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 چکیده

ها در بروز سووان   خلبانان نظامی و مسئولیت آن کیفریدر صدد بررسی و تبیین مسئولیت این پژوهش 

. به دلیل ناکارآمدی قواعد عوام مسوئولیت   بودت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان هوایی و ورود خسار

های مرتبط با حقوق سووان  هووایی،   در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون کیفری

ئولیت در ایون حووزه بدوردازد توا در پنواه ایون       به ترسیم یک نظام خاص مس ،همچون کنوانسیون ورشو

ق کیفی بوده و روش تحقیوق نیوت تحلیول    زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقی ،قواعد

ت با جامعه یکسان در نظر گرفتوه  جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نی مضمون بود.

سارت به اشوااص االو ،   در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خ در پایان نتیجه گیری شد کهشد. 

لیوه هواپیموا، دارای   ی نقو خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی

ب تقصیر دولت گونه خسارات منوط به ارتکاباشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال اینمسئولیت می

. عالوه بر این، در صوورتی کوه   استخلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان  کیفریباشد، اما مسئولیت نمی

هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسالمی شووند و   هدایتخلبانان در امر 

توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیت از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شاصی وارد آید، می
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 مقدمه

بالشک، توسعه و تحول تکنولوژی که یکی از مصوادیق آن پیودایش صونعت هووایی و پیشورفت      

یت کیفوری  باشد یکی از عوامل تأایر گذار بر تحول و پیشورفت حقووق مسوئول   روزافتون آن می

های منحصر به فورد خسوارات ناشوی از آن بوه     ها و ویژگیاست. طبیعت خاص این گونه فعالیت

تواند پاساگوی تمام مسائل مرتبط با آن باشود.  نحوی است که قواعد عام مسئولیت کیفری نمی

فلذا، ترسیم نظام خاص مسئولیت نیاز است تا حاکم بر مسائل مربووط بوه آن باشود. از ایون رو،     

هوای متعوددی در ایون    هوا و پروتکول  المللوی کنوانسویون  ی بوین شاهد آن هستیم که در عرصه

هوای  ها و پروتکول با این حال، باید توجه داشت که کنوانسیون خصوص به تصویب رسیده است.

مورد اشاره به خسارات ناشی از سوان  هووایی پروازهوای مسوافرتی و بواری اختصواص داشوته و       

شود. از ایون رو، ایون حووزه بوا خوال       شامل خسارات ناشی از سوان  هوایی نیروهای نظامی نمی

ن و نگوارش تحقیقوی پیراموون    تورین ضورورت تودوی   بنابراین، مهوم  ؛باشدرو میقانونگذاری روبه

یک قانون جامع و کامول نسوبت بوه ایون      اناز سوان  هوایی نظامی فقد مسئولیت کیفری ناشی

 باشد.موضوع می

ی هوایی نظامی اشااص متعددی، همچون دولت به جهت نقو   هر چند که در یک سانحه

هوای  در تجهیتات و ادوات پروازی یا فرماندهی پرواز، خلبانان به جهت عدم رعایت دسوتورالعمل 

ت بوه پورواز بوه جهوت هودایت و مراقبوت ناصوحی  پورواز، نقوش مهوم و           پروازی و کادر مراقبو 

توان تعقیب کیفری خلبانان به جهت تقصیر تأایرگذاری دارند، اما از میان این سه گروه تنها می

ها را انتظار داشت؛ زیرا تعقیب کیفری دولت به علت دارا بوودن شاصویت حقووقی و    کیفری آن

سوی شا  حقوقی ناممکن و تعقیب کیفوری کوادر مراقبوت    عدم امکان بروز تقصیر کیفری از 

باشند بر خالف اصل قانونی بودن پرواز نیت به علت آنکه موضوع هیچ یک از مقررات کیفری نمی

توان آنان را از مصوادیق راننودگان   بنابراین، تنها خلبانان هستند که می باشد.جرم و مجازات می

به بررسی  ی دانست. از این رو،قانون مجازات اسالم 415 یها را تحت شمول مادهمحسوب و آن

مبنای مسئولیت کیفری خلبانان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری خلبان و ماهیت بته ارتکوابی  

 آنان پرداخته خواهد شد.

تورین خسوارات   ایو  تورین و ر ی مهمورود خسارت به هواپیماهای نظامی و خلبانان در زمره 

باشد، اما در کنار این موضوع، یکوی دیگور از مصوادیق    ناشی از سوان  هوایی نیروهای نظامی می

باشود. بوه   تواند ورود خسارت به مردم و تأسیسات زمینی متعلق بوه آنوان موی   این خسارات، می

و  عنوان مثال، فرض کنید یک هواپیمای نظامی در ورزشوگاهی مملوو از جمعیوت سوقوط کنود     

تعداد زیادی از تماشگران را به کام مرگ ببورد و یوا هواپیموای نظوامی در ااور سوقوط بور روی        
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شوود کوه آیوا از    ای تبدیل کند. حال در این جا این سئوال مطور  موی  ی آن را به ویرانهکارخانه

باشد و اگر قابل جبران است مسوئولیت  لحاظ حقوقی خسارات وارده بر اشااص قابل جبران می

 باشد؟ی چه شاصی مین آن بر عهدهجبرا

ی ابهام آمیت مسئولیت دولت و خلبانان در قبوال خسوارات وارده بوه موردم از دو جهوت      نقطه 

قانون مسئولیت مدنی خلبوان را   11ی تواند با استناد به مادهاست: جهت ناست آنکه دولت می

بوا   ی خسارات ناشی از پرواز را به وی مسوتند کورده و مطوابق   کارمند خود معرفی نموده و کلیه

تواند عملیات پروازی نظوامی را در  خود را از مسئولیت برهاند. عالوه بر آن، دولت می 11ی ماده

ی اعمال حاکمیتی خود معرفی کرده و خود را معواف از جبوران خسوارات ناشوی از اعموال      زمره

ی خوود  تواند با اابات عدم بروز تقصیر از ناحیهجهت دیگر ابهام آنکه خلبان می حاکمیتی بداند.

که حکم به مسوئولیت شوا  در صوورت اابوات      قانون مسئولیت مدنی 1ی و با استناد به ماده

ی این امر، عودم جبوران خسوارت    کند، خود را از زیر بار جبران خسارت برهاند. نتیجهتقصر می

کوه هموان    ی وجودی حقوق مسئولیت مدنیبا عدالت و فلسفه باشد؛ امری کهوارده بر مردم می

بینیم در کنوانسیون باشد، سازگاری ندارد. از این روست که میجبران خسارت زیان دیدگان می

ورشو، پروتکل الهه، پروتکل گواتماال و کنوانسیون مونترال، از قواعود سونتی حقووق مسوئولیت     

بینوی  عدول شده و قانونگذار قواعدی خاص جهت جبران خسارت مسوافران هووایی پویش    مدنی

 کرده است.

در پایان باید توجه داشت این تحقیق صرفاً در خصوص مسئولیت کیفوری ناشوی از سووان      

ی تحریر درآمده و به مسئولیت کیفری ناشوی از سووان  هووایی    شتههوایی نیروهای نظامی به ر

پردازد. عالوه بر این، آنچه در این تحقیق بوه  پروازهای غیر نظامی، اعم از مسافربری و باری، نمی

شود صرفا مسئولیت کیفری ناشی از ورود خسارت به مردم و تأسیسوات زمینوی   آن پرداخته می

راین، این پژوهش به مسئولیت کیفوری ناشوی از خسوارات وارده بوه     باشد؛ بنابمتعلق به آنان می

ی تمرکت محقوق  هواپیماهای نظامی و یا خلبانان ناواهد پرداخت. همچنین در این تحقیق نقطه

صرفا مسئولیت کیفری خلبانان بوده و سعی نموده به مبح  مسوئولیت انتظوامی خلبانوان ورود    

بروز سوانحه هووایی، اعوم از     بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که در صورت ؛پیدا نکند

سقوط، انفجار و یا پرتاب شی از هواپیماهای نظامی و ورود خسوارت بوه موردم و یوا تأسیسوات      

زمینی متعلق به آنان، آیا دولت یا خلبانان پرواز مسئولیت قوانونی، اعوم از مودنی و کیفوری، در     

 قبال این گونه خسارات بر عهده دارند یا خیر؟
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 پژوهش مبانی نظری و پیشینه

 جنگ انیپا از پس تر قیدق عبارت به و ستمیب قرن از را خود توسعه نیشتریب ،ییهوا ونقل حمل

 تیمسوئول  بوه  راجوع  یکنواختی مقررات ،1343 سال از قبل تا. است آورده دست به دوم یجهان

 زا بعضواً  کوه  یداخل نیقوان به توجه با کشور هر در و نداشت وجود ییهوا حوادث از یناش یمدن

 یمتصود  و مسوافر  انیو م اخوتالف  بوه  بوود،  شوده  اقتبواس  ینو یزم و ییایدر ونقل حمل مقررات

 ییهووا  یها تیفعال بودن یالملل نیب به توجه با که بود روشن. شدیم یدگیرس ییهوا ونقل حمل

 یمودن  تیمسئول به راجع کشورها، یهایازمندین یپاساگو ییتنها به توانستینم یداخل نیقوان

 از یناشو  یمدن تیمسئول به راجع یمتحدالشکل مقررات بیتصو لذا. باشد ییهوا حوادث از یناش

 کوه  فرانسوه  دولوت  یالدیمو  1324 اکتبر 25 خیتار در. دیرسیم نظر به یضرور ییهوا حوادث

 حقووق  کنفورانس  کیو  در شورکت  یبرا را ها دولت بود برده یپ یمقررات نیچن وجود ضرورت به

 هیو پا طور   کیو  میتنظو  و مطالعوه  ونیکنوانسو  نیو ا یاصول  موضووع  کرد، دعوت هوا الملل نیب

 نوام  بوه  یا توه یکم نیهمچن بود ییهوا ونقل حمل یمتصد یمدن تیمسئول نییتع و ونیکنوانس

 توسوط  معاهده طر  میتنظ از بعد شد لیتشک"ییهوا حقوق متاصصان یفن یالملل نیب تهیکم"

 لهسوتان،  تاوت یپا ورشوو  شوهر  در یالدیم 1323 سال اکتبر ماه در که ینشست در ته،یکم نیا

 یکشوورها  یامضوا  بوه  تیو نها در و( 1332موالمیر و همکواران،   ) دیگرد ارائه بود، شده لیتشک

 و ورشوو  ونیکنوانسو  (.1330جبواری،  ) درامد اجر به 1333 هیفور 13 در و دیرس کننده شرکت

 لیوسوا  و کاال مسافران به وارده خسارات مسئول را ییهوا ونقل حمل یمتصد آن، یها هیاصالح

 قبوال  در اشااص ریسا تیمسئول به متأسفانه اما ؛دانست مسافر و کاال حمل در ریتأخ و یشاص

 جبوران  از بعود  ونقول  حمول  یمتصد است یهیبد ننمود، یتوجه کاال و مسافر به وارده خسارات

 از یذکور  ورشوو،  ونیکنوانسو  نیمچنو ه. داشوت  خواهد را نیمسئول ریسا به رجوع حق خسارت

 بور  دارد حوق  دهیو د انیز دیتردیب ننموده، اال  اشااص مقابل در ونقل حمل یمتصد تیمسئول

 متحمول  کوه  یخسارات یبرا نیمسئول ریسا یحت و ییهوا ونقل حمل یمتصد به عام قواعد طبق

 شیافوتا . است نشده قائل یو یبرا را یحق نیچن ورشو ونیکنوانس چند هر د،ینما مراجعه شده

 یاپواره  وجود و ونقل حمل و یهوانورد یها عرصه در شرفتیپ و ییمایهواپ یها شرکت انیمشتر

 24 خیتوار  در سوال  24 گذشوت  از بعود  توا  داد هوم  دستبه دست یهمگ مان،یپ متن در  ینقا

 اول در کول پروت نیو ا. ردیو گ قرار اصال  مورد الهه، پروتکل توسط ورشو، مانیپ 1344 سدتامبر

 ونقل حمل یمتصد تیمسئول پروتکل نیا در(. 1330جباری، ) درآمد اجرا مرحله به 1353 اوت

 کنیلو  شودند،  ملحوق  الهوه  پروتکول  بوه  کشوورها  از یاریبسو  اگرچوه . افتی شیافتا برابر دو به

 ونقول،  حمول  یمتصد تیمسئول تانیم بودن نییپا علت به کایآمر متحده االتیا چون ییکشورها
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 کوا یآمر متحوده  االتیا همت به یا نامه موافقت 1355 سال در لذا. نمودند اعالم را خود یتینارضا

 ایو  مقصود  ای مبدأ که ونقل حمل یمتصد هر نامه، موافقت نیا طبق بر د،یگرد منعقد مونترال در

 کوه  کوا یآمر دالر هوتار  44 تا را خود تیمسئول تانیم باشد، داشته متحده االتیا در ،یتوقف نقطه

 هوا  آن از کدام چیه متأسفانه هرچند افتی خواهد شیافتا گردد،یم هم یدادرس یها نهیهت شامل

 همچوون  کشوورها،  از یبعضو  لهیوسو  بوه  ها آن اتیمحتو لکن اند، امدهیدرن اجرا مرحله به تاکنون

 .گردد یم اجرا و دهیرس بیتصو به شانیداخل قانون در انگلستان

 حودود  مسوافر،  جوذب  خاطر به ت،یرویا شیتیبر همانند ونقل، حمل انیمتصد از یبعض یحت 

 نیبو  که گرید یا مسئله اند داده شیافتا دارد، وجود کایآمر در آنچه برابر دو به را خود تیمسؤول

 یگور ید شوا   توسوط  ونقل حمل اگر که بود نیا آمد، وجود به ونقل حمل یمتصد و مسافران

 شوود،  وارد یخسوارت  و داده رخ یا حاداوه  و شوود  انجام قرارداد طرف ونقل حمل یمتصد از ریغ

 نمووده  منعقود  را ونقول  حمول  قورارداد  که یا مؤسسه ایآ دارد؟ رجوع حق کیکدام به دهید انیز

 طورف  ونقول  حمول  یمتصود  طورف  از کوه  یاراتیاخت طبق که یونقل حمل عامل ای است مسئول

 گوادالخوارا  هفوت  مواده  مطوابق  اسوت؟  داده انجوام  را ونقول  حمول  ده،یو گرد اعطا  او به قرارداد

 را خوود  خسوارت  جبوران  دو هور  ایو  قورارداد  طورف  ونقل حمل یمتصد از است ریما دهید انیز

 حوق  شا  نیا شود، مطالبه ونقل حمل انیمتصد از یکی از تنها غرامت کهیدرصورت و باواهد

 موارس  مواه  هشوتم  خیتوار  در بواالخره . دینما جلب ،یدادرس به را گرید ونقل حمل یمتصد دارد

 آن هیاصوالح  و ورشوو  ونیکنوانسو  اصال  یبرا گواتماال در پروتکل، نیآخر یالدیم 1341 سال

 گواتمواال  پروتکول  .(1332ان، همکوار  و ریموالم ) دیرس نفعیذ دول امضا  به الهه، پروتکل یعنی

 کواال  ونقل حمل شامل و ردیگیم قرار استناد مورد یشاص لوازم و مسافر حمل خصوص در تنها

 که نیا به توجه با. نکرد دایپ ییاجرا قدرت متأسفانه پروتکل، نیا اما .(1330ی، جبار) گرددینم

 کوه  کشوورها  از یبرخو  و اجراست قابل اند، رفتهیندذ را آن که ییها دولت یبرا فقط الهه، پروتکل

 یحتو  و نشودند  ملحوق  ونیکنوانسو  یاصوالح  یها نساه به بودند، ورشو یاصل ونیکنوانس عضو

 بیو ترت نیو ا به نمودند، اعالم باطل را ورشو ونیکنوانس کا،یآمر متحده االتیا مانند ها دولت یبرخ

 لوذا  د؛یو گرد نیقووان  تعارض موجب که د،یرس بیتصو به ماتلف یکشورها در یمتفاوت مقررات

 دایو پ خاتموه  ونقول  حمول  یمتصد یمدن تیمسئول خصوص در کسانی مقررات یاجرا و امر نیا

 کوردن  کنواخوت ی همانوا  کوه  خوود  نیسوت نا هودف  از ورشوو  ونیکنوانس گر،ید ریتعب به و نمود

 ییموا یهواپ الملل نیب سازمان یهمکار و یشیاند هم اار در جهیدرنت ماند دور بود، ییهوا مقررات

 ورشوو  ونیکنوانس انتظار مورد مقررات یساز کسانی جهت مجدد یابیدست یبرا( کائویا) یکشور

 موونترال  ونیکنوانسو  بیتصوو  به منجر ت،یدرنها یالملل نیب یها سازمان از گرید یبرخ و 1323
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 ونیکنوانسو  نوام  بوا  که شد، یالملل نیب ونقل حمل مقررات یبرخ کردن کدارچهی به راجع 1333

 در 1333 یمو  21 مصووب  یالملل نیب ییهوا ونقل حمل مقررات یبرخ کردن کنواختی به راجع

 4 خیتوار  در کوه  بوود  یکشوور  نیامو  یسو  کوا، یآمر متحده االتیا ولتد شودیم شناخته مونترال

 43 ماده 5 بند مطابق و شد ملحق 1333 یم 21مونترال ونیکنوانس به یالدیم 2003 سدتامبر

 تواکنون  و اسوت  دهیو گرد االجرا الزم یالدیم 2003 نوامبر 5 خیتار از 1333 مونترال ونیکنوانس

 1345 سوال  در رانیا دولت. ستین شمار نیا در رانیا که اند شده ملحق آن به یادیز یکشورها

 نکتوه  و ؛رفتیپوذ  یخوارج  یپروازهوا  در را آن یها هیاصالح و ورشو ونیکنوانس مقررات یشمس

 یهوا  ونقول  حمل به راجع فقط را مانیپ نیا ورشو ونیکنوانس کی ماده نکهیباا که بود نیا جالب

 را موان یپ نیا مقررات ،یاسالم یشورا مجلس یشمس 1355 سال در د،ینمایم اعالم یالملل نیب

 ییهووا  ونقل حمل یمتصد تیمسئول نیبنابرا ؛دانست اجرا قابل تین یداخل یپروازها خصوص در

 ذکور  انیشوا  بوده، ورشو ونیکنوانس مقررات اساس بر ،یخارج و یداخل یها ونقل حمل در ران،یا

 بوه  راجوع  1333 رم ونیکنوانسو  مقوررات  بوه  رانیو ا یاسوالم  یجمهوور  نکهیا به توجه با است

 جهیدرنت نشده، ملحق اال ، اشااص به وارده خسارات بالق در ییمایهواپ یها شرکت تیمسئول

 خسوارت  ،یمودن  تیمسئول قانون و یمدن قانون عام قواعد طبق بر ستیبایم ونقل حمل یمتصد

 .دینما جبران را اشااص نیا به وارده

 

 پژوش شناسیشرو

 لیو تحل یبورا  یماتلفو  یهوا  روش. اسوت  از نوع تحلیل مضومون   یفیک شده انجام پژوهش نوع

 همکواران  و یعابود . کنود یم دنبال را یخاص یندهایفرا ها، آن از کی هر که دارد وجود مضمون

 دیووآترا و الرککوو و بووراون ،(2010) هوواروکس و نووگیک روش بیووترک بووا خووود، پووژوهش در

. انود  کورده  شونهاد یپ مضومون  لیو تحل جهوت  یجوامع  و گوام  بوه  گام ندیفرا( 2010) نگیرلیاست

 در را آن مراحول  و روش نیو ا ممکن حد تا دیکوش خود مضمون لیتحل ندیفرا در تین پژوهشگر

 یشنهادیپ گام به گام ندیفرا. باشد داشته یمنسجم مضمون لیتحل بتواند تا کند تیرعا خود کار

 لیو تحل و ریتفسو  بوا  هوا  گوام  نیا یهمه .هست اقدام ستیب در همکاران و یجعفریعابد توسط

 یمهم نکته البته. دیآیم دست به انتتاع از یباالتر سط  ل،یتحل از مرحله هر در اما است همراه

 اسوتفاده  راهنموا  خطووط  از یا مجموعه از یفیک یها لیتحل که است نیا گرفت نظر در دیبا که

 بوا  تناسوب  جهت ها آن یریپذ انعطاف باع  امر نیا مشا ؛ نیقوان از یا مجموعه نه و کنندیم

 هور  و سوت ین مضومون  لیو تحل راه تنهوا  نود یفرا نیو ا لوذا  شوود؛ یم قیتحق یها داده و ها سؤال

 در کوه  طور همان ند،یفرا نیا نیهمچن. کند استفاده خودش خاص روش از تواندیم یپژوهشگر
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 مضومون،  لیو تحل رایو ز ؛سوت ین یخط یندیفرا د،ید میخواه پژوهشگر کار به مربوط حاتیتوض

لوذا   .(1330 همکواران،  و یعابود ) هاست داده مجموعه کل در یبرگشت و رفت یندیفرا مستلتم

 اسوت،  یاریبسو  یهوا  تیخالق یدارا و یرخطیغ یروش یفیک قیتحق روش میدانیم کهییازآنجا

 .است نیوانق و میمفاه استاراج درصدد پژوهشگر

 

 مدارک و اسناد لیتحل

 هنگام به صورت نیا در. کند جمع را ها داده پژوهشگر خود است ممکن مضمون، لیتحل هنگام 

 هوا  داده در یا گونه به دیبا پژوهشگر. بود خواهد برخوردار هیاول یلیتحل یمبنا و دانش از ل،یتحل

 مسوتلتم  هوا،  داده در شودن  غورق . شوود  آشنا کامالً ها آن یمحتوا یغنا و عمق با که شود غرق

 یدربواره  یخووب  یهوا  دهیا که است گام نیا در. است فعال یروش به ها داده مکرر مرور و مطالعه

 شود،  داده شور   هوا داده یآورجموع  مرحلوه  در که طور همان .ردیگیم شکل الگوها و یکدگذار

 منوابع  موورد  در را یینها میتصم توانست پژوهشگر داده، یآور جمع و مطالعه ماه شش جهیدرنت

 .ردیبگ لیتحل جهت یقطع

 

 یآمار یجامعه

 هوا  آن بوه  مربووط  یحقوق مسائل و ییهوا سوان  با مرتبط منابع و موجود مدارک و اسناد کتب،

 شوده  اسوتفاده  تیو ن ییهوا سوان  در حقوق موضوع در خبره کارشناسان نظرات از که است بوده

 .است

 

 نمونه حجم و نمونه یجامعه

 با و ندشد استفاده یحقوق تیریمد در خدمت به حاضر افسران از نفر شش تعداد مصاحبه جهت

 .گرفتند قرار محقق لیتحل مورد هاآن توسط مرتبط یحقوق اسناد و کتب یمعرف

 و اسوناد  مطروحه موضوع رامونیپ معتبر و موجود مدارک و اسناد محدود تعداد به تیعنا با

 .تدگرفت مورداستفاده تماماً موجود مدارک

 

 یریگنمونه روش

 یمعرفو  سوناد ا و کتوب  یتموام  کوه  یمعن نیبد. است بوده شمار کل صورت به یریگ نمونه روش

 .گرفت قرار مضمون لیتحل و مطالعه مورد شده
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 هاادهد یگردآور روش

 نود یفرا. بوود  مربووط  نیقووان  و اسوناد  مطالعوه  پوژوهش  نیا در اطالعات یآور جمع یاصل روش

 اطالعوات  یگوردآور  جهوت  پژوهشگر. بود یا کتاباانه مطالعات صورت به پژوهشگر اسناد مطالعه

 ازیموردن یها کتاب مقاالت، ،یا کتاباانه منابع از موضوع قیتحق اتیادب و ینظر یمبان نهیزم در

 مناسوب  یهوا  دواژهیو کل انتاواب  مورد در .کرد استفاده( نترنتیا) اطالعات یجهان شبکه از تین و

 در یحقووق  مباحو   واژه بوا  موضووع  بوا  مورتبط  منبع به یابیدست نیآغاز یروزها در پژوهشگر

 سودس  کتاب و مقاله یتعداد افتنی از بعد. کرد موردنظر منابع یجستجو به شروع ییهوا سوان 

 مصواحبه  لیو تحل جهوت  اول دسوت  منوابع  موورد  در نهاجا یحقوق تیریمد کارکنان از یبرخ با

 .کرد شروع را منابع لیتحل تاًینها و داده انجام یکوتاه

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 مسئولیت کیفری خلبانان یقانون مبحث نخست: منبع

که مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تحقق هر جرمی منوط به جرم انگواری   از آنجایی

باشد، مسئولیت کیفری خلبانان نیت منوط به ارتکاب اعمالی است آن عمل از سوی قانونگذار می

که از سوی قانونگذار انجام یا ترک آن اعمال در قالب قوانین تصوویبی و اعالنوی، جورم انگواری     

این حال، باید دانست که قانونگذار در هیچ یک از متون و یا مواد قانونی به اعموال   شده است. با

ایی نداشته است؛ حوال در ایون جوا ایون سوئوال      مجرمانه خلبانان نظامی در سوان  هوایی اشاره

مطر  است آیا فرض مسئولیت کیفری خلبانان نظامی در فرض ورود خسارت به اشااص االو   

قوانون مجوازات اسوالمی     415ی اینکه آیا مصادیق مجرمانه مندرج در ماده امر محالی است و یا

-اشاره دارد، در خصوص خلبانان نظامی نیت قابل اجرا موی که به اعمال مجرمانه رانندگان  سابق

 باشد؟

ی دقیوق مواده   دی الزم نیست؛ چرا که با مطالعهی زیاگویی به این سئوال اندیشهبرای پاسخ

شود. قانونگذار در آن ماده کلیه رانندگان وسایل نقلیه، اعوم  ، پاسخ سئواالت فوق آشکار می415

بنوابراین، در جوواب    ؛کنود را موضوع این ماده معرفی می از وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی

قوانون مجوازات    415ی این سئوال باید گفت: با توجه بوه اطوالق و تصوری  قانونگوذار در مواده     

ی و کلیوه  ی وسوایل نقلیوه، اعوم از موتووری و غیور موتووری      اسالمی مفاد این ماده شامل کلیه

شوود. فلوذا، خلبانوان    رانندگان وسایل نقلیه، اعم از وسایل نقلیه زمینی، هووایی و دریوایی، موی   

ی مباح  این قسمت به تبیوین بیشوتر   گیرند. در ادامهحت شمول این ماده قرار مینظامی نیت ت

 پردازیم تا گامی مهم در تبیین ابعاد مسئولیت کیفری خلبانان نظامی برداریم.این ماده می
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به مبح  جرایم ناشوی از تالفوات    1340فصل بیست و نهم قانون مجازات اسالمی مصوب  

این قوانون، عوالوه بور تکلیوف      414و  415، 414، 415ی رانندگی اشاره دارد. قانونگذار در ماده

علیه، مجازات حبس شوش مواه توا سوه سوال، حوبس دو مواه توا         متالف به پرداخت دیه مجنی

در  یکسال، حبس دو ماه تا شش ماه و حبس یک ماه تا پن  ماه را برای مرتکبین تقصیر کیفری

مجازات حبس شش ماه توا سوه سوال را     415ی رانندگی در نظر گرفته است. قانونگذار در ماده

حبس دو ماه تا یکسوال را بورای از کوار     414ی علیه، در مادهمنجر به فوت مجنیبرای تالفات 

حبس دو ماه تا شوش مواه را    415ی افتادن عضوی از بدن یا تغیر شکل عضوی از بدن، در ماده

حوبس یوک    415ی شود و در مادهی از بدن نمیبرای صدمات بدنی که باع  از کارافتادن عضو

 ماه تا پن  ماه را برای صدمات بدنی قابل درمان به زیان دیدگان، در نظر گرفته است.

دهد؛ بنابراین، حکم ایون مواده شوامل    موضوع این ماده را رانندگان وسایل نقلیه تشکیل می 

ه شوده و بوا   شود. راننده کسی است که سوار بر وسیله نقلیدارندگان یا مالکین وسایل نقلیه نمی

به حرکت درآوردن آن، کنترل آن را ضمن حرکت در اختیار دارد. از این رو، اگر الوف خوودروی   

احتیاطی در امر رانندگی سبب بوروز تصوادف و   شا  ب را به عاریه گیرد و سدس با ارتکاب بی

توان با استناد به این ماده محکومیت کیفوری ب را  ورود خسارت جرحی به شا  ج شود، نمی

تقاضا نمود؛ چرا که قانون تنها از مسئولیت کیفوری راننودگان سوان گفتوه و مطوابق بوا اصول        

کوه در ایون    شاصی بودن مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری نیت تنها متوجه راننوده متالوف  

بنابراین، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در این گونه موارد  ؛شودباشد، میمثال شا  الف می

 باشد.ها میمحدود به مسئولیت مدنی آن

ی ناسوت آنکوه، صورف    ی مهم توجه داشت: نکتهدر مقام تفسیر این ماده باید به سه نکته 

شوود؛ بلکوه الزم   رانندگی سبب تحقق مسئولیت کیفوری راننوده نموی   ارتکاب تقصیر کیفری در 

است اوالً تقصیر کیفری راننده منجر به بروز حاداه گردد و اانیاً خسارت ناشی از تقصیر کیفوری  

ی ی نقلیوه ی دوم آنکوه، وسویله  نکتوه  و نه مالی یا غیر از آن، باشد. راننده از نوع خسارات بدنی

ی احتیواطی وسویله  ایی با بیمشمول این ماده باید متحرک باشد؛ بنابراین، در صورتی که راننده

نقلیه خود را در محلی متوقف نموده باشد و توقوف غیور مجواز وی سوبب بوروز سوانحه و ورود       

ماده محکومیت کیفری راننوده  توان با استناد به این خسارت جرحی به شا  دیگر گردد، نمی

ی سوم آنکه برای تحقق مسئولیت کیفری این ماده حتما الزم نیسوت کوه   نکته  را خواستار شد.

ی نقلیوه را از دور بوه   ی نقلیه باشد، بلکه اگر شا  راننده وسویله شا  راننده سوار بر وسیله

و در ایون امور    کنترل خود داشته باشد، وسایلی همچون پهدواد یوا هواپیموای بودون سرنشوین     
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توانود  مرتکب تالفات قانونی گردد و موجبات ورود صدمات بدنی به غیر را فراهم آورد نیوت موی  

 مورد محاکمه قرار گیرد.مطابق با مواد ذکر شده 

ی مصوادیق  قانونگذار، تقصیر کیفری موضوع جرایم رانندگی را تعریف ننموده بلکه بوه ارائوه   

قانون مجازات قودیم، مصوادیق    335و تبصره ماده  415ی وده است. مطابق با مادهآن اکتفا  نم

 -5عودم مهوارت و    -3مبواالتی؛  بی -2احتیاطی؛ بی -1باشد از: تقصیر کیفری راننده عبارت می

 عدم رعایت نظامات دولتی.

پیوندد که شاصی کاری را که خطرناک احتیاطی نوعی تقصیر است و زمانی به وقوع میبی 

توجهی به عواقب زیانبار آن انجام دهود؛  بدون رعایت احتیاط الزم و از روی بی باشدو زیانبار می

ای شود و یا رانندهای که با سرعت غیر مجاز از راه فرعی وارد راه اصلی میبه عنوان مثال، راننده

ای که در یوک خیابوان پور ازدحوام     گیرد یا رانندهیی سبقت میی جلوکه از جانب راست راننده

-مر رانندگی دچار تقصیر کیفوری از نووع بوی   کند، در ابدون کم کردن سرعت خود رانندگی می

مبواالتی در  که مبتنی بر انجام فعل اسوت، بوی   احتیاطیی مقابل بیدر نقطه گردد.احتیاطی می

دگی مکلوف  رانندگی عبارت است از عدم انجام آنچه که راننده به موجب قوانین راهنمایی و رانن

-احتیاطی، ناشی از ترک فعل راننده موی مباالتی، بر خالف بیبنابراین، بی ؛باشدبه انجام آن می

-کند مرتکب نووعی بوی  ای که بدون زدن راهنما انحراف به چپ میباشد؛ به عنوان مثال، راننده

 شود.مباالتی در رانندگی می

عدم مهارت در رانندگی نیت به معنای نداشتن توانایی جسومی و فکوری الزم کوه راننودگی      

باشد. به عنوان مثال، نداشتن چابکی و ورزیدگی و یوا دانوش فنوی    ن است، میصحی  مستلتم آ

باشد. به عنوان مثوال، راننودگی توسوط    کافی در کنترل وسیله نقلیه از مصادیق عدم مهارت می

ی پا دچوار ضوایعه   کسی که فاقد قدرت دید کافی است و یا رانندگی توسط شاصی که از ناحیه

عودم   باشود. باشد، از مصادیق عدم مهوارت موی  جای پاهای خود دچار مشکل میبوده و در جابه

ی راننودگی اسوت؛ چوه بسوا ممکون      مهارت در رانندگی مفهومی متفاوت از نداشتن گواهی نامه

تشای  داده شوود و یوا    است شاصی دارای گواهی نامه رانندگی باشد اما در عمل فاقد مهارت

باشد. بوا ایون   بالعکس شاصی فاقد گواهی نامه رانندگی باشد اما در عمل دارای مهارت الزم می

تواند اماره و قرینه عدم مهوارت باشود، مگور آنکوه     حال، باید دانست که نداشتن گواهی نامه می

 .خالفش توسط راننده به اابات رسد

شوود کوه   عدم رعایت نظامات دولتی نیت به عودم رعایوت کلیوه قواعود و مقرراتوی گفتوه موی        

ها رعایوت آن را الزم دانسوته اسوت؛ ماننود     ها و دستورالعملقانونگذار در قالب قوانین، آئین نامه

ی موتووری را  ی نقلیوه نامه در حالی که قانونگذار رانودن هور نووع وسویله    رانندگی بدون گواهی
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نامه دانسته است. آنچه در خصوص تبیین مفهوم تقصویر کیفوری در جورایم    مستلتم اخذ گواهی

، بور خوالف دیگور    رانندگی اهمیت دارد بیان این نکته است که در تقصویرات کیفوری راننودگی   

 باشد.باشد؛ بلکه صرف اراده و فعل راننده کافی میجرایم، عمد متالف شرط تحقق بته نمی

 مبحث دوم: مبنای مسئولیت کیفری خلبانان

همانطور که در مباح  پیشین مورد اشاره قرار گرفت در حقوق مسئولیت کیفری دو مبنا بورای  

مسئولیت کیفری مطر  شده است که عبارت است از: مبنای عمل بر خوالف اخوالق عموومی و    

اشاره شد که مطابق با اصول بنیوادین اصول قوانونی بوودن       مبنای عمل بر خالف قوانین کیفری.

 جرم و مجازات، مبنای مورد پذیرش در حقوق مسئولیت کیفری همان مبنای قانون است.

توان مورد تعقیب و مجوازات قورار داد کوه    مطابق با این مبنا، اشااص را تنها در صورتی می 

ها را جورم دانسوته و بورای آن مجوازات     ها مرتکب اعمالی شده باشند که از قبل قانونگذار آنآن

توان به جهت اعمالی که در قانون جورم  بنابراین، در این مبنا اشااص را نمی ؛تعیین نموده است

انگاری نشده است مورد تعقیب و مجازات قرار داد، هر چند که از لحاظ اخالقی بسیار ناشایسوت  

گیرنود.  خلبانان نیت از این اصل و قاعده مستثنی نبوده و تحت شمول این مبنا قورار موی  + باشد.

توانند در خصوص سوان  هوایی پروازی مورد تعقیب و مجازات قورار  فلذا، خلبانان در صورتی می

ملی شوند که در آن قوانین برای آن عمول مجوازات   گیرند که بر خالف قوانین کیفری مرتکب ع

 تعیین شده است.

 بانانمبحث سوم: شرایط تحقق مسئولیت کیفری خل

 گفتار نخست: ارتکاب تقصیر کیفری از سوی خلبان در طول پرواز

آیود  قوانون مجوازات اسوالمی بوه دسوت موی       415ی ی مواده همانطور که گفته شد و از مطالعه

باشود. بوا ایون    کیفری خلبانان موی  ناستین شرط تحقق مسئولیت کیفری خلبانان وقوع تقصیر

حال، باید دانست صرف ارتکاب تقصیر کیفری از سوی خلبان کافی در تحقق مسئولیت کیفوری  

ی هوایی باشد، بلکه الزم است که این تقصیر در حین پرواز بوده و سبب وقوع سانحهخلبان نمی

قانونگذار تقصیر کیفری را تعریف ننموده است؛ اما در قانون جدید مجازات اسوالمی در   نیت شود.

مباالتی است. مسامحه غفلوت  احتیاطی و بیتقصیر اعم از بی"گوید: مقام تعیین مصادیق آن می

مباالتی محسووب  احتیاطی یا بیعدم مهارت و عدم نظامات دولتی ... حسب مورد از مصادیق بی

 قانون مجازات اسالمی جدید(. 154ی )تبصره ماده "شودیم

توانود  باشد؛ موی ل ترک فعل تواند به صورت فعل بروز یابد یا به شکتقصیر زیانبار خلبان می 

تقصیر خلبوان   عمدی صورت پذیرد؛ به هر حال فعل بودن یا ترک فعل بودنعمدی باشد یا غیر

یا عمدی بودن یا غیر عمدی بودن تقصیر وی هیچ تأایری در تحقق مسوئولیت کیفوری خلبوان    
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ی عاملی غیر از تقصیر خلبان، بوه  بنابراین، در صورتی که سانحه هوایی در نتیجه ناواهد داشت.

عنوان مثال ناشی از نق  فنی و یا خطا در فرماندهی پرواز، رخ دهد، اما در عین حال اوضاع بوه  

نحوی باشد که خلبان نتواند با مهارت خود از بروز آن جلوگیری نماید، عودم مهوارت خلبوان را    

توان مصداق تقصیر کیفری وی در رانندگی دانسته و محکومیت وی را خواسوتار شود؛ زیورا    ینم

عدم مهارت خلبان زمانی مصداق تقصیر کیفری است که عامل اصلی بروز سانحه هوایی شوود و  

 حال اینکه در این فرض علت اصلی بروز سانحه هوایی عاملی غیر از خلبان بوده است.
 گفتار دوم: جرحی بودن خسارت وارده به زیان دیده

 ی مجرمانوه باشند که تحقق آن نیازمند وقووع نتیجوه  ی جرایم مقید میجرایم رانندگی در زمره

بنابراین، صرف ارتکاب تقصویر کیفوری خلبوان و     ؛باشدکه همان ورود صدمات جرحی است، می

توانود موجود   وقوع سانحه هوایی بدون آنکه موجبات ورود زیان به شاصی را فوراهم آورد، نموی  

نظوامی پورواز دچوار    مبوالتی خلبوان   بنابراین، اگر در صورت بوی  ؛مسئولیت کیفری خلبان باشد

( را Ejectمشکل شده و خلبان مجبور گردد برای نجات جوان خوود عمول خوروج از هواپیموا )     

دهد، اما برای آنکه موجبات ورود خسارت بوه اشوااص دیگور را فوراهم نیواورد در محلوی        انجام

مبواالتی و  توان خلبان را به صرف بیخالی از سکنه از هواپیما خارج و هواپیما سقوط نماید، نمی

وقوع سانحه هوایی مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ چرا که در این فرض خسارتی به اشااص اال  

عالوه بر آن، باید توجه داشت شرط دیگر مسئولیت کیفری خلبان نظوامی آن   مده است.وارد نیا

بنابراین، اگر از  ؛است که خسارت وارده شده به زیان دیده باید از مصادیق خسارات جرحی باشد

تووان بوا اسوتناد بوه     وارد آید نموی  رهگذر تقصیر کیفری خلبان خسارتی از نوع مالی بر شاصی

ی قانون مجازات اسالمی محکومیت کیفری خلبان را خواسوتار شود؛ زیورا در مواده     415ی ماده

مذکور صریحا شرط تحقق مسئولیت کیفری راننده ورود خسارت جرحی عنوان شوده اسوت. در   

 توان انتظار مسئولیت مدنی خلبان را داشت.فرض ورود خسارت مالی تنها می
 ی سببیت میان تقصیر خلبان و خسارت زیان دیدهوجود رابطه گفتار سوم: 

ی سببیت میان تقصیری کیفوری  بطهسومین شرط تحقق مسئولیت کیفری خلبانان وجود را

باشد. به نحوی که اابت ی هوایی خلبان و ورود خسارت جرحی به زیان دیده میمنت  به سانحه

آمد. چه بسا ممکون  یافت خسارتی نیت به زیان دیده وارد نمیشود، اگر تقصیر خلبان تحقق نمی

وایی نیوت رخ دهود و در   ی هو است خلبانی در امر پرواز مرتکب تقصویر کیفوری شوده و سوانحه    

ای میوان خسوارت و تقصویر    ی این سانحه خسارت جرحی به شاصی وارد آید، اما رابطوه نتیجه

کیفری خلبان وجود نداشته باشد، در این شرایط مسئولیت کیفری نیت متوجوه شوا  خلبوان    

احتیاطی در پرواز سبب سقوط هواپیما به عنوان مثال، فرض کنید خلبانی در اار بی ناواهد بود.
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افتود. در ایون شورایط    های آن بور زموین موی   شود؛ هواپیما در اار سقوط تکه تکه شده و تکهمی

ها برخورد کرده و ایون برخوورد سوبب ورود    خودروی در حال حرکت خود با این تکهشاصی با 

شود. در این فرض، اگر اابت شود مسویر عبوور زیوان دیوده بوه کلوی       خسارت جرحی به وی می

تواند خسارت وارده به خود را به تقصیر خلبوان مسوتند و   مسدود نگردیده است، زیان دیده نمی

هوای هواپیموا تقصویر    ر شود؛ زیرا علت اصلی تصادف شا  با تکهتعقیب کیفری وی را خواستا

راننده در امر رانندگی و عدم توجه وی به جلو و احتیاطی و نه خلبان، بوده است. بی خود راننده

ی علیت میان تقصیر خلبوان و خسوارت   عدم رعایت حد فاصل عاملی است که سبب قطع رابطه

 جرحی زیان دیده، شده است.

 ی جرمگفتار چهارم: فقد علل موجهه

ر که در مباح  مقدماتی مورد اشاره قرار گرفوت عوالوه بور عوامول رافوع مسوئولیت       همانطو

شوود. منظوور از   کیفری، علل موجهه جرم نیت سبب منع تعقیب و منوع محکومیوت مجورم موی    

عوامل موجهه جرم عواملی هستند که سبب زایل شدن عنصر قانونی جرم شده و با از بین بردن 

یکی از مصوادیق بوارز علول موجهوه جورم       سازد.آن را جایت می قب  جرم به وقوع پیوسته، وقوع

 1قوانون مجوازات اسوالمی جدیود و بنود       141ی مطابق با بند پ ماده .دستور آمر قانونی است

صوال   ای را بوه دسوتور مقوام ذی   مجرمانوه قانون مجازات قدیم، هر گاه مرتکب عمل  45ی ماده

ی نظوامی  ابراین، هر گاه فرماندهبن قانونی انجام دهد این عمل قابل پیگرد و مجازات ناواهد بود.

خلبانی به وی دستوری صادر کند که این دستور مستلتم انجوام یکوی از تقصویرهای کیفوری از     

ی انجام تقصیر کیفری مجرم تلقوی نموود؛ زیورا    توان خلبان را به واسطهسوی خلبان باشد، نمی

از دستورات مقام مافوق خوود  ی رعایت سلسله مراتب، قانوناً مکلف به تبعیت وی مطابق با قاعده

عنوان مثال، فرض کنید به  باشد و این تقصیر را نیت به دستور وی انجام داده است.( می)فرمانده

رو که با کمبود سوخت برای نشستن در باند فورود ماصووص روبوه    خلبان یک هواپیمای نظامی

آمیوت هواپیموا در بانود    است، به دستور فرمانده خود جهت کوتاه کردن مسیر و نشستن موفقیت

گردد از مسیر پرخطر پرواز را ادامه داده و متاسفانه در این راه خسواراتی بوه موردم و    یمجبود م

تووان تغییور مسویر خلبوان را از     آورد. در این فرض نمیتأسیسات زمینی متعلق به آنان وارد می

احتیاطی و عدم رعایت نظامات پروازی وی دانست و وی را مجرم فرض نموود؛ زیورا   مصادیق بی

 ی خود انجام داده است.ر را به دستور فرماندهوی این کا

 مبحث چهارم: ماهیت بزه تقصیر کیفری خلبانان

 هواپیمای نظامی هدایتبیین ماهیت بزه تقصیر کیفری خلبان نظامی در امر : تاولگفتار 
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با توجه به تفسیری که از جرایم نظامی در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت و بوا عنایوت بوه    

ی نظامی خود و جهت تحقوق اهوداف   را به دستور فرمانده اینکه خلبان نظامی، هواپیمای نظامی

 هودایت دهد، باید گفت ارتکاب هور گونوه تقصویر کیفوری خلبوان در امور       گری انجام مینظامی

بوا   باشود. باشد و رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه نظامی موی هواپیما مصداق جرم نظامی می

های نظوامی  این حال، باید توجه داشت در صورتی که خلبان خارج از چهارچوب اهداف و برنامه

هواپیموا کورده و مرتکوب تقصویر کیفوری       هودایت و به منظور تحقق اهداف دیگری مبادرت به 

گردد، بته وی از مصادیق بته عمومی بوده کوه رسویدگی بوه آن در صوالحیت محواکم عموومی       

 خواهد بود.
 و وقوع سانحه هوایی هدایتقصیر از سوی خلبان در امر : وقوع تدومگفتار 

همانطور که اشاره شد مبنای مسئولیت دولت در قبال خسارات ناشوی از سووان  هووایی نظوامی     

-بایست در عوض نفع و بهرهذار میکند. قانونگخطری است که این پروازها برای مردم ایجاد می

بورد،  هواپیموا موی   هودایت ی وسیله نقلیه هواپیما، از امور  ایی که دولت، به مانند مالک و دارنده

توانیم خلبان نظامی را بوا دولوت   ها در نظر گیرد؛ اما ما نمیمسئولیت مبتنی بر خطر را برای آن

هوا نیوت بوه    گیریم، برای آنکه برای دولت در نظر می قیاس نموده و مسئولیت مبتنی بر خطر را

-ایی است که دولتزیرا مسئولیت مبتنی بر خطر برای دولت عوض نفع و بهره ؛رسمیت شماریم

ی برند، در حالی که خلبانان نظامی، پورواز را بوه امور فرمانوده    هواپیمای نظامی می هدایتها از 

ی شاصی از انجوام  دهند و هیچ سود و بهرهی کشور انجام میخویش و برای تأمین منافع عالیه

تا اینکه ما باواهیم به مانند دولت با پذیرش مسئولیت بودون تقصویر    برنداین گونه پروازها نمی

بنابراین، پذیرش مسوئولیت مودنی    ها قرار دهیم.ها ریسک ناشی از پرواز را بر دوش آنبرای آن

کند، بلکه بر مبنای برای اشااص ایجاد میهواپیما  هدایتخلبانان نه بر مبنای خطری است که 

ی زیانبار تقصیر خویش را جبران نماید. از این ی عمومی است که هر کس باید نتیجهاین قاعده

 باشد.ها میرو، مسئولیت مدنی خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر از سوی آن

ی تقصیر خلبان نباشود، بلکوه بوه    فلذا، اگر سانحه هوایی و خسارت وارده به اشااص نتیجه 

دیگری، همچون نق  فنی و یا ایراد در فرماندهی و هودایت پورواز و ...، رخ دهود، خلبوان      علل

مسئولیتی در قبال خسارت وارده ناواهد داشت؛ بلکه در این گونه موارد مسئولیت تماماً متوجه 

گیوریم ناسوتین شورط مسوئولیت مودنی بورای       دولت خواهد بود. از آنچه گفته شد نتیجه موی 

هوای متفواوتی بوروز    تواند در جلووه این تقصیر می باشد.ها میتقصیر از سوی آن خلبانان ارتکاب

تواند عمدی باشد یا غیر عمدی؛ در قالوب فعول   تواند ارادی باشد هم غیر ارادی؛ مییابد؛ هم می
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ارادی بودن یا نبودن، عمدی بودن یوا نبوودن و فعول     حالبروز یابد یا در قالب ترک فعل. به هر 

 نی خلبان ناواهد داشت.بودن یا نبودن تقصیر خلبان نقشی در تحقق مسئولیت مد

آید که تقصیر خلبان در کنار سایر عوامل، همچون نق  فنوی هواپیموا، عودم    گاهاً پیش می 

ی هوایی و بوروز  آموزش کافی خلبان و ضعف مدیریت و فرماندهی پرواز و ...، سبب وقوع سانحه

ی بازرسی و ایمنی نهاجوا نگواهی   شود. کافی است به آمار منتشر شده از سوی دایرهخسارت می

بیاندازیم؛ خواهیم دید که در تمامی موارد، تقصیر خلبانان پروازی، اعوم از خلبوان، کموک    گذرا 

خلبان و دانشجوی خلبانی، در کنار سایر عوامل، همچون ضوعف مودیریت، ماتریول و ...، سوبب     

ی هووایی رخ  سانحه 24، در 10ی به عنوان مثال، در سوان  هوایی دهه بروز خسارت شده است.

ی دیگور نیوت   سوانحه  21سانحه هوایی، تقصیر خلبان هیچ تأایری نداشته است و در  1داده، در 

مل، همچون ضعف مودیریت و ماتریول، از عوامول مووار در بوروز      تقصیر خلبان در کنار سایر عوا

سوانحه هووایی رخ    42بینیم که از مجمووع  می 40ی سانحه بوده است. یا در سوان  هوایی دهه

فقره سانحه بوده است. در ادامه بوه ترسویم    35داده، قصور خلبانان یکی از عوامل تأایر گذار در 

ی عیین نقوش خلبانوان و دیگور عوامول در بوروز سوانحه      با ت 10و  40جدول سوان  هوایی دهه 

 پردازیم.هوایی می
 سوانح هوایی دهه هفتاد (1) جدول

 درصد تأایر سایر عوامل درصد تأایر تقصیر خلبان تاریخ وقوع سانحه ردیف

1 5/1/1340 0% 100% 

2 25/4/1340 100% 0% 

3 22/1/1340 20% 10% 

5 24/1/1340 10% 20% 

4 3/3/1340 10% 30% 

5 4/12/1340 20% 10% 

4 25/1/1341 10 30% 

1 5/2/1341 ................. ................ 

3 5/5/1341 10% 20% 

10 5/5/1341 ................. ................. 

11 24/5/1341 20% 10% 

12 24/4/1341 0% 100% 

13 24/10/1341 0% 100% 

15 13/11/1341 0% 100% 

14 4/12/1341 40% 40% 

15 3/1/1342 ................ ............... 
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14 1/2/1342 50% 0% 

11 5/1/1342 50% 50% 

13 14/11/1342 ............... ................ 

20 25/12/1342 50% 50% 

21 25/12/1342 10% 30% 

22 10/5/1343 .............. ................. 

23 23/5/1343 20% 10% 

25 14/10/1343 34% 54% 

24 23/1/1345 50% 50% 

25 15/2/1345 40% 40% 

24 11/2/1345 50% 50% 

21 1/3/1345 24% 44% 

23 15/4/1345 ................ ..................... 

30 5/5/1345 14% 14% 

31 25/3/1345 20% 10% 

32 24/11/1345 20% 10% 

33 21/1/1344 0 100% 

35 20/3/1344 ................ .............. 

34 1/5/1344 50% 50% 

35 1/12/1344 ............. .............. 

34 23/12/1344 34% 54% 

31 23/1/1345 ................. ............. 

33 4/2/1345 40% 30% 

50 11/2/1345 50% 50% 

51 5/3/1345 50% 50% 

52 20/3/1345 54% 34% 

53 24/3/1345 50% 50% 

55 15/5/1344 .............. ................. 

54 12/4/1345 50% 0% 

55 1/5/1344 0% 100% 

54 23/4/1344 0% 100% 

51 4/11/1344 0% 100% 

53 2/3/1341 40% 30% 

40 13/11/1341 24% 44% 
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41 4/2/1343 10% 20% 

42 1/4/1343 50% 50% 

 ( سوانح هوایی دهه هشتاد2جدول )

 درصد تأایر دیگر عوامل ر خلباندرصد تأای تاریخ وقوع حاداه ردیف

1 10/3/1310 14% 14% 

2 13/5/1310 14% 14% 

3 5/3/1311 40% 30% 

5 20/3/1311 40% 40% 

4 31/3/1313 50% 50% 

5 24/3/13 50% 50% 

4 31/1/1315 40 % 40% 

1 14/3/1315 20% 10% 

3 13/2/1315 40% 40% 

10 5/3/1315 30% 40% 

11 25/1/1314 24% 44% 

12 11/5/1314 20% 10% 

13 15/5/1314 44% 24% 

15 15/10/1314 10% 20% 

14 13/12/1314 40% 40% 

15 3/5/1311 50% 50% 

14 31/5/1311 40% 30% 

11 25/4/1313 40% 30% 

13 14/1/1313 50% 50% 

 

مسئولیت خلبان و دیگر عوامل به چه شوکلی تعیوین   در این جا این سئوال مطر  است که  

ی تعدد ی فوق از مصادیق مسألهشود؟ در جواب باید گفت در حقوق مسئولیت مدنی، مسألهمی

برنود  دانان برای تاصی  زیان در این فرض از چهار شیوه نام موی شود؛ حقوقاسباب دانسته می

تاصوی  زیوان بور     -2تقصویر عوامول،    یتاصی  زیان بر مبنای درجه -1که عبارت است از: 

تاصی  زیان بور   -5تاصی  زیان بشکل مساوی و در نهایت  -3ی تأایر عوامل، مبنای درجه

 .مبنای عدالت و انصاف

تسواوی و   ی تاصی  بر مبنای تقصیر، تاصی  به نحوو در حقوق ما قانونگذار از سه شیوه 

ی آئیوین ناموه   5ی تاصی  بر مبنای تأایر تقصیر سود برده است. قانونگوذار در ابتودا در مواده   
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، تقسویم  1354ی موتووری  ی اجبواری مسوئولیت دارنودگان وسوایل نقلیوه     اجرای قوانون بیموه  

چنود   در صوورت تصوادف دو یوا    " نموود: مسئولیت بر مبنای تقصیر را پذیرفته بود و مقورر موی  

گردند و خسوارت وارده بور آنهوا بوا     یگر اال  تلقی میی نقلیه، رانندگان آنها در برابر یکدوسیله

در ادامه قانونگوذار   ."شوداحتساب میاند ی مسئولیت و تقصیری که مرتکب شدهتوجه به درجه

د آن هستیم که قانونگوذار  گردد. از این رو، شاهی تساوی متمایل میتغییر رویه داده و به شیوه

قانون مجازات سابق، به نحو مطلق و عام، خواه میتان تقصیر یا انتساب زیان بوه   335ی در ماده

متعاقباً از آنجوایی   اسباب زیان یکسان باشد و خواه متفاوت باشد، از این معیار استفاده کرده بود.

که حکم مذکور چندان با عدالت و انصاف مطابقت نداشت، قانونگذار این شیوه را کنوار زده و در  

 425ی ایون رو، در مواده  ی تأایر تقصیر بهره برده است. از قانون جدید مجازات اسالمی از شیوه

هر گاه دو یوا چنود عامول ... در وقووع جنایوت توأایر       "خوانیم: قانون مجازات اسالمی جدید می

داشته باشند عاملی که جنایت منتسب به اوست ضامن است و چنانچه جنایت منتسب به تموام  

د کوه در ایون   باشند مگر تأایر رفتار مرتکبان متفاوت باشو عوامل باشد به طور مساوی ضامن می

 ."صورت هر یک به میتان تأایر رفتارشان مسئول هستند ...

با توجه به آنکه در مواردی که احکام قانونگذار بوا یکودیگر متفواوت اسوت، آخورین قوانون        

باشد، حاکم بر موضوع است، باید گفت معیوار  تصویبی که مبین آخرین اراده و نظر قانونگذار می

 ؛باشود میتان تأایر تقصویر عوامول موی   مورد پذیرش در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر حسب 

شوود  ی هوایی و بروز خسارت بنابراین، اگر تقصیر خلبان در کنار عوامل دیگر سبب وقوع سانحه

و کارشناس بتواند میتان تأایر هر یک از ایون عوامول را تعیوین نمایود، خلبوان تنهوا در حودود        

بوه عنووان مثوال، اگور هیوأت       تأایری که در بروز سانحه داشوته دارای مسوئولیت خواهود بوود.    

% و 40% و نقو  فنوی هواپیموا را    50ی پروازی، میتان تأایر تقصیر خلبان را کارشناسی سانحه

% تعیووین نماینوود و خسووارت وارده بووه شووا  االوو  مبلوو  10عوودم آموووزش کووافی خلبووان را 

ریال خواهد بوود؛   000/000/500پرداختی خلبان ریال برآورد گردد، میتان  000/1./000/000

 ی دولت خواهد بود.ریال از این خسارت نیت بر عهده 000/000/500
  وم: ورود خسارت به شخص ثالث یا تأسیسات زمینی متعلق به آنانسگفتار 

ترین هودف و موضووع اصولی حقووق     ه در مباح  پیشین مورد اشاره قرار گرفت مهمهمانطور ک

تا خسارتی نباشد بح  از مسئولیت  باشد؛ فلذامسئولیت مدنی جبران ضرر وارده به اشااص می

ط تحقق مسئولیت مدنی خلبانان نسبت به خسوارات  بنابراین دومین شر؛ مدنی نیت منتفی است

ناشی از سوان  هوایی پروازی را باید ورود خسارت به اشااص دانست. فلذا، صرف تقصیر خلبوان  
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در امر پرواز، هر چند که تقصیر وی سنگین و حاداه ساز باشد، شاید برای وی مجازات انضابطی 

 وجد مسئولیت مدنی خلبان باشد.تواند مدر پی داشته باشد، اما به طور قطع نمی

به معنای هر گونه کسری، اعم از تلف یوا نقصوان،    در این جا خسارتهمانطور که گفته شد  

ضرر بر حسب متعلق آن بور سوه نووع    براین، بنا ؛باشدعنوی اشااص، میی مهدر اموال یا سرمای

دانان ضرر مادی، ضورر جسومی یوا بودنی و ضورر معنووی       ضرر مالی، یا به تعبیر بعضی از حقوق

حوال در ایون جوا ایون      .باشدکه تمام مصادیق آن از قابلیت جبران برخوردار می دباشتقسیم می

باشد؟ که از میان انواع خسارات فوق کدام یک از قابلیت جبران برخوردار میسئوال مطر  است 

گویی به این سئوال باید به قوانین موادر  با توجه به عدم قانون خاص در این خصوص، برای پاسخ

و اصول عام حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی رجوع کرد. مطابق با یکی از اصول حاکم بر حقووق  

ی اصل لتوم جبران کامل خسارت، عامل زیوان مکلوف بوه جبوران کلیوه     مسئولیت مدنی، یعنی 

باشد؛ اعم از اینکه خسارت وارده بدنی باشود یوا موالی؛    خسارات وارده ناشی از سانحه هوایی می

ایون در   المقدر در وضعیت پیش از زیان بازگرداند.مادی باشد یا معنوی؛ به نحوی که زیان حتی

حالی است که در قوانین با موضوعات مشابه، همچون کنوانسیون ورشو، در ازای مسئولیت بدون 

اند، بورای مسوئولیت مودنی وی در قبوال     تهتقصیری که برای متصدی هواپیما به رسمیت شناخ

انود؛ بوه نحووی کوه در ایون      هایی را به نفع ایشان در نظر گرفتهخسارات قابل جبران محدودیت

قانون تنها از لتوم جبران ضررهای بدنی و مالی سان گفته شده و در خصوص دیگور خسوارات،   

...، حکموی صوادر نشوده     همچون عدم النفع، خسارات معنوی، از دست دادن شانس و فرصوت و 

کوه اقتضوای    عالوه بر این، در این کنوانسیون بر خالف اصل لتوم جبوران کامول خسوارت    است.

تعیین جبران موردی خسارت را دارد، همچون قانون مجازات اسالمی که سقف پرداخت دیوه را  

بینی کرده است، برای جبران خسارت هر شا  سوقفی در نظور   نی پیشبرای ورود خسارت بد

این کنوانسیون مسوئولیت متصودی حمول و نقول      22ی ماده 1گرفته شده است. مطابق با بند 

 فرانک تجاوز نماید. 000/124برای جبران خسارت هر مسافر نباید از مبل  

  هووایی  در مقام داوری بین این دو دیدگاه باید گفت: تعیین خسارات قابل جبران در سوان 

در حقوق ایران را باید با عنایت به متن و رو  قانون مجازات اسالمی تعیین نموود؛ چورا کوه اوالً    

ی پردازد و اانیاً آخورین اراده ی جبران خسارات ناشی از تصادفات میاین قانون صراحتاً به مقوله

این قانون، قانونگوذار  گر شده است. از آنجایی که در قانونگذار در این خصوص در این قانون جلوه

تنها از لتوم جبران خسارات مالی و بدنی سان آورده است ما نیت باید جبران خسارات ناشوی از  

 سوان  هوایی را محدود به خسارات مالی و بدنی بنماییم.
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ی سببیت میان تقصیر خلبان و وقوع سانحه هوایی و ورود خسارت به شخص ود رابطهوم: وجگفتار چ 

 ثالث
سواز  توانود بوه تنهوایی زمینوه    در امر پرواز و ورود خسارت به اشااص نموی صرف تقصیر خلبان 

مسئولیت مدنی خلبان را فراهم آورد، بلکه الزم است که مابین تقصیر پروازی خلبان از یک سوو  

ی سببیت وجود داشته باشود؛ بوه طووری    ی هوایی و بروز خسارت از سوی دیگر، رابطهو سانحه

از تقصیر شا  خلبان ناشی شده است؛ بوه نحووی کوه معلووم      که اابت شود سانحه و خسارت

 آمد.بود سانحه هوایی و خسارت نیت به بار نمیگردد اگر تقصیر خلبان نمی

همانطور که گفته شد گاه ممکن است یک سانحه هووایی معلوول چنودین علوت باشود. در       

ی هوایی گردنود، هویچ کوس بوه دلیول      مواردی که این علل در عرض یکدیگر سبب بروز سانحه

ی سببیت میان ضرر وارده و تمام این عوامل، بر مسئولیت جمیع عوامول شوکی بوه    بطهوجود را

دهد؛ اما گاه ممکن است این عوامل در طول یکدیگر سبب سانحه هوایی و خسارت خود راه نمی

دانان نظریات متفاوتی جهت تعیین مسئول خسارت وارده ارائوه  وارده شوند. در این فرض، حقوق

ی سبب مقودم در توأایر، سوبب مسوتقیم و     توان به نظریهها میترین آنمهم کردند که در مقام

 .بالواسطه، سبب متعارف و سبب پویا اشاره داشت

بر اساس نظریه سبب مستقیم یا بالواسطه، عاملی که به طور مستقیم و بالواسوطه منتهوی    

به عبارت دیگور، در ایون نظریوه آخورین      ؛شودشود ضامن خسارت تلقی میوع خسارت میبه وق

-عاملی که به طور مستقیم باع  صدمه و خسارت شده است مسئول زیوان وارده شوناخته موی   

کنود و لبواس شوا     شود. به عنوان مثال، فرض کنید شاصی دیگری را با چاقو مجورو  موی  

شوود. بیموار بورای موداوا بوه      موی  مجرو  در اار تماس با زخم باع  ابتالی وی به بیماری کوتار 

کنود.  کند. پتشک در معالجه وی کوتاهی کرده و در نتیجه بیمار فوت میبیمارستان مراجعه می

دانود؛ زیورا وی آخورین    ی سبب مستقیم پتشک را مسئول فووت بیموار موی   در این مثال، نظریه

 سببی بوده که در بروز زیان نقش داشته است.

ی سببیت میان زیان و سوبب مسوئول،   ابطهشود برای احراز ردر نظریه سبب پویا، گفته می 

باید میان اسباب پویا یا متحرک و اسباب ایستا یا غیر متحرک تمییت قایل شد و تنها اسوبابی را  

توانند باع  ایجواد  علت حاداه به شمار آورد که در بروز حاداه و زیان نقش متحرک داشته و می

ای را بوه سور شوا     به عنوان مثال، فرض کنید شاصی ضربه ...تغییرات در عالم خارج شوند

ی قلبوی شوده و   کند و وی در اار ضربه دچار حملهدیگری که دارای بیماری قلبی است وارد می

 کند.فوت می
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ی قلبی بووده اسوت، اموا سوبب     مطابق با نظریه سبب پویا هر چند علت مرگ متوفی حمله 

بوه   ؛ی قلبوی شوده اسوت   باشد؛ زیرا عمل ضارب سبب بوروز حملوه  مسئول در این جا ضارب می

ی قلبوی متووفی سوبب    ی ضارب سبب پویا و ناراحتی و حملوه عبارت دیگر، در این مثال، ضربه

بنابراین، مسئولیت نیت باید تماما بر  ؛وجود آمده استباشد که در اار بروز سبب پویا به ایستا می

 ی سبب پویا باشد.عهده

ی سبب متعارف، از میان علل و عوامل گوناگونی که در حدوث فعل زیانبوار نقوش   در نظریه 

بایست زیان را به سببی منتسب نمود که معموال و بور حسوب جریوان عوادی اموور      اند میداشته

بوین سوبب ورود زیوان و    شود کوه بایود   موجب پیدایش ضرر شده است. در این نظریه گفته می

آورند تفاوت قایل شود و مسوئولیت را تنهوا بور     شرایطی که زمینه را برای تأایر سبب فراهم می

دوش سبب ورود زیان گذاشت و عوامل و اتفاقات نادر که به تنهایی توانایی الزم در بروز حاداوه  

 .ی محاسبات کنار گذاشتو زیان را ندارند از دایره

مطابق با نظریه مقدم در تأایر که مورد قبول فقها و قانونگذار قانون مجازات اسوالمی سوابق    

نیت قرار گرفته بود، هر گاه چند سبب به نحو متعاقب در بروز زیان نقوش داشوته باشوند سوببی     

ایر اسباب مقدم باشد؛ ولو آنکه آن سوبب در  ضامن است که تأایر آن در ایجاد زیان نسبت به س

مثال، اگر فردی چواهی بکنود و    به عنوان .پیدایش همتمان و یا حتی موخر از دیگر اسباب باشد

فرد دیگر سنگی بر سر آن چاه قرار دهد و شاصوی در ااور برخوورد بوا سونگ بوه چواه بیفتود،         

علیه با برخوورد بوا سونگ    زیرا مجنی ؛باشدی سنگ مسئول خسارت وارده به شا  میگذارنده

 ی سنگ باشد.ی گذارندهمسئولیت نیت باید بر عهده نیبنابرا بوده که به دورن چاه افتاده است،

که اصرار بر انتااب یوک سوبب از مجمووع اسوباب دخیول در       در کنار نظرات و معیارهای فوق 

ورود خسارت دارد، نظریه دیگری وجود دارد که بر تساوی مسوئولیت میوان تموام اسوباب نظور      

-دارد. مطابق با این نظریه از آنجایی هیچ یک از اسباب به تنهایی برای ایجاد ضورر کوافی نموی   

ها تفکیک قائل شد و یکی را در مسئولیت بر دیگری تورجی  داد؛ بلکوه   توان میان آنیباشد، نم

 .الزم است تمام عوامل به عنوان مسئول شناسایی و بار جبران خسارت را بر دوش کشند

در حقوق ایران کدام یک از ایون  حال، سوال مهمی که در این جا مطر  است این است که  

ها مورد پذیرش قرار گرفته است. در جواب باید گفت: از میان این چهار نظر، قانونگوذار در  نظریه

ایون   355ی دهود. در مواده  قانون مجازات اسالمی سابق، نظریه چهارم را مورد پذیرش قرار موی 

ه نحوو سوبب دخالوت داشوته باشوند      هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی ب"خوانیم: قانون می

. ایون  "کسی که تأایر کار او در وقوع جنایت قبل از تأیر سبب دیگری باشد ضوامن خواهود بوود   

 معیار تعیین مسئول مورد پذیرش قانونگذار قانون جدید مجازات اسالمی نیت قرار گرفته است.
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با این حال باید دانست که قانونگذار در مواردی سعی در تعدیل این نظر داشته و دو حالوت   

را استثنا  نموده است: حالت ناست در جایی است که سبب موخر مقصر یا عامد باشد و سوبب  

 مقدم در تأایر فاقد تقصیر یا عمد باشد؛ قانونگذار در این حالت مسئولیت را بر دوش سبب عامد

(. حالت دوم در جایی است که همه اسوباب  435ی که موخر در تأایر است، گذاشته است )ماده

ی مجرمانه اقدام بوه کوار کورده باشوند. در ایون صوورت نیوت        با قصد ارتکاب بته و حصول نتیجه

را شوریک در جورم دانسوته و     از مقدم در توأایر و مووخر در توأایر    ی اسباب، اعمقانونگذار همه

 (.434 نماید )مادهمسئول زیان وارده معرفی می

ی که رابطه سببیت میان تقصیر خلبان و زیان وارده بوه هور علتوی قطوع     بنابراین، در صورت 

توان خلبان را مسئول خسارت وارده دانست. به عنوان مثال، اگر در اار تقصیر خلبوان  گردد، نمی

هواپیما دچار نق  فنی گردد و قصد فرود اضطراری داشته باشد اما در حین فرود بر اار اشوتباه  

توان خلبان را به جهت تقصیرش در بروز نق  ی دیگر برخورد نماید، نمیبرج مراقبت با هواپیما

فنی و فرود زود هنگام مسئول خسارات وارده دانست؛ چرا کوه قصوور بورج مراقبوت در هودایت      

-ی سببیت مابین تقصیر خلبان و خسوارات وارده موی  هواپیما عاملی است که سبب قطع رابطه

 باشد.

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ی هوایی نظامی و ورود خسارت به اشوااص االو  یوا تأسیسوات     در صورت بروز یک سانحه -1

باشد. در کنار دولت، در صورتی که خلبوان  نان، دولت ضامن خسارت وارده میزمینی متعلق به آ

نیت مرتکب تقصیر شده باشد، بر حسب میتان تأایرش در برابر زیان دیده دارای مسئولیت مدنی 

 خواهد بود.

مبنای مسئولیت دولت نسبت به جبران خسارات ناشی از سوان  هوایی پروازهای نظوامی   -2

-مسئولیت بدون تقصیر مبتنی بر خطر و مبنای مسئولیت خلبان در این خصووص، تقصویر موی   

شی از سوان  پوروازی هسوتند   بنابراین، خلبانان تنها در صورتی مسئول جبران خسارات نا ؛باشد

که مرتکب تقصیر شوند؛ اما دولت به طور کلی مسئول خساراتی است که از سوان  هوایی پدیود  

 آید.می

توانود بوا   باشد، اما دولت موی هر چند که مسئولیت دولت، یک مسئولیت بدون تقصیر می -3

اابات خارجی بودن سبب بروز سانحه خود را از زیر بار جبران خسارت وارده برهانود. عوالوه بور    

را دفواع  باشد؛ زیو این، دولت مسئول جبران خسارات ناشی از عملیات پروازی در حال جنگ نمی

شود که دولت تکلیفی به جبوران  از مرزهای یک کشور جتو اعمال حاکمیتی دولت محسوب می
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باشد؛ مگر خسارات جانی کوه از بواب احتورام خوون مسولم بایسوتی       ها نمیخسارات منت  از آن

 جبران گردند.

هواپیمای نظوامی مرتکوب تقصویری موضووع قوانون       هدایتدر صورتی که خلبان در امر  -5

مجازات اسالمی شود و این تقصیر منجر به سانحه هوایی و ورود خسارت جوانی یوا جرحوی بوه     

توان خلبان را مورد تعقیب کیفری قرار داد. این بته در صورتی کوه بوا   اشاصاص دیگر شود، می

و در صورتی که با هواپیمای غیر نظوامی باشود یوک بوته     هواپیمای نظامی باشد یک بته نظامی 

 باشد.عادی می

دیگر عوامل، همچون ضعف مدیریت و ضعف ماتریل  در صورتی که تقصیر خلبان به همراه -4

و ...، منجر به وقوع سانحه هوایی و بروز خسارت شود، خلبان بر اساس میوتان توأایر تقصویرش    

 باشد.مسئول جبران خسارت می

ی هوایی و بروز خسارت شود، دولوت و  در صورتی که تقصیر خلبان سبب منحصر سانحه -5

-باشند، به نحوی که زیان دیوده موی  خلبان به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت وارده می

ها برای جبران خسارت خویش رجووع نمایود. در   ها یا به هر دوی آنتواند به هر کدام یک از آن

توانود نسوبت بوه    این گونه موارد، در صورتی که دولت جبران خسارت زیان دیده را بنمایود موی  

 آنچه پرداخت کرده است به خلبان رجوع کند.

و بوا امعوان    شوود ها تلقی موی ی اعمال حاکمیتی دولتبا توجه به اینکه عملیات نظامی در زمره

قانون مسوئولیت مودنی خوود را از زیور بوار       11ی تواند با استناد به مادهنظر به اینکه دولت می

جبران خسارات ناشی از سوان  هوایی پروازهای نظامی برهاند، جهت شناسایی مسئولیت بودون  

ن جدیودی یوا اصوال  قووانین موجوود، در کنوار       تقصیر دولت الزم است در قالب تصوویب قوانو  

مسئولیت مبتنی بر تقصیر خلبانان، مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت نیت مورد شناسایی قورار  

 گیرد.
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 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد (1344) ،مسئولیت مدنیین، قلی نژاد؛ حس. 

 مسئولیت مودنی ناشوی از حووادث راننودگی    ( 1315ید، )کاتوزیان، ناصر، جنیدی، لعیا، غمامی، مج ،

 .3انتشارات دانشگاه تهران، چ 

 ،انتشارات دانشگاه تهران1، ج التامات خارج از قرارداد (1314) کاتوزیان؛ ناصر ،. 

 یپژوهو  تیو روا) کورد یرو پون   انیو م از انتااب: پژوهش طر  و یفیک شیپو( 1335) جان کرسول، 
 نشور  تهران، فرد، ییدانا حسن ترجمه ،(یمورد مطالعه ،ینگار قوم اد،یبن داده هینظر ،یدارشناسیپد

 .یاشراق

  ،23،، ص. 3، انتشارات مجد، چ محشای قانون مجازات اسالمی (1313) رجیاگلدوزیان. 

 ،دانان، ترجمه محمد اشتری، انتشارات حقوقمسئولیت مدنی حقوق( 1344) لوراسا؛ میشل. 

  پورواز  تیو امن در اخوالل (، 1332) اصوغر  موحود  یاحمود  ه،یمرضو  ؛یبن یخان قره محمود، ر؛یمالم 
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 ( 1314محمدی، بیوک ،)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعوات  ،درآمدی بر روش تحقیق کیفی 

 فرهنگی.

 ،انتشارات دانشگاه امام صادقدامنه مسئولیت مدنی (1313) هاشمی؛ احمد علی ،. 

 انتشارات میتانقواعد عمومی مسئولیت مدنی (1315) رضا،یتدانیان؛ علی ،. 
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