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 من أراد الدنيا: "عليو وسلم قال رسول اهلل صلى هلل
 فعليو بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليو بالعلم

 "ومن أرادىما فعليو بالعلم 
 الشكر والفضل هلل وحده الذي أعطانا الصبر

 .والقوة النجاز ىذا العمل

 حتى حرفا الدين لقنوناولوكما نشكر جميع األساتذة 
استاذتي المشرفة  بنور سعاد التي نورتني بما  استطاعت من علم و لم تبخل علي وعلى رأسهم 
 وكل الذين ساىموا في ،اية مساعدة 

تخرجنا و اىتمامهم الدائم و المتواصل بعملية التكوين قصد تأىيلنا لحمل مشعل الحرية و 
 زكية حتى اخر قطرة من دمائهملمواصلة درب أسالفنا الذين دافعو عن ىذه األرض ال

 

 كلمة شكر وتقدير



 
 

كل قرار اتخذته  إلى عمود األسرة و أساس الحٌاة ،و سر الوجود إلى من كان بجانبً فً
عند غٌاب النورعدم االستسالم للظالم بل الكفاح ،إلى الذي علمنً  و كل خطوة خطوتها

أبً الغــالـً بإشعال شمعة  
الشفاه ،إلى ٌنبوع الحنان ،إلى من كانت القوة  و تتلفظ به ، إلى أحلى ما ٌنطق به الفم

أعز ٌد مالئكٌة باركتنً و عٌن ساهرة حرستنً و علمتنً معنى  وقت الضعـــف ،إلى
أمً الغــالــٌةالكفاح و أرضعتنً من حلٌـــب النجاح   

إلى من كان سندا لً  ة،و بلسم الحٌا ، و مشفى الجروح ، وتوأم الروح إلى قندٌل الحب
زوجً الغالً مشواريفً   

إلى التً ٌنشرح صدري بحسها و تسعد عٌنً برؤٌتها و ٌبتهج قلبً ٌلقٌاها و ال تستطٌع 
 مخلــــــٌتـً

حبٌبتً تصور الدنٌا بدونها ،و ال حتى الحٌاة فً غٌابها ،أهواها وهً تعرف كم أهواها 
 مرٌم

الهام والمختار ابنائًإلى النجوم التً تنٌر دربً و البراعم التً تزٌن طرٌقً    
اخوتًالبرعم  الوجودإلى أغلى ما أملك فً   
 

ةماما فاطم امً التً لم تلدنً الى  منبع الحنانإلى   
وكل العائلة.................  

 
طلبة الحقوق ًزمٌالتاساتذتً و إلى كل   

........الٌكم  
حنان ،فمهما و ال السعادةلٌك ٌا من ال أستطٌع أن أحٌا بعٌدا عنكً ،ٌا مدٌنة السالم ،إ

 ابعدنً القــــــــدرعنك
سعٌدة ،و أزقتك العتٌقة ،الٌك ٌا  تدوق مٌاهك العدبةزادت أشواقً لك ،و زاد حنٌنً ل  

          
هدي هذا العمل إلى من كانت حقا رمزا للتحدي ،و منبعا للعطاء ،و أهال للثقة أاألخٌر  فًو

فٌها وضعت  التً  
 

     يةـريم سومــــــــــــــك                                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 من أراد الدنيا: "عليو وسلم قال رسول اهلل صلى هلل
 فعليو بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليو بالعلم

 "بالعلم ومن أرادىما فعليو 
 الشكر والفضل هلل وحده الذي أعطانا الصبر

 .والقوة النجاز ىذا العمل

 الدين لقنوناولو حتى حرفاكما نشكر جميع األساتذة 
استاذتي المشرفة  بنور سعاد التي نورتني بما  استطاعت من علم و لم تبخل علي وعلى رأسهم 
 وكل الذين ساىموا في ،اية مساعدة 

تخرجنا و اىتمامهم الدائم و المتواصل بعملية التكوين قصد تأىيلنا لحمل مشعل الحرية و 
 لمواصلة درب أسالفنا الذين دافعو عن ىذه األرض الزكية حتى اخر قطرة من دمائهم
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 :مقدمة 

 ،ينسب القيام باختراع أّول طائرة، والقيام بأّول تجربة ناجحة في الّطيران إلى األخوين رايت    

وشيد القرن العشرين  تقّدمًا ىائاًل في حقل الّطيران عمى مدى ما يقارب مئة عام، تطّورت فيو 

  الّطائرات ودخمت إلى عصر اإلنتاج الصناعّي بغزارة، وتنّوعت أشكاليا وأحجاميا ومياميا

ومن جانب اخر , واصبحت وسيمة رئيسية لممواصالت، وىدا نظرا لسرعتيا وفعاليتيا في النقل 

فاالحتياج . ادى الطيران الى خمق مشاكل دولية، ال تستطيع دولة واحدة أن تتحمل عبء حميا

قامة المساعدات المالحية، إلى توف ير األمان، واالنتظام لمنقل الجوي، يتطمب بناء المطارات، وا 

نشاء محطات الرصد الجوي وحماية الركاب مع امتعتيم    .وا 

كما أصبح توحيد طرق العمل الفني في الطيران الدولي، ذا أىمية أساسية، حتى ال تحدث    

فيما يتعمق بقواعد الجو، أو بتنظيم حركة المرور أخطاء نتيجة لعدم الخبرة، أو سوء الفيم، 

الجوي، أو إجازات الطيران، أو تصميم المطارات، أو أي تفاصيل أخرى ال يمكن حصرىا، 

  . وتتوقف عمييا سالمة الطيران

وكانت أولى المحاوالت لموصول إلى اتفاق دولي، ىو ما قامت بو تسعة عشر دولة أوروبية    

ولكن ىذه المحاولة لم تكمل . ل عممية طيران، بطائرات أثقل من اليواءبعد سبع سنوات من أو 

 . بالنجاح

م في مؤتمر فرساي لمسالم، بعد أن كانت الحرب 1919وكانت المحاولة الثانية في عام   

ليذا الغرض ظيرت .  العالمية األولى قد ساعدت عمى تطوير الطائرة إلى وسيمة فعالة لمنقل
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يا اتفاقية باريس التي وضعت الميثاق العالمي لممالحة الجوية سعيا منيا عدة اتفاقيات من بين

لتحقيق التعاون الدولي في مجال الطيران المدني ثم تمتيا عدة اتفاقيات كاتفاقية ىافانا وليما 

وضمت الطائرات في ىذه الفترة وسيمة نقل إقميمية أكثر منيا عالمية كل ىذه االتفاقيات ميدت 

لطيران المدني في أعقاب الحرب العالية الثانية بعد مؤتمر شيكاغو والتي تعتبر لظيور منظمة ا

اليوم الييئة العالمية التي تقوم بتنظيم المالحة الجوية بين الدول وعبور الحدود وتسييميا ومنع 

ساىم  كماالنقل الجوي بأنو الوسيمة األسرع لمربط بين الدول و القارات  تبرالمجاالت حيت يع

ة وااللتقاء الحضاري بين الشعوب في وقت أصبح فيو العالم لم يقاس بتطور ر دىار التجافي از 

قعة في اليابسة في زمن بالنقل الجوي وانتشار شبكة الخطوط الجوية المنتظمة تغطي كل 

 .أصبحت السرعة سمتو البارزة

ىذه المفاىيم ىو ومع التطور والتقدم التكنولوجي الذي عمى إثره ظيرت مفاىيم جديدة ولعل أىم 

موضوع المسؤولية الدولية، باعتبار أن المفيوم التقميدي لممسؤولية أصبح غير قادر عمى 

 .التالؤم مع األضرار التي سببتيا الثورة العممية الحديثة 

ففي عصر السرعة والحوادث اليومية لمطائرات تضاعفت أىمية المسؤولية نظرا لألضرار    

ث صارت ىذه األضرار خطيرة د الدولة التي تستخدميا، بحيالجسيمة التي تجاوزت حدو 

 .وشاممة

، والتي وتحمل كميات كبيرة من المحروقات فكون الطائرة مركبة جوية تزن آالف الكيموغرامات

المؤلف من ماليين و  المعقدمع نظام المركبة تقمبا عند مغادرة األرض، و  األكثرتعرف أنيا 

، حيث يجعميا تسيطر عمى كل من الجياز نفسو و األجيزة وقد صممت بدقة فائقة األجزاء
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، حيث أن أصغر خطأ في الحسابات أو الصنع أو مع الصيانة الدورية، و المتمركزة في األرض

 .وظيفة جزء واحد منيا يؤدي إلى كارثة 

 األشخاصالتي تسببيا عمى  األضرارومع كثرة الحوادث الطيران التي يشيدىا العالم حاليا ، و 

، فالمسؤولية تحيين األحكام الخاصة بالمسؤوليةالساكنة ،نادت العديد من الدول عمى ضرورة و 

، وىي ترتكز عمى أركان وأسس يجة إخالل بالتزام سواء كان عقديتقوم بصفة عامة نت

 .1لقياميا

بصفة خاصة تحتل الصدارة بين موضوعات القانون الجوي نظرا لمميزة التي يتميز بيا واألىمية 

 .استقرار العالقات بين الدول إلىبالغة لممسؤولية والتي تيدف ال

توحيد القواعد  إلىكان ىدف المجتمع الدولي مع نياية الحرب العالمية الثانية ىو الوصول 

، الفقيية حول أساس ىذه المسؤولية الخالفات إلىالمتعمقة بمسؤولية الناقل الجوي ، وذلك راجع 

وطنيا أو دوليا عن طريق معاىدة دولية ، حيث اختمفت  سواءتشريع واضح  إلىالتي افتقدت 

 .مسؤولية الناقل الجوي الدولي إثباتطرق 

 1929ير أكتوبر وتحقيقا ليذا اليدف، انعقد بمدينة وارسو مؤتمرا دوليا في الرابع من ش

ما األولى دولة وكان موضوع النقاش منصبا حول ميتمين أساسيتين وىبحضور ثالثة ثالثين 

ىي القضاء عمى االختالف المتباين بين األنظمة القانونية التي تنظم المسؤولية الناقل الجوي 

 .والثانية ىي التوفيق بين مصمحة الناقمين وبين مصمحة مستعممي الطائرة 

                                                           

، القانون الجوي ، النقل الجوي الداخمي والدولي ، دار الجامعية الجديدة ، جميورية مصر العربية ،  محمد فريد العريني 
175، ص 2004الطبعة األولى ،  1  
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فمن ناحية  في تحقيقيما 1929الموقعة في الثاني عشر من أكتوبرونجحت اتفاقية وارسو 

مين العالميين ألنجمو األمريكي االتفاقية منتقاة من المفاىيم القانونية في النظاجاءت األحكام 

من ناحية أخرى أقامت توازن بين مصالح الناقمين ومستعممي الطائرة، فبينت والقانون المكتوب و 

احكام مسؤولية الناقل الجوي وحددت مسؤولية الناقل الجوي وحددت مسؤولية الناقل الجوي في 

أبطمت اتفاقية وارسو يما كانت قيمة األضرار الحاصمة و ن ال يمتزم بدفع أكثر منو ممبمغ معي

 1.الناقل من مسؤوليتو  إعفاء إلىبطالنا مطمقا كل الشروط التي تيدف 

، كان ضروريا تحديث لنقل الجوي بعدما أصبح أكثر أمناونتيجة لممنافسة الكبيرة في ميدان ا

ل الىاي الموقع في سبتمبر ، مقتضى بروتكو وارسو من خالل تعديموفي اتفاقية نظام المسؤولية 

األقصى لمتعويض الذي تم رفع الحد بمقتضاه و  1963الذي  دخل حيز التنفيذ سنة و  1955

 2.يمتزم بو الناقل الجوي 

جانب الناقمين حيث أبقت المسؤولية منعقدة عمى  إلىتكول ىو انحيازه و البر  ىذاوالمالحظ عم 

أ المفترض، وأجازت لمناقل الجوي إدراج في عقد النقل شرط يعفيو من المسؤولية أساس الخط

 3.الناشئة عن العيب الذاتي في البضاعة  األضرارعن 

االجتماعية والتقدم المذىل التطورات االقتصادية و  عدم تناسبو معوبسبب ضآلة حد المسؤولية و 

، وفي ىذه من اتفاقية وارسو باالنسحابالطيران المدني ىددت الواليات المتحدة  إليوالذي وصل 

الفترة سارع التحاد الدولي لمنقل الجوي بإقناع العديد من شركات الطيران التابعة لمعديد من 
                                                           

التليلي عبد الستار ، شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي و األسباب القانونية لدرئها ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 1

52، ص1791،  1بية طالجمهورية مصر العر   
. 74هشام فضلي ، المرجع السابق ، ص  2  
. 74التليلي عبد الستار ، المرجع نفسه ، ص  3  
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الواليات  إليوتطمح  ماالدول بضرورة توقيع اتفاق مع ىيئة الطيران المدني األمريكية يحقق 

 1.مت تعويض رعاياىا تعويضا عادال  مريكيةاألة دالمتح

أصبحت مسؤولية قائمة الخطر بعدىا كانت قائمة  1966ماي  4ومع توقيع اتفاقية مونتلاير في 

 .عمى أساس الخطأ فقط، وال يجوز دفعيا إال في حالة الخطأ المضرور

 2الن ىذه التفاقية  كما وقع ىذا االتفاق حدا أقصى لمتعويض الذي يمتزم بو الناقل الجوي ونظرا

تنطوي عمى إخالل بمبدأ مساواة األفراد، مما ألحت الضرورة إلى إزالة ىذا التعارض بين اتفاقية 

كول و وثم صدور بروتمؤتمرا دوليا لذا انعقد في مدينة جواتيماال سيتي  1966وارسو مونتلاير 

 .المعدل التفاقية وارسو 1971مارس  08باسم المدينة بتاريخ 

بينما ظمت مسؤوليتو قائمة في حالة األضرار الناشئة عن التأخير في نقل الركاب وأمتعتيم 

وقائمة عمى أساس الخطأ المفترض، ال يسأل الناقل الجوي عن الضرر إال اذا قام الدليل عمى 

انو ىو تابعيو قد اتخذوا كل االحتياطات الالزمة لتفادي وقوعو أو كان من المستحيل عمييم 

وبالتالي أصبحت مسؤولية الناقل الجوي في بروتكول جواتيماال سيتي محدود بالمبمغ . ىا اتخاذ

 3.المالي بالنسبة لمحوادث التي تصيب الركاب والبضائع 

                                                           
ىو اتفاق خاص لتعديل قواعد وحدود ومبالغ التعويض  يذىب رأي غالب في فقو االمريكي الى القول بان اتفاقية مونتلاير انما1

انو يمكن مع ذلك الناقل الجوي )من اتفاقية وارسو التي تقرر  22/1: عن المسؤولية وىو ما يعتبر محض تطبيق لنص المادة 
جع السابق محمد فريد الفريني ، القانون الجوي الداخمي ، المر  3( والمسافر االتفاق عمى وضع حدودا اعتمى لمتعويض 

   173ص

. 97البهجي يناس محمد ، المرجع نفسه ، ص  2  
. 97هشام فضلي ، المرجع السابق ، ص  3
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التي يكون الناقل الجوي مسؤوال عن التعويض حتى ولو  1971كول جواتيماال و كما تبنى بروت

حمل من المسؤولية إال إذا اثبت المضرور قد وال يستطيع أن يت. لم يقع أي خطأ من جانبو 

 .الضرر إحداثتسبب أو ساىم بخطئو في 

قد انتيج نفس  1975كول مونتلاير و ، فإن بروتقل الجوي بالنسبة لناقل الركاب وأمتعتيملمنا

النيج بالنسبة انقل البضائع فالمادة الرابعة نيت نص عمى مسؤولية الناقل عن األضرار التي 

ة نتيجة ىالكيا أو تمفيا مادمت أن الواقعة المسببة لمضرر قد حدثت وىي تحت تصيب البضاع

راسة الناقل الجوي ، وال يستطيع ىذا الخير التحميل  من مسؤوليتو إال اذا أقام الدليل عمى أن ح

 :الضرر يرجع األحد األسباب التالية

من جانب شخص غير ناقل أو  طبيعة البضاعة ، العيب الذاتي ، سوء تغميف البضاعة سواءا

 .تابعيو أو وكالئو ، أعمال الحرب أو النزاع المسمح

وأي عمل صادر عن السمطة العامة ذو صمة بالبضاعة سواء دخوليا أو خروجيا من الميناء 

 .الجوي أو أثناء فترة عبورىا بو 

، توحيد قواعد النقل الجوي الدولي التي كان اليدف منيا 1999جاءت بعد ذلك اتفاقية مونتلاير 

وتحقيق التوافق بين أحكام القانون الجوي الدولي الخاص وتحديث اتفاقية وارسو التي بمغ عمرىا 

سنة و سد كل الثغرات التي كانت محل جدل بين األطراف المتنازعة سواء الناقل الجوي أو  70

وصول الى تحصيل التعويض مستعممي الناقل الجوي خاصة عمى تحديد قيمة الضرر و ال

مادة في سبعة فصول  75العادل عمى أساس مبدأ التعويض عن الضرر وتتنوع موادىا عمى 

أحكام عامة المستندات وواجبات األطراف فيما يتعمق بنقل الركاب : تتناول الموضوعات التالية 
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النقل وسائط ، و ية الناقل ومدى التعويض عن الضرر، النقل بعدة واألمتعة والبضائع و مسؤول

 04الجوي الذي يقوم بو الشخص غير الناقل المتعاقد و أحكام أخرى و دخمت حيز النفاذ في 

 1. 2003نوفمبر 

في كل من الىاي وتعديالتيا  1929كل أحكام اتفاقية وارسو  1999جمعت اتفاقية مونتلاير 

 . 1975وبروتوكوالت مونتلاير  1971ومونتلاير وجواتيماال  1955

والتي كان موضوعيا مسؤولية النقل المتتابع بين  1961كما أدرجت ضمن أحكاميا جوادالخار 

 2.أكثر من ناقل، وبالتالي سميت باالتفاقية توحيد قواعد الطيران المدني الدولي 

في   1929فريدة من نوعيا ، بما أصبح نظام اتفاقية وارسو  1999كما تعتبر اتفاقية مونتلاير 

 إخاللوالدولي في أفول و خاصة تمك المتعمقة بإجراءات مسؤولية الناقل إزاء النقل الجوي 

زاوية في القانون الدولي الجوي لمتعويض والتي شكمت حجر ال اإلجرائيةبالتزاماتو والطرق 

العالقات بين الدول و ليذا انعقد مؤتمر  استقراراألىمية البالغة لممسؤولية التي تيدف إلى و 

لمناقشة مشروع  1999ماي  28والثمن والعشرين  10ونتلاير الفترة بين العاشردولي بكندا في م

انتيى بتوقيع دولية باسم االتفاقية اتفاقية دولية جديدة في مجال النقل الجوي الدولي ، والذي 

 3. 1999ماي  28الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتلاير في 

أىمية مزايا اتفاقية مونتلاير  إبرازب اثر في اختياري ليذا الموضوع من أجل وكان ليذه األسبا

عمى الناحيتين سواء الناقل الجوي بصفتو مسؤول مدني والركاب والشاحنين من جية  1999
                                                           

. 333محمد العريني ،القانون الجوي ، النقل الجوي الداخلي والدولي ، المرجع السابق ، ص   1  
ية ، المالحة الجوية و النقل الجوي ، دار المطبوعات الجامع" ، جالل وفاء محمدي ، القانون الجوي  حمد فريد العرينيم7

  2. 709، ص3993جمهورية مصر العربية ، 
. 09هشام فضلي ، المرجع السابق ، ص  3
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مع . حدوث ضرر التي تثبت الثقة بينيما أخرى ومدى حدود مسؤولية لمناقل الجوي في حالة

 .والموضوعية حول الموضوع قمة الدراسات العممية 

التي تضمنت طياتيا كافة أحكام  1999يندرج مشروع البحث في التطرق إلى اتفاقية مونتلاير 

مسؤولية الناقل الجوي الدولي التي كانت متناثرة بين االتفاقيات و البروتوكوالت السابقة و التي 

لجوي وحدود التعويض حققت مصمحة الراكب و الشاحن عن طريق تشديد مسؤولية الناقل ا

رساء مبدأ المساواة بين الطرفين   .أتطرق إليو من خالل ىذه الدراسة كل ىذا سوف. المناسبة وا 

 :الموضوع في  إشكاليةتتمثل 

 المزايا اليامة اتجاه ماىي ؟ و الجديد الدي جاءت بو اتفاقية منتلاير من حيث االجارءاتما 

الجوي ان يوقع  ىل يحق لمناقل  ة التعويض؟ىي قيم وما األشخاص وأمتعتيم والبضائع ؟

 ؟تامينا من مسؤوليتو عن االضرار الالحقة بالركاب 

، سيتم االعتماد عمى المنيج التاريخي الذي يقودنا إلى التطرق اإلشكاليةلإلجابة عن ىذه 

التي أرست القواعد األساسية لممسؤولية كما سوف يكون اعتمادنا لألحداث التاريخية و الحقائق 

عمى المنيج التحميمي الذي تفرضو الدراسة لتحميل كل آراء الفقياء الدوليين الذي بيا تمكن من 

وضع المبنة األولى في إرساء المعاىدات المتضمنة لقواعد القانون الجوي الدولي ، مع تحميل 

ة بالموضوع من أجل استخالص المقومات التي تبرزىا المسؤولية النصوص القانونية المتعمق

 .المدنية 

التي تنقسم الى و  1999لجوي في اتفاقية مونتلاير فالدراسة تتناول أحكام مسؤولية الناقل ا

 اقل الجوي والذي يتكون من مبحثينالفصمين األولى نخصو لدراسة األحكام الموضوعية لمن
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المكاني ، أما المبحث الزماني و  هطار مع اوجب التعويض يست ديال نوع الضرروان األول بعن

الثاني الخاص باألساس الذي تقوم عميو مسؤولية الناقل الجوي، وتتناول في الفصل الثاني 

فيو لدعوى المسؤولية عن  ، األول تتطرقلمسؤولية الناقل الجوي في مبحثيناألحكام اإلجرائية 

 .اإلعفاء عن المسؤولية ول قيمة التعويض و حث الثاني تتنا، أما المباألضرار

وىذا ما سوف أتطرق إليو من خالل ىذه الدراسة بكل موضوعية من أجل تسميط ضوء مزايا 

 . 1999اتفاقية مونتلاير 



 

:الفصل األول  

األحكام الموضوعية 

 لمسؤولية الناقل الجوي
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 األحكام الموضوعية لمسؤولية الناقل الجوي: الفصل األول

عقود النقل الجوي تقع عمى كاىل الجوي الناقل الجوي وتتفق في ذلك كل ي مما ال شك ف    
والناقل ىو من تعيد باسمو بنقل األشخاص أو  1999واتفاقية مونتلاير 1القوانين الداخمية 

يستغميا بنفسو في عمميات النقل البضائع بالطائرة وبالتالي يعد ناقال أو مالك الطائرة التي 
 .مستغل الطائرة و 

" نجدىا في نص الفقرة األولى من المادة األولى  1999ان تحديد نطاق سريان اتفاقية مونتلاير 
كل نقل دولي ألشخاص أو األمتعة أو البضائع تقوم بيا الطائرة تسري ىذه االتفاقية عمى 

يتضح لنا من  2."وتسري أيضا عمى النقل المجاني الذي تقوم بو مؤسسة النقل الجوي .بمقابل 
ومن ثم  االتفاقيةأن ىناك أربعة شروط ينبغي توافرىا في النقل الجوي الخاضع ألحكام ذلك 

أن يكون النقل بواسطة طائرة وأن يكون ىذا النقل الجوي دوليا ، : األحكام المسؤولية الواردة بيا 
في المبحث  إليووىذا سوف أتطرق 3.وأن يكون من نوعية معينة ، وأن يتمتع بصفة تجارية 

عن األضرار التي توجب التعويض و اإلطار الزماني والمكاني ليا و األساس الذي تقوم  األول
 .عميو مسؤولية الناقل الجوي 

 

 

 

                                                           
المتضمن تحديد القواعد العامة المتعمقة بالطيران المدني المعدل والمتمم  1998جوان  27مؤرخ في  98/06ذلك مثل القانون 1

الخاصين بالمالحة الجوية  1970ي و العراق 1924، و الفرنسي  2015جوان  15مؤرخ في  15/14 باالمر   
. 1999نص المادة األولى من اتفاقية مونتلاير   2  
 متقى دولي بعنوان الطيران المدنيأساس مسؤولية الناقل الجوي وحاالتيا ، مداخمة في م" عبد المجيد خمف منصور العنتري 3

  . 21ص 2012أفريل  25.26.27العربية المتحدة ،  اإلماراتفي التشريعات  الوطنية واالتفاقات الدولية ، 
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 الزماني و المكاني إطارهنوع الضرر الذي يستوجب التعويض مع : المبحث األول

لناقل الجوي ثالثة التزامات أساسية ىي االلتزام بسالمة  1999تحمل اتفاقية مونتلاير     

 .عمى سالمة األمتعة وااللتزام بالنقل في الميعاد الراكب، وااللتزام بالمحافظة 

راكب أو جرحو أو  في حالة نشوء أضرار عن حالة وفاة وبذلك يكون الناقل الجوي مسؤوال 

ضياع وىالك البضاعة او   ناتجة عنبأذى بدني وكذلك يكون مسؤوال عن األضرار ال إصابتو

والتي تحممو ثالث التزامات  1البضاعة ،التأخر في نقل الركاب و  االمتعة وكذا مسؤوال عن

تتناوليا في المطمبين األول عن طبيعة األضرار التي يسأل عنيا الناقل والثاني عن اإلطار 

 .لوقوع الضرر والمكاني الرماني

 

 

 

 

 

 

                                                           
لمشاركة لمقال "  1999مدى مسؤولٌة الناقل الجوي عن األضرار النفسٌة وفقا لمعاهدة مونتلاير "منى حسب الرسول حسن 1

 25.26.27،  المتحدةفً ملتقى دولً بعنوان الطٌران المدنً فً التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة ، اإلمارات العربٌة 
 . 160ص. 2012أفرٌل 
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 طبيعة األضرار التي يسأل عنها الناقل الجوي: المطمب األول

لى المكان المتفق عميو سميما، من البدييي ان الناقل الجوي ممتزم بضمان سالمة الركاب إ   

كذلك االلتزام بضمان المحافظة عمى البضائع واحترام مواعيد النقل وىذا ما تضمنتو بنود و 

وفق الشروط المنصوص عمييا وفي ىذه البنود حتى تنعقد مسؤولية  1999اتفاقية مونتلاير 

في ثالث فروع األول الضرر الذي يمحق  إليوالناقل الجوي التجاىيا وىذا ما سوف أتطرق 

 .ني الضرر الذي يمحق و الثالث الضرر الناتج عن التأخيرباألشخاص والثا

 الضرر الذي يمحق باألشخاص: الفرع األول

إن الناقل الجوي  1999من اتفاقية مونتلاير  17ألزمت الفقرة األولى من المادة السابعة عشر 

سؤولية بضمان سالمة الركاب وفي حالة االخالل بيدا االلتزام الذي يرتي ضررا لمركاب تنعقد م

ان الناقل الجوي  17و بالتالي يوجب التعويض  كما جاء في فحوى الفقرة الثانية من المادة 

مسؤوال عن الضرر الذي ينشأ في حالة تمف األمتعة المسجمة أو ضياعيا أو تعيبيا ، بشرط أن 

رة يكون الحدث الذي سبب الضياع و التمف أو التعييب قد وقع فقط عمى متن الطائرة أو أي فت

كانت األمتعة مسجمة في حراسة الناقل الجوي ، و إذا كان الضرر ناجما عن الخمل أو العيب 

في األمتعة أو نوعيتيا ، فال يكون الناقل الجوي مسؤوال و في حالة األمتعة غير المسجمة بما 
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األمتعة الشخصية يكون الناقل مسؤوال إذا كان الضرر نتيجة خطتو أو خطأ تابعيو أو فييا 

 1.كالئو و 

بأن مسؤولية الناقل الجوي عن األضرار  2/ 17تؤكد الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر 

التي تمحق باألمتعة المسجمة أو ضياعيا أو تعيبييا يكون بشرط أن وقوع الحدث الذي سبب 

التمف أو الضياع أو التعييب قد وضع فقط عمى متن الطائرة أو أثناء فترة كانت األمتعة مسجمة 

أصاب األمتعة المسجمة أي ىالك أو الضياع أو التمف  إذاالحالة ىده راسة الناقل ففي في ح

 2.تكون مسؤولية الناقل عنيا مسؤولية موضوعية 

أما اذا كانت األمتعة غير مسجمة ، أو كانت من األغراض الشخصية التي عادة ما يحتفظ بيا 

اقل الجوي عما يصبيا من أضرار أو المسافر أثناء رحمتو وتحت حراستو ، تكون مسؤولية الن

تمف أو اليالك مسؤولية شخصية تقوم عمى أساس الخطأ الواجب اإلثبات بمعنى أن مسؤولية 

 .الناقل تنعقد عندما يقدم المتضرر دليل عمى خطأ الناقل أو أحد تابعيو أو وكالئو 

و غير مسجمة فترصد تفرق بين مسؤولية عمى األمتعة المسجمة  1999مونتلاير  اتفاقيةحيث أن 

بالمسؤولية الموضوعية لألمتعة المسجمة ال يجوز لمناقل الجوي نفييا أو الحد منيا وفقا لمفقرة 

وتفرد األمتعة الغير المسجمة والحاجيات الشخصية التي ىي  21/1األولى الواحد والعشرين 

                                                           

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  17نص المادة   1  
اخلة فً ملتقى دولً بعنوان الطٌران المدنً أساس مسؤولٌة الناقل الجوي وحاالتها ، مد" عبد المجٌد خلف منصور العنتري 1

                      19ص2012أفرٌل  25.26.27فً التشرٌعات  الوطنٌة واالتفاقات الدولٌة ، اإلمارات العربٌة المتحدة ، 
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إثباتو من طرف  تحت الحراسة الراكب بالمسؤولية الشخصية القائمة عمى أساس الخطأ الواجب

 1.الراكب المتضرر 

ويعتبر ىذا في الظاىر في مصمحة المتضرر إذ ال يطمب منو في حالة الضرر سوى إثبات 

الضرر وقيمتو لتنعقد مسؤولية الناقل وبالتالي في تمبية طمباتو لكن الحقيقة عمى غير ذلك إذا 

ة الخطأ المفترض ، و بالتالي درء لمناقل الجوي نفي قرين 20أجازت اتفاقية مونتلاير وفق المادة 

مسؤوليتو ، واثبات أن الضرر لم ينجم عنو و لم يساىم في حدوثو ولم يكن نتيجة إىمال أو 

خطأ أو امتناع من جانبو أو جانب تابعيو، وىذا االثبات أسيل من إثبات انو وتابعيو قد اتخذوا 

ا الضرر أو كان منالتدابير الالزمة والضرورية لتفادي وقوع   2مستحيل عمييم اتخاذى

فالمقصود النيائي من ىذا الحكم ىو حمل المضرورين عمى قناعة تامة بالمسؤولية المحدودة ،

 .التي ال يتجاوز التعويض فييا حد األقصى 

 الضرر الذي يمحق البضائع: الفرع الثاني

ت الفقرة األولى أما عن نقل البضائع فإنو مجرد وقوع الحدث لمضرر أثناء فترة النقل الجوي أكد

من اتفاقية مونتلاير بإقرارىا بالمسؤولية الموضوعية لمناقل عن 1/ 18لثامنة عشر من المادة ا

 3 .ضياع أو ىالك أو تمف البضائع 

                                                           

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  21نص الفقرة األولى من المادة   1
  

. 47هشام فضلً ، المرجع السابق ، ص  2  
. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  18الفرة األولى من المادة نص   3  
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نفت المسؤولية الناقل الجوي اثبت و بقدر ما  18/2غير أن الفقرة الثانية من المادة الثامن عشر

 :تعيبيا فد نتج عن سبب أو أكثر من األسباب التالية  يثبت أن تمف البضائع أو ضياعيا أو

 .وجود خمل كامن في تمك البضائع أو بسبب نوعيتيا أو وجود عيب ذاتي فييا  ( أ

 .سوء تغميف البضائع من جانب شخص غير الناقل أو تابعيو أو وكالئو   ( ب

 .عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسمح  ( ت

 1.دخول البضائع أو خروجيا أو عبورىا إجراءات اتخذتيا السمطة العمومية بشأن  ( ث

يشمل النقل الجوي  18/1وفي كل الحاالت المذكورة في الفقرة األولى من المادة الثامن عشر 

 .المدة التي تكون خالليا البضائع في حراسة الناقل الجوي 

ية عمى النقل الذي يتم بوسائل أخرى بر  18/4وتطرقت الفقرة الرابعة من المادة الثامن عشر 

ال يشمل مدة النقل الجوي أي نقل بري أو نقل بحري أو نقل في "وبحرية بجانب الطائرة بتقريرىا 

بخار مائية خارج المطار ، غير أنو إذا حدث مثل ىذا النقل تنفيذا لعقد نقل جوي بفرض 

التحميل أو التسميم أو النقل من مركبة الى أخرى ، فيفترض أن الضرر قد نجم من حدث وقع 

 2".اء النقل الجوي ، مالم يقم الدليل عمى عكس ذلك أثن

 الضرر الناتج عن التأخير: الفرع الثالث

يعد عامل كسب الوقت أحد العناصر األساسية في النقل الجوي ، إذ أن سرعة الطائرات ىي 

مميزات التي ينفرد بيا دون غيرىا من وسائل النقل األخرى فقد يتأخر الناقل الجوي عن  إحدى

                                                           

. 1999.من اتفاقٌة مونتلاير  18/2نص الفقرة الثانٌة من المادة الثامنة عشر   1  

. 8111ن اتفاقٌة مونتلاير م 81/4نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشر   2 
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 أوموعد الرحمة المقررة حسب برنامج الرحالت، وقد تكون العوامل الطبيعية كالظروف الجوية 

ظروف طارئة سبب ال يد لمناقل فيو ، أو بسبب عطب أو أعمال الصيانة الدورية لمطائرة، 

وىذا التأخير قد يترتب بضرر عمى . فيحدث خمل يؤدي إلى تأخير موعد انطالق الرحمة 

امتحان مصيري أو صفقة تجارية أو معرض اقتصادي ىام أو خسارة تكمفة الراكب، كتفويت 

 .وصولحجوزات الفنادق في بمد ال

ليذا يعتبر التزام الناقل الجوي باحترام مواعيد النقل ىو الغاية المرجوة من خالل نصوص 

 ر من التفاقية عن الضرر الذي ينشأ عنو نصت المادة التاسعة عش 1999اتفاقية مونتلاير 

وال تنعقد مسؤولية الناقل إال إذا "التأخير في نقل الركاب أو األمتعة أو البضائع بطريق الجو 

وقع الضرر الذي قد ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنو أتخذ ىو و تابعوه ووكالءه كافة التدابير 

 .1" المعقولة الالزمة لتفادي الضرر أو انو استحال عميو أو عمييم اتخاذ مثل ىذه التدابير

وتثار مسألة تحديد مفيوم التأخير إذ برجوع إلى مقتضيات اتفاقية مونتلاير نجدىا لم تحدد 

 .مفيوما لمتأخير كمبدأ عام 

الميعاد بحيث ال يصل الراكب أو األمتعة أو البضائع إلى  احترامإن معنى التأخير ىو عدم 

المبدأ ال مراء فيو إذ ال يمكن المكان المحدد لموصول إليو في العقد في الوقت المحدد و ىذا 

كانت ىناك مدة  إذاباعتباره شرط لقيام المسؤولية الناقل الجوي إال " التأخير " التعرف عمى

                                                           

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  19نص المادة التاسعة عشر   1 
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أنو و رغم وضوح ىذا المبدأ أثار عدة صعوبات  إالعممية النقل  ذمحددة في العقد سمفا لتنفي

 :1بسبب عامين أساسيين 

أن مبدأ المسؤولية عن التأخير لقي معارضة شديدة من قبل الناقمين الجويين :  العامل األول

بحجة أنو يؤدي غمى عرقمة المالحة  L’UIAA 2واالتحاد الدولي لمؤمني شركات الطيران 

الجوية وتعريض سالمتيا لمخطر ذلك أن ىذه المالحة مرتينة بظروف معقدة و مختمفة كثيرة 

 .3و تابعيو القدرة عمى السيطرة عمييا ليس بإمكان الناقل الجوي 

الناقل الجوي عن التأخير دون أن أن اتفاقية مونتلاير اقتنعت بتقرير مسؤولية : العامل الثاني

ي سيؤدي الى مؤاخذة الناقل تحديد المقصود بالتأخير الذ ضوئوتضع معيار يتسنى عمى 

مونتلاير لم توضح  بدقة نوع الضرر الذي يمكن جبره ، إال أن ما استقر عميو  اتفاقيةإن . الجوي

صيغة في ىذا المجال ، اختمف  إيجادالقوانين المحمية و تطبيقيا من أجل  إلىالفقو الرجوع 

 4".فترة النقل الجوي "الفقو في تحديد 

بالقول انو تقع مسؤولية  1999من اتفاقية مونتلاير  19إال أن تفسير الفقو لممادة التاسعة عشر 

السابعة عشر فيما  17الناقل الجوي عن التأخير أثناء النقل الجوي بحدوده المذكورة في المادة 

فيما يتعمق بنقل البضائع ، ولذلك يسأل الناقل الجوي عن  18يتعمق بنقل األشخاص و المادة 

تد من لحظة مغادرة الراكب وتحت التأخير في نقل الركاب إذا حدث أثناء الفترة الزمنية التي تم

                                                           

. 380المالحة الجوٌة و النقل الجوي ، المرجع السابق ص" القانون الجوي "محمد فرٌد العرٌنً ، جالل وفاء محمدي  1  
.هً االتحاد الدولً لمؤمنً شركات الطٌران   L’UIAA 2  

جامعة .الناقل الجوي فً القانون المغربً ، أطروحة لنٌل الدكتوراه الدولة فً القانون الخاص  ختار بكور ، مسؤولٌة. م1
ذ. 34ص 1989محمد الخامس ، الرباط ، المملكة المغربٌة  

. 34ختار بكور ، المرجع نفسه ، ص  4  
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الطائرة المخصصة  إلىبالمطار لمتوجو غمرة الراكب أو احد تابعيو و قاعة تجمع المسافرين 

لنقميم حتى لحظة تخمصيم من وصايا الناقل الجوي أو أحد تابعيو بدخولو قاعة مطار 

نقل البضائع و في حالة حدوث تأخير فترة ، كما يسأل النقل الجوي عن التأخير في ولالوص

مرة الناقل الجوي   .1تواجد البضاعة في وصاية وا 

 

 والمكاني لوقوع الضرر الرمانياإلطار : المطمب الثاني

عمى عاتق الناقل الجوي تحمل األضرار التي يسببيا لمركاب  1999وضعت اتفاقية مونتلاير 

ذوالبضائع وبضمان سالمتيما و  مسؤوليتو وألزمو بالتعويض، ولكن  انعقدتحدث إخالل ليما  ا 

بشروط ىو حصول ىذه األضرار في إطار زماني ومكاني و ىذا ما سوف أتطرق إليو في 

فرعين األول بالنسبة لألضرار الواقعة عمى لألشخاص و األمتعة و الثاني بالنسبة لألضرار 

 .الواقعة عمى البضائع 

 ضرار الواقعة عم  األشخاص و األمتعةبالنسبة لأل: الفرع األول

 إثرهعمى ضرورة وقوع الحادث فعال الذي عمى  1999من اتفاقية مونتلاير  71نصت المادة 

ىذه " متن الطائرة، أو أثناء أي عممية من عمميات صعود الركاب أو نزوليم " نجم الضرر عمى

ان سالمة الركاب إذ ال تقتصر المدة الفترة الزمنية ىي التي يسري فييا التزام الناقل الجوي بضم

                                                           

 381ص ، المرجع السابق المالحة الجوٌة و النقل الجوي" القانون الجوي "محمد فرٌد العرٌنً ، جالل وفاء محمدي  
1
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، لم تتطرق 1التي تكون الطائرة محمقة في الجو ، بل تشمل أيضا مدة عمميات الصعود والنزول 

 إلىعن معنى عمميات الصعود والنزول ؟ لكن الفقو و القضاء انقسم  1999اتفاقية مونتلاير 

 :اتجاىين 

يفسر عبارات عمميات الصعود و النزول عمى الغاية المقررة وراء ذلك والغرض منيا  :األول

فرض االلتزام بضمان سالمة الراكب عمى عاتق الناقل وىي حماية المسافرين من المخاطر 

 .الخاصة بالطيران 

رة مخاطر الطيران ووجود الراكب تحت إم: ويعتمد في ذلك عمى معيار ذو شقين متالزمين وىما

التي يتعرض ليا المسافرين  األضرارلذلك يسأل الناقل الجوي عن لناقل الجوي أو أحد تابعيو و ا

الناقل  إمرةفي ىذه الفترة يكون تحت  اإلقالعقاعة  إلىتنقالتيم من قاعة النتظار  أثناءسواء 

وال يسأل الناقل الجوي الناقل الجوي  ،2 وفي مكان تحوم حولو كل المخاطر الطيران والطائرات

عن الحوادث التي قد تقع لممسافر خارج المطار سواء بمروره بالحديقة قصد دخول قاعة المطار 

 .ألن األمكنة بعيدة عن مخاطر الطيران

كب نفسو وما يقوم بو من أما التفسير الثاني لعمميات الصعود أو النزول تكون عمى طبيعة الرا

س في مكان وجوده فالنسبة لعممية الصعود يجب تحديدىا عمى ضوء أن الراكب ، وليالعمميات

الصعود سواءا تقديم تذكرة السفر  إجراءاتيقوم بعممية الصعود عمى متن الطائرة وىو يتم في 

الجمارك فإن الناقل الجوي يسأل عن الحوادث التي تقع  و مرورا ببوابة الجوازات أو أمتعتو
                                                           

والبروتوكوالت  8121االستثناءات الواردة على مسؤولٌة الناقل الجوي الدولً وفقا االتفاقٌة وارسو " حمدي مصطفى حسن 8

مقال للمشاركة فً ملتقى دولً بعنوان الطٌران المدنً فً التشرٌعات الوطنٌة والتفاقٌات " 8111المعدلة لها واتفاقٌة مونتلاير 

. 222ص 2182افرٌل  22.22.22متحدة الدولٌة ، اإلمارات العربٌة ال   

. 274حمدي مصطفى حسن ، المرجع نفسه ، ص  2  
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األمكنة أما عممية اليبوط فتنحصر بين خروج الركاب من الطائرة تحت إمرة لممسافرين في ىذه 

 1.ليم مباني مطار الوصول و الناقل الجوي وتنتيي بدخ

 :ويوضح المعيار الثاني ثالثة عناصر

، والنشاط والعمل الذي يقوم بو أثناء وقوع الحدث ومدى امتداد إمرة الناقل مكان وجود الراكب

 بيذا المعيار يمزم الناقل الجوي ضمان سالمة الراكب كاممة، يمثل ما خذاألالجوي أو تابعيو، و 

ىو في العقد رغم أن الركاب يكون متمتع بحريتو الكاممة داخل فناء المطار بعيدا عن سمطة 

الناقل الجوي، لذلك أضاف القضاء األمريكي عنصر أخر لممعيار الثاني ويتمثل في ضرورة أن 

 2.كاب داخل الطائرة عمى وشك الوقوعالحيز المخصص لجموس الر يكون الدخول إلى 

 بالنسبة لألضرار الواقعة عم  البضائع : الفرع الثاني

بأن الناقل الجوي  1999من اتفاقية مونتلاير  18/1الفقرة األولى من المادة الثامنة عشر تنص 

و تعيبيا بشرط أن يكون مسؤوال عن الضرر الذي ينشأ في حالة تمف البضائع أو ضياعيا أ

يكون الحدث الذي أو ضياعيا أو تعيبيا بشرط الذي ألحق الضرر عمى ىذا النحو قد وقع فقط 

 3.خالل النقل الجوي 

                                                           
 . 209محمد فرٌد العرٌنً ، جالل وفاء محمدي ، المرجع السابق ، ص   1
. 211محمد فرٌد العرٌنً ، جالل وفاء المحمدي ، المرجع نفسه ، ص   2  
. 1999نص الفقرة األولى من المادة الثامنة عشر من اتفاقٌة مونتلاير   3  
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الجوي تكون عندما تتوفر الشروط التالية  الناقلونستخمص من ىذا النص أن انعقاد مسؤولية 

كون اإلخالل بااللتزام بضمان عمى المحافظة عمى البضائع و األمتعة قد نشأ بفعل الواقعة ، 

 1.حدوث الواقعة أثناء فترة النقل الجوي ، وقوع ضرر نتيجة ىذه الواقعة 

 الحدث أو وقوع الواقعة  :شرط األولمنتطرق ل

 événementبكممة  1999واقعة استعممت في اتفاقية مونتلاير إن اصطالح كممة حدث أو 

عند التطرق  accidentفي تطرقيا المسؤولية في نقل البضائع و األمتعة و استعممت كممة ا

لممسؤولية عن نفل الركاب ، اذ تأخذ كممة الواقعة مدلول واسع عن مصطمح الحادث ألنيا 

كانت أثناء النقل أو غيره وذلك راجع إلى سيطرة الناقل  ضرار الممكنة ، سواءاتشمل كل األ

  2.الجوي عمى البضائع المنقولة عكس حالة نقل األشخاص المسافرين 

 :أما الشرط الثاني

لمبضائع المتعمقة بتحديد فترة النقل الجوي  18فترة النقل الجوي تنص الفقرة الثالثة من المادة 

ع خالليا في حراسة الناقل من خالل نص المادة يتبين لنا التي تكون البضائ" عمى أنو الفترة 

 .بين المسؤولية و الحراسة  1999ربط المشرع في اتفاقية مونتلاير 

 3.ق بالبضائع التي تكون تحت حراستواذا الناقل الجوي يعد مسؤول فقط عن األضرار التي تمح

من وقت استالما الناقل الجوي لمبضائع في المطار االنطالق إلى حين  تمتد ىذه الحراسة

 .وصوليا وتسميميا إلى المرسل إليو

                                                           

. 212المرجع السابق ، ص . محمد فرٌد العرٌنً ، جالل وفاء محمدي   1  
  2 213المرجع السابق ، ص. محمد فرٌد العرٌنً ، جالل وفاء محمدي 

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  18نص الفقرة الثالثة من المادة   3  
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، م بواسطة وسائل أخرى لمنقل الجويعمى النقل الذي يت 18كما تطرقت الفقرة الرابعة من المادة 

ل في بحار مائية و نقال يشمل مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري أ" برية وبحرية بتقريرىا 

، غير أنو إذا حدث مثل ىذا النقل تنفيذا لعقد نقل جوي بغرض التحميل أو التسميم خارج المطار

أو النقل من مركبة إلى أخرى فيفترض أن الضرر قد نجم من حدث وقع أثناء النقل الجوي ، ما 

 1".لم يقم الدليل عمى عكس ذلك 

ة الناقل الجوي في اتفاقية مونتلاير ال تنطبق عمى ومن خالل ىذا النص يتبين أن قواعد مسؤولي

النقل البري أو الجوي أو النيري الذي يكون سابقا لعممية النقل الجوي وكذلك الذي يمييا أو 

يتخمميا، وىنا تطبق القواعد الخاصة في القانون الوطني الواجب التطبيق في مثل ىذه الحاالت 

لنيري و مع الصعوبة التي يكتنفيا اثباث الواقعة والضرر سواءا كان النقل البري أو البحري أو ا

غير الناقل بالطائرة ، فقد  األخرىىل وقع أثناء فترة النقل الجوي أو الفترات الذي نجم عنيا 

ا لعقد النقل الجوي يحتوي عمى النقل البري ذوضعت اتفاقية مونتلاير قرينة قانونية مفادىا أنو تنفي

نو يفترض في ىذه الحالة أن الضرر الذي وقع لمبضائع قد وقع خالل أو البحري أو النيري فإ

، و يجوز تقديم قرينة بسيطة كدليل 1999النقل الجوي، وبالتالي تطبق قواعد اتفاقية مونتلاير 

من اجل دحض مسؤوليتو ، كما يستطيع تقديم أدلة عمى أن حدوث الواقعة كان في فترة النقل 

 2.البري أو البحري أو النيري 

 تحقق الضرر  :أما الشرط الثالث

                                                           
أساس مسؤولٌة الناقل الجوي وحاالتها ، مداخلة فً ملتقى دولً بعنوان الطٌران المدنً " عبد المجٌد خلف منصور العنتري 3

1 21ص 2012أفرٌل  25.26.27فً التشرٌعات  الوطنٌة واالتفاقات الدولٌة ، اإلمارات العربٌة المتحدة ، 
  

. 27صعبد المجٌد خلف منصور العنتري ، المرجع نفسه ،   2  
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وقد  لحق بالبضائع ووصمت عمى خير طبيعتيا األصمية، إن تحقق الضرر معناه أن شيء ما

أوردت كممة  1999من اتفاقية مونتلاير  18/2حددت الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر 

التمف والضياع فضال من تعييبيا وىي عبارة عن حاالت وصور الضرر الذي قد يمحق األذى 

بالبضائع، ويقصد بالتمف الضرر قد يكون من أثره عدم االستفادة واالنتفاع بالشيء أو 

أما الضياع فيو عدم وجود البضائع لدى الناقل مع عدم عممو بمكان وجودىا ، كأن استخدامو، 

يتم تسميميا لشخص أخر أو تسرق أو تسمم المجيول غير المرسل إليو ، أما التعييب فيو فقدان 

بالشيء وار من االنتفاع بو بحيث ال يحول ىذا العيب أو العالشيء لقيمتو لعيب أو عوار لحق 

 1.استخدامو 

 

 األساس الذي تقوم عميو مسؤولية الناقل الجوي : بحث الثاني مال

اختمف أساس المسؤولية عبر التاريخ من دولة إلى أخرى ، فقد كانت جل الدول تطبق في بادئ 

نية خاصة بالنقل الجوي بصفة عامة، وكانت و األمر القواعد العامة لمقانون ، لم توجد قواعد قان

الجوي مسؤولية عقدية أساسيا الخطأ، إذ ال يمتزم الراكب أو صاحب تعتبر مسؤولية الناقل 

البضاعة بإقامة الدليل عمى خطأ الناقل بل يمتزم بإثبات نشوء االلتزام في ذمة الناقل وعدم قيام 

الناقل بتنفيذه فإذا اثبت ذلك انعقدت مسؤولية الناقل الجوي إال إذا كان سبب عدم التنفيذ راجع 

 2.ال دخل إلرادتو فيوإلى سبب أجنبي 

                                                           

  1 29عبد المجٌد خلف منصور العنتري ، المرجع السابق ، ص 
2
 Jacque Navau , droit du transport aérien international , Bruylant , Bruxelles, 1980,p17 
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لم يكن  إذتطبيق مبادئ الشريعة العامة  إلىالمحاكم  اضطرتأمريكي فقد  ألنجموأما النظام 

ىو موجود اليوم بالقانون الجوي أو مسؤولية الناقل الجوي ويتوقف أساس المسؤولية  يعرف ما

وأمريكا يرى أنو إذا  عمى صفة الناقل وعمى موضوع النقل، فإن النظام القانوني لكل من انجمترا

كان محل العقد نقل األشخاص فإن مسؤولية الناقل الجوي تعتبر مسؤولية تقصيرية أساسيا 

ن اعتماد كل من القانون  اإلىمال وىنا عمى المضرر إثبات الضرر وذلك بإقامة الدليل وا 

قل الجوي االنجميزي واألمريكي عمى المسؤولية التقصيرية يرجع أساسا عمى وجوب التزام النا

 1.بضمان سالمة الركاب ال يتولد عن عقد النقل و إنما ينشأ عن القانون مباشرة 

وأسست أحكام أخرى مسؤولية الناقل الجوي عمى أساس الخطأ سواء كان الخطأ مفترضا أو 

، كما أسست بعض أحكام لممسؤولية الناقل الجوي عمى أساس فكرة الخطر  اإلثباتواجب 

وجعمت مسؤولية موضوعية عمى األضرار التي تمحق باألشخاص و البضائع حتى ولو لم يثبت 

 .أي خطأ من جانبو ، وىذا ما اعتمده النظام القانوني لممالحة الجوية في سويسرا

متضمن قيام المسؤولية عمى أساس الخطأ و الثاني  األولوىذا ما سوف نتطرق لو في مطمبين 

 .قيام المسؤولية عمى أساس المخاطر 

 قيام المسؤولية عم  أساس الخطأ: المطمب األول 

إن عدم وجود تقنين خاص بالمالحة الجوية جعل كثير من الدول تعتمد عمى التشريع العام، 

أساس الخطأ المفترض الذي يعني أن عمى أساس التقنين المدني والمسؤولية تعتبر عقدية عمى 

إثبات فقط التزام الناقل الجوي بعدم تنفيذ العقد وىذا ما المتضرر سواء كان راكبا أو شاحنا 
                                                           

1
 Jacque Navau , droit du transport aérien international , Bruylant , Bruxelles, 1980,p19 
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ن الدولي كإثبات مسؤولية في عنق و سوف نتطرق لو في الفرع األول تطور فكرة الخطأ في القان

 1 .الناقل الجوي إلخالئو بالتزاماتو 

 

 

 أساس الخطأ في القانون الدولي: األول الفرع

ىذه الدول لمتشريع الخاص  افتقادطبيعة المسؤولية من دولة إلى أخرى كان نتيجة إن اختالف 

بالنقل الجوي ، إذ كان تطبيق التشريعات العامة ىو السائد ، ففي فرنسا مثال كانت النصوص 

قة بالنقل البري ، وتعتبر مسؤولية ىي األحكام المطب 1707المتعمقة بالتجارة الصادرة عام 

الناقل الجوي طبقا ليذه األحكام مسؤولية عقدية أساسيا الخطأ المفترض و بالتالي ترتيب 

مسؤولية الناقل بمجرد إثبات الراكب نشؤ االلتزام وعدم وفاء الناقل بتنفيذ عقده إال في حالة إذا 

   2.في عدم تنفيذ العقد  الناقل فيو كان سبب إلرادةثبت أن سبب أجنبي ال دخل 

بحرية مطمقة في التعاقد وفقا ليذا القانون كان الناقل الجوي ففي القانون االنجميزي كان يتمتع 

سواء كان الناقل عام أو الناقل الخاص الحق في تحديد مسؤوليتو والمبمغ محدد لتعويض 

 3.الضرر ولو اشتراط اإلعفاء النيائي من المسؤولية 

وذلك لمخالفتو النظام العام وسمح أما القانون االمريكي قد منع شرط اإلعفاء من المسؤولية 

بتحديد التعويض عمى أن يكون معقوال ومناسبا، ما القانون الفرنسي وقد أباحت التشريعات 

                                                           

. 25المرجع السابق ، ص هشام فضلً ،  1  
1
Rosine de barbeyrac . droit aérien , organisation et accords internationaux , Jean mermoz formationPN,1998 :p78.  
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شروط خاصة بتحديد التعويض واإلعفاء من  1924ماي  30المالحية الصادرة بتاريخ 

ة القوة القاىرة كالمخاطر الجوية و األخطاء المالحية ، لكن تبقى مسؤولية المسؤولية في حال

 1.قائمة حيال األخطاء الشخصية 

 

كان عديد من فقياء القانون الدولي حاولوا اقتباس قاعدة الخطأ في المسؤولية الموجودة في 

األخطاء إذ لم يميزوا بين نوعين من  اأخمطو القانون الداخمي ونقميا إلى القانون الدولي ، ولكنيم 

فالخطأ قد يقع بشكل عمدي وتنعقد المسؤولية عمى  اإلثباتبين الخطأ المفترض والخطأ الواجب 

 .أساس الخطأ عند التقصير، وقد يقع الخطأ بشكل غير عمدي 

يجادوجود قواعد قانونية دولية موحدة لتسييل  إلىليذا كان في الحاجة ضرورية  حمول  وا 

وذلك بغرض استقرار المراكب القانونية ، لممسائل المتعمقة بعبور الطائرات عمى حدود الدول 

في وارسو وسميت باسميا اتفاقية وارسو  1929كان تحقيق ذلك بتاريخ الثاني عشر أكتوبر 

ووحدت ىذه االتفاقية الحكام القانونية .2 1933التي أصبحت نافذة في الثالث عشر من فبراير 

كان اليدف من ىذا التوحيد ىو وضع حد لممصالح المتعارضة بين الجوي، و لمسؤولية النقل 

 .الناقمين الجويين من ناحية مستعممي الطائرة 

مسؤولية الناقل الجوي تقوم عمى أساس الخطأ المفترض ، و يعفي المسافر أو الشاحن من 

ناقل ثالث المواد من السابعة تقديم أي دليل عمى وجود الخطأ من أي نوع كان من جانب ال

وكان ذلك في مصمحة الركاب و الشاحنين و من اجل  19-18-17عشر الى التاسعة عشر 
                                                           

. 171ص  1994الجامعة الحدٌدة للشر ، اإلسكندرٌة ،  محمد هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، دالر  1 
1

 Rosine de barbeyrac . droit aérien , organisation et accords internationaux , Jean Mermoz formationPN,1998 :p79.  
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اعفاء فرصة لمناقل الجوي بإثبات أنو وتابعيو قذ اتخذوا كل االحتياطات الضرورية لتجنب وقوع 

ة عشرين دي الماالضرر أو كان من المستحيل تفاديو أو بسبب الضرر نفسو منحت االتفاقية ف

والواحد والعشرين مبدأ األول قرينة قاطعة في يد المتضررين ، وحددت قيمة التعويض الذي 

 1.يمتزم بو الناقل وفق المادة الثانية والعشرين 

أو تحديد مبمغ التعويض غير  اإلعفاءوحتى ال يتيرب الناقل الجوي من مسؤوليتو عن طريق 

الناقل الجوي من  إعفاء إلىاقية بطالن الشرط الذي ييدف من االتف 23مستحق ، قررت المادة 

 2.المسؤولية وتمك التي ترمي إلى وضع حد لمتعويض أقل من الذي حددتو االتفاقية 

ذاوال يستفيد من النظام سوى الناقل حسن نية  من الحد  االستفادةثبت سوء  نيتو استمتع عمية  وا 

من المسؤولية  باإلعفاءمن التمسك األقصى لمتعويض الذي حددتو االتفاقية، وكذلك يحرم 

كتقديم دليل عمى أنو وتابعيو اتخذوا كل االحتياطات الضرورية لتفادي وقوع الضرر أو كان من 

 .المستحيل اتخاذىا أو من المستحيل تفادي ىذا الضرر 

لم يمس ىذا  1955سبتمبر  28الموقع في الىاي في  البرتوكول وقد تم تعديل بمقتضى 

التعديل أساس المسؤولية حيث ظمت قائمة عمى أساس الخطأ المفترض لكن أجازت لمناقل 

الجوي إدراج في العقد شرطا يعفيو من المسؤولية عن األضرار الناشئة عن العيب الذاتي في 

انو  بإثباتية وذلك السماح لو البضاعة ، كما خفف من عقوبة مسمطة عمى الناقل سيئ الن

من المسؤولية ، وكان ىذا  إعفاءمن اجل الضرورية لتنافي وقوع الضرر  اإلجراءاتاتخذ كل 

                                                           
1
Rosine de barbeyrac . droit aérien , organisation et accords internationaux , Jean Mermoz formationPN,1998 :p79.  
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كول في صالح الناقمين ولم يقدم لمراكبين والشاحنين سوى أنو رفع الحد األقصى و البروت

 1.لمتعويض الذي يمتزم بو الناقل 

 7111أساس الخطأ في اتفاقية مونتلاير  :الفرع الثاني

عمى ان مسؤولية الناقل الجوي أساسيا فكرة المخاطر كما أنيا  1999ركزت اتفاقية مونتلاير 

أبقت المسؤولية عمى أساس الخطأ قائمة، وتحمل التبعة المسؤولية الموضوعية، حيث أن الناقل 

إلثبات خطتو من قبل المتضرر الجوي تقع مسؤوليتو بمجرد وقوع الضرر ودون حاجة الى 

 2.حيث مسؤولية الناقل تكون مفترضة بحيث ال يجوز دفعيا 

تبين أن أساس مسؤولية الناقل  1999من اتفاقية مونتلاير  18،19،21عند استقراء المواد 

 :الجوي قد تم تعديميا كمية بموجب ىذه االتفاقية اذ تفرق بين الحاالت التالية

فيما يتعمق باألضرار الالحقة بالبضاعة كالتمف أو  1999قية مونتلاير من اتفا 18وفق المادة 

 .الضياع أو في تعبئتيا فإن مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية موضوعية قواميا الضرر 

يكون الناقل مسؤوال عن الضرر الذي ينشأ عن "  1999من اتفاقية مونتلاير  19تنص المادة 

التأخير في نقل الركاب أو األمتعة أو البضائع بطريق الجو في نقل الركاب أو األمتعة أو 

البضائع بطريق الجو ، غير أن الناقل ال يكون مسؤوال عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير اذا 

و اتخذ ىو تابعوه ووكالؤه كافة التدابير المعقولة الالزمة المعقولة لتفادي الضرر الذي أتبث أن

                                                           

. 182المرجع نفسه ، ص / محمد فرٌد العرٌنً  1  
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ينشأ عن التأخير إذا تبث أنو اتخذ ىو تابعوه ووكالؤه كافة التدابير المعقولة الالزمة المعقولة 

 "لتفادي الضرر أو إنو استحال عميو أو عمييم اتخاذ مثل ىذه التدابير

التأخير في نقل الركاب أو البضائع فإن االتفاقية أبقت عمى الطبيعة العقدية  فيما يتعمق برحالت

لمسؤولية الناقل الجوي عمى أساس الخطأ العقدي المفترض الذي يقبل اثباث العكس أي أن 

أو السمع  مسؤولية الناقل الجوي تنعقد في حالة الضرر الناشئ في نقل الركاب أو األمتعة 

لم يقدم الناقل الجوي الجوي تبريراتو بأنو ىو وتابعيو ووكالئو اتخذ كل اإلجراءات  البضائع، ماو 

والتدابير من أجل تفادي الضرر أو أنو كان من المستحيل اتخاذ مثل ىذه التدابير مع شركائو 

 .ووكالئو 

 أساس الخطأ في التشريع الجزائري: الفرع الثالث

حول توحيد  1929أكتوبر  12ارسو المؤرخة في صادقت الجزائر عمى االنضمام االتفاقية و 

سبتمبر  28كول الىاي الدولي المؤرخ في و بعض القواعد المتعمقة بالنقل الجوي الدولي وبروت

مارس  02المؤرخ في  64/76: وذلك بالمرسوم رقم  98/06وذلك بالمرسوم رقم  1955

 1998جوان  27رخ في المؤ  98/06وقد تم تحيين قوانينيا بإصدار القانون رقم   ،1964

جويمية  15في  15/14الذي يحدد القواعد المتعمقة بالطيران المدني المعدل والمتمم بقانون رقم 

2015 .1 

التي تصيب المسافرين أو البضائع  األضرارواعتبر المشرع الجزائري الناقل الجوي مسؤوال عن 

طأ الناقل الجوي حتى يستفيد عمى المتضرر إثبات خ وتابعيونتيجة خطأ ارتكبو ىو و وكالئو 
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ذا برر الناقل الجوي أنو اتخذ ىو وتابعيو كل التدابير واالحتياطات الضرورية  من التعويض، وا 

 .من أجل تفادي الضرر يعفي من المسؤولية

بجميع جوانيبيا بمقتضى  1929قد حدا حدو اتفاقية وارسو ويتضح ىذا أن المشرع الجزائري 

و المتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية  1964مارس  02خ في المؤر  64/74المرسوم رقم 

حول توحيد بعض القواعد المتعمقة بالنقل بالنقل الجوي  1929أكتوبر  12وارسو المؤرخة في 

و التي تقوم أساسا عمى أن  1955سبتمبر  28كول الىاي الدولي المؤرخ في و الدولي وبروت

مسؤولية الناقل الجوي تقوم عمى أساس الخطأ المفترض و التي ىي أصال في غير صالح 

 1.عدم خطئو ىو وتابعيو ووكالئو  إثباتالمتضررين إذ يعفى الناقل من المسؤولية في حالة 

 عم  أساس المخاطرقيام المسؤولية : المطمب الثاني

 إلىكان االختالف ىو السيمة الواضحة في تحديد مسؤولية الناقل الجوي مما ظيرت الحاجة 

نظمة الحاكمة لمسؤولية مالوصول ألحكام القانونية الموحدة ميمتيا التنسيق والتوفيق بين ال

 .الناقل الجوي وتحقيق التوازن بين مصالح الناقمين والراكبين والشاحنين 

وذلك بعدما تحدد  1955كرة المسؤولية عمى أساس المخاطر جاءت وفق اتفاق مونتلاير غن ف

عدم  إلى، األمر الذي أدى بالواليات المتحدة األمريكية "اتفاقية الىاي"نسبة التعويض في 

وحتى ال يخسر االتحاد الدولي 2 1929التوقيع عمييا و رغبتيا في االنسحاب من اتفاقية وارسو 

عضوية الواليات المتحدة األمريكية سارع إلقناع عدد كبير من شركات الطيران بضرورة االتفاق 
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الناقل الجوي المسؤولية  مسؤوليةعمى التوقيع مع ىيئة الطيران المدني األمريكي من أجل جعل 

 .1الموضوعية 

غمى  الخطأعمى أساس  المسؤوليةية من وبذلك يكون ىذا االتفاق قد قمب طبيعة المسؤول

وىذا ما سوف نتطرق غميو في ىذا . 2التبعة وتحكم  الخطأمسؤولية موضوعية قواميا فكرة 

المطمب في ثالثة فروع، األول أساس المخاطر في القانون الدولي، والثاني أساس المخاطر في 

 .زائري أما الثالث نتطرق الى في التسريع الج 1999اتفاقية مونتلاير 

 أساس المخاطر في القانون الدولي : الفرع األول

كان ضروري تحديث نظام مسؤولية الناقل الجوي يعرف نوع من األمن و االستقرار وتناقصت 

وذلك بعد تيديد  1955حوادث الطيران وىذا ما حدث بتوقيع بروتوكول الىاي في سبتمبر 

اتفاقية وارسو بسبب ضآلة حد المسؤولية وعدم الواليات المتحدة األمريكية باالنسحاب من 

تناسبو مع التطورات الحديثة مما سارع االتحاد الدولي اإليجاد حمول فعمية مع ىيئة الطيران 

وىذا ما تم بفعل التوقيع عميو بمقتضى  األمريكي من أجل تعويض مناسب والئق بالمتضرر

ؤولية الناقل الجوي منعقدة عمى و بمقتضاه أصبحت مس 1966ماي  4لاير في تاتفاقية مون

  3.أساس الخطر في نقل البضائع بعدما كانت في السابق متعددة عمى أساس الخطأ

ليست تشريعا دوليا وانما ىي اتفاق خاص بتعديل قواعد وحدود  1966وبما أن اتفاقية مونتلاير 

من اتفاقية وارسو  22/1و مبالغ التعويض وذلك تبعا لفقرة االولى من المادة الثانية والعشرين 
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، بدت أمور واضحة 1بين األفراد أمام المرافق العمومية  والتي خمقت نوع من عدم المساواة ما

و ما احتوت عميو  1929ىو موجود في اتفاقية وارسو  من أجل إزالة ىذا التعارض بين ما

 . 1966اتفاقية مونتلاير 

تمر دولي في جواتيماال والذي يعرف بالوثيقة بروتوكول ؤ انعقد م 1971مارس  08وبتاريخ 

جواتيماال سيتي المعدل االتفاقية وارسو وبموجب ىذا البروتوكول أصبحت مسؤولية الناقل 

فيما يتعمق بالحوادث التي الخطر ال الخطأ فكرة  أساسالجوي مسؤولية موضوعية قائمة عمى 

كذلك األضرار التي تمحق بالبضائع أو تمفيا ،  تؤدي إلى وفاة الراكب أو إصابتو بأذى بدني و

ال يستطيع الناقل الجوي التحمل من مسؤوليتو إال إذا اثبت ىذا التأخير أن سبب الضرر راجع 

 2.لخطأ و مساىمة المتضرر نفسو 

نقل المسؤولية الموضوعية لمناقل الجوي بالنسبة ل 1971تبنى بروتوكول جواتيماال سيتي 

انتيج  1975يث تصبح قائمة عمى أساس الخطر ، فإن بروتوكول مونتلاير أمتعتيم حالركاب و 

، ت ىي كذلك قائمة عمى أساس الخطرذات المنيج بالنسبة لنقل البضائع ، حيث أصبح

ن مسؤولية الناقل عن األضرار التي تصيب البضاعة نتيجة أعمى " فنصت المادة الرابعة منو 

ن الواقعة المسببة لمضرر قد حدثت أثناء فترة النقل ىالكيا أو ضياعيا أو تالفيا مادامت أ

يرجع ألسباب  ال اذا أثبت أن الضررإمن المسؤولية وال يستطيع الناقل الجوي التحمل " الجوي 

طبيعة البضاعة، أو عيبيا الذاتي سوء تغميف بضاعة من جانب الشخص الغير الناقل : التالية 

                                                           

  1 07هشام فضلً ، المرجع السابق ، ص
. 298هانً محمد دٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ص   2  
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النزاع المسمح أو أي عمل صادر عن السمطة العامة أو تابعيو أو وكالئو ، أعمال الحرب أو 

   1.ذو صمة بالبضاعة من حيث دخوليا أو خروجيا من المطار أو أثناء فترة عبورىا بو 

  7111أساس المخاطر في اتفاقية مونتلاير : الفرع الثاني

ي الدولي إن وجود التنازع بين االتفاقيات والبروتوكوالت الخاصة بتنظيم المالحة والنقل الجو 

وذلك بسبب عدم مطابقة بين الدول المصادقة عمى االتفاقية األصمية و الدول المصادقة عمى 

البروتوكوالت، أثار إشكالية أييما يطبق مما يعرف بتنازع القوانين و ىذا كان سبب في تيديد 

صيغة  إيجادالتي سعى عمى القائمين عمى ىدم مبدأ توحيد القواعد القانونية لمنقل الدولي الجوي 

 2.لتوحيد اآلليات الحاكمة لمنقل الجوي الدولي 

ولية جديدة في لمناقشة مشروع اتفاقية د 1999ومن أجل ذلك انعقد مؤتمرا دوليا في مونتلاير 

، و يد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، والتي انتيت باالتفاقية الخاصة بتوحمجال النقل الدولي

الواردة في االتفاقيات والبروتوكوالت المعدلة ليا  أحكام المسؤوليةجمعت ىذه االتفاقية جميع 

الحياد عنيا ما نصت عميو الفقرة األولى من المادة  أو، ال يجوز لمناقل التيرب أو نفييا سابقا

 . 21/1الواحدة و العشرين 

االتفاقية خرجت عمى ىذا الفاصل وذلك في حالة ما تجوز المضرر المطالبة  أنغير 

فجعمت المسؤولية شخصية قواميا الخطأ المفترض وفق الفقرة  ألفعويضات أكثر من مائة بالت

، وان كان ىذا الحكم في الظاىر في مصمحة 3 21/2الثانية من المادة الواحدة وعشرين 

                                                           

. 09هشام فضلً ، المرجع نفسه ، ص  1  
. 12أمانً احمد عبدهللا موسى ، المرجع السابق ، ص   2  
. 319محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص  3  
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لو حق المطالبة بتعويض يجاوز الحد األقصى سوى إثبات ذلك حتى تنعقد  إذالمضرر 

 اإلعفاء بالتاليو لمناقل نفي قرينة  أجازت االتفاقيةقة غير ذلك ألن مسؤولية الناقل ، لكن الحقي

 لتفاديمن المسؤولية وذلك بإثبات أنو ووكالئو وشركائو اتخذوا كل التدابير و االحتياطات 

 1 .الضرر و كان من المستحيل عمييم اتخاذىا 

 أساس المخاطر في التشريع الجزائري: الفرع الثالث

و البروتوكوالت الدولية في تنظيم المالحة الجوية ىو محاولة ايجاد صيغة  إن ىدف االتفاقيات

لمتقارب بين األنظمة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي بين الناقمين الجويين و مستعممي الطائرات 

بالتالي تي تقوم أساسا عمى الخطأ المفترض، و صادق المشروع الجزائري عمى اتفاقية وارسو ال

البضائع وع الجزائري الناقل الجوي مسؤوال عن األضرار التي تمحق بالركاب و اعتبر المشر 

األمتعة نتيجة خطأ ارتكبو ىو وتابعيو، نرى ان المشروع الجزائري حدا حدوا اتفاقية وارسو و 

أثبت الناقل ذا أساس المخاطر، إالتي تعتمد عمى أساس الخطأ المفترض وليس عمى  1929

كل اإلجراءات والتدابير من أجل تفادي الضرر أو استحالة عميو الحال الجوي أنو وتابعيو اتخذ 

 2.يعفي من المسؤولية 

نقل البضائع والواضح أن ىذه  إلىعمى المتضررين خاصة بالنسبة  األمروىذا ما يصعب 

القاعدة ال تخدم إطالقا الضحية المتضرر، وتعطى كل الفرص لمناقل الجوي بإثبات في شتى 

 .المجالت الالزمة مما يعفيو من المسؤولية 

                                                           

. 332خرشً عمر معمر ، أحكام مسؤولٌة الناقل الجوي فً التشرٌع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  1  
319محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص 2  
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وليذا كان عمى المشروع الجزائري مواكبة التطورات الحاصمة في تحيين النصوص القانونية 

والتخمي عن نصوص  1999لجوية وفق ما جاءت بو اتفاقية مونتلاير المتعمقة بتنظيم المالحة ا

 .سنة  70الذي يزيد عمرىا عن  1929اتفاقية وارسو 

بنصوص جديدة فيما يتعمق باألحكام المسؤولية ال يستطيع  1999حيث جاءت اتفاقية مونتلاير 

   .موضوعية قائمة عمى أساس فكرة الخطر الناقل الجوي التحمل من المسؤولية

 



 

:الفصل الثاني  

األحكام االجرائية 

 لمسؤولية الناقل الجوي
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 األحكام االجرائية لمسؤولية الناقل الجوي : الفصل الثاني

ال يخمو أي تشريع من المسؤولية، إذ تظير صوره من خالل استقرار المجتمع نفسو ليذا    
بتنظيم ذلك عمى نحو ال يخل بالتوازن بين  1999مونتلاير  اىتدى واضعي أحكام في إتفاقية

، من أجل استمرار متضرر سواء كانوا ركاب أو شاحنينمصالح الناقل الجوي و بين مصالح ال
تبني أحكام قانونية الناتجة عن المسؤولية ، وتتمثل خاصة بجبر وديمومة المالحة كان الزما 

وىذا ما سوف أتطرق  1.بالتعويض  بااللتزامك إال الضرر الذي يمحق بالمتضرر وال يكون ذل
ر و الثاني حول القيمة التعويض إليو في مبحثين األول حول دعوى المسؤولية عن األضرا

 .اإلعفاء عن المسؤولية و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 335خرشً عمر معمر ، المرجع السابق ، ص 
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 دعوى المسؤولية عن األضرار: المبحث األول

عادة عندما ال يتم االلتزام بعقد النقل فمعنى ذلك أن اخفاق الناقل الجوي قد أخفق في تنفيذه    
فيذا ما يسبب الضرر لمركاب أو الشاحنين، وما عمى المتضررين سوى المجوء إلى القضاء 

صور دعوى . لرفع دعواىم من أجل رفع جبر الضرر الذي لحقيم وذلك بطمب  التعويض 
أطراف الدعوى الذي سوف نتطرق ليما في : تدور حول المسائل اآلتية أحكام المسؤولية

 .صاص القضائي ومواعيد رفع الدعوىالمطمبين األول أطراف الدعوى المسؤولية و الثاني االخت

 أطراف دعوى المسؤولية : المطمب األول

سؤولية الناقل لم تعتمد عمى أساس قانوني واحد يتم عميو قيام الم 1999إن إتفاقية مونتلاير   
الجوي بل العديد من األسس القانونية التي ليا ارتباط وثيق بموضوع النقل ونوع الضرر الالحق 
وبما ان تحديد طرق دفع المسؤولية مرتبط أساسا بتحديد اساسيا القانوني، غير أن اطراف 

ضاعة الدعوى محددين سابقا بالمدعي ىو الذي لحقو الضرر سواء كان راكبا أو شاحنا لمب
وبالتالي يريد استرداد أو جبر الضرر عن طريق رفع الدعوى التعويض والمدعى عميو ىو 

ول والثاني سوف نتطرق اليو بالتفصيل في الفرعين األ وىذا ما. 1الناقل الجوي بصفة عامة 
 .المدعي عميو

 المدعي: ولالفرع األ 

سواء كان راكبا بنفسو أو  في االصل أنو كل من أصابو الضرر وىو تحت وصاية الناقل الجوي
م الغير أو ورثة الراكب ليم الحق في رفع الدعاوي باعتبارىم من الغير في حالة وفاتو، مورثي

عقدية تنتقل إلييم مع تركتو و دعوى عن الضرر ىي دعوى الضرر الذي أصابو قبل الوفاة و 
لة نكون أمام في ىذه الحاأصابيم من جراء فرد من عائمتيم وىو الراكب و الشخصي الذي 
 .دعوى تقصيرية 

                                                           

  1 109هشام فضلً، المرجع السابق ، ص 



األحكام االجرائية لمسؤولية الناقل الجوي                        :              الفصل الثاني  
 

 
42 

في حالة نقل الركاب "  1999 من اتفاقية مونتلاير 29نصت في المادة  أنياكما 
، سواء دعوى لمتعويض ميما كان سندىا أياألمتعة والبضائع، ال يجوز رفع و 

بب عمل غير مشروع أو ألي سبب بمقتضى ىذه االتفاقية أو بناء عمى عقد أو س
المسؤولية المقررة في ىذه االتفاقية ، دون المساس  حدودإال وفقا لمشروط و  ،آخر

، وال يمكن بحقوق كل منيمبمسألة تحديد األشخاص الذين ليم حق المقاضاة و 
في أي دعوى كيذه بأي تعويضات جزائية أو ي تعويضات تخرج عن بالمطالبة 

 . 1 نطاق تعويض الضرر

ومع  1999من اتفاقية مونتلاير  29ع وتبعا لممادة اما بالنسبة لمنقل الجوي لمبضائ
مراعاة كل الحدودواالوضاع التي حددتيا ىذه المادة ، فانو يحق لكل من المرسل ، 
والمرسل اليو ادا كان اسمائيم مذكورة في قد نقل البضائع ان يرفعا دعوى المسؤولية 

ليما متابعة الناقل عمى اساس المسؤولية العقديةو في حالة عدم ذكر اسميما فيخق 
 الجوي عمى اساس المسؤولية التقصيرية

 المدعي عميو: الفرع الثاني

قبل التطرق لحالة وفاة الناقل في االصل العام فان الدعوى تقام عمى الناقل الجوي نفسو ، 

الجوي نعرف من ىو الناقل الجوي ؟ وفق الفقرة األولى من المادة األولى من اتفاقية مونتلاير 

نقل دولي ألشخاص أو األمتعة أو البضائع تقوم بو طائرة بمقابل "فإن الناقل الجوي ىو  1999

وتسري أيضا عمى النقل المجاني بطائرة ، الذي تقوم بو المؤسسة النقل الجوي إذن ىو كل من 

 .يقوم بالنقل الجوي الدولي 

                                                           

  1 1999من اتفاقٌة مونتلاير  29نص المادة  
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أي نقل "النقل الدولي "أما الفقرة الثانية من المادة تخص اغراض ىذه االتفاقية، تعني عبارة 

والمقصد النيائي، وفقا لمعقد المبرم بين األطراف، وقعتين إما في إقميم تكون نقطتنا المغادرة 

دولتين طرفين أو في إقميم دولة واحدة طرف، سواء كان أو لم يكن ىناك انقطاع لمنقل او كان 

ق عمييا في إقميم دولة ىناك نقل من طائرة إلى أخرى، وذلك إذا كانت ىناك نقطة توقف متف

ن لم تكن تمك الدولة طرفا   .أخرى ، حتى وا 

يعتبر النقل الذي يقوم بو عدد من الناقمين المتتابعين نقال "كما أن الفقرة الثالثة من نفس المادة 

واحدا ال يتجزأ إذا ما اعتبرتو األطراف عممية واحدة، سواء كان االتفاق بشأنو قد أبرم في صورة 

أو سمسمة من العقود، وال يفقد صفتو الدولية لمجرد وجوب تنفيذ أحد العقود أو سمسمة عقد واحدة 

 .منيا تنفيذا كامال داخل إقميم نفس الدولة 

 : ، وىمأما الفقرة الرابعة من نفس المادة تخص أيضا المنصوص عميو في الفصل الخامس

 النقل الجوي الذي يقوم بو شخص غير ناقل المتعاقد.  

 الناقل الفعمي –المتعاقد  الناقل. 

 المسؤولية التضامنية.  

 1 .مسؤولية كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعمي  

 

 
                                                           

. 1999نص المادة األولى من اتفاقٌة مونتلاير   1  
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  :حالة وفاة الناقل الجوي

في حالة وفاة " في حالة وفاة الشخص المسؤول  1999من اتفاقية مونتلاير  32نصت المادة 

التعويض، وفقا ألحكام ىذه االتفاقية الشخص الذي تقع عميو المسؤولية، يجوز أن تقام دعوى 

  1.ضد أصحاب الحقوق الشرعيين في تركتو 

 الناقل المتابع والناقل الفعمي: 

الفرق بين الناقل المتعاقد الذي ىو كل شخص يكون طرفا في  1999قد بينت اتفاقية مونتلاير 

لحساب الراكب أو االتفاقية مونتلاير ومبرم بعقد مع الراكب أو المرسل مركب عقد نقل خاضع 

المرسل، أما الناقل الفعمي ىو كل شخص أخر خالف الناقل المتعاقد والذي يقتضي أن يكون 

ىناك إذن من الناقل المتعاقد سواء جزء من النقل أو كل النقل دون ان يكون ىماك جزء لمناقل 

  2.المتتابع

إن يكون ىناك ترخيص ما لم يفترض  1999ووفق المادة التاسعة والثالثون من اتفاقية مونتلاير 

 .يقم الدليل عمى عكس ذلك 

أن كالىما "...التي تنص  1999من اتفاقية مونتلاير  40كما أن مسؤوليتيما قائمة وفق المادة 

خاضعان األحكام االتفاقية األول بالنسبة لمجمل عممية النقل موضوع العقد والثاني بالنسبة 

  3.ةعمى المسؤولية التضامني 1999من اتفاقية مونتلاير  41أما المادة "لمنقل الذي يقوم بو فقط 

                                                           

  1 1999من اتفاقٌة مونتلاير  32نص المادة  
  2 110هشام فضلً ، المرجع السابق ، ص 
  3 1999من اتفاقٌة مونتلاير  40نص المادة  
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مب إدخال الناقل األخر في أقيمت دعوى ضد واحد من ىذين الناقمين ، بحق لذلك الناقل أن يط

عمى أن تخضع اإلجراءات و اآلثار المترتبة  عمى ذلك لقانون المحكمة التي تتولى  ،الدعوى

  .1"نظر الدعوى 

الحالة التي يمكن الشخاص  1999خامسة واالربعون من اتفاقية مونتلاير كما حددت المادة ال

المتضررين الرجوع عمييم عندما يقوم بتنفيد النقل الجوي ناقمون متعاقدون و ناقمون فعميون 

فيما يتعمق بالنقل الذي يقوم بو الناقل الفعمي ، يجوز اقامة دعوى التعويض حسب "بقوليا 

عمى ذلك الناقل او عمى الناقل المتعاقد او عمييما معا متضامنين او  اختيار المدعي ، اما

فقط من ىذين الناقمين ، يحق لذالك الناقل ان يطمب  الدعوى ضد واحد أقيمتمنفردين ، واذا 

إدخال الناقل األخر في الدعوى ، عمى ان تخضع االجراءات و االثار المترتبة عمى ذلك لقانون 

 1"ر الدعوىالمحكمة التي تتولى نظ

 الناقمون المتتابعون: 

 من خالل الناقمون المتتبعون ىو ذلك النقل الذي يتم 1999من اتفاقية مونتلاير  39وفق المادة 

يكون بعدد من الطائرات عدة خطوط جوية مختمفة ويكون بمقتضى عقد واحد أو عدة عقود و 

 2.متتابعين

المدعي عميو في دعوى المسؤولية  فحددت 1999من اتفاقية مونتلاير  36أما بالنسبة لممادة 

ال يحق لمراكب أو ألي "  :التي يتم رفعيا بسبب النقل الجوي المتتابع لألشخاص بنص التالي

                                                           

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  45نص المادة   1  
. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  39نص المادة   2  
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شخص يستمد منو حقو في التعويض ، الرجوع إال الناقل الذي تولى النقل الذي وقع خاللو 

عاتقو المسؤولية عن الرحمة بأكمميا الناقل األول قد اتخذ عمى لم يكن ما ، او التاخير الحادث 

 .1"بموجب اتفاق صريح 

من  36/3أما في ما يخص نقل األمتعة فيحق لمراكب الرجوع عمى الناقل األول وفق المادة  

 لرجوع عمى الناقلاق في االستالم كما يحق لمراكب أو المرسل اليو الح 1999اتفاقية مونتلاير 

إليو الحق في الرجوع عمى الناقل  الذي  المرسلكب و من الرالكل فضال عن ذلك االخير و 

من خالليا التمف أو الضياع أو التعيب أو التأخير، ويكون ىؤالء  تولى مرحمة النقل التي وقع

  2.الناقمون مسؤولين بالتضامن تجاه الراكب أو المرسل أو المرسل إليو

 االختصاص القضائي ومواعيد رفع الدعوى: المطمب األول

بالتالي يمجأ قتضى عقد النقل تنعقد مسؤوليتو و يخل الناقل الجوي بتنفيذ التزاماتو بمحين 

الذي لحقو   المتضرر إلى القضاء من أجل رفع دعواه لتحصيل التعويض الذي يجبر الضرر

قدم الناقل الجوي الدليل عمى انتفائو، قد تبرأ ذمتو من قبل الركاب والشاحنين، ودفع  إذاأما 

ون شخصية قواميا الخطأ ارتباط وثيق باألساس الذي تستند اليو قد تك يرتبطمسؤولية بال

يتم التحمل منيا في حالة إثبات انتفاء الخطأ و إن كانت مادية أساسيا الخطر المفترض و 

  3.فيتحمل الناقل الجوي التبعية 

                                                           

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  36ص المادة ن  1  
. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  36نص الفقرة الثالثة من المادة   2  
. 407محمد فرٌد العرٌنً ، جالل وفاء محمدي ، المرجع السابق ، ص  3  
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ة عمى أساس الخطر ائمالتي تأخذ بنظام المسؤولية الموضوعية القو  1999غير اتفاقية مونتلاير 

حيث أخذت بمجموعة من  مسؤولية، إال أن االتفاقية جاءت بنظام جديد لمأو تحمل التبعة

 بقيمة  األسس القانونية التي قامت عمييا مسؤولية الناقل الجوي، حيث ربطت أساس مسؤولية

ن التوازن ذلك من أجل خمق نوع مالراكب أو إصابتو بأذى جسماني و  الناشئة عن وفاة األضرار

ىذا ما سوف ، و 1مصالح الناقمين من جية أخرىفين الركاب والشاحنين من جية و بين الطر 

الثاني مواعيد مسؤولية و اللمختصة في نظر في دعوى في فرعين األول المحاكم ا إليونتطرق 

  .رفع الدعوى

 المحاكم المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية: الفرع األول  

الحرية التامة لممدعي في اختيار المحكمة وفق المادة  1999 مونتلايرمنحت اتفاقية 
لمدعي ار اتعويض وفقا الختيتقدم دعوى ال"  33/1الثالثة والثالتون بنصيا عمى ان 
، أو أمام محكمة إقامة الناقل، إما أمام محكمة محل في إقميم أحدى دول األطراف

كز أعمال تم بواسطتو الذي لديو فيو مر مركز أعمالو الرئيسي أو أمام محكمة المكان 
 2" .، أو أمام محكمة مكان نقطة المقصدإبرام العقد

في  عمى وجوب توفر الشروط فنصت 33/2الثانية والثالثون أما بالنسبة لممادة 
الستفادة من حق رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع فييا مقره الرئيسي المتضرر ل

ي يريد المتضرر الت 1999عمى اتفاقية مونتلاير  منيا شرط وجوب مصادقة الدولة
الدائم لمراكب في وقت وقوع  ، وأن يكون محل اإلقامة الرئيسيرفع دعواه أماميا

                                                           

. 14المرجع السابق ، ص "أمانً أحمد عبد هللا موسى   1  
. 387محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص  2  
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كون شغل الناقل إليو و منو خطوطا لنقل الركاب جوا إما عمى متن طائرتو الحادثة ي
وان يزاول الناقل  1.الخاصة أو عمى متن طائرات ناقل أخر طبقا التفاق تجاري 

االول اعمالو في نقل الركاب جوا من مبان ستاجرىا او يممكيا الناقل ذاتو او ناقل 
 أخر يرتبط معو باتفاق تجاري

أي اتفاق بخالف " اتفاق تجاري "معنى عبارة  الثالثة من نفس المادةكما تؤكد الفقرة 
المشتركة لنقل  خدماتيمالجويين ويتعمق بتقديم  الناقميناتفاق الوكالة معقود بين 

وىو مكان " الدائم محل اإلقامة الرئيسي و "قرة معنى كما بينت نفس الف. الركاب جوا 
، وال تعتبر جنسية الراكب دائم لمراكب في وقت وقوع الحادثةالسكن األوحد الثابت وال

 2.العامل الحاسم في ىذا الصدد

خاصة  1999ومونتلاير  1929رسو بالنظر لممفروقات الواضحة بين االتفاقين واو 
وفاة أمام محكمة أن ىذه األخيرة  أعطت الحق لممتضرر في رفع دعواىم في حالة و 

يساعد كثيرا  1999 من اتفاقية مونتلاير 33الدائم طبقا لممادة المقر الرئيسي و 
ربح الوقت ومصاريف المكمفة خاصة ادا كانت المسافة بعيدة و المتضررين في 
التي تستغرقيا المحاكمة من تحقيقات وتعيين المجان والمحقيين في بالنظر الى المدة 

 .معرفة اسباب الحادث 

تضع اتفاقية مونتلاير شروط عديدة الختصاص محكمة موطن المدعي بنظر دعوى و 
 :المسؤولية وىي 

                                                           

  1 113هشام فضلً ، المرجع السابق ، ص  
. 113هشام فضلً ، المرجع السابق ، ص   2  
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 الصابة، وال ينحصر مجال ىذا االختصاص االضافي في حاالت الوفاة أو ا
االضرار في نقل واألضرار التي تمحق بأمتعة الركاب، و يشمل حاالت التأخير، 

 .البضائع 
  إن االختصاص االضافي ينعقد لممحكمة التي توجد فييا محل االقامة الرئيسي

 .و الدائم لمراكب وقت وقوع الحادث 
  يشترط عند مباشرة دعوى المسؤولية عمى أساس االختصاص القضائي

 .ل إقامة الراكب الرئيسي والدائم الخامس ان يكون لمناقل التجاري في مح
  الراكب الرئيسي و الدائم أن  إقامةيشترط االنعقاد االختصاص لمحكمة محل

مكيا الناقل ذاتو ويزاول فيو الناقل أعمالو لنقل الركاب جوا من مبان يستأجرىا أو يم
  .أو ناقل أخر يرتبط معو باتفاق تجاري

من االتفاقية االلتجاء الى  34فق المادة من قواعد االختصاص و كما انو و استثناءا 
 :يمي  شرط التحكيم في نقل البضاعة بيد أنيا اشترطت ما

 .أن يكون االتفاق عمى التحكيم مكتوبا  – 1

من  33أن تتم إجراءات التحكيم في إحدى جيات االختصاص عمييا في المادة  2
  .االتفاقية وفقا الختيار المحتكم 

 1 1999أن تطبق المحكمة أو ىيئة التحكيم قواعد اتفاقية مونتلاير  -3

لمتفاقية عمى  انو يحق استفادة بمبمغ يوازي او  22كما منحت الفقرة السادسة من م 
 بعض تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي االرى التي تكبدىا المدي بما فييا الفوائد

                                                           

  1 359خرشً عمر معمر ، المرجع السابق ص 
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  مواعيد رفع دعوى المسؤولية: الفرع الثاني 

نقطة  الىالوصول  تاريخيسقط الحق في التعويض أذا لم ترفع الدعوى خالل سنتين من 
او من التاريخ الذي توقفت فيو عممية التاريخ الذي يجب أن تصل فيو الطائرة من المقصد أو 
في تحديد مواعيد الدعوى بين  1 1999من اتفاقية مونتلاير  35/1حسب المادة النقل ىذا 

التي رفعت أماميا عمى أن المحكمة  35 المادة الفقرة الثانية من و التقادم ، كما حددت السقوط
 2. و البضائع واالمتعةالركاب نقل دة وتنطبق ىذه األحكام عمى طريقة حساب ىذه الم دعوى ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

من اتفاقٌة مونتلاير  35نص المادة  1  
. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  35نص الفقرة الثانٌة من المادة  2  
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 تحديد قيمة التعويض واإلعفاء من المسؤولية: المبحث الثاني 
الذي سببو لممتضرر ، وذلك عن طريق التعويض  بإصالح الضرر يمتزم المدعى عميو     

النقدي اذا استحال ارجاع الحالة التي كان عمييا الوضع قبل وقوع الضرر إذ في مثل ىذه 

الحاالت يقوم المدعي برفع دعواه أمام القضاء من أجل الحصول عمى تعويض مناسب لما 

الخطأ ىو وتابعيو تنعقد دليل انتفائو من  ، وفي حالة إخفاق الناقل بإثباتالضررمن لحقو 

  1.بالتالي عميو التعويض الضرر الذي يمحق بركاب و شاحني البضائع واألمتعة مسؤوليتو، و 

 وىدا ما سنتناولو في مطمبين االول تحيد قيمة التعويض والثاني االعفاء من المسؤولية

 تحديد قيمة التعويض: المطمب األول 

ول  حدود قصوى يمتزم بيا الناقل الجوي بدفعو من التعويض 1929وضعت اتفاقية وارسو 

أما  .يتحصل المتضرر عمى الحد االقصى اال ادا كانت قيمة الضرر مساوية لو او تتجاوزه 

قد نصت عمى الحاالت التي يتجاوز فييا الحدود القصوى لمتعويض، أما  1999اتفاقية مونتلاير 

ووضع حدا لمتعويض الذي يتحممو الناقل  1929ة وارسو المشرع الجزائري أخذ حذو االتفاقي

 . 2الجوي و ال يجوز النزول عنو حسب العقد التفاقي

 والتشريع الجزائري  9191وارسو قيمة التعويض غي اتفاقية : الفرع األول 

                                                           

. 335أمانً احمد عبد موسى ، المرجع السابق ، ص   1
  

.  338أمانً احمد عبد موسى ، المرجع السابق ، ص 2  
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فان المضرور ال يحصل عمى الحد ، ليا البروتوكوالت المعدلةو  1929وفقا التفاقية وارسو 
اذا كانت قيمة الضرر مساوية لو او تتجاوزه ، اما في حالة اذا كن الضرر اقل  االقصى اال

حددت ىذه فانو ال يحصل  اال عمى القيمة االخيرة وفق المبدا التعويض عمى قدر الضرر كما
 : االتفاقية الحدود القصوى لمتعويض كما يمي 

تعويض مائة ألف وحدة حالة وفاة الراكب أو إصابتو بأذى جسماني يكون الحد األقصى لم
 إما( بالنسبة لمدول األعضاء في صندوق النقد الدولي)عن كل راكب حقوق سحب خاصة 
مميون  فالحد االقصى لمتعويض في صندوق النقد الدولي األعضاءبالنسبة لمدول غير 

في  900 تسعمائةميمغراما من الذىب عيار  65.50وخمسمائة ألف وحدة نقدية مكونة من 
 .األلف عن كل راكب 

تكون قيمة التعويض محدودة بمقدار ألف وحدة حقوق سحب عن كل راكب في حالة ىالك 
) المسجمة والغير المسجمة تأخيرىا، وال فرق بين األمتعة ضياعيا او  األمتعة أو تمفيا أو

 (الف وحدة نقدية 15بالنسبة لمدول غي األعضاء في صندوق النقد الدولي 

غرام في حاالت وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيمو  17الحد األقصى لمتعويض يكون 
وحدة نقدية في حالة عدم عضوية  250والبضاعة او تاخيرىا ضياع، تمف أو ىالك ىالك ، 
 .لصندوق النقد الدولي الدولة 

وحدة نقدية عن  22500وحدة حقوق سحب خاصة أو  4150د األقصى لمتعويض يكون الح
ءا كانت الدولة عضوا أو غير عضو في صندوق النقد الدولي عن كل األضرار كل راكب سوا

وتعتبر ىده الحدود القصوى لمتعويض باطمة في حالة 1.الناشئة عن التأخير في نقل الركاب 
 .وجود شرط لمنزول عنيا

  :الحاالت التي يمكن تجاوزىا لمتعويض منيا 1929كما حددت اتفاقية وارسو 

                                                           

. 325محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص   1  



األحكام االجرائية لمسؤولية الناقل الجوي                        :              الفصل الثاني  
 

 
53 

  وما يتعمق بنقل االشخاص اذا  21/2وفق الفقرة الثانية من المادة الواحدة و العشرون
قدم المضرور ادلة عمى ان قيمة الضرر تتجاوز الحد االقصى المقرر ، وىو مائة الف 

او وحدة حقوق سحب خاصة وفشل الناقل الجوي وتابعيو ووكالئو في دفع مسؤوليتو 
  .غيرالضرر ناشئ عن خطا ال ان اثبات

  ويتعمق بنقل األمتعة  3و22/2 من المادة الواحد والعشرين و الثالثة فقرة الثانية الوفق
ر عند تسميم األمتعة أو البضاعة إلى الناقل و المسجمة والبضاعة في حالة تقديم المضر 

فع مبمغ بدتو في تسميميا عند نقطة الوصول و بيان خاص يوضح فيو مصمح مبتقدي
 1.في ىذه الحالة يمتزم الناقل بدفع قيمة المبمغ المعمن مر و إضافي إذا اقتضى األ

 بأنو في حالة التأخير في نقل  22/5 فقرة الخامسة من المادة الثانية والعشرونوفق ال
بفعل أو امتناع من جانب  تأخيرىااألمتعة أو او ضياع الركاب أو حالة ىالك أو تمف 

او برعونة تكون مدركة ان ضرر سينجم بقصد احداث ضرر الناقل أو تابعو أو وكالئو 
يشترط في تابعي الناقل الجوي  عن ذلك حتما ال تسري الحدود القصوى لمتعويض و

  2.وظفتيم المتناع أنيم في نطاق ممارستيم لووكالئو أنيم في حالة وقوع الفعل أو ا

ان المدني كما ىو معروف بأن المشرع الجزائري انضم إلى اتفاقية شيكاغو المتعمقة بالطير 
المؤرخ في  8463رقم  بمقتضى مرسوم  1944 ديسمبر 07الدولي مباشرة بعد االستقالل يوم 

المتضمنة توحيد  1929أكتوبر  12، بعد ذلك انظم الى اتفاقية وارسو يوم 1963مارس  05
بعض القواعد المتعمقة بالنقل الجوي الدولي وبروتوكول الىاي الدولي وبالتالي تكون أحكام 

ل الجوي عمى أساس الخطأ المفترض، مع تحديد مبمغ معين ال يمتزم بدفع اكثر مسؤولية الناق
 منو ميما كانت قيمة االضرار الحاصمة

مع مراعاة "بنصيا  98/06من قانون  155المعدل والمتمم في المادة  98/06وقد حدد قانون 
تفاقية وارسو اواعد بقا لقأدناه، تمارس مسؤولية الناقل إزاء كل شخص منقول ط 152أحكام 

                                                           

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  22نص الفقرة الثانٌة والثالثة من المادة   1 
. 1999مونتلاير  من اتفاقٌة 22نص الفقرة الخامسة من المادة  2  
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و المصادق عمييا من طرف الجزائر  1955سبتمبر  28بروتوكول الىاي المؤرخ في و  1929
".1 

قل تجاه االحد األقصى لقيمة التعويض ، ففي مجال مسؤولية الن 22كما سبق حددت المادة 
ذا ىو قانون المحكمة المعروض عمييا النزاع يسمح  125.000الركاب ب  بأن يكون فرنك وا 

التعويض في صورة ريع ، فال يمكن تجاوز رأس المال عمى الحد المذكور ، و حددت الفقرة 
وحدة حسابية كحد أقصى عن كل  250.000ب"...قيمة التعويض  150/2الثانية من المادة 

 .2"مسافر 

و يقصد بالوحدة الحسابية في مفيوم ىذا القانون وحدة حساب متشكمة من خمسة وستين 
من م  03ميمغراما و نصف من الذىب عمى اساس تسعمائة من االلف من الدىب الخالص ف

نت لدى كل شخص بالنسبة لكل األشياء التي كا" 167كما حددت الفقرة د من المادة  150
، كما حددت الفقرة ه من "وحدة حسابية لكل شخص  5000 تحت حراستو عمى متن الطائرة و 
رة بما في ذلك أي شيء موجود عمى متن الطائاو خسارة   وضياع فاإلتالنفس المادة بالنسبة 
 .3"وحدة حسابية لمكيموغرام الواحد  250: البريداألمتعة المسجمة و 

ة المسافر أو إصابتو بنظام المزدوج لممسؤولية الخاصة في حالة وفا 1999تأخذ اتفاقية مونتلاير 
ئة ألف ة في حالة ال تتجاوز قيمتيا ما، حيث تبنى قواعد المسؤولية الموضوعيبأذى جسماني

ؤوليتو أو أن يحد عنيا المادة ، ال يجوز لمناقل أن ينفي مسوحدة سحب خاصة عن كل راكب
و يتبنى مسؤولية عمى الخطأ المفترض في حالة االضرار التي تزيد عمى مائة الف وحدة .21

مبمغ التعويض الواحد ،  سحب خاصة ، بالتالي يوجد انفصال تام بين نظامي المسؤولية داخل
وحدة حقوق سحب خاصة فان الناقل  200.000فمثال لو طمب المدعي تعويضا مقدرا ب 

ان  ، إذ ي قاعدة عامة في أحكام المسؤوليةوى الجوي مجبر عمى التعويض وفق قيمة الضرر 
                                                           

.المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطٌران المدنً  98/06من القانون  155نص المادة 
1
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مقة أثرت أن ال تطبق قاعدة التعويض الجابر لكل األضرار بصفة مط 1999إتفاقية  مونتلاير 
الشاحنين من اقمين من جية ومصالح المسافرين و حرصا عمى تحقيق التوازن بين مصالح الن

بنت في المقابل عمى قواعد ية بالنوع الثاني من المسؤولية و جية أخرى، فقد أخذت االتفاق
  1.ليس عمى المسؤولية الموضوعية تحديد عمى فكرة الخطأ المفترض و  المسؤولية بدون

التي صادق عمييا  1929الواضح في تحديد قيمة التعويض بين اتفاقية وارسو ىذا االختالف و 
المشرع عمى كان  1999اتفاقية مونتلاير و  1998حيين القانون سنة المشرع الجزائري رغم تم ت

في مجال القانون الجوي الدولي  الجزائري إعادة تحيين نصوصو القانونية وفق التطورات الحديثة
ييدر حقوق الركاب  1999ن تأخره عمى عدم مصادقة عمى اتفاقية مونتلاير الطيران المدني ألو 

و الشاحنين في حاالت رفع دعاوى أما الجيات الوطنية القضائية ، بنظر إلى قيمة التعويض 
و التي تمقت انتقادات خاصة من طرف الواليات  1929المجحفة التي حددتيا اتفاقية وارسوا 

بإنصاف المسافرين بزيادة في التعويض خاصة في حالة وفاة و  المتحدة األمريكية و طالبت
الضرر الجسماني ، إن مسؤولية الناقل الجوي في التشريع الجزائري تقوم عمى اساس ب إصابة

 .الخطأ المفترض وفي حالة اثبات الناقل الجوي عمى عدم مسؤوليتو يعفى من المسؤولية 

مناسبات الدولية و مؤتمرات الوىذا ما تدعو اليو المنظمة الدولية لمطيران المدني في كل مرة في 
والمحافل الدولية بمسارعة الدول منيا العربية بمواكبة التطورات و مصادقة عمى اتفاقية مونتلاير 

وبروتوكوالتيا يجعل  1929ليا والبقاء عمى المسايرة اتفاقية وارسوا  االنضمام، ألن عدم 1999
النظام الدولي الجوي يخضع لنظامين لكل منيما قوة اإللزامية رغم أن المالحة الجوية واحدة 

 2.وىذه االزدواجية ال تخدم المالحة الدولية وال مستعممييا 
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  9111قيمة التعويض في اتفاقية مونتلاير : الفرع الثاني

ل الجوي ومدى التعويض عن الضرر، كما نصت مسؤولية الناق 1999حددت اتفاقية مونتلاير 
 : عمى تجاوز الحدود القصوى لمتعويض في الحاالت التالية

أخذ ت 1999اتفاقية مونتلاير  ان تحديد قيمة التعويض عمى أساس المستوى الثاني لممسؤولية، إذ
من االضرار   النوع االولبيما يتم التفرقة بين نوعين من األضرار بنظام المزدوج لممسؤولية، و 

بالتالي ال يجوز لمناقل أن ينفي مسؤوليتو قيمتيا المحددة في االتفاقية، و ي تمك التي ال تتجاوز ى
يعني أن الناقل من االتفاقية ىدا ال  21يحد منيا وفق لقواعد المسؤولية الموضوعية المادة أو 

فاقية بل نتقل إلى النوع ىو محدد في االت التي تزيد قيمتيا ما األضرارالجوي غير ممزم بجبر 
الفقرة الثاتنية  وىنا في ةاالتفاقي في اىو منصوص عميي الثاني من األضرار التي تزيد عن ما

التي تتجاوز قيمة  71الفقرة االولى من المادة  المنصوص عمييا في األضرارعمى  21من م 
 :إذا أثبت ما يمي  ىو منصوص عميو في االتفاقية ال يكون الناقل الجوي مسؤوال التعويض ما

 .أن الضرر لم ينشأ عن اإلىمال أو الخطأ أو االمتناع من جانب الناقل وتابعيو ووكالئو ( أ 
 .االمتناع من جانب الغير  لمأو أن ىذا الضرر نشأ فقط عن اإلىمال أو الخطأ أو ( ب

عمى الخطأ وىنا يسأل الناقل الجوي عمى جبر ىذه األضرار وفق لقواعد المسؤولية المبنية 
، ي قاعدة عامة في أحكام المسؤوليةوى. المفترض وىنا يكون التعويض كل الضرر وعمى قدره 

أثرت أن ال تطبق قاعدة التعويض الجابر لكل األضرار الجابر  1999إذ أن اتفاقية مونتلاير 
مصالح المسافرين ازن بين مصالح الناقمين من جية و بصفة مطمقة، حرصا عمى تحقيق التو 

لشاحنين من جية أخرى فقد أخذت االتفاقية بالنوع الثاني من المسؤولية، وبنت في المقابل وا
 1.بدون تحديد فكرة الخطأ المفترض وليس عمى المسؤولية الموضوعية عمى قواعد المسؤولية 

من اتفاقية  22تشديد مسؤولية عمى الناقل سيء النية، نصت الفقرة الخامسة من المادة  -
من ىذه المادة، إذا ثبت أن ( 2)و(1)ال يسري الواردة في الفقرتين " بأنو  1999مونتلاير 
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الضرر عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيو أو وكالئو بقصد إحداث ضرر أو 
وقوع برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في غالب و يشترط أيضا في حالة 

أو الوكالء ،إثبات أن ىذا التابع أو الوكيل كان  الفعل أو االمتناع من أحد التابعين
 .1"يتصرف في نطاق ممارستو لوظيفتو 

طى وقد يحرم الناقل الجوي من االستفادة من نظام المسؤولية إذا وقع في الخطأ في منطقة وس
، فيو أقل من الغش ألنو لم ينوي  قصد إلحاق األضرار ولكنو أعمى بين الغش والخطأ الجسيم

قصوى من الخطأ الجسيم ألنو يتطمب عنصر اإلرادة في الفعل أو االمتناع أو عنصر العمم أو 
 .2أخذ الحيطة بأنو سوف يرتب ضررا اإلدراك في حالة القيام بالفعل أو االمتناع بعدم 

لمطرين الناقل والمرسل في عقد اتفاق  1999تفقية مونتلاير اتفاق ارادي لممسؤولية ، اتاحت  ا
 في زيادة حدود التعويض اما باعالن المرسل مصمحتو في التسميم وفقا لمتوضيح االتي 

من االتفاقية  25يكون التشديد في زيادة حد المسؤولية بإرادة طرفي العقد ، وذلك حسب المادة 
ل لحدود مسؤولية أعمى من الحدود المنصوص عمييا يجوز لمناقل أن يشترط خضوع عقد النق" 

حماية لمناقل الجوي من وذلك " مسؤولية لمفي ىذه االتفاقية أو أنو ال يخضع ألي حدود 
 .3الخراب نتيجة تحممو لعبئ كبير من التعويضات اإلفالس و 

التي تم االتفاق عميو من قبيل التقدير الجزافي، الذي يجب استحقاقو ميما  وال يعتبر التعويض
كانت قيمة األضرار، بل ىو بمثابة حد األقصى جديد لمتعويض ال يصح تجاوزه ولكن ليس 
بضرورة بموغو ، إذ قيمة التعويض محددة حسب حجم الضرر ،فإذا ثبت أن قيمة الضرر أقل 

زم الناقل الجوي إال بقيمة ق عميو من أجل التعويض، فال يممن الحد الجديد الذي تم االتفا
 4.األقل
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ال يجوز لمناقل الجوي التنازل عمى حد من مسؤوليتو  1999من اتفاقية مونتلاير  26تبعا لممادة 
كل بند ييدف إلى إعفاء الناقل من مسؤوليتو أو وضع حد أدنى من الحد " المقررة لمصمحتو  

يكون باطال والغيا ولكن بطالن ىذا البند ال يترتب عميو بطالن العقد المعين في االتفاقية 
ألن مستعممي الطائرة سواء كانوا ركاب أو " بأكممو ، الذي يظل خاضعا ألحكام ىذه االتفاقية 

 1.من الشاحنين ىم الطرف الضعيف في عقد النقل الجوي
تكون البضاعة واألمتعة  صرامة التشديد في التسميم من جانب واحد في كثير من األحيان

التي ، مثل متحف المجوىرات من الذىب والفضة و المسجمة من األشياء الثمينة و باىظة الثمن
تزيد قيمنيا الحقيقية الحد األقصى لمتعويض االتفاقي وفق الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية 

تؤكد عمى أنو باستطاعة الراكب أو الشاحن  1999مونتلاير من االتفاقية  3و22/2والعشرين 
، إذا قام عند تسميم األمتعة أو يفوق الحد األقصى لمتعويض المقررالحصول عمى مبمغ 

في تسميميا عند نقطة الوصول البضاعة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيو مصمحتو 
فع مبمغ ال يتجاوز المبمغ ام الناقل الجوي بد، وفي حالة التز ى األمربدفع مبمغ إضافي إذا أقتضو 

، إال إذا أثبت أن ىذا المبمغ يفوق مصمحة الراكب أو المرسل في استالم األمتعة أو المعمن
 .2البضائع عند نقطة الوصول 

 االعفاء من المسؤولية: المطمب الثاني
ئو ، او ادا ثبت ان إذا كان الخطأ  بسبب خارجي ال عالقة لو بارادة الناقال الجوي او وكال

الناقال الجوي يقوم بتنفيد التزامو فادا كانت المسؤولية تقوم عمى اساس الخطر فاعفاء الناقل 
الجوي من المسؤولية بمجرد اثبات ان الضرر كان بسبب من االسباب  التي تم اعفاءه منيا 

ن خطا المضرور قانونا من اتخاد كل االجراءات الضرورية لتفادي الخطر ىو او وكالئو او م
 .   نفسو

                                                           

. 1999من اتفاقٌة مونتلاير  26نص المادة   1  
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لشروط دفع المسؤولية ، كما تضمنت اتفاقية  20من المادة  1999وقد تطرقت اتفاقية مونتلاير 
كذلك وجوب توفر شروط إلعفاء من المسؤولية وقد تم نقميا من  20في المادة  1929وارسو 

المتضمن  98/06من قانون رقم  149و 148طرف المشرع الجزائري من خالل نص المادة 
 1.أحكام اإلعفاء من المسؤولية 

كافة سوف نتطرق إليو من خالل الفروع التالية أوليا اتخاذ الناقل الجوي ووكالئو  وىذا ما
اإلجراءات لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذه أما الثاني ىو وجود أسباب خاصة بإعفاء من 

إعفاء من المسؤولية في نقل المسؤولية في نقل األشخاص واألخير ىو وجود أسباب خاصة ب
 .البضائع وعن التأخير

 
 استحالة اتخاذه أولتفادي الضرر  اإلجراءاتاتخاذ الناقل الجوي ووكالئو كافة : الفرع األول 

اثبت الناقل ان الضرر قد نجم  إذا" عمى أنو  1999من اتفاقية مونتلاير  20تنص المادة   
، أو الشخص امتناع الشخص المطالب بالتعويض و، إىمال أو خطأ أ، أو أسيم في حدوثووعن

الناقل كميا او جزئيا من مسؤوليتو تجاه المطالب بقدر ما يكون الذي يستمد منو حقوقو، يعفى 
ذا تقدم بطمب ع قد سبب الضرر أو أسيم في حدوثو، و ىذا اإلىمال أو الخطأ أو االمتنا ا 

اكب، يعفى الناقل كذلك كميا أو الشخص آخر غير الر  إصابتوالتعويض عن وفاة الراكب أو 
بقدر ما يثبت أن حدوث الضرر أو اإلسيام في حدوثو قد حصل نتيجة جزئيا من مسؤوليتو 

 .إىمال أو خطأ ىذا الراكب 
 بما في دلك فقرة االولى من وتنطبق ىذه المادة عمى جميع أحكام المسؤولية في ىذه التفاقية 

 21المادة 
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية جزئيا أو كميا نتيجة إىمال : يمي  نستخمص من ىذا النص ما

المسافر يشمل جميع أنواع المسؤولية المنصوص عمييا في اتفاقية مونتلاير او امتناع أو خطأ 
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، بغض النظر كل من المسؤولية عن نقل الركاب، واألمتعة والضائع وعن التأخيرأي  1999
عمى أساس الضرر أو شخصية قائمة عمى أساس  إن كانت المسؤولية الموضوعية قائمة

 .1 إثباتوالضرر أو شخصية قائمة عمى أساس إثبات الخطأ المفترض أو خطأ واجب 
الناقل الجوي من المسؤولية كميا أو جزئيا بحسب  إعفاءيقرر النص قاعدة موضوعية منيا 

و ساىم  الضررمضرور ىو من سبب او امتناع لمأو خطأ  الخطأ المرتكب سواء كان إىمال
، فإن كان السبب ىو خطأ المضرور وحده يعفى الناقل الجوي كميا من المسؤولية في وقوعو 

ن كان مساىمة الناقل في حدوثو يعفى الناقل جزئ العبرة ليس يا من المسؤولية بقدر المساىمة و وا 
 2.بجسامة الخطأ الذي سبب الضرر بل بمدى مساىمة كل طرف فيو 

االعفاء الكمي أو الجزئي لمناقل الجوي من المسؤولية يسري حتى في من خالل النص فإن 
الراكب، حاالت أن يكون رافع الدعوى أشخاص آخرين ذوي الحقوق الذين يردون استرداد حقوق 

ىو استفادة الناقل الجوي بكل طرق دفع  1999كان ىدف واضعي بنود اتفاقية مونتلاير و 
أيا كان األساس الذي تقوم عميو الدعوى المطالبة المسؤولية في مواجية طالبي التعويض 

 3.بالتعويض 
 صة بإعفاء من المسؤولية في نقل االشخاصاألسباب الخا:  نيالفرع الثا

فان المسؤولية ال تدفع إال بخطأ المضرور و 1999من انفاقية مونتلاير لسنة  20حسب المادة 
شخصية التي تقوم عمى اساس الخطأ  ميما كانت مسؤولية الناقل الجوي سواء موضوعية او

المفترض ميما كان اختالف في سبب دفع المسؤولية وذلك مثل المسؤولية عمى االضرار التي 
اذا لم تتجاوز مائة الف وحدة سحب خاصة وفق الفقرة تسبب الوفاة او االصابة بادى جسماني 

ا المفترض المنصوص من نفس االتفاقية، اما المسؤولية القائمة عمى اساس الخط 17م  2
فان دفع المسؤولية من جانب الناقل الجوي ، وتابعيو  21ععمييا في الفقرة الثانية من المادة 

ووكالئو يكون سواءا باثبات  ان الضرر لم ينشا عن الخطا او اىمال او امتناع او بتقديم دليل 
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ومثال عمى ذلك عمى ان الضرر نشا فقط نتيجة خطا او اىمال او امتناع من جانب الغير 
االضرار التي ال تتجاوز قيمتيا مائة الف وحدة سحب خاصة في حالة الوفاة او االصابة باي 

 21م 2اذى جسماني ف
وما نستخمصو من ىذا المجال بان الثبات االعفاء من مسؤولية الناقل الجوي في حالة اىمال 

الجوي العاديالذي يكون في  او خطا او امتناع يكون وفق المعيار الموضوعي وىو حالة الناقل
ظروف الناقل المدعي عميو ، كما ان االتفاقية لم تشترط اثبات الناقل الجوي انو وتابعيو قد 
اتخدوا كل التدابير الضرورية لتفادي نشوء ضرر او كان من المستحيل عمييم اتخاده العفائو 

 اخير في نقل الركابوىذا عكس ما نجده بالنسبة لالضرار الناشئة عن الت من المسؤولية
 

 ضائع و عن التأخيربال اصة بإعفاء من المسؤولية في نقلاألسباب الخ: الفرع الثالث 
إعفاء الناقل الجوي من المسألة في حالة وجود خمل كامن في  17لمفقرة الثانية من المادة  وفق

 .األمتعة أو نوعيتيا أو عيب فييا ذلك في األمتعة المسجمة
تبقى طرق دفعيا وفق بروتوكول  المسؤوليةأما في حالة ىالك أو تمف أو ضياع البضاعة فإن 

الضرر ألسباب التالية وفق المادة مونتلاير الرابع و تنفى مسؤولية الناقل الجوي إذا كان نشؤ 
بقدر ما يثبت أن تمف البضائع أو الجوي ال يكون مسؤوال إذا ثبت و  غير أن الناقل"  18/2

 .1"يا وجود خمل كامن في البضاعة أو بسبب نوعيا أو وجود عيب ذاتي في البضاعة ضياع
وجود خمل كامن في تمك البضائع أو بسبب نوعيتيا أو وجود عيب ذاتي فييا سواء تغميف 

، عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسمح، شخص الناقل أو تابعيو أو وكالئو البضائع من جانب
 2.بشأن دخول البضائع أو خروجيا أو عبورىا إجراءات اتخذتيا السمطة 

، فال يستطيع وي قائمة عمى أساس الخطأ المفترضفي ىذه الحالة تبقى مسؤولية الناقل الج
 الناقل الجوي درء ىذه المسؤولية إال بإثبات جدي وواقعي أنو وتابعيو ووكالئو فعال قد اتخذوا 
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ي ىذا الضرر أو أنو استحالة عمييم ذلك األسباب الفعمية لتفادوالتدابير الالزمة و  اإلجراءاتكل 
 .جد مستحيمة 

حكم المقرر لدفع المسؤولية الوارد في قد نقمت  نفس ال 1999ولتذكير فإن اتفاقية مونتلاير 
 .اتفاقية وارسو و البروتوكوالت المعدلة 
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  :خاتمة

القواعد القانونية التي تحكم النقل الجوي باختالف النطاق المكاني لمرحمة الجوية،  تختمف     

فإضافة إلى النقل الجوي الداخمي الذي عادة ما تنظمو قوانين وأنظمة داخمية خاصة بكل دولة، 

تعد اتفاقية . ىناك النقل الجوي الدولي الذي يخضع في أحكامو لالتفاقيات والمعاىدات الدولية

لاير أىم وأشمل االتفاقيات الدولية المنظمة لمنقل الجوي الدولي، التي جاءت لتوحيد قواعد مونت

حممت ىذه االتفاقية الناقل الجوي بعدة . النقل الجوي الخاصة بنقل األشخاص والبضائع

فقد نصت . التزامات لعل أىميا االلتزام بسالمة الركاب، وااللتزام بسالمة األمتعة أو البضائع

من االتفاقية المذكورة أعاله عمى أنو؛ يكون الناقل الجوي مسؤوال تجاه الركاب عن  11دة الما

األضرار التي تمحق بيم في حالة الوفاة أو اإلصابات الجسدية، وذلك بشرط أن تكون الحادثة 

التي أدت إلى الوفاة أو الضرر قد وقعت عمى متن الطائرة، أو أثناء عمميتي الصعود أو النزول 

يا، ومع ذلك، ال يكون الناقل الجوي مسؤوال إذا ما أثبت أن الوفاة أو الضرر البدني كان من

إضافة إلى التزامو بسالمة الراكب؛ فإن الناقل الجوي . نتيجة لظروف وحالة الراكب الصحية

يكون مسؤوال أيضا عن األضرار التي تمحق باألمتعة أو البضائع، إال أن مسؤوليتو ىنا تختمف 

فإذا كانت البضاعة مسجمة وأصابيا . ما إذا كانت ىذه البضائع مسجمة أو غير مسجمةبحسب 

التمف أو الضياع أو اليالك؛ تكون مسؤولية الناقل مسؤولية موضوعية قائمة عمى الخطأ 

أما . المفترض في حقو والتي ال تنتفي بإثبات عدم ارتكاب الناقل أو تابعيو أو وكالئو أي خطأ

جيل البضاعة، أو في حال كون البضاعة تعد من األشياء الشخصية التي في حالة عدم تس
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عادة ما يحتفظ الراكب بحراستيا أثناء الرحمة، فإن مسؤولية الناقل عن تمف ىذه البضائع تعد 

 .مسؤولية شخصية تقوم عمى الخطأ واجب اإلثبات في حق الناقل أو تابعيو أو وكالئو

الوعاء الذي وحد وطور عدد من االتفاقيات و التي كان  1111كما تعد اتفاقية مونتلاير 
، ال ننسى بأنيا أرست تكامال و توافقا ، و قد موضوعيا األساسي مسؤولية الناقل الجوي 

شممت جميع االتفاقيات السابقة ذلك ألنيا تضمنت في أحكاميا كافة أحكام مسؤولية الناقل 
تفاقيات و البروتوكوالت السابقة و حققت الغرض الجوي الدولي التي كانت متناثرة بين مواد اال

و تعديالتيا في كل  1121الذي سعت الدول إليو من خالل تعديالت المختمفة االتفاقية وارسو 
وبروتوكوالت مونتلاير االضافية األولى  1111و جواتيماال  1111و مونتلاير  1111من الىاي 

و التي كان موضوعيا   1191فاقية جواتيماال ،و الثانية والثالثة كما أدرجت ضمن أحكاميا ات
مسؤولية النقل السريع بين أكثر من ناقل وكل ذلك مراعاة مصمحة المسافر عن تشديد مسؤولية 

الشركات الطيران المدني و  األفرادالناقل الجوي و حدود التعويض المناسبة و إرساء المساواة بين 
.1 

ل الجوي الدولي في اتفاقية ج اآلليات الحاكمة لمنقىو دم 1111إن ىدف اتفاقية مونتلاير     
ولي من شأنو إثارة التنازع ، ألن تعدد اآلليات الحاكمة لمنقل الجوي عمى المستوى الدواحدة
   1121لتي سعت اتفاقية وارسوا ، الذي كان ينذر بيدم فكرة توحيد القواعد الدولية ابينيا

 األىداف السياسية إلبرام اتفاقية مونتلاير ىو إحالل لذلك كان أىم، و بروتوكوالتيا إلى تحقيقوو 
 1111يثار ىنا التساؤل ىل بفعل نجحت اتفاقية مونتلاير اتفاقية جديدة محل آليات متعددة، و 

 . 1121في القضاء عمى إشكالية التنازع التي ثارت في ظل نظام وارسوا 

من المشروع تمزم الدول األعضاء ي  11/2كانت المادة  1111و أثناء مناقشة مشروع مونتلاير 
بأن تعمن تخمييا عن التزاماتيا في اآلليات القديمة، وارسوا وتعديالتيا  1111اتفاقية مونتلاير 
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ترغب في أن تكون عضوا في ىذه االتفاقية بمجرد توقيع عدد كاف عمييا يتعين عمى أية دولة 
، ثم تتقدم لالنضمام يات وارسوا وبروتوكوالتياتخمييا عن آل بعد دخوليا حيز النفاذ أن تعمن أوال

 .إلى االتفاقية 

غير أنو تم حذف ىذه المادة في المحظة األخيرة وتم تخصيص مادة خاصة تحكم عالقة اتفاقية 
 . 11/1باتفاقية وارسوا و تعديالتيا في المادة  1111مونتلاير 

في تحقيق ىدفيا  1111اتفاقية مونتلاير ىو فشل  11/1وكان ىذا اإلجراء بحذف المادة 
أصبحت و  .ل الجوي الدولي في اتفاقية واحدةفي توحيد ودمج كل اآلليات الحاكمة لمنق المتمثل 
آلية قديمة في مجال النقل الجوي الدولي ال تزال قائمة جنبا إلى جنب مع اتفاقية  11بجانبيا 
 1. 1111مونتلاير 

مفيوم المسؤولية غير المحدودة ومن فوائد  1111ة مونتلاير ومن المالمح الرئيسة لالتفاقي 
 :يمي  ليا ما االنضمام

لتي قواميا الخطر عن نقل كما أنيا أقرت المسؤولية المزدوجة أوليا المسؤولية الموضوعية وا
عمى أساس الخطأ عن نقل األشخاص الثانية المسؤولية الشخصية التي تقوم البضائع، و 

 .األمتعة و 

إزالة التعارض بين نظام المسؤولية التعويضية و أحكام الشرعية اإلسالمية ، التعارض يتجمى 
 : في أمرين 

 ن بغيرىا و اتفاق عمى تحديد قيمة التعويض عن األضرار قبل وقوعيا  ىو مبدأ األول ا 
 .كان حجم الضرر أكبر

يتعدى وال يسأل عن األضرار ما لم الناقل الجوي مؤمن  اإلسالميةالشريعة  األحكاموفق 
، فإن ثبت تفريطو أو تعديو فيو مسؤول مسؤولية كاممة عن تعويض المتضرر أو يفرط
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ليس لو أي الناقل الجوي أن ت بو أو ببضاعتو طوال فترة النقل، و عن األضرار التي لحق
ال  ، وىذا ماف المتضرر في تحديد قيمة التعويضيستند إلى اتفاق الذي تم مع الطر 
 1.يعارض أحكام الشريعة  اإلسالمية 

 
 دوالر  19900مر الثاني فقيمة التعويض كان مقدرا عن الوفاة الراكب ىو األ إما

ىو أقل من و  1121المعدل االتفاقية وارسوا  1111أمريكي حسب بروتوكول الىاي 
 2.قيمة التعويض الذي تقدره الشريعة 

التعويض محدد عن الوفاة كما أنيا ال يستطيع الناقل رد جعمت  1111اآلن فإن اتفاقية مونتلاير 
مسؤوليتو أو االتفاق عمى تخفيض قيمة التعويض ،ولكن االتفاقية عادت و أعطت فرصة لمناقل 
بإثبات أن الحادث الذي ترتب عنو الوفاة الراكب لم يكن بسبب إىمال أو خطأ منو أو أحد 

سحب خاصة وزال التعارض الذي  100.000تابعيو ففي ىذه الحالة يصبح التعويض مقدر 
 3.سنوات  1كان قائم بسبب قيمة التعويض، كما سمحت بمراجعتو كل 

أمام المدعي عدة خيارات لمحل اقامة دعواه أمام الناقل سواءا  1111تتيح اتفاقية مونتلاير كما 
العقد أي و محكمة مركز أعمال الناقل الرئيسي أو محكمة محل ابرام أمحكمة محل الناقل، 

، ومن باب المساعدة وتسييل ومراعاة محل شراء التذاكر، أو محكمة محل نقطة الوصول
، أتاحت اتفاقية مونتلاير في حالة وفاة الراكب أو إصابتو لظروف الصحية والمادية لمراكب

بيذه امتو الرئيسي وقت وقوع الحادث، و دعواه لممطالبة بالتعويض في محل إقالبدنية أن يرفع 
 .يزة لمحل إقامة الدعوى تكون اتفاقية مونتلاير قد تميزت عمى غيرىا من االتفاقيات السابقة الم
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النقل الجوي اختيار التحكيم لحل اختالف الناشئ بينيما لكن  عقداتفاقية لطرفي  أجازتكما 
 .ىذا الخيار منصوص عميو فقط عمى نقل الركاب والبضائع

قد ونية بديال عن التذكرة الورقية و إحالل التذاكر االلكتر  1111كما شجعت االتفاقية مونتلاير  
مسألة إخطار الراكب عن تطبيق أحكام االتفاقية ونظام المسؤولية متروك لمناقل إن أصبحت 

ن شاء تركو   .شاء نشره وا 

كما أنو ألول مرة في تاريخ منظمة الطيران المدني الدولي يتم إصدار اتفاقية بالمغة العربية كمغة 
رسمية من المغات التي نصدر بيا االتفاقيات و الوثائق اإلدارية، وبالتالي ال حاجة إلى ترجمة 

 .بعض بنود االتفاقية سواءا لقرائيا أو أمام الجيات القضائية 

التقادم والتي ىي الفترة التي يجب أن ترفع دعوى التعويض خالليا ، مدة  كما أنيا حددت مدة
التقادم بسنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو التاريخ الذي يجب أن تصل فيو الطائرة 

الفائدة التي تعود من إقرار حق التقادم ىو وضع حد ، و أو التاريخ الذي توقفت فيو عممية النقل
كبر الحجم عمميات النقل بما يتميز بو النشاط الجوي من سرعة و لناقل لما االنشغال ذمة ا

 .يصعب معو االحتفاظ بيانات ومستندات ومالبسات الحالة التي ترتب عمييا الخالف 

قد نجحت في تفادي النقص الذي كانت  1111وفي األخير يمكن القول بأن اتفاقية مونتلاير 
اليوم معظم بأساس المسؤولية وحدود التعويض و فيما يتعمق اتفاقية وارسو تعاني منو والسيما 

والسيما تمك المتعمقة  1111الدول العالم تطبق قواعد النقل الجوي وفق ألحكام اتفاقية مونتلاير 
 .بمسؤولية النقل الجوي اتجاه المسافرين أو أصحاب األمتعة أو البضائع 

 1111الدول المصادفة عمى اتفاقية مونتلاير ليذا يجب توحيد القواعد النقل الجوي و إلزام كل 
من أجل الحد من التنازع القائم بين نظامين مختمفين يحكمان نفس األشخاص من الناقل الجوي 

 .و المتضرر و نفس النشاط وىو في ميدان النقل الجوي 
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نين وتعديل القوا 1111ان استمرار المشرع الجزائري في عدم االنضمام إلى اتفاقية مونتلاير 
الوطنية بما يوافق ىذه االتفاقية يجعمو في موضع حرج ، وذلك بسبب اختالف األنظمة القانونية 
التي تحكم النقل الجوي ، فاإلضافة إلى مصادقة أغمب الدول األوروبية عمى االتفاقية ، ىناك 

السعودية ربية العديد من الدول العربية منيا اإلمارات العربية المتحدة وقطر ومممكة العكذلك 
وىناك دول عربية لم تصادق عمييا بقيت دائما مصادقة عمى اتفاقية وارسوا  ....السودان و 

 .وىذا ما يضر بمصالح المتضررين أكثر زيادة عمى تنازع بين األنظمة القانونية نفسيا 1121

فما كان عمى المشروع الجزائري إلى أن يحذو خطوة جبارة في تحيين قوانينو ومصادقة عمى 
دخاليا وتعديل قوانينو الوطنية بما  1111اتفاقية مونتلاير  يتوافق مع أحكام ىذه االتفاقية وا 

يجادخاصة وخاصة وأن الدول العربية تسعى مجتمعة إلى توحيد قوانين الطيران المدني فييا و   وا 
سوق نقل جوي عربي واحدة وتحرير النقل الجوي العربي خاصة لحل جميع مشاكل المتنازع 

من بروتوكوالت ومونتلاير اإلضافية األولى و الثانية و الثالثة والرابعة حيز التنفيذ والتي  عنيا
 .ىدفيا توحيد قواعد النقل الجوي
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 المقاالت .3
المؤتمر الدولي السنوي العشرون، اإلمارات " بحوث مؤتمر الطيران المدني . 1

أثارها ناقل الجوي و مسؤولية ال" العربية المتحدة، الجزء األول، إبراهيم عبد الرحمن 
ن المدني في مقال لممشاركة في ممتقى دولي بعنوان الطيرا"  في التعويض

 . 2012أفريل  27.26.25االتفاقيات الدولية التشريعات الوطنية و 
المؤتمر الدولي السنوي العشرون، اإلمارات " بحوث مؤتمر الطيران المدني . 2

تطور طرق دفع "، أماني أحمد عبد اهلل موسى العربية المتحدة، الجزء األول
مقال "  1999واتفاقية مونتلاير  1929مسؤولية الناقل الجوي مابين اتفاقية وارسو 

المدني في التشريعات الوطنية  لممشاركة في ممتقى دولي بعنوان الطيران
 . 2012افريل  27.26.25االتفاقيات الدولية و 
المؤتمر الدولي السنوي، اإلمارات العربية " المدني  بحوث مؤتمر الطيران. 3

خرشي عمر معمر أحكام مسؤولية الناقل الجوي في التشريع ، المتحدة، الجزء ألول
الجزائري مقال لممشاركة في ممتقى دولي بعنوان الطيران المدني في التشريعات 

 . 2012أفريل  27.26.25الوطنية و االتفاقيات الدولية 



شرون، اإلمارات المؤتمر الدولي السنوي الع" تمر الطيران المدني بحوث مؤ . 4
االستثناءات الواردة عمى " ، حمدي مصطفى حسن العربية المتحدة، الجزء األول

والبروتوكوالت المعدلة  1929مسؤولية الناقل الجوي الدولي وفقا التفاقية وارسو 
ى دولي بعنوان الطيران المدني مقال لممشاركة في ممتق" 1999لها واتفاقية مونتلاير 

 . 2012أفريل  25.26.27في التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية 
ت ، اإلماراالمؤتمر الدولي السنوي العشرون" بحوث مؤتمر الطيران المدني . 5

أساس " ، عبد المجيد خمف منصور العنتري العربية المتحدة، الجزء األول
ن تهما مقال لممشاركة في ممتقى دولي بعنوان الطيرالمسؤولية الناقل الجوي وحاال

 . 2012أفريل  25.26.27االتفاقيات الدولية المدني في التشريعات الوطنية و 
شرون ، اإلمارات المؤتمر الدولي السنوي الع" مؤتمر الطيران المدني بحوث . 6

مدى مسؤولية الناقل " ، منى حسب الرسول حسن العربية المتحدة، الجزء األول
مقال لممشاركة في "  1999لمعاهدة مونتلاير الجوي عن األضرار النفسية وفقا 

االتفاقيات الدولية طنية و ممتقى دولي بعنوان الطيران المدني في التشريعات الو 
 . 2012أفريل  25.26.27

السنوي العشرون، اإلمارات  المؤتمر الدولي" بحوث مؤتمر الطيران المدني . . 7
ل الطبعة القانونية لمسؤولية الناق"، الجزء األول، كامران الصالحي العربية المتحدة

ن المدني في القانون اإلماراتي مقال لممشاركة الطيراالجوي في االتفاقيات الدولية و 
 . 2012أفريل  25.26.27االتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية و 

  :قيات الدوليةاالتفا. 4
 . 1929أكتوبر  12اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وارسو  -1



ماي  28اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتلاير في  -2
1999 . 

  :النصوص. 5
 1998جوان  27 المولفق 1419ربيع األول  03مؤرخ في  98/6قانون رقم  -4

 .المتضمن تحديد القواعد العامة المتعمقة بالطيران المدني المعدل والمتمم
يوليو  15الموافق  1436رمضان عان  28مؤرخ في  15/14األمر رقم  -3

 27الموافق  1419ربيع األول  03مؤرخ في  98/06ويتمم القانون رقم  2015
 .بالطيران المدني  الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة 1998جوان 
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