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 چکیده

در حمل، مسافران را در  تأخیرهوایی گاه عدم حمل مسافر یا  ونقلحملدر ساحت صنعت     
یب روانی و به فشار و حتی آس دهدمیاز دشواری ساده و قابل اغماض قرار  موقعیتی فراتر

)و گاه تا همیشه(  هامدترا تا  دیدهآسیبمسافر  که ممکن است هاییآسیب .دشومی تبدیل
عبور کند. در  هاییآسیباز کنار چنین  سادگیبه دتواننمی. حقوق کنددچار مشکل و اختالل 

روانی که ممکن است در حین پرواز یا قبل و بعد از آن  یهابیآسشناسایی  ضمن این مقاله
و  هابیآساین نوع  در خصوص هادولتو  یالمللنیبجامعۀ ن ایجاد شود، دیدگاه ابرای مسافر

قضایی در رویۀ که  رسدمینظر به شود.میقضایی بررسی و تبیین رویۀ موضع حقوق ایران و 
 . کندمیحرکت  یالمللنیباین مورد جلوتر از حقوق موضوعه و همگام با تحوالت 
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 مقدمه. 1
ابداعات بشر است که نقش  انگیزترینحیرتو  ترینپیشرفتههوایی از  ونقلحملصنعت 

ی نشدننحو تصوربهافراد را  جاییهجابداشته و  اهانساندر افزایش رفاه و آسایش  ییبسزا
اما این پیشرفت مانند تمام ابداعات دیگر بشر، فارغ از آسیب و لطمه نبوده  است.کرده تسهیل 

 ،که پای منافع افراد در میان باشد یابدمی دوچندانو موضوع وقتی اهمیت و حساسیت 
در جریان  بدون حادثه نیست وی یخصوص امور روانی و معنوی اشخاص. مسافرت هوابه

یا حوادث ناشی از قصور متصدی حمل رخ  غیرمترقبهپرواز و پیش و پس از آن حوادث 
 آن راتوان نمیست که دیگر ا. گاه این زیان انجامدمی به زیان مسافران که ناگزیر دهدمی

 برای نمونه روانی و معنوی هستند نه مالی صرف. که گاه هاییزیان .درنظر گرفتمشکل ساده 
نمایندۀ قبل تمرین کرده تا  هاسالاز  یالمللنیبمسابقۀ یک قهرمان ورزشی که برای شرکت در 

قبل از کشندۀ ، مسافری که لحظات دهدمیولی مسابقه را از دست  ،باشد کشور خودشایستۀ 
ای برجسته، مسافری که استاد کندمینهایت از مرگ نجات پیدا در سقوط را تجربه کرده و 

که هزاران مستمع از را  یالمللنیبدر سفر، امکان سخنرانی در همایش  تأخیربوده و در اثر 
آسیب  هانمونهدر این .  .و.. دهدمیاز دست ، اندکرده نامثبتقبل برای شرکت در آن  هامدت

  از لطمات مادی و پولی است. انبارتریز مراتببه روانی بر مسافران
 )ابوالحمد، دارند شباهت یکدیگر با زیادی حدود تا ی،های معنونزیا زا شدهارائه تعاریف 

استاد  را هاتعریفدر این میان بهترین  .(32 :1382؛ اصغری آقمشهدی، 262 :136٧ لنگرودی ؛ جعفری9  :1349
 و عواطف یا حیثیت به که است زیانی معنوی خسارت»: است داده ارائهصفائی  سید حسین
احساسات  به زدن لطمه حتی انسان، غیرمالی حقوق به باشد. تجاوز شده وارد شخص احساسات

 ،شودمی شخص عارض یاحادثه ۀجینت در که رنجی و درد نیز و مذهبی و خانوادگی دوستی،
 .(240 :13٥٥)صفایی،  «باشد معنوی خسارات ۀمطالب مجوز تواندمی امروزه
معنوی  یهابیآس : آیا در موردبه چند پرسش است گوییاین نوشته برای طرح و پاسخ 

مدون وجود  دیدگاهی مورد اتفاق در قالب سندی یالمللنیبن در پروازها در ساحت امسافر
 هایدیدگاه؟ پذیرندمیآن را  جبرانو ضرورت  هازیانیا خیر. آیا کشورها چنین دارد 

چگونه زمینه  مسافری مانند ایکائو در این ونقلحملمتصدی امور  یالمللنیب یهاسازمان
معنوی به رسمیت شناخته شده و اگر   هایخسارتآیا در نظام حقوقی ایران اوالً جبران ؟ است

قضایی رویۀ موضع  امکان ارزیابی و جبران آن وجود دارد؟ ییهاوهیشبا چه  ،پاسخ مثبت است
ن معنوی مسافرا یهاانیزابتدا جبران  هاپرسشبه این  گوییبرای بررسی و پاسخ چیست؟

و در پایان  شودیمپس از آن موضع نظام حقوقی ایران بررسی  و یالمللنیبهوایی در ساحت 
 . شودیمقضایی پرداخته رویۀ به نقد  هادادگاهبا استقرا در آرای 
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 یالمللنیبۀ در عرصن امعنوی مسافر یهاانیز. جبران 2 
سافری، یعنی کنوانسیون حمل مزمینۀ در  یالمللنیباسناد  نیترمهمدر این بخش بررسی 

 ۀدر زمین یالمللنیبسازی برخی مقررات یکنواخت خصوصدر  2و کنوانسیون مونترال 1ورشو
 .دارد این اهمیت ویژهامسافر یالمللنیبحمل 

مادۀ  ،باید به آن توجه داشتزمینه در این  یالمللنیبمنبعی که در سطح  نیترمهماولین و 
 :داردیمماده مقرر . این استکنوانسیون ورشو  1٧

گونه  مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هر ونقلحملمتصدی »
موجد خسارت در داخل  ۀمشروط بر اینکه حادث گرددمیآسیب بدنی متوجه مسافر 

 .«هواپیما و یا در حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد
توجه است که اشعار شایان ون ورشو نیز کنوانسی 19 ۀنیز ماد تأخیر خصوصالبته در 

هوایی مسافر، لوازم  ونقلحملدر  تأخیرمتصدی حمل، مسئول خساراتی است که از »: داردیم
 1٧مادۀ در « آسیب بدنی» ییحقوقدانان و مراجع قضا برخی «.گرددمیشخصی یا کاال ناشی 

 یهابیآساینان این مقرره ز نگاه  .دانندیمتنها شامل صدمات جسمانی  کنوانسیون ورشو را
چنین برداشتِ نادرستی از  البته .(130 :1393)میرشکاری،  ردیگینمروحی و روانی را در بر

تا قبل از تصویب کنوانسیون مونترال و مباحثات  3کنوانسیون ورشو، و مباحثات پیرامون آن
اقعیت این است که در . ودکریممقدماتی مربوط به تنظیم متن نهایی این کنوانسیون قابل دفاع 

ن اجماع وجود امعنوی وارده بر مسافر هایخسارت، در مورد لزوم جبران یالمللنیبسطح 
دارد، فارغ از اینکه چنین خسارتی بر اثر آسیب جسمی باشد یا خیر. این ادعا با مراجعه به 

 1999می  28تا  10نمایندگان کشورها در کنفرانس دیپلماتیکی که از  هایشرح مباحث و نظر
 .(Cunninggham, 2000: 1043-1081) شودیماثبات  یخوببهشد، در شهر مونترال کانادا برگزار 

                                                           
سپتامبر  28ورشو و پروتکل  1929 اکتبر 12 یونبه کنوانس یرانالحاق دولت ...اۀ قانون اجاز»به موجب  یرانکشورمان ا. 1

 است یوستهپ یونکنوانس ینبه ا «13٥4مصوب ی المللینب ییونقل هواحمل مقررات یکردن برخ یکسانبه  طمربو الهه 19٥٥
متن رسمی این کنوانسیون در این آدرس قابل دسترسی . استدر حکم قانون  یونکنوانس ینمفاد ا یقانون مدن 9 ۀطبق ماد و

 است:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97279 

های متمادی از وجود قواعد پراکنده و در بسیاری موارد، ناهماهنگ برخوردار بود که هوایی تا سالونقل حقوق حمل. 2
المللی، مقررات و ونقل بین( در خصوص حمل1929اکتبر  12شد. از زمان تصویب کنوانسیون ورشو )موجب آشفتگی می

المللی با هدف وایی وضع شد. تا اینکه جامعۀ بینالمللی هونقل بینهای بسیار مختلف و متعددی در خصوص حملاصالحیه
روز کردن مقررات در این حوزه، اقدام به تصویب کنوانسیون مونترال در ها و همچنین بهرفع این ناهماهنگی و آشفتگی
 سال تجربۀ جامعۀ ٧0کند که در واقع حاصل می 1999می  28المللی هوایی مصوب ونقل بینخصوص برخی از مقررات حمل

الملل خصوصی هوایی است. کشورمان ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است جهانی در خصوص مقررات حقوق بین
 (.2٧9: 1384)برای مالحظه ترجمۀ فارسی این کنوانسیون ر. ک: محمدزاده وادقانی و بناء نیاسری، 

 .161 -1٧٥:  1390در خصوص این سوابق ر.ک: جباری، . 3

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97279
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علل برگزاری کنفرانس مونترال، رفع ابهام، تفسیر و شفافیت مفاد کنوانسیون  نیترمهماز 
و شد برگزار  ییمایهواپ یالمللنیبکنفرانس مونترال به همت سازمان رو ازاینورشو بود. 

 .(1٧٥ :1390)جباری، کشور حضور داشتند  121نمایندگان کشورها از 
شرح مذاکراتِ کنفرانس مونترال حکایت از این دارد که در همان روز اول،  ۀجلسصورت
داشتند  دیتأکی یکشورها بر حمایت از حقوق کامل افراد در جریان حمل هوابیشتر نمایندگان 

از جمله  1نشان دهد. یخوببهجلسات و مذاکرات را فضای حاکم بر  تواندمیکه این امر 
 ونقلحملعلت وسعت بهکه اظهاراتش  -کشور ایاالت متحدهنمایندۀ به سخنان  توانیم

که از  دنکیم دیتأکاشاره کرد که در آن بر این نکته  -توجه باشدشایان  تواندمیمسافری 
است  انت روانی و روحی مسافراهداف کنفرانس، روشن شدنِ وضعیت جبران لطما نیترمهم

 .Cunninggham, op)تا کنفرانس در این زمینه به موفقیت برسد  کندمیو در ادامه ابراز امیدواری 

cit., p 1070.) کشورهای بیشتر  اروپا هم از موافقتاتحادیۀ از طرف  کنندهشرکت.عضو ناظر
 Cunninggham, op. cit., p)د عضو اتحادیه با قابل جبران بودن لطمات روحی و روانی خبر دا

روحی و  یهابیآسکه کردند صراحت اعالم بهنمایندگان بسیاری از کشورها نیز  . (1071
و ابهام  باشدباید قابل جبران  ،شود یا خیر منجر جسمانی یهابیآسروانی اعم از اینکه به 

در متن انگلیسی  کاررفتهبهجبران خسارت معنوی، ناشی از عبارت  خصوصوجودآمده در به
 ،(استکنوانسیون ورشو )که متن اصلی کنوانسیون فرانسۀ متن  کهیدرحال ،استکنوانسیون 

 .Cunninggham, Op)دارد داللت با هم  توأماًکامالً بر جبران خسارات مادی و خسارت معنوی 

cit.) نسوی در متن فرا کاررفتهبهصراحت بیان داشته عبارت بهدولت فرانسه هم . نمایندۀ
 .Cunninggham, Op)است  شدهیمکنوانسیون ورشو همیشه خسارت روحی و روانی را شامل 

cit. p.1081) . 
گفت در عمل  توانیم، هادولتکامل اظهارات نمایندگان مطالعۀ و  مذکور موارد ۀبا مالحظ

ن از سوی امعنوی در حمل هوایی مسافر هایخسارتجبران  خصوصهیچ مخالفت جدی در 
و در این زمینه اجماع وجود داشته است و تنها  خوردینمبه چشم  کنندگانشرکتاز  کیچیه

 در مورد جبران ِ همه یا اَشکالی از این خسارات روحی و روانی بود نظراختالف

(Cunninggham, Op. cit, pp.1073-1074 ) این از آن دسته موضوعاتی است که  دیآیمنظر بهکه

                                                           
دارد از آنجا که می. این روش تفسیر، بیان است« ذهنی تفسیر»الملل عمومی، روش بینهای تفسیر در حقوق روشاز جمله . 1

های آن پی ببرد. از جمله منابعی که هاست، لذا مرجع تفسیرکننده باید به قصد و نیت طرفارادهای ناشی از توافق معاهدههر 
. مقصود از کارهای استرود مراجعه به کارهای مقدماتی تهیه و تنظیم معاهده میکار بهالمللی برای تفسیر ذهنی بیندر حقوق 

المللی مربوط به انعقاد معاهده، بینهای کمیسیونها و کنفرانسمذاکرات و مباحثات صورتجلسۀ مقدماتی عبارت است از 
-1٧2 :1383ه )ضیائی بیگدلی، معاهده، مکاتبات و اظهارات رسمی کشورها در حین انعقاد معاهداولیۀ نویس و طرح پیش
1٧1.) 
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در جبران انواع  یرمنطقیغبه ایجاد محدودیت  چراکهی آن اصرار داشت، انگارقاعدهنباید بر 
قضات محاکم به  آن رامحدودۀ ؛ بلکه باید تفسیر و تعیین منجر شدخسارت معنوی خواهد 
 ند.کن یریگمیتصمآن  موردهر پرونده در  فردمنحصربهخاص و  طیشراملی سپرد تا با توجه به 

 1انسیون ورشو در کنوانسیون مونترال تغییر پیدا نکرد.کنو 1٧ ۀبا وجود این، مفاد ماد
 سبببر این داللت دارد که این امر به یخوببه هادولتمتن شرح مذاکرات نمایندگان مالحظۀ 

 سبب بوده که هربدینبلکه  ،ن نبودهاتردید یا ابهام در جبران لطمات معنوی و روحی مسافر
جبران  خصوصدر  یالمللنیبجامعۀ اجماعی که در گونه تغییر در متن فعلی کنوانسیون، به 

شفافیت و  درصدد یخوببهی کشورها که یقضارویۀ روانی و معنوی ایجاد شده و  یهابیآس
بر این اساس،  .(Cunninggham, Op. cit, p.1073) ، خدشه وارد نکندرودیمآن پیش توسعۀ 
اعالم کرد، ضمن  هادولتلف مخت هاینظر یبندجمعکنفرانس مونترال، پس از جلسۀ رئیس 

شود جسمانی، باید طوری تفسیر  یهابیآسکنوانسیون ورشو، کلمۀ عبارت  1٧مادۀ حفظ متن 
خصوص اینکه کارهای مقدماتی کنوانسیون به ،ردیبربگروحی و روانی را هم در  یهابیآسکه 

در  گفتراین باید بناب .( Cunninggham, Op. cit, p.1076) بر این مهم داللت دارد ورشو نیز
 توانیمابهام و تردیدی وجود ندارد و  گونهچیهی ین هوااجبران لطمات روحی و روانی مسافر

 شکل گرفته است.  یالمللنیبجامعۀ در  2یالمللنیبیک عرف زمینه گفت در این 
دیگر این است که در کنوانسیون مونترال تحولی اساسی در نظام مسئولیت متصدی  ۀنکت
بلکه در حقیقت نظام  ،بر حدود مسئولیت سابق افزود تنهانهنحوی که به ،وجود آمدبهحمل 

کنوانسیون مونترال مسئولیت متصدی  21مادۀ مسئولیت پذیرفته شد و به موجب  نامحدود
 :1392اشراقی، و  )صادقی مقدمکمتر از این رقم باشد  دتواننمیو است مطلق  SDR 100.000حمل تا 

68). 
 

 ن در پرتو قوانین ایراناخسارت معنوی مسافر . جبران3
تکامل حقوق ایران است نشانۀ پذیرفته شده و این  صراحتبهخسارت معنوی در قوانین ایران 

کشورهای پیشرفته جبران خسارت معنوی پذیرفته شده تمامی زیرا امروزه در  ،(1٥0 :1380)پروین، 
برای جبران  گذارقانونلیت مدنی ایران، قانون مسئو 10 ۀدر ماد .(240 :13٥٥)صفائی، است 

. برخی نویسندگان معتقدند که کندمی ینیبشیپرا  یرمالیغمالی و  ۀخسارت معنوی هر دو شیو

                                                           
ونقل مسئول خسارت وارده در صورت فوت یا صدمۀ بدنی متصدی حمل -1»کنوانسیون مونترال:   1٧مادۀ  1بند  برطبق . 1

خواهد بود تنها به این شرط که حادثه موجب فوت یا صدمۀ بدنی در داخل هواپیما یا در جریان هریک از عملیات سوار شدن 
 «.ما یا پیاده شدن از هواپیما رخ داده باشدبه هواپی

 .166-169،  138٥المللی و تعریف آن ر.ک: ضیائی بیگدلی،  عرف بینبرای مطالعۀ بیشتر در مورد . 2
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وارده به حیثیت، اعتبار شخصی و خانوادگی  یهاانیز رقانون مسئولیت مدنی ناظر ب 10مادۀ 
قانون  14 ۀماد 2تبصرۀ  کهیالدرح. شودینمعاطفی و لطمات روحی  یهاانیزاست و شامل 

صراحت صدمات روحی به چراکه ،(23 :13٧4)کاتوزیان،  کندمیآیین دادرسی کیفری این نظر را رد 
 که باید جبران شود. داندیممعنوی  هایخسارتزمرۀ را در 

جرم باشد، برای  انباریزگاه عمل  ممکن است ادعا شود هرمذکور با توجه به موارد 
لیکن در مواردی که مسئولیت  ،ادعای جبران خسارت کرد توانیمناشی از آن صدمات روحی 

نظر ضرر کرد نه از مطالبۀ  توانیممعنوی سرمایۀ تنها از بابت کاسته شدن  ،کیفری نداردجنبۀ 
هدف اصلی مقنن، به رسمیت  چراکه، روحی. این ادعا هم قابل پذیرش نیست یهاصدمه

به کسر حیثیت و  آن راسارت قابل مطالبه است و قصد نداشته خ عنوانبهشناختن ضرر معنوی 
مبنای دعوای خصوصی، از نظر ماهیت، مسئولیت محدود کند. اعتبارات شخصی و خانوادگی 

هم  دهیدانیز. شودیمی عمومی در دادگاه کیفری رسیدگی امدنی است که به تبعیت از دعو
ادعا  تواننمیند. پس کدادگاه حقوقی مطرح مرجع کیفری، دعوای خود را در  یجابه تواندمی

 . (23 :13٧4)کاتوزیان،  دیافزایممسئولیت ناشی از آن دامنۀ ، بر انباریزکرد که وصف کیفری عمل 
به پرداخت خسارت  دهیدانیزمرحوم استاد سید حسن امامی معتقد است چون محکومیت 

ه مرتکب را نیز در بردارد، منطق و تنبی گرددمیو پول موجب تشفی خاطر و تسکین خاطر او 
؛ البته با توجه به اوضاع و احوال قضیه و اهمیت ردیپذیم آن راانسانی و عرف اجتماعی نیز 

. در (182 :1380)پروین،  دهیدانیزآن و اوضاع و احوال مالی  ریتأثاجتماعی عمل ارتکابی و میزان 
فرد، قبل و  یهاتیفعالبا سنجش  کنندهیدگیرسافراد از لذات زندگی، قاضی  یوربهرهلطمه به 

 اساسی قانون 1٧1 اصل. (182 :1380)پروین،  کندمیبعد از فعل زیانبار، میزان غرامت را ارزیابی 
 داشته است. مدنظرنیز جبران خسارت معنوی را 

 قائل تفاوتی معنوی و مادی خسارت بین نکهیا بدون گذارقانون ،شودمی مالحظه چنانکه
نیز  نگهبانمحترم  شورای سوی از که آنجا از و است دانسته جبران قابل را آنها ،باشد شده

 مطالبه قابل را معنوی خسارت باید ندارد، وجود باشد استنباط این خالف مبیّن که تفسیری
 .(3٧ :1382 ی،آقمشهد یاصغر) دانست
است: ه داشت اعالم 136٥ سال مشورتی در نظریۀ نیز در یک دادگستری حقوقی ۀادار

قانون آیین دادرسی  9 مادۀ جمله از معنوی و مادی زیان و ضرر بۀمطال به مربوط مقررات»
است.  کرده تصریح قبیل خسارات این به هم اساسی قانون 1٧1 اصل و نشده نسخ کیفری

 1.«دارد قانونی جنبۀ جرم از ناشی معنوی و مادی زیان و ضرر مطالبۀ بنابراین،

                                                           
 .30/10/136٥مورخ  ٥94٧/٧ۀ شمار یۀنظر .1
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 ییمایهواپسازمان  ۀناموهیشمناسب باشد به دو  قوقی کشور شایدبرای درک بهتر نظام ح
 آورالزاممنکر این امر باشیم که این موارد در حد قانونِ  آنکهیب ،میندازیبنیز نگاهی  1کشوری

 1940 ۀناموهیش نشان دهد روح حاکم بر نظام حقوقی ما تلقی گردد. یک( تواندمینبوده، اما 
 2040 ۀناموهیش دو( ؛«یالمللنیبحقوق مسافر در پروازهای » عنوانبا  1/6/1398مورخ 

 .«حقوق مسافر در پروازهای داخلی»عنوان با  1396 /1/12( مورخ 1/بازنگری  3)ویرایش 

تضمین حقوق مادی و معنوی و »هدف این سندها  شده انیبهر دو کد رفتاری،  ۀدر مقدم
 «.ی استیهوا یهامسافرترعایت شأن و منزلت مسافران در 

مقام داخلی  نیتریعالمورد اشاره که توسط  یهانامهوهیشوجود این الزامات و عبارات در 
نشان از توجه نظام حقوقی ایران به محافظت از  یخوببه ،وجود دارد ییمایهواپرابطۀ کشور در 

 .داردن اروان و حقوق معنوی مسافر
 

 ی ایرانیاقضرویۀ ی در ین هواا. جبران خسارت معنوی مسافر4
در حمل مسافر(  تأخیرکلی )و فارغ از  طوربهی در مورد جبران آسیب معنوی افراد یقضا ۀروی

با توجه به اینکه بحث خسارت معنوی در مقررات و استانداردهای  2توسعه یافته است.
ی است که باید نسبت به جبران آن هایخسارتهوایی از جمله  ونقلحمل ۀدر زمین یالمللنیب

و  نیترمرسومهوایی جبران خسارت معنوی از  ونقلحملام شود و همچنین در عرف اقد
قضایی نیرومندی در کشورهای  ۀخساراتی است که مورد حکم قرار گرفته و روی نیترمتداول

که پذیرش آن برای قضات ایرانی نیز  رسدمینظر به است، وجود آمدهبهآن دربارۀ پیشرفته 
بیشتر شاهد توجه محاکم  یالمللنیبمربوط به حمل مسافری  یهاهپرونددشوار نیست و در 

رویۀ گفت  توانیم .(146 :(2) 1392)حسیبی، خسارت معنوی مسافران هستیم ایران به بحث جبران 
حقوق هوایی از زمینۀ قضایی ما حتی در مقایسه با نظام حقوقی ایران و قوانین موجود، که در 

وضعیت بهتری داشته ( ٥٧-٧8 :1392اشراقی، و  )صادقی مقدم بردیمی رنج نقایص، ابهام و گاه تعارضات
 است.کرده رفع ابهامات و ایجاد تطابق با نیازهای روز اقدام  درصددذاتی خود وظیفۀ و بنابر 
 

 اولپروندۀ  .4.1
اعضای  ،شد مطرحدادگاه عمومی حقوقی تهران  206 ۀدر شعب 1391در این پرونده که در سال 

خسارت مادی خواستۀ مطالبۀ به کردند ایرانی طرح  ییمایهواپدعوایی علیه شرکت  ایدهخانوا
 هاخواهانو معنوی ناشی از عدم انجام تعهد خوانده در حمل ایشان از مشهد به تهران. 

                                                           
 https://www.cao.ir/web/suggestionsقابل دسترسی در سایت رسمی سازمان هواپیمائی کشوری: . 1
 .82-83: 1382آقمشهدی، اصغری های روانی از جمله ر.ک: در خصوص رویکرد رویۀ قضایی راجع به جبران آسیب. 2
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ولی مشاهده  ،روندیمبه فرودگاه مشهد  برای برگشت پس از سفر به شهر مشهد، ندیگویم
بعد از دو روز سرگردانی در شهر رو ازاینن اطالع قبلی لغو شده است. که پرواز بدو کنندیم

 .گردندیبازمدیگری به تهران وسیلۀ مشهد و استرس حاکم بر آنها با 
قانون اساسی جمهوری  1٧1قانون مسئولیت مدنی و اصل  2و  1ایشان مستند به مواد 

ای از نظریه ی و تمسک بهیقضا ۀالضرر و الضرار فی االسالم و رویقاعدۀ اسالمی ایران، و 
جبران خسارت معنوی اگرچه مناسب و کامل نیست اما »حقوقدان فرانسوی به نام استارک که 

تقاضای محکومیت خوانده به خسارت مادی و خسارت معنوی با  ،«بهتر از عدم جبران است
تماال که مسئولیت پروتکل گوا 8 ۀمعیار استفاده از ماد .2معیار شخصی و . 1دو معیار از جمله 

 .خواهندیمرا یک میلیون و پانصد هزار فرانک تعیین کرده است از دادگاه  ونقلحملدر  تأخیر
از آنجا که بنابر قواعد لزوم  دهدمیحقوقی تهران در رسیدگی به این دعوا حکم  206شعبۀ 

صورت و در کند تعهد خود را ایفا باید هر شخص یا اشخاص حقوقی  االصولیعلو صحت، 
علیت متعارف بین  ۀعدم انجام تعهد، متضرر در صورت اثباتِ تقصیرِ شخص ِمتعهد و رابط

همچنین مطابق قوانین عمومات  .خسارت را دارد ۀفعل زیانبار و شخص مقصر، حق مطالب
قانون آیین  9 ۀماد 2؛ با توجه به اینکه به موجب بند استکشوری ضرر و زیان مادی و معنوی 

که مستلزم کسر  شودیماز جمله ضرر و زیان قابل مطالبه، ضررهایی دانسته  دادرسی کیفری
 2و  1کیداً در مواد أکه این موضوع ت استاشخاص و صدمات روحی  یاعتباریبحیثیت و 

قانون  1٧1قانون مسئولیت مدنی هم آمده است و با عنایت به اینکه قوانین مزبور و اصل 
ی خالف موازین و شرع اعالم نشده است و حتی خسارت معنومطالبۀ اساسی از حیث 

همواره این ضررها را تدارک نماید، ولی  دتواننمیپرداخت مبلغی برای خسارت مذکور اگرچه 
سبب تخفیف آالم روحی و جبران بخشی از خسارت متضرر یا متضررین خواهد شد، ...با 

ریال و خسارت معنوی را  1.066.800شخصاً خسارت مادی را مبلغ  هاخواهانعنایت به اینکه 
میلیون ریال اعالم  ٥میلیون ریال و فرزندشان را مبلغ  22با لحاظ پروتکل گواتماال هریک مبلغ 

ایشان، ادعای  ۀو درآمد ماهیان هاخواهانکردند، با توجه به وضعیت شغلی و اعتبار کاری 
ئولیت مدنی و اصل قانون مس 2و  1مشارالیه را محمول بر صحت تشخیص و مستند به مواد 

قانون  ٥19و  ٥1٥، ٥03، ٥02، 198قانون اساسی و قواعد لزوم و صحت و الضرر مواد  1٧1
ریال بابت  1.66.800آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 

دادنامۀ ) کندمیمحکوم  هاخواهانریال خسارت معنوی در حق  49.000.000خسارت مادی و 
عمومی حقوقی تهران، مورخ  206شعبۀ ، صادره از 91099٧0220٧00٧68شمارۀ ی بدو
1٧/8/1391). 
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استان تهران  دنظریتجدقضایی دادگاه آرای )مجموعه  شودیم دیأیتدر دادگاه تجدیدنظر  ناًیعحکم 

 .(٧-٧1 :1391)حقوقی(، 
در حکم بدوی، احراز مسئولیت شرکت هواپیمایی برای عدم انجام تعهدش و محکومیت 

مستند  تحسین است؛ اما اشکال اساسی درخوروی به جبران خسارت معنوی وارده صحیح و 
قانونی دادگاه در توجیه حکم است. در این پرونده خواهان برای جبران خسارت معنوی به 

دولت  هرچندکه  میشویمد کرده است که با بررسی بیشتر متوجه پروتکل گواتماال استنا 8مادۀ 
به این کنوانسیون و  13٥3ایران با تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون ورشو در سال 

االجرا شدن الزمای برای ویژهاما پروتکل مزبور شرایط  ،آن پیوسته استضمیمۀ  یهاپروتکل
و در نتیجه استناد به آن صحیح نبوده است ( ٥0 :1388باری، )ج است محقق نشده گاهچیهداشته که 

که به موجب  استکنوانسیون ورشو اصالحیۀ پروتکل مزبور  همچنین .(129 :1393)میرشکاری، 
مزبور پروندۀ در  کهیدرحال .ردیگیبرمرا در  یالمللنیبآن، تنها پروازهای  1مادۀ  2و  1بندهای 

کنوانسیون ورشو بر موضوع اختالف حاکم نیست. به بیان دیگر پس اساساً  پرواز داخلی بوده،
 دادگاه در تشخیص قانون حاکم بر موضوع اشتباه کرده است.

متناسب « ایران ییمایهواپ یهاشرکتتعیین حدود مسئولیت »در بادی امر شاید قانون 
 مجازاتی، قانون داخل یپروازهااین قانون، در مورد  1مادۀ  چراکه، نظر آید. اما چنین نیستبه

خسارت بدنی  ۀدربار تواندمیاما از آنجا که قانون مجازات تنها  1اسالمی را حاکم دانسته است.
در کرد، در اجرای تعهد برداشت  تأخیر ۀاز آن حکمی دربار تواننمیموضوعیت داشته باشد و 

که  (132 :1393رشکاری، )مینتیجه در نبود مقررات ویژه، لزوماً باید به مقررات عمومی استناد کرد 
مدنی، مواد  مسئولیت قانون 10و  9، 8، 2، 1قانون مدنی ایران و مواد  226مادۀ  رسدمینظر به

مبنای جبران خسارت معنوی به آن استناد  عنوانبه ستیبایمکه دادگاه محترم است قانونی 
 است. دهکریم

  
 دوم. پروندۀ 4.2

خارجی مبنی بر  ییمایهواپ یهاشرکتکایتی علیه یکی از ایرانی ش یهاخواهاندر این پرونده 
ی و استراحت در یگونه امکانات پذیرا هر ۀساعته در رساندن آنها به مقصد بدون ارائ 20 تأخیر
. دادگاه پس از گرفتن نظر کارشناس چنین است عمومی تهران مطرح کردهدادگاه  8٧شعبۀ 

تا پرواز بعدی عمل  هاخواهانن و پذیرایی از اسکا استدالل کرد: شرکت هواپیمایی به تکلیف
طبق قوانین و مقررات اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و نیز شرایط  کهیدرحال ،نکرده

                                                           
 .1393های مختلف این قانون ر.ک: صادقی مقدم و اشراقی، برای بررسی جنبه. 1
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، چنین تعهداتی ونقلحملدر عملیات  تأخیرهواپیمایی، در صورت  یهاشرکتعمومی حمل 
بر احترام به عالوهبا عمل به آنها  هاشرکتتا این  انددهکرهواپیمایی مقرر  یهاشرکترا برای 

ن، از تحمیل فشارهای روحی و روانی که احیثیت، کرامت و شخصیت واالی انسانی مسافر
جلوگیری کنند و شرکت خوانده با خودداری از  ،قطعاً صدمات جسمانی را نیز در پی دارد

ودگاه، فشارهای ساعت در فر 20به مدت  هاخواهانگذاردن  مستأصلعمل به تعهدات خود و 
 ۀکه در زمرکرده به آنها تحمیل  ،روحی و روانی که قطعاً صدمات جسمانی را در پی داشته

 19مادۀ معنوی مسلم و قابل مطالبه است. بنابراین با توجه به اینکه اوالً  یهاانیزخسارت و 
قانون  3و  2، 1خسارت و ضرر و زیان معنوی را منع نکرده، ثانیاً مواد مطالبۀ کنوانسیون ورشو 

 در .است را قابل مطالبه دانسته دهیدانیزتوسط  خسارت معنویمطالبۀ مدنی ایران  تیمسئول
 کندمیمحکوم  هاخواهاندر حق نتیجه دادگاه خوانده را به پرداخت خسارات معنوی و مادی 

 .(29/٥/1392رخ عمومی حقوقی تهران، مو 8٧ ۀ، صادره از شعب92099٧2161900٥64شمارۀ بدوی دادنامۀ )
( را نپذیرفته ییمایهواپدادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز اعتراض تجدیدنظرخواه )شرکت 

 18شعبۀ ، صادره از 93099٧0221800130شمارۀ تجدیدنظر دادنامۀ ) کندمیید أیی دادگاه بدوی را عیناً تأو ر

 .(10/2/1393تجدیدنظر استان تهران، مورخ 
، قبل از تعیین مسئولیت طرفین اختالف، قانون حاکم بر یدرستبهدادگاه در این پرونده، 

روابط طرفین اختالف تابع قوانین کشور ایران  داردیمو اشعار  کندمیموضوع را تعیین 
کشور محل انعقاد قرارداد بوده و با توجه به عضویت دولت ایران در کنوانسیون ورشو  عنوانبه

 طرفین حاکم است. این کنوانسیون بر روابط  از جمله
با توسل به قواعد حل باید در اولین اقدام دارد، دادگاه ملی  یالمللنیبجنبۀ در دعوایی که 

تعارض کشور متبوع خود به شناسایی قانون ماهوی صحیح و مناسب اقدام و بعد از شناسایی 
-144 :(2) 1392، )حسیبیکند قانون حاکم، نسبت به تطبیق رفتار اصحاب دعوا با مفاد قانون اقدام 

به  یدرستبهقانون حاکم،  عنوانبه. در این پرونده نیز دادگاه پس از تعیین نظام قانونی ایران (143
قواعد حاکم صحیح در این نظام حقوقی ایران برای جبران خسارت معنوی )کنوانسیون ورشو 

 .(4٧ :139٥)حسینی،  دنکیمو قانون مسئولیت مدنی( استناد 

 
 سوم ۀپروند. 4.3
از ارومیه به  وبرگشترفتبلیت دادگاه عمومی خواهان گفته  229 ۀمطرح شعبپروندۀ در 

وی با شرکت  یهاتماسو  شودیمپرواز مواجه لغو هنگام برگشت، با  خریده،مقصد استانبول 
، است همراه نداشتهبهو از آنجا که ارز مکفی  ماندیم جهینتیبتعیین تکلیف  منظوربهخوانده 

در نهایت فردی ایرانی  .هواپیمایی آن شهر بلیت برگشت تهیه کند یهاشرکتسته از تواننمی
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و شاکی به تبریز عزیمت  دهدمیپرونده که استاد دانشگاه هم است، مبلغی قرض  خواهانبه 
و شود میآسیب شاکی به لحاظ بحران روحی متحمل  .رسدمیو از آنجا به ارومیه کند می

 .کندیمارت معنوی و مادی را مطرح خس ۀتقاضای مطالب
« اوفوا بالعقود» ۀشریف ۀدادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: طبق آی 229 ۀشعبدر حکم 

و به آن بها دهند و این اهمیت به مفاد  اشندبند به تعهدات خویش پایبند ااشخاص مکلف
و رعایت حدیث به یکدیگر است  انناروابط اجتماعی و اعتماد مسلم یبقاپیمان ضامن 

از برهم خوردن نظم  ،بر همگان الزم است تا ضمن رواج راستگویی« المسلمون عند شروطهم»
شرکت خوانده مکلف بوده تعهد خود را اجرا کند و  روازاین ،عمل آیدبهدر جامعه، جلوگیری 

ه از آنجا که بدون هیچ دلیل موجهی از ایفای تعهد سرباز زده، مرتکب تقصیر قراردادی شد
 .است

خواهان آمده است: به موجب حدیث  ۀخواستاستدالل دادگاه مبنی بر وارد بودن  2در بند 
، ضرر رسانیدن به دیگران در دین اسالم نهی شده و ممنوع «الضرر و الضرار فی االسالم»نبوی 

 مراتببهاست و این ضرر عبارت از ضرر به مال، عرض، آبرو، شأن و جایگاه فرد است که 
 .و جایگاه واالتری نسبت به مال دارداهمیت 

اما این امر  ،مادی نیست یگذارارزشخسارت معنوی قابل  هرچند: دیافزایمدادگاه  یرأ
زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و  ،نیست که نباید به جبران آن توجه کرد امعنبه آن 

که در پی سرکشی و  شودیمکلی خسارت معنوی موجب تجری کسانی  طوربهروان افراد و 
و ناچیز انگاشتن شأن، جایگاه و  یمباالتیبتعدی به حقوق سایرین هستند یا حداقل موجب 

قانون  1٧1و  22ل ودر اص صراحتبهو این موضوع  شودیمشخصیت اجتماعی دیگران 
 ۀواردکنندقانون مسئولیت مدنی هم قید شده که  1 ۀماداساسی که میثاق ملی کشور است، در 

رت معنوی مسئول جبران ناشی از عمل خود است و این قابل تقویم نبودن خسارت )عدم خسا
همان قانون موجب نخواهد شد که دادگاه  ٥و  3، 2، 1مواد  صراحتبهامکان کارشناسی( بنا 

ین یقانون آ 14 ۀمیزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نکند و در ماد
 .، جبران خسارت معنوی را مدنظر قرار دهداست دگاه مکلف شدهدادرسی کیفری نیز دا

 ،پرواز جایگزین ۀتهیبه  تنهانه خوانده یتوجهیباین  :شودیمچنین استدالل  یرأادامۀ در 
تا جایی که فردی که از جمله  تسری دارد بلکه حتی به وضعیت تغذیه یا اسکان مسافر نیز

است، برای رفع نیازهای خود و بازگشت به وطن دانشگاهی و نخبگان این میهن  تاداناس
السبیل شود و ابندر مقابل هر فردی دست کمک دراز کند و در مقابل بیگانگان  شودیممجبور 

 .ببیند خردشدهتحقیرآمیز دیگران  یهانگاهشخصیت اجتماعی خود را در پس 
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االشاره و مفاد در بخش پایانی این حکم آمده است: این دادگاه توجهاً به موارد فوق
قانون مدنی  226و  22٥، 220مستنداً به مواد  یالمللنیببیان شده و عرف مسلم  یهاونیکنوانس

عمومی و انقالب در امور مدنی، شرکت خوانده را  یهادادگاهین دادرسی یقانون آ ٥1٥ ۀمادو 
برابر  ٥ه پرداخت ، بدهیدانیزتشفی خاطر  منظوربهخسارت معنوی وارده و صرفًا  عنوانبه ...

در حق خواهان محکوم و همچنین شرکت خوانده را به عذرخواهی رسمی در  ...وجه بلیت 
 محکومی عذرخواه و مهیجر پرداخت بهی رانیایی مایهواپ شرکت) کندیمیکی از جراید کثیراالنتشار مکلف 

  1.(139٧دی  11، خبر منتشره در خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، شد
نکتۀ و دریافت درست دادگاه از خسارات معنوی،  یرأاز استدالل دقیق، انسجام گذشته 

 یهاوهیش نیترمهماز خواهان است که از  یعذرخواهالزام خوانده به  ،یرأتوجه این شایان 
ابزارها برای تشفی خاطر افرادی که از نظر روانی  نیمؤثرترو از  المللنیبجبرانی در حقوق 

 درصدد« پرداخت وجه و عذرخواهی»اینکه دادگاه با ترکیب  زیآمنیتحس. تاس ،انددهیدلطمه 
مدعی بود یکی از ابتکارات بدیع در نظام  توانیمجبران لطمات روانی به مسافر بوده که 

 .شودیمقضایی کشور ما محسوب 
 

 گیرینتیجه. 5
است. گاه این  نشده متعارف و محتملینیبشیپوقوع اتفاقات  ،در هر پرواز و سفر هوایی

و لطمات روانی و معنوی سنگینی بر  هابیآسکه به ورود  کندمیرا ایجاد  یطیشرااتفاقات 
 .شودیم منجرن امسافر
خصوص بررسی دو سند بسیار مهم به المللنیبوضعیت قوانین و مقررات مشاهدۀ . 

 ییمایهواپمقررات قواعد و زمینۀ یعنی کنوانسیون ورشو و کنوانسیون مونترال در  المللنیب
نسبت به  هادولتو دیدگاه  هاونیکنوانسبررسی شرح مذاکرات قبل از تصویب این  ژهیوبه

که جبران خسارت  کندمیثابت  یخوببهن هوایی، امعنوی مسافر یهابیآسموضوع جبران 
و  المللنیبجامعۀ که در  یاگونهبه، شده و مورد اتفاق استپذیرفتهن امری امعنوی مسافر

توسط محاکم  -در جریان پرواز انجبران لطمات معنوی مسافر ۀ، در زمینهادولتروابط بین 
 مسلم وجود دارد. المللنیب، یک عرف -ملی کشورها

 ۀروی ،هستندقابلیت جبران این دست خسارات  دیمؤبر منابع مسلم قانونی که عالوه 
قضایی در این مورد رویۀ لیل پویایی د توانیمعملکردی که ؛ قضایی نیز عملکرد مطلوبی دارد

ی یحقوقی و قضا یهانظامشدن هرچه بیشتر اکثر  تریانسانتا با  کندمیرا امیدوار  و مادانست 

                                                           
 https://www.irna.ir/news/83154605 قابل دسترسی در آدرس:. 1
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 هاانسانی کشورمان نیز در مورد جبران لطمات معنوی یجهان، انتظار داشته باشیم نظام قضا
در مسیر توسعه و  ران لطمات معنوینوین جب یهاوهیشبه ابداع و اعمال  و نسبتباشد  پیشرو

 ی حرکت کند.یقضا ۀپیشرفت روی
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