อนุสัญญา
เพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
ตระหนักว่า อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ซึ่งลงนาม
ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1929 ต่อไปในอนุสัญญานี้เรียกว่า “อนุสัญญาวอร์ซอ” และตราสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนสําคัญในการให้ทํากฎหมายอากาศระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเป็นเอกรูป
ยอมรับ
อันเดียวกัน

ความจําเป็นที่จะต้องทําให้อนุสัญญาวอร์ซอและตราสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทันสมัยและรวมเป็นอันหนึ่ง

ยอมรับ
ความสําคัญของการประกันการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคในการรับขนระหว่างประเทศทาง
อากาศ และความจําเป็นสําหรับค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมตามหลักการของการชดใช้
ยืนยัน
ความปรารถนาที่จะให้การดําเนินการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศพัฒนาไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้ง
คนโดยสาร สัมภาระและของ เคลื่อนไปอย่างราบรื่น ตามหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ซึ่งทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1944
เชื่อมั่นว่า
การกระทําของรัฐร่วมกันเพื่อความคืบหน้าในการทําให้เป็นเอกรูปและประมวลกฎเกณฑ์บางประการ
เกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ โดยอนุสัญญาฉบับใหม่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อบรรลุถึงดุลภาพที่เป็น
ธรรมแห่งผลประโยชน์
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
หมวด 1
บทบัญญัติทั่วไป
ข้อ 1 – ขอบเขตการบังคับใช้
1. อนุสัญญานี้ใช้บังคับแก่การรับขนระหว่างประเทศทั้งปวงซึ่งคน สัมภาระ หรือของ ซึ่งปฏิบัติการโดยใช้อากาศยานเพื่อ
สินจ้าง อนุสัญญานี้ใช้บังคับแก่การรับขนให้เปล่าโดยอากาศยานซึ่งปฏิบัติการโดยวิสาหกิจขนส่งทางอากาศด้วย
2. เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ คําว่า การรับขนระหว่างประเทศ หมายถึง การรับขนใดๆ ซึ่งตามความ
ตกลงระหว่างคู่สัญญา ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางไม่ว่าจะมีการหยุดพักในการรับขนหรือมีการถ่ายลําหรือไม่ก็ตาม ตั้งอยู่
ภายในอาณาเขตของรัฐภาคีสองรัฐ หรือภายในอาณาเขตของรัฐภาคีเดียว ถ้ามีถิ่นหยุดพักที่ตกลงกันภายในอาณาเขต
ของอีกรัฐหนึ่ง ถึงแม้ว่ารัฐนั้นไม่เป็นรัฐภาคีก็ตาม การรับขนระหว่างจุดสองจุดภายในอาณาเขตของรัฐภาคีเดียวโดยไม่มี
ถิ่นหยุดพักที่ได้ตกลงกันไว้ภายในอาณาเขตของอีกรัฐหนึ่ง ไม่เป็นการรับขนระหว่างประเทศตามความมุ่งประสงค์ของ
อนุสัญญานี้
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3. เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ การรับขนที่จะปฏิบัติการโดยผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดต่อเนื่องกัน ให้ถือว่า
เป็นการรับขนเดียวโดยไม่แบ่งแยก ถ้าการรับขนนั้นคู่สัญญาได้ถือว่าเป็นการดําเนินการเดียว ไม่ว่าจะได้ตกลงกันในรูป
ของสัญญาฉบับเดียวหรือสัญญาเป็นชุด และย่อมไม่สูญเสียลักษณะระหว่างประเทศ เพียงเพราะว่าจะต้องปฏิบัติการ
ทั้งหมดภายในอาณาเขตของรัฐเดียวกันตามสัญญาฉบับเดียวหรือสัญญาเป็นชุด
4.

อนุสัญญานี้ใช้บังคับแก่การรับขนที่กําหนดในหมวด 5 ด้วย ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดในหมวดนั้น
ข้อ 2 – การรับขนซึ่งปฏิบัตกิ ารโดยรัฐและการรับขนไปรษณียภัณฑ์

1. อนุสัญญานี้ใช้บังคับแก่การรับขนซึ่งปฏิบัติการโดยรัฐหรือโดยองค์การของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ถ้าการรับขน
นั้นอยู่ในเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน ข้อ 1
2. ในการรับขนไปรษณียภัณฑ์ ให้ผู้ขนส่งรับผิดเป็นการเฉพาะต่อหน่วยงานการไปรษณีย์ตามกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งและหน่วยงานการไปรษณีย์
3.

นอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรค 2 ของข้อนี้ บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ไม่ใช้บังคับแก่การรับขนไปรษณียภัณฑ์
หมวด 2
การจัดทําเอกสารและหน้าที่ของคูส่ ัญญาเกี่ยวกับการรับขนซึ่งคนโดยสาร สัมภาระและของ
ข้อ 3 – คนโดยสารและสัมภาระ

1.

ในการรับขนคนโดยสาร ให้มีการส่งมอบเอกสารการรับขน ฉบับหนึ่งหรือเป็นชุด ซึ่งมี
(เอ) การบ่งชี้ถึงถิ่นต้นทางและปลายทาง
(บี) การบ่งชี้ถึงถิ่นหยุดพักอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ถ้าถิ่นต้นทางและปลายทางอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐภาคีเดียว
แต่มีถิ่นหยุดพักที่ได้ตกลงกันไว้แห่งหนึ่งหรือหลายแห่งอยู่ในอาณาเขตของอีกรัฐหนึ่ง

2. วิธีอื่นๆ ซึ่งมีข้อมูลตามที่ระบุในวรรค 1 อาจใช้แทนการส่งมอบเอกสารตามวรรค 1 ได้ ถ้าได้นําวิธีอื่นนั้นมาใช้
ให้ผู้ขนส่งเสนอที่จะส่งมอบเอกสารซึ่งแสดงข้อมูลที่มีอยู่นั้นให้แก่คนโดยสาร
3.

ให้ผู้ขนส่งส่งมอบป้ายกํากับสัมภาระสําหรับสัมภาระลงทะเบียนแต่ละชิ้นให้แก่คนโดยสาร

4. ให้มีข้อความแจ้งให้คนโดยสารทราบว่า ในกรณีที่อนุสัญญานี้ใช้บังคับ อนุสัญญานี้จะบังคับและอาจจํากัดความ
รับผิดของผู้ขนส่ง ในกรณีการตายหรือการบาดเจ็บและกรณีการถูกทําลายหรือการ สูญหาย หรือการเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
สัมภาระ รวมทั้งกรณีการล่าช้า
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5. การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคข้างต้นจะไม่กระทบความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญารับขน ซึ่งอย่างไร
ก็ตาม สัญญารับขนนั้นยังอยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์แห่งอนุสัญญานี้ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจํากัดความรับผิด
ข้อ 4 – ของ
1.

ในการรับขนของ ให้มีการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศ

2. วิธีอื่นๆ ซึ่งมีบันทึกการรับขนที่จะปฏิบัติการ อาจใช้แทนการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศ ถ้าได้นําวิธีอื่นนั้นมาใช้
และผู้ตราส่งร้องขอ ให้ผู้ขนส่งส่งมอบใบรับของซึ่งให้ข้อบ่งชี้ถึงของที่ส่งและการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในบันทึกโดยวิธีอื่นนั้น
ให้แก่ผู้ตราส่ง
ข้อ 5 - รายการของใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ
ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของให้รวมถึง
(เอ) การบ่งชี้ถึงถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง
(บี) การบ่งชี้ถึงถิ่นหยุดพักอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ถ้าถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐภาคีเดียว
แต่มีถิ่นหยุดพักที่ได้ตกลงกันไว้แห่งหนึ่งหรือหลายแห่งอยู่ในอาณาเขตของอีกรัฐหนึ่ง
(ซี)

การบ่งชี้ถึงน้ําหนักแห่งของที่ส่ง
ข้อ 6 – เอกสารเกี่ยวกับสภาพแห่งของ

ถ้าจําเป็นต้องปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากร ทางการตํารวจ และพิธีการของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจ
ทํานองเดียวกัน ผู้ตราส่งอาจถูกเรียกให้ส่งมอบเอกสารที่บ่งชี้สภาพแห่งของ บทบัญญัตินี้ไม่มีผลเป็นการก่อให้เกิดหน้าที่
ภาระผูกพัน หรือความรับผิดแก่ผู้ขนส่ง
ข้อ 7 – รายละเอียดของใบตราส่งทางอากาศ
1.

ให้ผู้ตราส่งจัดทําต้นฉบับใบตราส่งทางอากาศจํานวนสามฉบับ

2. ฉบับที่หนึ่งให้ระบุไว้ว่า “สําหรับผู้ขนส่ง” โดยให้ผู้ตราส่งลงลายมือชื่อไว้ ฉบับที่สองให้ระบุไว้ว่า “สําหรับผู้รับตราส่ง” โดยให้
ผู้ตราส่งและผู้ขนส่งลงลายมือชื่อไว้ ฉบับที่สามให้ผู้ขนส่งลงลายมือชื่อไว้และมอบให้แก่ผู้ตราส่งหลังจากที่ได้รับของแล้ว
3.

ลายมือชื่อของผู้ขนส่งและของผู้ตราส่ง อาจพิมพ์หรือประทับตราก็ได้

4. ถ้าผู้ตราส่งร้องขอให้ผู้ขนส่งเป็นผู้จัดทําใบตราส่งทางอากาศ ให้ถือว่าผู้ขนส่งจัดทําใบตราส่งนั้นในนามของผู้ตราส่ง
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
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ข้อ 8 – การจัดทําเอกสารสําหรับหลายหีบห่อ
ในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งหีบห่อ
(เอ) ผู้ขนส่งของมีสิทธิเรียกให้ผู้ตราส่งจัดทําใบตราส่งทางอากาศแยกต่างหากจากกัน
(บี)

ผู้ตราส่งมีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบใบรับของแยกต่างหากจากกัน เมื่อได้มีการใช้วิธีอื่นตามที่กล่าวใน
ข้อ 4 วรรค 2
ข้อ 9 – การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในเรือ่ งเอกสาร

การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อ 4 ถึง 8 ไม่กระทบความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญารับขน ซึ่งอย่างไรก็ตาม สัญญา
รับขนนั้นยังอยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์แห่งอนุสัญญานี้ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจํากัดความรับผิด
ข้อ 10 – ความรับผิดชอบเกี่ยวกับรายการของเอกสารที่ได้จัดทํา
1. ผู้ตราส่งต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของรายการและข้อความเกี่ยวกับของที่ตนหรือบุคคลซึ่งทําในนามของตนได้
ระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศ หรือที่ตนหรือบุคคลซึ่งทําในนามของตนได้ให้ไว้แก่ผู้ขนส่งเพื่อการระบุไว้ในใบรับของหรือ
เพื่อการระบุไว้ในบันทึกที่ได้เก็บรักษาไว้โดยวิธีอื่นตามที่กล่าวในข้อ 4 วรรค 2 ความที่กล่าวมาข้างต้นให้ใช้บังคับแก่กรณี
ที่บุคคลซึ่งกระทําในนามของผู้ตราส่ง เป็นตัวแทนของผู้ขนส่งด้วย
2. ผู้ตราส่งต้องชดใช้แก่ผู้ขนส่งสําหรับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขนส่งหรือแก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้ขนส่งต้องรับผิด
เพราะเหตุแห่งความผิดแบบแผน ความไม่ถูกต้องหรือความไม่ครบถ้วนของรายการและข้อความที่ผู้ตราส่งหรือบุคคลซึ่ง
ทําในนามของผู้ตราส่งได้ให้ไว้
3. ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรค 1 และวรรค 2 ของข้อนี้ ผู้ขนส่งต้องชดใช้แก่ผู้ตราส่งสําหรับความเสียหายทั้งปวงที่
เกิดขึ้นแก่ผู้ตราส่ง หรือแก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้ตราส่งต้องรับผิด เพราะเหตุแห่งความผิด แบบแผน ความไม่ถูกต้อง หรือ
ความไม่ครบถ้วนของรายการและข้อความที่ผู้ขนส่งหรือบุคคลซึ่งทําในนามของผู้ขนส่งได้ระบุไว้ในใบรับของหรือได้ระบุ
ในบันทึกโดยวิธีอื่นตามที่กล่าวในข้อ 4 วรรค 2
ข้อ 11 – คุณค่าแห่งการเป็นพยานหลักฐานของเอกสารที่ได้จัดทํา
1. ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ เป็นพยานหลักฐาน เบื้องต้น ของการทําสัญญา การรับของและเงื่อนไขการรับ
ขนที่ระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของนั้น
2. ข้อความใดๆ ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของที่เกี่ยวกับน้ําหนัก มิติและการบรรจุของรวมทั้งที่เกี่ยวกับ
จํานวนหีบห่อ เป็นพยานหลักฐาน เบื้องต้น ของข้อเท็จจริงที่แสดงไว้ ข้อความที่เกี่ยวกับปริมาณ ปริมาตรและสภาพแห่ง
ของไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันต่อผู้ขนส่งได้ เว้นแต่ ปริมาณ ปริมาตรและสภาพแห่งของนั้น ได้มีการดําเนินการ
ทั้งสองอย่างคือ ผู้ขนส่งได้ทําการตรวจสอบต่อหน้าผู้ตราส่งและได้ระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของว่าผู้ขนส่ง
ได้ทําการตรวจสอบต่อหน้าผู้ตราส่ง หรือเป็นข้อความที่เกี่ยวกับสภาพที่เห็นประจักษ์แห่งของนั้น
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ข้อ 12 – สิทธิจัดการกับของ
1. ภายใต้ความรับผิดของผู้ตราส่งในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งปวงของผู้ตราส่งตามสัญญารับขน ผู้ตราส่งมีสิทธิ
จัดการกับของ โดยถอนของออก ณ ท่าอากาศยานต้นทางหรือปลายทาง หรือให้งดการขนส่งของในระหว่างการเดินทาง
ณ ที่ใดๆ ที่อากาศยานบินลง หรือเรียกให้ส่งมอบของ ณ ถิ่นปลายทางหรือในระหว่างการเดินทางแก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับ
ตราส่งที่ระบุชื่อไว้แต่เดิม หรือให้ส่งของกลับคืนมายังท่าอากาศยานต้นทาง ผู้ตราส่งต้องไม่ใช้สิทธิในการจัดการนี้ใน
ลักษณะที่จะทําให้เสื่อมเสียแก่ผู้ขนส่งหรือผู้ตราส่งรายอื่นๆ และจะต้องใช้คืนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้สิทธินี้
2.

ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ตราส่งข้างต้น ผู้ขนส่งต้องแจ้งให้ผู้ตราส่งทราบโดยพลัน

3. ถ้าผู้ขนส่งปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ตราส่งในการจัดการของโดยไม่เรียกให้ผู้ตราส่งแสดงใบตราส่งทางอากาศหรือ
ใบรับของฉบับที่ส่งมอบให้แก่ผู้ตราส่ง ทั้งนี้ โดยไม่ทําให้เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้ขนส่งที่จะได้รับชดใช้คืนจากผู้ตราส่ง
ผู้ขนส่งต้องรับผิดสําหรับความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นแต่การปฏิบัติตามคําสั่งนั้นต่อบุคคลที่ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของฉบับนั้น
4. สิทธิที่ให้แก่ผู้ตราส่งตามข้อสิ้นสุดลงเมื่อสิทธิของผู้รับตราส่งเริ่มต้นขึ้นตามข้อ 13 อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้รับตราส่ง
ปฏิเสธการรับของหรือไม่สามารถติดต่อกับผู้รับตราส่งได้ ผู้ตราส่งย่อมกลับมีสิทธิจัดการกับของ
ข้อ 13 - การส่งมอบของ
1. เว้นแต่เมื่อผู้ตราส่งได้ใช้สิทธิของตนตามข้อ 12 แล้ว เมื่อของมาถึงถิ่นปลายทางและเมื่อได้ชําระค่าภาระติดพันที่
ต้องชําระ รวมทั้งเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับขนแล้ว ผู้รับตราส่งมีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของให้แก่ตนได้
2.

นอกจากจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขนส่งมีหน้าที่แจ้งผู้รับตราส่งทันทีเมื่อของมาถึง

3. ถ้าผู้ขนส่งยอมรับการสูญหายแห่งของ หรือถ้าของยังมาไม่ถึงเมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวันหลังจากวันที่ของนั้นควรจะ
มาถึงแล้ว ผู้รับตราส่งชอบที่จะบังคับเอาแก่ผู้ขนส่งซึ่งสิทธิทั้งหลายอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้นได้
ข้อ 14 – การบังคับใช้สิทธิของผู้ตราส่งและผู้รับตราส่ง
ผู้ตราส่งและผู้รับตราส่งต่างสามารถบังคับใช้สิทธิทั้งปวงที่ตนได้รับตามข้อ 12 และ 13 ได้ในนามของตนเอง ไม่ว่าจะ
กระทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งได้ปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่กําหนดไว้ในสัญญารับขนแล้ว
ข้อ 15 – ความเกี่ยวพันของผู้ตราส่งและผูร้ ับตราส่งหรือ
ความเกี่ยวพันที่มีร่วมกันของบรรดาฝ่ายทีส่ าม
1. ข้อ 12, 13 และ 14 ไม่กระทบต่อความเกี่ยวพันระหว่างผู้ตราส่งและผู้รับตราส่ง หรือต่อความเกี่ยวพันระหว่างกัน
ของบุคคลภายนอกซึ่งได้สิทธิทั้งหลายมา ไม่ว่าจากผู้ตราส่งหรือจากผู้รับตราส่ง
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2. บทบัญญัติแห่งข้อ 12, 13 และ 14 สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อระบุข้อกําหนดโดยชัดแจ้งในใบตราส่งทาง
อากาศหรือใบรับของ
ข้อ 16 – พิธีการทางศุลกากร ทางการตํารวจ หรือพิธีการของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอืน่
1. ผู้ตราส่งต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากร ทางการตํารวจ และพิธีการของ
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่น ก่อนที่จะส่งมอบของให้แก่ผู้รับตราส่งได้ ผู้ตราส่งต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งสําหรับความ
เสียหายใดๆ อันเกิดจากการขาดหาย ไม่เพียงพอ หรือผิดแบบแผนของข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เว้นแต่ความเสียหายนั้น
เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ขนส่ง ของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
2.

ผู้ขนส่งไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว
หมวด 3
ความรับผิดของผู้ขนส่งและขอบเขตของการชดใช้ความเสียหาย
ข้อ 17 – การตายและการบาดเจ็บของคนโดยสาร – ความเสียหายทีเ่ กิดแก่สัมภาระ

1. ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่คนโดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย โดย
มีเงื่อนไขเพียงว่าอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการตายหรือบาดเจ็บนั้นได้เกิดขึ้นในอากาศยานหรือในระหว่างการดําเนินการในการ
ขึ้นหรือการลงจากอากาศยาน
2. ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สัมภาระลงทะเบียนถูกทําลายหรือการสูญหาย หรือการเสียหาย
โดยมีเงื่อนไขเพียงว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการถูกทําลาย การสูญหายหรือการเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นในอากาศยาน หรือ
ในช่วงเวลาที่สัมภาระลงทะเบียนนั้นอยู่ในหน้าที่ดูแลรักษาของผู้ขนส่ง อย่างไรก็ตามผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดถ้าความเสียหาย
นั้ น เป็ น ผลมาจากความชํ า รุ ด บกพร่ อ ง คุ ณ ภาพหรื อ การเสื่ อ มสภาพในตั ว เองแห่ ง สั ม ภาระนั้ น ในกรณี สั ม ภาระ
ไม่ลงทะเบียน รวมถึงสิ่งของส่วนตัว ผู้ขนส่งต้องรับผิดถ้าความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากความผิดของผู้ขนส่ง หรือของ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
3. ถ้าผู้ขนส่งยอมรับว่าสัมภาระลงทะเบียนสูญหาย หรือถ้าสัมภาระลงทะเบียนยังมาไม่ถึงเมื่อพ้นกําหนดยี่สิบเอ็ดวัน
หลังจากวันที่สัมภาระนั้นควรจะมาถึง คนโดยสารชอบที่จะบังคับเอาแก่ผู้ขนส่งซึ่งสิทธิทั้งหลายอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้นได้
4. นอกจากจะกําหนดเป็นอย่างอื่น ในอนุสัญญานี้ คําว่า “สัมภาระ” หมายความรวมทั้งสัมภาระลงทะเบียนและ
สัมภาระไม่ลงทะเบียน
ข้อ 18 - ความเสียหายแก่ของ
1. ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ในเหตุการณ์ที่ของถูกทําลายหรือสูญหาย หรือที่ของเสียหาย โดยมี
เงื่อนไขเพียงว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเช่นว่านั้นเกิดขึ้นในระหว่างการรับขนทางอากาศ
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2. อย่างไรก็ตาม ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดถ้าผู้ขนส่งพิสูจน์ได้ว่าการถูกทําลายหรือการสูญหายหรือการเสียหายแก่ของ นั้น
เป็นผลมาจากเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(เอ) ความชํารุดบกพร่อง คุณภาพ หรือการเสื่อมสภาพในตัวเองแห่งของนั้น
(บี) การบรรจุหีบห่อที่บกพร่องแห่งของนั้นซึ่งกระทําโดยบุคคลอื่นนอกจากผู้ขนส่งหรือลูกจ้างหรือตัวแทน
ของผู้ขนส่ง
(ซี)

การปฏิบัติการทางสงครามหรือการขัดแย้งทางอาวุธ

(ดี) การกระทําของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับการเข้า การออกหรือการผ่านแดนแห่งของ
3. การรับขนทางอากาศในความหมายในวรรค 1 แห่งข้อนี้ หมายความรวมถึงช่วงเวลาในระหว่างที่ของอยู่ในหน้าที่
ดูแลรักษาของผู้ขนส่งด้วย
4. ช่วงเวลาของการรับขนทางอากาศ ไม่ขยายรวมไปถึงการรับขนใดๆ โดยทางบก ทางทะเล หรือทางน้ําภายใน
ประเทศที่ปฏิบัติการนอกท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ถ้าการรับขนเช่นว่านั้น เกิดขึ้นในการปฏิบัติการตามสัญญา
สําหรับการรับขนทางอากาศ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการขนขึ้น การส่งมอบหรือการถ่ายลํา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการรับขนทางอากาศ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
ถ้าผู้ขนส่งใช้การขนส่งรูปแบบอื่นตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทางแทนการรับขนตามความมุ่งหมายของความตกลง
ระหว่างคู่สัญญาให้ทําการรับขนทางอากาศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ตราส่ง ให้ถือว่าการรับขนโดยการขนส่งรูปแบบ
อื่นนั้นอยู่ในช่วงของการรับขนทางอากาศ
ข้อ 19 – การล่าช้า
ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าในการรับขนทางอากาศซึ่งคนโดยสารหรือสัมภาระ หรือของ
อย่างไรก็ตาม ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้า ถ้าผู้ขนส่งพิสูจน์ได้ว่าตน และลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของตน ได้ใช้มาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นแล้ว หรือเป็นการพ้นวิสัยที่ตน หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของตนจะใช้มาตรการเช่นว่านั้น
ข้อ 20 – การพ้นจากความรับผิด
ถ้าผู้ขนส่งพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเหตุมาจากหรือมีส่วนในความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําหรือการ
ละเว้นการกระทําโดยมิชอบประการอื่นของผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือบุคคลที่ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้สิทธิมา
ให้ผู้ขนส่งพ้นจากความรับผิดของตนทั้งหมดหรือบางส่วนเพียงเท่าที่ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทําหรือการ
ละเว้นการกระทําโดยมิชอบนั้นเป็นเหตุหรือมีส่วนให้เกิดความเสียหาย เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะ
เหตุการตายหรือบาดเจ็บของคนโดยสารโดยบุคคลอื่นที่มิใช่คนโดยสารนั้น ให้ผู้ขนส่งพ้นจากความรับผิดของตนทั้งหมด
หรือบางส่วนเช่นเดียวกัน เพียงเท่าที่ผู้ขนส่งพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นหรือมีส่วนจากความประมาทเลินเล่อ
หรือการกระทําหรือการละเว้นการกระทําโดยมิชอบประการอื่นของคนโดยสารนั้น ข้อนี้ใช้บังคับแก่บทบัญญัติว่าด้วย
ความรับผิดทั้งปวงในอนุสัญญานี้รวมถึงวรรค 1 ของข้อ 21 ด้วย
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ข้อ 21 – ค่าสินไหมทดแทนในกรณีการตายหรือการบาดเจ็บของคนโดยสาร
1. ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อ 17 วรรค 1 ที่ไม่เกิน 100 000* หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารแต่ละคน
ผู้ขนส่งจะบอกปัดหรือจํากัดความรับผิดของตนไม่ได้
2. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อ 17 วรรค 1 ในขอบเขตที่เกิน 100 000† หน่วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินต่อคนโดยสารแต่ละคน ถ้าผู้ขนส่งพิสูจน์ได้ว่า
(เอ) ความเสียหายนั้นไม่ได้เนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทําหรือการละเว้นการกระทํา
โดยมิชอบประการอื่นของผู้ขนส่ง หรือของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง หรือ
(บี) ความเสียหายนั้นโดยแท้แล้วเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทําหรือการละเว้น
การกระทําโดยมิชอบประการอื่นของบุคคลที่สาม
ข้อ 22 – จํานวนจํากัดความรับผิดเกี่ยวกับการล่าช้า สัมภาระและของ
1. ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการล่าช้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 ในการรับขนคน ความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคน
โดยสารแต่ละคน ให้จํากัดเพียง 4 150‡ หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
2. ในการรับขนสัมภาระ ความรับผิดของผู้ขนส่งในกรณีการถูกทําลาย การสูญหาย การเสียหาย หรือการล่าช้า ให้จํากัดเพียง
1 000 § หน่ว ยสิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิ น ต่ อ คนโดยสารแต่ล ะคน เว้ นแต่ ในขณะที่ ม อบสั ม ภาระลงทะเบี ย นให้ แ ก่ ผู้ข นส่ ง
คนโดยสารได้ทําการบอกกล่าวไว้เป็นพิเศษถึงส่วนได้เสียที่จะได้รับในการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทาง และได้ชําระเงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่ต้องชําระแล้ว ในกรณีเช่นว่านั้น ผู้ขนส่งย่อมต้องรับผิดชําระเงินจํานวนไม่เกินจํานวนที่บอกกล่าวไว้
นอกจากผู้ขนส่งจะพิสูจน์ได้ว่าจํานวนเงินนั้นสูงกว่าส่วนได้เสียที่แท้จริงที่คนโดยสารจะได้รับ เมื่อมีการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทาง
3. ในการรับขนของ ความรับผิดของผู้ขนส่งในกรณีการถูกทําลาย การสูญหาย การเสียหาย หรือการล่าช้า ให้จํากัด
เพียงจํานวน 17** หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัม เว้นแต่ในขณะที่มอบหีบห่อให้แก่ผู้ขนส่ง ผู้ตราส่งได้ทําการ
บอกกล่าวไว้เป็นพิเศษถึงส่วนได้เสียที่จะได้รับในการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทางและได้ชําระเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องชําระ
แล้ว ในกรณีเช่นว่านั้น ผู้ขนส่งย่อมต้องรับผิดชําระเงินจํานวนไม่เกินจํานวนที่บอกกล่าวไว้ นอกจากผู้ขนส่งจะพิสูจน์ได้
ว่าจํานวนเงินนั้นสูงกว่าส่วนได้เสียที่แท้จริงที่ผู้ตราส่งจะได้รับ เมื่อมีการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทาง
4. ในกรณีที่มีการถูกทําลาย การสูญหาย การเสียหาย หรือการล่าช้าเกิดขึ้นแก่ของบางส่วนหรือแก่สิ่งใดๆ ที่อยู่ในของ
นั้น น้ําหนักซึ่งจะใช้เป็นข้อพิจารณาในการกําหนดจํานวนเงินสําหรับการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้คิดเฉพาะ
น้ําหนักรวมของหีบห่อเดียวหรือหลายหีบห่อที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าการถูกทําลาย การสูญหาย การเสียหาย หรือ
*

ปัจจุบันคือ จํานวน 113 000 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน ซึ่ง ICAO ในฐานะผู้เก็บรักษาอนุสัญญาได้ทบทวนจํานวนจํากัดความรับผิด
(Limit of liability) ตามข้อ 24 ของอนุสัญญา ซึ่งเป็นการทบทวนครั้งแรก เมื่อปี 2008 (สิ้นสุดปีที่ห้านับจากวันที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับ)
†
ปัจจุบันคือ จํานวน 113 000 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
‡
ปัจจุบันคือ จํานวน 4 694 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
§
ปัจจุบันคือ จํานวน 1 130 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
**

ปัจจุบันคือ จํานวน 19 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
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การล่าช้าที่เกิดขึ้นแก่บางส่วนแห่งของหรือแก่สิ่งใดๆ ที่อยู่ในของนั้น กระทบต่อมูลค่าของหีบห่ออื่นที่ส่งโดยใบตราส่งทาง
อากาศเดียวกัน หรือใบรับของเดียวกัน หรือบันทึกเดียวกันที่ได้บันทึกไว้โดยวิธีอื่นตามที่กล่าวในวรรค 2 ของข้อ 4
เมื่อไม่มีการออกใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของโดยให้ใช้น้ําหนักรวมของหีบห่อเดียวหรือหลายหีบห่อเช่นว่านั้นเป็น
ข้อพิจารณาในการกําหนดจํานวนจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งด้วย
5. บทบัญญัติแห่งวรรค 1 และวรรค 2 ของข้อนี้มิให้ใช้บังคับ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการ
กระทําหรือการละเว้นการกระทําของผู้ขนส่ง ของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งซึ่งกระทําโดยจงใจก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือโดยประมาทและรู้อยู่ว่าน่าจะเป็นผลให้เกิดความเสียหายขึ้น ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่การกระทําหรือการละ
เว้นการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างหรือตัวแทนนั้นได้กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน
6. จํานวนจํากัดความรับผิดที่กําหนดในข้อ 21 และในข้อนี้ไม่ยับยั้งศาลในการพิพากษาให้เพิ่มเติมในค่าธรรมเนียมศาล
และค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนินคดีที่โจทก์ต้องเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมทั้งดอกเบี้ย ตามที่กําหนดในกฎหมายของรัฐ
บทบัญญัติที่กล่าวข้างต้นแล้วไม่ใช้บังคับ ถ้าในกรณีที่จํานวนค่าเสียหายที่ศาลพิพากษาให้ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมศาลและ
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนินคดี ไม่เกินจํานวนที่ผู้ขนส่งได้เสนอเป็นหนังสือต่อโจทก์ภายในระยะเวลาหกเดือนนับจากวันที่
เกิดเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหาย หรือก่อนวันยื่นฟ้องคดี ถ้าได้ฟ้องคดีหลังจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 23 – การปริวรรตหน่วยเงินตรา
1. จํานวนที่กําหนดไว้ในรูปของหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินในอนุสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการกล่าวถึงหน่วยสิทธิพิเศษถอน
เงินตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกําหนด ในกรณีที่มีการดําเนินคดี การปริวรรตจํานวนดังกล่าวให้เป็นสกุล
เงินตราของชาติ ให้ทําโดยใช้มูลค่าของสกุลเงินตรานั้นในหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน ณ วันพิพากษาคดี มูลค่าของสกุล
เงินตราของชาติในรูปหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินของรัฐภาคีที่เป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ให้คํานวณตามวิธี
กําหนดมูลค่าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศใช้สําหรับการดําเนินการและธุรกรรมของกองทุน ที่มีผลใช้บังคับ ณ วัน
พิพากษาคดี มูลค่าของสกุลเงินตราของชาติในรูปหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินของรัฐภาคีที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ให้คํานวณตามวิธีที่รัฐภาคีนั้นกําหนด
2. อย่างไรก็ตาม บรรดารัฐภาคีที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกฎหมายของตนไม่อนุญาตให้ใช้
บทบัญญัติในวรรค 1 ของข้อนี้ได้ อาจประกาศ ณ เวลาที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติหรือ ณ เวลาใดๆ หลังจากนั้นว่า
ในการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามที่กําหนดในข้อ 21 ให้กําหนดอยู่ที่จํานวน 1 500 000 หน่วยเงินตราต่อคนโดยสาร
ในการดํ า เนิ น คดี ใ นอาณาเขตของตน 62 500 หน่ ว ยเงิ น ตราต่ อ คนโดยสารในกรณี ต ามวรรค 1 ของข้ อ 22
15 000 หน่วยเงินตราต่อคนโดยสารในกรณีตามวรรค 2 ของข้อ 22 และ 250 หน่วยเงินตราต่อกิโลกรัมในกรณีตาม
วรรค 3 ของข้อ 22 หน่วยเงินตรานี้เทียบเท่ากับทองคําจํานวนหกสิบห้ากับกึ่งมิลลิกรัมโดยมีความบริสุทธิ์เก้าร้อยส่วน
ในหนึ่งพันส่วน จํานวนทั้งหลายนี้อาจปริวรรตเป็นเงินตราสกุลของชาติที่เกี่ยวข้องในจํานวนถ้วน การปริวรรตจํานวน
ทั้งหลายนี้ให้เป็นเงินตราสกุลของชาติจะต้องกระทําตามกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
3. การคํานวณที่กล่าวมาแล้วในประโยคสุดท้ายของวรรค 1 ของข้อนี้และวิธีการปริวรรตที่กล่าวมาแล้วในวรรค 2
ของข้อนี้ ให้กระทําในลักษณะที่แสดงในสกุลเงินตราของรัฐภาคีในมูลค่าแท้จริงเดียวกับจํานวนในข้อ 21 และ ข้อ 22
เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์มาจากการใช้บังคับแห่งสามประโยคแรกของวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐภาคีจะต้องแจ้งไป
ยังผู้เก็บรักษาอนุสัญญาถึงวิธีการคํานวณตามวรรค 1 ของข้อนี้ หรือผลลัพธ์ของการปริวรรตในวรรค 2 ของข้อนี้แล้วแต่กรณี
เมื่อมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้ความเห็นชอบหรือภาคยานุวัตสารอนุสัญญานี้ และเมื่อใดก็ตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการคํานวณหรือการปริวรรต
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ข้อ 24 – การทบทวนจํานวนจํากัดความรับผิด
1. โดยไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อบทบัญญัติข้อ 25 แห่งอนุสัญญานี้และภายใต้บังคับของวรรค 2 ข้างล่างนี้ การจํากัด
ความรับผิดที่กําหนดในข้อ 21, 22 และ 23 ให้ทบทวนโดยผู้เก็บรักษาอนุสัญญาทุกรอบระยะเวลาห้าปี การทบทวน
ดังกล่าวครั้งแรกให้กระทําเมื่อสิ้นสุดปีที่ห้านับจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับ หรือถ้าอนุสัญญาไม่มีผลใช้บังคับภายใน
ห้าปีจากวันที่เปิดให้ลงนามเป็นครั้งแรก ให้กระทําภายในปีแรกที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับโดยอ้างถึงปัจจัยเงินเฟ้อซึ่ง
เทียบเท่ากับอัตราเงินเฟ้อสะสมตั้งแต่การทบทวนครั้งก่อนหรือเมื่อขณะแรกตั้งแต่วันที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับ การวัด
อัตราเงินเฟ้อที่จะใช้ในการกําหนดปัจจัยเงินเฟ้อให้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการเพิ่มหรือลดรายปีในดัชนีราคาผู้บริโภคของรัฐ
ซึ่งเงินตราสกุลของชาติที่ประกอบเป็นหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินที่กล่าวในวรรค 1 ของข้อ 23
2. ถ้าการทบทวนดังอ้างถึงในวรรคก่อนสรุปว่า ปัจจัยเงินเฟ้อเกินร้อยละ 10 ให้ผู้เก็บรักษาอนุสัญญาแจ้งรัฐภาคีถึง
การทบทวนจํานวนจํากัดความรับผิด การทบทวนใดๆ เช่นว่านั้นให้มีผลใช้บังคับหกเดือนหลังจากการแจ้งของผู้เก็บรักษา
อนุสัญญาไปยังรัฐภาคี ถ้าภายในสามเดือนหลังจากการแจ้งของผู้เก็บรักษาอนุสัญญาไปยังรัฐภาคี รัฐภาคีส่วนใหญ่ได้แจ้ง
เป็นหลักฐานว่าไม่เห็นชอบด้วย การทบทวนนั้นไม่มีผลบังคับและให้ผู้เก็บรักษาอนุสัญญานําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมรัฐภาคีให้ผู้เก็บรักษาอนุสัญญาแจ้งไปยังรัฐภาคีทั้งปวงทันทีถึงการแก้ไขใดๆ ที่มีผลบังคับ
3. ถึงแม้จะมีวรรค 1 ของข้อนี้ก็ตาม กระบวนการที่กล่าวถึงในวรรค 2 ของข้อนี้ให้ใช้บังคับ ณ เวลาใดๆ ที่รัฐภาคีหนึ่ง
ในสามได้แสดงความปรารถนาที่จะทําการทบทวนจํานวนจํากัดความรับผิดโดยมีเงื่อนไขว่าปัจจัยเงินเฟ้อที่กล่าวถึงใน
วรรค 1 เกินร้อยละ 30 นับแต่การแก้ไขครั้งก่อน หรือนับแต่วันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับถ้าไม่มีการแก้ไขมาก่อน การ
ทบทวนครั้งต่อๆ มาซึ่งใช้กระบวนการที่กําหนดในวรรค 1 ของข้อนี้จะต้องกระทําทุกรอบระยะเวลาห้าปีเริ่มตั้งแต่เมื่อ
สิ้นสุดปีที่ห้าหลังจากวันที่มีการทบทวนภายใต้วรรคนี้
ข้อ 25 – การกําหนดจํานวนจํากัดความรับผิด
ผู้ขนส่งอาจกําหนดให้สัญญารับขนอยู่ใต้บังคับจํานวนจํากัดความรับผิดที่สูงกว่าที่กําหนดในอนุสัญญานี้ หรือไม่จํากัด
จํานวนความรับผิดเลยก็ได้
ข้อ 26 – โมฆะกรรมของข้อกําหนดในสัญญา
ข้อกําหนดใดๆ ที่มุ่งจะปลดเปลื้องผู้ขนส่งให้หลุดพ้นจากความรับผิด หรือที่มุ่งจะกําหนดจํานวนจํากัดความรับผิดให้ต่ํา
กว่าที่อนุสัญญานี้ไว้ ย่อมเป็นโมฆะ แต่ความเป็นโมฆะของข้อกําหนดใดๆ เช่นว่าไม่ทําให้สัญญาทั้งฉบับเป็นโมฆะ ซึ่ง
ข้อกําหนดในสัญญาที่ยังคงอยู่ ให้อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้
ข้อ 27 - เสรีภาพที่จะทําสัญญา
ไม่มีบทบัญญัตใิ ดในอนุสญ
ั ญานี้ ยับยั้งผู้ขนส่งในการปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญารับขนใดๆ หรือการสละข้อต่อสู้ใดๆ ทีม่ ีอยูต่ าม
อนุสัญญานี้ หรือการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ซึง่ ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญานี้
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ข้อ 28 – การจ่ายเงินล่วงหน้า
ในกรณีที่อากาศยานประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลให้คนโดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ถ้าได้กําหนดไว้โดย
กฎหมายภายในของรัฐของผู้ขนส่ง ให้ผู้ขนส่งจ่ายเงินล่วงหน้าโดยไม่ล่าช้าแก่บุคคลธรรมดาคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้มี
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ตามความจําเป็นเฉพาะหน้าของบุคคลเช่นว่านั้น การจ่ายเงินล่วงหน้าเช่นว่านั้น ไม่ถือ
เป็นการยอมรับความรับผิดของผู้ขนส่ง และอาจนํามาหักออกจากจํานวนใดๆ ที่ผู้ขนส่งจ่ายเป็นค่าเสียหายในภายหลังได้
ข้อ 29 – มูลแห่งการเรียกร้อง
ในการรับขนคนโดยสาร สัมภาระและของ การฟ้องคดีใดๆ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าจะมีมูลอย่างไร ไม่ว่า
ภายใต้อนุสัญญานี้หรือโดยสัญญาหรือโดยละเมิดหรือโดยประการอื่น สามารถฟ้องได้เฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไข
และจํานวนจํากัดความรับผิดตามที่กําหนดไว้ในอนุสัญญานี้ โดยไม่เสื่อมเสียต่อประเด็นปัญหาที่ว่าผู้ใดเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีและสิทธิของแต่ละบุคคลนั้นจะเป็นประการใด ในการฟ้องคดีเช่นว่านั้นจะไม่ได้รับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ หรือ
ค่าเสียหายที่เป็นตัวอย่าง หรือค่าเสียหายอื่นที่ไม่อาจได้รับการชดเชย
ข้อ 30 – ลูกจ้าง ตัวแทน – การเรียกร้องรวมกัน
1. ถ้ามีการฟ้องลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งในความเสียหายซึ่งเกี่ยวกับอนุสัญญานี้ ถ้าลูกจ้างหรือตัวแทนนั้นพิสูจน์
ได้ว่าพวกเขาได้กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของพวกเขา ลูกจ้างหรือตัวแทนเช่นว่านั้น มีสิทธิที่จะใช้เงื่อนไขและ
การจํากัดความรับผิดซึ่งผู้ขนส่งมีสิทธิอ้างภายใต้อนุสัญญานี้
2. จํานวนรวมที่จะได้รับจากผู้ขนส่ง จากลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งในกรณีเช่นว่านั้น ต้องไม่เกินจํานวนจํากัด
ความรับผิดที่ได้กล่าวไว้
3. เว้นแต่ในกรณีการรับขนของ บทบัญญัติแห่งวรรค 1 และวรรค 2 ของข้อนี้ ไม่ใช้บังคับ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งได้กระทําโดยจงใจก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือโดยประมาทและรู้อยู่ว่าน่าจะเป็นผลให้เกิดความเสียหายขึ้น
ข้อ 31 – กําหนดเวลาแจ้งการทักท้วง
1. การรับมอบโดยบุคคลผู้มีสิทธิรับสัมภาระลงทะเบียนหรือของโดยไม่มีการทักท้วง ย่อมเป็น พยานหลักฐานเบื้องต้น ว่า
สัมภาระลงทะเบียนหรือของได้มีการส่งมอบในสภาพดีและตรงตามเอกสารการรับขนหรือตามบันทึกโดยวิธีอื่นตามวรรค 2
ของข้อ 3 และวรรค 2 ของข้อ 4
2. ในกรณีที่มีความเสียหาย บุคคลผู้มีสิทธิรับมอบต้องทักท้วงต่อผู้ขนส่งโดยพลันหลังจากที่พบความเสียหายนั้น และ
อย่างช้าที่สุดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบในกรณีสัมภาระลงทะเบียน และสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับมอบในกรณีของ
ในกรณีล่าช้า การทักท้วงต้องทําอย่างช้าที่สุดภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่สัมภาระหรือของนั้นอยู่ในเงื้อมมือของผู้มีสิทธิรับ
3.

การทักท้วงทุกกรณีต้องทําเป็นหนังสือและให้ไว้หรือส่งออกไปภายในระยะเวลาที่กล่าวมา

4.

ถ้าไม่มีการทักท้วงภายในระยะเวลาที่กล่าวมา จะฟ้องคดีผู้ขนส่งไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีกลฉ้อฉลของฝ่ายผู้ขนส่ง
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ข้อ 32 - ความตายของบุคคลผู้ต้องรับผิด
ในกรณีที่บุคคลผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตาย การฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อกําหนดแห่งอนุสัญญานี้ ให้ฟ้อง
ผู้แทนตามกฎหมายของกองทรัพย์สินของผู้ตาย
ข้อ 33 – เขตอํานาจศาล
1. การฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต้องฟ้องต่อศาลในอาณาเขตของรัฐภาคีหนึ่ง ไม่ว่าต่อศาลที่มีเขตอํานาจเหนือ
ภูมิลําเนาของผู้ขนส่งหรือเหนือสํานักงานแห่งใหญ่ของผู้ขนส่ง หรือเหนือสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขนส่งซึ่งได้มีการทํา
สัญญา หรือต่อศาลที่มีเขตอํานาจเหนือถิ่นปลายทาง ตามแต่โจทก์จะเลือก
2. ในกรณีความเสียหายเป็นผลมาจากความตายหรือการบาดเจ็บของคนโดยสาร การฟ้องคดีอาจฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่ง
ที่กล่าวมาในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือในอาณาเขตของรัฐภาคีซึ่งในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ คนโดยสารนั้นมีถิ่นที่อยู่หลักและ
ถาวร และผู้ขนส่งดําเนินการให้บริการการรับขนคนโดยสารทางอากาศไปยังหรือออกจากรัฐภาคีนั้น ไม่ว่าจะใช้อากาศยาน
ของตนเอง หรืออากาศยานของผู้ขนส่งอื่นตามข้อตกลงทางพาณิชย์ และซึ่งผู้ขนส่งนั้นประกอบธุรกิจรับขนคนโดยสารทาง
อากาศจากสถานที่ที่ตนเองหรือผู้ขนส่งอื่นที่ตนมีข้อตกลงทางพาณิชย์ ได้ทําสัญญาเช่าหรือเป็นเจ้าของ
3.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค 2
(เอ) “ข้อตกลงทางพาณิชย์” หมายถึง ข้อตกลงซึ่งทําขึ้นระหว่างผู้ขนส่งและเกี่ยวกับข้อกําหนดในการให้บริการร่วม
ในการรับขนคนโดยสารทางอากาศ นอกจากข้อตกลงตั้งตัวแทน
(บี) “ถิ่นที่อยู่หลักและถาวร” หมายถึง ที่อาศัยประจําที่และแน่นอนแห่งเดียวของคนโดยสาร ณ เวลาทีเ่ กิด
อุบัติเหตุ สัญชาติของคนโดยสารไม่เป็นปัจจัยในการกําหนดเรื่องนี้

4.

ปัญหาในเรื่องกระบวนพิจารณา ให้บังคับตามกฎหมายของศาลที่พิจารณาคดีนั้น
ข้อ 34 – การอนุญาโตตุลาการ

1. ภายใต้บังคับบทบัญญัติของข้อนี้ คู่สัญญาในสัญญารับขนของอาจกําหนดว่าการระงับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับความ
รับผิดของผู้ขนส่งภายใต้อนุสัญญานี้ ให้ระงับโดยการอนุญาโตตุลาการ ความตกลงเช่นว่าจะต้องทําเป็นหนังสือ
2.

การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให้ทําภายในเขตอํานาจศาลหนึ่งศาลใดที่กล่าวในข้อ 33 ตามแต่ผู้เรียกร้องจะเลือก

3.

ให้อนุญาโตตุลาการหรือคณะอนุญาโตตุลาการใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้

4. บทบัญญัติในวรรค 2 และวรรค 3 ของข้อนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อความหรือข้อตกลงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
และข้อกําหนดใดๆ ในข้อความหรือข้อตกลงเช่นว่านั้นซึ่งขัดกับบทที่กล่าวมาย่อมเป็นโมฆะ
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ข้อ 35 – การจํากัดการฟ้องคดี
1. สิทธิในค่าเสียหายเป็นอันระงับสิ้นไป ถ้าไม่ได้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มาถึงปลายทาง หรือนับแต่
วันที่อากาศยานนั้นควรจะได้ถึงแล้ว หรือนับแต่วันที่การรับขนได้หยุดลง
2.

วิธีการคํานวณระยะเวลาดังกล่าว ให้คํานวณตามกฎหมายของศาลที่พิจารณาคดีนั้น
ข้อ 36 – การรับขนต่อเนื่องกัน

1. ในกรณีของการรับขนที่จะปฏิบัติการโดยผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดต่อเนื่องกันและเข้าข่ายคํานิยามที่กําหนดใน
วรรค 3 ของข้อ 1 ให้ผู้ขนส่งแต่ละรายซึ่งรับคนโดยสาร สัมภาระหรือของอยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์ที่อนุสัญญานี้กําหนด
และให้ถือว่าเป็นคู่สัญญาคนหนึ่งของสัญญารับขนเท่าที่สัญญานั้นเกี่ยวกับช่วงของการรับขนซึ่งปฏิบัติการภายใต้การ
ควบคุมดูแลของตน
2. ในกรณี ข องการรั บ ขนในลั ก ษณะนี้ คนโดยสารหรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนอั น เกี่ ย วกั บ
คนโดยสารนั้น สามารถฟ้องคดีได้เฉพาะต่อผู้ขนส่งทอดที่ปฏิบัติการรับขนในระหว่างที่อุบัติเหตุหรือการล่าช้านั้นได้เกิดขึ้น
เว้นแต่จะมีความตกลงกันโดยแจ้งชัดว่าผู้ขนส่งทอดแรกเข้ารับผิดตลอดการเดินทาง
3. ในกรณีสมั ภาระหรือของ คนโดยสารหรือผู้ตราส่งย่อมมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อผู้ขนส่งทอดแรก และคนโดยสารหรือผู้รับ
ตราส่งซึ่งมีสิทธิรับสัมภาระหรือของย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อผู้ขนส่งทอดสุดท้าย และนอกจากนั้น คนโดยสาร ผู้ตราส่ง หรือ
ผู้รับตราส่ง อาจฟ้องคดีต่อผู้ขนส่งทอดที่ปฏิบัติการรับขนในระหว่างที่การถูกทําลาย การสูญหาย การเสียหาย หรือการล่าช้า
เกิดขึ้น ผู้ขนส่งทุกทอดที่กล่าวมานั้นย่อมต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อคนโดยสาร หรือต่อผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่ง
ข้อ 37 – สิทธิไล่เบี้ยต่อฝ่ายที่สาม
ไม่ มีบทบัญ ญัติใดในอนุสัญ ญานี้ทํา ให้เสื่อมเสี ยต่อประเด็นปั ญ หาที่ ว่า บุค คลที่ ต้องรับผิดสํ าหรั บความเสียหายตาม
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ มีสิทธิไล่เบี้ยต่อบุคคลอื่นหรือไม่
หมวด 4
การรับขนร่วมกัน
ข้อ 38 – การรับขนร่วมกัน
1. ในกรณีของการรับขนร่วมกันที่ปฏิบัติการโดยส่วนหนึ่งของเส้นทางโดยทางอากาศ และส่วนอื่นของเส้นทางโดยการ
รับขนโดยแบบอื่น ภายใต้บังคับวรรค 4 ของข้อ 18 ให้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ใช้บังคับเฉพาะแก่การรับขนทางอากาศ
โดยมีเงื่อนไขว่าการรับขนทางอากาศนั้นเข้าข่ายข้อกําหนดของข้อ 1
2. ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญานี้ยับยั้งคู่สัญญาในกรณีของการรับขนร่วมกัน ในการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับขน
โดยแบบอื่นไว้ในเอกสารการรับขนทางอากาศ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
รับขนทางอากาศ
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หมวด 5
การรับขนทางอากาศซึ่งปฏิบัติการโดยบุคคลอืน่ ที่มิใช่ผขู้ นส่งตามสัญญา
ข้อ 39 - ผู้ขนส่งตามสัญญา – ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
บทบัญญัติของหมวดนี้ ใช้บังคับเมื่อมีบุคคลคนหนึ่ง (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า“ผู้ขนส่งตามสัญญา”) ในฐานะตัวการทําสัญญา
รับขนซึ่งอยู่ในบังคับอนุสัญญานี้ กับคนโดยสารหรือผู้ตราส่ง หรือกับผู้ทําการในนามของคนโดยสารหรือผู้ตราส่ง และ
บุคคลอื่น (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง”) ปฏิบัติการโดยอาศัยอํานาจของผู้ขนส่งตามสัญญา รับขน
ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นของเส้ น ทาง แต่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ข นส่ง หลายคนหลายทอดต่ อ เนื่ อ งกั น ตามความหมายแห่ ง อนุ สั ญ ญานี้
ให้สันนิษฐานไว้มีอํานาจเช่นว่านั้น ในกรณีที่ไม่มีการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
ข้อ 40 - ความรับผิดของผูข้ นส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริงแต่ละคน
ถ้าผู้ขนส่งตามความเป็นจริงปฏิบัติการรับขนทั้งหมดหรือบางส่วนของเส้นทางซึ่ง ตามสัญญาที่อ้างถึงในข้อ 39 ซึ่งอยู่ใน
บังคับอนุสัญญานี้ ให้ทั้งผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริงอยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์แห่งอนุสัญญานี้ เว้นแต่
จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ ผู้ขนส่งตามสัญญาสําหรับการรับขนทั้งหมดของเส้นทางที่กําหนดไว้ในสัญญา และ
ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงสําหรับการรับขนบางส่วนของเส้นทางที่ตนปฏิบัติการ
ข้อ 41 – ความรับผิดร่วมกัน
1. การกระทําและการละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามความเป็นจริง และของลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งตาม
ความเป็นจริงซึ่งกระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน ที่เกี่ยวกับการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
ให้ถือว่าเป็นการกระทําและการละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามสัญญาด้วย
2. การกระทําและการละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามสัญญา และของลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งตามสัญญาซึ่ง
กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตน ที่เกี่ยวกับการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดย ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง ให้ถือเป็น
การกระทําและการละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกระทําหรือการละเว้นการ
กระทําเช่นว่านั้น ที่จะทําให้ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงต้องรับผิดเกินกว่าจํานวนที่อ้างถึงในข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24
ความตกลงพิเศษใดๆ ที่ผู้ขนส่งตามสัญญาเข้าผูกพันนอกจากที่อนุสัญญานี้กําหนดไว้ หรือการสละสิทธิหรือข้อต่อสู้ใดๆ
ตามที่อนุสัญญานี้ให้ไว้ หรือการบอกกล่าวใดๆ ไว้เป็นพิเศษถึงส่วนได้เสียที่จะได้รับเมื่อมีการส่งมอบ ณ ถิ่นปลายทางตาม
ข้อ 22 ไม่มีผลต่อผู้ขนส่งตามความเป็นจริง เว้นแต่ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงจะได้ตกลงด้วย
ข้อ 42 – ผู้รับการทักท้วงและการสัง่
การทักท้วงใดๆ ที่จะทําต่อผู้ขนส่งหรือการสั่งที่ต้องแจ้งแก่ผู้ขนส่งตามอนุสัญญานี้ให้มีผลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะมีถึงผู้ขนส่งตาม
สัญญาหรือผู้ขนส่งตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม การสั่งที่อ้างถึงในข้อ 12 จะมีผลก็ต่อเมื่อคําสั่งนั้นมีถึงผู้ขนส่งตาม
สัญญา
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ข้อ 43 – ลูกจ้างและตัวแทน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง หากลูกจ้างหรือตัวแทนใดๆ ของผู้ขนส่งนั้นหรือ
ของผู้ขนส่งตามสัญญาพิสูจน์ได้ว่า พวกเขาได้กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของพวกเขา ให้ลูกจ้างหรือตัวแทนนั้น
มีสิทธิใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขและจํานวนจํากัดความรับผิดซึ่งใช้บังคับตามอนุสัญญานี้ กับผู้ขนส่งที่ตนเป็นลูกจ้างหรือ
ตัวแทน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้กระทําไปในลักษณะที่ไม่อาจอ้างจํานวนจํากัดความรับผิดตามอนุสัญญานี้
ข้อ 44 – จํานวนรวมของค่าเสียหาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง จํานวนรวมที่จะได้รับการชดใช้จากผู้ขนส่งตามความ
เป็นจริงและผู้ขนส่งตามสัญญา และจากลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขนส่งดังกล่าวที่กระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของ
บุคคลเหล่านั้น จะต้องไม่เกินจํานวนสูงสุดที่อาจให้ได้ตามที่อนุสัญญานี้ ไม่ว่าจะจากผู้ขนส่งตามสัญญาหรือผู้ขนส่งตามความ
เป็นจริง แต่บุคคลที่กล่าวมาไม่จําต้องรับผิดในจํานวนที่เกินกว่าจํานวนจํากัดความรับผิดที่ใช้บังคับกับบุคคลนั้นแต่ละคน
ข้อ 45 – ผู้รับการเรียกร้อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับขนซึ่งปฏิบัติการโดยผู้ขนส่งตามความเป็นจริง การฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอาจฟ้องต่อ
ผู้ขนส่งตามความเป็นจริงหรือผู้ขนส่งตามสัญญา หรือต่อทั้งสองรายรวมกันหรือแยกกันตามแต่โจทก์จะเลือก ถ้าได้มีการ
ฟ้องคดีต่อผู้ขนส่งตามความเป็นจริงหรือผู้ขนส่งตามสัญญาเพียงรายเดียวในผู้ขนส่งเหล่านั้น ผู้ขนส่งที่ถูกฟ้องมีสิทธิให้
เรียกผู้ขนส่งอื่นเข้ามาในคดีได้ กระบวนพิจารณาและผลแห่งคดีให้ใช้กฎหมายของศาลที่พิจารณาคดี
ข้อ 46 – เขตอํานาจศาลเพิม่ เติม
การฟ้องคดีใด ๆ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งกําหนดไว้ในข้อ 45 ต้องฟ้องในอาณาเขตของรัฐภาคีหนึ่ง ไม่ว่าต่อศาลใดศาลหนึ่ง
ที่อาจฟ้องผู้ขนส่งตามสัญญาตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 33 หรือต่อศาลที่มีเขตอํานาจเหนือสถานที่ที่ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
มีภูมิลําเนาหรือมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ตามแต่โจทก์จะเลือก
ข้อ 47 - โมฆะกรรมของข้อกําหนดในสัญญา
ข้อกําหนดใดๆ ในสัญญาที่มุ่งจะปลดเปลื้องผู้ขนส่งตามสัญญาหรือผู้ขนส่งตามความเป็นจริงให้หลุดพ้นจากความรับผิด
ตามหมวดนี้ หรือที่มุ่งจะกําหนดจํานวนจํากัดความรับผิดให้ต่ํากว่าที่ใช้บังคับตามหมวดนี้ ย่อมเป็นโมฆะ แต่ความเป็น
โมฆะของข้อกําหนดใดๆ เช่นว่าไม่ทําให้สัญญาทั้งฉบับเป็นโมฆะ ซึ่งข้อกําหนดในสัญญาที่ยังคงอยู่ให้อยู่ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติของหมวดนี้
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ข้อ 48 – ความเกี่ยวพันที่มรี ะหว่างกันของผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในข้อ 45 ไม่มีบทบัญญัติใดในหมวดนี้กระทบต่อสิทธิและภาระผูกพันของผู้ขนส่งระหว่างกัน
รวมถึงสิทธิไล่เบี้ยหรือการชดใช้ความเสียหายใดๆ
หมวด 6
บทบัญญัติอื่นๆ
ข้อ 49 – การบังคับใช้กฎเกณฑ์อันพึงบังคับ
ข้อกําหนดใดๆ ที่มีอยู่ในสัญญารับขนและข้อตกลงพิเศษทั้งปวงซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนความเสียหายเกิดขึ้น โดยคู่สัญญา
มุ่งหมายที่จะละเมิดต่อกฎเกณฑ์ที่กําหนดโดยอนุสัญญานี้ ไม่ว่าโดยการกําหนดกฎหมายที่จะใช้บังคับ หรือโดยการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอํานาจศาล ย่อมเป็นโมฆะ
ข้อ 50 – การประกันภัย
รัฐภาคีต้องเรียกให้ผู้ขนส่งของตนคงไว้ซึ่งการประกันภัยอันเพียงพอที่จะครอบถึงความรับผิดของผู้ขนส่งภายใต้อนุสัญญานี้
รัฐภาคีอาจเรียกให้ผู้ขนส่งที่ดําเนินการเข้ามาในรัฐนั้น ส่งพยานหลักฐานว่าผู้ขนส่งคงไว้ซึ่งการประกันภัยอันเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขนส่งภายใต้อนุสัญญานี้
ข้อ 51 – การรับขนที่กระทําในสถานการณ์พิเศษ
บทบัญญัติข้อ 3 ถึงข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 8 ที่เกี่ยวกับเอกสารการรับขน ไม่ใช้บังคับแก่การรับขนที่กระทําในสถานการณ์
พิเศษนอกขอบข่ายปกติของธุรกิจของผู้ขนส่ง
ข้อ 52 – นิยามของวัน
คําว่า “วัน” เมื่อใช้ในอนุสญ
ั ญานี้ หมายความว่า วันตามปฏิทินมิใช่วันทําการ
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หมวด 7
บทบัญญัติสุดท้าย
ข้อ 53 - การลงนาม การให้สัตยาบันและการมีผลใช้บงั คับ
1. อนุสัญญานี้เปิดให้รัฐลงนามที่เมืองมอนตริออล เมื่อครั้งที่รัฐนั้นๆ เข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
กฎหมายอากาศซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองมอนตริออลตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 28 พฤษภาคม 1999 หลังจากวันที่ 28 พฤษภาคม 1999
อนุสัญญานี้เปิดให้รัฐทั้งปวงลงนาม ณ สํานักงานใหญ่ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในเมืองมอนตริออล
จนกว่าอนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับตามวรรค 6 ของข้อนี้
2. อนุสัญญานี้เปิดให้องค์การบูรณาการร่วมกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคลงนามเช่นเดียวกันเพื่อความมุ่งประสงค์
แห่งอนุสัญญานี้ “องค์การบูรณาการร่วมกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึง องค์การใดๆ ที่ประกอบขึ้นโดยรัฐเอกราช
แห่งภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งซึ่งมีอํานาจในบางเรื่องที่อนุสัญญานี้ใช้บังคับและได้รับการมอบอํานาจอย่างถูกต้องเพื่อลงนาม
และเพื่อให้สัตยาบัน ยอมรับ รับรองหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ การอ้างถึง “รัฐภาคี” หรือ “บรรดารัฐภาคี” ใน
อนุสัญญานี้ใช้บังคับโดยดุจเดียวกันแก่องค์การบูรณาการร่วมกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เว้นแต่ในวรรค 2 ของข้อ 1,
วรรค 1 (บี) ของข้อ 3, วรรค (บี) ของข้อ 5, ข้อ 23, ข้อ 33, ข้อ 46 และวรรค (บี) ของข้อ 57 เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งข้อ 24
การอ้างถึง “รัฐภาคีส่วนใหญ่” และ “รัฐภาคีหนึ่งในสาม” ไม่ใช้บังคับแก่องค์การบูรณาการร่วมกันทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค
3. อนุสัญญานี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยรัฐและโดยองค์การบูรณาการร่วมกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งได้ลงนามใน
อนุสัญญานี้
4. รัฐหรือองค์การบูรณาการร่วมกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ซึ่งมิได้ลงนามในอนุสัญญานี้ อาจยอมรับ รับรอง
หรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้
5. สัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้การเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารให้มอบไว้กับองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศซึ่งได้รับมอบหมายในที่นี้ให้เป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญา
6. อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับระหว่างรัฐซึ่งได้มอบไว้ซึ่งสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้การเห็นชอบ
หรือภาคยานุวัติสารเมื่อวันที่หกสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้การเห็นชอบหรือ
ภาคยานุวัติสารที่สามสิบกับผู้เก็บรักษาอนุสัญญาตราสารที่มอบไว้โดยองค์การการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะไม่นํามานับ
เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้
7. สําหรับรัฐอื่นและองค์การบูรณาการร่วมกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอื่นๆ อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
หกสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้การเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสาร
8.

ผู้เก็บรักษาอนุสัญญาต้องบอกกล่าวไปยังบรรดารัฐผู้ลงนามและบรรดารัฐภาคีโดยพลัน ถึง
(เอ) การลงนามในอนุสัญญานี้แต่ละครั้งและวันที่ลงนามนั้น
(บี) การมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้การเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารแต่ละครั้งและวันที่มอบ
สัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการให้การเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารนั้น
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(ซี)

วันที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับ

(ดี) วันที่การแก้ไขจํานวนจํากัดความรับผิดซึ่งกําหนดภายใต้อนุสัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับ
(อี)

การบอกเลิกใด ๆ ภายใต้ข้อ 54
ข้อ 54 – การบอกเลิก

1.

รัฐภาคีใดๆ อาจบอกเลิกอนุสัญญานี้โดยการแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้เก็บรักษาอนุสัญญา

2.

การบอกเลิกจะมีผลเมื่อวันที่หนึ่งร้อยแปดสิบหลังจากวันที่ผู้เก็บรักษาอนุสัญญาได้รับหนังสือแจ้ง
ข้อ 55 – ความเกี่ยวพันกับตราสารอนุสญ
ั ญาวอร์ซออืน่

อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับเหนือกว่ากฎเกณฑ์ใดๆ ซึ่งบังคับใช้กับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
1.

ระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ โดยอํานาจแห่งรัฐเหล่านั้นซึ่งเป็นภาคีร่วมกันใน
(เอ) อนุสัญญาว่าด้วยการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
ลงนาม ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1929 (ต่อไปในที่นี้ เรียกว่า อนุสัญญาวอร์ซอ)
(บี) พิธีสารเพื่อแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศ
ทางอากาศ ลงนาม ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1929 ทํา ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955
(ต่อไปในที่นี้ เรียกว่า พิธีสารเฮก)
(ซี)

อนุสัญญาเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
ซึ่งกระทําโดยบุคคลอื่นนอกจากผู้ขนส่งตามสัญญา ลงนาม ณ เมืองกวาดาลาฮารา เมื่อวันที่ 18 กันยายน
1961 (ต่อไปในที่นี้ เรียกว่า อนุสัญญากวาดาลาฮารา)

(ดี) พิธีสารเพื่อแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศ
ทางอากาศ ลงนาม ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1929 ซึ่งแก้ไขโดยพิธีสารซึ่งทํา ณ กรุงเฮก
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955 ลงนาม ณ กรุงกัวเตมาลาซิตี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 1971 (ต่อไปในนี้ เรียกว่า
พิธีสารกัวเตมาลาซิตี)
(อี) พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ถึง 3 และ พิธีสารมอนตริออลฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขอนุสัญญาวอร์ซอ ซึ่งแก้ไขโดย
พิธีสารกรุงเฮก หรืออนุสัญญาวอร์ซอทั้งซึ่งแก้ไขโดยพิธีสารกรุงเฮกและพิธีสารกัวเตมาลาซิตี ลงนาม ณ
เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 1975 (ต่อไปในนี้ เรียกว่า พิธีสารมอนตริออล) หรือ
2. ภายในอาณาเขตของรัฐภาคีใดภาคีหนึ่งแห่งอนุสัญญานี้โดยอํานาจที่รัฐนั้นเป็นภาคีในตราสารหนึ่งตราสารใด
ดังกล่าวไว้ในอนุวรรค (เอ) ถึง (อี) ข้างต้น
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ข้อ 56 – รัฐซึ่งมีระบบกฎหมายมากกว่าหนึ่งระบบ
1. ถ้ารัฐหนึ่งมีหน่วยดินแดนสองหน่วยดินแดนหรือมากกว่าซึ่งใช้บังคับกฎหมายต่างระบบกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่
กําหนดโดยอนุสัญญานี้ รัฐนั้นอาจประกาศ ณ เวลาที่ลงนาม ให้สัตยาบัน การยอมรับหรือการให้ความเห็นชอบหรือ
ภาคยานุวัติว่าอนุสัญญานี้จะครอบคลุมตลอดหน่วยดินแดนของตนหรือเพียงในหนึ่งหน่วยดินแดนหรือมากกว่าและอาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้โดยการมอบคําประกาศอีกฉบับหนึ่ง ณ เวลาใดๆ ก็ได้
2. คําประกาศดังกล่าวใดๆ ต้องบอกกล่าวไปยังผู้เก็บรักษาอนุสัญญาและต้องแจ้งหน่วยดินแดนที่อนุสัญญานี้ใช้บังคับ
โดยชัดแจ้ง
3.

เกี่ยวกับรัฐภาคีซึ่งได้ทําคําประกาศดังกล่าวแล้ว
(เอ) การกล่าวถึงในข้อ 23 ในเรื่อง “เงินตราสกุลของชาติ” จะต้องตีความโดยอ้างถึงสกุลเงินตราของหน่วย
ดินแดนที่เกี่ยวข้องแห่งรัฐนั้น และ
(บี) การกล่าวถึงในข้อ 28 ในเรื่อง “กฎหมายภายใน” จะต้องตีความโดยอ้างถึงกฎหมายของหน่วยดินแดน
ที่เกี่ยวข้องแห่งรัฐนั้น
ข้อ 57 – ข้อสงวน

อนุสัญญานี้ไม่อาจทําข้อสงวนได้ เว้นแต่รัฐภาคีอาจประกาศ ณ เวลาใดๆ โดยทําหนังสือแจ้งไปยังผู้เก็บรักษาอนุสัญญา
ว่าอนุสัญญานี้จะไม่ใช้บังคับกับ
(เอ) การรับขนระหว่างประเทศทางอากาศทีก่ ระทําและดําเนินการโดยรัฐภาคีตามภาระหน้าที่ซึ่งไม่มีวตั ถุประสงค์
ทางการค้า ในฐานะที่เป็นรัฐเอกราช และ/หรือ
(บี) การรับขนคนโดยสาร ของหรือสัมภาระ สําหรับราชการทหารของรัฐ โดยอากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐภาคี
หรืออากาศยานที่รัฐภาคีนั้นเช่ามา ซึ่งระวางทั้งหมดของอากาศยานได้สงวนไว้โดยหรือสงวนไว้ในนามของราชการทหาร
ดังกล่าว
ในประจักษ์พยานของ ผู้แทนมีอํานาจเต็มซึ่งได้รับมอบหมายโดยถูกต้องได้ลงนามในอนุสัญญานี้
ทํา ณ เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ในภาษาอังกฤษ ภาษา
อาหรับ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซียและภาษาสเปน ทุกตัวบทเป็นต้นฉบับเท่าเทียมกัน อนุสัญญานี้จะคงเก็บ
รักษาไว้ในบรรณสารขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและผู้เก็บรักษาอนุสัญญาจะต้องส่งสําเนาอนุสัญญาที่
รับรองความถูกต้องไปยังรัฐภาคีทั้งปวงแห่งอนุสัญญานี้ และรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาวอร์ซอ พิธีสารเฮก อนุสัญญากวาดาลาฮารา
พิธีสารกรุงกัวเตมาลาซิตี และพิธีสารมอนตริออล

