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  ي زیان ناشی از تأخیر در پروازي مطالبهنقد یک راي، در زمینه

  ∗دکتر عباس میرشکاري
  17/8/1393تاریخ پذیرش:     6/7/1393تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

آفرین  هاي هواپیمایی در انجام به موقع پروازها زیان تردیدي در این نکته نیست که تأخیر شرکت
هـا آن   گونه از زیـان  شود؛ اما در عرف جامعه این ها می و موجب مسؤولیت مدنی این شرکت بوده

رود. ایـن موضـوع    ي آنها میشوند که کمتر کسی به دنبال مطالبه اندازه بدیهی و عادي دیده می
ي قضایی نیز مجال پرداختن بـه چگـونگی اعمـال    هاي حقوقی و طبعاً رویه سبب شده تا اندیشه

نگارنـده بـه تـازگی از    ، مومی مسؤولیت مدنی در این حوزه را نداشته باشد. با ایـن حـال  قواعد ع
اي آگاه شد که در آن شخصی که از تـأخیر شـرکت هواپیمـایی بـه سـتوه آمـده بـود در         پرونده

ي خسارت تـاخیر در پـرواز سـبب    ي زیانش شد. غریب بودن مطالبهدادخواستی خواستار مطالبه
المللی حاکم بر موضوع به اشـتباه افتـاده و بـه     تشخیص مقررات داخلی و بینشده تا دادرس در 
  پردازیم. رو به نقد و تحلیل این رأي می ي خواهان اعتماد کند. در نوشتار پیش ناچار به گفته

  زیان مادي.، زیان معنوي، مسؤولیت مدنی، تأخیر در پرواز :کلید واژگان
   

                                                   
                                    Mirshekari_Abbas@yahoo.comعلمی دانشگاه علم و فرهنگ.عضو هیات  ∗
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  مقدمه:
بـراي  ، هنگام اجرا کند؛ پس طبیعی است که تأخیر در اجـراي تعهـد   متعهد باید تعهد خویش را به

هـاي   ي کلی در مصداق تعهد شـرکت ي زیان را ایجاد خواهد کرد. این قاعدهمتعهد له حق مطالبه
مسـافران  ، نـد تـا در زمـانی مشـخص     هاي هواپیمایی متعهد هواپیمایی نیز قابل اجرا است. شرکت

تخلف از اجـراي تعهـد   ، تأخیر اینان در رساندنِ به موقع مسافرانخویش را به مقصد برسانند. پس 
رو نیـز همـین    ي پـیش کند. در پرونـده  شمرده شده و راه دریافت زیان را براي مسافران فراهم می

، اتفاق رخ داده است. شرکت هواپیمایی به تعهد خود به موقع عمل نکرده و بـا تـأخیرش در پـرواز   
ي فرودگـاه را تـرك   اگرچـه ناخشـنود امـا صـحنه    ، شود. مسـافران  سبب زیان دیدن مسافران می

ي دعوا و دادخواهی در دادگستري بیاندیشند. از این میـان تنهـا   اي به اقامه آنکه لحظه کنند بی می
ي زیـان  ي مطالبـه ي دعوا در دادگستري هست؛ پـس دادخواسـتی بـه خواسـته    یکی به فکر اقامه

یمایی داده و با اثبات تخلف این شرکت از انجامِ به هنگـام  مادي و معنوي به طرفیت شرکت هواپ
شـود.   کند. از خوانده دفاع مناسبی در پرونـده دیـده نمـی    جبران زیان وارده را مطالبه می، تعهدش

دهد؛ اگرچه در تشـخیص قـانون حـاکم بـر پرونـده بـه اشـتباه         دادگاه نیز به نفع خواهان رأي می
ابهام موجود در تشخیص قانون حاکم بر پرونده و سکوت و ، وارود.نوجویی خواهان در طرح دع می

از نکـاتی  ، ي مسؤولیت مدنی ناشی از تـأخیر در پـرواز  کاستی ادبیات حقوقی در پرداختن به مسأله
  دهد. ي مورد بحث را نشان میاست که لزوم شرح و تحلیل پرونده

  شرح رویدادهاي پرونده -گفتار نخست
ج.ي اصالتاً و والیتاً از سوي فرزندش و نیز خانم م.ب (همسـر آقـاي    آقاي 14/5/1388در تاریخ 

ي خسارت مـادي ناشـی از   دادخواستی به طرفیت یک شرکت هواپیمایی به خواسته مطالبه، ج.ي)
عدم انجام تعهد خوانده (شامل وجه بلیط هواپیمـا و ایـاب و ذهـاب و دو روز اقامـت در مشـهد و      

، از جملـه ، خسارت روحی و معنوي ارائـه دادنـد. در شـرح دادخواسـت    ي دادرسی) و مطالبه هزینه
جهت بازگشت به تهـران  ، پس از اقامت در شهر مقدس مشهد 30/4/1388در تاریخ «خوانیم:  می

به فرودگاه مراجعه نمودیم اما متوجه شدیم که پرواز بدون هیچ اطالع قبلی لغو شـده اسـت. پـس    
استرس حـاکم بـر آن و برخـورد نامناسـب مسـؤوالن دفتـر        از دو روز سرگردانی در شهر مشهد و

ق.م.م. و  2و  1بـه مـواد   ، در پایان نیز». ي دیگري به مقصد برگشتیمبا وسیله، شرکت هواپیمایی
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اي از یک حقوقـدان فرانسـوي بـه نـام      ي قضایی و جملهي الضرر و رویهق.ا و قاعده 171اصل 
معنوي اگرچه مناسب و کامل نیسـت امـا بهتـر از    جبران خسارت «به این مضمون که » استارك«

اسـتناد شـده و محکومیـت خوانـده بـه پرداخـت خسـارت مـادي بـه مبلـغ           ، »عدم جبران اسـت 
کـه مسـؤولیت   » گواتمـاال «پروتکـل   8ي ریال و خسارت معنوي با استفاده از مـاده  800/660/1

  خواسته شده است. ، هتأخیر در حمل و نقل را یک میلیون و پانصد هزار فرانک تعیین کرد
بـه   880/617ي شماره دادگاه عمومی تهران به شرح ذیل طی دادنامه 206ي شعبه، سرانجام

از آنجایی که بنا به « اقدام به صدور رأي نمود:  88099/182در پرونده کالسه  14/1/1388تاریخ 
اند بایستی  دهاالصول هر شخص یا اشخاص حقوقی تعهدي را قبول نموعلی، قواعد لزوم و صحت

متضرر در صورت اثبـات تقصـیر شـخص متعهـد و     ، در صورت عدم انجام تعهد، ایفا و اجرا نمایند
ي خسـارت وارده را دارد.  حـق مطالبـه  ، دیده و شخص مقصر ي علّیت متعارف بین فعل زیانرابطه

اشد. با ب ضرر و زیان مشتمل بر ضرر مادي و معنوي می، مطابق قوانین عمومات کشوري، همچنین
ضررهایی ، هاي قابل مطالبهق.آ.د.ك از جمله ضرر و زیان 9ي ماده 2توجه به اینکه به موجب بند 

باشد که این موضوع اعتباري اشخاص و صدمات روحی میرا دانسته که مستلزم کسر حیثیت و بی
با عنایت به اینکه ، قانون مذکور... 2ي قانون مسؤولیت مدنی... و همچنین ماده 1ي تأکیداً در ماده

ي خسارت معنوي خالف موازین و شرع اعالم نشده ق.ا از حیث مطالبه 171قوانین مذکور و اصل 
تواند همواره ایـن ضـررها را تـدارك    است و حتی پرداخت مبلغی براي خسارات مذکور اگرچه نمی

خواهد شد؛ با نماید ولی سبب تخفیف آالم روحی و جبران بخشی از خسارت متضرر و یا متضررین 
دفاع مؤثري در جهت ادعـاي  ، رغم استمهال جهت تقدیم الیحه دفاعیه توجه به اینکه خوانده علی

ها شخصاً خسارت مادي وارده را مبلغ  ها مطرح ننمودند لذا دادگاه با عنایت به اینکه خواهان خواهان
ر یک را مبلغ بیست و ه» گواتماال«ریال اعالم و خسارت معنوي را با لحاظ پروتکل  800/660/1

دو میلیون ریال و فرزندشان را مبلغ پنج میلیون ریال اعالم کردند با توجه به وضعیت شغلی و اعتبار 
ها را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد  ها و درآمد ماهانه ایشان ادعاي آن کاري خواهان

لزوم و صحت و الضـرر و مـواد   قانون اساسی و قواعد  171قانون مسؤولیت مدنی و اصل  2و  1
حکم بر محکومیت شرکت خوانده بـه پرداخـت مبلـغ    ، ق.آ.د.م 519و  515و  503و  502و  198
ریال بابت خسارت معنوي و  000/000/49ریال بابت خسارت مادي و پرداخت مبلغ  800/660/1

  ». داردها صادر و اعالم می پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان
ي هفـت دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان     شـعبه ، شود؛ سرانجامتقاضاي تجدیدنظر میاز رأي فوق 
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دادگاه عمـومی را   206عیناً دادنامه شعبه  17/8/1391به تاریخ  91/768تهران در دادنامه شماره 
ورود خسـارات از  ، ق.م.م 2و  1با استناد به مواد «از جمله آمده است: ، نماید. در این رأي  تأیید می

تجدیدنظرخواه مسلّم بوده و جبران ضرر از جهت ورود خسارات اعـم از مـادي و معنـوي    ي ناحیه
  ».توسط وي الزامی است

  تحلیل رویدادهاي پرونده -گفتار دوم
خوانده به عنوان یک شرکت هواپیمایی تعهد داشته که خواهان پرونده را به عنوان مسافر خـویش  

سته به این تعهد عمل کند. به همـین دلیـل و از آنجـا    نتوان، به موقع به مقصد برساند؛ با این حال
له را جبران کند. دادگاه نیـز در  ، تقصیر است، خود، که عدم وفاي به عهد باید زیان وارده به متعهد

، االصـول علی، از آنجایی که بنا به قواعد لزوم و صحت«نویسد:  گونه می ي رأي خویش این مقدمه
در صورت عـدم  ، اند بایستی ایفا و اجرا نمایند ا قبول نمودههر شخص یا اشخاص حقوقی تعهدي ر

ي علیـت متعـارف بـین فعـل     متضرر در صورت اثبات تقصیر شخص متعهد و رابطـه ، انجام تعهد
تـا اینجـا تردیـدي در صـحت     ». حـق مطالبـه خسـارت وارده را دارد   ، دیده و شخص مقصـر  زیان

شـود کـه قـرار اسـت زیـان       از جایی آغاز مـی  ي خواهان و رأي صادره نیست؛ اما تردیدهاخواسته
متعهد له برآورده شود. پرسش اصلی این است: زیان وارده به خواهان از چه نـوع و تـا چـه انـدازه     
است؟ خواهان در دادخواست خویش دو نوع خسارت را مطالبه کرده است: یکی زیان مادي که بـه  

پروتکـل   8ي ي کـه بـا اسـتفاده از مـاده    ریال برآورد کرده و دیگري زیان معنو 800/660/1مبلغ 
و   فرانک تعیین کـرده اسـت. دادرس پرونـده نیـز کـم      پانصدهزارآن را یک میلیون و » گواتماال«

ي خواهان گام برداشته است و عدم انجام تعهـد از سـوي خوانـده را ثابـت     بیش در مسیر خواسته
سـخن مـدعی را   ، داده و سـرانجام  ي اصل زیان معنـوي داد سـخن  دانسته و دربارة امکان مطالبه

نخسـت دربـارة   ، در تحلیل پیش رو، ي زیانش پذیرفته است. بر اساس همین مقدماتدربارة اندازه
ي قـانون   زیان مادي و سپس زیان معنوي بحث خواهد شد. در پایان نیز تحلیـل نگارنـده دربـاره   

  حاکم بر موضوع تأخیر در پرواز ارائه خواهد شد.

  :زیان مادي -الف
اش را شامل وجه بلـیط هواپیمـا و ایـاب و ذهـاب و دو روز اقامـت در مشـهد و        خواهان خسارت مادي
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ریال برآورد کرده است. دادگاه امـا خـود را درگیـر     800/660/1ي دادرسی دانسته و آن را به مبلغ هزینه
خصـاً خسـارت مـادي    هـا ش  با عنایت به اینکه خواهـان «نویسد:  در اثبات اندازة واقعی زیان نکرده و می

هـا و درآمـد    ریال اعالم... با توجه به وضعیت شغلی و اعتبـار کـاري خواهـان    800/660/1وارده را مبلغ 
ادعاي آنها را محمول بر صحت تشخیص و ... حکم بر محکومیت شرکت خوانـده بـه   ، ي ایشانماهانه

امـا حقیقـت   ». داردالم مـی ها صادر و اع ریال بابت خسارت مادي در حق خواهان 800/660/1پرداخت 
پس خواهـان   1، »باید آن را اثبات کند، هرکس مدعی حقی باشد«، این است که در نظم حقوقی کنونی

تـوان سـخن    پرونده به عنوان مدعی ورود زیان باید اندازة زیان خویش را اثبات کند. براي همـین نمـی  
ت) حمل بر صـحت کـرده و در خصـوص    نفع نیز هس یکی از طرفین دادرسی را (که اتفاقاً مدعی و ذي

ق.آ.د.م و در مقـام   199ي با استناد بـه مـاده  ، ادعایش را حجت بدانیم. پس بهتر بود دادرس، اندازة زیان
و آمـد باشـد) ارجـاع داده و      هاي اقامت و رفت موضوع را به کارشناس (که آشنا با هزینه، کشف حقیقت
  سپرد. ي زیان را به وي میي اندازهتحقیق درباره

  زیان معنوي: -ب
ي زیان معنوي دو پرسش قابل طرح است: پرسش نخست این است که آیا این زیـان قابـل    درباره

  مطالبه است یا خیر؟ و پرسش دوم اینکه اندازة زیان معنوي خواهان به چه میزان است؟ 
  پرسش نخست: آیا زیان معنوي قابل مطالبه است یا خیر؟

دانسـتند؛ چـه    هاي گذشته زیان معنوي را قابـل جبـران نمـی    زمان تردید در اینجا است که در
گیـري و قابـل تقـویم بـه پـول       اندازه  معتقد بودند که کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی قابل

و وجهـی در برابـر آن     آبرو و حیثیت را با پول سنجید و مبلـغ   چطور ممکن است، نیستند؛ در واقع
و اعتبارش با پرداخت پول اندازه گرفتـه    صیت انسانی نیست که حیثیتبه شخ  قرار داد؟ آیا توهین
ي حیثیـت و  دیده اعـاده  براي زیان، معنوي  شدن عامل زیان به پرداخت خسارت  شود؟ آیا محکوم

                                                   
المقاصد فی  جامعق.آ.د.م.؛ براي بررسی فقهی، ر.ك.به: علی بن حسین کرکی، (محقق ثانی)،  198و  197ق.م. و مواد  1257ماده  - 1

، 10االحکـام بالـدالیل، ج.   المسـائل فـی تحقیـق    ید علی طباطبائی، ریـاض ؛ س165.ص، 8، ج.یوسف عالمه حلی بن القواعد حسن شرح
؛ دکتر عبـداهللا شـمس، آیـین دادرسـی     13، ص.1؛ براي بررسی حقوقی، ر.ك.به: دکتر ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج.394.ص

، استناد به قاعده ماالیعلم در یـک  ؛ عباس میرشکاري179؛ دکتر حسن محسنی، اداره جریان دادرسی مدنی، ص.102، ص.3مدنی، ج.
  . 39دادنامه، ص.
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کردنـد کـه    هـا منفـی بـوده و تصـور مـی      ي این پرسشهمه  پاسخ، نماید؟ به نظر اینان اعتبار می
بخـش تألمـات روحـی او نخواهـد بـود و       تنها آرام  دیده نه حق زیان پرداخت وجه و لو هنگفت در

دیده؛ زیرا او در برابـر   زیان  اعتبار و حیثیت او را جبران نخواهد کرد بلکه توهینی است به شخصیت
  ناپسـند ارزش و معنویـت خـود را از دسـت      کند و با این عمـل  خود پول دریافت می  آبرو و حیثیت

امــوري غیرمــادي ، هــاي معنــوي شــود کــه چــون زیــان گفتــه مــی، نیــابــر افــزون  1دهــد. مـی 
نها براي قاضی به نحـو روشـن و واقعـی غیـرممکن اسـت. لـذا        ارزیابی اندازة آ، اند وغیرمحسوس

میـزان تقصـیر کـه ممکـن اسـت       بر اساسناچار باید ، دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان
اقدام کنـد  ، باعث ورود خسارت سنگین یا سبک بشود ،ترتیب و بهمورد  و حسبسبک یا سنگین 

سـودي بـیش   ، شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بماند یا متضرر که این نیز سبب می
مدنی که جبران خسـارت   یتبرخالف هدف مسؤول، از مقدار زیان وارده تحصیل کند و اینها هر دو

  باشد.  می، از تحمل خسارت استدیده به حالت پیش  ي وضع زیانوارده و اعاده
تـا پـیش    2، اي نصوص پراکندهي ما با وجود پارهدر حقوق موضوعه، تحت تأثیر همین باورها

امـا   3انـدازه بـود  بـی ، ي زیان معنـوي تردیدها در امکان مطالبه، از تصویب قانون مسؤولیت مدنی
                                                   

 .274، ص1دادرسی کیفري، ج  آخوندي، محمود؛ آیین -1
بینی گردید. بر اساس این  مکرر قانون مجازات عمومی، مسأله ترمیم خسارت معنوي پیش 212براي نخستین بار در ماده  -2

هاي مقرر به  گردد عالوه بر مجازات 209مکرر و  208و  208و  207هاي مذکور در ماده  هرکس مرتکب یکی از جرم«ماده: 
علیهـی کـه    شود. به نفـع مجنـی   ریال نخواهد بود محکوم می 500علیه که در هر حال کمتر از  معنوي مجنی  تأدیه خسارات

 1335ك. مصوب قانون اصالح بعضی از مواد ق.آ.د. 4؛ ماده »داده نخواهد شد. فحشاء اخالقی او مسلم باشد حکم خسارات 
 .»ضرر و زیان معنوي عبارت است از کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی«داشت:  نیز مقرر می

شـود فقـط    مردم به یکدیگر وارد مـی   توجه اصلی قانون مدنی معطوف به مقنن در انواع و اقسام ضررهائی که از جانب« -3
آنکه عمداً یا سهواً وارد شده باشد قابل جبران دانسته ولی قانون موضـوع  شود اعم از   ضررهاي مادي که موجب اتالف مالی

  شود مورد توجه قرار نداده است حصر مـورد بـه ضـررهاي    به یکدیگر وارد می  ضررهاي معنوي که از اعمال نارواي اشخاص
ت آن اعمال موجب اضرار غیر به اینکه ممکن اس  مادي و مالی سبب آن شده است که مردم در اعمال روزانه خود بدون توجه

اندیشه و تعمق در نتایج   گردد هر اقدامی که براي خود متضمن جلب منفعت یا دفع ضرر بدانند بدون  از جهت مادي و معنوي
دهند. نارسائی قانون و محصور  کنند و این عنان گسیختگی را آزادي نام می  حاصله از آن براي دیگران به آن اقدام مبادرت می

ها در این موارد به ظاهر ماده  است که دادگاه  مسؤولیت به موردي که ضرر مادي و قابل تقدیر و تقویم باشد سبب شده بودن
و شرافت اشخاص   موفق به جبران خسارت وارده نکردند و از این جهت جان و مال و حیثیت  قانون اکتفاء کرده و متضررین

شود  و اختراعات که دائماً موجب تحول در زندگانی افراد جوامع می  پیشرفت تمدن گیرد. دائماً در معرض تعدي دیگران قرار می
تناسب این تحول و تغییر روابط افراد بـا یکـدیگر     نماید و به همواره تغییراتی در زندگانی مادي و معنوي افراد ملل ایجاد می

خود زائیده وسـایل ارتبـاط     تباط و سرعت آن کهدائماً در تزاید است و خاصیت اجتماع همین است و از طرفی، چون شدت ار
شود و اگر  گردد و در نتیجه زیان وارد از طرف اشخاص به یکدیگر تنوع یافته و زیاد می است موجب اصطکاك منافع افراد می

اهد شد که از ورود زیان معنوي توجه شود مالحظه خو  شود وقتی به نتایج حاصله در این موارد نامی از زیان معنوي برده می
؛ محمد فرنیا، قانون مدنی »نماید. گردد حقیقت یکی است و مفاهیم و مصادیق تغییر می زیان مادي می  غالباً زیان معنوي سبب

 .12 –1ص.)، 3ایران از لحاظ احتیاجات روز (
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؛ این دیدگاه پذیرفتنی اسـت.  قانون مسؤولیت مدنی به روشنی زیان معنوي را قابل مطالبه دانست
صـورت    تا جاي ممکن معادل ضرر به دست بیابد و به ایـن   مدنی این است که یتهدف از مسؤول

، تلـف شـده پیـدا کـرد      توان با پول معادلی براي مـال  گونه که در امور مالی می جبران شود. همان
انـدوه و تـأثّر عـاطفی را از     معنوي نیز امکان دارد. این خرسندي قادر نیسـت   هاي تأمین خرسندي

دهد کافی است؛ به بیـان دیگـر پـولی کـه از       بین ببرد ولی همین اندازه که آالم روحی را تسکین
در جبـران مـالی   ، نیست بلکه خشـنودکننده اسـت. بـه عـالوه      کننده شود جبران این بابت داده می
دیـده اسـت؛ همچنـین گفتـه      یـان ز  رود اما تسکینی براي با اینکه ضرر از بین نمی  خسارت معنوي

نفی اصل قضیه شـود. از    خسارت دشوار است اما دشواري امر نباید باعث  شده که هر چند ارزیابی
گونه خسـارات و  نیست بلکه عدم جبران این  جبران ضرر معنوي نه تنها خالف اخالق، سوي دیگر

وهم غیرشـرعی بـودن زیـان    خالف اخالق است. ت، یتي زیان معنوي از مسؤولمعافیت واردکننده
بـه ضـرر معنـوي    ، ي الضـرر معنوي را نیز باید از ذهن زدود؛ چه جدا از آن که شأن نزول قاعـده 

  2گویند. فقها نیز در ذکر مصادیق ضرر از جمله از زیان معنوي سخن می 1، گردد برمی
، دیـده  ه زیـان توان گفت: گرچه با پرداخت مبلغی پول ب گیري می در مقام نتیجه، به این ترتیب
دادن مبلغـی  ، با وجود ایـن ، دیده را جبران کرد توان حیثیت و اعتبار شخص زیان به طور کامل نمی
ي جبران ضرر مـادي نیـز   الزمه، اي این ضرر را جبران کند. به عالوه تواند تا اندازه پول به وي می

دست داده اسـت بـه او بـاز     دیده بتوان آنچه را که از همیشه این نیست که با پرداخت پول به زیان
دیده این امکـان داده شـود تـا بتوانـد      گرداند بلکه هدف از جبران ضرر مادي این است که به زیان

ي لهیبـه وسـ  ترمیم ضـرر مـادي   ، معادل آنچه را که از دست داده است به دست آورد. در حقیقت
د و در مورد ضـرر معنـوي   کن دیده را فراهم می اي است که رضایت خاطر زیان وسیله، پرداخت پول

دیـده شـود. از    اي باعث تسکین آالم روحی زیان تواند تا اندازه نیز ترمیم آن با دادن مبلغی پول می
  خواهد شد.  انیو زعدم جبران ضرر معنوي سبب افزایش و ازدیاد این نوع ضرر ، طرف دیگر

ي رد. حذف قابلیت مطالبـه رویکرد مراجع قضایی ما تغییر ک، اما با وقوع انقالب اسالمی ایران

                                                   
 .1415العناوین، جامعه مدرسین، ص میرفتاح؛  -1
/ عالمه محمد سـنگلجی؛  178، ص1میرزا حسن بجنوردي؛ قواعدالفقیهه، ج/ 199، ص.2، ج. الطالب میرزاي نائینی؛ منیۀ -2

 .147چهار رساله، ص
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نظر کمیسـیون اسـتفتائات شـوراي    ، 1378خسارت معنوي در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
ي شوراي نگهبان در مـورد  و نظریه 1عالی قضایی مبنی بر فقدان جواز شرعی مطالبه زیان معنوي

تقـویم خسـارت   تغـایر  «مبنـی بـر    5/9/1364قانون مطبوعات در تـاریخ    30ي ماده 1ي تبصره
ي ضـرر معنـوي بـه شـمار     همگـی موانـع مطالبـه    2»معنوي به مال و امر مادي با موازین شرعی

ي زیـان  اندك این تردیدها از میان رفت. نویسندگان بر امکـان مطالبـه   اندك، روند. با این حال می
ر و مقـررات مربـوط بـه مطالبـه ضـر     «معنوي پافشاري کردند؛ در نظریات رسمی نیز تصریح شد: 

ق.ا هم به این قبیـل خسـارات تصـریح کـرده      171زیان مادي و معنوي (نیز) نسخ نشده و اصل 
 4ي زیان معنوي رفتند.ها نیز به سمت پذیرش مطالبه دادگاه 3».است

گذار نیز با این مسیر عادالنه همراه شد؛ چنانکه در قانون آیـین دادرسـی    قانون، در آخرین گام
، ایـن قـانون   14ي ي معنوي را به رسمیت شناخت. براسـاس مـاده  ها زیان 1392کیفري مصوب 

الحصـول ناشـی از    هاي مادي و معنوي و منـافع ممکـن   تواند جبران تمام ضرر و زیان شاکی می«
زیـان معنـوي عبـارت از صـدمات     «خـوانیم:   این ماده نیز می 1ي در تبصره». جرم را مطالبه کند

توانـد عـالوه بـر     نوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی خا، روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی
به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عـذرخواهی و درج  ، صدور حکم به جبران خسارت مالی

، ایـن مـاده   2ي در تبصـره ، با وجود اطـالق ایـن حکـم   ». حکم نماید، حکم در جراید و امثال آن
                                                   

 .39، ص1362، 1پرسش و پاسخ از کمیسیون، ج -1
 .66الدین مدنی؛ حقوق اساسی، ج.، ص سیدجالل -2
ظریات اداره حقوقی از ؛ به نقل از: غالمرضا شهري، ن3/10/1368به تاریخ  5947/7نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره  -3

 .23، ص1، ج71تا  57سال 
متهم به عدم بکارت نموده ↵ ←تهران، شوهري که همسر خود را 2دادگاه کیفري  181براي نمونه، بر اساس رأي شعبه  -4

بود به مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوي در وجه زوجه محکوم شده است؛(به نقل از: دکتر محمد آشوري؛ آئین دادرسی 
دادگاه...تجدیدنظرخواه را در مطالبه ضرر مستحق تشخیص و از آنجا که به حکم الضـرر و الضـرار   ) «212، ص1کیفري، ج

، قانون مسؤولیت 171ضرر از مادي و یا معنوي نباید جبران نشده باقی بماند و به این مسؤولیت در اصل اإلسالم هیچ نوع  فی
مدنی و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نیز قانون ثبت عالئم و اختراعات تعرض شده است و مخالفت 

به عنوان خسارت براي تشفی متضرر و تخفیف آن و جبران بخشی قوانین مزبور با موازین شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی 
میلیـون ریـال    2از خسارت است بنابراین دعوي خواهان را وارد و به تجویز مواد دو و سه ق.م.م. آقاي... را به پرداخت مبلغ 

بـه تـاریخ    277اره (دادنامه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهـران بـه شـم    ». کند بابت ضرر و زیان معنوي محکوم می
دادگاه حقوقی یک تهران مندرج  35شعبه  2/10/1368به تاریخ  367) و نیز: دادنامه شماره 76/3/1621کالسه  18/3/1377

  ). 120(به نقل از: فرهاد پروین؛ خسارات معنوي در حقوق ایران، ص 66/565در پرونده کالسه 
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خـوانیم:   حدود شـود؛ چنانکـه در ایـن تبصـره مـی     ي ضرر معنوي متالش شده تا قلمروي مطالبه
موجب تعزیرات منصـوص  ، الحصول و ضرر معنوي شامل جرائم مقررات مرتبط به منافع ممکن«...

تنها بایـد بـه اعمـال    ، در جرائم تعزیري و نیز مستوجب دیه، بدین ترتیب». شود شرعی و دیه نمی
قابـل مطالبـه نیسـت. دیـدگاهی کـه      ، موارد تعزیر و دریافت دیه بسنده کرد و زیان معنوي در این

هـاي وارده   اصل جبران کامل خسارات را نادیده گرفته و سبب بالجبـران مانـدن بخشـی از زیـان    
رسد؛ چه بـا   بیشتر قابل انتقاد به نظر می، عدم امکان جمع تعزیر و زیان معنوي، شود؛ همچنین می

دنی) دلیلی براي عدم امکان جمـع آنهـا   ي هر یک (مسؤولیت کیفري و متوجه به ماهیت جداگانه
 وجود ندارد.

  پرسش دوم: زیان معنوي خواهان به چه اندازه است؟
کـه  » گواتمـاال «پروتکـل   8ي خسارت معنوي خویش را بـا اسـتفاده از مـاده   ، خواهان پرونده

خواسـته اسـت.   ، مسؤولیت تأخیر در حمل و نقل را یک میلیون و پانصد هزار فرانک تعیـین کـرده  
هـا را مبلـغ بیسـت و دو     خسارت معنوي هـر یـک از خواهـان   ، دادگاه اما به استناد همین پروتکل

  میلیون ریال و فرزندشان را مبلغ پنج میلیون ریال اعالم کرده است.  
ممکن است استناد به پروتکل یاد شده درست دانسـته شـود؛ چـه ایـران بـا      ، در نخستین نگاه

ورشـو و   1929اکتبـر   12دولت شاهنشاهی ایران بـه کنوانسـیون   ي الحاق قانون اجازه«تصویب 
مـارس   8گواداالخارا و پروتکـل   1961سپتامبر  18الهه و کنوانسیون  1955سپتامبر  28پروتکل 

و تصــویب مجلــس ســنا در  15/11/1353توســط مجلــس شــوراي ملــی در  » گواتمــاال 1971
مارس  8به این نکته توجه داشت که پروتکل باید  به پروتکل یاد شده پیوسته است اما  31/2/1354

گاه این شـرایط محقـق    االجرا شدن داشته است که هیچ اي براي الزم شرایط ویژه، گواتماال 1971
اي  اصالحیه، پروتکل یادشده، تواند درست باشد. همچنین براي همین استناد به آن نمی 1نشده است.

یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی  مربوط به«، ورشو 1929اکتبر  12به کنوانسیون 
این کنوانسـیون در  «گفته نیز  ي نخست کنوانسیون پیشبه موجب بند یک ماده است؛ » المللی بین

المللی اشخاص و لوازم یا کاال که توسـط هواپیمـا و در ازاي دریافـت     ونقل بین مورد هر نوع حمل
همان ماده بـه ایـن شـکل     2المللی نیز در بند  قل بینون حمل». شود کرایه صورت گیرد ... اجرا می

                                                   
 .50صالمللی هوایی و سیر تحول آن،  ونقل بین جباري، منصور؛ مروري بر اسناد حاکم بر حقوق حمل -1
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المللـی هـر نـوع     ونقـل بـین   حمل منظور از اصطالح ، از لحاظ این کنوانسیون«تعریف شده است: 
دو طرف متعاهد معظم واقع باشد  ونقل ... در سرزمین  ونقلی است که در آن مبدا و مقصد حمل حمل
روشن است ، داخلی است ونقل حمل، ل موضوع این پروندهونق بدین ترتیب و از آنجا که حمل...». 

  ي پیش رو مورد استناد قرار گیرد.تواند در پرونده که کنوانسیون و پروتکل اصالحی آن نمی
، ونقـل  متصـدي حمـل  «، کنوانسیون ورشـو  19ي ماده  بر اساساگرچه ، از این ایرادها گذشته

لـوازم شخصـی یـا کـاال ناشـی      ، ایی مسـافر ونقل هـو  مسؤول خسارتی است که از تأخیر در حمل
بینی کرده است؛  سقفی را پیش، براي مسؤولیت متصدي، همان کنوانسیون 22ي ماده اما » گردد می

ونقل براي هر مسافر بـه مبلـغ    مسؤولیت متصدي حمل، در مورد حمل مسافر«این ماده  بر اساس
سـپتامبر   28پروتکل الهـه   11ي اما ماده  ».گردد و بیست و پنج هزار فرانک محدود می صد کی

 8ي سقف مسؤولیت را به مبلغ دویست و پنجاه هزار فرانک افزایش داد. سرانجام نیز ماده، 1955
مسـؤولیت  «، ایـن مـاده   بر اساسي یادشده را اصالح کرد؛ ماده، 1971مارس  8پروتکل گواتماال 

محدود به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانـک بـراي   ، ونقل در مورد حمل مسافر حملمتصدي 
». باشد به جبران خسارت حاصله از فوت یا آسیب بدنی براي هر مسافر می  مجموع دعاوي مربوط

مربوط به خسارت حاصله از فوت یا آسـیب بـدنی   ، ي مورد استناد توسط دادرسماده، بدین ترتیب
تواند مطرح باشد. شاید درست آن بود که دادرس محترم به ادامه  ي پیش رو نمیندهاست و در پرو

مسـؤولیت  ، ونقـل اشـخاص   در مورد تأخیر در حمـل «این ماده:  بر اساسکرد؛  توجه می 8ي ماده
اما ». ونقل در قبال هر مسافر محدود به مبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانک است متصدي حمل

گرفته است  در نظره الزم است که هر دو بخش ماده تنها سقفی را براي مسؤولیت توجه به این نکت
اش را  دیده باید زیان واقعی زیان، دیده را مفروض گرفته باشند. براي همین نه آنکه اندازة زیان زیان

 بینی شـده در  تواند آن را دریافت کند؛ البته تا جایی که از سقف پیش اثبات کند؛ در این صورت می
ي نخسـت  جدا از آنکه دادرس محترم به اشتباه بـه جملـه  ، گفته فراتر نرود. با اینحال ي پیشماده
، در تفسیر آن نیز به خطا رفته و حکم آن را همچون وجه التزام تفسیر کرده، استناد کرده 8ي ماده

  گونه نیست. در حالی که این

  تشخیص قانون حاکم بر تأخیر در پرواز: -ج
به اشـتباه رفتـه و بـه پروتکلـی     ، تشخیص درست قانون حاکم بر موضوع تأخیر در پروازدادگاه در 

در نخسـتین گـام بـراي تشـخیص     ، االجرا نشده است. بـه هـر روي   استناد کرده که هیچگاه الزم
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مصـوب  » هـاي هواپیمـایی ایـران    انون تعیین حدود مسؤولیت شرکتق«توان به  قانون درست می
خـوانیم:   ي نخسـت ایـن قـانون مـی    استناد کـرد. در مـاده  مجلس  شوراي  اسالمی  11/5/1391
بار و اثاثیـه در پروازهـاي   ، هاي هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران مسؤولیت شرکت«

الحـاق   يالمللی مذکور در قـانون اجـازه   فقط در حدود مسؤولیت مقرر در پروازهاي بین، المللی بین
المللـی   سازي برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بـین  ه کنوانسیون مربوط به یکساندولت ایران ب
هجـري شمسـی و تشـریفات     1308مهـر   20مـیالدي مطـابق بـا     1929اکتبـر   12ورشو مورخ 

هجري شمسی  1334مهر  5میالدي مطابق با  1955سپتامبر  28(پروتکل) اصالحی الهه مورخ 
فقـط مطـابق   ، اي داخلی در مورد حمل و نقـل مسـافران  مجلس و در پروازه 31/2/1354مصوب 

مسـؤولیت منـدرج در    قانون مجازات اسالمی و در مـورد حمـل و نقـل بـار و اثاثیـه محـدود بـه       
  ». کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصالحی الهه است

، ل بارالمللی به صورت کلی و در پروازهاي داخلی در حمل و نق در پروازهاي بین، بدین ترتیب
حـاکم  » المللی ورشو سازي برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین کنوانسیون مربوط به یکسان«

ایـن   19 يمـاده تأخیر در پرواز ندارد؛ چنانکه در   ياي درباره خواهد بود. این کنوانسیون حکم ویژه
ونقـل   لمسئول خسارتی است کـه از تـأخیر در حمـ   ، متصدي حمل ونقل«خوانیم:  می کنوانسیون

کنواسیون یاد شده  22ي در ماده، با این حال.»گردد لوازم شخصی یا کاال ناشی می، هوایی مسافر
مسئولیت متصدي حمل ونقل بـراي هـر مسـافر بـه مبلـغ      ، در مورد حمل مسافر -1«آمده است: 

در مورد حمل لوازم شخصی ثبت شـده یـا    -2گردد...  یکصد و بیست پنج هزار فرانک محدود می
گـردد   فرانـک محـدود مـی    250مسئولیت متصدي حمل ونقل در مورد هر کیلوگرم به مبلغ ، الکا

اي اظهـار نمـوده و در    مگر آنکه فرستنده هنگام تحویل بسته به متصدي حمل ونقل ارزش ویـژه 
در این صورت متصدي حمل و نقـل موظـف بـه پرداخـت     ، صورت لزوم وجه اضافی پرداخته باشد

ارزش اظهار شده بیشتر نخواهد بود مگر آنکه ثابت کند کـه مبلـغ مزبـور از    مبلغی است که میزان 
  ». ارزش واقعی کاال به هنگام تحویل توسط فرستنده بیشتر است

در حمـل  ، هاي هواپیمایی ایران انون تعیین حدود مسؤولیت شرکتبا توجه به متن ق، همچنین
قانون مجازات اسالمی اجـرا خواهـد شـد امـا ایـن قـانون تنهـا        ، و نقل مسافر با پروازهاي داخلی

ي تـاخیر در اجـراي تعهـد برداشـت      توان از آن حکمی دربـاره  ي خسارات بدنی است و نمی درباره
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باید بـه قواعـد عمـومی اسـتناد کـرد. بـر ایـن         لزوماً می، کرد؛ براي همین و در نبود مقررات ویژه
در «، .م بتواند مورد استناد قـرار گیـرد. براسـاس ایـن مـاده     ق 226ي رسد ماده به نظر می، اساس

توانـد ادعـاي خسـارت نمایـد      طرف دیگر نمی، مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین
؛ در نتیجـه  »مگر اینکه براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد...

اي ایفاي تعهد از جانب شرکت هواپیمایی تعیین شـده بـوده و   با اثبات این نکته که مدت معینی بر
راه براي مطالبـه و جبـران زیـان    ، به تعهد خویش عمل نکرده، با وجود انقضاي مدت، این شرکت

  برابر با قواعد عمومی فراهم خواهد شد.

  گیري:نتیجه
ها بـه تعهـدي کـه     کتبیند تا این شر هاي هواپیمایی را ابزاري می مسؤول شناختن شرکت، عرف جامعه

بند باشند. دادرس محتـرم نیـز بـه ایـن انتظـار      بیشتر پاي، براي به موقع رساندن مسافران خویش دارند
دهد. این شـجاعت دادرس   ها می معقول پاسخ مثبت داده و حکم به مسؤولیت مدنی یکی از این شرکت

کـه بـه عهـد      ي شرکت هواپیماییدر پذیرش مسؤولیت مدنی برا  هاي جامعه اش از خواسته و نیز آگاهی
درخور تقدیر است؛ اما نظـام حقـوقی از دادرس انتظـار بیشـتري دارد. نظـام حقـوقی       ، خود وفادار نمانده

طلبد اما رعایت قواعـد دادرسـی مـدنی را نیـز بـراي       دیده را می اگرچه از دادرس خویش حمایت از زیان
ي دلیل براي انـدازة زیـان مـادي    تظار دارد که ارائهداند؛ براي همین است که از دادرس ان وي الزامی می

ي خواهان سخنش را بر صحت حمـل کنـد    ي خواهان بگذارد نه آنکه به اعتبار شغل و حرفهرا بر عهده
المللـی و   رود که در استناد بـه مقـررات بـین    از دادرس جز این انتظار نمی، و ادعایش را بپذیرد. همچنین
  شته باشد. تفسیر آنها تأمل بیشتري دا
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Abstract: 
There is no doubt in the fact that delays in timely flights of Airlines is 
harmful and leads to the civil liability of those companies, but in society's 
costume, such losses are seen as inevitable and normal that there are few 
people who demand them. This has caused the legal thoughts and judicial 
procedures not tonaturally discuss the way of appliance of general rules of 
civil liability in this area. Nonetheless, the author recently faced a case in 
which a person, who was tired of delays of an airline, demanded his 
lossduring a petition; the strangeness of demanding the loss of delay in 
flight, misled the judge in distinguishing the domestic and international 
regulations related to the issue and inevitably relied on what the plaintiff of 
claim declared. The aforementioned verdict is reviewed and analyzed in the 
current article. 
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