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 أمي ا الرحمن الرحيي
 

 

 {٣}اقر    رأك األكرم{٢}خعق اانمعا ان  عق  {١} اقر  أعسي رأك الذي خعق﴿: ققعا  ععلل  
 . سورر الععق  ٥ .٤ .٣ .٢ .١:  ااية  ﴾ {٥} عي اانمعا اع لي يععي  {٤}الذي  عي أعلققعي

 

 . سورر الققعي  ١:  ااية  ﴾ ا   الققعي   اع يمسر ا  ﴿: ققعا  ععلل  
 

 سببعا الذي  سرر أعبدد ليي ان الممجد البرام  لل الممجد األققع الذي  ﴿: ققعا  ععلل  
 .  سورر ااسراا  ١:  ااية  ﴾أعركسع حوله لسريه ان آيع سع  نه هو المميع البقير  

 

        يع اعشر  الجن   اانس  ا اسلسعلي  ا  سفذ ا ان  قسعر المموات      ﴿: ققعا  ععلل  
 . سورر الرحمن  ٣٣ : ااية  ﴾  األرض فقعنفذ ا ال  سفذ ا  ال أمعسعا  

 

   لي ير ا  لل السير فوقهي  عفقعت   يقببن اع يممبهن  ال الرحمن  نه أبل  ﴿: ققعا  ععلل  
 . سورر المعك  ١٩:  ااية  ﴾ لا أقير  

 

﴾    دق ا العظيي  ﴿
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  هداا
 

 : هدي  مرر  هدي  لل  

  ال الغعلية  اللل حمعلسل  هسع  عل  هن    نبللسل نبع ع

 .حمسع طعا فل الدنيع  قونع  

  لل  أل ر عد ا   حفظه اع ادخر  هدا فل  رأيلل

 .حلل ا لد  ودي

 . لل  د ل الغعلية  طعا ا  مرهع  

 . لل  خو ل كل أعسمه    لل   معال    ملل    خوالل  

 . لل   دققعئل   وايئل فل العمل  
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  بر    قدير  
 

نبمد ا   ننسل  عيه   نبقل  سعاا  عيه هو كمع   سل  عل نفمه    نه لمن د ا ل المر ر    
الغبسة   الببور  ا   قدم أين طيعت هذد المسور ألشبرا  سع    رفقعنسع المو والا  لل  
 سلعاي  القدير األسلعا الدكلور أن  معر ابمد    سو ل فل الععي      المعرفة الذي  

 .ا رر  عل اذكر ل  لي يدخر  هدا فل امع د ل   نقوا له  زاا ا خير الجزاا  

  قدم  يبع أعلشبر  لل امسولل ابلبة  عاعة أشعر الذين قداوا لسع  عيل خداع هي أعرا ا  
 .فيهي  

كمع   قدم أعلشبر الجزيل  لل اانمة أو لة فقعطمة الزهراا اللل سهرت  عل رقن    هذد  
 .المذكرر    قوا لهع  زيي خيرا   حفظك ا  

 خيرا نشبر كل ان قدم لسع يد الممع در   العوا    سهي ان قريي    ان أعيد    فل  
 . نجعو هذا الببح الععمل  

  اهمع   سيسع    برنع لن نوفل لبي حقوقبي  اسع  ظيي االالسعا    زيل العرفقعا   ا ان  
 .  راا الققد  
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   اقققداققة                                                                                                          
 

 : ةــمقدم

 

        ٌعٌش اإلنسان عبلقة فرٌدة من نوعها مع قوى الطبٌعة ، ٌحاول دابما السٌطرة علٌها    

من أجل إشباع حاجاته و االرتقاء بمستواه المعٌشً و ال ٌتؤتى ذلك لئلنسان إال إذا توصل إلى 

 .اكتشاؾ قوانٌن الطبٌعة للسٌطرة علٌها والتحكم فٌها 

 

        و إذا كان الطٌران ٌمثل أهم صور استؽبلل اإلنسان للفضاء الجوي ، فإن قصة اإلنسان 

مع الطٌران تعد نموذجا لهذا الصراع الذي ٌعٌشه مع قوى الطبٌعة ، فقد راوده حلم الطٌران فً 

الجو منذ القدم ، و تحقق ذلك بعد كفاح طوٌل أوصله إلى اختراع آلة استطاع من خبللها التنقل 

 .بالجو أال وهً الطابرة 

 

       ومع اكتشاؾ اإلنسان لتقنٌة الطٌران و تطوره المذهل شرع فً استؽبلله من الوجهة 

 . االقتصادٌة و عن طرٌق النقل الجوي 

 

الطابرة  بواسطة        و ٌتؤتى النقل الجوي فً مقدمة صور االستؽبلل التجاري للبٌبة الجوٌة 

ذلك أن النقل بوجه عام هو عصب حركة تداول الثروات ، فبل ٌتؤتى إنجاز المبادالت بٌن أرجاء 

الوطن أو بٌن أجزاء المعمورة المختلفة دون أن ٌستلزم األمر انتقال األشٌاء من مكان إلى آخر  

كذلك ٌحتاج األفراد إلى االنتقال من مكان إلى آخر إما لدواعً العمل أم للسٌاحة                         

 .أو للتبادل الرٌاضً 

 

       ولعل هي أهن األسثاب الرً أدخ إلى كثزج إتزام عقد الٌقل الجىي ذروثل فً السزعح الفائقح 

للطائزج فً الرٌقل ، تاعرثارها  ذطىي تقاع الوعوىرج و ذجراس الجثال والسهىل و ذعثز الثحار      

و الوحٍطاخ دوى أى ذعثأ تعىائقها  سىاء كاًد طثٍعٍح أم اصطٌاعٍح ، لذلك ذعد وسٍلح هاهح   

 .للرٌقل و الرقزٌة تٍي الدول و اخرصار الوسافاخ تٍي أرجاء الىطي و ذىفٍز الىقد و الجهد 

 

  



- 6 - 
 

   اقققداققة

 

 تكثر مشروعات النقل الجوي سواء داخل الوطن أو فً العالم ، بل صارت ظاهرة لذلك       

الخطوط الجوٌة المنتظمة ظاهرة شابعة و طبٌعٌة ، حتى أعتبر النقل الجوي بمثابة مرفقا عاما    

و فً المرحلة الراهنة من مراحل تطور الطٌران تظل األهمٌة األعظم لنقل األشخاص             

و إن كان ٌتم نقل البضابع جوا ، إال أن النقل البحري ٌحتفظ بالمكانة األولى فً هذا الصدد نظرا 

 .لؤلحمال الضخمة التً تستطٌع نقلها السفن و التً قد تصل إلى عشرات اآلالؾ من األطنان 

 

و ظاهرة الطٌران ظاهرة حدٌثة نسبٌا ،سرعان ما تبدت خطورتها حال استخدام الطابرة            

كسبلح إبان الحرب العالمٌة األولى ، فقد أدى ذلك إلى اإلسراع فً تنظٌم االستخدامات السلمٌة 

للطابرات و إذا أضٌؾ إلى ذلك ما تتعرض له الطابرات من مخاطر المبلحة الجوٌة ، وجب 

 .فرض اشتراطات خاصة بؤمن و سبلمة الرحبلت الجوٌة 

 

       و نظرا لما ٌنطوي علٌه هذا االستعمال من خطورة قد تصل إلى حد عدم المشروعٌة      

فً استعمال الطابرة ، اتخذ القانون الجوي طابعا ملزما لٌس فقط لتحدٌد الشروط البلزمة لبناء         

و تجهٌزات المركبات الجوٌة و المواصفات المتطلبة فً المرافق الضرورٌة لتسٌٌرها           

بل و كذلك لحماٌة ضحاٌا الوقابع المادٌة و أطراؾ العبلقات القانونٌة الناشبة عن استعمال هذه 

 . المركبات و استؽبللها 

 

        و ٌرجع الطابع اإللزامً فً القانون الجوي إلى ما ٌحٌط استعمال الطابرة من مخاطر     

و ما ٌكمن فٌه من خطورة تولت بصماتها على جمٌع تشرٌعات هذا الفرع من القانون التً تسعى 

 .كلها إلى تحقٌق هدؾ واحد هو ضمان السبلمة 

        

 



- 7 - 
 

 

   اقققداققة

 

        و لم ٌقدر للطٌران أن تنشؤ له أعراؾ خاصة به كسابر الظواهر االجتماعٌة ، فقد سبق 

ذلك التشرٌع و فً مقدمته التشرٌع الدولً ، بل أصبح التشرٌع حاببل دون إمكانٌة نشوء عرؾ 

خاص بالطٌران و المبلحة الجوٌة ،و من هنا ٌتجلى التشرٌع كمصدر وحٌد للقواعد الخاصة 

 .بالطٌران المدنً 

       

       و المبلحظ أنه قد تصدر قواعد قانونٌة وطنٌة منظمة للقانون الجوي بعد انضمام الدول إلى 

االتفاقٌات الدولٌة المنظمة له ، و ٌعد التشرٌع المصدر الربٌسً فً مجال النقل الجوي فً 

 ٌونٌو الذي ٌحدد القواعد العامة 27 المإرخ فً 06 /98الجزابر ، فقد صدر القانون رقم 

 .المتعلقة بالطٌران المدنً 

 

      و ال ٌعنً ذلك خلو النظام القانونً الجزابري قبل ذلك التارٌخ من التشرٌعات المنظمة 

للمبلحة الجوٌة أو االستؽبلل الجوي إال أن أحكام قواعد الطٌران المدنً توزعت بٌن عدة قوانٌن 

 . المتعلق بالطٌران المدنً 98/06و أوامر، تم إلؽابها بصدور القانون رقم 

 

      و المبلحظ أن أحكام هذا القانون و بالخصوص فً قواعد المسإولٌة ٌكاد ٌتطابق مع أحكام 

 من حٌث طبٌعة المسإولٌة أو شروط 1955 و بروتوكول الهاي 1929اتفاقٌة وارسو لعام 

 .قٌامها  أو نطاقها الزمنً أو طرق دفعها 

 

أدى ذلك إلى زٌادة احتماالت - السرعة -        وبالرجوع إلى الصفة التً ٌمتاز بها النقل الجوي

األخطار التً ٌتعرض لها مرفق النقل الجوي ، رؼم كل التطور و التقدم العلمً الهابل فً 

العصر الحدٌث  نظرا ألن الطابرة عند قٌامها بنقل األشخاص أو البضابع قد تتدافعها التٌارات 

 .الهوابٌة أو تتعرض لعواصؾ ثلجٌة أو أن ٌحجب الضباب الكثٌؾ الرإٌة 
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   اقققداققة
 

      و من هذا المنطلق أصبحت مسإولٌة الناقل الجوي و شروط انعقاد هذه المسإولٌة سواء     

فً عقد نقل الركاب أو البضابع من أهم موضوعات القانون الجوي و أكثرها إثارة للمشاكل          

و االختبلفات ، حٌث المجال الخصب للمنازعات بٌن الناقل و متلقً خدمة النقل،فإن تحدٌد هذه 

المسإولٌة ٌعد حجر الزاوٌة فٌها و نظرا لذلك وكما سبق ذكره فقد أصدر المشرع الجزابري 

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطٌران المدنً 06 /98نصوص قانونٌة من خبلل القانون رقم 

على نحو ٌحقق الحماٌة االقتصادٌة و التشرٌعٌة لمإسسات النقل الجوي من جهة ، و ٌحقق 

 .مصالح العمبلء من جهة أخرى األمر الذي ٌإدي إلى نمو مرفق النقل الجوي 

 

     و عملٌة النقل الجوي كؽٌرها من عملٌات النقل تحتاج إلى عقد، وال ٌختلؾ عقد النقل الجوي 

 .عن ؼٌره من عقود النقل فهو ٌنعقد بمجرد تبلقً القبول مع اإلٌجاب

 

     فقد عرؾ المشرع الجزابري عقد النقل الجوي سواء عقد نقل األشخاص أو البضابع فً كل 

ٌنبؽً أن ٌتم أي نقل عمومً طبقا لعقد : "  من قانون الطٌران المدنً الجزابري 131من المادة 

ٌلتزم بموجبه الناقل بواسطة الطابرة بنقل أشخاص مسجلٌن بؤمتعتهم أو بدونها بمقابل  من محطة 

 " .جوٌة إلى أخرى 

 

ٌقضً كل نقل جوي للبضابع أو المواد أو األمتعة إلى إبرام عقد  : " 138     و فً نص المادة 

ٌلتزم الناقل الجوي بموجبه بؤن ٌنقل بواسطة الطابرة و بمقابل من مطار إلى آخر البضابع       

 " .و المواد التً ٌستلمها من المرسل قصد تسلٌمها إلى المرسل إلٌه أو ممثله القانونً 

 

 

 

 



- 9 - 
 

اقققداققة  
    

من نص المادتٌن السابقتٌن أن المشرع الجزابري قد فرق بٌن عقد نقل األشخاص و ٌتضح        

 .و عقد نقل البضابع، وقد حدد وسٌلة النقل فً ذلك و أن ٌتم هذا بؤجر

 

       وعلى العموم ٌمكن تعرٌؾ عقد النقل الجوي بؤنه اتفاق بٌن طرفٌن إحداهما الناقل و اآلخر 

إما الراكب أو الشاحن ٌتعهد فٌه الناقل بنقل الراكب أو بنقل بضاعة الشاحن من نقطة القٌام      

 .إلى نقطة الوصول بواسطة الطابرة خبلل مدة محددة لقاء أجر محدد

 

 :حٌث ٌتمٌز عقد النقل الجوي بثبلثة خصابص هً
 

     أي ٌتم انعقاد عقد النقل الجوي بمجرد تبلقً القبول مع اإلٌجاب و تطابقهما: الرضائٌـــة - 1

ٌستوي فً ذلك أن ٌرد محل العقد على نقل األشخاص أو البضابع، و ال ٌؽٌر فً ذلك قٌام  إذ

الناقل الجوي بتحرٌر وثٌقة للنقل سواء كانت هذه الوثٌقة تذكرة للسفر أو للمكاتب أو سندا للنقل  

 . فهً وثٌقة ٌنحصر دورها فً كونها أداة إلثبات العقد و مضمونه

 

وبالتالً ٌترتب على عدم وجود هذا المستند  أو ضٌاعه ، أو عدم صحته عدم التؤثٌر                                       

على انعقاد العقد ، و لٌس هناك ما ٌمنع من اشتراط أال ٌنعقد العقد إال إذا سلم الناقل التذكرة 

للمسافر  أو تسلٌم المرسل البضاعة للناقل الجوي و بهذا ٌفقد عقد النقل الجوي الطابع الرضابً 

له و لٌس هناك ما ٌمنع أن ٌكون للعقد شكل معٌن متفق علٌه من قبل الطرفٌن و بما أن عقد النقل 

الجوي ٌنعقد بمجرد تبلقً قبول المسافر أو المرسل مع الناقل فإنه ٌكون للمسافر أو المرسل 

 .الحق فً رفض تكوٌن العقد إذا كان اإلٌجاب الصادر عن الناقل ال ٌتماشى مع مصلحته

 

       كما ٌمكن للناقل رفض إبرام عقد النقل مع متلقً خدمة النقل كحالة نقل مواد متفجرة       

 .أو مواد محرمة ، أو نقل مسافر لم ٌستوفً إجراءاته 
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   اقققداققة

 

     وال ٌنال أٌضا من كونه عقد رضابً ٌلتزم الشاحن بتسلٌم البضاعة المراد نقلها إلى الناقل  

أو أحد تابعٌه ، إذ أن التسلٌم لتمكٌن الناقل من البدء فً تنفٌذ التزامه بنقل البضاعة من مكان 

آلخر ، وال ٌتحقق ذلك إال بالتسلٌم فالتسلٌم لٌس شرطا النعقاد العقد و إنما لتمكٌن الناقل من    

 .تنفٌذ التزامه

 

 ٌعد عقد النقل الجوي من عقود اإلذعان مفاده الرضوخ لشروط العقد المحددة :اإلذعــــان - 2

سلفا دون أن ٌكون للمسافر أو المرسل مناقشة هذه الشروط حٌث ٌنفرد الناقل الجوي بوضع هذه 

الشروط و على الطرؾ اآلخر الرضوخ لما حدده من شروط و أحكام للعقد ، و لذلك ٌكون القبول 

فً هذه الحالة إذعانا و صفة اإلذعان تتضح  فً العقود بشكل عام عند رضوخ إرادة طرؾ   

أحد المتعاقدٌن إلى شروط عقد الطرؾ اآلخر ، فإذا أفصح ذلك الطرؾ عن إرادته بقبول العقد  

فإنه ٌكون مكرها فً ذلك حٌث أن أحد أطراؾ العقد فً مركز ضعٌؾ ال ٌمكنه من المساواة         

 . مع الطرؾ اآلخر

    

 ٌعد النقل بشكل عام خدمة ٌقدمها الناقل الجوي           : لعقد النقل الجوي التجاري  الطابع-3

إلى المسافر أو المرسل ،إذ ٌعد عمبل تجارٌا متى انتظم تقدٌمه فً شكل مشروع ٌهدؾ  إلى 

تحقٌق الربح ، والنقل الجوي ال ٌختلؾ عن ؼٌره من أنواع النقل األخرى إال من ناحٌة وسٌلة 

 .تنفٌذه

 

       وٌعتبر النقل تجارٌا دابما بالنسبة للناقل متى زاوله على سبٌل المقاولة، أما بالنسبة لشاحن 

 .البضاعة أو المسافر فبل ٌكون العمل تجارٌا إال إذا كان تاجرا و كان النقل بمناسبة تجارٌة
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   اقققداققة
 

   

     و تحتل مسإولٌة الناقل الجوي الصدارة بٌن موضوعات النقل الجوي نظرا لما لها من أهمٌة 

بالؽة فً العمل  و لما تثٌره من منازعات عدٌدة أمام القضاء فالمسإولٌة هً جزاء اإلخبلل 

بااللتزام عقدٌا كان أم ؼٌر عقدي ، وال تختلؾ أركان مسإولٌة  الناقل الجوي عن أركان 

المسإولٌة المدنٌة بوجه  عام ، إذ ٌجب أن ٌكون الناقل قد ارتكب خطؤ سبب الضرر        

 . للطرؾ المتعاقد

   

      و قد ٌحصل أثناء تنفٌذ عملٌة النقل الجوي أن تتعرض الطابرة لحادث جوي عندبذ تنعقد 

مسإولٌة الناقل لجبر الضرر الذي لحق بالمتعاقد أو تعوٌض الضرر الناجم عن أضرار التحلٌق  

فقد وضع المشرع حدا أقصى للتعوٌض عن ذلك ، كما أعطى المشرع فرصة للناقل بإثباته عدم 

وقوع الضرر من جانبه ، أو إثباته اتخاذ جمٌع التدابٌر الضرورٌة لتفادي الضرر أو إثباته أنه 

 .كان من المستحٌل علٌه اتخاذها 

 

      و ٌكتسً هذا الموضوع أهمٌة بالؽة إذ ٌعد إحدى الدراسات القانونٌة الحدٌثة  التً تتعلق 

بنوع من النقل ٌتصؾ بمزاٌا خاصة و بتطور مستمر و سرٌع ، و لما ٌثٌره أٌضا هذا النوع  من 

النقل من إشكاالت و منازعات عدٌدة ، مما ٌتطلب وضع نصوص قانونٌة خاصة به ، و تنحصر 

هذه الدراسة فٌما ٌتعلق بطبٌعة المسإولٌة المدنٌة للناقل الجوي ، فإن هذه الدراسة تثٌر مسؤلة 

 .تحدٌد مسإولٌة الناقل الجوي فً القانون الجزابري 

 

 

      و تكمن األسباب الذاتٌة فً اختٌارنا لهذا الموضوع هً رؼبتنا فً البحث فً مجال القانون 

 .الجوي فً التشرٌع الجزابري

 

      أما األسباب الموضوعٌة فتكمن فً حداثة و نشؤة القانون الجوي، وفً قلة الدراسات 

المتخصصة فً مسإولٌة الناقل الجوي فً القانون الجزابري مقارنة بمسإولٌة الناقل الجوي     

 .فً النقل الدولً 
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   اقققداققة
 

 

 

       و بخصوص الدراسات و المراجع حول هذا الموضوع فقد كانت كثٌرة خاصة       

المراجع باللؽة العربٌة و نذرت المراجع المتخصصة فً القانون الجزابري، وكذا عدم تنوع 

 .المراجع المتخصصة فً هذا الموضوع 

 

       فقد اعتمدنا فً ؼالب األحوال على المراجع العربٌة سواء حدٌثة الطبعة أو القدٌمة         

 الذي ٌحدد القواعد العامة المتعلقة بالطٌران المدنً الجزابري  98/06و ركزنا على القانون 

واستعنا ببعض االتفاقٌات الدولٌة فً هذا المجال كلما وجدنا لذلك ضرورة و كذلك استعنا ببعض 

 .المراجع الفرنسٌة 

 

هل اعتمد المشرع نظام :        و تتبلور إشكالٌة بحث موضوعنا فً سإال جوهري هو 

المسإولٌة العقدٌة  أم نظام المسإولٌة التقصٌرٌة  أم زاوج بٌن النظامٌن  أم هل اعتمد  أنظمة 

 .جدٌدة للمسبولٌة المدنٌة ؟

 

        و لمعالجة هذه اإلشكالٌة اتبعنا المنهج الوصفً بهدؾ وصؾ جوانب الموضوع           

و جمع المعلومات ، واعتمدنا أٌضا على المنهج التحلٌلً بؽرض تحلٌل النصوص القانونٌة 

 .المنظمة له وقد استعنا بالمنهج المقارن كلما وجدنا لذلك ضرورة 

 

        وقد أوردنا بحثنا هذا فً فصلٌن تتناولنا فً الفصل األول أساس مسإولٌة الناقل الجوي     

 .و فً الفصل الثانً نطاق مسإولٌة الناقل الجوي 
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 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                                                      الفقققققل األ ا       

 

 .أساس مسؤولٌة الناقل الجوي: الفصل األول

 

         إذا كان النقل الجوي هو أهم مواضٌع القانون الجوي، فإن مسإولٌة الناقل الجوي تحتل    

 .الصدارة بٌن المسابل التً ٌثٌرها هذا النقل

 

          فقد تعرض التقنٌن الجوى لهذه المسإولٌة، و لما كان التزام الناقل الجوي بتحقٌق نتٌجة   

 .و هً نقل األشخاص مع ضمان السبلمة و فً الوقت المحدد دون تؤخٌر

 

         و فً حالة نقل البضاعة فٌلتزم الناقل دون محالة بنقلها و تسلٌمها إلى المرسل إلٌه فً 

المٌعاد المحدد، و إال كان مسبوال عن عدم تحقق النتٌجة المرجوة أي هبلك البضاعة أو تلفها     

 .أو تؤخٌر تسلٌمها

 

         كما قد تتسبب الطابرات أثناء تحلٌقها أضرار للؽٌر على سطح األرض كؤن تتعرض 

الطابرة إلى حادث فتهوي على سطح األرض ، مما ٌإدي إلى أضرار لبعض األرواح           

أو الممتلكات ، أو قد تتعرض لحوادث اصطدام جوي تإدي بخسابر وخٌمة على كلتا الطابرتٌن 

 .مما ٌرتب مسإولٌتهما أو إحداهما 

 

 

        و علٌه سنقسم دراستنا فً هذا الفصل إلى ثبلثة مباحث،فً المبحث األول  سنتطرق إلى 

أساس المسإولٌة الناشبة عن عقد النقل الجوي و فً المبحث الثانً المسإولٌة الناشبة عن الفعل 

الضار للناقل الجوي و المبحث الثالث المسإولٌة الناجمة عن التصادم الجوي و نظام التؤمٌن      

 .من المسإولٌة 
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 .أساس المسؤولٌة الناشئة عن عقد النقل الجوي : المبحث األول 

 

        ٌختلؾ جوهر النقل الجوي بٌن نقل األشخاص و نقل البضابع ، مما ٌإدي إلى اتخاذ 

 .الناقل الجو ي ومتلقً خدمة النقل : االلتزامٌن الربٌسٌٌن على عاتق طرفً عقد النقل 

 

        ففً الحالتٌن ٌلتزم الناقل بإنجاز النقل جوا بواسطة الطابرة 
1

، و ٌلتزم متلقً خدمة النقل 

 .سواء كان المسافر أو مرسل البضابع بدفع األجرة و هما التزامٌن ربٌسٌٌن فً هذا العقد 

  

        إال أن عقد النقل الجوي ٌولد على الوجه القانونً التزامات أخرى سواء فً عقد         

نقل البضابع ، أو فً عقد نقل األشخاص أو ما ٌعرؾ بالمسافرٌن ، فتترتب على عاتق الطرفٌن 

 التزامات سنوضحها من خبلل    – المرسل أو المسافر –سواء كان الناقل أو متلقً خدمة النقل 

 .دراستنا هذه 

 

         و علٌه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبٌن، نتطرق فً المطلب األول لبللتزامات الناشبة   

 .عن عقد نقل البضابع فً المطلب الثانً االلتزامات الناشبة عن عقد نقل األشخاص

 

 

 

 

الطائرة هً كل آلة تستطٌع االرتفاع فً الجو والتماسك و االنتقال بفضل تفاعالت هوائٌة من غٌر التفاعالت الهوائٌة - 1

. من قانون الطٌران المدنً الجزائري 02/01المادة . على سطح األرض   
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 االلتزامات الناشئة عن عقد نقل البضائع : المطلب األول

   

         أساس النقل الجوي للبضابع هو تؽٌٌر مكانها جوا بواسطة طابرة تسمح بإنجاز عملٌة 

 .النقل  من مطار القٌام إلى مطار الوصول 

        و ٌتطلب النجاز هذه العملٌة عدة التزامات ملقاة على عاتق الناقل الجوي ، أو على عاتق 

 .متلقً خدم النقل أي المرسل للبضاعة ، و هذا تنفٌذا لهذا العقد 

 

       و من خبلل ما سبق ذكره ستنحصر دراستنا فً هذا المطلب على كبل من التزامات الناقل 

 : الجوي و التزامات المرسل و هذا من خبلل الفرعٌن اآلتٌٌن 

 .التزامات الناقل الجوي : الفرع األول 

 .التزامات المرسل : الفرع الثانً 

 

 

 .الجوي التزامات الناقل: الفرع األول 

 

          ٌلتزم الناقل بنقل البضابع إلى مكان الوصول بواسطة الطابرة 
1 

دون أن ٌكون الناقل 

ملزما بؤن ٌتم النقل بواسطة طابرة معٌنة أو بخط رحلة معٌنة إال إذا نص عقد النقل على خبلؾ 

ذلك 
2 

. 

         و ٌقصد بالبضاعة كل مال منقول بواسطة الطابرة ، و على ذلك ال تعد جثث الموتى     

من قبٌل البضاعة خبلفا لما ٌدعٌه البعض ، بل تخضع فً نقلها على حد تعبٌر محكمة الصلح 

 للقواعد المطبقة على نقل األشخاص 1952 مارس 31ببارٌس فً حكمها الصادر بتارٌخ 
3  

. 

 
 . من قانون طٌران المدنً الجزائري 138المادة -1

  .117 ص 2005القانون الجوي الدولً ، دار الثقافة ، دون بلد نشر ،: طالب حسن موسى - 2

  .175 ،االسكندرٌة ، ص 2007 حوادث الطٌران ، دار الجامعة الجدٌدة ،–القانون الجوي النقل الجوي : محمد فرٌد العرٌنً - 3
 



17 
 

 

 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                       الفقققققل األ ا      

 
 . االلتزام بتسلم البضاعة :أوال

        ٌلتزم الناقل بتسلم البضابع من الشاحن، وتعتبر واقعة االستبلم بداٌة النطاق الزمنً لعقد 

النقل الجوي للبضابع ، فإن امتنع من التسلم أو تؤخر فٌه ٌكون مسبوال تجاه المرسل إال إذا اثبت  

.أن مرد ذلك ٌعود إلى سبب ال دخل له فٌه
1  

 

        كما ٌجب على الناقل التؤكد من مطابقة البضاعة المراد نقلها لما هو متفق علٌه  فً عقد 

النقل من حٌث نوع البضاعة و كمٌتها ووزنها و للناقل الحق فً فحص البضاعة أو األشٌاء 

المطلوب نقلها للتحقق من حالتها و من صحة البٌانات التً ذكرها المرسل بشؤن البضاعة فً 

رسالة النقل ، ؼٌر أن المشرع الجزابري لم ٌنص صراحة على حق الناقل فً الفحص على 

 . من القانون التجاري 255خبلؾ المشرع المصري فً المادة 

      و عندما ٌقتدي الفحص فحص األوعٌة أو فتحها ٌجب إخطار المرسل لحضور الفحص فً 

موعد معٌن ، فإذا لم ٌحضر ٌجوز للناقل إجراء الفحص بؽٌاب المرسل و على نفقته 
2 

وإذا تبٌن 

من الفحص أن حالة البضاعة ال تسمح بنقله دون ضرر ، فٌجوز رفض النقل أو تنفٌذه بعد اخذ 

إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشًء وقبوله بالنقل وفً هذه الحالة ٌتم تثبٌت حالة الشا و إقرار 

المرسل على وثٌقة النقل 
3 .

.
 

        أما إذا تبٌن للناقل مطابقة األشٌاء المراد نقلها للبٌانات التً ذكرها المرسل فً وثٌقة النقل 

فعلٌه استبلمها و المضً فً تنفٌذ عقد النقل
.

. 

       و إذا تسلم الناقل البضاعة دون آن ٌقوم بفحصها أو دون أن ٌتحفظ
  

بشان 
 

حالتها ٌفترض 

انه تسلم
 

األشٌاء المطلوبة نقلها بحالة جٌدة و مطابقة للبٌانات المذكورة فً وثٌقة النقل
 
. 

 

 

  .254 ، ص 2001الوجٌز فً القانون البحري ، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، : هانً دوٌدار  -1
  .229 ، ص 2000العقود التجارٌة ، دار الفكر العربً ، اإلسكندرٌة ، : منٌر محمد الجهٌنً و ممدوح محمد الجهٌنً  -2
  .132 -131،ص 1998القانون الجوي  دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، :اكرم ٌا ملكً  -3
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     و بعد أن ٌقوم الناقل باستبلم البضابع ، ٌجب علٌه أن ٌقوم بشحنها ما لم ٌتفق         

على خبلؾ ذلك 
1 

. 

 . التزامات الناقل بشحن البضاعة :ثانٌا 
 

         ٌلتزم الناقل الجوي بشحن البضاعة بوضعها فً الطابرة التً ستقلها إلى مطار الوصول 

بحٌث ٌتعٌن على الناقل رص البضاعة داخل مخازن الطابرة و الذي ٌتولى شحنها فٌها 
2

. 
 

        وهذا االلتزام ٌقابل التزام المرسل بتسلٌمها إلٌه ، و تعتبر مسالة عدم الخلط بٌن إبرام عقد 

النقل و استبلم الناقل البضاعة األهمٌة بمكان ، ألن إبرام عقد النقل شًء و استبلم الناقل 

البضاعة شًء أخر 
3

 
 

        و برؼم من أن مسإولٌة األطراؾ مسإولٌة تعاقدٌة من لحظة التً ٌبرم فٌها العقد إال أن 

الناقل ال ٌعد من ذلك الوقت مسبوال عن نقل البضابع التً ال توجد بٌن ٌدٌه و التً ربما لم ٌتم 

صنعها بعد 
4 

. 
 

        فعملٌة الشحن الجوي تتصل اتصاال وثٌقا بسبلمة الرحلة الجوٌة و ألن الناقل الجوي بما 

لدٌه من وسابل و إمكانات فنٌة أدرى من المرسل بما تقتضٌه هذه السبلمة من متطلبات وقد 

ٌحدث أحٌانا أن ٌنص العقد على أن ٌتولى المرسل عملٌة الشحن ، ال سٌما فً النقل الجوي الؽٌر 

منتظم و معا ذلك فإن هذا الشرط ال ٌعنً حرمان الناقل من التؤكد من عدم إخبلل عملٌة الشحن 

بؤمن  و سبلمة الطابرة ، وبمعنى آخر إذا كان من الجابز قٌام  المرسل بتفرٌػ البضاعة داخل 

الطابرة فإن عملٌة رصها و تستٌفها تقع على عاتق الناقل إلتصال ذلك بتوازن الطابرة والمحافظة 

على  سبلمتها 
5

. 

 

      

 2002، دون دار نشر،2، طبعة 2الموسوعة التجارٌة الشاملة فً التعلٌق على قانون التجاري الجدٌد، جزء: معوض عبد التواب- 1

  .489ص 
  .119طالب حسن موسى،المرجع السابق، ص -2

 3-BARTHELEMY .Mercadal : Droit des transport  terrestres  et aérien , éd : DALLOZ – paris /DELTA –

Beyrouth,2000,p 19 .  

4- Pierre Brunat :Lamy de transport ,éd : LAMY , Paris , 1998 , p 139 .  

 عقد النقل البحري، منشأة :احمد محمود حسنً .   176 محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص- 5
 

  .168،ص1998المعارف،اإلسكندرٌة،
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        فبل ٌمكن تفوٌض هذا االلتزام كلٌا لؽٌر الناقل الجوي ، فالشحن الذي ٌتواله ؼٌره فً 

بعض الحاالت قد ٌإدي إلى اعتباره مخبل بتنفٌذ التزام آخر ٌرتبه عقد النقل علٌه و هو إعداد 

 .طابرة صالحة للمبلحة و بؤمان قبل بدئ الرحلة و أثنابها
 

. االلتزام بالمحافظة على البضابع أثناء النقل :ثالثــــا 
 

   

      ٌلتزم الناقل الجوي بالمحافظة على البضابع أثناء النقل الجوي ، حٌث فً مثل هذه العقود 

ٌكون التزام الناقل خاضعا إلى قواعد المسإولٌة العامة و التً تقضً بؤنه ناتج من التزام تعاقدي 

ٌقع على عاتق الناقل
   

. 

      ٌلتزم الناقل أثناء نقل البضاعة بالمحافظة علٌها ، وذلك ببذل العناٌة العادٌة فً حفظها        

و صٌانتها التً تكفل فً وصولها سلٌمة بالقدر البلزم لتنفٌذ التزام النقل ، وٌعد هذا االلتزام 

التزاما أساسٌا و جوهرٌا بضمان النقل السلٌم للبضاعة 
1

. 

     حٌث ال تقضً العناٌة العادٌة من الناقل مجرد الحفظ فقط و إنما ٌلزم البضاعة من أعمال 

اٌجابٌة أثناء الطرٌق كؤن ٌعٌد حزم األشٌاء أو إصبلح أؼلفتها و ؼٌرها من التدابٌر الوقابٌة ولكنه 

ؼٌر ملزم بالتدابٌر الؽٌر معتادة فً النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحٌوان إال إذا تم اتفاق   

 .على مثل هذه التدابٌر 

      فً هذه الحالة المرسل ملزم بذكرها فً مستند النقل و عند االقتضاء على البضاعة ذاتها 
2

 

  08/11/1922وفً هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسٌة فً قرارها الصادر بتارٌخ 

الناقل لٌس ملزما إال بؤعمال العناٌة العامة و العادٌة المنسجمة مع متطلبات الخدمة التً ٌإدٌها " 

" إال إذا وجد طلب صرٌح من المرسل ببذل عناٌة خاصة أو استثنابٌة 
3 

. 

   

 

  .62عقد البضائع فً القانون التجاري الجدٌد ، دار المطبوعات الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، بدون سنة نشر ، ص : سعٌد الجدار- 1
 

2-A- Zahi : Droit des transport , T ,1, éd : o.p.u .Alger , 1991 ,p 113. 

3-Pierre Brunat :
 
O.P.CIT.N: 172 . 
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 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                      الفقققققل األ ا      

 

       فمن المإكد أن معٌار التفرقة بٌن أعمال العناٌة العادٌة و أعمال العناٌة االستثنابٌة ٌتمثل 

فٌما إذا كانت أعمال العناٌة منسجمة مع متطلبات الخدمة ذاتها فهً من قبٌل أعمال العناٌة 

 .      العادٌة

       أما إذا كانت تتطلبها الطبٌعة الخاصة للبضاعة فهً من قبٌل أعمال العناٌة االستثنابٌة      

إال أن هذا المعٌار لٌس مطلقا ٌسمح بؤن نتخذه كمبدأ قضابً ثابت ، و إنما هو معٌار مرن ٌستقل 

قاضً الموضوع فً تطبٌقه مسترشدا فً ذلك بالظروؾ الخاصة بكل واقعة على حدا  و العرؾ 

و تفسٌر اتفاق األطراؾ 
1

.  

 

      و على العموم ٌتوجب على الناقل القٌام بالتدابٌر الوقابٌة البلزمة و أداء ما تلتزمه           

من مصارٌؾ ،على أن ٌرجع الناقل على المرسل بالمصروفات التً أنفقها فً سبٌل المحافظة 

على البضاعة أثناء الطرٌق 
2

 . ، ما لم ٌكون األمر راجعا إلى خطا الناقل 

 

          و فً سبٌل تطبٌق الحكم المتقدم ٌجب اخذ ظروؾ الرحلة الجوٌة فً االعتبار إذ ٌستحٌل 

على الناقل الجوي اتخاذ التدابٌر المشار إلٌها أثناء الطٌران ، لكنه ٌلتزم باتخاذها إذا اكتشؾ 

و بمناسبة شحن بضابع أخرى أن البضابع المشحونة فً مطار  والطابرة رابطة بمطار الرسو

 .القٌام تكون بحاجة إلى اتخاذ التدابٌر البلزمة للمحافظة علٌها 

 

          فإذا تعطلت الطابرة بعض الوقت بسبب عطب لحق بها أو إلنهاء بعض اإلجراءات  

وكانت البضابع قابلة للتلؾ أو الهبلك ، وجب على الناقل الجوي اتخاذ اإلجراءات البلزمة لحفظ 

البضابع كوضعها فً أجهزة التبرٌد مثبل أو تعٌٌن حارس لها خشٌة سرقتها 
3

.  

 

1-Pierre Brunat :
 
O.P.CIT.N: 172 . 

 

  .489 ، دار النهضة العربٌة ،القاهرة ، ص 3شرح قانون التجارة الجدٌد ، ط : سمٌحة القلٌوبً - 2

 .265 ، ص 2000قانون الطٌران التجاري ،دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، : هانً دوٌدار -3
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 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                        الفقققققل األ ا       

 

  االلتزام بالنقل فً الموعد المحدد :رابعــــا 

 

       التزام الناقل بنقل البضاعة هو التزام أساسً وهو الذي ٌمٌز هذا العقد عن بقٌة العقود
1

 

بؤن مواعٌد الرحٌل و الوصول محددة من قبل لالٌاذح فً الوادج الثاًٍح حٌث تقضً الشروط العامة 

الناقل أو فً أٌة وثابق أخرى ال تعتبر جزء من عقد نقل البضابع و ال ٌوجد ما ٌمنع أي         

أن المٌعاد محدد للنقل و تسلٌم  البضاعة بمعنى آخر إعفاء الناقل الجوي من التزام المواعٌد 

 . المحددة فً خطاب النقل

        وٌشٌر المختصون بؤن هذه المادة ال تتعارض و أحكام اتفاقٌة وارسو حٌث أنها تكفً 

بالنص على وجوب تضمن مستند النقل الجوي تارٌخ الرحلة الجوٌة دون أن تشترط أن ٌكون هذا 

التارٌخ محدد فتركت تحدٌده للتعامل التجاري بٌن الطرفٌن ، ولكن ال ٌعنً أن الناقل الجوي 

معفى من االلتزام بمدة تنفٌذ النقل و ترك األمر إلرادته المنفردة مما ٌخالؾ القواعد العامة 

فاألعراؾ تلعب دورها فً تحدٌد هذا التارٌخ إضافة إلى ما ٌحٌط الرحلة  الجوٌة                

من ظروؾ خاصة 
2

.  

         بصرؾ النظر عما ٌتضمنه مستند النقل من شرط عدم تقٌد الناقل الجوي بؤي موعد محدد  

فتحدٌد التارٌخ هو مسؤلة مادٌة ،فالناقل الذي ٌلتزم مثبل بنقل الصحؾ الٌومٌة فإنه ٌعد قاببل 

 .  ضمنٌا عند عدم وجود نص صرٌح بؤن ٌقوم بنقل الصحؾ بدون تؤخٌر 

 

 

 

 .120، ص 1999القانون البحري ، مكتبة دار الثقافة ، دون بلد نشر ،: عادل علً المقداد - 1

  .120طالب حسن موسى ، المرجع السابق ، ص - 2
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 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                        الفقققققل األ ا        

 

 التزام الناقل الجوي بتسلٌم البضاعة إلى المرسل إلٌه : خامســا

بعد وصول البضاعة لجهة الوصول أو إلى مطار الوصول ٌلتزم الناقل بتفرٌؽها                      

و التفرٌػ عملٌة مادٌة تعنً إخراج البضاعة من وسٌلة النقل تمهٌدا لتسلٌمها للمرسل إلٌه 
1

. 

        عملٌة التفرٌػ تعتبر عملٌة ملحقة بعملٌة النقل، ٌتوالها الناقل و ٌكون مسبوال عنها ما لم 

ٌنص عنها القانون أو االتفاق على ؼٌر ذلك 
2

.  

و بعد التفرٌػ ٌلتزم الناقل بتسلٌم البضاعة إلى المرسل إلٌه            
3

إذ   المعٌن فً خطاب النقل

لهذا االلتزام من األهمٌة بما كان إذ أن مسإولٌة الناقل الجوي ال تنقضً وال تنتهً إال بتسلٌم 

البضاعة إلى المرسل إلٌه فً مطار الوصول أو المكان المتفق علٌه ، و ٌعتبر التسلٌم قد تم متى 

مكن الناقل المرسل إلٌه من االستبلم ، بؤن جعله فً وضع ٌتمكن معه من ممارسة الحراسة 

 . المادٌة على البضابع ، و علٌه تزول قرٌنة المسإولٌة الملقاة على عاتق الناقل

 

عقد النقل " بؤن 07/02/1956         فقد أكدت محكمة النقد الفرنسٌة فً قرارها الصادر بتارٌخ 

 " .ال ٌنتهً إال بتسلٌم البضاعة للمرسل إلٌه المذكور فً تصرٌح اإلرسال من طرؾ المرسل 

       وقد ٌسبق التسلٌم عملٌة فحص البضاعة و معاٌنتها وهذا للتحقق من عددها ووزنها وحالتها 

كما أن هذا الفحص ضروري للتؤكد من البضاعة إذا أشترط دفع األجرة على أساس الكمٌة 

المسلمة فعبل 
4

.  

 

القانون التجاري األوراق التجارٌة و اإلفالس و العقود التجارٌة و عملٌات البنوك ، منشورات : مصطفى كمال طه و علً البارودي - 1

 .134وفً نفس المعنى احمد محمود حسنً ،المرجع السابق ،.230 ، ص 2001الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ،
 

  .484سمٌحة القلٌوبً ، المرجع السابق ، ص - 2

  168 ، ص 2002المركز القانونً للمرسل إلٌه فً عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، : عباس مصطفى المصري -3

  .270 ، ص 1998القانون البحري، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، : مصطفى كمال طه - 4

 
 
 

 



23 
 

 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                        الفقققققل األ ا  
 

 .التزامات المرسل :الفرع الثانً 

 

 .التزام المرسل بتسلٌم البضاعة للناقل :أوال

  

            ٌعد االلتزام بتسلٌم البضاعة للناقل على عاتق المرسل ، وال ٌعنً ذلك أن التسلٌم ٌعد 

شرطا النعقاد العقد ألن العقد هنا هو عقد رضابً و بفضل هذا االلتزام ٌتمكن الناقل بتنفٌذ 

التزامه بنقل البضاعة إلى مطار الوصول إذ ال ٌتصور تنفٌذ التزامه هذا إال إذا كان فً وضع 

ٌتمكن معه من ممارسة الحراسة المادٌة على البضاعة وال ٌتحقق ذلك إال بتسلٌمها له 
1

.  

 

           و األصل أن ٌحدد عقد النقل تفصٌبلت عملٌة تسلٌم البضاعة إلى الناقل ، وعلى وجه 

الخصوص زمان و مكان التسلٌم ،و ٌجب على المرسل احترام هذا االتفاق ، إذ ٌجب علٌه تسلٌم 

البضاعة فً المٌعاد والمكان  المتفق علٌه
2

فإذا تؤخر عن ذلك تحمل مسإولٌة ذلك  وبالتالً        

إذا نشؤ عن هذا التؤخٌر تؤخر الناقل عن تسلٌم البضاعة للمرسل إلٌه فً المٌعاد المتفق علٌه فقد 

ٌستطٌع الناقل أن ٌدفع مسإولٌته بخطؤ المرسل 
3

. 

           فقد ٌتفق على أن ٌتسلم الناقل البضاعة فً محل المرسل أو أن ٌنص العقد على تسلٌمها 

فً مستودعات الناقل الكابنة بمطار القٌام ، أو على أن ٌقوم بتسلٌمها إلى ناقل بري سلفا بمطار 

القٌام من قبل الناقل الجوي 
4

.  

           و إذا كانت ظروؾ النقل أو طبٌعة البضاعة مما تستوجب على الناقل توفٌر أداة نقل 

خاصة أو إعداد أداة النقل إعدادا خاصا إلنجاز النقل 
5

 .  

 

 

 

  .243 ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، ص 1شرح القانون التجاري ، الجزء : فوزي محمد سامً - 1

 .112عادل علً المقداد، المرجع السابق ، ص - 2

  .212 ، ص 1990العقود التجارٌة ، الطبعة األولى ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، : احمد محمد محرز - 3

  .184محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 4

  .219 ، ص 1970العقود التجارٌة ، دار الفكر العربً ، القاهرة ، : على حسن ٌونس -5
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 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                        الفقققققل األ ا   
 

         و إذا اقتضت طبٌعة الشًء إعداده للنقل بتؽلٌفه أو تعببته أو حزمه ، فعلى المرسل       

أن ٌقوم بذلك بكٌفٌة تقٌه من الهبلك أو التلؾ و ال تعرض األشخاص أو واسطة النقل أو األشٌاء 

األخرى التً تنقل معه إلى التلؾ أو الضرر 
1

.  

إذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طرٌقة معٌنة فً التؽلٌؾ أو التعببة فٌجب على            

المرسل مراعاتها و إال ٌكون مسبوال عن األضرار التً تنشؤ عن العٌب فً التؽلٌؾ أو التعببة   

 .أو الحزم 

 .تسلٌم الوثابق الضرورٌة : ثانٌـــا 

ال ٌقتصر التزام المرسل بالتسلٌم على تسلٌمه البضاعة فقط للناقل ، بل ٌجب علٌه تسلٌمه            

الوثابق البلزمة لتنفٌذ النقل 
2

 ، إذ ال ٌسمح بمرور أو تفرٌػ البضاعة ما لم ٌبرز الناقل المستندات 

البلزمة و إن إعداد هذه المستندات ٌقع على عاتق المرسل و لٌس الناقل فكل ما ٌإدي إلى تؤخٌر 

شركة الطٌران بسبب ٌعود إلى عدم دقة هذه المستندات ، ٌعود أثره على المرسل من دون       

أن ٌتحمل الناقل أي مسإولٌة ، إال إذا اثبت المرسل خطؤ الناقل 
3

 .  

و ٌعد المرسل مسبوال عن عدم كفاٌة هذه الوثابق ، أو عدم مطابقتها للحقٌقة ، كما ٌعد          

الناقل مسبوال عن ضٌاع هذه الوثابق أو عن إساءة استعمالها بعد تسلمها 
4

.  

 دفع أجرة النقل  : ثالثـــــا 

األجرة هً عبارة عن مبلػ نقدي  
ٌقع على عاتق المرسل االلتزام بؤدابها وهذا هو التزامه  5

الجوهري
6

، وقد ٌتفق الطرفان على أن ٌتولى المرسل إلٌه دفع أجرة النقل عند تسلمه البضابع فً 

مطار الوصول 
7

. 

  

  .124طالب حسن موسى ، المرجع السابق ، ص - 1

2-A-ZAHI : O.P.CIT. P 93. 
  .125طالب حسن موسى ، المرجع السابق ، ص -3

  .54سعٌد الجدار ،المرجع السابق ، ص  -4

 .عادل علً المقداد،المرجع السابق  -5

 215عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق، ص- 6

  .264 ، ص 2000هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري، المرجع السابق ،طبعة -7
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 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                                                         الفقققققل األ ا   

 

وتشمل أجرة النقل كل المصارٌؾ الضرورٌة إلجراء النقل كدفع قسط التؤمٌن و الرسوم          

على المرسل دفع : "  من القانون التجاري الجزابري بؤنه 40الجمركٌة ، حٌث تقضً المادة 

 ..."أجرة النقل و المصارٌؾ المترتبة عن األشٌاء المنقولة 

        أما إذا كانت األجرة مستحقة عند القٌام جاز للناقل أن ٌدفع بعدم التنفٌذ أو أن ٌمتنع       

عن استبلم البضاعة حتى ٌستوفً أجرة  النقل ، أما إذا كان استحقاقها عند الوصول فللناقل الحق 

فً حبس البضاعة بالتطبٌق للقواعد العامة فً العقود الملزمة للجانبٌن 
1

.  

        فالعقد هو الذي ٌحدد مقدار األجرة، وٌتم تحدٌدها إما على أساس وزن الشحنة أو على 

أساس حجمها، كما ٌمكن تحدٌدها عن كل وحدة من البضابع المنقولة فً حالة ضخامة الشحنة    

 .أو فً حالة تباٌن طبٌعة األشٌاء المنقولة 

        وعادة ما ٌتولى الناقل تحدٌد تعرٌفة نقل مختلؾ البضابع وال ٌكون أمام المرسل إال قبولها 

بل أن إبرام العقد ال ٌتم إال على أساس هذه التعرٌفة 
2

 . 

 

 . االلتزامات الناشئة عن عقد نقل األشخاص:المطلب الثانً

          ٌتولد عن عقد نقل األشخاص مجموعة من االلتزامات 
3

 التً ٌتحملها الناقل الجوي فً 

مواجهة األشخاص المسافرٌن ، ذلك أن عقد النقل الجوي ٌقدم فٌه الناقل خدمة النقل مقابل 

الحصول على أجرة و ٌرتب هذا العقد التزامات عدة على عاتق الطرفٌن باعتبار عقد نقل الركاب 

من عقود المعاوضة الملزمة للجانبٌن 
4 

. 

         و علٌه سنقسم هذا المطلب إلى فرعٌن الفرع األول التزامات المسافر و الفرع الثانً 

 .التزامات الناقل الجوي 

 

  .189 محمد فرٌد العرٌنً ،المرجع السابق ، ص – 1

  .263هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ،المرجع السابق ، ص - 2
  .85، ص 2006عقد النقل الجوي ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة، : عدلً أمٌر خالد -3

  .185 ، ص 1994قانون الطٌران التجاري ، دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة ،: هانً دوٌدار - 4
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 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                       الفقققققل األ ا  
 

 .التزامات المسافر : الفرع األول 

         ٌبرم المسافر عقد النقل بهدؾ االنتقال من مكان آلخر و ٌمثل هذا الهدؾ الحق األساسً 

للمسافر و حوله تدور كافة الحقوق األخرى من مطالبة الناقل بتنفٌذ عملٌة النقل من مكان القٌام 

 :إلى الوصول، و كذلك على المسافر التزامات سنبرزها من خبلل اآلتً 

 . االلتزام بدفع األجرة  : أوال

        جرى العرؾ عادة على قٌام المسافر بدفع األجرة
1

  قبل تنفٌذ عملٌة النقل و تكون هذه 

األجرة محددة سلفا ،و هذا بدفع قٌمة التذكرة طبقا لتعرٌفة األجور المحددة للخطوط المنتظمة 
2

.  

 

       وال حاجة للتفاوض بشؤن ثمن التذكرة عند إبرام العقد وال ٌمكن إصدار تذكرة السفر إال إذا 

تم دفع قٌمتها كاملة، كما ٌحتفظ الناقل الجوي بالحق فً رفض نقل أي مسافر ال ٌكون حابزا 

لتذكرة سفر قانونٌة 
3

 . 

 

 .الحضور فً المكان و الوقت المحددٌن للمؽادرة : ثانٌــــا 

          إن حصول الراكب على تذكرة السفر ال تعطً له الحق بإلزام شركة الطٌران بنقله     

ولو حضر فً التارٌخ المحدد فٌها، بل جرى العرؾ أن ٌقوم المسافر بحجز ما كان له على 

 .الطابرة فٌتعٌن علٌه أن ٌوفى بهذا االلتزام

و ٌبرر وجوب تؤكٌد الحجز بسبب الطاقة المحدودة الستٌعاب الطابرة، ألن مقاعدها محدودة لها 

حمولة محددة ال ٌمكن أن تتجاوزها و هذا لتؤمٌن سبلمة الرحلة الجوٌة 
4

.  

 

  2001علً البارودي و محمد فرٌد العرٌنً و محمد السٌد الفقً ، قانون البحري و الجوي ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، -1

  .110 ، ص 2006عدلً أمٌر خالد ، عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ،  .575ص 
 

  2003القانون الجوي مقدمة عامة أغراض المالحة الجوٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة  : محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر - 2

  .134ص 

  .173محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 3

  .131 ، ص 2000هانً دوٌدار ، المرجع السابق ،طبعة - 4
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           و إذا أصر احد المسافرٌن على الصعود إلى الطابرة رؼم عدم قٌامه بحجز مقعد له 

على متنها ورؼم أولوٌة ركاب آخرٌن علٌه ، فبل جناح على الناقل إن هو قام بإجباره على 

مؽادرة الطابرة و ال ٌلتزم فً مواجهته بالتعوٌض 
1

.  

          و بعد تؤكٌد الحجز فعلى المسافر أن ٌحضر فً المكان و التارٌخ المحددٌن فً تذكرة 

السفر قبل الوقت المحدد ، و إن لم ٌحضر الراكب فً الوقت المحدد و حسب تعلٌمات شركة 

الطٌران ، كان للناقل الحق فً الرحٌل دون انتظاره ، وال ٌإدي هذا إلى تحمٌل الناقل           

 .أي مسإولٌة اتجاهه وان كان من شؤن هذا الرحٌل إلحاق ضرر بالمسافر 

 .إتباع تعلٌمات الناقل الجوي : ثالثــــا 

                 ٌضع الناقل عادة تعلٌمات محددة تؤمٌنا لسبلمة الرحلة الجوٌة تراعً بها مصلحته

و مصلحة الركاب عموما لذا ٌلتزم الناقل بإحاطة الراكب علما بتعلٌمات النقل 
2

كما ٌلتزم . 

المسافر باالنصٌاع لتعلٌمات الناقل 
3

. 

         و بهذا ٌلتزم الراكب بالجلوس على مقعد مخصص له و عدم مضاٌقة الركاب، فٌمتنع عن 

التدخٌن إن كان ذلك ممنوعا و أن تكون تصرفاته البقة فإن كانت ؼٌر ذلك أو كان فً حالة سكر 

جاز للناقل طلب منه مؽادرة الطابرة 
4

 . 

        إذ ٌلتزم الناقل من جانبه بفرض احترام هذه التعلٌمات على الركاب جمٌعا دون استثناء  

وكل اتفاق خبلؾ ذلك ال ٌنتج آثاره إال بٌن الطرفٌن المتعاقدٌن ، حٌث أن واسطة النقل كما قٌل 

بحق تضم مجتمعا صؽٌرا  من الركاب ، و ٌعتبر التزام كل منهما بإتباع تعلٌمات النقل بمثابة   

حق ٌجوز التمسك به من قبل اآلخرٌن 
5

. 

  .174محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .116أكرم ٌا ملكً ،المرجع السابق ،ص - 2

  134محمود مختار برٌري ، عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 3

  .133حسن موسى ، المرجع السابق ، ص- 4

  .229 ، ص 1966العقود و عملٌات البنوك التجارٌة ، اإلسكندرٌة ، : علً البارودي -5
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بعد انتشار ظاهرة اإلرهاب و اختطاؾ الطابرات أصبح المسافر ملزما بالخضوع : رابعـــــا 

لئلجراءات المطلوبة من قبل الجمارك و السلطات اإلدارٌة فً المطار 
1

 قبل السماح له بالتوجه 

إلى الطابرة حٌث ٌخضع المسافر إلى إجراءات تفتٌشه 
2

 و أمتعته والتؤكد من كافة المستندات 

المطلوبة لسفره متى اقتضت سبلمة الرحلة الجوٌة 
3

. 

 

 .التزامات الناقل الجوي : الفرع الثانً 

 

         هناك مجموعة من االلتزامات ٌتحمل بها الناقل الجوي فً مواجهة المسافرٌن تنشؤ      

عن عقد النقل ، أو تعتبر من مستلزماته وفقا للقانون و العرؾ و العدالة و ٌمكن إٌجاز هذه 

 :االلتزامات    فً ما ٌلً 

 .التزام الناقل بنقل المسافرٌن و أمتعتهم : أوال 

       بمجرد إبرام عقد النقل ٌلتزم الناقل الجوي بتزوٌد المسافر تذكرة سفر مشتملة على جمٌع 

البٌانات اإللزامٌة المتطلبة قانونا، و ٌتعٌن علٌه أن ٌحررها بخط واضح و ٌسلمها للمسافر قبل 

موعد الرحلة بوقت كافً لمعرفة هذا األخٌر بشروط النقل 
4

. 

 

 

  .133 -132طالب حسن موسى ، المرجع السابق ، ص - 1

إذا كانت عملٌات التفتٌش فً الجزائر من اختصاص الجمارك أو الشرطة ، فإنها فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اعتبارا من - 2

 من اختصاص شركات الطٌران التً ٌتعٌن علٌها أن تقوم و بانتظام بتفتٌش المسافرٌن و حقائب الٌد و إخضاعهم ألجهزة 05/01/1973

  .175 – 174 ، المرجع السابق ، ص 2007محمد فرٌد العرٌنً ، طبعة . الكشف االلكترونٌة 

  .572علً البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ، ص -3

  .141محمد فرٌد العرٌنً ،المرجع السابق ، ص  - 4
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        بعد ذلك ٌلتزم الناقل أٌضا بنقل الركاب و أمتعتهم إلى المكان المقصود أو مطار الوصول 

بواسطة طابرة صالحة للمبلحة الجوٌة تضمن سبلمة المسافرٌن على متنها، و ٌتبع فً ذلك 

الطرٌق المتفق علٌه و أن ٌنفذ النقل فً المٌعاد المتفق علٌه 
1

 

       و إن تقاعس و امتنع عن تنفٌذ هذا االلتزام إما بإلؽاء المقعد المحجوز للمسافر               

 .أو إلؽاء الرحلة ، انشؽلت ذمته بالتعوٌض 

       و فضبل عما سبق فثمة التزامات تكمٌلٌة ،تتمثل فً التزام الناقل الجوي بالسهر           

على راحة الركاب ، وتوفٌر حد أدنى من الخدمات البلزمة لهم 
2

. 

     قد جرى العرؾ على قٌام الشركة بتقدٌم الطعام و الشراب فً الرحبلت
3

 الجوٌة الطوٌلة   

أما إذا ما أطرت الطابرة إلى التوقؾ فً احد المطارات فإن الناقل ملزم فً تؤمٌن إقامة لهم مع 

 .تقدٌم الطعام و الشراب

       حٌث ٌمتد االلتزام لٌشمل أٌضا نقل أمتعة الراكب الشخصٌة 
4

 إلى المكان المقصود فقد 

 : فرق القانون بٌن نوعٌن من األمتعة

األمتعة التً ٌحملها أو ٌحتفظ بها الراكب معه أثناء الرحلة فبل ٌكون الناقل مسبوال عنها إال  -1

إذا صدر خطؤ منه أو من احد تابعٌه ،و لهذا ٌكون من المهم بالنسبة للناقل أن ٌفحص أمتعة 

الراكب بحضوره قبل مباشرة النقل للتحقق من مطابقتها لشروط النقل 
5

. 

األمتعة التً ٌسلمها للناقل مقابل تذكرة أو بطاقة أمتعة ،حٌث ٌكون الناقل مسبوال عنها - 2

مسإولٌته عن البضابع فً عقد نقل األشٌاء و ٌتوجب على الناقل نقل هذه األمتعة فً نفس 

الطابرة المقلة له فإن تعذر ذلك فعلى طابرة أخرى مسافرة فً نفس الوقت أو بعد ذلك بقلٌل
6

. 

  .119أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص -1

  .135محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2
  .112عدلً أمٌر خالد ، عقد النقل البحري ، المرجع السابق ، ص - 3

 

  .135محمد مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 4

  .119أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 5
  .144محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص -6
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 ضمان سبلمة الراكب: ثانٌــــا 

  

         فالتزام الناقل هنا هو التزام بتحقٌق ؼاٌة ، بمعنى تؤمٌن وصول الراكب إلى مطار 

الوصول سلٌما معافى 
1 

و لٌس مجرد اخذ الحٌطة و بذل العناٌة البلزمة لمنع إصابته أثناء النقل 

 .فتعقد مسإولٌة الناقل بمجرد عدم تحقق هذه الؽاٌة
 

         إذ ٌرى اتجاها فقهٌا للدول البلتٌنٌة فً مقدمتها فرنسا بؤن التزام الناقل بسبلمة الركاب 

التزاما عقدٌا فبل ٌكون بإمكان الناقل دفع مسإولٌته إال بإثبات أن الضرر الواقع ناتج عن سبب 

 .أجنبً ال ٌدا له فٌه أو خطؤ المضرور نفسه 
 

        فً حٌن ٌرى اتجاها أخر للدول األنجلو سكسونٌة ، و خاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  

تعتبر التزام الناقل بسبلمة الراكب مجرد التزام عام بوسٌلة ، و بالتالً فإنه ال ٌعتبر مسبوال      

إال استنادا إلى فكرة الخطؤ التقصٌري ، أي إذا أتبث الراكب أو احد ورثته أن الناقل لم ٌتخذ 

 .إجراءات الحٌطة و لم ٌبذل العناٌة البلزمة لمنع إصابته أثناء النقل 

 

       و للتوفٌق بٌن هاذٌن االتجاهٌن المتعارضٌن اعتبرت اتفاقٌة وارسو التزام الناقل بسبلمة 

الراكب بوسٌلة و لكنها نقلت عبا اإلثبات من عاتق الراكب إلى عاتق الناقل 
2

. 
    

           و علٌه التزام الناقل هنا هو التزام بالتحقٌق ؼاٌة كما الحظنا سابقا و لٌس التزاما ببذل 

عناٌة ، إذ تنعقد مسبولٌته فً كل األحوال بمجرد عدم تحقق هذه الؽاٌة ، و لو أثبت أنه اتخذ كل 

اإلجراءات و اإلحتٌاطات البلزمة و لم ٌرتكب خطؤ من جانبه ، ولكن ٌمكن القول بؤن هذا 

االلتزام ال ٌبدأ بمجرد إبرام الناقل عقد النقل الجوي ، فقد ٌصادؾ أن ٌبرم الراكب هذا العقد ولكن 

بؤجل تنفٌذه إلى تارٌخ الحق ، فبل ٌعقل إذن تحمٌل الناقل الجوي هذه المسإولٌة التعاقدٌة منذ 

تارٌخ إبرام العقد و قبل تنفٌذه 
3

.  

 مسافر 109إن أغلب الكوارث الجوٌة التً تؤدي إلى وفاة جمٌع الركاب مثال كحادثة تحطم طائرة الكونكورد الفرنسٌة التً أودت بحٌاة - 1

 102 ، أٌضا سقوط طائرة جزائرٌة عند إقالعها من مطار تمنراست أودت بحٌاة 25/07/2000 فً ROISSYعند إقالعها من مطار 

  . 06/03/2003شخص فً 

  . 88. 87 ،ص 1979محاضرات فً  القانون الجوي ، دون دار النشر، القاهرة ، :محمود سمٌر الشرقاوي - 2

  .134طالب حسن موسى ، المرجع السابق ، ص - 3
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.المسؤولٌة الناشئة عن الفعــل الضــار للنـاقــل الجـوي : المبحث الثانً   
 

      األضرار التً تسببها الطابرات للؽٌر على السطح ال تقتصر األضرار الناشبة عن المبلحة 

الجوٌة و استؽبلل الطابرات على تلك التً ٌمكن أن تصٌب الركاب أو البضابع بمناسبة النقل 

الجوي ،و إنما تعد المبلحة الجوٌة مصدرا ألضرار أخرى ،هً تلك التً تصٌب الؽٌر 

الموجودٌن على السطح فً أشخاصهم و أموالهم ، و قد تكون تلك األضرار ناجمة عن عبور 

الطابرات و تحلٌقها ، كما لو أدى أزٌر الطابرات أو الفرقعة المترتبة على اختراقها لحاجز 

الصوت إلى تحطٌم الواجهات الزجاجٌة إلحدى المبانً 
1

 ، و قد تكون نتٌجة لسقوط الطابرة     

فً حد ذاتها على األرض أو سقوط أشٌاء منها مما ٌإدي إلى إصابة األشخاص  أو ممتلكاتهم     

 .على سطح األرض 

     و علٌه ٌقتضى منا التعرض بؤحكام المسإولٌة عن األضرار التً تلحقها الطابرات بالؽٌر 

على سطح األرض إلى ضرورة التطرق فً المطلب األول لشروط قٌام المسإولٌة              

عن المسإولٌة فً  عن فعل الضار،وسابل دفع المسإولٌة فً المطلب الثانً و ألحكام التعوٌض

 : المطلب الثالث ودعوى المسإولٌة فً المطلب الرابع و هذا من خبلل ما ٌلً 

 

.شروط قٌام المسؤولٌة عن الفعل الضار: المطلب األول   
 

       تقتضً القواعد العامة فً المسإولٌة المدنٌة الؽٌر تعاقدٌة أن كل من ٌسبب بفعله          

أو بنشاطه ضررا للؽٌر ٌلتزم فً مواجهة المضرور بالتعوٌض ،و تقتصر  دراستنا هنا على 

المسإولٌة المدنٌة لمستثمر الطابرة اتجاه الؽٌر على سطح األرض ، أي بمن ال تربطه أٌة رابطة 

عقدٌة ، و لذلك فبل شؤن لهذه المسإولٌة بما ٌتحمله الناقل الجوي من االلتزام بالتعوٌض عند 

 .لحوق الضرر بالمسافرٌن فً عقد نقل األشخاص أو عقد نقل  البضابع

 

  .355 حوادث الطٌران ، المرجع السابق ، ص –محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي النقل الجوي - 1

  .224محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر المرجع السابق ،ص - 2
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       إذن فمن المعلوم انه النعقاد المسإولٌة على رأس المتسبب فً الضرر البد من توافر 

الضرر و العبلقة السببٌة و الشخص الذي تقوم المسإولٌة فً مواجهته و سنتطرق إلى هذه 

 :العناصر من خبلل الفروع اآلتٌة 

 

.إصابة الغٌر بضرر : الفرع األول   

        و المقصود بالؽٌر هو من ال ٌكون مرتبطا بمستؽل الطابرة برابطة عقدٌة و بالتالً فإن 

أحكام هذه المسإولٌة ال تسري على المسافرٌن فً طابرة من طابراته ، بالنسبة ألشخاصهم       

و أمتعتهم ، و ال على أصحاب البضابع المنقولة على متنها 
1

 كما تم اإلشارة إلٌه سابقا ، حٌث 

تكون هذه المسإولٌة فً الحالتٌن خاضعة ألحكام المسإولٌة الخاصة بالنقل الجوي              

 .كما سنرى الحقا 

        كما ال تسري على هٌبة القٌادة و بقٌة المستخدمٌن من قبل مستثمر الطابرة و ٌشترط فً 

المقام األول لقٌام هذه المسإولٌة ، ضرورة تعرض الؽٌر للضرر على سطح األرض من جراء 

الطابرات 
2

 من قانون الطٌران المدنً 159، سواء أكان ذلك فً نفسه أو فً ماله إذ تقضً المادة 

ٌكون مستؽل الطابرة مسبوال عن الخسابر التً ٌسببها تحلٌق الطابرة أو األشٌاء : " الجزابري 

التً تنفصل عنها و تقع على األشخاص و األمبلك الموجودٌن  بالٌابسة ٌحق لكل شخص 

 ..." ٌتعرض لخسارة على السطح فً الظروؾ المحددة فً هذا القانون التعوٌض 

       و هو ما ٌعنً شمول المسإولٌة للضرر الذي ٌصٌب الشخص فً نفسه أو ماله و لذلك   

فإن أحكام هذه المسإولٌة ال تطبق على األضرار التً تصٌب األشخاص أو األموال الموجودة 

على متن طابرة محلقة فً الجو بسبب تصادم أو ؼٌره 
3  . 

 

  .91أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق،ص-1

  . 228محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص -2

  .92أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 3
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         فاألضرار التً تحدثها الطابرة للؽٌر على سطح األرض عدٌدة، منها ما ٌكون مباشرا 

كسقوطها محترقة على السطح من شؤنها إحراق دار أو مزرعة الؽٌر أو قتله أو سقوط شًء     

أو شخص منها 
1 

 
 

        و مسإولٌة المستؽل عن تلك األضرار لٌس محبل ألٌة صعوبات وال تحتمل أي تردد  ذلك 

من شؤن هذه اإلضرار  إحداث خلل واضح بذمة المضرور على السطح أو إلحاق األذى به       

 .و هو األعزل ال ٌملك من أمره شٌبا 

       إذ ٌستوي فً ذلك أن ٌصٌب الضرر الشخص نفسه أو أن  ٌصٌبه فً أمواله الضرر      

 .فً جمٌع األحوال ٌنبؽً أن ٌكون مباشر و إال لما صرت علٌه أحكام هذه المسإولٌة 

 

       فمسإولٌة مستؽل الطابرة عن األضرار المباشرة التً تحدثها الطابرة على سطح األرض 

تنعقد مسإولٌته و تنشؽل ذمته بالتعوٌض عن الضرر 
2

 .  الذي ٌلحق بالؽٌر

       أما الضرر الذي تحدته الطابرة أو ما ٌعرؾ بؤضرار التحلٌق ، الذي ال ٌوجد بٌنها و بٌن 

الطابـرة أٌة صلـة مادٌـة مباشـرة ، و إنمـا تنجـم عما تحدتـه الطابــرة مـن ضجـٌــج أو إزعاج 

حال صعود  الطابرة أو هبوطها أو أثناء التحلٌق خاصة بعد التطور الهابل الذي حققته تقنٌة 

الطٌران بظهور الطابرات النفاثة ، و تلك التً تفوق سرعتها سرعة الصوت و التً تحدث 

إزعاجا ؼٌر مؤلوؾ ، فضبل عما تحدثه أحٌانا من أضرار ببعض المنشآت عند             

اختراقها لحاجز الصوت 
3

.  

 فً 1952     فالمشرع الجزابري لم ٌنص على مثل هذا الضرر ، فإن اتفاقٌة روما  لسنة 

ال ٌستحق التعوٌض إذا نشؤ الضرر عن مجرد مرور الطابرة : " مادتها األولى قد نصت على انه 

 " فً الفضاء الجوي الذي ٌعلو إقلٌم الدولة ، طالما كان ذلك وفقا لقواعد الجو 

  .  152 ، ص 1995القانون الجوي قانون الطٌران المدنً ، دار الفكر العربً ، : أبو زٌد رضوان - 1

  .631علً البارودي و اآلخرون ،المرجع السابق،ص - 2

  .153أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 3
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        بمعنى أن بمجرد اإلزعاج أو الضوضاء الذي تسببه الطابرة المحلقة فً الجو ال ٌسمح 

بالمطالبة بالتعوٌض وفقا لؤلحكام الخاصة بهذه المسإولٌة الموضوعٌة مادامت الطابرة تلتزم    

فً طٌرانها بقواعد الجو 
1

 .  

 

 .العالقة السببٌة بٌن الضرر و الطائرة : الفرع الثانً 

 

       ال ٌكفً لقٌام المسإولٌة عن األضرار التً تلحقها الطابرة بالؽٌر على سطح األرض إثبات 

الؽٌر للضرر الذي ٌتعرض له على سطح األرض 
2

،و إنما ٌتعٌن علٌه أٌضا أن ٌثبت العبلقة 

السببٌة بٌن نشاط الطابرة و الضرر على السطح  
3

. 

 

       إذ ٌقصد بالعبلقة السببٌة تلك الرابطة التً تربط بٌن الخطؤ المسبول و ضرر المضرور 

ارتباط سبب بنتٌجة و بالتالً فهً الرابطة التً تجعل من الضرر نتٌجة للخطؤ 
4

. 

       و علٌه ٌتوجب لقٌام مسبولٌة المستؽل للطابرة أن ٌكون هذا الضرر الذي ٌصٌب الؽٌر على 

السطح ناتج عن الطابرة و ففً فترة تحلٌقها ، و تعتبر الطابرة محلقة من وقت تحركها بوسابلها 

، إذ ٌتعٌن على الشخص المضرور على السطح  5الخاصة بؽرض اإلقبلع إلى ؼاٌة توقفها نهابٌا 

أن ٌبرهن أن الخسارة ناتجة على تحلٌق الطابرة أو سقوط شخص منها 
6

.  

 

  .93أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .228محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص -2

  .162أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 3

مسئولٌة عن فعل األشٌاء غٌر حٌة و مسئولٌة مالك السفٌنة فً القانون البحري الجزائري ، الطبعة األولى دار الحداثة : محمد زهدور - 4

  .49 ، ص 1990بٌروت 

 . قانون الطٌران المدنً الجزائري  157/2المادة  - 5

  . نفس القانون 2 /159المادة - 6
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       و أن ٌكون هذه الضرر نتٌجة مباشرة للعامل الذي أحدته 
1

 إذا انتفت الرابطة بٌن الفعل 

الضار و بٌن الضرر انتفت المسإولٌة 
2

 و أحكام هذه المسإولٌة ال تطبق على األضرار التً 

تصٌب األشخاص أو األموال الموجودة على متن الطابرة محلقة فً الجو بسبب التصادم أو ؼٌره 

،و إذا كان الضرر قد نجم عن فعل الؽٌر وحده فبل مسإولٌة على الفاعل و كذلك إذا كان خطؤ 

الؽٌر ٌستؽرق خطؤ الفاعل فإن الؽٌر ٌتحمل المسإولٌة كاملة
3 

.  

 

        ولكن هذه المسإولٌة تسري إذا كان الضرر من جراء طابرة محلقة و أصابت طابرة 

أخرى جاثمة على أرض المطار أو من فٌها من أشخاص أو أموال ، كما أن هذه المسإولٌة 

تسري على السفن و بقٌة األجسام العابمة فً البحار و المحٌطات  العتبار السفن جزءا من سطح 

أرض الدولة التً تتبعها بجنسٌاتها 
4

. 

 

          و تنعقد المسإولٌة التقصٌرٌة لمستؽل الطابرة إذا نجم الضرر عن الطابرة أو ما تعلق 

بها وهذا كسقوط طابرة أو جزء منها أو أي شًء منها بما فً ذلك سقوط الطابرات المصطدمة 

 .ببعضها أو سقوط أجزاء أو أشخاص أو أشٌاء إثر هذا االصطدام 

 

       ؼٌر أن المشرع الجزابري لم ٌنص صراحة على تعوٌض األضرار الناجمة عن سقوط 

و ٌستوي فً هذا الضرر أن ٌصٌب الشخص نفسه أو أن ٌصٌبه فً أمواله و الضرر .الطابرة

الناجم عن الطابرة ٌنبؽً أن ٌكون فً جمٌع األحوال مباشرا ، و إال لما سرت علٌه أحكام هذه 

المسإولٌة و على المحكمة هً التً تقرر فً كل واقعة ما إذا كان الضرر مباشرا  أم ال 
5

.  

 

  .228محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 1 

  .223 ، ص 1970أصول االلتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، :حسن علً الدنون - 2

  .50محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص - 3

  .92أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 4

  .93أكرم ٌا ملكً ، نفس المرجع ، ص - 5
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          فقد نص قانون الطٌران المدنً الجزابري على ضرورة العبلقة السببٌة بٌن الضرر     

و الطابرة ، و أن ٌكون هذا الضرر مباشرة للعامل الذي أحدثته 
1

 ،وهذا من خبلل نص المادة 

ٌحق لكل شخص ٌتعرض لخسارة على السطح      : "  من القانون سابق الذكر بنصها 159/2

فً الظروؾ المحددة فً هذا القانون ، التعوٌض عندما ٌبرهن أن الخسارة ناتجة عن تحلٌق 

 ".الطابرة أو سقوط شخص أو شًء منها 

 

          وعلٌه فإذا أثبت المضرور أن الضرر الذي أصابه فً نفسه أو فً أمواله ناجم         

 .عن تحلٌق الطابرة أو سقوط شخص أو شًء منها ، جاز له الحق فً التعوٌض عن هذا الضرر 

 

         بناءا على ما سبق بٌانه تقوم مسإولٌة مستؽل الطابرة عن الضرر التً تسببها الطابرات 

على السطح للؽٌر ، و تنعقد مسإولٌته التقصٌرٌة بمجرد قٌام المضرور بإثبات الضرر و العبلقة 

السببٌة بٌن الضرر و الطابرة 
2

.  

 

 .         و بناءا على هذا ٌصبح المستؽل هو الشخص الذي تقوم المسبولٌة فً مواجهته 

 

  .الشخص الذي تقوم المسؤولٌة فً مواجهته: الفرع الثالث 

 

إذا تسببت الطابرة أو انفصال أشٌاء عنها بإحداث أضرار للؽٌر على السطح سواء فً           

نفسه أو أمواله و انعقدت العبلقة السببٌة بٌن الضرر و الفعل الضار ، انعقدت المسبولٌة تجاه 

 من قانون الطٌران المدنً 1 /159مستؽل الطابرة المتسببة فً الخسابر ، إذ نصت المادة 

ٌكون مستؽل الطابرة مسبوال عن الخسابر التً ٌسببها تحلٌق الطابرة أو األشٌاء :" الجزابري 

 ".التً تنفصل عنها و تقع على األشخاص و األمبلك الموجودٌن بالٌابسة 

 

 

  .228محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر،المرجع السابق ، ص - 1

  .373- 372محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 2
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       و علٌه فإن نص هذه المادة قد أوضح أن مستؽل الطابرة هو الذي تقوم               

 .المسإولٌة فً مواجهته 

         ٌقصد بمستؽل الطابرة الشخص الذي ٌستعمل الطابرة فً لحظة وقوع الحادث و ٌعتبر 

مستعمبل لها من ٌستخدمها شخصٌا أو بواسطة تابعٌه ماداموا قد تصرفوا خبلل تؤدٌة وظٌفتهم 

حتى و لو لم ٌكن ذلك فً حدود اختصاصاتهم 
1

.  

 

       وٌعتبر المالك المسجلة الطابرة باسمه مستثمرا لها ، و بالتالً ٌكون مسبوال بصفته هذه إال 

إذا أقام الدلٌل خبلل إجراءات تحدٌد مسإولٌته أن شخص ؼٌره هو المستثمر، بمعنى قٌام قرٌنة 

على اعتبار مالك الطابرة مستثمرا لها و إن كانت هذه القرٌنة بسٌطة قابلة إلثبات العكس 
2  

. 

 

         كما لو أثبت أنه كان قد أجر الطابرة بدون هٌبة القٌادة مع احتفاظ المإجر بحق إدارة 

مبلحتها و تسٌٌرها و عندبذ ٌعد المستؤجر هو مستؽل الطابرة 
3

 ،فً حٌن لو احتفظ المإجر 

 .باإلشراؾ على الطابرة و توجٌهها ظل هو المستثمر لها و المسبول عنها 

 

         أما فً حالة االستؽبلل العرضً للطابرة أي االستؽبلل لمدة قصٌرة 
4

 ،فقانون الطٌران 

الجزابري لم ٌنص على مثل هذا االستؽبلل على عكس بعض القوانٌن الوطنٌة كقانون الطٌران 

 و اتفاقٌة روما فإنهما أقام المسبولٌة فً مواجهة كل من مستؽلها 129المدنً المصري فً مادته 

األصلً و مستؽلها العرضً بالتضامن بٌنهما شرٌطة أال تزٌد مدة االستؽبلل العرضً عن أربعة 

عشر ٌوما تبدأ من تارٌخ نشؤة الحق فً االستؽبلل العرضً 
5

.  

 

 

  .230محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 1

  .95أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 2

 .231محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 3

  .384 ، ص 1966مسؤولٌة الناقل الجوي،دار الفكر العربٌة،: ثروت أنس االسٌوطً - 4

  .96 ، ص 1966قانون الطٌران المدنً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة : أكرم ٌا ملكً - 5
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        و علٌه فإذا أقامت إحدى شركات الطٌران التجاري بتؤجٌر طابراتها أو إحداها عارٌة       

أو بطاقمها خاضعة ألوامر المستؤجر و كانت مدة اإلٌجار هذه ال تزٌد عن أربعة عشر ٌوما من 

ٌوم الذي نشؤ فٌه حق المستؤجر فً استعمالها فإن المسإولٌة عن األضرار التً تلحقها الطابرة 

بالؽٌر على سطح األرض تلحق خبلل مدة اإلٌجار فً كبل من شركة الطٌران  و مستؤجر 

الطابرة 
1

 مسبولٌة تضامنٌة بٌنهما حماٌة لمن ٌصابون بضرر على سطح األرض من طابرة 

خبلل تلك الفترة 
2

.  

 

       أما فً حالة االستعمال الؽٌر شرعً للطابرة ، أي استعمال طابرة من شخص لٌس له حق 

استعمالها و بدون رضا مستؽلها الشرعً ، كالسارق و المستؤجر الذي انتهت مدة عقده           

و المودع لدٌه الذي ٌستعمل الطابرة بطرٌقة تخالؾ عقد الودٌعة 
3 

. 

 

 فً 1952        فالمشرع الجزابري لم ٌنص على مثل هذه الحالة على عكس اتفاقٌة روما 

مادتها الرابعة فقد نصت على قٌام مسبولٌة األضرار التً تلحقها الطابرة بالؽٌر على سطح 

األرض ، فً هذه الحالة تقوم المسبولٌة فً مواجهة كل من المستعمل ؼٌر الشرعً و المستؽل 

الشرعً للطابرة بٌنهما ، ما لم ٌثبت هذا األخٌر انه قد اتخذ الحٌطة و الحذر لتفادي االستعمال 

ؼٌر المشروع للطابرة ، إذ فً هذه الحالة ال ٌكون مسبوال على وجه اإلطبلق عن األضرار التً 

 .تتسبب فٌها الطابرة و تنحصر المسبولٌة التقصٌرٌة فٌها فً مواجهة المستعمل ؼٌر الشرعً 

 

 

 

 

  .233محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 1

  .96أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 2

  .377 ، ص 1988الوجٌز فً القانون الجوي ، مكتبة سعٌد رأفت ، القاهرة ،:رفعت فخري - 3
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وسائل دفع المسؤولٌة: المطلب الثانً   
 

 

       مادامت المسإولٌة عن األضرار التً تسببها الطابرة على السطح هً مسإولٌة موضوعٌة 

و مطلقة ، مبناها فكرة المخاطر و تحمل التبعة ، فإن مستؽل الطابرة ال ٌستطٌع التنصل من تلك 

المسإولٌة أو التخفٌؾ منها بإدعاء القوة القاهرة كعاصفة عاتٌة واجهت الطابرة فؤسقطتها         

أو بإدعاء فعل الؽٌر 
1

 كؤن
 

  ٌتعمد احد الركاب الطابرة إطبلق الرصاص على احد الناس      

على السطح ، أو بإدعاء حالة الضرورة كإلقاء أشٌاء من طابرة فً خطر لتخفٌؾ حمولتها 
2

.  

 

 1952      و إن كانت هذه الطرق أو الوسابل لدفع المسإولٌة قد استبعدت اتفاقٌة روما لسنة 

انتصارا لفكرة الؽنم بالؽرم ، مبنى مسإولٌة الطابرة ، فإن االتفاقٌة وكذلك نصوص قانون 

الطٌران المدنً الجزابري قد أقامت من خطؤ المضرور أو إهماله هو أو تابعٌه سببا أساسٌا     

من أسباب دفع المسإولٌة لمستؽل الطابرة ، باإلضافة إلى أسباب أخرى و تتلخص مجموعة 

األسباب هذه فً كل من خطؤ المضرور أو تابعٌه و حدوث األضرار على السطح نتٌجة لنزاع 

مسلح أو اضطرابات مدنٌة 
3

 ، أو أن تكون هذه األضرار حدثت من طابر قد حٌل بٌن مستعملها  

 .و بٌن استعمالها أمر صادر من السلطة العامة 

 :       و سنقوم من خبلل هذا المطلب التطرق إلى وسابل دفع المسإولٌة فً الفروع اآلتٌة 

       

 

 طبقا      1933ومما هو جدٌد بالذكر إن فعل الغٌر كان من بٌن الطرق دفع مسؤولٌة مستغل الطائرة فً اتفاقٌة روما األولى سنة - 1

  .1925 ، ولقد أثٌر حول هذا السبب من أسباب دفع المسؤولٌة نقاش حاد عند إعداد اتفاقٌة روما سنة 2/ 2للمادة 

  .169أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص -2

  .235محمد مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 3

 

 



40 
 

 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                        الفقققققل األ ا  
 

 

  .خطأ المضرور أو تابعٌه : الفرع األول

 

المستؽل ؼٌر ملزم بتعوٌض : "  من قانون الطٌران المدنً الجزابري 2 /160      نصت المادة 

إذا برهن أن الخسارة الناتجة أساسا خطؤ سببه الشخص الذي تعرض             : الضرر 

للخسارة أو مندوبٌه ، و إذا كان الخطؤ المذكور جزء فقط من سبب الخسارة ٌخفض التعوٌض 

 " .بقدر مساهمة الخطؤ فً الخسارة 

     بناءا على نص هذه المادة فإنه ٌمكن للمسبول عن الضرر أن ٌتخلص من المسإولٌة عن هذا 

الضرر فٌما لو استطاع أن ٌثبت أن الضرر ٌرجع إلى خطؤ المضرور 
1

 ، و فعل المضرور     

هو سبب من أسباب دفع المسإولٌة بوجه عام ، بل هو سبب من أسباب دفع المسإولٌة أٌا كان 

األساس الذي تبنى علٌه ، سواء كان فكرة الخطؤ أو الخطؤ المفترض  أو فكرة المخاطر و تحمل 

 .التبعة ، و من الطبٌعً أن ٌكون كذلك عند بحث مسإولٌة مستؽل الطابرة 

      و لكً ٌنهض فعل المضرور على السطح ، سواء كان إهماال أو امتناعا أو خطؤ  سبب من 

أساب دفع المسإولٌة لمستؽل الطابرة، البد أن ٌكون هذا المضرور شخصا عاقبل و ممٌزا  إذ ال 

ٌمكن نسب اإلهمال أو الخطؤ إلى عدٌمً التمٌٌز كاألطفال أو المجانٌن 
2

 كما أن فعل المضرور 

البد أن ٌرتبط  بالضرر الذي لحق به برابطة السببٌة بالنتٌجة أي أن ٌكون هو السبب        

المباشر للضرر 
3

.  

 

 

  .236محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، نفس المرجع ، ص - 1

و ٌختلف األمر بالنسبة لدوي العاهات كاألصم أو األعمى فٌمكن اعتبار فعله خطا  أو ال حسب ظروف الواقعة ، فألصم الذي ٌستطٌع - 2

 .القراءة و ٌرى التحذٌر المكتوب من مخاطر االقتراب من الطائرات ٌرتكب خطا باقترابه من الطائرة 

  .170أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 3
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           و هذا كما لو استطاع المسبول أن ٌثبت أن الضرر ٌرجع كلٌة إلى خطا المضرور كؤن 

ٌثبت على سبٌل المثال أن المضرور قد هرع إلى ارض المطار عند هبوط الطابرة التً لم تكن 

قد توقفت محركاتها بعد 
1

 أو ٌثبت أن المضرور قد تسلل خلسة فً حفل طٌران إلى المناطق 

الخطرة لٌلتقط بعض الصور المثٌرة فدهسته الطابرة و هً فً طرٌقها لئلقبلع 
2

 أو ٌثبت أن 

 .المضرور أصٌب نتٌجة محاولة سرقة احد الطرود  من بٌن حطام الطابرة المشتعلة 

 

          و إذا كان ٌشترط فً فعل المضرور أن ٌكون على درجة من األهمٌة و الجسامة  إال أننا 

نرى مع بعض الفقه الراجح أنه ال ٌشترط أن تتوافر له عناصر القوة القاهرة أو السبب األجنبً   

و هً عدم توقع و عدم إمكانٌة تبلفً 
3

 بل ٌكفً أن ٌثبت مستؽل الطابرة أن فعل المضرور كان 

 .السبب األساسً فً الضرر 

 

          كذلك ٌمكن لمستؽل الطابرة الفكاك من المسإولٌة إذا اثبت أن الضرر كان نتٌجة إلهمال 

أو امتناع أو خطؤ تابعً المضرور أو وكبلبه ، كؤن ٌثبت على سبٌل المثال أن تابعً المضرور 

أهملوا فً إطفاء النٌران الناشبة عن احتراق الطابرة بعد سقوطها فوق حقله مما أدى إلى امتدادها 

إلى المخازن المودعة بها الحبوب ، أو ٌثبت أن تابعً المضرور قد أهملوا فً نقل مواشٌه بعٌدا 

 .نفجار عن الطابرة بعد سقوطها فً مزرعته و اندالع النٌران بها  و صٌرورتها على وشك اال

 

 

 

  .239محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 1

  .200ثروت انس االسٌوطً ، المرجع السابق ، ص - 2

 .ٌذهب بعض الفقه إلى أن فعل المضرور ٌجب أن تتوافر فٌه العنصران المكونان للسبب األجنبً - 3
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ألفعاله الشخصٌة مادام هو " امتدادا "         بٌد أنه ٌمكن اعتبار أفعال تابعً المضرور 

المسبول عنهم و المكلؾ برقابتهم ،و من تم ٌستطٌع مستؽل الطابرة اتخاذ هذه األفعال أساسا لدفع 

مسإولٌته ؼٌر أن المضرور ٌستطٌع أن  ٌوصد ذلك السبٌل أمام المستؽل إذا اثبت أن هإالء 

التابعٌن أو الوكبلء، كانوا قد ارتكبوا أفعالهم، فً وقت كانوا ٌعملون فٌه                       

خارج حدود اختصاصهم 
1

. 

 

      وٌقتضً األمر من المسبول عن الضرر ضرورة تحدٌد مساهمة خطؤ المضرور أو خطؤ 

تابعٌه فً إحداث الضرر ، و إال تحمل المسإولٌة عن الضرر بؤكمله ، فإذ ال ٌمكن القول فً هذه 

الحالة فٌما لو عجز المسبول عن الضرر عن تحدٌد نسبة مساهمة خطؤ المضرور أو خطا تابعٌه 

فً إحداث الضرر ، بتقسٌم المسإولٌة بٌن المسبول عن الضرر  و المضرور مناصفة بٌنهما    

 .أو على نحو تقرٌبً ، نظرا ألن ذلك  قد ٌكون من شؤنه اإلجحاؾ بالمضرور و إلحاق األذى به 

 

      و ٌستطٌع المضرور فٌما لو كان الضرر راجعا كلٌا أو جزبٌا ألخطاء تابعٌه أن ٌنزع 

الفابدة اإلعفابٌة من المسبول عن الضرر بإثباته أن خطا تابعٌه وقع  منهم خارج  نطاق 

اختصاصه ، أي خارج نطاق وظابفهم ، كؤن ٌثبت على سبٌل المثال أن تابعٌه ؼٌر الفنٌٌن قاموا 

بالعبث فً مخازن الوقود الملحقة بالمصنع مما أدى إلى امتداد النٌران المندلعة فً الطابرة 

بالقرب من منشآت المصنع إلى هذه المنشآت 
2

 ، أو ٌثبت أن تابعٌه ؼٌر البٌطرٌٌن الذٌن ٌعملون 

فً مزرعته اخطبوا فً إسعاؾ مواشٌه اثر سقوط بعض المبٌدات الحشرٌة                      

من الطابرة على المزرعة 
3

. 

 

  .171أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 1

  .238مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2

  .238مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، نفس المرجع ، ص - 3
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        و ال شك أن هناك تفرقة فٌما ٌتعلق بتبعة أخطاء التابعٌن بٌن المسبول عن الضرر        

و المضرور ، إذ بٌنما ٌتحمل األول فً ظلهما تبعة أخطاء تابعٌه حتى ولو ارتكبت خارج     

نطاق وظابفهم ، ال ٌتحمل الثانً فً ظلهما تبعة أخطاء تابعٌه متى ارتكبت خارج نطاق وظابفهم 

و هً تفرقة لها ما ٌبررها فً واقع األمر ، كون أن المضرور تفاجبه الكارثة على نحو          

ال ٌملك إزاءها حٌلة 
1

.  

 
 

  .النزاع المسلح و االضطرابات المدنٌة: الفرع الثانً 
 
 

       ٌستطٌع كذلك مستؽل الطابرة أن ٌدفع مسإولٌة عن األضرار التً تسببها الطابرة على 

:    من قانون الطٌران المدنً الجزابري بنصها على ما ٌل1ً /160السطح ، حٌث أعفت المادة 

 : المستؽل ؼٌر ملزم بتعوٌض الضرر " 

 ".إذا كان هذا الضرر نتٌجة مباشرة لنزاع مسلح أو اضطرابات مدنٌة - 1

      فنص هذه المادة قد اعفً صراحة المستؽل من التعوٌض إذا كان الضرر نتٌجة لنزاع مسلح 

 .أو اضطراب مدنً

      فمن المستقر علٌه انه لكً ٌستفٌد مستؽل الطابرة من هذا الدفع ال بد أن تكون األضرار 

 .نتٌجة لنزاع مسلح أو اضطرابات مدنٌة ، و لٌس نتٌجة لخطا مستؽل الطابرة أو تابعٌه 

      و ٌقصد بالنزاع المسلح الحروب التً تنشب بٌن دولتٌن أو أكثر أو بٌن جبهتٌن        

 .وطنٌتٌن أو أكثر

      بٌنما ٌقصد باالضطرابات المدنٌة ما ٌشٌع بٌن الناس من فوضى و عصٌان حتى ولو لم 

ٌصل األمر إلى حد الثورة أو الحرب األهلٌة 
2

 .  

   

  .311ثروت انس االسٌوطً ، المرجع السابق ، ص - 1

إعفاء الناقل البحري من المسؤولٌة دراسة مقارنة فً عقد النقل البحري للبضائع ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة  : عمر فؤاد عمر - 2

  .143 ، ص 2000
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        و علٌه فإنه إذا تعرض الؽٌر على سطح األرض للضرر اثر سقوط الطابرة خبلل 

العملٌات الحربٌة أو لعدم إرشادها أثناء هبوطها نتٌجة لحالة العصٌان المدنً التً أعاقت سٌر 

العمل بالمطار ، فإن المسبول عن الضرر طبقا ألحكام قانون الطٌران المدنً الجزابري ال ٌلتزم 

بتعوٌض الذي أصابه فً هذه الحالة و ال ٌشترط لكً تؤتى منازعات مسلحة  و االضطرابات 

المدنٌة أثرها أإلعفابً أن ٌتوافر فٌها شرطً عدم إمكانٌة التوقع  و عدم إمكانٌة الدفع المطلوب 

توافرهما فً القوة القاهرة ، إذ من ؼٌر المعقول على سبٌل المثال إعفاء المسبول عن الضرر  

من المسإولٌة عن األضرار التً ألحقتها  الطابرة بالؽٌر على سطح األرض فٌما لو حدثت هذه 

األضرار اثر إصابة الطابرة و سقوطها لدخولها المجال الجوي لبلد تسوده اضطرابات مدنٌة  

كؤن ٌعلم بها مسبقا هذا المسبول أو قابد الطابرة 
1

.  

          حٌث إذا كانت تلك النزاعات المسلحة أو االضطرابات المدنٌة موجودة أو محتملة 

الوجود ومع ذلك لم تثنً المستؽل أو تابعٌه عن التحلٌق بالطابرة أو محاولة الهبوط فوق المناطق 

التً ٌسودها النزاع أو االضطرابات ، فإن سقوط الطابرة نتٌجة لذلك و إحداثها لؤلضرار على 

السطح ٌرتب مسإولٌة تقصٌرٌة لمستؽلها كاملة فً مواجهة المضرورٌن و على هإالء ٌقع عبء 

إثبات الضرر 
2

. 

         و ٌرجع إعفاء المسبول عن الضرر من المسإولٌة الناجمة 
3

 عن نزاع مسلح              

أو اضطرابات داخلٌة 
4  

إال أن شركات التؤمٌن ترفض التؤمٌن على المسإولٌة من هذه المخاطر   

و هو ما ٌتعذر معه على المسبول عن الضرر دفع مسإولٌته فً مثل هذه الحاالت           

بالتؤمٌن علٌها 
5

.  

 

وفً نفس المعنى  . 294 ، ص 1999القانون الخاص الجوي ، مكتبة الجالء الجدٌدة ، المنصورة ، دون بلد ، : عبد الفضٌل محمد - 1

  .393ثروت انس األسٌوطً ، المرجع السابق ، ص 

  .174أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 2

  .241محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 3

  .97أكرم ٌا ملكً، المرجع السابق ، ص - 4

  .355رفعت فخري، المرجع السابق ، ص  -6
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      وزوال من تم احد األعمدة الربٌسٌة التً قامت علٌها اتفاقٌة روما و حتى أحكام قانون  

الطٌران المدنً الجزابري ، أال و هو تمكٌن مستؽل الطابرة من إبرام التؤمٌن لتؽطٌة مسبولٌته 

عن األضرار التً تلحقها بالؽٌر على سطح األرض 
1

 . 

 

 و االستعمال الحرمان من استعمال الطائرة بمقتضى أمر من السلطة العامة: الفـرع الثـــالث

                         .غٌر شرعً للطائرة

 

 . حرمان مستؽل الطابرة من استعمالها بمقتضى أمر من السلطة العامة:أوال
 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري، وسٌلة أخرى من وسابل 1 /160 لقد تضمنت المادة       

دفع مسبولٌة مستؽل الطابرة لؤلضرار التً تحدثها على السطح، فنصت على عدم مسبولٌته     

 ".إذا حرم ذلك المستؽل من استعمال الطابرة بفعل من السلطة العامة : " من تلك األضرار

قد تستولً الدولة على الطابرة الستخدامها فً العدٌد من األؼراض ، و فً هذه الحالة ٌفقد         

المستؽل صفته هذه ، و الواقع إن إعفاء المسبول عن الضرر من المسبولٌة عن األضرار التً 

تلحقها الطابرات بالؽٌر على سطح األرض فٌما لو حرم من استعمال الطابرة بؤمر من السلطات 

العامة ٌعد أمر بدٌهٌا ، إذ ٌفقد المسبول عن الضرر فً هذه الحالة صفته كمستؽل الطابرة 
1

 .  

 

و متى اكتسبت الدولة على هذا النحو صفة المستؽل الحقٌقً للطابرة و كانت تستخدم        

الطابرة فً أؼراض النقل ، فإن أحكام قانون الطٌران المدنً الجزابري ٌسري بالضرورة على 

األضرار التً تسببها تلك الطابرة على السطح 
2

 ، تلتزم السلطة العامة بتعوٌض  لمضرور وفقا 

 . السابقة الذكر 1 /160لنص المادة 

 

 
  .242محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ،ص - 1

  .174أبو زٌد رضوان ،المرجع السابق ، ص - 2
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و تظل الدولة فً حقٌقة األمر فً هذه الحالة مسبولة عن األضرار التً تلحقها الطابرة        

بالؽٌر على سطح األرض حتى ولو استخدمت الطابرة فً أؼراض عسكرٌة أو فً أؼراض 

الشرطة أو الجمارك أو الصحة و الزراعة و ؼٌرها من االستخدامات 
1

. 

 

 . االستعمال الؽٌر شرعً للطابرة :ثانٌــــا 

 

        قد تستعمل الطابرة بصفة ؼٌر شرعٌة من قبل شخص لٌس له الحق فً استعمالها         

و ال ٌستند فً ذلك االستعمال إلى أي سند قانونً فً استعمالها كما هو الحال بالنسبة للمستؤجر 

بعد انقضاء مدة اإلٌجار و كما هو الحال بالنسبة للمودع لدٌه أو الدابن المرتهن و سارق    

الطابرة 
2

 إذ ٌفترض فً هذه األحوال أن المستؽل للطابرة لم ٌتخذ العناٌة البلزمة لتفادي هذا 

االستعمال ؼٌر شرعً من قبل هإالء األشخاص و هذا ما ٌبرر اعتباره مسبوال بالتضامن معهم 

عند إلحاقهم ضررا على سطح األرض 
3

.  

 

      ؼٌر أن هذه الفرضٌة بسٌطة قابلة إلثبات العكس بحٌث انه ٌمكن لمستؽل الطابرة القانونً 

أن ٌدفع مسبولٌته عن األضرار التً تحدتها على السطح 
4

 ، وذلك بؤن تثبت بؤنه قد اتخذ من 

جانبه العناٌة البلزمة و بذل الهمة الواجبة لتفادي االستعمال ؼٌر الشرعً للطابرة إذ فً هذه 

الحالة زالت عنه المسإولٌة وال ٌكون مسبوال عن األضرار التً ألحقتها الطابرة بالؽٌر على 

سطح األرض و أصبح المستعمل ؼٌر الشرعً أو على عاتق المستولً ؼٌر الشرعً وحده 

مسبوال عم سببه من أضرار ، فٌما لو كان االستعمال ؼٌر الشرعً للطابرة مقرونا باالستٌبلء 

 .ؼٌر شرعً علٌها 

 

 

  .242محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر، المرجع السابق ، ص - 1

 .97أكرم ٌا ملكً، المرجع السابق، ص - 2

  .62 ، ص 1989محاضرات فً القانون الجوي ، دون دار نشر ، القاهرة ، : محمود سمٌر الشرقاوي - 3

 .175أبو زٌد رضوان، المرجع السابق، ص - 4
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        و علٌه فإنه ٌمكن للمستؽل الشرعً للطابرة فً حالة االستعمال ؼٌر الشرعً لها  أن ٌدرأ 

المسإولٌة عن نفسه بإثباته بدل العناٌة و الهمة الواجبة لتفادي لبلستعمال ؼٌر الشرعً للطابرة  

أي بإثباته اتخاذ التدابٌر و اإلحتٌاطات المعقولة التً ٌمكن اتخاذها فً مثل هذه الظروؾ لتفادي 

االستعمال ؼٌر شرعً للطابرة 
1

.  

 

 .أحكام التعوٌض عن المسؤولٌة : المطلب الثالث 

 

        لم ٌتعرض المشرع الجزابري إلى أحكام التعوٌض صراحة عن األضرار التً تلحقها 

الطابرات على السطح و التً تصٌب األشخاص و الممتلكات ، بل أحالنا فً هذا الشؤن إلى أحكام 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري بنصها 161 ، و هذا حسب نص المادة 1952اتفاقٌة روما 

ال ٌمكن لمبلػ التعوٌض المستحق على المستؽل عن الخسابر التً تصٌب : " على ما ٌلً 

األشخاص و األمبلك على الٌابسة ، أن ٌفوق بالنسبة لكل طابرة  و حسب الحدث  الحدود المبٌنة 

 المتعلقة بالخسابر إلى تصٌب الؽٌر على سطح 1952 أكتوبر 07فً اتفاقٌة روما المبرمة فً 

 " .الٌابسة بفعل طابرة أجنبٌة 

 

 بنظام لتحدٌد المسإولٌة و ذلك خشٌة منها      1952          و علٌه فقد اتخذت اتفاقٌة روما 

من إرهاق شركات الطٌران بمطالبات قد تنوء عن حملها مما ٌإدي إلى عرقلة مرفق الطٌران 

التجاري 
2

 و من تم شل حركة المبلحة الجوٌة بٌد أنها قد تخلت عن هذا النظام فً حاالت معٌنة 

 .قدرت فٌها أن سلوك المستؽل ال ٌستحق هذه الرعاٌة 

 

 و قانون 1952         و علٌه فان دراستنا ألحكام التعوٌض عن المسإولٌة فً ظل اتفاقٌة روما 

حدود التعوٌض عن المسإولٌة       : الطٌران المدنً الجزابري تقودنا إلى حتمٌة التعرض إلى 

 .فً الفرع األول و حاالت التعوٌض ؼٌر المحدود عن المسإولٌة  فً الفرع الثانً

 

 
  .243محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر، المرجع السابق ، ص - 1

  .176أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 2
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 .حدود التعوٌض عن المسؤولٌة : الفرع األول 
 

        بما أن المشرع الجزابري و كما سبق القول قد أحالنا إلى أحكام التعوٌض و حدودها إلى 

      1952 السابقة الذكر، فقد وضعت اتفاقٌة روما 161 حسب نص المادة 1952اتفاقٌة روما 

 الحد األقصى للتعوٌض الذي ال ٌجوز تجاوز عنه بالنسبة لكل طابرة و عن كل 11/1فً مادتها 

 هذا الحد األقصى للتعوٌض بوزن الطابرة المتسببة فً الحادث    11حادث ، و لقد ربطت المادة 

و هذا الوزن هو المصرح به عند إقبلعها طبقا لما جاء فً شهادة صبلحٌتها للطٌران 
1

.  

 

 أن اتخاذ وزن الطابرة كمعٌار لتحدٌد مدى التعوٌض  – بحق –      ؼٌر أن بعض الفقه ٌرى 

هو أمر تحكمً ، ذلك ألنه ال ٌجوز ارتباط بالضرورة بٌن وزن الطابرة  و األضرار التً تتسبب 

              عنها أو المبلبمة المالٌة للمستؽل ، كما أن هذا الوزن ال ٌعكس بالضرورة القٌمة

الحقٌقٌة للطابرة 
2

 .  

 

 . تحدٌد حد أقصى للتعوٌض بالنسبة لكل طابرة عن كل حادث على أساس وزن الطابرة :أوال 

 التعوٌض الذي ٌلتزم به المسبول عن الضرر، وٌختلؾ مدى التعوٌض 1952حددت اتفاقٌة روما 

 : من اتفاقٌة روما على النحو التال11/1ًباالختبلؾ هذا الوزن حسب نص المادة 

 

  .(طن واحد ) فرنك للطابرات التً ال ٌتجاوز وزنها ألؾ كٌلو ؼرام 1-500.000
 

فرنك عن كل كٌلو ؼرام ٌزٌد على األلؾ للطابرات التً ٌزٌد وزنها      400 + 2-500.000

  .(ستة أطنان )عن ألؾ كٌلو ؼرام و ال ٌتجاوز ستة آالؾ كٌلو ؼرام 

 

 

 

 

  .1952 ، اتفاقٌة روما سنة 11/3المادة - 1

  .177أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص- 2
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 فرنك عن كل كٌلو ؼرام ٌزٌد على الستة آالؾ للطابرة التً ٌزٌد 250+ فرنك  250.000- 3

 .(عشرٌن طنا )وزنها على ستة آالؾ كٌلو ؼرام و ال ٌتجاوز عشرٌن ألؾ كٌلو ؼرام 

 

 كٌلو ؼرام بالنسبة 20.000 فرنك عن كل كٌلو ؼرام ٌزٌد على 150+ فرنك  6000.000- 4

 . كٌلو ؼرام 50.000للطابرات التً ٌزٌد وزنها على 

 

 كٌلو ؼرام بالنسبة 50.000 فرنك عن كل كٌلوؼرام ٌزٌد على 100+  فرنك 5-10500000

 . كٌلو ؼرام 50.000للطابرات التً ٌزٌد وزنها على 

 

 500.000 تحدٌد حد أقصى للتعوٌض فً حالة وفاة األشخاص أو إصابتهم ال ٌزٌد عن :ثانٌـــــا

فرنك بالنسبة لكل شخص 
1

.  

 

       و هذا الحد األقصى للتعوٌض عن الوفاة أو اإلصابة هو واحد ال ٌختلؾ من شخص إلى 

آخر باختبلؾ وضعٌته االجتماعٌة أو باالختبلؾ البلد الذي ٌنتمً إلٌه ذلك ألنه سٌكون عمبل ؼٌر 

 .أخبلقً أن تتفاوت قٌمة التعوٌض كنتٌجة لتفاوت قٌمة اإلنسان 

 

       1952         أما إذا كان هذا التعوٌض الذي ٌستحق عن الوفاة أو اإلصابة فً اتفاقٌة روما 

 1929 المعدل التفاقٌة وارسو 1955و ضعؾ التعوٌض المقرر بمقتضى بروتوكول الهاي 

 فً حالة وفاة أو إصابة المسافر ، فؤلن  هذا األخٌر قد وافق باختٌاره على ( فرنك 250.000)

تحمل جزء من المخاطر بركوبه الطابرة بٌنما المضرور على السطح هو شخص ؼرٌب          

قد وافته المنٌة أو لحقت به اإلصابة من جراء جهاز خطر ٌستعمله أخر                            

 .ال تربطه و إٌاه أٌة عبلقة

 

 

 . من نفس اتفاقٌة 11/2المادة  -1
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 . الحالة التً ٌتجاوز فٌها المبلػ اإلجمالً للتعوٌضات المحكوم بها الحد األقصى :ثالثـــــا 

 

      إذا تجاوزت التعوٌضات المحكوم بها الحد األقصى لتعوٌض الضرر المقرر فً االتفاقٌة    

و كٌفٌة إجراء التوزٌعات بٌن المحكوم لهم مع احترام الحد األقصى حٌث فرقت االتفاقٌة        

 : بٌن حالتٌن

 

و فٌها تقرر التعوٌضات كلها إما عن أضرار الوفاة أو اإلصابة وحدها          : الحالة األولى 

دون ؼٌرها ، أو العكس تقرر هذه التعوٌضات عن األضرار التً لحقت األموال على السطح 

وحدها دون ؼٌرها ، ففً هذه الحالة تخفض التعوٌضات تخفٌضا ٌتبلءم مع مبالػ المقابلة       

لكل منهما 
1

.  

 

و فٌها تنصرؾ التعوٌضات ذات الوقت بؤضرار ناجمة عن الوفاة أو اإلصابة  : الحالة الثانٌة 

وبؤضرار لحقت األموال ، حٌث ٌخصص فً مثل هذه الحالة نصؾ المبلػ لٌوزع باألولوٌة 

ألضرار الوفاة أو اإلصابة 
2

 ، و إذا لم ٌكفً هذا النصؾ اجري تخفٌض على هذه التعوٌضات 

ووزع المبلػ توزٌعا نسبٌا بٌنهما ، و ٌخصص النصؾ الثانً من مبلػ التعوٌض لٌتم           

 : توزٌعه على ما ٌلً 

 

      إذا كانت أضرار الوفاة أو اإلصابة قد ؼطٌت تماما فٌصٌر توزٌع هذا النصؾ الثانً ٌجري 

توزٌعه تناسبٌا بٌن أصحاب تعوٌضات األموال و بٌن الجزء الذي لم ٌؽطً من أضرار       

 . الوفاة أو اإلصابة

 

 

 

  .180أبو زٌد رضوان ، نفس المرجع ، ص - 1

 ثلثً المبلغ ،المعد للتوزٌع لتعوٌض األضرار عن الوفاة أو اإلصابة 08/3 تخصص فً المادة 1933لقد كانت اتفاقٌة روما األولى سنة - 2

 .و الثلث الباقً لتعوٌض أضرار األموال 
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 .حاالت التعوٌض غٌر المحدودة عن المسؤولٌة  : الفرع الثانً

 

         إذا كانت من حق مستؽل الطابرة عند تقرٌر مسإولٌته عن األضرار التً تحدث على 

السطح أن ٌستفٌد من الحد األقصى للتعوٌض ، فإن هذا الحق رهٌن بؤن ال تكون األضرار التً 

لحقت الؽٌر على السطح قد نجمت عن فعل متعمد أو امتناع مقصود  من جانبه أو من جانب 

 .تابعٌه إلحداث الضرر ، أو عن طرٌق استٌبلء شخص ما على الطابرة بطرٌق ؼٌر شرعً 

 

 رجوع الضرر إلى فعل أو امتناع متعمد من جانب مستؽل الطابرة أو تابعٌه بنٌة      :أوال 

 .إحداث الضرر 

 

 من اتفاقٌة روما 12        لم ٌنص المشرع الجزابري على هذه الحالة ، إذ نصت علٌها المادة 

إذا أثبت الشخص الذي أصٌب بالضرر أن هذا الضرر ٌرجع إلى فعل        : "  على انه 1952

أو امتناع متعمد من جانب المستؽل أو تابعٌه مع نٌة إحداث الضرر فإن مسإولٌة المستؽل تكون 

ؼٌر محدودة ، و ٌشترط أن ٌثبت أٌضا فً حالة الفعل أو االمتناع المتعمد من جانب التابعٌن     

 ".أن هإالء التابعٌن قد تصرفوا خبلل تؤدٌة وظابفهم و فً حدود اختصاصهم 

 

        وبناء علٌه تصبح مسإولٌة مستؽل الطابرة مسإولٌة ؼٌر محدودة إذا اثبت المضرور على 

السطح ، أن األضرار التً لحقت به أو بؤمواله كانت لنتٌجة فعل متعمد  أو امتناع مقصود 
1

 

سواء من جانبه أو من جانب تابعٌه مقرونا بنٌة إحداث الضرر ، بحٌث ال ٌكفً  إلطبلق 

   –جسٌما - المسإولٌة  من أٌة حدود أن ٌثبت المضرور أن المستؽل أو تابعٌه قد ارتكبوا خطؤ 

 .و ٌنصرؾ مفهوم الفعل أو االمتناع المتعمد إلى ذلك الفعل

         

        أو االمتناع المقصود أي الفعل أو االمتناع الذي ٌرتكب عن إرادة واعٌة و إدراك كامل 

بإقترافه 
2

 .  

 
  .186أبو زٌد رضوان، المرجع السابق ، ص - 1

  .364رفعت فخري ، المرجع السابق ، ص  -2
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       إذا ال ٌشترط بالضرورة لحرمان مستؽل الطابرة من تحدٌدي مسإولٌته أن ٌكون الفعل     

أو االمتناع المرتكب منه أو من تابعٌه مقرونا بنٌة إحداث الضرر الذي وقع إذ ال ٌكفً فً هذا  

 .الضرر أن ٌكون الفعل أو االمتناع مقرونا بنٌة إحداث ضرر أٌا كان هذا الضرر 

 

       و علٌه فلو أن طٌارا مثبل قاد بطابرته على ارتفاع منخفض قصد رش حقل زراعً 

بالمبٌدات فوق مزرعة للخٌول قاصدا بذلك إزعاجها و التسلٌة بذلك و هً منفعلة ،بٌد انه قد 

اصطدم بسور أو منزل فً هذه المزرعة  حٌث أدى ذلك إلى إحداث الضرر بالمنزل فإن مستؽل 

الطابرة ٌسال عن الضرر الذي لحق المنزل و تنعقد  مسإولٌة كاملة ؼٌر مقٌدة بالحدود القصوى 

للتعوٌضات ، و ذلك نظرا ألن الطٌار و إن لم ٌكن قد قصد بفعله المتعمد إلحاق الضرر بالمنزل 

إال انه كان ٌقصد إلحاق األذى بخٌول المزرعة 
1

.  

 
 

 . االستٌبلء ؼٌر المشروع على الطابرة :ثانٌــــا 

 

       فً حالة االستٌبلء الؽٌر مشروع على الطابرة و استعمالها دون رضا من له الحق         

 من االتفاقٌة بالمسإولٌة ؼٌر المحدودة لهذا  المستؽل ؼٌر 12/2فً استعمالها ، فقضت المادة 

إذا استولى شخص على طابرة بطرٌقة ؼٌر مشروعة و استعمالها دون رضاء : " شرعً بنصها 

 " . الشخص الذي له الحق فً استعمالها ، كانت مسإولٌته ؼٌر محدودة 

 

       بناءا على نص هذه المادة تعد مسإولٌة المستولً ؼٌر شرعً على الطابرة ؼٌر محدودة  

 .و المستولً ؼٌر شرعً على الطابرة تنصرؾ إلـــى مختطفها أو سارقهـــا وحده 

 

      و هو ذلك الشخص الذي ٌسٌطر علٌها أو على قٌادتها دون حق مشروع مستخدمها فً ذلك 

القوة أو التهدٌد باستخدام القوة أو أي صورة أخرى من صور اإلكراه 
2

. 

 

  407ثروت انس األسٌوطً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .254محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2
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         إذ ال ٌنطبق هذا القول على مستعمل الطابرة الؽٌر الشرعً فً حاالت أخرى كالمستؤجر 

الذي ٌستعمل الطابرة رؼم انتهاء مدة اإلٌجار أو المودع لدٌه ، إذ  تظل مسإولٌة كل  منهما رؼم 

االستعمال الؽٌر الشرعً مسإولٌة محدودة 
1

 .  

 

       و الحكمة من تحمٌل المستولً ؼٌر الشرعً على الطابرة مسإولٌة كاملة ؼٌر محدودة 

على األضرار التً تلحقها الطابرة بالؽٌر على سطح األرض جد واضحة ، إذا أنها تكمن        

فً كونه شخصا ال ٌستحق ادنً رعاٌة  من جانب القانون 
2

 .  

 

 

  .دعوى المسؤولٌة: المطلب الرابع 

 

        لقد حدد المشرع الجزابري الشخص المسبول عن األضرار الواقعة على السطح 
3

  حٌث 

ٌقع على عاتق مستؽل الطابرة تعوٌض هذه األضرار حٌث ٌعد هذا المستؽل الشخص الذي 

ٌستعمل الطابرة لحظة وقوع الضرر 
4

 ، و تنعقد مسإولٌته التقصٌرٌة اتجاه الضرر إذ ٌمكن لهذا 

األخٌر طلب التعوٌض عن األضرار التً لحقته من جراء األضرار التً تسببها الطابرة        

 .على السطح عن طرٌق االلتجاء إلى القضاء لممارسة دعوى التعوٌض

 

       و علٌه ٌقتضى التطرق لدعوى المسإولٌة عن األضرار التً تلحقها الطابرات بالؽٌر   

 : على سطح األرض إلى ضرورة التعرض للمحكمة المختصة ، و هذا من خبلل  الفروع اآلتٌة 

 

 

  .184أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 1

  .409ثروت انس األسٌوطً ، المرجع السابق ، ص -2

 . ، قانون الطٌران المدنً الجزائري 159/1المادة - 3

  .392محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي النقل الجوي حوادث الطٌران، المرجع السابق ، ص -4
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 .المحكمة المختصة : الفرع األول 

 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري  محكمة 164        تختص بدعاوى المسإولٌة طبقا للمادة 

مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة 
1

 السالفة الذكر              164 حٌث نصت المادة 

ترفع دعاوى المسإولٌة الخسابر التً تصٌب الؽٌر على الٌابسة أمام محكمة مكان : " على انه 

 ".الواقعة التً أدت إلى الخسارة 

 

        حٌث ٌتضح من نص هذه المادة انه ٌنعقد االختصاص المحلً لمحكمة وقوع الحادث     

أو الضرر و قد راع المشرع الجزابري فً تقرٌر ذلك قرب هذه المحكمة من المضرور          

 .و من ناحٌة أخرى تمكن هذه المحكمة من التحقٌق

 

        و الواقع قد راع المشرع الجزابري بنصه من خبلل المادة السابقة على انعقاد االختصاص 

بدعاوى المسإولٌة عن األضرار التً تحدثها الطابرات بالؽٌر على سطح األرض لمحكمة وقوع 

الحادث أو الضرر على أرضها مصلحة المضرور ، إذ تعد هذه المحكمة اقرب المحاكم 

للمضرور فً الكثٌر الؽالب من الحاالت ، و هو ما ٌٌسر علٌه إعداد دعواه و تدعٌمها باألدلة 
2

  

و من ناحٌة أخرى تمكن هذه المحكمة من التحقٌق  فً الحادث  و ظروفه و خاصة فٌما قد 

ٌتمسك به المستؽل من دفوع ضد المضرور 
3

. 

 

       أما فٌما ٌخص بمٌعاد رفع الدعوى لم ٌنص المشرع الجزابري على ذلك ، و هذا         

 إذا ما تعلق الحادث أو الخسابر التً تصٌب الؽٌر 1952على ؼرار ما تطرقت إلٌه اتفاقٌة روما 

 .على الٌابسة بفعل طابرة أجنبٌة 

 

 

  .104أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .264محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2

   .395محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 3
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      فهً تنص فً مادتها التاسعة عشر على ضرورة رفع الدعوى المتعلقة بالتعوٌض على 

األضرار التً تلحقها الطابرات على السطح أو أخطار المستؽل بطلب التعوٌض عن هذه 

األضرار خبلل ستة اشهر تبدأ من الٌوم الذي حدث فٌه الضرر ، فإذا تؤخر احد المدعٌن عن هذا 

المٌعاد و رفع الدعوى أو أخطار بطلبه بالتعوٌض بعد ستة اشهر إن حصر حقه فً التعوٌض 

حٌن إذن على المبالػ التً لم ٌمن المستؽل قد دفعها بعد  من الحد األقصى المنصوص          

علٌه فً االتفاقٌة 
1

.  

 

     و بناءا علٌه فإن مثل هذا المدعً ٌخرج خاوي الوفاض فٌما لو كان المستؽل قد دفع 

بمقتضى دعاوى التعوٌض األخرى المرفوعة علٌه ما ٌعادل حد األقصى المنصوص علٌه       

فً االتفاقٌة بالنسبة إلٌه 
2

. 

 

 .تقــادم الدعـــوى : الفــرع الثـانــً 
 

 

تحدد مهلة تقادم دعوى : "  من قانون الطٌران المدنً على ما ٌلً 163      نصت المادة 

المسبولٌة الخسابر التً تصٌب أشخاص و أمبلك على الٌابسة بسنتٌن اثنٌن و تسري تلك المهلة 

 ".اعتبارا من ٌوم واقعة التً أدت إلى خسارة 

  ٌتضح من خبلل هذه المادة أنه تتقادم كل دعوى ناشبة          
3

 عن األضرار التً تسببها 

الطابرات على السطح 
4

 بالتعوٌض عن األضرار التً تصٌب الشخص على سطح األرض سواء 

األضرار التً تصٌبه فً شخصه أو حتى فً حالة وفاته 
5

 . 

 

 

  .397محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .266محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2

 . 329 ، ص 2002القانون الجوي النقل الجوي الداخلً و الدولً ، دار المطبوعات الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، : محمد فرٌد العرٌنً - 3

  .330أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص - 4

  .330محمد فرٌد العرٌنً ، ،المرجع السابق ،ص - 5
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       فٌستوي فً ذلك الضرر الذي ٌصٌبه فً شخصه أو فً أمواله 
1

 ٌتقادم هذه الدعوى بمرور 

سنتٌن اثنٌن النقضاء الحق على إقامة هذه الدعوى ، و تحسب هذه المدة بدءا من تارٌخ الواقعة 

التً أدت إلى وقوع الفعل الضار 
2

. 
 

       حٌث ٌتضح من خبلل هذا مٌل المشرع الجزابري إلى إرساء مدة تقادم قصٌرة لدعاوى 

 .المسإولٌة الناشبة عن األضرار التً تسببها الطابرة على السطح
 

        مرد ذلك أن ثبوت مسإولٌة الناقل الجوي تقتضً إقامة الدلٌل على عناصر هذه المسإولٌة 

و هً جمٌعها بمثابة وقابع ٌخشى مع مرور زمن طوٌل نسبٌا ضٌاع عناصر إثباتها 
3

. 
 

       و لبن كانت مدة التقادم القصٌر تتعلق بصفة خاصة بدعاوى مسإولٌة الناقل ، إال أنه لٌس 

هناك ما ٌمنع من مد ٌد المشرع للتقادم القصٌر إلى سابر الدعاوى الناشبة عن األضرار التً 

 .تتسبب فٌها الطابرة على سطح األرض 

 
 

       و فً تنظٌم المشرع الجزابري للتقادم القصٌر فً هذا المجال اشترط للعمل بؤحكام التقادم 

القصٌر أن تكون هذه الدعاوى ناشبة عن الفعل الضار للطابرة على سطح األرض                

و المقصود بالدعوى الناشبة عن مسإولٌة مستؽل الطابرة على سطح األرض تتعلق بموضوع 

الضرر بفعل مستؽل الطابرة على الٌابسة ، و ٌترتب على ذلك أن التمسك بالتقادم القصٌر     

ٌكون قاصرا 
4

 . على الؽٌر المضرور على السطح و مستؽل الطابرة 

 

        لذلك إذا تعلق موضوع النزاع بمسإولٌة مستؽل الطابرة وجب التمسك بالتقادم القصٌر 

الذي ٌكون على أساس دعوى المسإولٌة التقصٌرٌة و هو ما ٌإدي إلى استبعاد كل حاالت 

 .المسإولٌة المبنٌة على أساس مسإولٌة العقدٌة 

 

  .43أكرم ٌا ملكً ، المرجع السابق ، ص -1

  .266محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص -2

 .351، ص 2000قانون الطٌران التجاري ،المرجع السابق، طبعة : هانً دوٌدار -3

  .353هانً دوٌدار ، نفس المرجع ، ص -4
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. و نظام التأمٌن من المسؤولٌةيأساس المسؤولٌة الناتجة عن التصادم الجو:المبحث الثالث  

 

         قد تتعرض الرحلة الجوٌة لمخاطر جسام ، منها ما ٌنشؤ عن استعمال الطابرة بوصفها 

أذات المبلحة الجوٌة، و ما قد تتعرض له من أعطال و أعطاب فنٌة ، و منها ما ٌتعلق بالمجال 

الجوي أثناء الرحلة كحوادث االصطدام بٌن طابرتٌن ، مما ٌرتب مسبولٌة المستؽل إزاء 

 .األضرار الناجمة عن هذا الحادث 

 

       و نظرا لآلثار الوخٌمة التً تترتب عن الكوارث الجوٌة ، فقد تدخل المشرع الجزابري 

 .بقواعد تهدؾ إلى الحد قدر اإلمكان من وخامة تلك اآلثار، فعالج التصادم الجوي بؤحكام خاصة 

         كما تناول المشرع أٌضا تنظٌم التؤمٌن الجوي كؤداة فعالة لتعوٌض األضرار البلحقة 

 .بالقٌم الممثلة فً الرحلة الجوٌة

 

        وعلٌه سنقسم هذا المبحث إلى مطالبٌن ، سنتطرق فً المطلب األول إلى المسإولٌة 

 .الناتجة عن االصطدام الجوي ، و فً المطلب الثانً التؤمٌن الجوي من المسإولٌة 

 

.المسؤولٌة الناتجة عن االصطدام الجوي : المطلب األول   

 

        قد تقع  أثناء الرحلة الجوٌة حوادث اصطدام بٌن طابرتٌن محلقتٌن فً الجو مما ٌإدي إلى 

هبلكهما و هبلك األشخاص و األمبلك المتواجدة على متنها مما ٌرتب المسإولٌة الناجمة عن هذا 

الحادث للمستؽل الجوي، و علٌه سنقسم هذا المطلب إلى فرعٌن ، فً الفرع األول التصادم 

 .   الجوي وفً الفرع الثانً تقرٌر المسإولٌة 
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.التصادم الجوي: الفرع األول   

          

          قد تتعرض الطابرات المحلقة فً الجو إلى حوادث االصطدام و ؼالبا ما ٌكون هذا 

 .االصطدام بٌن طابرتٌن، إذ ال بد من تحدٌد معنى لهذا التصادم وصوره 

 

.تعرٌؾ التصادم الجوي : أوال   

 

          لم ٌحدد القانون الطٌران المدنً تعرٌفا للتصادم الجوي ، وجاءت نصوصه خالٌة من هذا 

 .المجال ، إذ ٌمكن وضع تعرٌؾ للتصادم الجوي 

 

          فاألصل فً التصادم أنه ارتطام مادي بٌن جسمٌن 
1

 فً الجو، أو انه ذلك االرتطام 

المادي المباشر 
2

 ، بٌن طابرتٌن أو أكثر فً حالة طٌران 
3

 ،وإذ كان هذا ٌعنً حدوث ارتطام 

فعلً بٌن طابرتٌن المتصادمتٌن ، إال أنه ال ٌستلزم بالضرورة وجوب حصول االصطدام المباشر 

 .بل ٌكفً أن تصطدم طابرة بؤي جزء من طابرة أخرى و هما فً حالة طٌران 

         و تعد الطابرة فً ما لو كانت أثقل من الهواء فً حالة طٌران مند اللحظة التً تبدأ فٌها 

استخدام القوة المحركة  بهدؾ اإلقبلع و حتى اللحظة التً تتم فٌها وقؾ القوة المحركة بعد إتمام 

عملٌة الهبوط ، بٌنما تعد الطابرة فٌما لو كانت اخؾ من الهواء فً حالة طٌران منذ اللحظة التً 

تنفصل فٌها عن األرض و حتى اللحظة التً ٌتم فٌها إعادة تثبٌتها 
4

 .  

 

 

 

  .313 ، ص 2000الوجٌز فً القانون البحري ، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، : هانً دوٌدار - 1

  . 26 ، ص 2003التصادم البحري و دور العنصر البشري فً وقوعه، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، :محمد عبد الفتاح ترك- 2

  .216محمود مختار برٌري ، المرجع السابق ، ص - 3

  .270محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص- 4
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.صور التصادم : ثانٌـــا   
 

 

هو ذلك التصادم ؼٌر متعمد الذي ال ٌمكن التنبإ به : التصادم القهري - 1
1

 و من تم ال ٌمكن 

تجنب نتٌجة إلى قوة قاهرة 
2

، كوقوع التصادم نتٌجة لعاصفة عاتٌة لم تتنبؤ بها محطة األرصاد 

الجوٌة 
3

 قبل الرحلة الجوٌة ،و تعجز الوسابل االعتٌادٌة لمواجهة األخطار العواصؾ الجوٌة   

عن تفادي أثارها 
4

. 

         أو رجوع االصطدام إلى ضباب كثٌؾ تستحٌل معه الرإٌة 
5

، أو صدور أمر من السلطة 

العامة للمبلحة الجوٌة مع إطفاء األنوار أثناء الحرب فٌقع االصطدام
6 

بٌن الطابرتٌن من ؼٌر    

 .أن ٌنسب الخطؤ إلحداهما

 

        فالتصادم القهري ٌستلزم لتحققه انتفاء كل خطؤ من جانب قابد الطابرة و طاقمها     

 .المشتركة فً التصادم

         و متى كان التصادم واقعا نتٌجة قوة قاهرة فإن كل طابرة من الطابرات المتصادمة 

تتحمل ما أصابها من ضرر دون الرجوع على احد 
7

.  

 

        و فً ذلك محض تطبٌق للقواعد العامة التً تعفً المدٌن من المسإولٌة إذا كان الضرر  

قد نشؤ عن قوة قاهرة، إذ ال ٌمكن نسب الخطؤ إلٌه و حال الضرر ناشبا عن فعل القوة القاهرة     

و أثارها 
8

. 

 

  .44محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق ، ص - 1

.القوة القاهرة حسب القواعد العامة هً كل حادث غٌر متوقع وال ٌمكن التنبؤ به و الذي ٌرجع إلٌه الضرر تماما - 2  

محطة األرصاد الجوٌة محطة معنٌة للمالحظات و إعداد رسائل عن األحوال الجوٌة موجهة لالستفادة منها فً المالحة الجوٌة،المادة - 3

. ، قانون الطٌران المدنً الجزائري02/12  

  .322 ،ص 2000هانً دوٌدار ، الوجٌز فً القانون البحري ، المرجع السابق ،  طبعة- 4

.272محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص- 5  

  .362مصطفى كمال طه ،المرجع السابق، ص - 6

  .422عبد الفضٌل محمد ، المرجع السابق ، ص - 7

  .323هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص - 8
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.التصادم بسبب خطؤ إحدى الطابرات المتصادمة - 2  
 

       التصادم بسبب خطؤ إحدى الطابرات المتصادمة هو ذلك التصادم الذي ٌقع نتٌجة الخطؤ 

منسوب إلحدى الطابرات المتصادمة 
1 

. 

 

     و قد ٌكون الخطؤ منسوبا إلى قابد الطابرة  أو قد ٌكون منسوب إلى خطؤ الطاقم 
2

، وهذا 

كالتصادم الناجم عن مخالفة قابد احد الطابرات المتصادمة لقواعد المبلحة 
3

 ، أو أن ٌكون 

التصادم ناجم عن إهمال مستؽل إحدى الطابرات المتصادمة فً صٌانة الطابرة و تهٌبتها        

ألن تكون فً حالة صالحة للمبلحة الجوٌة أو ؼٌر مزودة بطاقم كافً لمناورتها 
4

.  

 

        و فً مثل هذا النوع من التصادم ٌلتزم طبقا للقواعد العامة فً المسإولٌة التقصٌرٌة عن 

الخطؤ الشخصً المتسبب فً التصادم بتعوٌض األضرار التً لحقت الطابرة أو الطابرات       

إذ ٌمكن للمضرور الرجوع طبقا  لقواعد المسإولٌة التقصٌرٌة عن أعمال الؽٌر عن مستؽل 

الطابرة فٌما لو كان التصادم راجعا لخطا قابد الطابرة أو احد مبلحٌها 
5

، و ذلك باعتبار تابعً 

 .المستؽل و من تمة ٌسؤل بهذه الصفة عن أخطابه 

 

        ٌجب على المدعً فً دعوى التصادم أن ٌقم الدلٌل 
6

 على خطؤ قابد الطابرة أو مبلحٌها 

بكافة الطرق لتعلق األمر بواقعة مادٌة ، و ٌستعان عادة فً اإلثبات بتقارٌر التحقٌق التً ٌتم فٌها 

 .االستعانة بؤهل الخبرة فً مجال الطٌران 

 

 

  .272محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 1

  .49محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، ص - 2

ٌقصد بالمالحة الجوٌة مجمل الطائرات المحلقة فً الجو أو على األرض الموجودة فً مساحة التحرك بالمحطة الجوٌة وفقا للقواعد - 3

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 02/10المحددة، المادة 

  .363مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص - 4

  .322محمد عبد الفضٌل ، المرجع السابق ، ص - 5

  .363مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص - 6
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.التصادم بسبب خطؤ مشترك - 3  

         التصادم بسبب خطؤ مشترك من الطابرات المتصادمة هو ذلك التصادم الذي ٌقع نتٌجة 

لخطؤ مشترك بٌن الطابرات المتصادمة 
1

، و ٌنحصر ؼالبا هذا التصادم فً مخالفة 
2

 كبل من 

 .قابدي الطابرتٌن لقواعد المبلحة الجوٌة

        و قد ٌكون الخطؤ منسوبا إلى المستؽل، كؤن ٌسمح بسفر الطابرة و هً ؼٌر صالحة 

للمبلحة الجوٌة أو ؼٌر مزودة بطاقم كافً لذلك ٌعتر من قبٌل الخطؤ المشترك المستوجب 

للمسبولٌة المشتركة 
3

 للطابرتٌن اإلهمال من جانب الطاقم و عدم مراعاة الحٌطة البلزمة لتفادي 

 .االصطدام

 .التصادم المشتبه فً سببه - 4

         التصادم المشتبه فً سببه أو ؼٌر المعروفة أسبابه ، هو ذلك التصادم الذي ال ٌمكن تحدٌد 

السبب الذي أدى إلى التصادم ، وال ٌنهض الدلٌل الكافً على ثبوته 
4

، أي ال ٌمكن معرفة السبب 

على وجه الٌقٌن ما عدا كان راجعا إلى قوة قاهرة أو خطا إحدى الطابرات المتصادمة أو خطؤ 

مشترك من كبل الطابرتٌن المتصادمتٌن 
5 

. 

فالتصادم ؼٌر المعروؾ سببه ٌتحقق بإٌجاز عندما ٌعجز الطرفان عن إقامة الدلٌل على وجود 

القوة القاهرة أو خطؤ مشترك أو منفرد أدى إلى وقوع الحادث 
6

.  

 

 

  . 273محمود مختار برٌري وعمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 1

  .363مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص - 2

  .54محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، ص - 3

  .323هانً دوٌدار ، الوجٌز فً القانون البحري ، ص - 4

  .274محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، - 5

  .48محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص - 6
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          و علٌه ٌتعٌن على أن ٌتحمل المضرور مؽبة الضرر وال ٌمكنه الرجوع على المستؽل 

للطابرة األخرى 
1

 . فً مثل هذا النوع من التصادم

 

 .تقرٌر المسؤولٌة : الفرع الثانً 

 .تحدٌد المسإولٌة : أوال 

         فً حالة التصادم الجوي بٌن طابرتٌن قد تقرر مسإولٌة احدهما المسببة فً التصادم     

 .أو قد تتقرر مسإولٌتهما المشتركة

        فإن كان التصادم بٌن الطابرتٌن راجع إلى خطؤ 
2

 إحداهما أو كان هذا الخطؤ راجعا إلى 

أحد مندوبً المستؽل أثناء ممارسة وظابفهم ،و قد تسبب هذا الخطؤ فً أضرار لطابرة أخرى   

أو إلى المسافرٌن أو األمبلك المتواجدة على متن هذه الطابرة ، فإن المستؽل المتسبب فً الخطؤ 

 من قانون الطٌران 1 /165تتقرر مسإولٌته على هذه األضرار ، و هذا حسب ما قررت المادة 

 .المدنً الجزابري 

        فالمسإولٌة الناشبة عن الخطؤ تحتاج دابما إلى إثبات المدعً حصول الخطؤ من جانب 

المسإول، فإذا استحال علٌه إثبات الخطؤ فبل ٌحكم له بؤي تعوٌض 
3،

و على المضرور حتما      

أن ٌثبت الخطؤ و العبلقة السببٌة بٌنه و بٌن الضرر الواقع لقٌام المسإولٌة عن التصادم 
4

.  

 

  .424محمد عبد الفضٌل ، المرجع السابق ، ص -1

عادة ما تستخدم كلمة الخطأ فً حاالت التصادم ، حٌث ٌمكن تعرٌف الخطأ بأنه سلوك أو فعل غٌر مشروع أو إهمال من جهة الشخص - 2

المسئول ٌؤدي إلى الخطر أو ٌسبب الضرر ، فالخطأ بهذا المعنى ٌشمل اإلهمال أو الفشل فً ممارسة درجة المهارة و العناٌة التً ٌمكن 

أن تتوافر عادة فً الرجل المتخصص ، فهو إهمال لٌس فقط فً اتخاذ الخطوات المعقولة لتجنب مخاطر المالحة ولكن أٌضا فً طبٌعة 

محمد عبد الفتاح ترك   .التدابٌر التً تم اتحادها و التً ٌجب أن تتفق و الظروف المحٌطة و التً قد تدعو إلى اتخاذ اكبر قدر من الحٌطة 

  .122المرجع السابق ، ص 

  .35محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص - 3

 .273محمد مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص -4
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         أما إذا كان التصادم راجع إلى خطؤ مشترك أي وقع نتٌجة لخطؤ 
1

 كل من الطابرتٌن 

المتصادمتٌن ، فٌقوم الدلٌل على خطبهما 
2   

فتتقرر مسإولٌة كل طابرة من الطابرات التً حدث 

بٌنهما التصادم بنسبة الخطؤ الذي وقع منها 
3

. 
  

 

       و ٌكون كبل من  مستؽلً الطابرات المصطدمة مسبوال إزاء اآلخر عن الخسارة التً 

أصابتهم حسب نسبة خطورة الخطؤ الذي ارتكبه كل واحد منهم و المسبب للخسارة 
4

 أي ٌتم 

توزٌع المسإولٌة بنسبة جسامة الخطؤ الواقع من كل طابرة ، أما إذا تعذر تحدٌد نسبة الخطؤ 

الواقع من كل طابرة فإن المسإولٌة توزع بالتساوي بٌن الطابرات المتصادمة 
5

.  

 

       أما إذا نشؤ ضرر للؽٌر على سطح األرض من جراء تصادم طابرتٌن أو بسبب إعاقة 

إحداهما األخرى ، فٌكون كل واحد من مستؽلً الطابرتٌن مسبوال عن هذه األضرار بنسبة 

مساهمته فً وقوع الضرر 
6

.  

 

 

 

 

 

 

 

  .50محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، ص - 1

  .364مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص -2

  .320 ، ص 2000هانً دوٌدار ، الوجٌز فً القانون البحري ، المرجع السابق ، طبعة - 3

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 165/2المادة - 4

  .423محمد عبد الفضٌل ، المرجع السابق ، ص - 5

  .105أكرم ٌاملكً ، المرجع السابق ،ص - 6
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  .التعوٌض عن الخسابر: ثانٌــــا 

 

        أما عن تعوٌض الخسابر فإن مسإولٌة مستؽل الطابرة متسبب فً االصطدام مسإولٌته     

 .ال تتعدى الحدود المقررة فً القانون

 

       بالنسبة لضٌاع الطابرة األخرى أو إصابتها بخسابر فٌتم تعوٌضها بالقٌمة التجارٌة لما قبل 

 .االصطدام ، أما إذا أصٌبت الطابرة األخرى بؤضرار فتعوض بقٌمة التصلٌحات  أو االستبدال 

 

        أما عن تعوٌض الخسابر البلحقة بالمسافرٌن أو األشخاص المتواجدٌن على متن الطابرة 

المتضررة من جراء التصادم فٌكون التعوٌض كما ٌلً
1

 : 

 

 250.000بالنسبة لوفاة األشخاص أو إصابتهم بجروح أو تؤخٌر أصابهم، فٌكون التعوٌض بـ - 

وحدة حسابٌة 
2

 . لكل شخص 

 

بالنسبة لكل األشٌاء التً كانت متواجدة لدى كل شخص على متن الطابرة و تحت حراسته - 

 . وحدة حسابٌة لكل شخص 5000فٌكون التعوٌض بـ 

 

بالنسبة إلتبلؾ وضٌاع أو خسارة أي شًء موجود على متن الطابرة بما فً ذلك األمتعة - 

 .  وحدة حسابٌة للكٌلو ؼرام الواحد 250المسجلة و البرٌد ، فٌقدر التعوٌض بـ 

  

 

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 5.4 .167/3المادة -1

ٌقصد بالوحدة الحسابٌة فً مفهوم القانون الجوي الجزائري ، وحدة حساب متشكلة من  خمسة و ستٌن مٌلٌغرام و نصف من الذهب - 2

 150/3على أساس تسعمائة من األلف من الذهب الخالص ،و ٌمكن أن تحول وحدات قٌمة الذهب للعملة فً تارٌخ النطق بالحكم  ، المادة 

 .من قانون الطٌران المدنً الجزائري 
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 . دعوى المسإولٌة عن االصطدام الجوي :ثالثــــا 

 

         لكً ٌتمكن المضرور من رفع دعوى المسإولٌة عن التصادم الجوي البد له من تحدٌد 

المحكمة المختصة بالنظر فً الدعوى 
1

 . 

 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري ، بؤن دعوى مسإولٌة 170         إذ تقضً المادة 

التصادم الجوي ٌجب رفعها أمام محكمة المكان الذي حدثت فٌه الخسارة ، أي محكمة مكان وقوع 

التصادم  إذ هً التً ٌعقد لها االختصاص بالنظر فً مثل هذه الدعوى سواء تعلق األمر بدعاوى 

المسإولٌة عن الخسابر المادٌة أو الخسابر التً تصٌب األشخاص  أو المسافرٌن المتواجدٌن على 

 .متن الطابرات المتصادمة 

 

        و علٌه ٌمكن للمضرور رفع  دعوى المسإولٌة  الناجمة عن التصادم ، إذ البد على 

المدعً أن ٌرفع دعواه فً المٌعاد القانونً المحدد و إال سقط حقه فً رفع هذه الدعوى  بداعً 

التقادم إذ حدد المشرع الجزابري مهلة تقادم المسإولٌة عن الخسابر الناتجة عن التصادم  بتقادم 

 . من نفس القانون 1 /169قصٌر مدته سنتان وهذا ما قررته المادة 

 

       تحسب مدة تقادم دعوى المسإولٌة فً ضوء أحكام 
2

 قانون الطٌران الجزابري اعتبارا    

 .169/2من ٌوم وقوع االصطدام حسب نص المادة 

 

 

 

  .443  ، ص 2000هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق، طبعة -1

  .447هانً دوٌدار ، نفس المرجع ، ص - -2

 

 

 



66 
 

 لية السعققل الجوي  ؤ سعس اس                                                        الفقققققل األ ا   

 

.التأمٌن الجوي من المسؤولٌة: المطلب الثانً   

 

         ٌعد التؤمٌن الجوي من المسإولٌة أداة للحد من اآلثار المالٌة البالؽة التً تترتب على 

تعرض الطابرة لحادث من حوادث الطٌران و التً قد تلحق بالؽٌر على سطح األرض من جراء 

أضرار الطابرة ، أو باألضرار التً قد تلحق بالمسافرٌن أو البضاعة وهم تحت إمرة الناقل 

الجوي 
1

 ، حٌث ٌتطلب االستؽبلل الجوي استثمارات مالٌة  ضخمة مما ٌجعل العبء المالً 

 .كبٌرا للناقل الجوي من فقد الطابرة أو الوفاء بالتعوٌضات 

 

        و لم ٌعرؾ التؤمٌن الجوي نموا كبٌرا إال مع التقدم التقنً فً تقنٌة الطٌران و تكنولوجٌا 
2

 

صناعة الطابرات ، حٌث أدى هذا التقدم التكنولوجً إلى اتساع سوق التؤمٌن الجوي لٌشتمل حتى 

على أضرار الضجٌج و اختراق الطابرة لحاجز الصوت 
3

.  

 

       و بٌن هذه الصور المختلفة للتؤمٌن من مجال النشاط الجوي ، نتعرض فً دراستنا هذه 

للتؤمٌن الجوي التً ترتبط  بمسإولٌة مستثمر الطابرة أو الناقل الجوي عن األضرار التً تلحق 

 .الؽٌر على سطح األرض أو المسافر أو المرسل 

 

          و علٌه سنقسم هذا المطلب إلى فرعٌن الفرع األول التؤمٌن من مسإولٌة مستؽل الطابرة 

 .و الفرع الثانً التؤمٌن من المسإولٌة التعاقدٌة للناقل الجوي

 

   

  .461 ، ص 2000قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق، طبعة : هانً دوٌدار -1

  .461هانً دوٌدار ، نفس المرجع ، ص -2

  .371أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 3
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.التأمٌن من مسؤولٌة مستغل الطائرة : الفرع األول   

 

. التؤمٌن على المسإولٌة :أوال   
 

        أوجب المشرع الجزابري على مستؽل الطابرة التؤمٌن ضد مخاطر مسإولٌاته و هذا من 

 من قانون الطٌران 171اجل تؽطٌة التعوٌض الذي ٌنشؤ عن هذه المسإولٌة حٌث تنص المادة 

ٌجب على كل مستؽل الطابرة ٌقوم بالقطر الجزابري بالخدمات الجوٌة المبٌنة فً : " الجزابري 

هذا القانون و ٌحلق فوق القطر الجزابري سواء كان مسجبل بالجزابر أو بالخارج  أن ٌكتتب 

 ".تؤمٌنا لٌؽطً مسإولٌاته 

 

       من خبلل نص هذه المادة ٌتضح أنه قد أوجب المشرع الجزابري على كل مستؽل الطابرة 

التؤمٌن لتؽطٌة المسإولٌة عن األضرار التً قد تلحق من جراء الطابرة سواء بمقتضى خدمة 

النقل كاألضرار التً تصٌب الركاب أو البضابع 
1

،أو األضرار التً تلحقها الطابرة بالؽٌر على 

سطح األرض  و هذا بالتؤمٌن على مسإولٌته 
2

.  

 

     أما بخصوص االلتزام بالتؤمٌن ال ٌفرق المشرع الجزابري بٌن المستؽل المسجل بالجزابر   

أو بالخارج، إذ أوجب على كل مستثمر للطابرة تعمل فً اإلقلٌم الجزابري القٌام بعملٌة التؤمٌن 

 .الجوي بؽض النظر على جنسٌة المستؽل

 

      وفً جمٌع األحوال فإن مستؽل الطابرة مسبول عن األضرار التً تلحق الؽٌر على السطح  

 .إذ ٌبدو إلزام المستؽل بالتؤمٌن من تلك المسإولٌة أمرا منطقٌا 

 

  .366 ، ص 2000هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ،طبعة -1

  .206محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع ، ص -2
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.المإمن الجوي  : ثانٌـــــا  

 

       نظرا لجسامة المخاطر الجوٌة و انعكاسها السلبً على مبالػ التعوٌض التً قد ٌحكم بها 

على مستؽل الطابرة و التً ٌضمنها المإمن ، إذ تعد مبالػ ضخمة تتقل كاهل شركات التؤمٌن 

 عن – خاصة فً ظل التكلفة المالٌة للطابرات العمبلقة –بتعوٌضات كبٌرة فً حادث واحد 

التعوٌض لمثل هذا النوع من الطابرات ، حٌث قدرها خبراء الطٌران  فً متوسط التعوٌض 

 ملٌون دوالر 7بحوالً 
1

 ،و هو مبلػ ضخم ٌؤرق المؤمن ، إذ ال بد أن ٌتمتع هذا األخٌر بقوة 

 .مركزه المالً ، لٌكون مرخصا له لمثل هذا النوع من التؤمٌن 

 

       إال أن قانون الطٌران المدنً الجزابري لم ٌنص على مثل هذا النوع من شركات التؤمٌن    

    139و التزم الصمت حٌال ذلك،على عكس ما ذهب إلٌه قانون الطٌران المصري فً مادته 

 .بؤن ٌجري التؤمٌن لدى مإمن مرخص له بالتؤمٌن 

 

      وهذا مما ٌخول للسلطات المكلفة بالطٌران المدنً حق رفض التصرٌح الذي ٌسمح للطابرة 

بالطٌران فً اإلقلٌم الوطنً إذا لم ٌقم المستثمر بالتؤمٌن لدى مإمن مرخص  له بذلك 
2

. 

 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري لسلطات الطٌران المدنً       173      لقد أجازت المادة 

أن تفرض على أي مستؽل ٌعمل فً اإلقلٌم الوطنً حمل شهادة صادرة من المإمن تثبت إجراء 

التؤمٌن ، و تقدٌمها عند كل تفتٌش تقوم به السلطات مكلفة بالطٌران أو حتى القوة العمومٌة 
3

.  

 

  .371أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق، ص - 1

  .472 ، ص2000هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ،طبعة - 2

. من قانون الطٌران المدنً الجزائري 173المادة - 3  
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       و ٌتضح مما سبق مدى حرص المشرع الجزابري على ضمان حقوق المضرورٌن           

من جراء المخاطر الجوٌة، و ذلك بإلزام كل المستعملٌن للطابرات بإجراء التؤمٌن لتؽطٌة 

مسإولٌته عن األضرار التً تسببها الطابرة على سطح األرض 
1

.  

 

.الضمانات األخرى للمسإولٌة : ثالثــــا   

 

      لم ٌنص قانون الطٌران الجزابري على أٌة ضمانات أخرى أو بدابل التؤمٌن الجوي حٌث 

   1952جاءت نصوصه خالٌة من هذا الشؤن ، ؼٌر أن بعض التشرٌعات الوطنٌة واتفاقٌة روما 

 .قد نصوا على مثل هذه الضمانات 

 

     إذ ٌمكن للمستؽل الجوي االستؽناء عن نظام التؤمٌن على المسإولٌة 
2

، وهذا من خبلل لجوبه 

 : إلى بدابل أخرى

: إٌداع التؤمٌن النقدي– 1  
 

         إذ ٌقع على عاتق مستثمر الطابرة التزاما بإٌداع مبلػ نقدي فً الخزٌنة العامة للدولة 

المسجلة بها الطابرة أو فً بنك مرخص له بذلك 
3

.  

 

         و ٌكون بذلك لمستثمر الطابرة بإٌداع المبلػ النقدي سواء فً خزٌنة الدولة أو أحد 

المصارؾ المرخص لها قانونا بذلك ، و ٌظل اإلٌداع قابما لمواجهة احتماالت الوفاء بالتعوٌضات  

 .و ٌصنؾ هذا ضمن الودابع المخصصة لؽرض محدد 

 

  .387القانون الجوي النقل الجوي حوادث الطٌران ، المرجع السابق ، ص: محمد فرٌد العرٌنً - 1

  .258محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2

  .1952 من اتفاقٌة روما 4 /15المادة -3
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: الكفالة البنكٌة - 2  

        ٌمكن لمستؽل الطابرة االستؽناء عن التؤمٌن الجوي بتقدٌم ضمان أو كفالة من أحد بنوك 

المعتمدة لهذا الؽرض 
1

، بحٌث ٌتعهد البنك بإعطاء هذا البنك بمنح تعوٌضات للمضرورٌن     

 .فً حالة وقوع الحادث و ثبوت مسبولٌة الطابرة عن ذلك

 

:ضمان دولة تسجٌل الطابرة - 3  
 

       ٌمكن لمستؽل الطابرة أن ٌستؽنً عن التؤمٌن الجوي ، و هذا بكفالة تتقدم بها الدولة 

المسجلة لدٌها الطابرة ، تتعهد بمقتضى ذلك الوفاء بالتعوٌض عن األضرار إلى تسببها الطابرة 

 .بدل المستؽل إن لم ٌقم بالوفاء بها 

 

      و تتمثل آلٌة كفالة الدولة لمستؽل الطابرة وسٌلة للتشجٌع أسطولها الجوي خاصة إن كان  

 .فً طور النمو 

 

      فقد تشمل األعباء المالٌة للتؤمٌن الجوي عابق فً طرٌق االستثمارات فً مجال النقل الجوي  

لذلك تؤتً كفالة الدولة لتحقٌق متطلبات االستثمار فً مجال النشاط الجوي و مقتضٌات توفٌر 

ضمانات فعالة للمضرورٌن فً حالة تعرضهم ألضرار الطٌران 
2

.  

 

 

 

 . من نفس االتفاقٌة 15/4المادة - 1

 .490  ،ص 2000هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ،طبعة -2
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.التأمٌن من المسؤولٌة التعاقدٌة للناقل الجوي : الفرع الثانً   

 

       إن لمسإولٌة الناقل الجوي التعاقدٌة حاالت محددة ، و هذا فً كل من النقل الجوي 

لؤلشخاص و النقل الجوي للبضابع ، و قد ساعدت مسإولٌته المحدودة على شٌوع التؤمٌن    

الجوي ، و ال زال ألهمٌة النقل الجوي للبضابع أهمٌة محدودة لدى لم تتبلور بعد مٌزة       

للتؤمٌن على األضرار التً قد تلحق بها ، و فً الؽالب ٌقوم متلقً خدمة 
1 

النقل الجوي بالتؤمٌن 

 .على البضابع ضد المخاطر و ٌتولى التؤمٌن على البضاعة المنقولة 

 

        أما فً إطار النقل الجوي لؤلشخاص فٌإمن المسافر من  قبل شركات و مإسسات 

الطٌران اختٌارٌا أو جبرا و هو ما ٌعرؾ بالتؤمٌن التلقابً للمسافر 
2

.  

 

.التؤمٌن التلقابً للمسافر: أوال   

 

سنة " لوفتها نزا"        نظام التؤمٌن التلقابً ٌعود فً األصل إلى شركة الطٌران األلمانٌة 

1925 
3

 ، حٌث كانت أول من ابرم هذا النوع من التؤمٌن لصالح المسافرٌن و لقد ذاع و انتشر 

  1925هذا النوع من التؤمٌن مع تقرٌر المسإولٌة المحدودة للناقل الجوي بعد إبرام اتفاقٌة وارسو 

التً " اٌرفرانس" إال أنه ٌرجع الفضل فً تطوٌر هذا التؤمٌن إلى شركة الطٌران الفرنسٌة  

نقحت فً وثٌقة هذا التؤمٌن و بلورت أحكامه ، األمر الذي سهل تبنً هذه الوثٌقة من قبل شركات 

الطٌران فً الدول األخرى 
4

 .  

 

 

. غالبا ما ترتبط عقود النقل الجوي للبضائع بالبٌوع، حٌث ٌتولى المشتري إبرام عقد التأمٌن على بضائعه ضد المخاطر الجوٌة- 1  

 .376أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص  -  2

  .513 هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ، ص – 3

.377أبو زٌد رضوان، المرجع السابق، ص - 4  
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          و ٌتمثل التؤمٌن التلقابً للمسافر فً تؤمٌنه ضد األضرار التً قد تلحق به من جراء 

و ٌخول له الحصول على التعوٌض من المؤمن ، و هذا بشرط الموافقة الكتابٌة ، مخاطر الطٌران 

على التنازل عن الدعوى بإثارة مسإولٌته الناقل الجوي و تابعٌه و كل دعوى  ٌمكن للمضرور 

رفعها ضد المإمن 
1

.  

 

         الناقل الجوي هو الذي ٌبرم عقد التؤمٌن 
2

  التلقابً مع المإمن لمصلحة المسافر 
3

  حٌث 

ٌختلؾ التؤمٌن التلقابً عن التؤمٌن التكمٌلً إذ هو تؤمٌن ٌبرمه المسافر على نفقته مع شركة 

الطٌران بوصفها ناببة عن شركة التؤمٌن ، وذلك من أجل تؽطٌة األخطار الجوٌة لزمن محدد    

أو لرحلة جوٌة واحدة 
4

.  

 

         أما فً نظام التؤمٌن التلقابً الفردي فإن الناقل الجوي هو الذي ٌبرم عقد التؤمٌن          

هذا " تلقابٌة " و تعنً .و ٌتحمل نفقاته ، حٌث ٌعرؾ هذا النظام بالتؤمٌن التلقابً الفردي للمسافر

و اللجوء إلى   التؤمٌن انه ٌفرض بطرٌقة مٌكانٌكٌة ذلك ألنه من حق المسافر رفضه أو ورثته

 ٌستطٌع االستفادة من هذا –ورثته - دعوى المسبولٌة ،و إنما ٌعنً هذه التلقابٌة أن المسافر أو 

التؤمٌن المجانً االختٌاري الحصول على التعوٌض المقرر بمجرد إعبلن الرؼبة فً ذلك        

و تنازله صراحة عن دعوى المسإولٌة 
5

.  

 

 

.513أبو زٌد رضوان، قانون الطٌران التجاري، المرجع السابق، ص - 1  

فً الواقع هذا التأمٌن ال ٌبرمه الناقل الجوي لصالح المسافر أو ورثته، و إنما لصالحه الخاص فهو تأمٌن من األضرار التً تلحق - 2

.الناقل شخصٌا نتٌجة لتحرٌك دعوى المسئولٌة علٌه، و ما قد ٌترتب علٌها من دفع التعوٌض   

.غالبا ما ال ٌعلم المسافر بالتأمٌن المبرم لصالحه الن تذاكر سفر النقل الجوي ال تتضمن اإلشارة إلى ذلك -3  

  .514هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ، ص - 4

  .378أبو زٌد رضوان، المرجع السابق ، ص - 5
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         وٌقصد بفردٌة التؤمٌن أن للمسافر الحق وحده أو ورثته اإلفادة من التؤمٌن دون أي 

شخص أخر ، إذ ٌستفٌد منه كل من ٌشؽل مقعدا على متن الطابرة و لو لم ٌحصل على تذكرة 

سفر لظروؾ استثنابٌة 
1

.  

          ٌؽطً هذا التؤمٌن المسافر أي األضرار البدنٌة التً تلحق به من جروح أو وفاة   حٌث 

ٌؽطً هذا التؤمٌن زمان و مكان بدء عملٌة تنفٌذ النقل الجوي بضمان سبلمة الركاب               

و تؽطٌة األضرار التً قد تلحق بهم أثناء عملٌات النقل التمهٌدٌة و اإلنتهابٌة ، أي عملٌات النقل 

من المدٌنة إلى مطار القٌام و من مطار الوصول إلى المدٌنة 
2

.  

 

         و ٌستبعد التؤمٌن التلقابً بعض األسباب بوقوع األضرار الخارجٌة عن نطاق الناقل 

الجوى و هذا كالحروب و االضطرابات المسلحة أو انتحار المسافر، وبالتالً  ال تؽطً مسإولٌة 

الناقل الجوي عن هذه األضرار 
3

. 

 

         إذ فمتى تحقق وقوع الضرر الذي ٌؽطٌه التؤمٌن ٌتعٌن على المإمن الوفاء بالتعوٌض إلى 

المضرور، و هذا دون االحتجاج بعدم مسإولٌته الناقل الجوي أو بسبب من أسباب             

 .إعفابه من المسبولٌة

 

          تؽطً وثٌقة التؤمٌن الفردي الحد األقصى لمسإولٌة  الناقل الجوي كما حددته          

اتفاقٌة وارسو، و ٌتقرر المضرور المبلػ المقدم كامبل لتعوٌض  الخسابر 
4

،و ال ٌمكن أن ٌكون       

مبلػ التعوٌض دون الحدود المقررة فً القانون 
5

. 

 
  .515هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ، ص- 1

  .366أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص- 2

  . 516هانً دوٌدار، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ، ص-3

 . ، قانون الطٌران المدنً الجزائري 172المادة - 4

 . من نفس القانون150راجع المادة -5
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 .نطاق مسؤولٌة الناقل الجوي: الفصل الثانً
 

 

        تعتبر مسبولٌة الناقل الجوي و إثارتها جوهر النقل الجوي ألهمٌتها و لما تثٌره           

و المسبولٌة هً جزاء اإلخبلل بااللتزامات ، عقدٌة كانت       . من منازعات عدٌدة أمام القضاء

 .أم ؼٌر عقدٌة 

 

        إذ ٌقع على عاتق الناقل الجوي االلتزام بضمان سبلمة المسافر ، أي أن ٌكون ملتزما 

بتوصٌل المسافر إلى المكان المتفق علٌه سلٌما معافى ، كما ٌلقً على عاتقه أٌضا التزاما بضمان 

المحافظة على األمتعة المسجلة و البضاعة ، فإذا أخل الناقل بهذه االلتزامات كؤن ٌصاب المسافر 

بضرر أو أدى هذا اإلخبلل إلى وفاته ، أو أن ٌلحق بالبضاعة و األمتعة المسجلة تلفا أو هبلكا  

 .أفترض خطؤ الناقل و انعقدت مسبولٌته 

 

       إال أن الناقل ٌمكنه إثبات العكس ، و هذا ما ٌعرؾ بدفع المسبولٌة بالطرق المحددة قانونا 

لٌتملص من مسإولٌته كؤن ٌرجع سبب الضرر إلى قوة  قاهرة أصابت الراكب  أو البضاعة     

 .أو إلى خطؤ المضرور نفسه 

 

       و متى انعقدت مسبولٌة الناقل و أخل بااللتزامات التً ٌلقٌها عقد النقل على عاتقه        

فمن الطبٌعً أن ٌلجؤ المضرور إلى القضاء لٌرفع أمامه دعواه القتضاء التعوٌض الذي       

 .ٌجبر ما لحقه من ضرر 

 

      و لمزٌد من التدقٌق سنقسم هذا الفصل إلى ثبلثة مباحث ، سنعرض فً المبحث األول 

لمبحث الثانً مسبولٌة الناقل الجوي على البضابع امسإولٌة الناقل الجوي على األشخاص و فً 

 .دعوى مسإولٌة الناقل الجوي  وفً المبحث الثالث
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. مسؤولٌة الناقل الجوي على األشخاص: المبحث األول   

 

         ٌسؤل الناقل الجوي طبقا لؤلحكام الخاصة بالمسإولٌة عن أي ضرر ٌصٌب المسافر      

أو ٌلحق التلؾ باألمتعة أو ٌإدي إلى هبلكها ، حٌث أن أهم ما ٌرتبه عقد النقل الجوي          

على عاتق الناقل الجوي هو االلتزام بضمان سبلمة المسافرٌن و المحافظة على                

أمتعتهم 
1

 كما ٌفرض عقد النقل الجوي على عاتق الناقل أٌضا التزاما باحترام مواعٌد النقل     

كما هو متفق علٌه ، و أن أي إخبلل بهذه االلتزامات ٌرتب المسإولٌة و التعوٌض عن األضرار 

 .التً تلحق بالمسافرٌن أو أمتعتهم سنقسم هذا المبحث إلى ثبلثة مطالب 

المطلب األول المسإولٌة على األشخاص وفً المطلب الثانً وسابل دفع المسإولٌة على 

 .األشخاص و المطلب الثالث  التعوٌض عن األضرار

 
.المسؤولٌة  على األشخاص : المطلب األول   

 

الناقل الجوي مسبول         :"  من قانون الطٌران المدنً الجزابري 145         نصت المادة 

عن الخسابر و األضرار التً ٌصاب بها شخص منقول و التً تإدي إلى وفاته أو تسبب له 

جروحا أو ضررا شرٌطة أن ٌكون هذا سبب تلك الخسارة أو الجرح قد حدث على متن الطابرة 

 ".أو خبلل أي عملٌة اركاب أو نزول 

        ومن خبلل نص هذه المادة ٌستنبط أن ثمة شروط لتحقق مسإولٌة الناقل الجوي تجاه 

المسافر و هو ما سنتطرق إلٌه فً هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعٌن سنتناول فً الفرع األول 

شروط مسبولٌة الناقل الجوي على األضرار التً تصٌب المسافرٌن والفرع الثانً مسبولٌة الناقل 

 .عن التؤخٌر هذا على التوالً 

 

 2008مسئولٌة الناقل الجوي الدولً عن الضرر الواقع لألشخاص وأمتعتهم دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،عمان : عٌسى غسان ربضً -1

.   92ص  
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.شروط قٌام مسؤولٌة الناقل الجوي عن األضرار التً تصٌب المسافرٌن : الفرع األول   
 

بالرجوع إلى نص المادة السابقة ٌستنبط ثبلثة شروط لقٌام المسإولٌة اتجاه المسافرٌن وهً 

:كاآلتً   

أن ٌكون الضرر ناتج عن حادث- 
 1

.  

.أن ٌقع الحادث على متن الطابرة-   

.أن ٌنتج عن الحادث ضرر ٌصٌب المسافر-   
 

.أن ٌكون الضرر ناتج عن حادث : أوال  

 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري صراحة على الحادث ؼٌر انه 145         لم تنص المادة 

ال ٌمكن أن ٌتصور وقوع ضررا للمسافر أو وفاته دون وقوع حادث 
2

 ما على متن الطابرة       

و بالتالً لم تعطنا نص المادة تعرٌفا للحادث لكن الفقه عرؾ الحادث بؤنه كل واقعة فجابٌة ناجمة 

عن عملٌة النقل و مرتبطة من حٌث أصلها باستؽبلل الطابرة 
3

 .  

 

         و البعض األخر من الفقه عرفه بؤنه كل واقعة تحدث نتٌجة لعامل خارجً و مستقل    

عن إرادة الناقل و تابعٌه 
4

. 

 

         الحادث فً مفهوم التعرٌؾ األول ال ٌسؤل فٌه الناقل الجوي عن األضرار الناجمة       

عن اعتداء راكب على راكب أخر ألن واقعة االعتداء لم تنجم عن عملٌة النقل و لٌست متصلة 

بحسب أصلها بعملٌة االستؽبلل الجوي 
5

.  

 
ٌقصد بالحادث واقعة مرتبطة باستغالل طائرة ٌحدث خاللها اختفاء أو تحطم طائرة و وفاة شخص أو عدة أشخاص أو على متن الطائرة - 1

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 93المادة .أو على األرض أو إصابتهم بجروح بلٌغة
 

  .142 ، ص 1992دراسات فً القانون البحري و الجوي ، الدار الجامعٌة ، بٌروت ، : رفعت فخري و محمد فرٌد العرٌنً - 2

  .72عدلً أمٌر خالد ، المرجع السابق ، ص - 3

  .308أبو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 4

    .72عدلً أمٌر خالد ، المرجع السابق ، ص - 5
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         و ٌبلحظ على التعارؾ السابقة للحادث أنها ترتبط بصفة أساسٌة بما ٌنجم عن تشؽٌل 

الطابرة من أضرار بدنٌة تإدي إلى وفاة المسافر أو  إصابته بجروح 
1

 .  

        ؼٌر أن هذه األضرار البدنٌة ال تلحق بالضرورة المسافرٌن وحدهم و أنما ٌمكن          

أن تصٌب أي شخص موجود على متن الطابرة 
2

 ، و ٌضاؾ إلى ذلك أن الحادث ٌرتبط من جهة 

بتشؽٌل الطابرة و ٌجب أن ٌقع الحدث فً فترة زمنٌة محددة من جهة أخرى تطبق من نطاق فترة 

النقل الجوي التً ٌسؤل فٌها الناقل عن سبلمة المسافرٌن 
3

. 

       وقد ٌشمل الحادث انفجار الطابرة أو ارتطامها بطابرة أخرى فً الجو أو ارتطامها 

باألرض أو بسفٌنة ، سواء كان الحادث ناشبا عن عطل بالطابرة أو خطؤ فً قٌادتها وٌضاؾ 

أٌضا إلى ذلك شمول الحادث ألعمال القرصنة الجوٌة 
4

. 

 .أن ٌقع الحادث على متن الطابرة : ثانٌــــــا 

      ٌضمن الناقل الجوي سبلمة المسافرٌن من لحظة صعودهم إلى متن الطابرة و ٌنتهً 

بنزولهم عن سلم الطابرة ووصولهم إلى ارض المطار ، أي أن الناقل الجوي ٌكون مسبول عن 

أي ضرر ٌلحق بالمسافر أثناء تواجده داخل متن الطابرة أو خبلل أي عملٌة صعود  أو نزول كما 

 . من قانون السابق الذكر 145أشارت إلٌه المادة 

     الناقل الجوي مسبوال عن المسافر الذي هو تحت رعاٌته 
5

 سواء داخل مطار القٌام  أو داخل 

 .مطار الوصول أو فً أي مطار أو مكان أخر تهبط فٌه الطابرة اختٌارا أو اضطرارا

 

  .288 ، ص 2000هانً دوٌدار ،قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ،طبعة -1

  .310ابو زٌد رضوان ، المرجع السابق ، ص - 2

  .289هانً دوٌدار ،قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق  ، ص - 3

  .289هانً دوٌدار ،نفس المرجع ، ص - 4

 . 96عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص -5
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       إذ ال ٌكفً وقوع الحادث حتى تثار مسإولٌة الناقل الجوي ، و إنما ٌلزم وقوعه فً الفترة 

التً ٌبقى فٌها الناقل الجوي حارسا للمسافر ، إذ ٌصبح المسافر فً حراسة الناقل الجوي من 

اللحظة التً ٌبدأ فٌها بالخضوع ألوامره داخل مطار القٌام أو بمعنى أدق داخل صالة المؽادرة 
1 

. 

  

         كما تمتد أٌضا فترة النقل الجوي و تشمل عملٌة الصعود و النزول 
2

 من و إلى الطابرة 

كما ٌلتزم الناقل الجوي بضمان سبلمة الركاب طوال المدة التً تقضٌها الرحلة الجوٌة ، إلى ؼاٌة 

بلوغ مطار الوصول و ال تنقضً مسإولٌة الناقل ببلوغ هذا المطار و إنما إلى صالة الوصول 

ففً خبلل هذه الفترة ٌكون الراكب معرضا لؤلخطار المرتبطة بعملٌة الطٌران  و الناشبة       

عن وجود العدٌد من الطابرات المستعدة لئلقبلع و الهبوط لذا وجب أن ٌسري االلتزام بضمان 

السبلمة و أن ٌبقى طوال هذه الفترة بحٌث لو أصٌب المسافر بضرر من جراء حادت وقع إبانها 

قامت مسإولٌته 
3

.  

 

 .أن ٌنجم على الحادث ضرر ٌصٌب المسافر :ثـــالثـــــا 

       ال تنعقد المسإولٌة إال إذا لحق الضرر بالمسافر 
4

 و الضرر ٌجب أن ٌكون بدنٌا و ٌشمل 

الوفاة أو الجروح أو اإلصابات الجسدٌة و االضطرابات النفسٌة و العقلٌة التً قد             

تصٌب المسافر 
5

.  

 

  . 290هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص-1

  .146رفعت فخري ومحمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 2

  .197 ، ص 1999القانون الجوي النقل الداخلً والدولً،دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة ، : محمد فرٌد العرٌنً - 3

  .73عدلً امٌر خالد ، المرجع السابق، ص - 4

 . 235 ، ص 2008النقل البحري و الجوي ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، : هانً دوٌدار -5
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 من قانون الطٌران المدنً الجزابري، ٌمكن حصر 145       و بالرجوع إلى نص المادة 

 : األضرار التً قد تصٌب المسافر أثناء الرحلة الجوٌة فً

ٌمكن تعرٌفه بؤنه ذلك الضرر المادي الذي ٌصٌب الراكب : الوفـــاة 
1

، و ٌعنً إزهاق روح 

المسافر كما قد ٌنجر عن الوفاة ضرر معنوي ٌصٌب أهل الراكب الهالك 
2 

. 

 

وهو ارتطام الجسم الصلب على جسم المسافر ٌإدي إلى نزٌؾ خارجً :   الجرح 
3

 كما ٌشمل 

أضرار التشوٌه الذي ٌختلؾ من شخص ألخر و األضرار العضوٌة و الوظٌفٌة 
4

.  

 

        فتنفٌذ عقد النقل الجوي قد ٌإدي إلى حادت سقوط الطابرة ما ٌإدي إلى إصابة المسافرٌن 

أو الركاب إلى فقدان حٌاتهم أو إصابتهم بجروح 
5

 أو أي ضرر جسدي أو عضوي أو وظٌفً بما 

فً ذلك الضرر الذي ٌصٌب المدارك العقلٌة 
6 

و بالتالً تقوم مسإولٌة الناقل الجوي              

 .و إلزامه بالتعوٌض

 

 

 

 

 

 .81 ص1976شروط قٌام مسئولٌة الناقل الجوي و األسباب القانونٌة لدرئها ، الشركة الوطنٌة للنشر، الجزائر، : عبد الستار التلٌلً -1

  .338 ، ص 2001عقود تجارٌة جزائرٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،: سمٌر حسن الفتالوي - 2

  .292 ، المرجع السابق ، ص2002هانً دوٌدار ، طبعة - 3

  .82عبد الستار التلٌلً ، المرجع السابق ، ص - 4

  .195، ص 1989سمٌحة القٌلوبً ، القانون الجوي ، دار النهضة العربٌة ،- 5

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 2 /145المادة - 6
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 . مسؤولٌة الناقل عن التأخٌر: الفرع الثانً 

ٌعد عامل كسب الوقت واحد من العناصر التً ال ٌستقٌم النقل الجوي بدونها ألن مستعملً         

المركبات الجوٌة أو الطابرات ، و إن كانوا ٌقدرون الراحة و ٌرجون السبلمة ٌفضلون كذلك 

مٌزة السرعة فً هذا النوع من النقل الذي ٌنفرد بها دون ؼٌره من وسابل النقل األخرى، لدى 

كان طبٌعٌا أن ٌقع على عاتق الناقل الجوي التزام باحتــرام مواعٌد النقل 
1 

 فالناقل الجوي ٌسؤل 

عن التؤخٌر
2

 إذا وصلت الطابرة بعد المٌعاد المتفق علٌه لوصول الطابرة  وقد ٌكون االتفاق 

صرٌحا أو مستفادا ضمنٌا من جدول الرحبلت المنتظمة للطابرة ، كذلك ٌسؤل الناقل الجوي عن 

التؤخٌر إذا تجاوزت الطابرة الوقت الذي ٌستؽرقه الناقل الجوي العادي فً الظروؾ المماثلة 
3    

و ٌعتبر هذا االلتزام بتحقٌق نتٌجة بحٌث ٌتحقق اإلخبلل به ، و بالتالً تنعقد مسإولٌة عقدٌة 

للناقل الجوي عن األضرار الناشبة عن التؤخر فً نقل المسافرٌن إلى مكان الوصول فً المٌعاد 

 قانون الطٌران المدنً رتبت مسإولٌة الناقل الجوي عن الخسابر    147المتفق علٌه ، و المادة 

أو األضرار الناتجة عن التؤخر و بنــاء على ذلك رأي الفقه انه من قبٌل األضرار الناتجة عن 

التؤخٌــــر و المستوجبة لمسإولٌة الناقل ، عدم وصول المسافر فً المٌعاد مما فوت علٌه فرصة 

كفرصة االشتراك فً الحفل االفتتاحً لمحفل علمً دعً إلٌه مع عدد كبٌر من الشخصٌات 

المرموقة ألجل استبلم جابزة مالٌة كبٌرة تقدٌرا لخبراته 
4 

. 

 

 

 

  .609على البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ، ص -1

الناقل الجوي مسئول عن الخسائر الناتجة عن تأخر فً النقل الجوي لألشخاص       :  "  من قانون الطٌران المدنً 147نصت المادة -2

 ... "و األمتعة و الشحن 

  .298هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص -3

 617على البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ، ص-4
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  .وسائل دفع المسؤولٌة على األشخاص: المطلب الثانً 

 

        متى اخل الناقل الجوي بتنفٌذ إحدى االلتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد النقل 

 .انعقدت مسإولٌته ، اللهم إال إذا أقام الدلٌل على انتفابها 

 

      و تقوم مسإولٌة الناقل الجوي على أساس الخطؤ المفترض ، بمعنى أن المتضرر ؼٌر ملزم 

أي أن مسإولٌة الناقل تقوم .بإثبات خطؤ الناقل الجوي ، بل ٌكفً منه إثبات ما لحقه من ضرر 

 .على أساس الخطؤ المفترض 

 

     و لدفع مسإولٌة الناقل الجوي علٌه التخلص من مسإولٌته بإحدى الوسابل التالٌة و التً 

 : نبحثها فً الفروع التالٌة 

 

 . اتخاذ الناقل الجوي التدابٌر الضرورٌة أو استحالة اتخاذها: الفرع األول -

 . خطؤ المتضرر: الفرع الثانً -

 .القوة القاهرة : الفرع الثالث -

 

 . اتخاذ الناقل الجوي التدابٌر الضرورٌة أو استحالة اتخاذها: الفرع األول -
 

الناقل الجوي ؼٌر :"  من قانون الطٌران المدنً الجزابري على انه 148       نصت المادة 

مسبول عندما ٌبرهن انه اتخذ صحبة كل مندوبٌه اإلجراءات الضرورٌة لتفادي الخسارة         

 ".أو استحالة اتخاذهم ذلك 

      إذ ٌتضح من نص هذه المادة انه متى اخل الناقل بتنفٌذ االلتزامات التً ٌلقٌها على عاتقه 

عقد نقل األشخاص افترض الخطؤ من جانبه ، و انشؽلت ذمته بالمسإولٌة وال ٌستطٌع التحلل 

منها إال إذا أقام الدلٌل على انه هو و تابعٌه قد اتخذوا كل التدابٌر الضرورٌة لتبلفً وقوع 

الضرر أو كان من المستحٌل علٌهم اتخاذها 
1 

 . 

 

  .218، ص 1999محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ،طبعة -1
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  .1929 من اتفاقٌة وارسو سنة 20     و هً نفس األحكام التً استنبطها نص المادة 

 

       ولكن ما المقصود بالتدابٌر الضرورٌة التً ٌستطٌع الناقل باتخاذها إلثبات انتفاء  خطبه    

 .و التخلص من المسإولٌة ؟ 

 

      لقد أثار تحدٌد طبٌعة التدابٌر التً ٌجب أن ٌتخذها الناقل الجوي و تابعوه لئلعفاء          

من المسإولٌة جدال حول المقصود بهذه التدابٌر الضرورٌة ، فهل ٌكفً إلعفاء الناقل الجوي من 

المسإولٌة إثبات العناٌة المطلوبة ، أو هل ٌجب علٌه تحدٌد قدر هذه العناٌة ، أو هل ٌشترط علٌه 

تقدٌم الدلٌل االٌجابً على انتفاء الخطؤ أو هل ٌكفً تقدٌم الدلٌل السلبً على انتفاء الخطؤ 
1

 . ؟

 

       و لئلجابة على هذه التساإالت تبنى الفقه ثبلثة نظرٌات فً تفسٌر عبارات التدابٌر 

 .الضرورٌة 

 

 . نظرٌة التفسٌر الحرفً :أوال 

 

تفسٌرا حرفٌا        " التدابٌر الضرورٌة "         ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة تفسٌر عبارة 

و على ذلك فالتدابٌر الضرورٌة التً ٌجب على الناقل إقامة الدلٌل على اتخاذها تعنً لدٌهم كل 

التدابٌر التً من شؤن اتخاذها ٌإدي موضوعٌا إلى منع حدوث الضرر ، أو هً تلك التً         

لو اتخذت ما وقع الضرر 
2

.  

 

 

 

 

  .140عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .219  ، ص 1999محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ،طبعة - 2
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 20       إال أن الفقه اجمع على استبعاد هذا التفسٌر على أساس انه ٌنتقص من مضمون المادة 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري اللتان 148 و كذلك نص المادة 1929من اتفاقٌة وارسو 

 : ٌتضمنان فً حقٌقة األمر وسٌلتٌن منفصلتٌن لدفع المسإولٌة األولى 

         هً اتخاذ الناقل و تابعٌه كل التدابٌر الضرورٌة لتوخً الضرر فلو كان ٌقصد بهذه 

الوسٌلة كل التدابٌر التً من شؤنها أن تإدي موضوعٌا إلى منع الضرر ، لما بقً لهذه الوسٌلة 

 .من معنى ألن وقوع الضرر دلٌل على عدم اتخاذ الناقل الجوي و تابعٌه التدابٌر الضرورٌة 

         أما الوسٌلة الثانٌة تتمثل فً إثبات أن الناقل و تابعٌه كان من المستحٌل علٌهم اتخاذ مثل 

 .هذه التدابٌر، و هذا اإلثبات ال ٌعنً فً الواقع شٌبا أخر سوى إقامة الدلٌل على القوة القاهرة 

        و صفوة القول ، لقد اجمع الفقه على استبعاد هذه النظرٌة ألنها تإدي إلى  نقص الوسابل 

 .التً أجازتها االتفاقٌة للناقل الجوي لٌدفع بها المسإولٌة 

 

 .نظرٌة التفسٌر المضٌق  : ثانٌـــــا
 

        تتطلب هذه النظرٌة من الناقل الجوي تقدٌم الدلٌل السلبً على انتفاء الخطؤ حتى ٌتمكن 

تحلل من المسإولٌة 
1

 .  

         و معناه انه ٌتعٌن على الناقل إثبات السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث مع ضرورة 

إثبات أن هذا السبب ال ٌرجع إلى خطا منه ، و بعبارة أخرى ٌنبؽً وفقا لهذه النظرٌة حتى ٌتسنى 

 : للناقل الجوي أن ٌتحلل من مسإولٌته أن ٌجتمع شرطان 

 

 

  .407هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص -1
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 .إثبات سبب الحادث الذي نشؤ عنه الضرر/ الشرط األول 

إثبات أن هذا السبب بالذات ال ٌرجع إلى خطؤ الناقل عن طرٌق الدلٌل على انه / الشرط الثانً 

 . هو و تابعٌه قد اتخذوا فً مواجهاته كل التدابٌر المعقولة لتبلفً حدوثه 

 

     فإذا نجح الناقل الجوي فً إقامة الدلٌل على توفر هذٌن الشرطٌن انتفت مسإولٌته
 1

.  

 

 .نظرٌة التفسٌر الموسع  : ثالثـــــا
 

       ٌستند أصحاب هذه النظرٌة فً تفسٌر عبارة التدابٌر الضرورٌة بؤنه ال ٌقع على عاتق 

الناقل الجوي إقامة الدلٌل الذي أدى إلى وقوع الحادث الناجم عن الضرر و إثبات انه             

هو و تابعوه قد اتخذوا فً مواجهة هذا السبب بالذات كل التدابٌر الضرورٌة لمنع وقوع     

الضرر 
2

. 

       إذ أنه إذا أراد الناقل الجوي التخلص من المسإولٌة فعلٌه أن ٌقدم الدلٌل االٌجابً على 

انتفاء الخطؤ ، و ذلك بتقدٌم ما ٌدل على أنه و تابعٌه قد بذلوا العناٌة الكافٌة فً تنفٌذ االلتزام الذي 

 .ٌفرده علٌه عقد النقل الجوي 

       و هً النظرٌة األقرب فً تفسٌر معنى التدابٌر الضرورٌة، و التً هً بدورها تحقق 

 .التوازن العادل بٌن مستعملً الطابرة و الناقل الجوي 

 

 

 

  .223 ، ص 1999محمد فرٌد العرٌنً، المرجع السابق ،طبعة - 1

 .316  القانون الخاص الجوي ، مكتبة دار الجالء ، دون سنة نشر ، ص: احمد عبد الفضٌل - 2
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  .خطأ المتضرر: الفرع الثانً 

 

فً حالة تقدٌم الناقل :"  من قانون الطٌران المدنً الجزابري على انه 149       نصت المادة 

الجوي البٌنة عن كون الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر أو مساهمة هذا األخٌر فٌها ٌمكن 

 ".إعفاءه من المسإولٌة أو التخفٌؾ منها من طرؾ الجهة القضابٌة 

       و من خبلل نص المادة ٌتضح بؤنه قد ٌصاب المسافر بضرر نتٌجة خطؤ منه كؤن ٌقفز 

المسافر من الطابرة أثناء الهبوط و قبل أن تقؾ الطابرة 
1 

، ففً هذه الحالة ال ٌمكن مساءلة  

الناقل الجوي ، إذ أن الخطؤ راجع إلى الشخص المتضرر و أن باب الطابرة كان محكم اإلؼبلق 

فٌتحلل الناقل الجوي  من مسإولٌته 
2

 .  

 

إذا أثبت الشخص أن الضرر نشؤ عن :"  من القانون المدنً الجزابري 127       إذ نصت المادة 

سبب ال ٌد له فٌه كحادث مفاجا ، أو قوة قاهرة ، أو خطؤ صدر من المضرور أو خطؤ من الؽٌر 

 ..".كان ؼٌر ملزم بتعوٌض هذا الضرر 

 

       فمن خبلل نص هذه المادة ٌتضح أن الناقل ؼٌر ملزم بالتعوٌض عن الضرر الذي كان 

ناجما عن خطؤ المضرور ، ألن خطؤ المضرور ٌعد سببا أجنبٌا لقطع العبلقة السببٌة بٌن خطؤ 

الناقل و الضرر 
3

.  

 

 

 

  .157عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص -1

  .60محمد مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص -2

  .128 ، ص 1985قانون الطٌران المدنً وقت السلم ، دار الفكر العربٌة ، : مختار برٌري -3
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 من 126        أما إذا اشترك خطؤ المتضرر مع خطؤ الناقل فً إحداث الضرر ، فطبقا للمادة 

القانون المدنً الجزابري فٌإخذ فً مثل هذه الحالة بمبدأ توزٌع المسإولٌة ، بمعنى أن الناقل 

الجوي ال ٌسؤل كلٌا و ال ٌعفى كلٌا و كذلك المضرور ، بل ٌتحمل كل منهما جزءا من الضرر    

و تكون المسإولٌة فٌما بٌنهم بالتساوي ، إال إذا عٌن القاضً نصٌب كل منهما فً االلتزام 

 .بالتعوٌض 

 

 .القوة القاهرة: الفرع الثالث 

 

         القوة القاهرة هً حادث خارجً ال ٌمكن توقعه و ال دفعه ٌإدي بشكل مباشر إلى إحداث 

الضرر 
1

 و ٌعرفها البعض بؤنها الحدث الذي لٌس باإلمكان عادة توقعه أو ترقبه وال بالمستطاع 

 .دفعه أو تبلفٌه ، و لٌس للناقل الجوي ٌد فً حدوثه

 

        و القوة القاهرة تمثل أهم صور السبب األجنبً 
2

و علٌه ٌمكن       . لدفع مسإولٌة الناقل

أن نجعل من أساس تعرٌؾ القوة القاهرة بؤنها كل أمر ؼٌر متوقع وال ٌمكن تبلفٌه و ٌإدي ثبوته 

 .إلى انتفاء مسإولٌة صاحب الشؤن 

 

      حٌث لم ٌنص قانون الطٌران المدنً الجزابري صراحة على إعفاء الناقل الجوي من 

المسإولٌة اتجاه المسافر على دفع هذه المسإولٌة بناءا على القوة القاهرة ، لكن ٌستشؾ هذا بناءا 

 من القانون المدنً السابقة الذكر فإنه ٌمكن للناقل الجوي االستناد على مبدأ 127على نص المادة 

القوة القاهرة فً دفع المسإولٌة كؤن ٌستند إلى الحوادث الطبٌعٌة المفاجبة كالصواعق التً 

 .تصٌب الطابرة أثناء الطٌران 

 

 

  .228محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص - 1

 .فً الغالب ٌطر الناقل الجوي إلى إثبات السبب األجنبً لدرء المسؤولٌة عنه - 2
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       أما الظروؾ الجوٌة فاألصل بشؤنها أنه مع توافر إمكانٌة الحصول على تقارٌر األرصدة 

الجوٌة و أنها من واجبات قابد 
1

 الطابرة قبل اإلقبلع دراسة التقارٌر و التنبإات الجوٌة السارٌة 

من طرؾ مصلحة األرصاد الجوٌة الوطنٌة 
2 

. 

          لكن إذا بلؽت الظروؾ الجوٌة حدا استثنابٌا لم ٌكن متوقعا تصبح حٌنبذ من حاالت    

القوة القاهرة ، و ٌعد كذلك من قبٌل القوة القاهرة اندالع حرب أو اضطرابات أمنٌة              

أو اضطراب لم ٌتوقعه الناقل الجوي، أو نشوب حرٌق شرٌطة أن تتوافر فً هذه الحالة 

 .خصابص القوة القاهرة 

        و لكً تعد القوة القاهرة سببا ٌعفً الناقل الجوي من المسإولٌة فٌجب أن تتوفر          

 : على عنصرٌن 

عدم إمكانٌة توقع الواقعة ، ألنه إذا أمكن للناقل الجوي توقعها ٌعد الناقل مقصرا : العنصر األول 

إذا لم ٌتخذ التدابٌر الضرورٌة لتبلفً نتابجها  
3

و ٌعود تقدٌر الواقعة إذا كانت ممكنة الدفع      . 

 .أم ال إلى تقدٌر القاضً 

 

عدم إمكان دفع الواقعة ، إذ ال ٌكفً فً الواقعة أن تكون مستحٌلة التوقع  بل : العنصر الثانً 

كذلك ٌجب أن تكون مستحٌلة الدفع ، بمعنى أن ٌعجز الناقل الجوي عن دفع الحادث الناجم عن 

القوة القاهرة ولكن إذا لم ٌتمكن من دفعها و كان باستطاعته تجنبها فبل تكون الواقعة قوة قاهرة 
4

 . 

 

 

  .306هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ، ص - 1

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 103المادة - 2

  .467 ، ص 1970مسؤولٌة الناقل الجوي الدولً المقارن ، الطبعة األولى ، القاهرة ، : ثروت أنٌس األسٌوطً - 3

  .152عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص -4
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          إذ ٌذهب البعض من الفقه إلى التفرقة بٌن القوة القاهرة و الحادث المفاجا على أساس 

أن األول ٌلزم أن تكون متعلقة بحوادث خارجة عن نشاط المسبول ، أما الحادث المفاجا فإنه 

ٌتعلق بالنشاط الداخلً 
1

 للمشروع الذي ٌدٌره الشخص المسبول ، و من ثمة ٌتعٌن تحمٌله مؽبة 

 .ما ٌقع من جراء الحوادث الفجابٌة ألنها تنجم عن سوء اإلدارة و اإلهمال

 

         و إن هذه التفرقة ال أساس لها فمرجع األمر دوما هو النظر فً الحادث الذي أفضى     

إلى الضرر ، فحتى إذا تعلق األمر بانفجار محرك الطابرة، فإن القول بمساءلة الناقل بصفة 

مطلقة لٌس صحٌحا إذ ٌتعٌن النظر فٌما إذا كان هذا االنفجار ٌرجع إلى تقصٌر الناقل 
2

 .  

 

         أم أن هذا االنفجار لم ٌكن ممكنا دفعه ، فانفجار المحرك نتٌجة عٌب فً التصنٌع        

أو وضع قنبلة ، فإنه ٌدخل فً مفهوم القوة القاهرة التً تشمل الحوادث ؼٌر متوقعة و ؼٌر   

 .ممكنة الدفع ، سواء كانت من فعل الطبٌعة أو فعل اإلنسان 

          و تجدر اإلشارة إلى أن خطؤ الؽٌر ال ٌعد سببا موجبا لدفع مسإولٌة الناقل الجوي        

ما لم تتوافر فً هذا الخطؤ بالنسبة للناقل خصابص القوة القاهرة ، و من تطبٌقات خطؤ الؽٌر 

حادث التصادم الذي تتعرض له الطابرة نتٌجة خطؤ قابد طابرة أخرى 
3

 سواء كان هذا الخطؤ 

إهماال أو عدم احتٌاط 
4

.  

           و من جانب آخر ال ٌعتبر من القوة القاهرة الحوادث التً ترجع إلى إصابة احد تابعً 

المستؽل بضعؾ بدنً أو عقلً أثناء ممارسة مهامه إذ ٌتوجب على مستؽل الطابرة أن ٌعٌن أفراد 

الطاقم من األشخاص المإهلٌن إلى ذلك 
5

. 

 

  .230محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص - 1

  .160محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2

  .307هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ، ص - 3

  .121محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، ص - 4

 . من قانون الطٌران التجاري 180المادة -5
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         و علٌه إذا تسبب هذا الحادث فً أضرار للمسافرٌن فٌفترض اإلهمال من جانب مستؽل 

الطابرة و ال ٌمكنه إثبات العكس من عدم اعتبار الحادث قوة قاهرة 
1

.  

 

 .التعوٌض عن األضرار : المطلب الثالث 

 

         متى اخل الناقل الجوي بالتزاماته و اخفق فً إقامة الدلٌل على انتفاء خطبه ،انعقدت 

مسإولٌته و انشؽلت ذمته بتعوٌض الضرر الذي لحق بالركاب 
2

 ، و التعوٌض هو األثر المترتب 

على توافر أركان المسإولٌة المتمثلة فً الخطؤ و الضرر و عبلقة السببٌة و الؽرض            

من التعوٌض هو جبر الضرر الذي أصاب المتضرر 
3

 ، لدى ٌجب أن ٌكون التعوٌض على        

قدر الضرر ، و هو بالفعل ما نصت علٌه قواعد المسإولٌة 
4

.  

 

 

       و األصل أن التعوٌض ٌجب أن ٌكون عن كل الضرر و على قدره ، ؼٌر أن اتفاقٌة 

وارسو التً أحال المشرع الجزابري إلى أحكامها فً شؤن التعوٌض على األضرار التً تصٌب 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري ، قد خرجت على هذا األصل 150األشخاص طبقا للمادة 

 .ووضعت للتعوٌض الذي ٌتحمله الناقل الجوي المسبول حدا ال ٌجوز النزول اإلتفاقً عنه

 

 

 

 

 

  .309هانً دوٌدار ، قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق ، ص - 1

 . 230  ، ص 1999القانون الجوي، المرجع السابق طبعة : محمد فرٌد العرٌنً-2

  .526 ، ص 1990ركن الخطأ فً المسؤولٌة المدنٌة ، دار النهضة العربٌة ، : محمد حسن الشامً - 3

 .بما أن مسؤولٌة الناقل هً مسؤولٌة عقدٌة فٌجب التنوٌه إلى أن التعوٌض ال ٌكون إال على الضرر المتوقع - 4
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 : مبدأ تحدٌد التعوٌض
 

        رؼبة منها فً التوفٌق بٌن المصالح المتعارضة للناقلٌن الجوٌٌن من ناحٌة و لمستعملً 

الطابرة من ركاب من ناحٌة أخرى ، و إقامة التوازن بٌنهما ، قررت اتفاقٌة وارسو مبدأ 

التعوٌض المحدد بحد أقصى بحٌث ال ٌلتزم الناقل المسبول فً مواجهة المضرور بؤكثر منه     

و إن كانت االتفاقٌة قد راعت مصلحة الناقلٌن عند تقرٌرها لهذا المبدأ فإنها لم تهمل أٌضا 

مصلحة مستعملً الطابرة ، حٌث قصرت االستفادة من التعوٌض المحدد على الناقل حسن النٌة 
1

  

كما قررت إلؽاء الشروط التً ٌضعها الناقل بقصد إعفابه من المسإولٌة أو تخفٌؾ        

التعوٌض عن حده األقصى 
2

.  

        مبدأ تحدٌد التعوٌض الذي ٌستفٌد منه الناقل الجوي لٌس بالمبدأ المستحدث فً نطاق 

القانون الجوي ، إذ توجد تشرٌعات وطنٌة كثٌرة تؤخذ به حتى من قبل وجود إتفاقٌة  وارسو  و ال 

 .هو بالمبدأ الفرٌد المقصور على مسإولٌة الناقل الجوي فله نظٌر فً شؤن مسإولٌة الناقل الجوي

  

       و مبدأ تحدٌد التعوٌض ٌمكن تبرٌره باعتبارات عدٌدة ، فإن ازدهار حركة المبلحة الجوٌة 

 مسافر 500بتطور مإسسات الطٌران و تقنٌاتها و اتساع الطابرة إلى ما ٌزٌد عن 
3

.  

 

          انعكس هذا سلبا و إٌجابا على الناقل الجوي فالناحٌة االٌجابٌة هً ازدٌاد الدخل المادي 

له إذ بتقنٌات الطٌران الحدٌث ، و سرعة الطابرة الهابلة فً الوقت الحاضر  ال بد أن ترجع 

بؤرباح مذهلة له ، و لكن ما هً الناحٌة السلبٌة التً انعكست علٌه من جراء تطور تقنٌات      

 .هذه الوسٌلة ؟ 

 

  .226 ، ص 2003القانون الجوي النقل الجوي الداخلً و الدولً ، دار الجامعة الجدٌدة ، : محمد فرٌد العرٌنً -1

  .89 ، ص 1996عقد النقل الجوي ، دار المطبوعات الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، : عدلً أمٌر خالد -2

  .178عٌسى غسان ربضً ،المرجع السابق ، ص - 3
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         لو تتحطم الطابرة فً حادت و ٌهلك فٌها من مسافرٌن و طاقم و ما علٌها من بضابع     

و أمتعة ، فتنعقد مسإولٌته عن تعوٌض كل الضرر و بالتالً ٌإدي إلى إفبلس الناقل 
1 

، وشل 

حركة المبلحة الجوٌة فهو المسبول عن تعوٌض الركاب و البضابع فضبل عن هبلك الطابرة 

ذاتها لذلك كان من الضروري وضع حد لمسإولٌة الناقل الجوي ، بحٌث ٌلتزم بحد من التعوٌض 

لجبر الضرر 
2

.  

 

          إن كفالة استمرار هذا النوع من االستؽبلل االقتصادي لن ٌتحقق 
3 

، إذا ما التزم الناقل 

بتعوٌض كل الضرر لبلستحالة قٌامه مقدما بحساب المخاطر التً ٌتعرض لها مشروعه فهو     

ال ٌعرؾ مقدما قٌمة البضابع أو جملة المبالػ التً سٌدفعها كتعوٌض للمضرورٌن من الركاب 

ذلك أن قٌمة التعوٌض تتوقؾ على عوامل كثٌرة كالمركز االجتماعً  للمسافر و ظروؾ إصابته 

فإذا ما كان التعوٌض محددا فٌمكن للناقل أن ٌعلم مقدما الحد األقصى لمبلػ التعوٌض الذي قد 

ٌحكم به علٌه فٌكون من المٌسور حساب المخاطر التً ٌتعرض لها و إبرام التؤمٌن علٌها 
4

.  

 

 :الحد األقصى للتعوٌض عن نقل األشخاص فً اتفاقٌة وارسو 

 

   لقد وضعت االتفاقٌة حد أقصى للتعوٌض عن األضرار التً تلحق بالركاب ، فقد نصت         

فً حالة نقل األشخاص تكون مسإولٌة الناقل    : " المادة الثانٌة و العشرون فً فقرتها األولى 

 قبل كل راكب 

 

 

 

  .89عدلً أمٌر خالد ، عقد النقل الجوي ، المرجع السابق ، ص -1

  .210 ، ص 1999قانون الطٌران التجاري ، طبعة الثانٌة ، دون دار نشر ، : رضوان فاٌز نعٌم- 2

  .237  ، ص 2003محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي ، المرجع السابق ،طبعة -3

  .89 عدلً أمٌر خالد ، عقد النقل الجوي ، المرجع السابق ، ص – 4
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  ألؾ فرنك على انه فً الحالة التً ٌجٌز فٌها قانون المحكمة المعروض 125  محددة بمبلػ 

علٌها النزاع أن ٌكون التعوٌض فً صورة عابدات دورٌة فبل ٌجوز أن ٌزٌد راس المال الحد 

المذكور ، و مع ذلك ٌجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن ٌحدد              

 ".للمسإولٌة مبلؽا اكبر

 

 ألؾ فرنك      125          حسب نص االتفاقٌة ٌتضح أن الناقل الجوي ٌلتزم بدفع مبلػ قدره 

قبل كل مسافر ، وقد جاء النص معلقا دون تحدٌد األضرار التً ٌتقرر لتعوٌضها الحد األقصى 

 ألؾ فرنك كحد أقصى سواء كان 125المنصوص علٌه و على هذا ٌلتزم الناقل الجوي بدفع مبلػ 

الضرر الذي لحق بالمسافر ناجما عن وفاته أو جرحه أو أي أذى بدنً آخر ٌلحق به 
1

 .  

 

         كما ٌتضح فً نفس النص انه ٌجوز صرؾ التعوٌض على شكل مرتب دوري إذ كان 

قانون المحكمة التً تنظر بالنزاع ٌخول لها ذلك ،ولكن بشرط أن ال ٌزٌد راس المال المرتب   

 ألؾ فرنك 125عن الحد األقصى للتعوٌض و هو 
2

.  

 
 

         و قدر التعوٌض الذي قررته االتفاقٌة بالحدود المشار إلٌها لٌس من قبٌل التقدٌر الجزافً  

بحٌث ٌستحق بطرٌقة تلقابٌة دون اعتبار للضرر الحقٌقً الذي لحق المسافر أو البضاعة ، بل هو 

حد أقصى لما ٌدفعه الناقل الجوي من تعوٌض ، فإذا اثبت قٌمة الضرر ادنى من هذا الحد فبل 

ٌستحق المضرور إال التعوٌض المساوي لهذه القٌمة  دون أن ٌكون له الحق فً أداء الحصول 

 على قدر التعوٌض المقـرر فً االتفاقٌــة، فشـــرط الحصول على هـذا القدر بتمامه هــو أن ٌكون

مساوٌا فً األصل لقٌمة الضرر 
3

 فإن مسإولٌة الناقل تكون محددة بما نصت علٌه االتفاقٌة      

 و ذلك بعدم مجاوزة الحد األقصى          

 
  .416هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص - 1

  .165طالب حسن موسى ، المرجع السابق ، ص - 2

  .239 ، ص 2003محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي ،المرجع السابق ، طبعة  - 3
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المقرر فً االتفاقٌة، كذلك ال ٌكون الناقل الجوي ملزما بالتعوٌض إال بنسبة مساهمته فً إحداث 

الضرر ، فإذا رجع الضرر إلى خطا كل من المسافر و الناقل الجوي فٌقدر نصٌب الناقل الجوي 

بإحداث الضرر ، و بالنسبة هذا المقدار تنشؽل ذمته بالتعوٌض 
1

 .  

 

  :1955الحد األقصى للتعوٌض فً بروتوكول الهاي عام - 

 

      –فً سبٌل الحد من مسإولٌة الناقل الجوي  -            إذا كانت اتفاقٌة وارسو قد قررت 

 قد جعل      1929حدا أقصى معٌنا للتعوٌض ، فإن مضً وقت طوٌل على التوقٌع علٌها منذ سنة 

من مبالػ التعوٌض التً حددتها ؼٌر متناسبة مع ارتفاع مستوى المعٌشة و األسعار  ودعً     

إلى إعادة النظر فً قدر هذه المبالػ 
2

.  

 

         عبلوة على التقدم  الذي حققه اإلنسان فً تكنولوجٌا الطٌران ، و هو ما ترتب علٌه    

من جعل وسٌلة التنقل بالطابرة آمن  من وسابل التنقل األخرى ، لم تعد مبالػ التعوٌض التً 

حددتها اتفاقٌة وارسو مقبولة ، لدى طالب الفقهاء و المهتمٌن بالطٌران بإعادة النظر فً هذه 

المبالػ و رفعها إلى حد ٌحقق العدالة و تمثل القٌمة الحقٌقة لحٌاة اإلنسان 
3

.  

         

       و فعبل تم تعدٌل الحد األقصى للتعوٌض الخاص بالمسافرٌن ببروتوكول الهاي موقع     

 1955سنة 
4 

، فرفع الحد األقصى للتعوٌض عن الضرر الذي ٌصٌب الركاب                   

 ألؾ فرنك 250إلى مبلػ 
5

 . من البروتوكول 11، وهذا حسب المادة 

 

 

 
  .571ثروت انس األسٌوطً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .239 ، ص 2003محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي ،المرجع السابق، طبعة -  2

  .165القانون الجوي ، دون دار نشر و سنة نشر ، ص : الحداد حفٌظة السٌد - 3

  .231رضوان فاٌز نعٌم ، المرجع السابق ، ص - 4

  .90عدلً أمٌر خالد ، عقد النقل الجوي ، المرجع السابق ، ص - 5
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        و تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزابري أخد بمبدأ تحدٌد التعوٌض الملزم به الناقل 

الجوي حال انعقاد مسإولٌته ، و هو بذلك ٌساٌر االتجاه الذي تبنته اتفاقٌة وارسو و بروتوكول 

 نفس المقدار المحدد فً         –الهاي ، حٌث حدد المشرع الجزابري مقدار التعوٌض 

 ألؾ وحدة حسابٌة كحد أقصى للتعوٌض عن كل مسافر 250 وحدده بمقدار –بروتوكول الهاي 

 . من قانون الطٌران المدنً 150/2وهذا حسب المادة 

 

        و ٌقصد بالوحدة الحسابٌة وحدة حساب متشكلة من خمسة وستٌن مٌلً ؼرام  و نصؾ   

من الذهب على أساس تسعمابة من اآلالؾ من الذهب الخالص ،و ٌمكن أن تحول وحدات 

الحساب للعملة الوطنٌة بؤرقام صحٌحة ، و ٌتم التحوٌل فً حالة دعوى قضابٌة حسب قٌمة 

الذهب للعملة المذكورة فً تارٌخ النطق بالحكم 
1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 150المادة - 1
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.مسؤولٌة الناقل الجوي على البضائع واألمتعة : المبحث الثانً   
 

 

        تعد مسإولٌة الناقل الجوي على البضابع من أهم االلتزامات الربٌسٌة للناقل التزاما بتحقٌق 

نتٌجة تتمثل فً توصٌل البضاعة سالمة إلى المرسل إلٌه و كذا األمتعة فً المٌعاد المتفق علٌه  

فإنه ٌكون مسبوال عن ضٌاع هذه األمتعة و البضابع أو تلفها أو التؤخٌر فً التسلٌم إال إذا اثبت   

 .أن الخطؤ ال ٌرجع إلٌه 

       و سنتطرق فً هذا المبحث إلى حاالت تحقق مسإولٌة الناقل الجوي فً المطلب األول     

و حاالت إعفاء الناقل الجوي من المسإولٌة على البضابع واألمتعة فً المطلب الثانً           

 .وفً المطلب الثالث التعوٌض عن البضابع واألمتعة 

  .حاالت تحقق مسؤولٌة الناقل الجوي: المطلب األول 

 

      ٌعتبر الناقل الجوي مسبوال عن نقل البضابع المسلمة له تنفٌذا لعقد النقل، و بالتالً مسبوال 

 . عن هذه البضاعة و عن أي خسارة قد تصٌبها

 

ٌكون الناقل :"  من قانون الطٌران المدنً الجزابري على أن 146       حٌث نصت المادة 

بالطابرة مسبوال عن الخسابر و األضرار الناتجة عن ضٌاع أو خسارة تصٌب األمتعة المسجلة 

أو الشحن شرط أن ٌكون السبب األصلً للخسارة قد حدث فً الوقت الذي كانت فٌه األمتعة 

 ...". تحت حراسة الناقل الجوي 

       ٌتضح من نص هذه المادة أن الناقل الجوي هو المسبول عن أي ضرر أو خسارة تصٌب 

 .البضابع أو األمتعة، و هذا تحت حراسته

       و علٌه سنقسم هذا المطلب إلى فرعٌن سنتناول فً الفرع األول تحقق الضرر و فً الفرع 

 .الثانً وقوع الضرر عن واقعة أثناء النقل الجوي 
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.تحقق الضرر : الفرع األول  

          إذا هلكت البضاعة أي زالت مادتها أو انعدامها أٌا كان السبب فً ذلك كإحتراقها       

أو تبخرها أو عطبت مادتها عطبا ٌإثر على قٌمتها بحسب االستعمال الذي أعدت له  أما الضٌاع 

فمإداه عدم وجود البضاعة لدى الناقل و عدم علمه بمكان وجودها، كؤن تسرق البضاعة          

أو ٌتمكن شخص ؼٌر المرسل إلٌه من استبلم البضاعة دون إمكان استدالل علٌه 
1

. 

  

و قد ٌكون الضٌاع عدم تسلٌم الناقل ذات الكمٌة من البضاعة المنقولة وزنا و عددا للمرسل        

إلٌه ،وقد ٌكون الضٌاع كلٌا ٌتعلق بالبضاعة كلها كما إذا احترقت ، وقد ٌكون جزبٌا ببعض 

البضاعة دون البعض األخر كما إذا وصلت البضاعة بها عجز أو نقص 
2

 . 

  

      فقد ألقى المشرع الجزابري على عاتق الناقل الجوي التزاما بضمان المحافظة على البضاعة  

فإن اخل به أفترض وقوع الخطؤ من جانبه و مسإولٌته ، اللهم إال إذا اثبت انه هو  و تابعٌه قد 

اتخذوا كافة اإلحتٌاطات أو اثبت أن الضرر الذي لحق البضاعة ٌرجع إلى عٌب ذاتً فٌها أو إلى 

 . من قانون الطٌران المدنً الجزابري 148خطؤ المرسل نفسه و هو ما نصت علٌه المادة 

  

 

 

  .186محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ،ص - 1

  .491سمٌحة القلٌوبً ، المرجع السابق ، ص - 2
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         إذ ٌعتبر هذا االلتزام لدى فقهاء القانون الجوي التزاما ببذل عناٌة مع نقل عبء اإلثبات 

بحٌث ٌفترض خطؤ الناقل ما لم ٌنجح فً إقامة الدلٌل على انتفابه
 1 

. 

  

        حٌث ٌمكن إثبات الضٌاع أو الهبلك للبضاعة بسهولة بواسطة مستند النقل  ألن الناقل 

ٌلتزم بؤن ٌسلم للمرسل إلٌه نفس كمٌة البضاعة المنقولة المبٌنة فً مستند النقل  فإذا سلمه شٌبا   

أو سلمه كمٌة اقل من التً استلمها من المرسل تحققت مسإولٌته 
2

.  

  

       و افتراض خطؤ الناقل أمر ٌتفق و مقتضٌات العدالة ، ألن تكلٌؾ المرسل أو المرسل إلٌه 

 . بإقامة الذلٌل على وقوع خطؤ من جانب الناقل شؤنه أن ٌإدي إلى اإلجحاؾ  و الظلم

 

.       و قد اختلفت األنظمة  حول طبٌعة مسإولٌة الناقل الجوي فً نقل األمتعة الؽٌر مسجلة  

     فبعضهم اعتبرها مسإولٌة تقصٌرٌة ، و البعض اآلخر اعتبرها مسإولٌة تعاقدٌة  حٌث 

تقضً القواعد العامة بؤن عملٌة نقل األمتعة و الحقابب التً ٌحتفظ بها المسافر معه تعد محبل 

ثانوٌا ناجم عن عقد نقل المسافر و أن المسإولٌة عن هذه األمتعة هً مسإولٌة تعاقدٌة  و ألقً 

.على الناقل عبء إثبات انتفاء الخطؤ   

 

     إال أن الرأي الؽالب انصب على أنها مسإولٌة تقصٌرٌة  إذ أن نقل األمتعة التً ٌحتفظ بها 

المسافر معه ال تعد عقدا ، إذ لم ٌتعاقد كل من المسافر و الناقل الجوي على نقلها و ال عقد     

دون إرادة 
3

 .  

 

  .221محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 1

  .231علً حسن  ٌونس، المرجع السابق، ص - 2

  .103- 102عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص - 3
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        قد تصل البضاعة سلٌمة من كل ما سبق ، و مع ذلك تتحقق مسإولٌة الناقل الجوي        

 من القانون      147و ذلك بسبب التؤخٌر فً إتمام عملٌة النقل وهو ما نصت علٌه المادة 

 .الطٌران المدنً الجزابري 

 

      و ألن من ممٌزات النقل الجوي السرعة و الوقت و هً مٌزة أساسٌة لمستعملً هذا النوع 

من النقل ، فلدى من الطبٌعً أن ٌقع على عاتق الناقل الجوي التزام ٌفرض علٌه احترام مواعٌد 

السفر أو النقل حسب ما جاء فً العقد المبرم مع المسافر أو المرسل و ترتٌب جزاء اإلخبلل بهذا 

االلتزام إذا لحقت أضرار للمسافرٌن 
1

 ، كؤن تصل البضاعة متؤخرة عن موعد افتتاح المعرض 

الوطنً ، الذي كان المرسل ٌؤمل المشاركة فٌه أو ٌفسخ المشتري عقد البٌع المبرم مع المرسل 

نتٌجة تؤخر وصول البضاعة 
2

 .  

 

          كما قد ٌكون التؤخٌر فً وصول البضاعة بعد المٌعاد المتفق علٌه و إذ لم ٌكن هناك 

اتفاق فٌكون التؤخٌر لو وصلت البضاعة بعد المٌعاد الجاري به العرؾ ، و إن لم ٌوجد فٌكون 

التؤخٌر لو وصلت البضاعة بعد المٌعاد المعقول الذي ٌستؽرقه الناقل العادي فً النقل            

لو وجد فً الظروؾ  نفسها 
3

 . 

  

 

 

 

  .133، ص 1999الوجٌز فً القانون الجوي ، دون دار نشر ،: رفعت فخري - 1

   .186محمود مختار برٌري وعمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص - 2

  .362 ، ص 1984القانون التجاري ، الطبعة الخامسة ، دون دار نشر ، : رضا عبد - 3
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.وقوع الضرر عن واقعة أثناء النقل الجوي : الفرع الثانً    

     

       تبدأ مسإولٌة الناقل الجوي من وقت تسلمه البضاعة ، ال من وقت إبرام عقد النقل إلى حٌن 

تسلمه البضاعة للمرسل إلٌه 
1

. 

      ٌمكن القول بؤن مسإولٌة الناقل تبدأ من وقت تسلم البضاعة أي فً الوقت التً تكون فٌه 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري      146البضاعة تحت حراسته هو ما نصت علٌه المادة 

و ذلك فً حالة تسلمه البضاعة المراد نقلها و احتفظ بها فً مخازنه لؽاٌة نقلها و فً هذه الحالة 

 .إذا ما هلكت و تلفت تحققت مسإولٌته 

 21286 ملؾ رقم 20/01/1982       هو ما أكدته المحكمة العلٌا فً قرارها الصادر بتارٌخ 

مسإولٌة الناقل تخضع لؤلحكام مسإولٌة حارس الشًء " بؤن  (د م ضد ب ب )فً قضٌة 

" من القانون المدنً 138المنصوص علٌها فً المادة 
2 

. 

       ٌقصد بفترة النقل الجوي التً تكون البضاعة أثناءها فً حراسة الناقل سواء فً المطار   

 .أو على متن الطابرة أو فً أي مكان فً حالة الهبوط االضطراري خارج المطار

 من قانون الطٌران المدنً فً فقرتها الثانٌة ، ال تؽطً مدة النقل 146        فقد أكدت المادة 

الجوي أي نقل بري أو بحري ٌتم خارج المحطة الجوٌة ، و مع ذلك إذا تم مثل هذا النقل بصدد 

تنفٌذ عقد النقل الجوي ، إما بقصد شحن البضاعة على متن الطابرة أو بقصد تفرٌؽها  أو إعادة 

التسلٌم افترض أن الضرر الذي أصاب البضاعة قد نتج عن واقعة حدثت أثناء فترة النقل الجوي 

 .ما لم ٌقم الدلٌل إال عند إثبات العكس 

 

 

1-Pierre Brunat :O.P.CIT .N 340. 

  .15 ، ص 1989 ، 2المجلة القضائٌة، العدد -2
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و هو نفس الشًء الذي حددته اتفاقٌة وارسو فً مادتها الثامنة عشر و لقد رددت الفقرتان           

 .الرابعة و الخامسة من المادة الرابعة من بروتوكول مونتلاير الرابع نفس المعنى 

و مإدى ذلك أن المشرع الجزابري و اتفاقٌة وارسو و بروتوكول مونتلاير الرابع                

عند تحدٌدهما لفترة النقل الجوي ، بوضع البضاعة و األمتعة تحت حراسة الناقل و بكون      

 : هذه الحراسة واقعة فً المجال الجوي فٌلزم لقٌام هذه الفترة توفر شرطٌن ربٌسٌٌن 

     

أن تكون البضاعة و األمتعة المسجلة فً حراسة الناقل:         األول 
1

، أو احد تابعٌه حتى ٌفهم 

وجه تحقق مسإولٌته عما ٌصٌبها من هبلك أو ضٌاع أو تلؾ نتٌجة تقصٌر من جانبه            

 .أو من جانب احد تابعٌه فٌما ٌقع على عاتقهم من أوجب المحافظة علٌها و حراستها 

أن تكون هذه الحراسة محققة فً فترة الرحلة الجوٌة حتى تتحقق مسإولٌة الناقل :        الثانً 

الجوي 
2

. 

       و معنى هذٌن الشرطٌن أن الضرر الذي ٌصٌب البضاعة أو األمتعة المسجلة خارج نطاق 

مخاطر الطٌران أن ٌخرج عن مدة النقل الجوي ، و بالتالً فبل مجال لتطبٌق أحكام القانون 

 .الوطنً أو حتى أحكام  اتفاقٌة وارسو 

       و من تم تخضع مسإولٌة الناقل الجوي عن تعوٌض هذا الضرر للقواعد العامة 
3

. 

       أما فً حالة الهبوط االضطراري للطابرة خارج إحدى المطارات ، فٌعتبر الضرر الذي 

ٌلحق البضاعة أو األمتعة واقعة فً فترة النقل الجوي ، و خاضعة بالتالً لنظام المسإولٌة 

المقرر فً قانون الطٌران الجزابري ، ما دام قد نشؤ عن حدت تحقق أثناء أو بعد            

 .الهبوط االضطراري 

 .106عٌسى غسان ربضً ،المرجع السابق ، ص - 1

  .224محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص - 2

   .330القانون الخاص الجوي ، مكتبة دار الفكر ، دون سنة نشر ،ص: احمد عبد الفضٌل - 3
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. حاالت إعفاء الناقل الجوي من المسؤولٌة على البضائع واألمتعة: المطلب الثانً   

 

        ٌلقً عقد النقل الجوي على عاتق الناقل التزاما بنقل البضابع و تسلٌمها  للمرسل إلٌه 

بمطار الوصول أو فً المكان المتفق علٌه ، فإذا أخل بهذا االلتزام انعقدت مسإولٌته ووجب علٌه 

التعوٌض عن الضرر الذي ٌصٌب البضاعة ، إال إذا اثبت أن الخطؤ راجع إلى سبب آخر لٌس  

 .له ٌد فٌه و هو ما ٌعرؾ بدفع المسإولٌة 

 

       و على هذا األساس سنعرج عن حاالت إعفاء الناقل من المسإولٌة فً هذا المطلب الذي 

 :سنقسمه إلى أربعة فروع 

 
 

.العٌب الذاتً فً البضاعة: لفرع األولا  

 

ال ٌكون الناقل الجوي مسبوال     : " من قانون الطٌران المدنً 148/02      لقد حددت المادة 

 ".عند نقل األمتعة و الشحن إذا برهن أن الخسارة ناتجة عن عٌب فً البضاعة ذاتها 

 

     تنتفً مسإولٌة الناقل إذا اثبت أن الهبلك أو التلؾ ٌرجع للعٌب الخاص فً البضاعة المنقولة  

فهو الذي ٌنبع من الطبٌعة الذاتٌة للبضاعة المنقولة أو من أسباب سابقة على تسلٌمها للناقل        

و ٌإدي من ؼٌر تدخل الناقل إلى تلؾ البضاعة أو هبلكها 
1

. 

 

    و من أمثلة ذلك أن تكون البضاعة قابلة للتلؾ بطبٌعتها ، أو بضابع ٌنقص وزنها إذا جفت    

أو سوء تؽلٌؾ البضاعة أو تعببتها 
2

 ، أو قابلٌة هذه البضاعة للتحلل أو التعفن و ٌلزم أن تكون 

هذه العٌوب مما ال ٌدخل فً مقدور الناقل و تابعٌه 
3

 . 

 
  317 ، ص 1993االلتزامات و العقود التجارٌة فً ضوء الفقه و القضاء ، منشاة المعارف ، االسكندرٌة ، : عبد الحمٌد الشواربً -1

2- PHIIPPE le Taurneau et Loic cadiet : Droit des contants , éd DALLOZ – PARIS / DELTA –Beyrouth , 1996, 

p 516. 

  .170محمود مختار برٌري وعمر فؤاد عمر ، المرجع السابق ، ص -3
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       و ؼالبا ما ٌكون العٌب فً البضاعة ظاهرا للناقل أو ٌتوقؾ ظهوره على فحص البضاعة 

و فً هذه الحالة ٌلتزم الناقل بتنبٌه المرسل حتى ٌتجنب وقوع الضرر للبضاعة و ٌكون بذلك قد 

أبرأ ذمته و لو لم ٌستجب له المرسل أما إذا لم ٌقم الناقل بتنبٌه المرسل بالرؼم من ظهور العٌب 

 .فٌتحمل المسإولٌة بالقدر الذي ساهم به هذا اإلخبلل فً إحداث الضرر 

 

        أما إذا كان العٌب ؼٌر ظاهر فبل ٌكلؾ الناقل بفحص البضاعة من اجل معرفة عٌوبها  

ألن ذلك ال ٌدخل فً نطاق التزامه بالنقل 
1

.  

 

       كما ال ٌسؤل الناقل إذا هلكت البضابع أو تلفت بسبب حادث سابق على استبلم الناقل لها
2

    . 

 

      قد تإدي العٌوب الذاتٌة فً إحدى البضاعة إلى إلحاق الضرر بالبضاعة األخرى المشحونة 

على نفس وسٌلة النقل ، و فً هذه الحالة ٌكون مسبوال عن تعوٌض هذا الضرر ألنه ارتكب خطؤ 

عندما شحن بضاعة معٌبة مما سبب الضرر لؽٌرها من البضابع المشحونة معها و مع ذلك ٌسؤل 

المرسل اتجاه الناقل إذا سببت البضاعة المنقولة بسبب عٌوبها الخاصة ضرر لوسٌلة النقل 
3

. 

 

 

 

 

 
  .237على حسن ٌونس ، المرجع السابق ، ص - 1

  .274هانً دوٌدار ، الوجٌز فً القانون البحري ، المرجع السابق ، ص- 2

  .  237علً حسن ٌونس ، المرجع السابق ، ص - 3
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.القوة القاهرة : الفرع الثانً   

 

        لم ٌنص قانون الطٌران المدنً الجزابري على حالة القوة القاهرة فً حاالت إعفاء الناقل 

 من قانون التجاري الجزابري 48من المسإولٌة اتجاه البضابع ، لكن و بالرجوع إلى المادة 

ٌمكن إعفاء الناقل من مسإولٌته  الكلٌة أو الجزبٌة من جراء عدم تنفٌذ : " نصت على ما ٌلً 

 .."التزاماته أو اإلخبلل أو التؤخر فٌها و ذلك عند إثبات حالة القوة القاهرة 

 

        وعلٌه تنتفً مسإولٌة الناقل إذا اثبت أن الهبلك أو التلؾ ناشا عن قوة قاهرة و تتمثل 

القوة القاهرة فً حادث مفاجا ال ٌمكن توقعه و ال دفعه وال ٌكون للناقل ٌد فً حدوثه 
1

، حٌث ال 

ٌمكن للناقل نفً مسإولٌته إال بإثبات القوة القاهرة ، هذا لٌتم درء قرٌنة المسإولٌة و هذا بؤن 

ٌكون الضرر ناتج عن القوة القاهرة ، و الجدٌر بالذكر أن القوة القاهرة و لٌس الحادث المفاجا  

-هً التً ٌعتد بها لدفع المسإولٌة - 
2

 حٌث ال ٌعتبر من القوة القاهرة فً عقود النقل انفجار 

وسابل أو احتراقها أو ؼٌر ذلك من الحوادث التً ترجع إلى األدوات أو اآلالت التً ٌستعملها 

الناقل فً تنفٌذ النقل و لو أثبت الحٌطة لضمان صبلحٌتها للعمل و لمنع ما تحدثه من ضرر 
3

. 

 

       كذلك ال ٌعتبر من القوة القاهرة الحوادث التً ترجع إلى وفاة تابعً النقل فجؤة أو إصابتهم 

بضعؾ بدنً أو عقلً أثناء العمل و لو أثبت أن الناقل اتخذ الحٌطة لضمان لٌاقتهم البدنٌة         

و العقلٌة 
4

. 

 

 

  
  .274هانً دوٌدار ،الوجٌز فً القانون البحري ، المرجع السابق ، ص -1

  .683علً البارودي و اآلخرون، المرجع السابق ،  ص - 2

  .653 ، ص 2002القانون البحري و الجوي ، منشورات الحلبً ، : محمد السٌد الفقً و محمد فرٌد العرٌنً -3

  .683علً البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ، ص -4
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.الخطأ المالحً : الفرع الثالث      

 

       لم ٌنص المشرع لجزابري صراحة على الخطؤ المبلحً ، لكنه ٌستشؾ ضمنٌا من خبلل 

. من قانون الطٌران المدنً الجزابري 148المادة   

 

ال ٌكون : "  من اتفاقٌة وارسو نصت على ذلك صراحة على انه 20/02       ؼٌر أن المادة 

الناقل مسبوال فً حالة نقل البضابع و األمتعة إذا اثبت أن الضرر قد تولد عن خطؤ أو فً قٌادة 

الطابرة أو فً المبلحة و على انه قد اتخذ هو و تابعٌه فً مختلؾ النواحً األخرى كافة التدابٌر 

 ".البلزمة لتفادي وقوع الضرر

 

        ٌقصد بالخطؤ المبلحً األخطاء المتعلقة بالمناورات البلزمة  لحركة الطابرة إقبلعا       

و هبوطا أو طٌرانا ، فٌعتبر خطؤ مبلحٌا االرتفاع بالطابرة اعتمادا على حاسة النظر دون 

االستعانة بالمعلومات المسجلة فً األجهزة الفنٌة ، مما ٌترتب علٌه ، اصطدام الطابرة بجبل تعذر 

راٌته على قابد الطابرة نظرا لكثافة الضباب ، و ٌعتر خطؤ مبلحٌا أٌضا االنحراؾ على الممر 

المهٌؤ  الستقبال الطابرة ، كما ٌدخل فً عداد هذه األخطاء القراءة أو الترجمة الخاطبة 

لئلرشادات بواسطة المبلح المختص بمراقبة أجهزة إرسال أو استقبال هذه اإلرشادات إذ ٌعتبر 

أٌضا خطؤ مبلحٌا تقصٌر المهندس الفنً الذي ٌهمل إصبلح أجهزة االتصال  أو األجهزة المعدة 

لتحدٌد و تلقً المعلومات عن ظروؾ األحوال الجوٌة 
1

.
  

 

   

       و علٌه ٌمكن للناقل الجوي دفع مسإولٌته إذا اثبت أن هبلك البضاعة راجع إلى خطؤ 

مبلحً ، وهذا سبب من أسباب دفع المسإولٌة على عقد نقل البضابع ، أما فً نقل األشخاص  

 .فإن أخطاء المبلحٌن الجوٌٌن ٌسؤل عنها الناقل باعتباره متبوعا 

 

 

  .192-191محمود مختار برٌري و عمر فؤاد عمر، المرجع السابق ، ص  - 1
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        لكن الخطؤ المبلحً أثار اعتراضات كثٌرة إذ فٌه مراعاة كبٌرة لجانب الناقلٌن و تمكٌن 

لهم فً اؼلب األحوال من اإلفبلت من المسإولٌة بإثبات أن األضرار التً لحقت بالبضاعة       

أو األمتعة ترجع إلى الخطؤ فً الطٌران أو القٌادة أو المبلحة من قبل أفراد الطاقم  و فٌه كذلك 

تفرقة ال مبرر لها بٌن نقل الركاب و نقل البضابع و األمتعة ، لذلك جاء بروتوكول  الهاي      

فً المادة العاشرة منه ملؽٌا هذا النص و مسوٌا كلٌة ، باستبعاد هذه الوسٌلة بٌن نقل الركاب     

و نقل البضاعة و األمتعة فً شؤن ما ٌملك الناقل الجوي من وسابل دفع المسإولٌة 
1

 . 

 

.خطأ المرسل إلٌه : الفرع الرابع   

 

       ٌعفى الناقل من المسإولٌة إذا كان هبلك أو تلؾ البضاعة راجعا إلى خطؤ المرسل          

أو المرسل إلٌه ، كالضرر الذي ٌصٌب البضاعة جراء عدم إحكام ربط البضاعة أو سوء تؽلٌفها  

أو التؤخٌر فً تسلٌمها إلى الناقل عن المٌعاد المتفق علٌه 
2 

أو عدم قٌام المرسل بتنبٌه الناقل     

النقل  إلى الخصوصٌات ؼٌر الظاهرة أو الخطٌرة للبضاعة محل
3

 . 

 

       وقد ٌساهم الناقل بدوره بخطؤ من جانبه فً إحداث الضرر  ففً هذه الحالة ال ٌعفى الناقل 

كلٌا من المسإولٌة ، و إنما ٌعفى جزبٌا من المسإولٌة أو ٌتحمل قدرا منها بمقدار ما أسهم به 

خطؤه فً تحقق الضرر ، كؤن ٌضع الناقل البضاعة فً المكان ؼٌر المناسب مما ٌإدي          

إلى هبلكها كلٌا بٌنما تهلك إال جزبٌا لو وضعها فً المكان المناسب ، ففً هذه الحالة تكون 

مسإولٌة الناقل جزبٌة حٌث ٌقدر القاضً نسبة مساهمة كل سبب فً إحداث الضرر و ٌحدد   

على أساس هذه النسبة قدر التعوٌض الذي ٌتحمله الناقل 
4

. 

 

 
  .251محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي ، المرجع السابق ، ص - 1

 
  .274هانً دوٌدار ، الوجٌز فً القانون البحري ، المرجع السابق ، ص -2

3-Barthélémy  Marcadel .O.P.CIT .P32 
  .114سعٌد الجدار ،المرجع السابق ، ص -4
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 مبدأ تحمٌل 25/05/1988        وهذا ما أكدته المحكمة العلٌا فً قرارها الصادر بتارٌخ 

الشخص جزءا من الضرر إذا ساهم خطؤه مع القوة القاهرة فً إحداثه 
1

. 

 
        أما إذا ارتكب الناقل خطؤ ولوال هذا الخطؤ ما حدثت القوة القاهرة التً أهلكت البضاعة 

فإنه ٌتحمل كامل المسإولٌة ، كما لم ٌقم الناقل بنقل البضاعة فً المٌعاد المتفق علٌه و هلكت 

البضاعة من جراء حرٌق شب بالمخزن الذي ٌتواجد فٌه فً الوقت الذي كان من المفروض     

أن تكون البضاعة فً وقت النقل ، إذ بالرؼم أن الحرٌق لم ٌكن بخطؤ الناقل و إنه ٌعتبر سببا 

أجنبٌا ، إال أن هذا السبب األجنبً ما كان لٌرتب الضرر الذي حصل للبضاعة لوال خطؤ الناقل 

الذي أخر نقل البضاعة دون أن ٌكون هذا التؤخٌر ناشبا عن سببا أجنبٌا عن الناقل 
2

. 

 

.التعوٌض عن البضائع و األمتعة : المطلب الثالث   
 

        تنعقد مسإولٌة الناقل الجوي عندما ٌخل بالتزاماته العقدٌة و ٌعجز عن إقامة الدلٌل 
3

 

فتنشؽل ذمته بالتعوٌض للضرر الذي لحق بشاحنً البضابع و األمتعة 
4

 ، و ٌحق للمرسل إلٌه   

أن ٌطالب الناقل الجوي بالحقوق الناتجة عن عقد النقل 
5

 ، أي أن ٌطالبه بالتعوٌض عن 

الضرر،ؼٌر أن المشرع الجزابري لم ٌنص عن قٌمة التعوٌض أو الحد األقصى له بنص صرٌح 

 .خبلفا عن األضرار التً تلحق باألشخاص المسافرٌن 

 

    1955          و باعتبار أن الجزابر قد صادقت على اتفاقٌة وارسو و بروتوكول الهاي سنة 

 من قانون الطٌران المدنً ٌمكن الرجوع إلٌهما لمعرفة قٌمة التعوٌض 150و طبقا لنص المادة 

 .عن األضرار التً تلحق بالبضابع و األمتعة 

 

 .11 ، ص 1992 ، 2المجلة القضائٌة ، العدد -1

  .114سعٌد الجدار ، المرجع السابق ، ص -2

  .88عدلً أمٌر خالد ، المرجع السابق ، ص -3

  .236، ص 2003محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي ، المرجع السابق ،طبعة -4

 . ، قانون الطٌران المدنً الجزائري 143المادة -5
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فً حالة نقل األمتعة المسجلة            : "  من اتفاقٌة وارسو على انه 22          تنص المادة 

 فرنكا عن كل كٌلوؼرام ، ما لم ٌقدم 250أو البضابع تكون مسإولٌة الناقل الجوي محددة بمبلػ 

المرسل منه عند تسلٌم الطرد إلى الناقل إقرارا ٌبٌن فٌه قٌمة الطرد الحقٌقٌة عند التسلٌم  و ما لم 

ٌدفع مقاببل لذلك رسما  إضافٌا إن لزم األمر ، و عندبذ ٌكون الناقل ملزما بؤن ٌدفع التعوٌض  

بحٌث ال ٌتجاوز حدود المبلػ المبٌن فً اإلقرار ، ما لم ٌقدم الدلٌل على أن هذا المبلػ تجاوز 

 " . القٌمة الحقٌقٌة التً قدرها المرسل منه عند تسلٌم الطرد 
 

       ٌتضح من النص السابق على أن االتفاقٌة قدرت الحد األقصى للتعوٌض عن األضرار التً 

 فرنك عن كل كٌلوؼرام ما لم ٌذكر المرسل 250تصٌب البضاعة و األمتعة المسجلة بمبلػ 

 .مصلحته فً تسلٌم البضاعة عند الوصول 

 

     و للتحدٌد المسبق للتعوٌض عن األضرار التً تصٌب البضاعة و األمتعة المسجلة ممٌزات 

لكبل طرفً عقد النقل الجوي ٌقدر سلفا الحد األقصى للتعوٌض الذي ٌلتزم بدفعه للمرسل         

أو للمسافر نتٌجة األضرار التً لحقت ببضاعته أو أمتعته ، فما علٌه سوى أن ٌضرب وزن 

البضاعة أو األمتعة المسجلة بالحد القانونً للتعوٌض ، أما المرسل أو المسافر فإنه من خبلل 

التحدٌد المسبق للتعوٌض عن األضرار التً تلحق بالبضاعة أو األمتعة المسجلة ٌقدر مدى 

التعوٌض الذي سٌحصل علٌه من الناقل الجوي 
1

.  
 

        ؼٌر أنه وإن زادت قٌمة البضاعة أو األمتعة المسجلة عن الحد األقصى المذكور ٌمكن 

االتفاق على رفع الحد األقصى للمسإولٌة 
2  

فالمرسل أو المسافر ٌستطٌع إعبلم الناقل الجوي 

بالثمن الحقٌقً للبضاعة أو األمتعة و االتفاق على دفع مبلػ إضافً ، إال إذا أثبت الناقل أنها تفوق 

مصلحة الراكب أو المرسل فً استبلم األمتعة أو البضابع عند نقطة الوصول 
3

.  

 

 
  .555ثروت األسٌوطً ،المرجع السابق ، ص - 1

  .192عٌسى غسان ربضً،المرجع السابق ، ص - 2

  . 648محمد السٌد الفقً و محمد فرٌد العرٌنً ،المرجع السابق ، ص - 3
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 من قبٌل االتفاق بٌن أطراؾ عقد النقل – خبلفا لما ٌدعٌه بعض الفقهاء –         و ال ٌعد هذا 

على وضع حد أقصى للتعوٌض أعبل من ذلك الذي قررته االتفاقٌة ، و ال ٌعد كذلك من قبٌل 

تحدٌد قٌمة البضاعة أو األمتعة المسجلة كما ٌظن البعض ، و إنما هو عبارة عن تصرؾ        

من جانب واحد ٌقدر بمقتضاه المرسل مقدما قٌمة الضرر الذي قد ٌصٌبه من جراء خطؤ الناقل 

فً تنفٌذ عقد النقل 
1

.  

:  من اتفاقٌة وارسو أثرها إال بتوافر شرطٌن 22        حٌث ال تولد المادة   

 

أن ٌذكر المسافر أو المرسل مصلحته عند تسلٌم البضاعة أو األمتعة إلى الناقل الجوي وعلٌه - 1

فبل جدوى من ذكر المصلحة بعد تسلٌم البضاعة أو األمتعة المسجلة، و إنما ٌتم حسب ما قررته 

  2 /22االتفاقٌة فً المادة 
2

.  

      و ذكر المرسل أو المسافر مصلحته فً التسلٌم ٌنحصر أثره فً رفع الحد األقصى 

للتعوٌض ، إذ تعد قٌمة التعوٌض المعلنة حدا أقصى خاصا للمسإولٌة و ال ٌجوز تجاوزها لكن 

لٌس من المحتم بلوؼه ، إذ حسب قاعدة التعوٌض ٌجب أن ٌكون مساوٌا للضرر وعلٌه          

فإن للناقل أن ٌقٌم الدلٌل على أن القٌمة المعلنة تتجاوز المصلحة الحقٌقٌة للمرسل فً التسلٌم           

و ٌثبت القٌمة الحقٌقٌة للبضابع ، و بالتالً عدم االلتزام بالتعوٌض إال فً حدود القٌمة الحقٌقٌة 

للبضاعة أو األمتعة المسجلة 
3

.  

دفع المرسل أو المسافر الرسم اإلضافً المقرر وهذا إضافة إلى ذكر المرسل أو المسافر - 2

مصلحته فً التسلٌم ٌجب علٌهما الوفاء بالرسم اإلضافً الذي ٌقرره الناقل الجوي مقابل          

ما ٌتحمله من تعوٌض جدٌد ، و ٌترتب على عدم الوفاء بهذا الرسم اإلضافً عدم التزام الناقل 

 فرنك         250الجوي بالوفاء بالتعوٌض ٌجاوز الحد األقصى المقرر فً اتفاقٌة وارسو و هو 

عن كل كٌلوؼرام 
4

.  

 

  .651علً البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ، ص -1

  .181رفعت فخري، المرجع السابق، ص -2

  .193عٌسى غسان ربضً، المرجع السابق ، ص -3

  .422هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص -4
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 من اتفاقٌة وارسو أثارها الذي تتمثل       22       و متى استوفت هذه الشروط أنتجت المادة 

فً استبدال القٌمة المعلنة فٌه بالحد األقصى للتعوٌض المنصوص علٌه فً االتفاقٌة 
1

.  

 

        أما فٌما ٌخص األمتعة الؽٌر مسجلة و التً ٌحتفظ بها المسافر و تكون تحت حراسته أثناء 

السفر كحقابب الٌد ، فقد قضت اتفاقٌة وارسو بتحدٌد مسإولٌة الناقل الجوي عنها فً حال فقدانها 

 فرنك عن كل مسافر و بؽض النظر عن قٌمة أو وزن      500أو هبلكها و هذا بمبلػ مقداره 

هذه األمتعة 
2

.  

 

        ٌقصد بالفرنك فً هذا المقام الفرنك الذهبً الذي ٌعتبر مقداره بواقع وحدة نقدٌة مكونة   

من خمسة و ستٌن مٌلً ؼرام و نصؾ من الذهب عٌــار تسعمابة من األلؾ ذهبا خالصا 
3

  

و تكون هذه المبالػ قابلة للتحوٌل إلى العملة الوطنٌة بؤرقام صحٌحة، فً حالة دعوى قضابٌة 

حسب قٌمة الذهب فً تارٌخ النطق بالحكم 
4

. 

 

 فقد ابقً الحد األقصى للتعوٌض فً المجال نقل 1955         أما بروتوكول الهاي لعام 

البضابع و األمتعة كما هو فً اتفاقٌة وارسو دون تعدٌل ، بمعنى أنه أبقى مسإولٌة الناقل الجوي 

 فرانك لكل مسافر ، إال أن البروتوكول كان فٌما قبل محل نزاع  ما بٌن 250محددة بمبلػ 

المرسلٌن أو المسافرٌن والناقل الجوي ،و هو الحكم الذي ٌعالج كٌفٌة احتساب التعوٌض عندما 

ٌكون الضرر الذي لحق بالبضاعة أو األمتعة المسجلة ضررا جزبٌا 
5

.  

 

 

  .252 – 251علً البارودي و اآلخرون ،المرجع السابق ، ص - 1

  .194عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص - 2

  .238  ، ص 2003محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي ، المرجع السابق، طبعة - 3

. من قانون الطٌران المدنً الجزائري 3 /150المادة - 4  

  .240محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص- 5

 
 



111 
 

  لية السعققل الجويؤاس             نسعق                                              النعنل  الفقققققل   

 
 

فً حالة ضٌاع أو تلؾ أو تؤخٌر جزء      : "  من البروتوكول 11/2        حٌث نصت المادة 

من األمتعة المسجلة أو البضابع أو أي شًء مما تتضمنه ،  فإن الوزن الكلً للطرد أو الطرود 

المتعلق بها األمر هو الذي ٌؤخذ وحده فً االعتبار لتعٌٌن حد مسإولٌة الناقل  ؼٌر أنه إذا كان 

ضٌاع أو تلؾ أو تؤخٌر جزء من األمتعة المسجلة أو البضابع أو أي شًء مما تتضمنه ٌإثر     

فً قٌمة طرود أخرى تشملها نفس استمارة األمتعة أو نفس خطاب النقل الجوي ، فٌجب أن ٌإخذ 

 " .الوزن الكلً لهذه الطرود فً االعتبار لتعٌٌن حد المسإولٌة 

 
 

       و ٌستفاد من هذا النص أن البروتوكول جعل األساس الذي ٌتخذ الحتساب الحد األقصى 

للتعوٌض و الوزن الكلً للطرد أو الطرود البلحق بها الضرر دون ؼٌرها من الطرود األخرى 

التً ٌتضمنها نفس خطاب النقل الجوي أو استمارة األمتعة إال أن  ٌكون من شؤن هذا الضرر 

الجزبً االنتقاص من قٌمة هذه الطرود األخٌرة فحٌنبذ ٌتم احتساب على أساس الوزن الكلً 

لجمٌع هذه الطرود ، ما لحقه منها من ضرر مباشرة و ما انتقصت قٌمته بالتبعٌة 
1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .240محمد فرٌد العرٌنً ، نفس المرجع ، ص - 1

 

 
 



112 
 

 

 لية السعققل الجوي  ؤاس              نسعق                                              النعنل  الفقققققل    

 

 .دعوى مســؤولٌـة النـاقــل الجــوي : المبحث الثالـث 
 

        عندما ٌخفق الناقل الجوي فً تنفٌذ االلتزامات التً ٌلقٌها عقد النقل على عاتقه  ٌنشؤ     

عن هذا اإلخفاق ضرر لمستعمل الطابرة ، سواء كان راكبا أو مرسبل ،  فمن الطبٌعً أن ٌلجؤ 

هذا األخٌر إلى القضاء لٌرفع أمامه دعواه القتضاء التعوٌض الذي ٌجبر ما لحقه من ضرر 
1

         

 . إذ تعتبر دعوى المسإولٌة على الناقل الجوي من أهم الدعاوى التً تنشؤ عن عقد النقل الجوي

 

و لدراسة هذه الدعوى سنتطرق فً المطلب األول االختصاص القضابً لدعوى مسإولٌة          

الناقل و فً المطلب الثانً أطراؾ دعوى المسإولٌة و فً المطلب الثالث انقضاء            

 .دعوى المسإولٌة 

 .االختصاص القضائً لدعوى مسؤولٌة الناقل : المطلب األول 

تتولى المحكمة فً الفصل فً دعوى المسإولٌة المرفوعة على الناقل باعتبارها صاحبة         

 من قانون اإلجراءات المدنٌة         32الوالٌة العامة فً المنازعات و هذا ما نصت علٌه المادة 

 ... المحكمة هً الجهة القضابٌة ذات االختصاص العام : " و اإلدارٌة على أن 

 ..." .تفصل المحكمة فً جمٌع القضاٌا ، ال سٌما المدنٌة و التجارٌة و البحرٌة         

و عٌه إذا كان المدعً على الناقل تاجرا فٌرفع دعواه أمام القسم التجاري و أما عن         

 : من القانون الطٌران المدنً الجزابري على أنه 155االختصاص المحلً فقد نصت المادة 

األمتعة     ٌمكن أن ترفع الدعاوى من أجل مسإولٌة الخسابر المسببة لؤلشخاص المنقولٌن أو " 

أو الشحن المنقول إما أمام محكمة موطن الناقل الجوي أو محكمة المقر الربٌسً لمإسسته        

 "أو محكمة تواجد المإسسة التً أبرم فٌها العقد 

 
 

  .626محمد السٌد الفقى و محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص  -1
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        ٌستفاد من نص هذه المادة أنها خولت للمدعً ثبلث محاكم لٌرفع الدعوى األولى أمام 

محكمة موطن الناقل الجوي و الثانٌة محكمة المقر الربٌسً لمإسسته و الثالثة محكمة          

 .مكان إبرام العقد

         و من ذلك ٌتبٌن أن المشرع الجزابري أعطى المدعً الخٌار فً رفع الدعوى أمام    

ثبلثة محاكم ، المحكمة األولى فهً محكمة موطن نفس الناقل ، والمحكمة الثانٌة المحكمة التً 

ٌوجد فٌها المركز الربٌسً لمإسسة الناقل الجوي ، و المحكمة الثالثة محكمة مكان إبرام العقد         

أي المحكمة التً ٌقع  فً دابرتها احد الفروع التابعة لهذه المإسسة إذا كان العقد قد ابرم  

بواسطة هذه الفرع 
1

 . 

  

 السالفة الذكر لكً ٌنعقد لها 155       و لكن ٌشترط فً المحاكم التً نصت علٌها المادة 

االختصاص ، أن تكون واقعة النقل داخل إقلٌم الدولة أي أن ٌكون هذا النقل محلً و هذا         

من الطبٌعً باعتبارها ذات سٌادة ، وعلى هذا فالقواعد سالفة الذكر ال تنطبق إال فً حالة 

اختصام الناقل الذي أبرم عقد النقل 
2

.  

 

        كما و أن الدعوى التً ٌرفعها الناقل نفسه ضد المرسل عن الضرر الذي ألحقه به المرسل 

 سالفة 155بسبب بٌانات خاطبة أمبلها فً خطاب نقل البضاعة ال تسري علٌها أحكام المادة 

إذ أن هذه المادة ال تحكم سوى الدعاوى المتعلقة بمسإولٌة الناقل الجوي تلؾ البضاعة   . الذكر 

أو هبلكها و حوادث الركاب أو التؤخٌر فً تنفٌذ النقل 
3

 . 

 

  .259 ، ص 1999محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، طبعة - 1

  .123عدلً أمٌر خالد ، المرجع السابق ، ص - 2

  .123عدلً أمٌر خالد ، نفس المرجع ، ص - 3
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        فللمدعً كما و أشرنا سابقا الخٌار فً رفع دعواه أمام المحاكم الثبلث ، محكمة موطن 

الناقل أو محكمة المقر الربٌسً لمإسسته إضافة إلى المحكمة التً تقع فً دابرتها منشؤة للناقل 

 ألنه  – المدعً –قامت بإبرام عقد النقل الجوي نٌابة عنه ، و هذا به تٌسٌر على المتضرر  

ؼالبا ما ٌبرم عقد النقل الجوي فً أقرب منشؤة ٌسكن بها 
1

.  

        و لكن هل ٌعد المكتب السٌاحً الذي ابرم عقد النقل الجوي مإسسة أو منشؤة تولت      

 .عنه إبرام عقد النقل، و بالتالً هل ٌمكن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانٌا ؟ 

        ٌتفق الفقه أن المقصود بؤن ٌقع فً دابرة المحكمة فرع من فروع مإسسة النقل، وفً نفس 

الوقت ٌكون هذا المكتب هو محل إبرام العقد و ٌراعً أنه ٌكفً أن ٌكون للناقل مكتب فً المكان 

الذي أبرم فٌه العقد و ال ٌشترط أن ٌتحدد محل إبرام العقد و مكتب الناقل فً مدٌنة واحدة 
2

 .  

      و تجدر اإلشارة أن قواعد االختصاص هذه متعلقة بالنظام العام، فبل ٌجوز االتفاق           

على مخالفتها أو تعدٌلها 
3

 . 

       أما إذا كانت واقعة النقل ذات طابع دولً ، أي أن النقل الجوي كان خارج التراب 

      28 ، أي تطبٌق نص المادة 1929الجزابري ، فهنا ٌمكن الرجوع إلى أحكام اتفاقٌة وارسو 

ٌقٌم المدعً دعوة المسإولٌة فً إقلٌم أحد األطراؾ السامٌن المتعاقدٌن  : " إذ تنص على ما ٌلً 

وفقا لما ٌختاره المدعً أمام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الربٌسً لنشاطه أو محكمة 

الجهة التً تكون فٌها منشؤة تولت عنه إبرام العقد بمعرفتها 
4

 ." وإما أمام محكمة جهة الوصول 

 

 

  .225 ، ص 1985محاضرات فً قانون الطٌران التجاري، دون دار نشر ،: رضوان فاٌز نعٌم - 1

  .233سٌد فرج سلٌمان ، المرجع السابق ، ص - 2

  .659علً البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ، ص -3

أن تكون : أن ٌكون للناقل فً دائرة المحكمة منشأة ، و الثانً : األول.و ٌشترط النعقاد االختصاص لهذه المحكمة وجود شرطٌن - 4

  .265منشأة الناقل هً التً تولت إبرام عقد النقل ، رفعت فخري ، المرجع السابق ، ص 
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 من قانون       155         إذ ٌتضح من نص هذه المادة أنها لم تختلؾ عن أحكام المادة 

 من االتفاقٌة خٌار آخر للمدعً فً مكان رفع 28الطٌران المدنً الجزابري، فقد أضافت المادة 

 .دعواه أمام الناقل الجوي و هو محكمة جهة الوصول

         فمحكمة الوصول هً محكمة جهة الوصول التً وصلت إلٌها الطابرة أو كان محددا 

وصولها إلٌها ، فالمحكمة المختصة هً محكمة وصول الطابرة 
1

 أو كان محددا وصولها 
2 

وعلى 

ذلك إذا تطوع الناقل بتوصٌل البضاعة إلى محل إقامة المرسل إلٌه فالمحكمة المختصة         

هً محكمة مكان وصول الطابرة ال مكان توصٌل البضاعة ، و إال جاز للمرسل إلٌه أن ٌرفع 

الدعوى أمام محكمته هو 
3

.  

        و االختٌار المعطى للمدعً فً هذا الشؤن أهمٌة ال تنكر من نواحً مختلفة ، فقانون 

المحكمة المختصة المختارة هو الذي ٌنظم إجراءات الدعوى ، و كذلك هو الذي ٌبٌن أخٌرا قواعد 

احتساب مدة سقوط الدعوى 
4

.  

 سالفة الذكر ، أما اتفاقٌة جوادا الخارا 28       حٌث لم ٌعدل بروتوكول الهاي من أحكام المادة 

 . ، فؤضافت محكمة أخرى ٌستطٌع المدعً إقامة دعوى المسإولٌة أمامها1961سنة 

تقام دعوى المسإولٌة المنوه إلٌها فً المادة وفقا لما : "  من االتفاقٌة 08        إذ تنص المادة 

      28ٌختاره المدعً ، إما أمام محكمة لها اختصاص على الناقل المتعاقد وفقا ألحكام المادة 

من اتفاقٌة وارسو ، و إما أمام المحكمة التً ٌقع فً دابرتها محل إقامة الناقل الفعلً  و المركز 

 "الربٌسً لمإسسته 

 
  .122عدلً أمٌر خالد ، المرجع السابق ، ص - 1

  .658علً البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ،ص - 2

  .628محمد السٌد الفقً و محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص -3

  .303 ، ص 2003محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، طبعة - 4
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        إذ ٌتبٌن لنا أن هذه المادة تجٌز للمدعً رفع دعوى المسإولٌة على الناقل الفعلً        

 .أمام المحكمة التً تقع فً دابرتها محل إقامة الناقل أو المركز الربٌسً لمإسسته 

 أنه ٌجوز للمدعً     12 فً المادة 1971        وقد أضاؾ بروتوكول جواتٌماال سٌتً  عام 

رفع دعوى المسإولٌة أمام المحكمة التً توجد فً دابرتها مإسسة الناقل الجوي                  

إذا كان للمسافر موطن ، أو ٌقٌم بصفة دابنة على إقلٌم نفس الدولة المتعاقدة التً تقع            

 .علٌه تلك المإسسة ،و لكن هذه المادة مقصورة على نقل األشخاص و األمتعة 

 .أطراف دعوى المسؤولٌة : المطلب الثانً 

       لم ٌرد فً قانون الطٌران المدنً الجزابري ما ٌدل على أطراؾ دعوى المسبولٌة التً ٌتم 

تحرٌكها بمناسبة النقل الجوي ، إال أنه لٌس من الصعوبة تحدٌدي أطراؾ دعوى               

هذه المسبولٌة فهً كباقً الدعاوى األخرى ، ووفقا للقواعد العامة و بطبٌعة الحال المدعً     

 .كان راكبا أم شاحنا للبضاعة ، و المدعى علٌه الناقل 

 .        و لئلحاطة أكثر بهذا الموضوع من كل جوانبه سنقسم هذا المطلب إلى فرعٌن 

  .المدعـــً: الفرع األول 

        المدعً فً دعوى المسإولٌة هو المتضرر ، و المتضرر ٌختلؾ بإختبلؾ نوع عملٌة 

النقل الجوي ، ففً عملٌة نقل األشخاص و أمتعتهم ٌكون المدعً هو المسافر إال إذا ترتب     

على الضرر وفاته فٌصبح الحق لورثته فً تحرٌك دعوى المسإولٌة 
1

 . 

        أما فً نقل البضابع فٌكون المتضرر أو المدعً هو مرسل البضاعة أو المرسل إلٌه        

و قد ٌكون شخصا أخر المشار إلٌه فً خطاب نقل البضابع 
2

. 

 

  .320محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي النقل الجوي حوادث الطٌران ، المرجع السابق ،ص - 1

  .226عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص -2
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      أما إذا كان المتضرر فً نقل األشخاص و أمتعتهم هو المسافر فمن حقه تحرٌك دعوى 

المسإولٌة على الناقل الجوي 
1

. 

        فهل ٌمكن فً حالة وفاة المسافر انتقال الحق إلى ورثته فً تحرٌك دعوى المسإولٌة    

 .على الناقل الجوي ؟

ٌمكن للمسافرأو ذوي : "  من القانون الطٌران المدنً الجزابري 2 /153        فقد أجابتنا المادة 

 ..."حقوقه أن ٌرفعوا دعوى 

       وفقا لنص هذه المادة ٌكون لكل من أصابه ضرر الحق فً رفع دعوى لجبر                

ما أصابه من ضرر ، و بما أن الورثة هم المتضررٌن من جراء وفاة مورثهم فمن حقهم تحرٌك 

دعوى ضد الناقل ولكن أساس المسإولٌة ٌتحدد وفقا لمصدر الحق الذي ٌطالبون فٌه ، فإذا رفع 

الورثة دعوى مسإولٌة ضد المدعً علٌه ٌطالبون بها حق مورثٌهم فً التعوٌض فتكون 

المسإولٌة فً مثل هذه الحالة مسإولٌة عقدٌة لوجود عقد ٌربط ما بٌن المدٌن و الدابن المتضرر 

أما إذا كانوا ٌطالبون بالتعوٌض عن األضرار التً لحقت بهم شخصٌا فتكون              

المسإولٌة تقصٌرٌة 
2

.  

        أما المدعً الذي ٌملك تحرٌك دعوى المسإولٌة ضد الناقل الجوي فً نقل البضابع فقد 

ٌكون المرسل أو المرسل إلٌه الذٌن ورد ذكرهما فً خطاب النقل الجوي وقد ٌكون          

شخصا آخر 
3

.  

 

 

 .إذا لم تكن للمسافر أهلٌة التقاضً فترفع الدعوى من نائبه أو الوصً- 1

  .285 ، ص 1987مصادر االلتزام فً القانون المدنً األردنً ، الطبعة األولى ،مطبعة جامعة األردنٌة ، : أنور سلطان - 2

  .320 ،ص 1992دروس فً القانون الجوي ، دار المطبوعات الجامعٌة ،: جالل وفاء محمدٌن - 3
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          أما إذا لم ٌرد ذكرهما فً خطاب النقل ، فبل ٌستطٌعون رفع دعوى المسإولٌة على 

أساس المسإولٌة العقدٌة،بل لهم االدعاء على الناقل الجوي على أساس المسإولٌة التقصٌرٌة 
1

    

و ذات القول ٌمكن أن نردده إذا كان المدعون أشخاص آخرون ؼٌر المرسل أو المرسل إلٌه     

أو األشخاص المتضررٌن إال بالحدود القصوى للتعوٌض ، إال إذا ذكر المرسل مصلحته        

فً نقل البضابع 
2

.  

 
 .المدعً علٌه : الفرع الثانً 

          من الطبٌعً أن ٌكون الناقل الجوي هو المدعً علٌه فً دعوى المسإولٌة 
3

و األصل  

أن ترفع دعوى المسإولٌة على الناقل الجوي نفسه ، و لكن تثور الصعوبة فً حالة الناقلون 

 . المتتابعون ، و الناقلون الفعلٌٌن و فً حالة وفاة الناقل

 
  .الناقلون المتتابعون: أوال 

         النقل الجوي المتتابع هو النقل الذي ٌتم خبلل خطوط جوٌة مختلفة و ٌتواله بمقتضى عقد 

واحد أو عدت عقود من الناقلٌن على طابراتهم بالتتابع 
4

.  

         و هنا تثور الصعوبة فً شؤن تحدٌد المدعً علٌه فً دعوى المسإولٌة التً ترفع بمناسبة 

النقل الجوي المتتابع 
5 

. 

 

  .449عدلً أمٌر خالد، المرجع السابق ، -1

  .251 ، المرجع السابق ، ص2001محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي،طبعة - 2

  .407أبو زٌد رضوان، المرجع السابق ، ص - 3

  .99عدلً أمٌر خالد، المرجع السابق ، ص -4

  .323محمد فرٌد العرٌنً ،القانون الجوي النقل الجوي حوادث الطٌران ، المرجع السابق ، ص - 5
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 من قانون الطٌران المدنً أنه ال ٌمكن 2 /153فاألصل بالتطبٌق نص المادة : نقل األشخاص / 1

للمسافر أو ذوي حقوقه أن ٌرفعوا دعوى إال ضد الناقل الجوي الذي أتم النقل الذي وقع خبلله 

الحادث أو التؤخر ، و مع ذلك ٌمكن إقامة الدعوى على الناقل الجوي األول الذي أتم التنصٌص 

 .الصرٌح بؤنه تولى المسإولٌة أثناء الرحلة بكاملها 

 

 من قانون الطٌران 3 /153ٌكون من حق المرسل طبقا لنص المادة : نقل البضابع و األمتعة / 2

المدنً الجزابري أن ٌرفع دعوى المسإولٌة ضد الناقل األول ، و من حق المرسل إلٌه صاحب 

حق التسلم للبضاعة أن ٌرفع بدوره دعوى ضد الناقل األخٌر هذا فضبل عن استطاعة االثنٌن 

أن ٌرجعا على الناقل الذي أتم النقل الذي حدث التلؾ أو الهبلك        (المرسل و المرسل إلٌه )

 .أو الضٌاع أو الخسارة أو التؤخٌر فً مرحلة النقل الذي توالها 

 

        حٌث ٌكون هإالء الناقلون مسبولٌن على وجه التضامن أمام المرسل و المرسل إلٌه 
1

  

و لقد توخى المشرع الجزابري من وراء هذا الحكم مصلحة مستعملً الطابرة بإقراره التضامن 

بٌن الناقلٌن، و هذا بإعطاء المتضرر الحق فً التعوٌض و الحق للمرسل بالرجوع على الناقل 

 .األول و الحق للمرسل إلٌه بالرجوع على الناقل األخٌر،و هذا بقرب كل منهما من اآلخر 

 

 . الناقل المتعاقد:ثانٌـــا 

ٌنبؽً أن ٌتم أي نقل : "  من قانون الطٌران المدنً الجزابري على أنه 131       نصت المادة 

 ..." جوي عمومً طبقا لعقد ٌلتزم بموجبه الناقل بواسطة الطابرة بنقل أشخاص 

 

 

 

 .324محمد فرٌد العرٌنً ، نفس المرجع ، ص - 1
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ٌقضً كل نقل جوي للبضابع  : "  من نفس القانون على ما ٌلً 138          كما نصت المادة 

أو المواد أو األمتعة إلى إبرام عقد ٌلتزم الناقل الجوي ، بموجبه بؤن ٌنقل بواسطة الطابرة            

و بمقابل من مطار إلى آخر، البضابع و المواد التً ٌستلمها من المرسل قصد تسلٌمها           

 " إلى المرسل إلٌه أو إلى ممثله القانونً 

 

        من خبلل نص المادتٌن السابقتٌن ٌتضح أن المشرع الجزابري لم ٌعطً تعرٌفا صرٌحا 

للناقل المتعاقد بل أشار إلى الناقل الجوي بصفة عامة ، و من خبلل ما سبق ذكره ٌمكن           

أن نستخلص تعرٌفا للناقل المتعاقد بؤنه كل شخص اعتباري 
1

 طبقا لعقد بنقل بواسطة طابرة 

 .أشخاص مسجلٌن أو أمتعة أو بضابع و بمقابل من مطار إلى آخر 

 

 . الناقل الفعلً :ثالثـــــا 

 

          لم ٌعرؾ المشرع الجزابري الناقل الفعلً ، ؼٌر أنه ٌمكن تعرٌفه بؤنه أي شخص آخر 

خبلؾ الناقل المتعاقد ٌقوم بعملٌة النقل بمقتضى إذن من الناقل المتعاقد 
2

. 

 

         ال ٌنبؽً الخلط بٌن الناقل الفعلً و الناقل المتتابع ، فالناقل الفعلً ال ٌعتبر بحال طرفا   

فً عقد النقل الجوي الذي ٌقوم بتنفٌذه ، بٌنما الناقل المتتابع ٌعد طرفا فً هذا العقد بالنسبة للجزء 

الذي تولى بنفسه تنفٌذه 
3

. 

  

          وتثور الصعوبة أمام هذا التعدد ، فعلى من ترفع دعوى المسإولٌة إذا أقام بتنفٌذ النقل 

ناقلون متعاقدون و ناقلون فعلٌون 
4

.  

 

ب بأن الناقل المتعاقد هو كل شخص ٌكون طرفا فً عقد نقل خاضع التفاقٌة وارسو  و مبرم   /1حددت اتفاقٌة جوادا الخارا فً مادتها -1

 .مع راكب أو شاحن أو أي شخص ٌعمل لحساب الراكب أو الشاحن 

  . 664علً البارودي و اآلخرون ، المرجع السابق ، ص - 2

 . 325- 324  ، ص 2008القانون الجوي النقل الجوي الداخلً والدولً، دار المطبوعات الجامعٌة ، : محمد فرٌد العرٌنً -3

  .225 ، ص 2001القانون الجوي ، دار المطبوعات الجامعٌة، : محمد فرٌد العرٌنً -4
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           لم ٌحدد المشرع الجزابري نصا لئلجابة عن هذا التساإل ،و لئلجابة عن هذا السإال 

ٌمكن الرجوع إلى اتفاقٌة جواد الخارا فً مادتها السابعة على أنه ٌجوز إقامة دعوى المسإولٌة  

فٌما ٌتعلق بالنقل الذي ٌقوم به الناقل الفعلً ، إما على هذا الناقل أو على الناقل المتعاقد أو على 

كل منهما مجتمعٌن أو منفصلٌن  وفقا لما ٌختاره المدعً ، و إذا أقٌمت الدعوى على أٌهما 

بمفرده جاز له أن ٌطلب ضم اآلخر إلى هذه الدعوى و ٌنظم قانون محكمة النزاع هذا الضم       

 .و اإلجراءات الخاصة به 

 

 . انقضاء دعوى المسؤولٌة : المطلب الثالث 

 
         تقضً العدالة و استقرار المعامبلت أن ال ٌترك عبء دعاوى المسإولٌة بما ٌتضمنه    

من جسامة و إرهاق ، ٌستقر طوٌبل على عاتق الناقل الجوي حتى ال ترتبك أعماله أو تتعطل  

لذلك حرصت األنظمة القانونٌة مع مراعاة مصلحة الناقل الجوي إعطابه وسابل ٌستطٌع بها 

اللجوء إلى وضع حد لدعاوى المسإولٌة التً قد ترفع علٌه 
1

 ، إذ تتمثل فً وسٌلة الدفع بعدم 

 .قبول الدعوى و سقوط دعوى المسإولٌة 

 

         وهذا ما سنوضحه من خبلل  الفرع األول الدفع بعدم قبول الدعوى و الفرع الثانً تقادم 

 دعوى المسإولٌة 

 

 

 

 

  .362محمد فرٌد العرٌنً ، القانون الجوي النقل الجوي حوادث الطٌران ، المرجع السابق ، ص - 1
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 .الدفع بعدم قبول الدعوى :الفرع األول 

 

 من قانون الطٌران المدنً الجزابري بؤنه على المرسل أن ٌوجه 152/2         تقضً المادة 

إلى الناقل الجوي احتجاجا بمجرد اكتشافه التلؾ الذي أصاب البضاعة و األمتعة و ٌجب إرسال 

االحتجاج إلى الناقل الجوي فور اكتشاؾ التلؾ 
1  

فً مٌعاد أقصاه ثبلثة أٌام بالنسبة لؤلمتعة      

 .أو سبعة أٌام فٌما ٌتعلق بالبضابع و ٌحسب المٌعاد من تارٌخ استبلم البضاعة أو األمتعة 

  

 السالفة الذكر قاصر فقط على حالة تلؾ 2 /152        و االحتجاج كما ٌبٌن من نص المادة 

البضاعة و األمتعة فبل ٌمتد النطاق لٌشمل حالة الضٌاع أو التؤخر، 
2

 ألن الفقرة الثالثة من نفس 

المادة قد أوردت آخر فً حالة الضٌاع  أو التؤخر و ذلك بؤن ٌتم االحتجاج فً مهلة أقصاها أربعة 

 .عشرة ٌوما من التارٌخ الذي كان من المفروض أن توضع فٌه األمتعة أو الشحن تحت تصرفه 
 

        إذ ٌؤخذ هذا االحتجاج شكل التحفظ فً سند النقل، أو فً صورة محرر آخر ٌتم إرساله   

إلى الناقل الجوي 
3

 . 

 

        قد نتفق مع الرأي الذي ٌذهب إلى أن األحكام الخاصة بمواعٌد إرسال االحتجاج تكون 

مقصورة على حالة التلؾ ؼٌر الظاهر الذي ال ٌكشفه المرسل إلٌه عند استبلم البضاعة          

أما إذا كان التلؾ ظاهر 
4

 و مإثرا فً قٌمة البضاعة أو األمتعة المسجلة 
5

. 

 

  .406 ، ص 2000هانً دوٌدار ،قانون الطٌران التجاري ، المرجع السابق، طبعة -1

  .367محمد فرٌد العرٌنً ، المرجع السابق ، ص -2

 . من قانون الطٌران المدنً الجزائري 4 الفقرة 152المادة -3

  .272رفعت فخري ، المرجع السابق ، ص -4

  .407هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص -5
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        فٌتعٌن على المرسل إلٌه االحتجاج عند استبلم البضاعة، و إال وجبت القرٌنة المنصوص 

 مجالها للتطبٌق، إذ ٌشكل تسلم األمتعة المسجلة و الشحن دون احتجاج 1 /152علٌها فً المادة 

 .من المرسل إلٌه قرٌنة عن تسلمها فً حالة جٌدة طبقا لسند النقل

  
        فالقرٌنة بسٌطة ٌجوز للمرسل إلٌه إقامة الدلٌل على عكسها بإثبات أن الضرر قد وقع قبل 

تسلم الناقل الجوي للبضاعة، و هو إثبات عسٌر على المرسل إلٌه 
1

. 

 
        أما فً حالة حدوث خسارة لشخص منقول من جراء تؤخر فً النقل ، فٌجب أن ٌتم طلب 

االحتجاج فً مهلة ثبلثٌن ٌوما حسب تارٌخ توقع الوصول 
2

.  

 
       إذ ٌترتب عن عدم إرسال المرسل إلٌه أو خسارة للشخص المنقول من جراء التؤخر 

االحتجاج فً المواعٌد المقررة ، إمكانٌة تمسك الناقل الجوي بالدفع بعدم قبول دعوى المسإولٌة 

 .المرفوعة علٌه ، إال أنه ٌراعى أنه ال ٌجوز له التمسك بهذا الدفع فً حالة الؽش

 
 .تقادم دعوى المسؤولٌة : الفرع الثانً 

 
        إضافة إلى حق الناقل الجوي فً الدفع بعدم قبول دعوى المسإولٌة إذا لم ٌقدم المرسل إلٌه 

اعتراضه الفوري ، أو إذا لم ٌرسل احتجاجه خبلل مواعٌد محددة 
3 

فقد وضع المشرع الجزابري 

 .مدة معٌنة للمتضرر لرفع دعوى المسإولٌة ، فإن لم ترفع خبلل هذه المدة سقطت الدعوى 

 

 

 

  .408هانً دوٌدار ، نفس المرجع ، ص - 1

 . ، نفس القانون 5 /152المادة - 2

  .236عٌسى غسان ربضً ، المرجع السابق ، ص - 3
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 لية السعققل الجوي  ؤاس              نسعق                                              النعنل  الفقققققل  

 

تحدد تقادم الدعوى بمضً سنتٌن :"  من قانون الطٌران المدن2ً /156         إذ تنص المادة 

 :اثنٌن فٌما ٌتعلق 

 " .بدعاوى مسإولٌة الخسابر المسببة لؤلشخاص المنقولٌن واألمتعة والشحن المنقول - 

 

و علٌه ٌتضح من نص هذه المادة أن للمتضرر إقامة دعوى المسإولٌة على الناقل الجوي         

خبلل أجل سنتٌن هذا سواء من ٌوم وصول الطابرة، أو من الٌوم الذي كان ٌتعٌن               

على الطابرة الوصول إلى مطار الهبوط أي وصول الطابرة متؤخرة و لكن ٌراعى  أنه           

و تؤخر الناقل الجوي عن تسلٌم األمتعة أو البضاعة فإن المٌعاد ٌسري        إذا وصلت الطابرة

من تارٌخ التسلم ال من تارٌخ وصول الطابرة 
1 

 . 

 

   وٌتضح أٌضا من خبلل هذا مٌل المشرع الجزابري إلى التقادم القصٌر لدعاوى                

هذه المسإولٌة وهذا ألن ثبوت مسإولٌة الناقل الجوي تقتضً إقامة الدلٌل على عناصر هذه 

      .  المسإولٌة وهً بمثابة وقابع ٌخشى مع مرور زمن طوٌل ضٌاع عناصر إثباتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .459هانً دوٌدار ، المرجع السابق ، ص - 1
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 : الخـاتمـة 

 

        إن استؽبلل اإلنسان للجو من شؤنه أن ٌثٌر المسإولٌة للناقل الجوي ـ شؤنه شؤن أي       

نقل آخر ـ قد ٌخل بالتزاماته التعاقدٌة عند تنفٌذه لعقد النقل الجوي ، الذي ٌلقٌه على عاتقه      

هذا العقد سواء تعلق األمر بعقد نقل البضاعة أم عقد نقل األشخاص مما ٌإدي إلى إلحاق الضرر 

 .بالطرؾ األخر أو متلقً خدمة النقل 

 

        فمن هذا المنطلق أتى المشرع الجزابري بؤحكام تنظم مسإولٌة النقل الجوي،فؤلقى المشرع 

مجموعة من االلتزامات سواء على عاتق الناقل أو متلقً خدمة النقل ، فٌلتزم الناقل فً عقد نقل 

البضاعة بتسلم البضاعة من المرسل، حٌث ٌعتبر االستبلم بداٌة النطاق الزمنً لعقد النقل الجوي  

فإن امتنع عن ذلك أو تؤخر ٌكون مسبوال اتجاه المرسل ، و ٌلتزم بعدها بشحنها و هذا بوضعها 

 .فً الطابرة التً تقلها إلى مطار الوصول 

 

       كما ٌلتزم الناقل بالمحافظة على البضاعة أثناء فترة النقل ، و هذا بالمحافظة علٌها و بذل 

 .العناٌة العادٌة لضمان النقل السلٌم للبضاعة و فً الوقت المحدد لذلك 

 

     و ٌلتزم المرسل بدوره بالتزامات اتجاه الناقل بدءا بتسلٌم البضاعة للناقل و بفضل هذا 

االلتزام ٌتمكن الناقل بتنفٌذ التزامه بنقل البضاعة إلى مطار الوصول ، كما ٌلتزم أٌضا بتسلٌم 

 .الوثابق الضرورٌة 

 

      و ٌلتزم أٌضا بدفع أجرة النقل و هذا هو التزامه الجوهري اتجاه الناقل سواء فً مطار 

 .االنطبلق أو فً مطار الوصول حسب اتفاق الطرفٌن 
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       أما فً عقد نقل األشخاص فٌلتزم المسافر بدفع األجرة قبل تنفٌذ النقل الجوي كما جرى 

علٌه العرؾ و التً تحدد مسبقا ، و أن ٌحضر المسافر فً الوقت و المكان المحددٌن للمؽادرة   

و أن ٌتبع تعلٌمات الناقل و هذا تؤمٌنا لسبلمة الرحلة الجوٌة ، و هذا بالجلوس فً المقعد     

 .المحدد له 

 

      و فً المقابل ٌلتزم الناقل الجوي بنقل المسافر و أمتعته من مطار القٌام إلى مطار الوصول 

بواسطة طابرة صالحة للمبلحة الجوٌة تضمن سبلمة الركاب و هذا ببذل العناٌة البلزمة  لمنع 

إصابته أثناء النقل و ٌتبع الطرٌق المتفق علٌه و أن ٌنفذ النقل فً المٌعاد المتفق علٌه ، و لقد 

عدت التزامات الناقل الجوي التزام بتحقٌق نتٌجة فً نقل األشخاص مع ضمان السبلمة و كذلك 

 .فً عقد نقل البضاعة بنقلها سلٌمة إلى الوجهة المقصودة 

 

      و بمجرد اإلخبلل بااللتزامات الملقاة على عاتق الناقل الجوي تنعقد مسإولٌته ، و ٌنجم عن 

فتنعقد مسإولٌة الناقل الجوي .هذا اإلخبلل حدوث ضرر بالمتعاقد سواء المسافر أو البضاعة 

اتجاه األشخاص بؤن ٌنجم عن الحادث ضررا ٌصٌب المسافر كإصابته بؤضرار بدنٌة أو وفاته     

و أن ٌقع هذا الحادث على متن الطابرة أو أن ٌلحق ضرر بالمسافر نتٌجة لتؤخر من الناقل الذي 

ٌتوجب علٌه احترام مواعٌد النقل ، فالناقل ٌسؤل عن التؤخٌر إذا وصلت الطابرة متؤخرة         

 .عن المٌعاد المتفق علٌه لوصولها 

 

     إال أنه ٌمكن للناقل أن ٌدفع المسإولٌة و هذا بؤنه اتخذ كل التدابٌر الضرورٌة لتبلفً وقوع 

 .الضرر أو كان من المستحٌل اتخاذها 
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     أو أن ٌدفع المسإولٌة نتٌجة إلى خطؤ المضرور نفسه و كان هو السبب فً إصابته بضرر   

أو أن ٌرجع الضرر إلى القوة القاهرة بحٌث ال ٌمكن توقعها وال دفعها و التً تمثل أهم صور 

 .السبب األجنبً لدفع المسإولٌة 

 

     و تنعقد مسإولٌة الناقل الجوي عن البضاعة بمجرد هبلكها أٌا كان السبب فً ذلك كاحتراقها 

أو إصابتها بعطب ٌنقص من قٌمتها أو ضٌاع هذه البضاعة بعدم وجودها لدى الناقل و عدم 

معرفته بمكانها فتنعقد حٌنبذ مسإولٌة الناقل شرٌطة أن ٌنجم هذا الضرر عن واقعة أثناء      

 .عملٌة النقل 

 

     ؼٌر أن للناقل الجوي وسابل لدفع المسإولٌة و هذا بإثباته العٌب الذاتً فً البضاعة المنقولة 

أو أن مرد ذلك ٌرجع إلى القوة القاهرة أو إلى الخطؤ المبلحً كما ٌمكنه أن ٌرجع الخطؤ        

 .إلى المرسل نفسه 

 

 

      كما قد تنعقد مسإولٌة الناقل الجوي التقصٌرٌة بعٌدا عن تنفٌذ التزاماته اتجاه المتعاقد اآلخر 

وهذا بإلحاقه أضرار للؽٌر على سطح األرض نتٌجة لما ٌعرؾ بؤضرار التحلٌق وهذا بإثبات 

 .المتضرر إلصابته بالضرر من جراء الطابرة وعبلقة السببٌة بٌن الضرر والطابرة 
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        بٌد انه ٌمكن دابما أن ٌدفع المسإولٌة بؤن ٌرجع الخطؤ إلى المضرور نفسه أو احد تابعٌه 

أو ٌرجع سبب هذا الضرر إلى نزاع مسلح واضطرابات مدنٌة أو أن هذه الطابرة استعملت 

 .بطرٌقة ؼٌر مشروعة أثناء تسببها فً الضرر 

 

        وقد تتقرر مسإولٌة الناقل فً حالة التصادم الجوي وتنعقد مسإولٌته التقصٌرٌة          

عن األضرار التً ٌلحقها بالركاب المتواجدٌن على متن إحدى الطابرتٌن أو هبلك البضابع     

كما تنعقد هذه المسإولٌة حتى بالنسبة للؽٌر المتواجدٌن على سطح األرض وإصابتهم بؤضرار        

من جراء هذا التصادم ، فتنعقد المسإولٌة بمجرد تحقق الضرر، وال ٌعقل أن ٌثبت المضرور   

 .خطؤ الناقل لكً ٌحكم له بالتعوٌض وهو بالجو 

 

        فمتى انعقدت مسإولٌة الناقل الجوي اتجاه المتعاقد المضرور وجب له التعوٌض لجبر 

الضرر وهذا عن طرٌق وضع حد أقصى للتعوٌض ، لكن ال ٌمكن تصور أن هذا التعوٌض ٌكون 

مساوٌا لحٌاة اإلنسان مهما كان ثمنه ألن حٌاته ال تساوم بثمن ، اللهم إذا كان التعوٌض لجبر 

 .ضرر لحقه من جراء التؤخر أو تعوٌض عن البضابع و األمتعة الهالكة 

 

       وقد تسقط جمٌع دعاوى المسإولٌة على الناقل للمطالبة بالتعوٌض بالدفع بعدم قبول   

 .الدعوى وبالتقادم الزمنً 

 

    ومن خبلل ما تم معالجته فً هذا البحث وما تبٌن لنا من بعض النقابص فً أحكام المسإولٌة 

 : للناقل الجوي فً القانون الجزابري ، ثم التوصل إلى بعض االقتراحات والتوصٌات 
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 صراحة عن تعوٌض األضرار الناجمة عن 98⁄06ـ حبذ لو ٌنص المشرع الجزابري فً القانون 

 .سقوط الطابرة

ـ وضع نص صرٌح ٌحدد أحكام التعوٌض عن األضرار التً تلحقها الطابرات على سطح 

 .1952األرض بذال من إحالتها إلى اتفاقٌة روما 

ـ استحداث نص ٌعرؾ التصادم الجوي وكذلك تعرٌؾ الحادث الجوي فً مجال المسإولٌة     

 .عن نقل األشخاص 

 .ـ النص على حالة القوة القاهرة فً حاالت إعفاء الناقل الجوي من المسإولٌة تجاه البضابع 

 .وضع نص صرٌح بخصوص التعوٌض عن البضابع- 

 .النص على من ترفع علٌه الدعوى فً حالة تنفٌذ النقل لناقلون فعلٌون و ناقلون متعاقدون - 

 .ـ  توسٌع دابرة البحث فً مسإولٌة الناقل الجوي فً القانون الجزابري 
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 قــــائمة المراجــــع    

 

  :المراجـــع العربٌـــة

 

 

 .الكتــــب  الخــاصة  :أوال

 .1995القانون الجوي قانون الطٌران المدنً ، دار الفكر العربً ، : أبو زٌد رضوان - 

 . القانون الخاص الجوي ، مكتبة دار الجبلء ، دون سنة نشر: احمد عبد الفضٌل - 

 . 1998القانون الجوي  دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، : ا كرم ٌا ملكً - 

 . 1966قانون الطٌران المدنً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة : أكرم ٌا ملكً - 

 .القانون الجوي ، دون دار نشر و سنة نشر : الحداد حفٌظة السٌد - 

  .1966مسإولٌة الناقل الجوي، الفكر العربٌة،: ثروت أنس األسٌوطً - 

 

 . 1970مسإولٌة الناقل الجوي الدولً المقارن ، الطبعة األولى ، القاهرة ، : ثروت أنٌس األسٌوطً - 

  .1992دروس فً القانون الجوي ، دار المطبوعات الجامعٌة ،: جبلل وفاء محمدٌن - 

 

  .1999قانون الطٌران التجاري ، طبعة الثانٌة ، دون دار نشر ، : رضوان فاٌز نعٌم- 

  .1985محاضرات فً قانون الطٌران التجاري، دون دار نشر ،: رضوان فاٌز نعٌم - 

  .1988الوجٌز فً القانون الجوي ، مكتبة سعٌد رأفت ، القاهرة :رفعت فخري - 

 

 .1999الوجٌز فً القانون الجوي ، دون دار نشر ،: رفعت فخري - 

 

دراسات فً القانون البحري و الجوي ، الدار الجامعٌة ، بٌروت  : رفعت فخري و محمد فرٌد العرٌنً - 

1992 . 

 .1989سمٌحة القٌلوبً ، القانون الجوي ، دار النهضة العربٌة ،- 
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   .2005القانون الجوي الدولً ، دار الثقافة ، دون بلد نشر ،: طالب حسن موسى - 

 

شروط قٌام مسبولٌة الناقل الجوي و األسباب القانونٌة لدربها ، الشركة الوطنٌة للنشر : عبد الستار التلٌلً - 

  .1976الجزابر، 
 

 . 1999القانون الخاص الجوي ، مكتبة الجبلء الجدٌدة ، المنصورة ، دون بلد ، : عبد الفضٌل محمد - 

فرٌد العرٌنً و محمد السٌد الفقً ، قانون البحري و الجوي ، منشورات الحلبً -- علً البارودي و محمد - 

  .2001الحقوقٌة ، بٌروت ، 

 .1996عقد النقل الجوي ، دار المطبوعات الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، : عدلً أمٌر خالد - 

 .2006عقد النقل الجوي ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة، : عدلً أمٌر خالد - 

 

علً البارودي و محمد فرٌد العرٌنً و محمد السٌد الفقً ، القانون البحري و الجوي ، منشورات الحلبً - 

  .2001الحقوقٌة ، بٌروت ، 

إعفاء الناقل البحري من المسإولٌة دراسة مقارنة فً عقد النقل البحري للبضابع دار النهضة : عمر فإاد عمر- 

  .2000العربٌة ، القاهرة  ، 

مسبولٌة الناقل الجوي الدولً عن الضرر الواقع لؤلشخاص وأمتعتهم دراسة مقارنة  : عٌسى ؼسان ربضً  - 

 . 2008دار الثقافة ،عمان 

 .1979محاضرات فً  القانون الجوي ، دون دار النشر، القاهرة ، :محمود سمٌر الشرقاوي - 
 

 .1989محاضرات فً القانون الجوي ، دون دار نشر ، القاهرة ، : محمود سمٌر الشرقاوي -  

 .2002القانون البحري و الجوي ، منشورات الحلبً،: محمد السٌد الفقً و محمد فرٌد العرٌنً - 

 حوادث الطٌران ، دار الجامعة الجدٌدة –القانون الجوي النقل الجوي :محمد فرٌد العرٌنً - 

 .2007اإلسكندرٌة،

 .1999القانون الجوي النقل الداخلً والدولً،دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة  : محمد فرٌد العرٌنً - 

  .2001القانون الجوي ، دار المطبوعات الجامعٌة ، : محمد فرٌد العرٌنً - 
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القانون الجوي النقل الجوي الداخلً و الدولً ، دار المطبوعات الجامعٌة  اإلسكندرٌة : محمد فرٌد العرٌنً - 

2002. 

  .2003القانون الجوي النقل الجوي الداخلً و الدولً ، دار الجامعة الجدٌدة ، : محمد فرٌد العرٌنً - 

 

 . 2008القانون الجوي النقل الجوي الداخلً والدولً، دار المطبوعات الجامعٌة ،: محمد فرٌد العرٌنً - 

القانون الجوي مقدمة عامة أؼراض المبلحة الجوٌة ، دار النهضة : محمود مختار برٌري و عمر فإاد عمر - 

  .2003العربٌة ، القاهرة  

  .1985قانون الطٌران المدنً وقت السلم ، دار الفكر العربٌة ، : مختار برٌري - 

 .1994قانون الطٌران التجاري ، دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة ،: هانً دوٌدار - 

 . ، اإلسكندرٌة2000قانون الطٌران التجاري ، دار الجامعة الجدٌدة ، : هانً دوٌدار - 

 .2008النقل البحري و الجوي ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، : هانً دوٌدار - 

 

 

  .الكتــب العــامة : ثــانٌــا

 

 .1998عقد النقل البحري، منشؤة المعارؾ،اإلسكندرٌة،:احمد محمود حسنً- 

 

  .1990 ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، 1العقود التجارٌة ، ط : احمد محمد محرز - 

 

 .1987مصادر االلتزام فً القانون المدنً األردنً ، الطبعة األولى ،مطبعة جامعة األردنٌة  : أنور سلطان - 

 .1970أصول االلتزام ، مطبعة المعارؾ ، بؽداد ، :حسن علً الدنون - 

 .1984 ، دون دار نشر ، 5القانون التجاري ، الطبعة : رضا عبد - 

عقد البضابع فً القانون التجاري الجدٌد ، دار المطبوعات الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، بدون سنة : سعٌد الجدار- 

 .نشر

 . ، دار النهضة العربٌة ،القاهرة3شرح قانون التجارة الجدٌد ، ط : سمٌحة القلٌوبً - 
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  .2001عقود تجارٌة جزابرٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر ،: سمٌر حسن الفتبلوي - 

  .1999القانون البحري ، مكتبة دار الثقافة ، دون بلد نشر ،: عادل علً المقداد - 

 

المركز القانونً للمرسل إلٌه فً عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجدٌدة  : عباس مصطفى المصري - 

 .   اإلسكندرٌة ،دون سنة نشر 
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   .الـملخـص

 

ٌعتبر النقل الجوي من أهم وسابل النقل فً هذا العصر نظرا لما تتمٌز به الطابرة من           

سرعة فابقة فً التنقل واختصار الوقت والمسافات،كما ٌثٌر هذا النوع من النقل          مسإولٌة 

الناقل الجوي عند اإلخبلل بااللتزامات التً ٌملٌها علٌه عقد النقل  مما ٌسبب أضرار للطرؾ 

المتعاقد ، أوقد ٌتسبب الناقل الجوي فً أضرار للؽٌر على سطح األرض هذا بما ٌعرؾ بؤضرار 

 .التحلٌق وعلٌه تنعقد مسإولٌته اتجاه الطرؾ المضرور مما ٌستوجب التعوٌض لجبر الضرر

 : الكلمات المفتاحٌة

 .التعوٌض- الضرر- المسإولٌة - االلتزامات - النقل الجوي - 

 

Le résumé . 

           Le trafic (transport) aérien est l’un des moyens de transport les plus sollicités dans nos jours 

étant donné qu’il serait plus confortable dans les déplacements  et pendant les long trajets ,y  

compris le gagne de temps .en conséquant,il y a un contrat bilatéral entre le voyageur et cet 

appareil aérien )l’avion) qui stipule quelques modalités et quelques clauses qui permettent à 

élucider les points névralgiques de la responsabilité  contractuelle et délictuelle surtout de la part 

du transporteur aérien , vis-à-vis le cadre juridique de la théorie des préjudices (morale et 

physique) ;en effet ,la compagnie aérienne de transport doit assumer toute responsabilité ,car en 

cas d’anomalie ou carences au niveau de la dynamique technique des conditions de manipulation 

de l’appareillage utilisé ,court un grand risque ,néanmoins , dans une situation calamiteuse là ou il 

est  fort judicieux , que la compagnie aérienne doit respecter tout le contenu du code de 

l’indemnisation )moral et physique).       

 

-Les mots clés : Le transport aérien – Les clauses – la responsabilité –le préjudice – l’indemnité.   

 

The abstract . 

        Air transport is considered as one of the most important meaus of transport in this age due to 

its   high speed and curtailment of time and distance , This , and his rind of transport raises the air 

carrier’s  liability  in  case   the latter breads  the obligations under the contract of carriage 

by  causing  damage to the contracting party . Or the air carrier may be held responsible for injury 

– what is called “ flying damages “ in this case , the injured party  requires’ compensation for 

reparation . 
 

 Key words :  

-Air transport –obligations –liability – damage –compensation . 
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