفاسیر حقوقدانان قابل انطباق با دو گزاره فوق می باشد .نویسنده بر آن است تا در این
مقاله به تبیین این مسأله بپردازد.
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مقدّمه
فلسفه وجودی مسئولیت مدنی دعوای جبران خسارت زیان دیده است و در حدّ
امکان ،اعاده وضع او به حالت قبل از وقوع ضرر است (کاظمی901 :9908 ،؛ منتقمی،
 .)98 :9901البته به منظور پذیرش چنین دعوائی شروط مهمّی الزم است؛ از جمله این
که وجود ضرر به عنوان رکن اساسی ادّعای مدّعی ثابت شود و این که رابطه سببیّت
بین فعل عامل زیانبار و ضرر ایجاد شده برقرار شود (ژوردن .)11 :9901 ،در همین معنا
در فقه لفظ «ضمان» به کار رفته است (جعفری لنگرودی .)140 :9901 ،کتب فقهی
اگرچه در مباحث و ابواب مختلف به ضمان اشاره کرده اما به لفظ مسئولیت به معنای
مصطلح خود اشاره نکرده اند .از اینرو مسئولیّت به تعهّدی اطالق می شود که قانون بر
عهده شخص قرار داده ،در واقع از نظر حقوقی ،مسئولیت شخص را مجبور به
پاسخگوئی در قبال رفتار خود میکند ). (Hornby and Ashby, 2005: 883
این مقوله در کشورهای کامنال در نتیجه تئوری های مختلفی نظیر تئوری تعدّی
( ،)Tresspassتئوری سهل انگاری ( ،)negligenceتئوری فریب ( )deceitو ...
توسعه پیدا کرده است .در اروپا بیشتر رویکردهای عقلگرایانه کمک شایانی در قاعده
مندی مفاهیم اساسی مسئولیت مدنی داشته است .این رویکرد موجبات تدوین اصول
منعطف و انسجام در وضع قوانین را ممکن ساخت ) .(Schafer, 1999: 564در
هر حال ،ابتنای مسئولیت مدنی در کامنال بر مفهوم سهلانگاری استوار است که نقض
وظیفه و بی دقّتی را نیز شامل می شود (.(Owles and Coockerell, 1985 :2
عموماً هر رفتار خطاکارانه ای که منتهی به خسارت شود در ضمن مباحث مسئولیت
مدنی قابل بررسی است و از آنجا که در سیستم کامنال مسئولیت ،نوعی است نه
شخصی؛ دادگاه رفتار مدّعی علیه را با رفتار متعارفی مورد سنجش قرار می دهد که
اگر آن فرد در آن موقعیّت قرار می گرفت عمل می کرد (Schwartz,et al,
) 2005,13با این وجود ،قانونگذار گزاره هائی را احصاء کرده و به عنوان علل
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موجّهه و عوامل رافع تقصیر موارد دفاع افراد را معرّفی می کند تا زمینه رفع کامل یا
کاهش میزان مسئولیت را فراهم نماید .عموماً تمام نظام های حقوقی این مسأله را
پذیرفته اند و بر همین مبنا کنوانسیون های متعدّدی آنجا که به مسأله مسئولیت ورود
کرده اند به موارد دفاع هم پرداخته اند؛ به عنوان مثال مواد  08و  09کنوانسیون ورشو
و مونترال موارد دفاع متصدّی حمل و نقل را به «کلّیه تدابیر الزم» و «تقصیر مشترک»
منحصر نموده است .در نظام حقوقی اسالم نیز این گزاره از طرف فقها در قالب ضمان
تعدّی و تفریط و قاعده اقدام بیان شده است که می تواند بررسی آنها مطالب قابل
توجّهی را تبیین نماید.

 -2قلمرو کاربرد کنوانسیون ورشو اصالحي الهه
ماده  9کنوانسیون ،قلمرو اجرایی خود را در  9مورد بیان کرده است :الف) حمل و
نقل بین المللی ،ب) حمل و نقل مسافر ،بار و بنه و کاال ،ج) حمل و نقل اعمّ از معوّض
باشد یا رایگان .بنابراین باید در نظر گرفت که در صورت فقدان یکی از این شرایط
کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود.
 -2-2حمل و نقل بین المللي
در این کنوانسیون منظور از اصطالح «حمل و نقل بین المللی» هر نوع حمل و نقلی
است که در مبدأ و مقصدی انجام می شود که دو کشور عضو کنوانسیون هستند ولو
این که توقّفی در سرزمین طرفین متعاهد معظم واقع باشد و یا در سرزمینی که از
متعاهدین کنوانسیون نباشد ،توقّفی پیش بینی شده باشد (بند  0ماده  9کنوانسیون).
بنابراین به منظور اجرای کنوانسیون ،فهم و درک وصف بین المللی بودن نقش اساسی
دارد.
زمانی که سانحه ای رخ می دهد مسیر مبدأ  -مقصد ،اصلی ترین کلید در حلّ
قانون حاکم بر مسئولیت متصدّی حمل و نقل است .به عبارتی اگر یک کشور به
عنوان مبدأ و مقصد نهایی در بلیط درج شده به عنوان مثال تهران  -برلین  -تهران ،در
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این صورت آخرین کنوانسیونی که ایران به آن ملحق شده قانون حاکم به منظور
جبران خسارات وارده به مسافران از هر ملیّتی که باشند؛ در نظر گرفته می شود .باید به
نکته مهمتر اشاره کرد؛ با توجه به این که همه کشورها در پیوستن به کنوانسیون های
بین المللی هوائی یکسان عمل نکرده اند  -به عنوان مثال ایران تنها به کنوانسیون ورشو
اصالحی الهه پیوسته و اغلب کشورهای اروپایی به کنوانسیون مونترال  9111پیوسته
اند  -تصوّر کنید که پرواز یک شرکت هواپیمائی ایرانی در مسیر تهران  -برلین در
آسمان ترکیه دچار سانحه می شود و به دلیل نقص فنّی سقوط می کند .در این مورد
ظاهراً چند عنصر دخالت دارد که شاید به نظر برسد که با مسأله تعارض قوانین روبرو
هستیم ،چراکه ایران به عنوان محلّ ثبت شرکت هواپیمائی و تابعیّت هواپیما فقط به
کنوانسیون ورشو اصالحی الهه پیوسته ،آلمان به عنوان کشور مقصد به کنوانسیون
مونترال و ترکیه به عنوان محلّ وقوع سانحه به کنوانسیون  9119گواداالخارا پیوسته و
از همه مهم تر ،مسافران از ملیّت های متفاوتی در این پرواز وجود داشته اند .اما در
عمل این طور نیست که با تعارض قوانین روبرو باشیم؛ چراکه در تعیین قانون حاکم -
همان طور که گفته شد  -اعمال دو قاعده وصف و قاعده مبدأ  -مقصد در حلّ مسأله
کفایت می کند .بنابراین برای بلیط هائی که مسیر مندرج در آن تهران  -برلین  -تهران
باشد همان طور که گفته شد ،کنوانسیون ورشو اصالحی الهه حاکم است .اما برای
بلیط های مسیر تهران  -برلین چطور؟ در این حالت ،قانون حاکم برای جبران خسارت
آسیب های وارده به مسافران ،اعمّ از ایرانی و آلمانی و  ...کنوانسیون مشترکی است
که مورد پذیرش مبدأ و مقصد واقع شده است .پرفسور راستین مدیر حقوقی شرکت
هواپیمائی لوفت هانزا این معیار را به عنوان یک قاعده مطرح می کند9و ملیّت مسافران
در اینباره مؤثّر نخواهد بود .به عبارتی مسافر آلمانی پرواز نمی تواند ادّعای جبران

1. Lecture of Prof. Rostine at Leiden University, Aviation Law Workshop Sep
2015.
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خسارت بیشتر نماید ،فقط به دلیل این که کشور متبوعش به کنوانسیون مونترال ملحق
شده است ) .(Mankiewicz,1981: 29بنابراین مسافران آلمانی که بلیط یک
طرفه تهران  -برلین خریداری کرده اند ،مشمول میزان مسئولیت مندرج در کنوانسیون
ورشو اصالحی الهه خواهند شد .حالت دیگر این است که هر دو کشور یا یک
کشور ،عضو هیچ کنوانسیون بین المللی نباشد .در این صورت باید به تعریف حمل و
نقل بین المللی مندرج در ماده  9کنوانسیون ورشو رجوع کنیم .از نظر کنوانسیون،
حمل و نقلی وصف بین المللی دارد که هر دو کشور مبدأ -مقصد عضو کنوانسیون
باشند .بنابراین در غیر این صورت ،میزان مسئولیت مندرج در کنوانسیون درباره آنها
قابل اعمال نخواهد بود .سؤالی که در اینجا مطرح می شود ،این است که اگر قرار
باشد کنوانسیون قابلیّت اجرا نداشته باشد پس با چه مکانیزمی ،میزان خسارات جسمی
و مالی وارده ،قابل جبران خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت که حقوق داخلی مناسب
ترین معیار برای جبران خسارت است .برای مثال ،مسیر پروازهای بین ایران و تایلند
(که عضو هیچ کنوانسیون هوائی نشده است) مسافرین بر اساس حقوق داخلی جبران
خسارت خواهند شد.
 -1-2حمل و نقل مسافر ،بار و بُنِه و کاال
حمل و نقل بین المللی شامل حمل و نقل مسافر ،بار و بنه ( )Luggageو کاال
( )Goodsمی شود .در مورد حمل و نقل مسافر و بار و بنه اختالف نظری وجود
ندارد .اما در مورد عبارت  Goodsتفاسیر مختلفی در حقوق داخلی کشورها ارائه
شده است .به عنوان مثال ،در نسخه فرانسوی کنوانسیون ورشو ،عبارت
 Marchandisesبه کار رفته است .طبق قوانین فرانسه این عبارت به معنای ان است
که هر چیزی که دارای ارزش تجاری است می تواند موضوع معامالت تجاری قرار
گیرد؛ در حالی که عبارت  Goodsبه هر شیء بی جان و منقول دارای ارزش
اقتصادی اشاره دارد ) .(Karan, 2013:28به این معنا حیوانات زنده موضوعاً خارج
از این مورد خواهد بود .با وجود این دادگاه ها بند  9ماده  9کنوانسیون را در مورد
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حیوانات زنده نیز قابل اجرا می دانند .دادگاه های فرانسه از اعمال کنوانسیون در مورد
اجساد خودداری می کنند؛ در حالی که در ایاالت متحده چنین تمایزی وجود ندارد
).(Miller, 1977: 12

 -1مسئولیت در برابر فوت و آسیب های بدني
سانحه ای که موجب ضرر به مسافر شده باید «در پرواز و بین زمان سوار شدن و
پیاده شدن» رخ دهد .شاید در وهله اول تبیین عبارت فوق ساده به نظر برسد ،اما
واقعیّت آن است که اختالف نظر فراوانی در اینباره وجود دارد .بسیاری از نویسندگان
در پاسخ به این سؤال که آغاز سفر هوائی چه زمانی است؟ پاسخ داده اند که پیش از
سوار شدن ،یا گفته اند که زمانی که مسافر خود را به دست کارمندان متصدّی می
سپارد .این اظهارات اگر چه مخالف هم نیستند ،اما کمک چندانی در روند قضاوت
یک پرونده نمی کند .در دادگاه های آمریکا مسئولیت متصدّی عمالً از اتاق ترانزیت
( )Transit loungeآغاز می شود)(Elmar Giemulla, 2005: Art17: 23

 -2مسئولیت در برابر خسارات وارده به کاال و بار و بنه مسافر
بر مبنای دکترین «پاسخگوی ارشد» ( ،)Respondeat superiorکارفرما
مسئولیت نیابتی کارکنان و کارمندان خود را خواهد داشت .بنابراین تقصیر خلبان،
خدمه پرواز و کارکنان فنّی به طور مستقیم بر عهده ایرالین خواهد بود؛ به شرطی که
آنها در حوزه و قلمرو مسئولیتشان عمل کنند .بنابراین کارفرما مسئول جبران خسارت
برای آسیب های وارده در نتیجه تقصیر کارکنانش خواهد بود (Estephan and
)Michael, 2005: 683؛ به عبارتی ،مطابق ماده  90کنوانسیون ورشو و مونترال،
متصدّی حمل و نقل ،مسئول خساراتی است که در صورت انهدام و یا گم شدن یا
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صدمه به لوازم شخصیِ چک شده یا کاال وارد می شود؛ به شرطی که واقعة 9موجد
خسارت در حین عملیّات حمل و نقل هوائی رخ دهد (Mankiewicz, 1981:
).168
از نظر بند  0این ماده ،متصدّی زمانی مسئول است که کاالی آسیب دیده در اختیار
متصدّی بوده و در فرودگاه یا در پرواز باشد .به عبارتی زمانی که متصدّی ،سلطه
فیزیکی بر کاالهائی دارد که در فرودگاه یا در پرواز است می توان گفت کاال در
اختیار وی است و نسبت به آن مسئولیت دارد ) (Goldhirsch, 2002: 98در
اغلب موارد پروندههای مربوط به این بند ،همزمانی دو فاکتور مهم یعنی :الف)
موقعیّت مکانی در فرودگاه و در پرواز بودن؛ ب) در اختیار متصدّی بودن ،باید رعایت
شود؛ تا مسئولیت متصدّی محرز گردد .در پرونده دابرایی علیه ایر ایندیا مقدار قابل
توجهی طال از کراچی به مومبای توسط شرکت ایر ایندیا حمل گردید .طالها به
صورت سالم به مقصد رسید اما آنها از گاوصندوق محلّ اداره شرکت دزدیده شدند.
دادگاه در رأی صادره چنین ابراز داشت که به طور معمول پرونده پیش رو و جریانات
حادث بر آن نمی تواند در ذیل عبارت «واقعه موجد خسارت حین عملیّات حمل و
نقل هوائی» تلقّی شود؛ چراکه طالها توسّط شرکت به سالمتی حمل شده است .به
عبارتی واقعه موجد خسارت در حین عملیات حمل و نقل هوائی صورت نگرفته است،
بلکه پس از استقرار در مقصد در حالی که در مرحله انتظار تحویل به گیرنده بوده ،رخ
داده است .بنابراین نمی توان آن را مشمول کنوانسیون دانست .اما متصدّی از زمانی
که طالها را در فرودگاه مقصد تحویل گرفته باید به عنوان امین ،در صورت تقصیر

 .9واقعه یا  :Occuranceدر نسخه فرانسوی کنوانسیون از عبارت  evenementاستفاده شده است .مفهوم
واقعه بسیار وسیع تر از مفهوم سانحه است و تدوین کنندگان پیشنویس به روشنی بر این موضوع آگاه بودند.
عالوه بر معنای غیر قابل پیش بینی بودن و ناگهانی بودن ،عملکرد متصد ی و نمایندگان و کارکنانش را نیز
شامل می شود ).(Mankiewicz, 1981: 168-9
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مسئول تلقّی شود ) (Miller,1977:145ممکن است مواردی پیش آید که کاال
اگرچه در فرودگاه مستقرّ است اما در اختیار متصدّی نیست؛ و به عبارتی در اختیار
چک و بازرسی مأمورین گمرکی در فرودگاه است .به نظر می رسد با توجه به این
که مجموع هر دو شرط فوق در ایجاد مسئولیت برای متصدّی مؤثّر هستند ،در صورتی
که در این مرحله آسیبی رخ دهد کنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود .هرچند به نظر می
رسد تفسیر چنین مواردی در اختیار دادگاه های رسیدگی کننده به پرونده است که بر
مبنای زمینه حقوق داخلی و بر اساس عدالت و انصاف رأی صادر نمایند.

 -1دفاع متصدّیان حمل و نقل هوائي
 -2-1دفاع «کلّیه تدابیر الزم»

2

طبق بند  9ماده  08کنوانسیون در صورتی که متصدّی ثابت کند که خود وی و
عاملینش کلّیه تدابیر الزم را به منظور جلوگیری از خسارت اتّخاذ کرده اند یا این که
اتّ خاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او ممکن نبوده است؛ مسئول نخواهد بود .بر
اساس این ماده ،متصدّی ،حقّ دفاع کامل در برابر هر ادّعائی دارد
) (Mankiewicz,1981:100بنابراین اگر وی ثابت کند همه اقدامات الزم را
اندیشیده مسئول نخواهد بود .این ماده درباره آسیب ،مرگ و تأخیر مسافر و نیز هر
گونه صدمه و تأخیر در رابطه با بار کاربرد دارد.
برخالف ماده  09که به دنبال کاهش مسئولیت متصدّی است؛ این ماده ،قانون همه
یا هیچ است .به عبارتی اگر متصدّی موفّق به اثبات کلّیه تدابیر الزم بود مسئولیت
نخواهد داشت و در غیر این صورت ،مسئول خواهد بود .تعریفی از این عبارت در
کنوانسیون نشده است .بنابراین عموماً دادگاه ها چنین تعریف می کنند که کلّیه تدابیر
الزم عبارت است از چیزهائی که در دسترس یک ایرالین محتاط قرار دارد و جهت
1. All Necessary Measures
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خودداری از آسیب و سانحه قابل ارزیابی است ) (Mankiewicz,1981:100در
دعوای هانوفر تراست علیه آلیتالیا ،شاکی تعدادی چک تضمین شده بانکی را به
متصدّی سپرد .در جریان حمل و نقل ،چک ها به سرقت رفت و دادگاه به دلیل این
که متصدّی نتوانست اتّخاذ کلّیه تدابیر الزم را اثبات کند او را مسئول تلقّی کرد .از
نظر برخی دادگاه ها کلّیه تدابیر الزم ،همه اقدامات منطقی است که در رابطه با خطر
تعیین می شود .یعنی هر آن چه که الف) به طور معقول قابل دسترس به متصدّی است.
ب) به طور معقول به منظور خودداری از ورود آسیب قابل ارزیابی است
).(Goldhirsch, 2002: 113
« -2-2-1کلّیه تدابیر الزم» در کامن ال
 -2-2-2-1دادگاه های آمریکا
تا چند دهه اخیر دادگاه های آمریکا تفسیر مضیّقی از عبارت «کلّیه تدابیر الزم»
داشتند .از نظر دادگاه های آمریکا صِرف نشان دادن این که متصدّی کلّیه تدابیر الزم
را اتّخاذ کرده است ،کافی نبود .دادگاه های آمریکا به دنبال اتّخاذ «کلّیه تدابیر ممکن»
از سوی متصدّیان بودند یا این که متصدّی هرچه در توان دارد جهت اتّخاذ کلّیه تدابیر
الزم انجام دهد .در این صورت ،اگر امکان انجام فعلی به منظور خودداری از آسیب
وجود داشته باشد اما متصدّی اقدام نکرده ،نمی تواند به بند  9ماده  08استناد نماید .به
عنوان مثال ،در قضیه فیلییوس علیه ترنس وورد ایرالینز ،متصدّی نمی توانست با استناد
به ماده فوق مبرّا از مسئولیت باشد؛ آنجا که امکان تنظیم فشار کابین برایش فراهم بوده
اما چنین نکرده بود .اما از سال  9100به بعد با توجه به این که در توافقنامه مونترال
صنعت حمل و نقل هوائی آمریکا را تحت تأثیر خود قرار داده بود ( Miller,
) 1977: 163بعدها رویکرد قبلی ،جنبه منطقی به خود گرفت (Estephan and
) Michael, 2005: 177به عنوان مثال ،در قضیّه هانوفر تراست علیه آلیتالیا ایرالینز
آنجا که چک تضمین شده به مبلغ  088هزار دالر آمریکا به سرقت رفته بود دادگاه
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اعالم کرد که نباید عبارت «کلّیه تدابیر الزم» را به صورت تحت اللفظی قرائت کرد
بلکه باید آن را به «همه اقدامات منطقی» تفسیر نمود ( )Mankiewicz,1981:100
 -1-2-2-1دادگاههای انگلیس
باید تصمیم دادگاه های انگلیس در قضیه گرین علیه امپریال ایرویز در رابطه با
عبارت «کلّیه تدابیر الزم» یک رأی موفقی دانست که توسّط تمام دادگاه های بریتانیا و
حتی کانادا مورد پذیرش قرار گرفت .در این پرونده ،از نظر دادگاه متصدّی باید همه
مهارت و مراقبت الزم را جهت اتّخاذ کلّیه تدابیر الزم به منظور خودداری از ورود
زیان به عمل آورد .در قضیه یونایتد اینتر نشنال استابلیس علیه پاسفیک ویسترن
ایرالینز ،شاکی به دلیل تلف اسب خود علیه شرکت هواپیمائی اقامه دعوا کرد .وی
معتقد بود به دلیل شرایط پرواز ،اسب وی سرکش شده و همین مسأله موجب بروز
آسیب به آن شده که در نتیجه آن تلف شده است .شاکی در ادّعای خود چنین بیان
کرده بود که اصطبلی که ایرالین برای اسب وی درنظر گرفته بود برای اسب های
آرام مناسب بوده ،نه اسب های سرکش .دادگاه اعالم کرد که اطّالعات ناکافی
متصدّی در طرّاحی اصطبل مناسب ،منجر به ورود آسیب به اسب شده است .دادگاه
اعالم کرد« :مدارک اثبات می کند مدّعی علیه کلّیه تدابیر الزم منطقی را به منظور
خودداری از آسیب اتّخاذ نکرده است؛ آسیب هائی که به وسیله اجرای مهارت و
مراقبت منطقی قابل دفع بودند؛ بنابراین متصدّی امکان استناد به ماده  08را نخواهد
داشت.(Miller, 1977: 163) ».
« -1-2-1کلّیه تدابیر الزم» در سیویل ال
دادگاه های فرانسه کلّیه تدابیر الزم را به همه اقدامات متعارف و منطقی که از
سوی متصدّی اتّخاذ می شود تعبیر می کنند .در پرونده ای برج کنترل به خلبان قبل از
فرود دستور می دهد که مدّتی منتظر بماند ،چراکه هواپیمای دیگری بر روی باند در
حال انجام عملیّات برخواستن است .با وجود این که شرایط جوّی بدی در منطقه
حاکم بود خلبان اقدام به دور زدن در همان حوالی می کند تا برج کنترل ،دستور فرود
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آمدن را صادر نماید .در همین حین ،هواپیما دچار سانحه می شود .دادگاه در این
پرونده از استناد متصدّی به ماده  08کنوانسیون ممانعت به عمل آورد؛ چراکه متصدّی
همه اقدامات متعارف و منطقی را در چنین شرایطی به عمل نیاورده است .استناد به
دستور برج کنترل نمی تواند متصدّی را از مسئولیّت مبرّا کند ،چراکه حدّاقل دو راه
پیش روی خلبان بود که می توانست خطر را دفع نماید :اول این که خلبان می توانست
خارج از منطقه طوفانی منتظر دستور فرود باشد .یا این که نزدیک ترین فرودگاه محلّی
را جهت فرود انتخاب کند ).(Miller, 1977: 164
 -1-1دفاع «تقصیر مشترک»

2

مطابق دکترین سختگیرانه «تقصیر مشترک» در کامنال اگر شاکی مشارکت در
ورود ضرر به خود را داشته باشد وی ابداً جبران خسارت نخواهد شد .حتی اگر تقصیر
مدّعی علیه به میزان  %11باشد .ناعادالنه بودن این امر باعث شد استثنائاتی هم به وجود
آید .از جمله نظریه «آخرین امکان پرهیز از حادثه» استتثنائی بر این دکترین بود .مطابق
این استثناء ،علی رغم تقصیر خواهان اگر خوانده امکان پرهیز از حادثه را داشته باشد اما
با وجود این ،امکان موجب ورود زیان به خواهان شود مسئول خواهد بود .دومین
استثناء مربوط به شرایط سنّی می باشد .به عنوان مثال ،در ایالت ویرجینیا کودکان زیر
 0سال محجور درنظر گرفته می شوند بنابراین رفتار آنها نمی تواند مصداق تقصیر
مشترک لحاظ شود .حتی در مورد کودکان بین  0تا  94سال نیز فرض قابل ردّی
وجود دارد که این گروه سنّی ،محجور تلقّی می شود اما اگر مدرک خالفی پیدا شود
چه بسا رفتار آنها مصداق تقصیر مشترک قرار خواهد گرفت .دکترین تقصیر مشترک
در ایاالت متّحده  -البته بجز بخش هائی از ایالت ویرجینیا -0منسوخ شده است .به
خاطر سختگیری های این دکترین ،کامن ال از دکترین تقصیر مقایسه ای
1. Contributory Negligence
2. The Difference between contributory negligence and comparative
negligence, Tammy S. Ruble and Richamond .Va: Available in
www.allenandallen.com
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( )Comparative Negligenceاستفاده کرد 9.به عنوان مثال ،در برخی از ایاالت
آمریکا دادگاه ها میزان تقصیر خواهان را با میزان تقصیر خوانده مقایسه کرده و افراد
را به میزان تقصیرشان ملزم به جبران خسارت میکنند.
ماده  09کنوانسیون در همه موارد مرگ ،آسیب های وارده به کاال و بار و بنه
مسافر و تأخیر قابل اعمال است و بار اثبات تقصیر بر عهده متصدّی است .این ماده در
پروتکل اصالحی الهه نیز ابقا شد ) .(Goldhirsch, 2002: 117تشخیص این که
دفاع تقصیر مشترک می تواند یک دفاع کاملی باشد بر عهده قوانین دادگاه محلّی
است که پرونده در آنجا مطرح شده است ).(Drion,1954: 123
به عنوان مثال ،در  91ایالت آمریکا تقصیر مشترک به عنوان یک دفاع کامل ،منجر
به برائت کامل متصدّی از مسئولیت می شود؛ حال آن که در  99ایالت دیگر در موارد
مسئولیت محض چنین دفاعی کاربرد ندارد ) .(Mankiewicz,1981:106به نظر
می رسد مطابق ماده  09کنوانسیون ورشو در مورد کشورهائی که تقصیر مشترک به
عنوان یک دفاع لحاظ نشده ،توافق بر آن به منظور رهایی از مسئولیت باطل و بالاثر
خواهد بود .این مسأله از منطوق ماده  09قابل استنباط است.

 . 9تفاوت نظریه زیان دیده با تقصیر مقایسه ای در این است که در تقصیر زیان دیده فقط به تقصیر زیان دیده
اعم از سبک یا سنگین توجه می شود و در نتیجه زیان دیده از دریافت خسارت محروم می گردد و اصالً به
تقصیر خوانده اعمّ از سبک و یا سنگین توجه نمی شود ،پس براساس نظریه تقصیر زیان دیده ،زیان دیده با
ارتکاب تقصیر از دریافت هر گونه خسارت محروم می گردد و از اینرو به آن قانون همه یا هیچ اطالق می
گردد؛ زیرا فعل زیان دیده رابطه سببیّت میان تقصیر خوانده و زیان را از بین برده است (William, 2012:
) 16در حالی که در تقصیر مقایسه ای بر اساس نقص تقصیر خواهان و خوانده در وقوع خسارت حکم صادر
می گردد و بر اساس آن هر کس باید تاوان تقصیر خود را بدهد .در واقع ،بر اساس نظریه تقصیر مقایسه ای به
تأثیر تقصیر خواهان و خوانده در وقوع توجه می شود و نخست دو تقصیر با یکدیگر مقایسه شده ،آنگاه میزان
تأثیر هر یک از تقصیرها در وقوع خسارت سنجیده می گردد و با توجه به سهم هر تقصیر در وقوع خسارت،
حکم به جبران خسارت ها داده می شود ((Artigot and Pomar,2009:52
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در واقع ،تقصیر مشترک یک مفهوم پذیرفته شده کامن ال بود که در کنوانسیون
ورشو مطرح شد .در کامن ال دفاع تقصیر مشترک ،یک دفاع کامل محسوب می شد.
این قاعده که بسیار سختگیرانه به نظر می رسید در سال  9101هنوز در شکل اصلی
خود در برخی از کشورها از جمله استرالیا ،نیوزلند و تعدادی از ایاالت آمریکا اجرا
می شد .این قاعده یک مفهوم بنیادین در کامن ال محسوب می شود و بر همین اساس،
دادگاه های کامن ال چنین قاعده ای را  -در مقایسه با رژیم مسئولیت مبتنی بر فرض
تقصیر  -به راحتی می توانند به کار ببرند .از طرفی ،مفادّ مطرح شده در اینباره به
منظور خودداری از اجرای قاعده «تقسیم قهری» 9که در حقوق انگلیس مطرح شده
بود ،تدوین شد .نمایندگان کشورهای حاضر در کنوانسیون نیز دفاع «تقصیر مشترک»
را پذیرفتند؛ اما با این که این دفاع در همه موارد به عنوان یک دفاع کامل مطرح شود
مخالفت کرده و تقسیم مسئولیت بین متصدّی و زیاندیده مقصّر را مبتنی بر عدالت و
انصاف می دانستند ).(Miller,1977:71

 -5دفاع متصدّی حمل و نقل با توجه حقوق داخلي
قانون تجارت هرچند از بحث مسافر غافل مانده است (عرفانی )994 :9900 ،اما این
قانون ،فرض تقصیر را برای حمل و نقل کننده کاال و بار ،درنظر گرفته است .مواد
 901و  900و  900ق.ت که از بند های اول و سوم ماده  440و مواد  440و  441قانون
تعهّدات سوئیس ترجمه شده ،صریحاً مسئولیت متصدّی حمل و نقل را بیان می کند
(امیری قائم مقامی .)998:9901 ،مطابق ماده  901قانون تجارت« :اگر مال التجاره تلف
یا گم شود متصدّی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید
تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده و یا
مرسلٌ الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی

 .9قاعده تقسیم قهری برخالف قواعد مندرج در کامن ال بود.
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بوده که هیچ متصدّی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین
میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معیّن
نماید ».طبق این ماده از قانون اگر صاحب کاال ثابت کند که به کاالی او ضرری وارد
شده ،آنگاه متصدّی حمل مسئول فرض می شود و زمانی از مسئولیت معاف خواهد
شد که ثابت کند دلیل بروز خسارت ،یک علّت خارجی بوده که قابل انتساب به او
نیست یا مربوط به یک حادثه غیر قابل پیش بینی بوده است .بر این اساس ،متصدّی به
منظور اثبات معافیّت خود از مسئولیت ،کافی است که انجام اقدامات الزم برای تحقّق
نتیجه را ثابت کند یا باید اثبات کند کاال را سالم تحویل داده یا باید به اثبات یک
حادثه خارجی اجتناب ناپذیر غیر قابل پیش بینی اقدام کند (عرفانی.)999 :9900 ،
بنابراین طبق مقرّرات داخلی حقوق ایران ،تعهّد متصدّی حمل و نقل ،تعهّد به نتیجه
است و فرض تقصیر متصدّی ،فرض مطلقی است که حتی با اثبات و انجام اقدامات
الزم ،مسئولیت از ذمّه وی مرتقع نمی شود و تنها زمانی وی از مسئولیت معاف است
که ثابت کند علّتی خارجی ،عامل ضرر بوده است؛ به عبارتی امکان ردّ مسئولیت تنها
با اثبات قوّه قاهره (فورس ماژور) است .آن چه مسلّم است در قانون تجارت ،تعهّد
ایمنی متصدّی ،یک تعهّد به نتیجه لحاظ می شود (کاتوزیان )901 :9910 ،و از این
نظر ،متصدّی نمی تواند از عنوان امین استفاده کند .بنابراین به محض این که از اجرای
قرارداد تخلّف صورت گیرد ،تقصیر وی محرز و مسئول شناخته می شود.

-1تفسیر «کلّیه تدابیر الزم» در فقه و حقوق موضوعه
 -2-1عدم تعدّی و تفریط در فقه به مثابه رعایت کلّیه تدابیر الزم
از جمله مواردی که فقها به مسأله «کلّیه تدابیر الزم» اشاره ضمنی داشته اند موضوع
تعدّی و تفریط در امانت است .البته این مسأله در باب اجاره هم به صورت مبسوط
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مطرح شده است 9.تعدّی و تفریط در لسان فقها به معنای عدم توجه به کلّیه جوانب
یک گزاره فقهی است .از اینرو امین تا زمانی که مرتکب تعدّی یا تفریط نشود ضامن
تلف یا نقص مالی که در تصرّف دارد نخواهد بود .در فقه ،امین زمانی که دچار تعدّی
یا تفریط در حفظ مال شود از دایره امانت خارج می گردد (طباطبائی.)141/1 :9918 ،
منظور از تعدّی و تفریط ،تعدّی و تفریط عرفی است (کاتوزیان .)911 :9901 ،تعدّی،
جنبه فاعلی و تفریط ،جنبه انفعالی دارد .تعدّی ،با انجام فعل و تفریط ،با ترک فعل
بروز می یابد (محقّق داماد .)10-11/9 :9481 ،از نگاه فقها قلمرو تعدّی و تفریط،
جایی است که امین ،بر مال فردی دیگر استیالء داشته باشد؛ از اینرو مصادیق متعددی
برای آن ذکر کرده اند (فاضل مقداد ،بی تا141/0 :؛ شعرانی914/0 :9491 ،؛ خمینى،
 989 :9400؛ شیخ طوسی 901/0 :9900 ،؛ بحرانی04/00 :9481 ،؛ بهائی:9401 ،
011؛ اصفهانى940/0 :9910 ،؛ عالمه حلّی014/9 :9408 ،؛ اصفهانی991/0 :9910 ،؛
شیخ طوسی900/4 :9480 ،؛ فخرالمحقّقین .)001/0 :9900 ،مشهور بر این عقیده است
که امین از تاریخ تعدّی و تفریط ،ضامن هر گونه تلف یا نقصی است که در مال مورد
امانت حادث می شود ،حتی اگر علّت تلف مال ،امری خارجی و یا احتزاز ناپذیر باشد
(کاتوزیان11/4 :9904 ،؛ نجفی901/00 :9919 ،؛ کاشف الغطاء .)04/9 :9911 ،با
بررسی نظر غالب فقها به این نتیجه خواهیم رسید که بایست عدم تعدّی و تفریط در
لسان آنها را به کلّیه اقدامات معقول تفسیر نمائیم؛ چراکه رفتار فرد در قالب رفتار
متعارف معقول جامعه بررسی می گردد (محقق حلّی901 :9481 ،؛ شهید اوّل:9901 ،
 .)999/0برای استنباط تفسیر موسّع این مفهوم در لسان فقها می توان به موردی اشاره
کرد که فقها حتی اگر تلف و ضرر مستند به تعدّی و تفریط نباشد را هم دارای
 .9مطابق فتاوی فقها ،مستاجر ،ضامن عین مستاجره نیست مگر در صورت تعدّی یا تفریط؛ عبارت برخی از فقها
چنین است« :و الیضمن المستاجر العین الّا بالتعدّی أو التفریط» (شهید ثانی )999/4 :9490 ،و صاحب شرائع
گوید« :و العین المستاجره أمانه فالیضمنها المستاجر الّا بالتعدّی أو التفریط» (محقق حلّی)949 :9481 ،؛ صاحب
جواهر نیز بر این حکم ،دعوی اجماع کرده است (نجفی.)091/00 :9919 ،
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مسئولیت تلقّی کرده اند .در این راستا ،مرحوم حکیم بیان می کند که قول مشهور این
است که تعدّی یا تفریط در امانات ،موجب مسئولیت در قبال زیان وارده و تلف است،
اگرچه تلف و ضرر مستند به تعدّی یا تفریط نباشد؛ و این مثال را مطرح می کند که
اگر شخصی حیوانی را کرایه نماید و به سوی مقصدی که به اقتضای امانت اذن ندارد،
سوار شود و از این جهت ضرری به آن نرسد ولی پس از آن ،به سببی که ضمان آور
نیست تلف شود ،به عهده شخص متعدّی و مفرط است؛ و همین طور هنگامی که
حیوان را نبندد و آن حیوان رها و سپس مریض شود ،و مثال های دیگر که در تمامی
این موارد ،مشهور فقها تعدّی یا تفریط را باعث خروج ازعنوان امانت و ملحق به حکم
غصب می دانند .آنگاه اعتقاد خود را چنین اظهار می کند که ظاهر این است که
ضمان ،مختصّ موردی است که تلف یا هالک ،مستند به تعدّی یا تفریط باشد؛ مانند
این که مدّت اجاره به پایان برسد ،یا اجاره باطل شود ،یا به علّت خیار ،فسخ شود و
سپس عین نزد مستاجر بدون رضای مالک باقی بماند در حالی که قدرت تسلیم برای
مستاجر وجود دارد (حکیم)990 :9409 ،؛ صاحب جامع المدارک نیز مسئول دانستن
امین در حال تعدّی یا تفریط را بدون این که استناد تلف به تعدّی یا تفریط اثبات شود،
دارای اشکال دانسته و از قولی دفاع می کند که سببیّت را الزم می داند (خوانساری،
 .)419 :9910مقصود از استناد به قول این دسته از فقها آن است که نظریّه مشهور،
مخالفان مهمّی دارد و نظریّه مخالف مشهور ،با اصول حقوقی و فقهی سازگارتر است
(عامری.)01 :9911 ،
 -1-1تفسیر «کلّیه تدابیر الزم» در حقوق ایران
به موجب ماده  001ق.م .مالک معیار برای برائت متخلّف از اجرای تعهّد اثبات
وقوع حادثه ای است که مانع انجام و اجرای تعهّد شده و دفع آن فقط خارج از حیطه
اقتدار شخص متعهّد بوده است .به عبارتی مطابق این ماده ،متصدّی «همه اقدامات
الزم» را تا جایی که شخصاً در توان داشته ،انجام داده است و نقض تعهّد به دلیل این
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که امور خارج از حیطه اقتدار شخصی متصدّی بوده ،عارض شده است .این در حالی
است که وفق ماده  901ق.ت .برائت متصدّی منوط به این است که متصدّی ثابت کند
که تخلّف از تعهّدات قانونی از قبیل به سالمت رساندن کاال و  ...ناشی از وقوع حادثه
ای است که هیچ متصدّی حمل و نقل مواظبی نمی توانسته از آن جلوگیری به عمل
آورد .همان طور که از متن این مواد قانونی مشخّص است قانون مدنی در این موضوع،
اقدام به اتّخاذ یک معیار شخصی به منظور جبران خسارات وارده کرده است .به
عبارت صحیح تر« ،همه اقدامات الزم» را در بستر یک معیار شخصی درنظر گرفته تا
معیاری برای جبران خسارت باشد و با استفاده از این ضابطه شخصی ،متصدّی به
راحتی می تواند با اثبات عدم توانایی خود ،راه را به منظور بریء الذمّه کردن خود
فراهم آورد؛ چراکه معیار خود شخص است؛ حال آن که قانون تجارت به عنوان یک
قانون خاصّ اقدام به تعیین یک معیار نوعی کرده و با شاخص قرار دادن «همه اقدامات
الزم» همه متصدّیان ،متصدّی مزبور بایست ثابت کند که هیچ یک از متصدّیان در
چنین شرایطی قادر به تأمین معیارها و استاندارهای ایمنی نبوده اند .به مراتب ،این معیار
سخت تر از معیار قبلی است .بنابراین برابر قانون تجارت شخصیّت ،استعداد و توانایی
فکری و جسمی متصدّی در مسئولیت وی مؤثّر نیست .مسئولیت متصدّیان حمل و نقل
بر اساس قانون تجارت به مراتب سخت تر از ضوابط مربوط به قانون مدنی است .به
موجب ماده  001ق.م .اگر متصدّی به دلیل کمبود سرمایه ،به امکانات فنّی جدید
مجهّز نباشد در فرضی که جلوگیری از وقوع حادثه توسّط امکانات و وسائل جدید
ممکن بوده امّا وی به دلیل فوق ،توان خریداری نداشته و همین موضوع منجرّ به
حادثه زیانبار شود در این فرض ،متصدّی مسئول نیست؛ حال آن که برابر ماده 901
ق.ت .در فرض اخیر ،با وجود اثبات مراتب مذکور ،متصدّی حمل و نقل مسئول
جبران خسارات وارده است .قواعد حاکم بر حمل و نقل کننده غیر حرفه ای را  -که
تعهّدش ،تعهّد به وسیله است  -باید در قانون مدنی و در باب قواعد امانی جستجو کنیم
و طبق قاعده ،اصل عدم ارتکاب تقصیر ،به نفع اوست و شخصی که مدّعی است وی
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مرتکب تقصیر شده و می خواهد از ایشان مطالبه خسارت کند ،باید به اثبات تقصیر
وی بپردازد .اما در ماده  901قانون تجارت ایران بحث از متصدّی حرفه ای است که
تعهّدش به نتیجه است؛ بنابراین ،اصل عدم انجام تعهّد ،به نفع طرف مقابل متصدّی
است .در نتیجه ،متصدّی می باید انجام تعهّد را به شکل صحیح ثابت کند و در غیر این
صورت ،مسئول خواهد بود.
 -2-1قاعده اقدام به مثابه تقصیر مشترک
در اصطالح فقهی ،اقدام آن است که کسی با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را
بپذیرد (مصطفوی)40/9 :9908 ،؛ به عبارت دیگر ،هرکس به ضرر خود نسبت به مال
خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به نفع او ضمان و مسئولیتی ندارد و قانون از
(اقدام کننده) حمایت نمی کند .صاحب عناوین در اینباره می گوید« :اقدام آن است
که مالک احترام مال خودش را ساقط نماید و بنابر عدم عوضیّت و مجّانیت بگذارد
که در نتیجه آن ،ضمان ساقط می شود .چنان که کسی به دلخواه خودش مال خود را
در معرض تلف قرار دهد یا آن را بالعوض به دیگری بدهد خود احترام مال خود را از
بین برده است و نمی توان دیگری را ضامن آن دانست» (مراغه ای.)400/0 :9401 ،
اکثر فقها از اقدام با عنوان مسقط ضمان یاد می کنند .قاعده فقهی اقدام موضوعاً
وضعیّت کامالً مشابهی با قاعده تقصیر مشترک دارد؛ چراکه این قاعده از عوامل رافع
ضمان است به طوری که اقدام زیان دیده ،معافیّت کامل عامل زیان را موجب می
گردد .نمونه عینی آن را در فقه می توا ن در باب معامله فضولی بحث کرد .خریداری
که با علم به فضولی بودن معامله ،مال را از مالک واقعی ابتیاع نمی کند ،به هیچ وجه
حقّ مطالبه خسارت را از فضول ندارد؛ بنابراین قاعده اقدام هنوز هم در فقه یک دفاع
مطلق و کامل تلقّی می شود (مراغه ای .)410-400/0 :9401 ،امروزه برخی از استادان
حقوق برآنند که دامنه اقدام را نباید به آن چه که فقیهان بدان پرداخته اند محدود
کرد .به باور این دسته از صاحبنظران ،درست است که به طور سنّتی قاعده اقدام ،ناظر
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به جایی است که اقدام زیان دیده ،علّت منحصر در بروز خسارت به شمار میآید،
ولی باید دامنه آن را گسترش داد تا جایی که تقصیر زیاندیده به تقصیر دیگری گره
خورده ،این دو با هم موجب پیدایش خسارت می گردد را هم در برگیرد (کاتوزیان،
 .)180-981/9 :9904بنابراین ارائه چنین تفسیری از قاعده اقدام ،موجب گسترش
دامنه آن می گردد و در هر مورد باید حکمی جداگانه داد؛ جایی که اقدام زیاندیده،
علّت منحصر در وقوع خسارت است زیاندیده برای جبران خسارت ،حقّ رجوع ندارد
و خودش باید تاوان کار خود را بدهد و در واقع ،اقدام مسقط ضمان است ،ولی در
جایی که تقصیر زیان دیده در کنار تقصیر دیگری موجب بروز خسارت می گردد
زیان دیده نسبت به اندازه ای که خطای خودش در بروز مسئولیت دخالت نداشته ،حقّ
رجوع به مقصّر شریک را دارد .بر مبنای نصّ صریح قرآن «لَاتَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أخْرَی»
(انعام )914 :کسی خطای دیگری را بر دوش نمی کشد؛ بدین ترتیب بر پایه این تفسیر
از اقدام ،اشتراک در مسئولیت که در فقه مطرح می گردد (حکمت نیا-091 :9901 ،
 )090طبق قاعده اقدام قابل توجیه است (پوراسماعیل.)1 :9910 ،

-1کنوانسیون مونترال 2999
در میان همه مباحث بحث برانگیزِ میزان مسئولیّت موجود در کنوانسیون ورشو در
حوزه مسئولیّت مدنی متصدّیان حمل و نقل هوائی ،در ژاپن حرکتی جالب توجه رخ
داد .در  08نوامبر  ،9110ده ایرالین ژاپنی برای اولین بار در جهان به صورت داوطلبانه
میزان مسئولیت موجود در کنوانسیون را رها کردند (Reforming the Liability
Provisions of the Warsaw Convention: Does the IATA
Intercarrier Agreement Eliminate the Need to Amend the
) .)Convention?/1789این اقدام شرکت های ژاپنی در عدم تقیّد به رقم ذکر
شده در کنوانسیون ،یک گام مهمّ تاریخی در شرایط مربوط به حمل و نقل محسوب
می شد و منجرّ به پذیرش مسئولیّت نامحدود در برابر مسافر در حمل و نقل بین الملل
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هوائی شد .مطابق این سیستم دوگانه ،شرکت ها تا  988هزار  SDRمسئولیت مطلق
در برابر مسافر دارند (خوئینی؛ سلمان زاده )19 :9911 ،و در ادّعای باالتر از  988هزار
 SDRرژیم مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر برقرار است (Private Air Law
)./74
کنوانسیون مونترال موجب شد جامعه جهانی در مورد سندی به تفاهم برسد که
یکبار دیگر مقرّرات یکسانی را در سطح جهانی در مورد حمل و نقل هوائی به مرحله
اجرا گذاشت .این کنوانسیون مسئولیت دوگانه ای را تصویب نمود که بر اساس ماده
 09آن متصدّی حمل و نقل تا مبلغ  988هزار حق برداشت ویژه مسئولیت مطلق دارد و
در قبال خسارت بیشتر از محدوده فوق ،مسئولیت وی براساس تقصیر می باشد.
 -2-1قلمرو کنوانسیون مونترال
 -2-2-1مسئولیت در برابر فوت و آسیب های وارده به مسافر
طبق بند  9ماده  90کنوانسیون مونترال« ،متصدّی حمل ونقل ،مسئول خساراتی
است که در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی متوجّه مسافر می گردد
مشروط بر این که حادثه موجب خسارت ،در داخل هواپیما و یا حین عملیّات پیاده یا
سواره شدن رخ داده باشد ».از آنجا که بند  9ماده  90کنوانسیون مونترال تکرار لفظ به
لفظ ماده  90کنوانسیون ورشو است مراکز قضایی بر مبنای همان تفسیری که از
کنوانسیون ورشو در اینباره دارند اقدام به صدور رأی می نمایند .از بند  9ماده فوق
موارد زیر قابل استنباط است -9 :اصطالح ” “The carrier is liableمسئولیت
متصدّیان حمل و نقل را مسئولیت محض درنظر گرفته بدون این که بحثی از تقسیم به
میان آید .مطابق بند  9ماده  ،09این مسئولیت محض تا  988هزار  SDRقابل جبران
است اما میزان مازاد بر آن مبتنی بر فرض تقصیر است؛  -0اصطالح “Damage
” Sustainedاشاره به آسیب های قابل جبران دارد که خسارات تنبیهی و تأدیبی را
از دایره شمول آن خارج کرده است؛  -9این بند از ماده  90اشاره مستقیم به اصطالح
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” “Passengerدارد که آن عبارت از شخصی است که وارد یک رابطه قراردادی
جهت حمل و نقل بین المللی مورد اشاره در ماده  9با متصدّی شده است.
 -1-2-1مسئولیت متصدّی در برابر بار چک شده و چک نشده
پاراگراف  0و  9ماده  90کنوانسیون مونترال ریشه در ماده  90کنوانسون ورشو
دارد .بند  0این کنوانسیون مشابه ماده  90پروتکل گواتماالسیتی است که در صورت
عیب ذاتی یا به خاطر طبیعت بار و بنه مسافر یا نقص آن ،این امکان را به متصدّی می -
دهد که از مسئولیت مبرّا شود .کنوانسیون مونترال مفادّ جدیدی در رابطه با بار چک
نشده مسافر به تصویب رساند؛ به طوری که اگر در اثر تقصیر متصدّی یا خدمه و
کارکنان وی ،بار چک نشده مسافر دچار آسیب شود مدّعی به شرط اثبات تقصیر
متصدّی ،امکان جبران خسارت خواهد یافت .این در حالی است که مسئولیت محض
متصدّی در مورد بار چک شده مسافر همچنان پابرجاست .به عبارتی ،کنوانسیون
مونترال در رابطه با بار چک شده و چک نشده مسافر قائل به تفکیک شده است.
متصدّی در رابطه با بار چک شده از زمانی که کارت پرواز صادر شده و بار در اختیار
متصدّی قرار میگیرد امین تلقّی می شود و مسئولیت محض در برابر آنها دارد .البته
متصدّی با استناد به موارد )9 :عیب ذاتی کاال )0 ،کاال از جمله موارد فاسد شدنی
بوده ،امکان رهایی از مسئولیت را خواهد داشت ( Elmar Giemulla,2005:
) Art 17اما در رابطه با بار چک نشده از آنجا که حفاظت و مراقبت از آن در اختیار
خود مسافر است ،متصدّی مسئول نیست مگر در صورت تقصیر وی و عاملینش.
با توجه به تأکید بند  4ماده  90کنوانسیون مونترال ،در میزان غرامت دریافتی در
رابطه با بار چک شده و چک نشده هیچگونه تفاوتی وجود ندارد .در حالی که
کنوانسیون ورشو بر نوعی مسئولیت منعطف بر مبنای وزن چمدان تأکید دارد؛
کنوانسیون مونترال پرداخت سقف محدودی از غرامت را بر عهده متصدّی نهاده است.
برخی از شرکتهای هواپیمائی اقدام به ارائه خدمات ویژه به مسافران ویژه خود
می کنند .در برخی موارد ،شرکت هواپیمائی چمدان و بار و بنه مسافر را تا هتل یا
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مقصد موردنظر پس از فرودگاه حمل خواهد کرد .سؤالی که مطرح است این است
که اگر در مسیر حمل ،چمدان و بار مسافر آسیب ببیند آیا برابر کنوانسیون مونترال،
متصدّی مسئولیت خواهد داشت؟ ابتدا باید گفت که در مقایسه با کنوانسیون ورشو،
یکی از پیش شرط های مکانی مسئولیت متصدّی در برابر بار مسافر حذف شده است و
آن «بودن در فرودگاه» است .اما نویسندگان پیشنویس ،سعی در حفظ  0شرط دیگر
یعنی  on board the on aircraftو  in the change of the carrierدارند.
در وهله اول چنین به نظر می رسد با توجه به این که چمدان و بار مسافر در چنین
مواردی بر عهده متصدّی است پس شرط دوم محقّق شده و مقتضی کاربرد کنوانسیون
موجود است؛ چراکه متصدّی یا کارکنان وی سلطه مستقیم بر بار مسافر داشته اند و از
اینرو مسئولیت خواهند داشت.
اما باید گفت به منظور پاسخ درست به سؤال فوق باید نقطه پایانی سفر هوائی را
بیابیم .به نظر نگارنده ،سفر زمانی پایان می یابد که عموم مسافران در سالن انتظار
فرودگاه مقصد ،منتظر بارهایشان بر روی تسمه منتقل کننده بار هستند .معقول به نظر
نمی رسد که در رابطه با سفر برخی از مسافران قائل به تفکیک باشیم و همچنین
استدالل کنیم که سفر هوائی در رابطه با مسافرِ فرست کالس به پایان رسیده اما در
رابطه با بار این مسافر ،یک برداشت موسّع از حمل و نقل هوائی تا تحویل بار در هتل
داشته باشیم.
به نظر می رسد همانند کنوانسیون ورشو در اینجا نیز باید رعایت هر دو پیش شرط
را من حیث المجموع درنظر گرفت .نتیجه آن که سانحه وارده بر کاال و بار مسافر در
این فرض ،موضوع کنوانسیون مونترال نخواهد بود ،بلکه متصدّی بر اساس هر گزاره -
ای غیر از کنوانسیون مونترال ،مسئول پرداخت غرامت خواهد بود .در اینجا متصدّی،
امین تلقّی می شود و بر اساس همین نهاد حقوقی باید پاسخگو باشد.
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رژیم ورشو در مورد گم شدن ،آسیب و دزدی کاال یا بار و بنه کاربرد دارد و اگر
همه شرایط جمع شود متصدّی از میزان مسئولیت محدود در کنوانسیون ورشو منتفع
خواهد شد .مسئولیت متصدّی در برابر کاال و بار چک شده طبق کنوانسیون ورشو به
 018فرانک برای هرکیلو ( 08دالر آمریکا برای هر کیلو) محدود می شود مگر این
که مسافر قبل از سفر ،ارزش ویژه ای را اظهار کرده و مبلغ مکمّل را پرداخت نماید؛
که در صورت هر گونه ضرر و زیان ،شرکت در برابر مبلغ اظهار شده مسئولیت خواهد
داشت .پروتکل شماره  9مونترال و کنوانسیون مونترال  9111میزان مسئولیت متصدّی
در برابر کاال ،از قرار هر کیلوگرم  01( SDR 90دالر برای هر کیلو) تعیین کرده
است مگر این که فرد ،مبلغ خاصّی را قبل از سفر اظهار کرده باشد .(Estephan
)and Michael, 2005: 188
مطابق ماده  90کنوانسون مونترال ،متصدّی حمل و نقل مسئول خسارتی است که
در نتیجه انهدام یا مفقود شدن یا صدمه به کاال به وجود آمده است؛ به مجرّد این شرط
که واقعه موجب خسارت ،حین حمل و نقل هوائی روی داده باشد .با این وجود،
متصدّی مسئول نخواهد بود اگر ثابت کند که انهدام ،مفقود شدن یا صدمه در نتیجه
یک یا چند شرط زیر  -که بسیار شبیه استثناء ات مندرج در کامن ال است – می باشد:
الف) عیب ذاتی ،کیفیّت یا قابلیّت فاسد شدنی کاال؛ ب) بسته بندی ناقص کاال که
توسّط فردی غیر از متصدّی و نمایندگان وی انجام شده است؛ ج) جنگ یا اختالفات
نظامی؛ د) عملی که نهاد های عمومی در ورود یا خروج یا حمل و نقل کاال انجام می
دهند.
مفهوم حمل و نقل هوائی شامل دوره ای می شود که در اختیار متصدّی است.
مدّت زمان حمل و نقل ،شامل آن قسمت از حمل و نقل که از طریق زمین ،دریا یا
رودخانه در خارج از فرودگاه صورت می گیرد ،نمی باشد .با این وجود ،اگر چنین
حمل و نقلی در اجرای قرارداد حمل و نقل هوائی به منظور بارگیری تحویل یا انتقال
کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر انجام شود هر گونه خسارات وارده ،در
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حکم خساراتی خواهد بود که حین حمل و نقل هوائی وارد شده باشد .اگر متصدّی
بدون رضایت فرستنده کلّاً یا جزئاً از شیوه های دیگر حمل و نقل استفاده کند چنین
حمل و نقلی درون دوره حمل و نقل هوائی در نظر گرفته می شود.
بند  9 ،9و  4این ماده ریشه در کنوانسیون ورشو دارد .بند  0به وسیله پروتکل
شماره  4مونترال به سیستم ورشو اضافه شده و به طور کلّ ،یک مجموعه دفاعیّات
جدیدی را پیش روی متصدّیان گشوده است .بند  0ماده  90کنوانسیون مونترال با بند 9
ماده  90پروتکل شماره  4مونترال یک تفاوت شکلی جزئی اما از نظر محتوای مؤثّر
دارد و آن این که پروتکل شماره  4مونترال در اولین جمله بند  9بین عبارت
 Resultedو  Fromاز عبارت  Solelyاستفاده کرده است که این عبارت در
کنوانسیون مونترال حذف شده است .هرچند از نظر شکلی ،تفاوت چندان مهمّی
محسوب نمی شود اما از نظر محتوایی حذف این کلمه در کنوانسیون مونترال حاکی
از توسعه دفاعیّات متصدّی است.
کنوانسیون مونترال جای خالی دفاعِ «کلّیه تدابیر الزم» در کنوانسیون ورشو را به
گونه ای دیگر پر کرد .بر اساس این کنوانسیون ،متصدّی اگر ثابت کند که انهدام،
آسیب و گم شدن کاال در نتیجه یکی از موارد چهارگانه فوق الذکر باشد مبرّا از
مسئولیت خواهد بود.
مجموعاً این دفاعیّات در زمره استثناء ات کامن ال محسوب می شوند .ذکر این
نکته مهمّ است که بند  0ماده  90کنوانسیون کامالً از مفادّ مشابه بند  9ماده  90پروتکل
متفاوت است .در پروتکل شماره  4مونترال آسیب ها باید در نتیجه انحصاری یکی از
چند مورد فوق باشند .به عبارتی پروتکل بر رابطه سبب انحصاری آسیب و موارد
چهارگانه تأکید داشت ،در حالی که حذف کلمه «انحصاری» نشان از توسعه دفاعیّات
متصدّی در کنوانسیون بود.
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مطابق پروتکل اگر متصدّی در رابطه با آسیب های ایجاد شده جزئاً مسئول باشد
این دفاعیّات قابل استناد نیستند؛ چراکه آسیب ها باید منحصراً به وسیله یکی از اسباب
چهارگانه کامن ال ایجاد شده باشد .در حالی که در کنوانسیون ،دفاعیّات کامن ال قابل
استناد هستند؛ حتّی زمانی که این موارد ،سبب انحصاری این آسیب ها تلقّی نشوند؛ یا
به عبارتی متصدّی نیز جزئاً در ورود آسیب ها نقش داشته باشد .همین موضوع،
موجب توسعه مفهوم دفاع متصدّی شده است .(Estephan and Michael, 2005:
)168

 -1-1دفاع متصدّیان حمل و نقل هوائي
 -2-1-1دفاع «تقصیر مشترک»
ماده  08کنوانسیون مونترال« :اگر متصدّی ثابت کند که خسارات وارده ،معلول
خطا یا ترک و فعل غیر قانونی شخص زیاندیده است متصدّی جزئاً یا کلّاً از مسئولیت
مبرّا خواهد شد اگر ثابت کند که چنین تقصیر یا ترک و فعل غیر قانونی ،موجب ضرر
شده است .وقتی ادّعایی از طرف شخصی غیر از مسافر به منظور جبران خسارت
مسافر زیاندیده یا فوت شده مطرح می شود متصدّی از چنین حقّی برخوردار است که
جزئاً یا کلّاً از مسئولیت مبرّا شود اگر ثابت کند که آسیب ها معلول خطای مشترک یا
فعل و ترک فعل غیر قانونی همان مسافر بوده است .این ماده در همه مفادّ مربوط به
مسئولیت کاربرد دارد و پاراگراف  9از ماده  09را هم شامل میشود».
همان طور که از متن ماده صراحتاً قابل درک است با استناد به این ماده ،متصدّی
می تواند خود را جزئاً یا کلّاً از مسئولیت مبرّا سازد؛ به شرط این که تقصیر مشترک را
ثابت کند .جمله اول این ماده ،ریشه در ماده  09کنوانسیون ورشو دارد که در پروتکل
اصالحی الهه نیز ابقا گردید .در پروتکل گواتماال سیتی ،دوّمین جمله به آن اضافه
شد .پروتکل شماره  4مونترال به دفاع متصدّی در رابطه با تقصیر نسبی در دو بند اشاره
کرده است .در یک بند ،مسافران و بار مربوط به آنها و در بند دیگر ،کاال را مدّنظر
قرار داده است .نکته قابل تو جه در کنوانسیون مونترال این است که دفاع تقصیر
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مشترک در رابطه با سقف  988هزار - SDRکه متصدّی مسئولیت محض دارد  -قابل
اجراست .به عبارتی ،متصدّی می تواند با استناد به تقصیر مشترک در رابطه با بخش
اوّل مسئولیت دوگانه خود ( 988هزار  )SDRجزئاً یا کلّاً مبرّا از مسئولیت گردد.
یکی دیگر از تفاوت های دفاع «تقصیر مشترک» در دو کنوانسیون ورشو و مونترال
این است که در کنوانسیون ورشو ،نحوه برائت از مسئولیت به صالحدید دادگاهی که
پرونده در آن مطرح شده ،واگذار گردیده است .اما در کنوانسیون مونترال و پروتکل
گواتماالسیتی انسجامی در اینباره به وجود آمده است و موضوع دیگر در صالحدید
دادگاه های محلّی نیست .طبق ماده  09کنوانسیون ورشو ،تقصیر فرستنده کاال موجب
تقلیل مسئولیت متصدّی یا ردّ دادخواست جبران خسارت می شود .پروتکل شماره 4
مونترال این دفاع را حفظ کرده است .در رابطه با چمدان مسافر ،تقصیر مشترک -
مطابق قانون محلّی  -متصدّی را جزئاً یا کلّاً از مسئولیت مبرّا می کند .در مورد کاال،
تقصیر مشترک فرستنده ،متصدّی را از مسئولیت مبرّا می کند اگر چنین تقصیر یا فعل
و ترک فعل غیر قانونی موجب آسیب شود .همان طور که قبال گفته شد مطابق
پروتکل مونترال ،نقص در بسته بندی توسّط فرستنده ،متصدّی را از مسئولیت مبرّا
خواهد کرد .دفاع تقصیر مشترک از اصول مهمّی است که در کنوانسیون مونترال
حفظ شده است و بار اثبات این تقصیر بر عهده متصدّی است .(Estephan and
)Michael, 2005: 179
 -1-1-1دفاع «کلّیه تدابیر الزم»
«کلّیه تدابیر الزم» عموماً دفاعی است که ریشه در ماده  08کنوانسیون ورشو دارد.
هرچند این دفاع در کنوانسیون ورشو  -برخالف کنوانسیون مونترال  -9111مختصّ
تأخیر قرار نگرفته است .مضافاً این که تعمیم این دفاع به تأخیر ،ریشه در پروتکل
 9109گواتماالسیتی ( )Guatemala City Protocol, 1971دارد که در پروتکل شماره 4
مونترال نیز تثبیت شد .همان طور که قبالً هم گفته شد مطابق ماده  08کنوانسیون
ورشو در صورتی که متصدّی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلّیه تدابیر
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الزم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتّخاذ نموده اند یا آن که اتّخاذ چنین تدابیری
برای او و عاملین او مقدور نبوده است ،مسئول نخواهد بود .منظور از کلّیه تدابیر الزم
هم احتیاط هائ ی است که در مجموع به منظور جلوگیری از خطر ،مناسب هستند یا
اقدامات منطقی قابل دسترس برای متصدّی و قابل ارزیابی برای وی به منظور
جلوگیری از خطر الزم است.
در آمریکا زمان الحاق به توافقنامه مونترال  9111دفاع کلّیه تدابیر الزم در مورد
آسیب های بدنی توسّط هیأت هوانوردی کشوری برای همه ایرالین های آمریکایی و
آن دسته از ایرالین هائی که در آمریکا فعّال بودند؛ حذف شد .این دسته از ایرالین ها
دیگر نمی توانستند به منظور برائت از مسئولیت ،به عبارت کلّیه تدابیر الزم استناد
کنند .اگرچه توافقنامه دوجانبه مونترال این دفاع را در رابطه با آسیب های بدنی حذف
کرد اما آن را در رابطه با محموله ) (Cargoو بار و بنه مسافر حفظ کرد ( .
)Estephan and Michael,2005:176

نتیجه گیری
 -9مطابق بند  0ماده  08کنوانسیون ورشو« ،در مورد حمل بار و لوازم شخصی
چنان چه متصدّی حمل و نقل ثابت کند که خسارات وارده ناشی از خطائی در امر
خلبانی و هندلینگ ( انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین) یا ناوبری بوده
است و عاملین او کلّیه تد ابیر الزم را از هر حیث برای احتراز از خسارت معمول داشته
اند ،مسئول نخواهد بود ».این دفاع نیز در پروتکل اصالحی الهه حذف شد .در
پروتکل شماره  4مونترال دوباره دفاع کلّیه تدابیر الزم فقط در مورد مسافر و بار و بنه
اش اِعمال شد .این پروتکل از اِعمال دفاع کلّیه تدابیر الزم در مورد محموله
) (Cargoخودداری کرد .بنابراین در مورد مسافر ،بار و بنه و تأخیر ،اگر متصدّی
ثابت می کرد کلّیه تدابیر الزم را اتخاذ کرده؛ مسئول نخواهد بود .در کنوانسیون
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مونترال  9111این دفاع بجز در موارد تأخیر ،در بقیّه موارد حذف شد .کنوانسیون
مونترال ،دفاع کلّیه تدابیر الزم را هم از لحاظ مصداق و هم از نظر شکلی تغییر داد .از
نظر مصداق ،این دفاع فقط در مورد تأخیر ،قابل اعمال تلقّی شد و از نظر شکلی« ،کلّیه
تدابیر الزم» به «کلّیه تدابیر منطقی قابل دسترس» تغییر یافت.
 -0با بررسی در قوانین کشورمان به این موضوع پی می بریم که کلّیه اقدامات
الزم را باید کلّیه اقدامات معقول درنظر بگیریم .این موضوع از تفسیر ماده 901
قانون تجارت قابل دریافت است .با این وجود ،به نظر می رسد غالب کشورها با
تفسیر موسّع از تدابیر الزم سعی در امکان معاف نمودن شرکت های هواپیمائی
دارند؛ زیرا تفسیر مضیّق از آن به معنای بیهوده نمودن وجود چنین راهکارئی در
کنوانسیون است .در سیر تاریخی پیشنویس و تهیه این ماده در کنفرانس پاریس که
در سال  9101به وقوع پیوست اصطالح تدابیر معقول پیشنهاد شد ،هرچند که در
سال  9101در کنوانسیون ورشو این عبارت به تدابیر الزم تغییر داده شد ،اما گفته
شده است این تغییر تنها عبارتی است و هیچ تغییر مفهومی قصد نشده است.
کنوانسیون ،تعریفی از «تدابیر الزم» ارائه نمی دهد .لذا در صورت تفسیر مضیّق از
این واژه ،متصدّی حمل و نقل هیچگاه از مسئولیت معاف نخواهد شد .در واقع،
صِرف وقوع خسارت به منزله عدم اتّخاذ تدابیر الزم است؛ چراکه در صورت اتّخاذ
تدابیر الزم از سوی متصدّی ،ورود خسارت منتفی بود.گروهی از نویسندگان بر این
نظر رفتند.
 -9امروزه برخی از استادان حقوق برآنند که دامنه اقدام را نباید به آن چه که
فقیهان پرداخته اند محدود کرد .به باور این دسته از صاحبنظران درست است که به
طور سنّتی ،قاعده اقدام ناظر به جایی است که اقدام زیاندیده ،علّت منحصر در بروز
خسارت به شمار می آید ،ولی باید دامنه آن را گسترش داد تا جایی که تقصیر
زیان دیده به تقصیر دیگری گره خورده ،این دو باهم موجب پیدایش خسارت می
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گردد .بنابراین ارائه چنین تفسیری از قاعده اقدام موجب گسترش دامنه آن می گردد و
در هر مورد باید حکمی جداگانه داد؛ جایی که اقدام زیان دیده علّت منحصر در وقوع
خسارت است زیان دیده برای جبران خسارت ،حقّ رجوع ندارد و خودش باید تاوان
کار خود را بدهد و در واقع ،اقدام مسقط ضمان است ،ولی در جایی که تقصیر
زیاندیده در کنار تقصیر دیگری موجب بروز خسارت می گردد زیاندیده نسبت به
اندازه ای که خطای خودش در بروز مسئولیت دخالت نداشته ،حقّ رجوع به مقصّر
شریک دارد.
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