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 نطاق مسؤولیة الناقل الجوي للركاب وأساسھا 

 . في نظام الطیران المدني السعودي

  الح بن صقر السِّھليفارس بن ص 

  المملكة العربیة السعودیة–وزارة الداخلیة 

 hotmail.com@fss٤١١: البرید اإللكتروني 

  :ملخص

  معلوم أن النقل بشكل عام والنقل الجوي بشكل خاص عصبة الحیاة بالنسبة لشعوب 
العالم العالم أجمع فعن طریقھ ینتقل الناس وتنقل البضائع وھو وسیلة االرتباط بین دول 

ویقاس تقدم الدول بمدى تقدم النقل فیھا وھذا الكالم ینطبق على النقل بشكل عام والنقل 
الجوي لھ خصوصیتھ فھو یتمیز بالسرعة ویتصف بالدولیة وتعتریھ كثیر من المخاطر 
لذا أصبح محط اھتمام الدول والمنظمات العالمیة من أجل تنظیمھ مما یقلل من مخاطره 

 القوانین فیھ وبما أن دراستنا للنقل الجوي تقتصر على دراسة  نطاق وحل مشاكل تنازع
مسؤولیة الناقل الجوي للركاب في نظام الطیران المدني السعودي، واعتمد البحث على 
أسلوب البحث النوعي التحلیلي لنظام الطیران المدني السعودي والقوانین ذات العالقة 

أن حكم عقد النقل  :وتوصل البحث إلى ما یلى .لیةواالتفاقیات الدولیة لبیان ھذه المسؤو
الجوي في الشریعة اإلسالمیة ھو الجواز وأن فقھاء الشریعة اإلسالمیة لم یتحدثوا عن 
عقد النقل الجوي باسمھ الحالي، لكنھم تكلموا عنھ وعالجوا أحكامھ ومسائلھ، وذلك تحت 

. ى الحمل والنقل عن طریق الجوباب اإلجارة في الشریعة اإلسالمیة، باعتباره إجارة عل
عقد معاوضة على تملیك منفعة معلومة : ((فعقد النقل الجوي من الوجھة الشرعیة ھو

 ))مخصوصة بحمل ونقل راكب من مكان آلخر عن طریق الجو لقاء أجر معلوم بصیغة 
 أجیر مشترك، واألجیر أن عقد النقل الجوي في الشریعھ اإلسالمیة یعتبر عقد مع، 

في نطاق النقل : أوال: أن نطاق سریان مسؤولیة الناقل ینقسم إلى قسمین ، رك لھالمشت
أن اتفاقیة مونتریال قد میزت في تحدید الناقل  ،في نطاق الناقل الفعلي: ثانیا. عالمتتاب

 . المسؤول عن التأخیر في النقل المتتابع بین الركاب ونقل األمتعة للركاب

  .، المسافر،مسئولیة الناقل السعودي المدني الطیران،  لجويا الناقل :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

  It is well known that transport in general and air transport in 

particular are the league of life for the people of the whole 

world. Through it, people move and transport goods, which is 

the way of linking between countries of the world. The 

progress of countries is measured by the extent of progress in 

transport. It has many risks, so it has become the focus of 

attention of countries and international organizations in order 

to regulate it, which reduces its risks and solve problems of 

conflict of laws in it, and since our study of air transport is 

limited to studying the scope of responsibility of the air carrier 

of passengers in the Saudi civil aviation system, the research 

relied on the best B qualitative research and analytical system 

of civil aviation and Saudi relevant laws and international 

conventions that responsibility for the statement. 

  The research reached the following: 

That the rule of the air transport contract in Islamic law is 

permissible and that Islamic jurists did not talk about the air 

transport contract in its current name, but they talked about it 

and dealt with its provisions and issues, under the section of 

leasing in Islamic law, as a lease on pregnancy and 

transportation by air. The contract for air transport from the 

legal point of view is: ((a contract to exchange ownership of a 
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specific benefit in carrying and transporting a passenger from 

one place to another by air in return for a fee in the form of)) 

That the air transport contract in Islamic law is considered a 

contract with a common wage, and a joint wage for it. 

The scope of validity of carrier responsibility is divided into 

two parts: First: in the scope of successive transport. Second: 

In the actual carrier range. 

The Montreal Convention has distinguished itself in the 

determination of the carrier responsible for the delay in 

successive carriage between passengers and the carriage of 

baggage for passengers. 

Key words: air carrier, Saudi civil aviation, traveler, carrier 

responsibility. 
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  :المقــــــــــــدمة

   أصبح النقل في عصرنا الحدیث شریان الحیاة، للتطور الحاصل في شبكات الطرق 
البري و البحري ، والجوي ھو من أساسیات : الحدیثة، وال شك أن النقل بأنواعھ الثالثة

العمل والسیاحة : الحیاة االقتصادیة، إضافة إلى احتیاجات االنسان األخرى مثل
وغیرھا؛ إذ بوسائلھ تنتقل المستحدثات وتعمم على أنحاء المعمورة، فلوال النقل والریاضة 

لبات كل شيء بمكانھ وانحصر في فئة معینة من البشر، وھذا یترتب علیھ تقدم حضارة 
  .بعمل تقني على حضارة أخرى

 في وقتنا الحاضر من أفضل أنواع -سواء الداخلي أو الدولي-    ویعد النقل الجوي 
التطور التقني الذي شھدتھ وسیلة النقل الجوي حیث : ل، ألسباب متعددة أھمھاالنق

تناقصت األخطار التي تتعرض لھا، وھذا أعطاھا فرصة تقدمھا على غیرھا من آلیات 
النقل، ومنھا السرعة الفائقة التي تتمتع بھا أداة النقل الجوي بھا إذ أنھا تنجز عملیات 

في فترة زمنیة محدودة، وأیضا المقابل المناسب قیاسًا على النقل ذات المسافات الطویلة 
  .ما توفره من وقت وجھد على اإلنسان

    وأیضا األنظمة المتعلقة بالطیران حدیثة النشأة، سریعة التكوین، وذلك بالمقارنة مع 
غیرھا من فروع القانون الخاص، وباألخص قانون التجارة البحریة الذي یعود للقرن 

میالدي، فالطائرة تقنیة حدیثة استلزمت قواعد قانونیة جدیدة وقوانین جویة التاسع ال
ظھرت أول مرة عندما أطلقت الوالیات المتحدة األمریكیة سفینتھا الفضائیة لیبدأ بعدھا 

  .م التقنین في القانون الجوي الخاص١٩٢٩سنة 

بیان مسؤولیة     ولھذه األھمیة التي أشرت إلى طرف منھا سأحاول في ھذه الدراسة 
الناقل الجوي في نظام الطیران المدني في المملكة العربیة السعودیة، وقد وسمت دراستي 

  )).نطاق مسؤولیة الناقل الجوي للركاب في نظام الطیران المدني السعودي(( :ھذه ب

 : األھمیة العلمیة للموضوع

 وكفاءة عالیة، الجوي تصاعدت أھمیتھ لما یتسم بھ من حركة نشطة   حین ظھر النقل
المقیاس الحقیقي لرقي وتقدم الشعوب ال یقاس على ما لدیھا من شبكات  وغدا مسلمًا أن

وبتقدم وتطور النقل الجوي الدولي فیھا، وإنتشار خطوطھ المنتظمة  طرق فحسب، بل
المعمورة، وتكمن مبررات ھذه األھمیة للنقل الجوي فیما یتمیز بھ ھذا   على ربوع

بدایة ھذا القرن من خصوصیھ، باعتباره الوسیلة المثلى للربط  ھوره فياألخیر ومنذ ظ
أیة وسیلة من وسائل النقل التقلیدیة األخرى،  بین الدول والحضارات، التنافسھ في ذلك

وذلك لعوامل متعددة منھا طبیعة الطرق التي تسلكھا الطائرات فھي تختلف إختالفًا 
لنقل األخرى أال وھي الجو، لذلك فإن الطائرة جذریًا عن الطرق التي تسلكھا وسائل ا

وأیضا  تعبر الجبال والسھول والصحاري والبحار الیعیقھا مانع طبیعي أو اصطناعي،
الفائقة التي تتمیز بھا الطائرات عن وسائل النقل األخرى، بحیث أصبحت الكرة  السرعة

قدرة الطائرة على األرضیة عبارة عن مدینة صغیرة تجوبھا الطائرات خالل ساعات، ول
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اجتیاز الحدود السیاسیة للدولة التي أنطلقت منھا، ودخولھا في أجواء دولة أخرى خالل 
وقت إقالعھا من مطار القیام في تلك الدولة، وذلك لسرعة الطائرة  ساعة أو ساعات من

والى جانب  الفائقة التي ال تضاھیھا أي وسیلة أخرى من وسائل النقل والمواصالت،
لسرعة ھناك میزة أخرى، حیث أصبح النقل الجوي أكثر أمنًا وسالمة من طرق عنصر ا

النقل األخرى في العصر الحاضر، وذلك بسبب تقدم تكنولوجیا فن الطیران ووسائل 
األمان فیھ، لذلك فقد اجتمعت في الطیران المدني میزتا السرعة واألمان، وھما صفتان 

  .  النقل والمواصالتالتجتمعان في أیة وسیلة أخرى من وسائل

  :أسباب اختیار الموضوع

معلوم أن الطائرة قد تتعرض إلى مخاطر جسیمة أثناء الرحلة الجویة، وقد تصیب ھذه 
المخاطر المسافرین وأصحاب البضائع بأضرار فادحة، لھذا احتلت مسئولیة الناقل 

 الوطني أو الجوي عن األضرار التي تسببھا الطائرة أھمیة كبیرة سواء على المستوى
الدولي، وتأتي ھذه األھمیة في نظري من جسامة األضرار التي تصیب الغیر أو 
المسافرین من ناحیة، وتلك التي تصیب االستغالل الجوي كنشاط اقتصادي مھم في 
الدولة من ناحیة أخرى، ولھذا تعد مسؤولیة الناقل الجوي من أھم موضوعات القانون 

 واالختالفات فقھًا وقضاء، ولما كانت مسؤولیة الناقل الجوي وأكثرھا إثارة للمشاكل
الجوي من أھم موضوعات القانون الجوي فإن تحدید ھذه المسؤولیة یعد حجر الزاویة 

  .فیھا

     وألھمیة ھذا الموضوع لم تكتِف الدول بمعالجة مسؤولیة الناقل الجوي بما فیھ تحدید 
 ھذه األھمیة فرضت على المجتمع الدولي ھذه المسؤولیة في قوانینھا الداخلیة، بل إن

اللجوء إلى تنظیم ھذه المسؤولیة وتحدیدھا على المستوى الدولي منذ بدایة ظھور النقل 
م ، والتي حددت مسؤولیة الناقل ١٩٢٩الجوي وذلك من خالل إبرام اتفاقیة وارسوا لسنة

 الركاب أو الجوي الدولي في مواجھة المتضررین بحدود قصوى معینة سواء في نقل
  .األشیاء

  :الدراسات السابقة

اإلعفاءات القانونیة : بعنوان ) ٢٠٠٦(دراسة محبوبي محمد وروشام الطاكي_ ١
واالتفاقیة لمسؤولیة الناقل الجوي، بحث منشور على الموقع 

  /http://www.justice.gov.maااللكتروني

راسة أن مسؤولیة الناقل الجوي تقوم بمجرد عدم قیامة بتوصیل المسافر   بینت ھذه الد
سالمًا أو بتسلیم البضاعة سلیمة إلى المرسل إلیھ في المیعاد المحدد، وفي االلتزامات 
الملقاة على عاتق الناقل الجوي، على أنھ في حالة اإلخالل بھا یلتزم بتعویض األضرار 

 یمكن الجزم بأن األضرار التي تصیب األشخاص أو الناجمة عن ھذا اإلخالل، لكن ال
البضائع تكون نتیجة خطأ صادر من الناقل مباشرة إذ قد تتدخل أحیانًا عوامل شتى تكون 

 .سببًا في ھذه األضرار وبالتالي التحلل منھا قد یكون كلیًا أو في جزء منھا

http://www.justice.gov.ma/
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المضرور كسبب إلعفاء     وأشارت ھذه الدراسة إلى أن اتفاقیة فارسوفیا اعترفت بخطأ 
الناقل من المسؤولیة وتمشیًا مع تحقیق مصالح جمیع أطراف عقد النقل الجوي، فقد 

  :یختلف الحكم حسب مساھمة كل منھما في إحداث الضرر على النحو التالي
إذا استطاع الناقل الجوي أن یثبت أن الضرر یعود إلى خطأ المضرور وحده   -  أ

بإمكانھ أن یتوقع حدوث الضرر أو أن یدفعھ، وأنھ لم یرتكب أي خطأ ولم یكن 
 .أي أنھ اتخذ وتابعوه كل التدابیر الالزمة لتفادي وقوع الضرر

أما إذا كان خطأ المضرور لم یكن ھو السبب الوحید للضرر ولكنھ أسھم إلى   -  ب
جانب خطأ الناقل دون أن یستغرق أحدھما اآلخر، فإن قواعد العدالة تلقي 

 .  عاتق الناقلالمسؤولیة بكاملھا على
    وتتفق ھذه الدراسة مع بحثي في بیان مسؤولیة الناقل الجوي التي تقوم بمجرد عدم 
قیامة بتوصیل المسافر سالمًا في المیعاد المحدد، وفي االلتزامات الملقاة على عاتق الناقل 

  .لالجوي، على أنھ في حالة اإلخالل بھا یلتزم بتعویض األضرار الناجمة عن ھذا اإلخال

    ویختلف بحثي عن ھذا أن ھذه الدراسة لیست في النظام السعودي بینما بحثي سیكون 
وفقًا للنظام السعودي، وھذه الدراسة ال مقارنة فیھا بالشریعة، وأضاف بحثي فضًال عما 
سبق بیان إجراءات رفع الدعوى وكیفیة تنفیذه في حالة تحقق مسؤولیة الناقل ولحوق 

 .ضرر بالراكب

مسؤولیة الناقل الجوي الدولي : بعنوان ) ٢٠٠٨(راسة ربضي عیسى غسان د_ ٢
عن الضرر الواقع على األشخاص وأمتعتھم ، كتاب صادر عن دار الثقافة للنشر 

  .والتوزیع، عمان ، األردن

    بحثت ھذه الدراسة في مسؤولیة الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على 
خضع ألحكام اتفاقیة وارسو وتعدیالتھا الالحقة، كموضوع األشخاص وأمتعتھم، والتي ت

لھ تأثیر على حاالت قیام مسؤولیة الناقل الجوي ومداھا وطرق دفعھا، وبینت ھذه 
الدراسة أن أي عملیة نقل سواء بالبر أو البحر أو الجو تحتاج إلى عقد نقل، وعقد النقل 

 وسیلة تنفیذه، كما بینت أن إبرام الجوي ال یختلف عن عقود النقل األخرى إال من ناحیة
 .عقد النقل الجوي الداخلي یخضع لقانون مكان إبرامھ والغالب یكون مكان تنفیذه

 لم تحدد - كجھة تنظم وثائق النقل الجوي-    وأشارت ھذه الدراسة إلى اتفاقیة وارسو
إلى قاعدة كیفیة إبرام عقد النقل الجوي الدولي، وتركت المرجعیة في تطبیق عقد النقل 

اإلسناد في قانون القاضي الذي یعرض علیھ النزاع، ومع ذلك فإن ھذه االتفاقیة ألزمت 
الناقل الجوي تسلیم المسافر تذكرة سفر واستمارة األمتعة مع وضع شروط جزائیة مشددة 
على الناقل الجوي في حالة عدم قیامھ بإصدار وثیقة النقل مستوفیة لكافة الشروط 

  .معلومات الالزمة إلتمام العقدوالبیانات وال
    ویختلف ھذا مع مع بحثي أنھ كتاب ولیس رسالة علمیة وھو وفقًا للقانون اللبناني 

، بعنوان الخطر ٢٠١٧، )  األحمد( محمد سلیمان -٣.بینما بحثي وفقًا للنظام السعودي 
  .الجوي أساسًا لمسؤولیة ناقل األشخاص جوًا
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قل الجوي لألشخاص یرتبط بنقل أناس ال تقارن قیمھم    توصلت الدراسة إلى أن الن
بقیمة البضائع المنقولة، كما أن مسؤولیة الناقل الجوي لألشخاص یجب أن تكون أشد من 

، تضمنت ١٩٢٩مسؤولیتھ وھو ینقل أشیاءا، وعلى الرغم من أن اتفاقیة وارشو لعام 
 التي كانت سائدة حینھا قواعد خففت كثیرا من مسؤولیة الناقل الجوي، نظرا للمبررات

والتي كانت تفقق في حالة الطیران المدني في ذلك الوقت، فقد كانت الطائرات أقل أمانا، 
ولم تكن ھناك نظم متطورة للتأمین، كما أن المستعملین لقطاع الطیران كانوا أقل، 

ي وبالتالي فأن األرباح التي یمكن أن تجنیھا شركات الطیران قد ال تستوعب نفقات أ
حادث جوي، لكن المسألة سرعان ما تغیرت بتغیر حال الطیران المدني واشباع نشاطھ 
واقبال الجمھور علیھ واتساع رقعة التأمین وأنماطھ، واعتماده على طائرات مستحدثة 
أكثر أمانا وجودة، مما أدى الى التغییر في األحكام المتعلقة بمسؤولیة الناقل الجوي 

وعلى الرغم من أن اتفاقات مونتریال . ألشخاص خصوصاعموما، والناقل الجوي ل
، قد شددت من مسؤولیة الناقل الجوي، اال أنھ ١٩٩٩المتالحقة الى نسختھا األخیرة عام 

في تصورنا مازال األمر بحاجة إلى مزید من التشدد، احتراما لكرامة األنسان وتعزیز 
ل ھذا ال یستقیم اال إذا جعلنا الثقة في قطاع الطیران ودعم النقل الجوي لألشخاص، وك

  .األساس الجدید لمسؤولیة الناقل الجوي لألشخاص یكتمن في الخطر الجوي
    ویختلف ھذا مع مع بحثي أنھا تناولت مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع، بینما بحثى 
نطاق مسؤولیة الناقل الجوي للركاب في نظام الطیران المدني السعودي الخطر الجوي 

 لمسؤولیة ناقل األشخاص جوًا، بینما بحثى تناول مسؤولیة الناقل الجوي للركاب أساسًا
  في نظام الطیران المدني السعودي

، "مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع " ، بعنوان )٢٠١٨( دراسة  نعیمة مكاوى ،  -٤
  الجزائر 

اسة القوانین    توصلت الدراسة إلى تعد مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع من أبجدیات در
المتعلقة بالنقل الجوي وأبرز اھتمامات فقھاء قانون النقل الجوي، ففي البدایة كانت الدول 
التي استغلت ھذا النوع من النقل تطبق نظام مستوحى من أنظمة النقل األخرى وخاصة 
النقل البحري، إلى جنب القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القوانین الوطنیة، ھذا 

نظام الذي لم ینسجم مع طبیعة ھذا النوع من النقل األمر الذي أدى إلى تدخل المشرعین ال
 ١٩٢٩فكان نظام وارسو لسنة . أجل إیجاد نظام متوازن بین الناقلین والشاحنین الجویین

الذي استوحت منھ أغلب الدول أحكامھا، كما عدل ھذا النظام مؤخرا نظام مونتریال لسنة 
١٩٩٩.  

 ھذا مع مع بحثي أنھا تناولت مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع، بینما بحثى     ویختلف
  نطاق مسؤولیة الناقل الجوي للركاب في نظام الطیران المدني السعودي

  منھج البحث

اعتمد البحث على أسلوب البحث النوعي التحلیلي لنظام الطیران المدني  .١
 .یة لبیان ھذه المسؤولیةالسعودي والقوانین ذات العالقة واالتفاقیات الدول
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  : اعتمدت في بحثي على األدوات التالیة .٢

األخذ بالرأي الفقھي من كتب الفقھ المعتمدة مع ذكر دلیل كل مذھب أو _  أ
اتجاه ثم المناقشة والترجیح بالدلیل، وھكذا أخذ اآلراء القانونیة من مظانھا 

  .المعتمدة

م اآلیة واسم السورة عزو اآلیات إلى مواضعھا في المصحف بذكر رق_ ب
  .مع كتابتھا بالرسم العثماني

تخریج األحادیث تخریًجا علمیا موجزًا، فإذا كان الحدیث في _ جـ
الصحیحین أو في أحدھما أكتفیت بھ، وإذا كان في غیر الصحیحین أو 
أحدھما، فسأذكُر تخریَجھ من بقیة الكتب الستة، فإن لم أجده فیھا فمن 

طالة والبعد عن اإلكثار في ذكر المصادر التي غیرھا، مراعیًا عدم اإل
خّرجتھ، مع بیان درجة الحدیث من خالل ِذكر كالم المتقدمین أو أبرزھم، 

  .فإن لم أجد اكتفیت بذكر كالم أبرز المعاصرین قدر المستطاع

  .التعریف بالكلمات والمصطلحات الغریبة_           د

  كل، وُیشِكُل فھمھ، وما ال فالضبط ما یحتاج إلى ضبط بالش_           ه

  .التعریف باألماكن المبھمة التي تحتاج إلى تعریف_        و

  خطة البحث

  : یتكون البحث من خمس مباحث ھى على النحو التالى 

  .مفھوم الناقل الجوي: المبحث األول

  ).المسافر(الراكب : المبحث الثاني

  حكم عقد النقل الجوي:المبحث الثالث

  نطاق مسؤولیة الناقل وأساسھا النظامي والشرعي: ابعالمبحث الر

  نوعیة المسؤولیة النظامیة للناقل الجوي:المبحث الخامس

  .حاالت مسؤولیة الناقل الجوي للركاب:المبحث السادس

  .نطاق سریان مسؤولیة الناقل: المبحث السابع

  . تتضمن أھم ما وصل الیھ الباحث من نتائج وتوصیات :الخاتمة
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   األولاملبحث

  مفهوم الناقل اجلوي

 جاء تعریف الناقل الجوي في نظام الطیران المدني للملكة العربیة السعودیة في الفصل 
  :قال المنظم ما نصھ" تعریفات"األول من الباب األول في النظام، والذي عنون لھ ب

 ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یعرض أو یقوم بتشغیل خطوط :الناقل الجوي((
  .)١( ))جویة لنقل الركاب والبرید والبضائع أو أي منھا

الناقل : ((وجاء تأكید ھذا المعنى في الباب العاشر من النظام نفسھ حیث قال المنظم
الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب األحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقیة : الجوي

  .)٢( ))م١٩٦١جواداالخارا لعام 

م لم تضع تعریفا للناقل الجوي الدولي، فاتفاقیة ١٩٢٩اقیة وارسوا لعام ومعلوم أن اتف
م ھي التي وضعت تعریفا للناقل الجوي، وفرقت بین الناقل ١٩٦١جواداالخارا لعام 

كل شخص : ((الناقل المتعاقد بأنھ) فقرة ب(المتعاقد والناقل الفعلي، فعرفت المادة األولى 
فاقیة وارسو ومبرم مع الراكب أو المرسل أو أي عقد نقل خاضع الت یكون طرفًا في

  )).شخص لحساب أي منھما

شخص آخر غیر الناقل : (( من المادة نفسھا فعرفت الناقل الفعلي بأنھ) ج(أما الفقرة 
المتعاقد یقوم بمقتضى إذن من الناقل المتعاقد بكل عملیات النقل، أو بجزء منھا، ولكن 

   )).)٣(متتابعًا بالمعنى المقصود في اتفاقیة وارسولیس بالنسبة لھذا الجزء ناقًال 

                                                           

 .١٠:ني السعودي، الطبعة األولىنظام الطیران المد)  ١(
 .٦٧:نظام الطیران المدني السعودي، الطبعة األولى) ٢(
مسؤولیة الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب، رسالة ماجستیر مقدمة استكماال لمتطلبات ) ٣(

/ للطالبة.م٢٠١١:الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص بجامعة الشرق األوسط سنة
 .٢٧: فالح المطیريوضحة
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  املبحث الثاني

  )املسافر(الراكب 

  .العلو على الشيء:  اسم فاعل من الركب وھو:الراكب في لغة العرب

، ) كارتكبھ(وعال علیھ ) عاله: ركوبا ومركبا) (ركبھ كسمعھ: (ركب ((:قال الزبیدي
كل َشْيء عال َشْیئا فقد : ركب : ((وقال أبو البقاء.)١( ))ى فقد ركب وارتكبوكل ما عل
  .)٢()َركبھ دین: َركبھ َوُیَقال

الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس، وھو علو شيء : ركب ((:وقال ابن فارس
المطي، واحدتھا راحلة، وزیت ركابي، ألنھ : كوبا یركب، والركابشیئا، یقال ركب ر

  .)٣( ))یحمل من الشام على الركاب

 اسم فاعل من السفر، وجمعھ :والمسافر في لغة العربونقصد بالراكب ھنا المسافر، 
مسافرون، وُسمَِّي المسافُر مسافرًا، لكشفھ قناع الكنِّ عن وجھھ، وبروزه إلى األرض 

مِّي السفر سفرًا؛ ألنھ یسفر عن وجوه المسافرین وأخالقھم، فیظھر ما كان الفضاء، وس
: خرجت إلى السفر، فأنا سافر، وقوم سَفٌر مثل: َسَفرُت أسفُر ُسفورًا: خافیًا منھا، ویقال

   .)٤()) راكب ورّكاب، ویجمع السفر على أسفار: صاحٍب، وصْحٍب، وُسفَّاٍر، مثل

طع المسافة، والخروج عن عمارة موطن اإلقامة قاصدًا  فھو ق: أما  السفر اصطالحًا
 في -المسافر–ویقصد بالراكب . )٥(مكانًا بعیدًا مسافًة یصح فیھا قصر الصالة الرباعیة

قاطع المسافة الخارج عن عمارة موطن اإلقامة قاصدًا مكانًا بعیدًا : مجال النقل الجوي
  .لجو في طائرة مسافًة یصح فیھا قصر الصالة الرباعیة عن طریق ا

                                                           

تاج العروس من جواھر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب )١(
 .٥٢١/ ٢، .بمرتضى، الزَّبیدیي، تحقیق مجموعة من المحققین، دار الھدایة

فوي، أبو الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني القریمي  الك) ٢(
 .٤٦٥، . بیروت– محمد المصري، مؤسسة الرسالة - البقاء الحنفیي، عدنان درویش 

، تحقیق عبد السالم ھارون، دار . أحمد بن فارس بن زكریا: معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین  )٣(
 .٤٣٢/ ٢.الكتب العلمیة

، مادة ١ر، بیروت، طمحمد بن مكرم اإلفریقي المصري، ، دار صاد: لسان العرب، ابن منظور)٤(
 .٣٦٨/ ٤: »سفر«

 .٢١٩: معجم لغة الفقھاءـ للدكتور محمد روَّاس) ٥(
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  املبحث الثالث

  حكم عقد النقل اجلوي

 الحالي، بید أنھم باسمھلم یتحدث فقھاء الشریعة اإلسالمیة عن عقد النقل الجوي 
 باعتبارهعالجوا أحكامھ ومسائلھ ، وذلك تحت باب اإلجارة في الشریعة اإلسالمیة، 

    .إجارة على الحمل والنقل عن طریق الجو

 شرعًا من ناحیة العبارة الدالة على العقد، إال أنھم اتفقوا في اإلجارة وقد تعددت تعریفات
  المعنى 

    فلم تورد أغلب تعریفات اإلجارة أقسامھا ضمن التعریف، وفي المقابل أورد بعض 
الفقھاء أقسام اإلجارة في تعریفھم ، وزیادة في البیان نذكر ما أورده الفقھاء من 

  : تعریفات لإلجارة 

وعرفھا المالكیة .)١( تملیك نفع مقصود من العین بعوض:قھاء الحنفیة بأنھا عرفھا ف
  .)٢(بیع منافع معلومة بعوض معلوم : " بأنھا 

عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة بعوض   ":وعرفھا الشافعیة بأنھا 
وا أنھا قسمان أو ضربان بید أن الحنابلة  أوردوا في تعریفھم أقسام اإلجارة وبین.)٣(معلوم 

عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شیئًا فشیئا،مدة معلومة، من : "فقد عرفوھا بأنھا .
  .)٤(" عین معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم

وبعد عرض تعریف كل من الفریقین یتضح لنا أن ما  ذكر من تعریفات ، إن لوحظ 
فمن ناحیة العبارة الدالة على العقد ، إال أن الجمیع متفقون في فیھ التعدد والتنوع ، 

  .عقد یفید تملیك المنفعة بعوض : المعنى المفید بأنھا 

    وبھذا ال خالف جوھري بینھم ، وإنما االختالف في استعمال لفظ بدل لفظ لھ معناه ، 
عریف الحنابلة ، وھذه أو من ناحیة زیادة بیان وتفصیل ألنواع وأقسام اإلجارة ، كما في ت

األقسام وإن لم یصرح بھا باقي الفقھاء ، إال أنھا مراعاة ضمنًا في تعریفاتھم ، أو من 
                                                           

دار : المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الناشر)١(
 .٦/٤.م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : ، الطبعة-بیروت-الفكر

علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي ، لطالب الرباني، أبو الحسنحاشیة العدوي على شرح كفایة ا) ٢(
    .٢/١٩٠. بیروت ، بدون طبعة–العدوي ، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر 

حاشیة عمیرة بكتاب حاشیة قلیوبي وعمیرة ، ألحمد البرسلي عمیرة دار إحیاء الكتب العربیة،  )٣(
٣/٦٧ ،  
قناع،منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى كشاف القناع عن متن اإل)٤(

 . ٣/٥٤٦الحنبلى، دار الكتب العلمیة 
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ناحیة ذكر شروط للمنفعة بزیادة بیان وتفصیل لھا في التعریف عند البعض ، وھي 
  .مراعاة ضمنًا في باقي التعریفات 

ل الجوي من الوجھة الشرعیة وعلى  ضوء التعریفات السابقة یمكن تعریف عقد النق
عقد معاوضة على تملیك :" بتعریف خاص بھ باعتباره قسمًا من أقسام اإلجارة بأنھ

منفعة معلومة مخصوصة بحمل ونقل راكب من مكان آلخر عن طریق الجو لقاء 
  ".أجر معلوم بصیغة 

  :الدلیل من القرآن الكریم

  :لسالمقول اهللا تعالى على لسان إحدى ابنتي شعیب علیھ ا

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ ُّ 

 جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  )١(   َّمض خض حض

أن اهللا سبحانھ وتعالى قص علینا خبر تأجیر موسى : ووجھ االستدالل باآلیة الكریمة ھو
علیھ السالم نفسھ لرعي الغنم بأجرة معلومة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ینسخ، فدل 

وفي ھذه )٢(.َّ يي ىي مي خي حي ُّ : وقولھ تعالى.جارةذلك على جواز اإل

.وھذا دلیل على مشروعیة اإلجارة.اآلیة أمر بإیتاء األجر إذا أرضعت المرأة الطفل  

  :الدلیل من السنة الشریفة

  )) )٣( ))أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ: ((قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

وھذان الحدیثان یدالن .)٤( ))من استأجر أجیرا فلیعلمھ أجره: ((وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .على جواز اإلجارة، ألن فیھما األمر بإعطاء األجیر أجرتھ وإعالمھ بمقدارھا

                                                           

 .٢٧- ٢٦:القصص) ١(
 .٦: الطالق) ٢(
وصححھ األلباني ھناك، . ٢/٧١٧أخرجھ ابن ماجة في سننھ ، كتاب اإلجارة، باب أجرة األجراء،) ٣(

 .٢/٧١٧:قيسنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبدالبا: انظر
الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم بن )٤(

، كتاب ١٤٠٩ الریاض، الطبعة األولى، –عثمان ، تحقیق كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 
 .٢/٣٦٦اإلجارة، باب من كره أن یستعمل األجیر حتى یبین لھ أجره،
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  :الدلیل من اإلجماع

لصالح من الصحابة والتابعین على جواز اإلجارة قبل وجود األصم فقد أجمع السلف ا
ومن وافقھ من الفقھاء المتأخرین، الذین ال یعتبر اجتھادھم صحیحا ألنھ یخالف 

یقول اإلمام الكاساني وأما اإلجماع فإن األمة .النصوص الصریحة من القرآن والسنة
ارة من زمن الصحابة إلى أجمعت على ذلك قبل وجود األصم حیث یعقدون عقد اإلج

یومنا ھذا من غیر نكیر فال یعبأ بخالفھ، إذ ھو خالف اإلجماع، وبھ تبین أن القیاس 
  .متروك ألن اهللا تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتھم إلى اإلجارة ماسة

  :الدلیل من المعقول

جتھم إلى األعیان، وأما دلیل مشروعیة اإلجارة من المعقول فالناس بحاجة إلیھا كحا
لتوفیر السكنى في الدور، واالتجار في المحالت التجاریة والركوب للمسافر وغیره على 
الدواب والسیارات والسفن والقطارات والطائرات، وعمل أصحاب الصنائع بأجر، وال 
یمكن كل أحد عمل ذلك، وال یجد متطوعا بھ، فال بد من اإلجارة لذلك، بل ذلك مما جعلھ 

  .طریقا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع كما قال ابن قدامة في المغنياهللا 
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  املبحث الرابع

  نطاق مسؤولية الناقل وأساسها النظامي والشرعي

  :التالیةسیتم الحدیث عن ھذا المبحث عبر النقاط 

  :األساس النظامي لمسؤولیة الناقل الجوي:    النقطة األولى

ل الجوي على أساس واحد، وإنما شھدت تطورات عدیدة تعكس     لم تبن مسؤولیة الناق
ولما كان الناقل الجوي یتسم بالصفة الدولیة، . النظریات القانونیة التي تسود دول العالم

 القدیمة وضع قواعد دولیة موحدة في مجال مسؤولیة ١٩٢٩فقد حاولت اتفاقیة وارسو 
ان ما شھد ھذا األساس تطورًا كبیرًا بصدور الناقل، فبینت أساسًا قانونیًا معینًا ولكن سرع
  .١٩٩٩ مونتریال الجدیدة عام اتفاقیةالبروتوكوالت المعدلة لالتفاقیة، وبصدور 

 سابقة باعتبارھا   وسوف نعرض أساس المسؤولیة في ظل اتفاقیة وارسو وتعدیالتھا 
األخیرة أحكامھا،  مونتریال المطبقة حالیًا وبمثابة األساس الذي استقت منھ اتفاقیةعلى 

  :وذلك على النحو التالي

أساس مسؤولیة الناقل في االتفاقیات والبروتوكوالت السابقة على اتفاقیة : أوًال
  :١٩٩٩مونتریال 

 أن یتخذوا أحد أسس قانونیة ثالثة لتأسیس ١٩٢٩كان على واضعي اتفاقیة وارسو 
، وتتمثل ھذه األسس )١(لمختلفةمسؤولیة الناقل تعكس قدر االختالف بین النظم القانونیة ا

  :الثالثة في

 وتقوم مسؤولیة الناقل بمقتضاه على الخطأ العقدي، ویعتبر : األساس التعاقدي -١
 التزاما بتحقیق نتیجة ، ومن ثم تقوم مسؤولیتھ بمجرد الحالةالتزام الناقل في ھذه 

السبب حدوث ضرر للراكب أو مجرد التأخیر ، وال تبرأ ذمة الناقل إال بإثبات 
ویتخذ الخطأ العقدي أكثر من صورة فقد یكون واجب . األجنبي الذي ال ید لھ فیھ

 من جانب المضرور، أو خطأ مفترضا بحیث تقوم مسئولیة الناقل بمجرد اإلثبات
  .)١( بضرر أو تلفاألمتعةإصابة الراكب أو 

ام وتقوم مسؤولیة الناقل وفقا لھ على اعتبار أن االلتز: األساس التقصیري  -٢
 سلیمة إلى مكان الوصول وبذل العنایة الضروریة لتحقیق ھذه األمتعةبتوصیل 

وال تنھض مسؤولیة الناقل وفقا لھذا . النتیجة وھو التزام قانوني ال تعاقدي
 أثبت المضرور خطأ الناقل بأنھ أخل بھذا االلتزام القانوني ، إذااألساس إال 

                                                           

 .٢٧٣، ص ٢٠٠٦مصطفى البنداري ، :ن المدني لدولة االمارات العربیة المتحدةقانون الطیرا) ١(
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 بإثبات عدم إخاللھ بااللتزام ، أو أنھ  درأ مسؤولیتھالحالةویجوز للناقل في ھذه 
  .كان من المستحیل علیھ تنفیذ االلتزام

وتقوم مسؤولیة الناقل بمقتضاه بمجرد تحقق ضرر : األساس الموضوعي  -٣
 الخطأ من الناقل، وال یستطیع الناقل نفي مسؤولیتھ إثباتللراكب دون حاجة إلى 

ضرور نفسھ، أو خطأ الغیر فقط وفقا لھذا األساس إال إذا ثبت وجود إما خطأ الم
  .أو السبب األجنبي كلھ

كأساس لمسؤولیة "الخطأ العقدي المفترض"    والواقع أن اتفاقیة وارسو قد تبنت فكرة
  . في الفصل الثالث منھااالتفاقیة من ٢١ إلى ١٧الناقل الجوي حسبما حددتھ المواد من 

قدي، ألنھا تقوم نتیجة إخاللھ بالتزام وتفسیر ذلك أن المسؤولیة تقوم أوًال على الخطأ الع
فرضھ علیھ عقد النقل یتمثل بنقل األشخاص وأمتعتھم بحالھ سلیمة، وفي المیعاد المحدد 

 قد استبعدت المسؤولیة على االتفاقیةمن مطار القیام إلى مطار الوصول، ومن ثم تكون 
  .االتفاقیة وقت إبرام أساس الخطأ التقصیري الذي كانت تطالب بھ الدول األنجلو أمریكیة

 قرینة على خطأ الناقل االتفاقیةوثانیًا مسؤولیة تقوم على الخطأ المفترض، حیث أقامت 
 ، ومن ثم یعفى الراكب من )١( ) من االتفاقیة١٩و١٨و١٧م (بمجرد وقوع ضرر للراكب 

ن إثبات خطأ الناقل، وینتقل عبء اإلثبات إلى عاتق الناقل الذي إذا أراد أن یتخلص م
  .مسؤولیتھ أن یثبت واحدة من اثنتین

  .أنھ وتابعیھ قد اتخذوا كافة االحتیاطات والتدابیر الالزمة لتجنب وقوع الضرر: األولى

 )االتفاقیة من ٢٠م ( انھ كان من المستحیل علیھ وعلى تابعیھ اتخاذ ھذه التدابیر:الثانیة
)٢(.   

قوق الناقلین من ناحیة، وحقوق  وارسو لم تحقق التوازن بین حاتفاقیةوأرى أن نصوص 
المسافرین من ناحیة أخرى، إذ تعتبر ھذه النصوص في صالح الناقلین الجویین على 

 قد سمحت للناقل أن یتخلص من االتفاقیةحساب مصالح مستغلي مرفق النقل، ألن 
، كما حددت مبلغ التعویض بمبلغ أقل من الذي یحصل علیھ بسیطةمسئولیتھ بوسائل 

  .)٣(ئل النقل األخرى بخالف الجويضحایا وسا

 لزیادة االتفاقیة إلى ضرورة تعدیل نصوص الحاجةونظرًا لھذه االعتبارات، ظھرت 
 اتفاقیةحمایة المسافرین في مواجھة الناقلین الجویین، وتحقیقًا لذلك تم تعدیل نصوص 

 غیر أن. ١٩٦٣ والذي دخل دور النفاذ في عام ١٩٥٥وارسو بنصوص برتوكول الھاي

                                                           

 ..٩٤دون سنة للنشر،/ ١٩٩٩رفعت فخري أبادیر ، : الوجیز في القانون الدول)١(
 .١٩١محمد محمد ھاللیة ،دار النھضة العربیھ،:مبادئ القانون الجوي الخاص ) ٢(
 .ئولیة محدودة بمبالغ معینة من التعویضتجدر اإلشارة إلى أن مسئولیة الناقل مس) ٣(
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ھذا البروتوكول لم یغّیر من أساس مسؤولیة الناقل التي ظلت تقوم على أساس الخطأ 
وفي رد فعل غیر موافق على .)١(المفترض، وإنما زاد فقط من قیمة التعویض المستحق

، ھددت الوالیات ١٩٥٥ وارسو على التعدیل الذي جاء بھ بروتوكول الھاي اتفاقیة
 األم بحجة أن األساس االتفاقیةاتفاقیة وارسو وھي  األمریكیة باالنسحاب من المتحدة

. الذي تبناه البروتوكول الجدید ومبلغ التعویض الذي قرره ال یحمیان الركاب حمایة كافیة
لم تعدل ھذه المسائل   مااالتفاقیة من باالنسحاب بخطاب تھدید المتحدةوتقدمت الوالیات 

  .)٢(وفقا لما تراه

 وارسو، نظرت الدول المختلفة اتفاقیةلمتحدة األمریكیة من  الوالیات االنسحابوتجنبا 
 مونتریال السابق على انھ یخل بمبدأ المساواة بین المسافرین مستخدمي مرفق اتفاقإلى 

النقل الجوي، فالمسافر الذي تكون رحلتھ قد بدأت أو انتھت أو رست في أحد المطارات 
ومن ھنا ظھرت الحاجة .فریناألمریكیة یكون في وضع أفضل من غیره من المسا

الشدیدة إلى إعادة المساواة بین المسافرین من خالل برتوكول جدید یتم االتفاق علیھ، 
 مارس ٨، وذلك في ١٩٧١وبالفعل تم االتفاق على بروتوكول جواتیماال سیتي لعام 

 وحاول االتحاد الدولي للنقل بإقناع عدد كبیر من شركات الطیران للموافقة على. ١٩٧١
 مایو ٤ في االتفاقاالتفاق مع ھیئة الطیران المدني األمریكیة، وبالفعل تم توقیع ھذا 

غیر أن ". ١٩٦٦ مونتریال اتفاق"، ویسمى ١٩٦٦ مایو ١٣ ودخل دور النفاذ في ١٩٦٦
 قد اشترط لسریان أحكامھ في المادة األولى منھ أن تكون نقطة مغادرة االتفاقھذا 

 من ١م (لنھائي أو نقطة توقفھا في أرض أمریكیة الطائرة أو نقطة مقصدھا ا
  ).البروتوكول

المسؤولیة الموضوعیة " من أساس مسؤولیة الناقل الجوي بأن جعلھااالتفاقوقد غیر ھذا 
ویترتب على ھذا التعدیل أن مسؤولیة الناقل الجوي تقوم . بدال من الخطأ المفترض"

ن یدفع ھذه المسؤولیة إال بإثبات خطأ بمجرد وقوع الضرر للمسافر، وال یجوز للناقل أ
، )٤(وعلى الرغم من أن ھذا البروتوكول لم ولن یدخل حیز التنفیذ أبدا. )٣(المضرور فقط

 إال أنھ أضاف بعض التجدیدات التي كان لھا أعظم األثر في مسؤولیة الناقل، وأھم ما
وقد شھدت اتفاقیة . جاء بھ ھذا البروتوكول أنھ عدل على أساس مسؤولیة الناقل الجوي

 الذي لم یدخل دور النفاذ، ١٩٧٥وارسو تعدیال أخیرا بصدور برتوكول مونتریال الرابع 
                                                           

 من االتفاقیة، وجاءت بنص جدید ٢٢ من البروتوكول التي حذفت تماما المادة ١١ المادةانظر ) ١(
 .یتكون من خمس بنود

محمد وفاء محمدین، دراسة في :تشدید مسئولیة الناقل الجوي عن األضرار الحاصلة للمسافرین ) ٢(
 .١٣، ١٩٩٩امعة الجدیدة،القضاء األمریكي،دار الج

الفضیل محمد أحمد ، مكتبة دار الجالء، دون سنة  القانون الجوي الخاص، عبد)٣(
 .٢٧٠،ص٣٠٣،بند.للنشر

 وارسو التي تم اتفاقیةوبطبیعة الحال لن یدخل ھذا البروتوكول حیز التنفیذ، ألنھ تعدیل ألحكام ) ٤(
  .الجدیدة مونتریال اتفاقیةإلغاؤھا بصدور 

ت خطأ المضرور بأنھ قد ساھم في وقوع الضرر، أو كان الضرر نتیجة لطبیعة البضاعة ذاتھا أو أثب
 ). من البروتوكول٥/٢م(
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  :في أمرینویتمثل الجدید الذي أتى بھ البرتوكول 

 أنھ وسع المسؤولیة الموضوعیة للناقل الجوي، وذلك بأنھ في حالة األضرار  .١
بذلك دور الخطأ المفترض التي تحدث لألمتعة مثل الھالك أو التلف، وتقلص 

كأساس لمسؤولیة الناقل، إذا لم یعد ینطبق إال في حالة التأخیر فقط في إنجاز 
  ). من ھذا البرتوكول٢ و٤/١م (النقل إذا كان نقل أشخاص 

 أنھ حدد في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منھ حاالت دفع المسؤولیة على سبیل  .٢
  : )١(الحصر والتي تتمثل في 

  .بیعة البضاعة أو عیب ذاتي فیھا ط  -  أ

  . سوء تغلیف البضاعة من جانب شخص غیر الناقل أو تابعیھ أو وكالئھ  -  ب

  .  عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح-جـ

  عمل من أعمال السلطة العامة قامت بھ بشأن دخول البضاعة أو خروجھا أو -د
  .عبورھا

ن أساس المسؤولیة وإنما مد نطاق والخالصة أن بروتوكول مونتریال الرابع لم یغیر م
المسؤولیة الموضوعیة من نقل األشخاص إلى نقل البضائع أیضًا، كما أنھ حدد وسائل 

  .)٢(دفع ھذه المسئولیة وإن كان قد وسع منھا

  : ١٩٩٩أساس المسؤولیة في اتفاقیة مونتریال : ثانیًا

 ٢٠٠٣ نوفمبر٤فیذ في  مونتریال أصبحت منذ دخولھا حیز التناتفاقیةذكرت سابقًا أن 
 اتفاقیة الدولیة المطبقة حالیا في مجال النقل الجوي وانتھت بذلك أحكام االتفاقیةھي 

  . لم تدخلأووارسو القدیمة وتعدیالتھا المختلفة سواء التي دخلت منھا دور النفاذ 

 االتفاقیةوالواقع أن أساس مسؤولیة الناقل الجوي قد تعدلت كلیًا في ظل أحكام ھذه 
  :الجدیدة، حیث فرقت بین الحاالت اآلتیة

بالنسبة لحاالت التأخیر في نقل الركاب أو األمتعة، فإن أساس المسؤولیة في ھذه  .١
 من االتفاقیة ١٩(الخطأ العقدي المفترض الذي یقبل إثبات العكس مادة" ھوالحالة

."(  

                                                           

 من االتفاقیة ویستبدل بھا ١٨تحذف المادة "تتضمن ھذه المادة خمسة بنود وتبدأ بعبارة ) ١(
 .راجع البروتوكول..."مایلي

،بند ٢٠٠٤مد فرید العریني ، ،دار الجامعة الجدیدة مح:راجع في ھذا المفھوم، القانون الجوي) ٢(
 .٣١٥،ص ١٥٢
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علت بالنسبة لحالة األضرار التي تلحق باألمتعة المسجلة، فإن االتفاقیة ج .٢
 ١٨مادة (قوامھا الضرر "مسؤولیة موضوعیة"مسؤولیة الناقل عن ھذه األضرار

 األمتعة(أما بالنسبة لألضرار التي تصیب األمتعة غیر المسجلة ). االتفاقیةمن 
م (،فتقوم مسؤولیة الناقل الجوي مع أساس الخطأ واجب اإلثبات )الشخصیة

١٧/٢.(  

من وفاة أو إصابة أو جرح، فقد  بالنسبة لألضرار التي تصیب المسافرین  .٣
 نظامًا ذو مستویین، لكل مستوى أساس قانوني معین، ففي االتفاقیةوضعت 

المستوى األول الذي یطالب فیھ المضرور بتعویض ال یتجاوز مائة ألف وحدة 
 من ٢١/٢مادة "(المسؤولیة الموضوعیة"نقد، یكون أساس المسؤولیة ھنا ھو 

  ).االتفاقیة

 الجدیدة جمعت األساسین القانونیین معًا، فأخذت بالخطأ االتفاقیةك إلى أن       ومفاد ذل
التأخیر في نقل الركاب أو األمتعة، وحالة الضرر التي : العقدي المفترض في حالتین ھما

 المسؤولیة الموضوعیة في االتفاقیةتصیب المسافرین في مستواھا الثاني، وقد طبقت 
ق باألمتعة، واألضرار التي تصیب المسافرین في األضرار التي تلح: حالتین ھما

  .مستواھا األول

  :األساس الشرعي لمسؤولیة الناقل الجوي: النقطة الثانیة 

یعتبر النقل الجوي عقد بین الناقل الجوي والمستفید والبد للناقل الجوي من االلتزام الذي 

 )١( َّىق يف ىف يث ىث ُّ   أوجبھ على نفسھ بالعقد، ویقرر ذلك قولھ تعالى

 عقد النقل الجوي وأیضا. )٢(.َّ مس خس  حس جس مخ جخمح جح ُّ  : وقولھ تعالى

:لھ أربع حاالت اإلسالمیة یعتبر عقد مع أجیر مشترك، واألجیر المشترك الشریعةفي   

أن یقع الضرر بفعلھ مع تعدیھ أو تفریطھ، فإنھ یضمن عند عامة  :الحالة األولى
  .)٣(الفقھاء

ینبغي اإلقتصار علیھ شرعًا وعرفًا،  مجاوزة ما: راد بھوالتعدي یطلق عند الفقھاء وی
  .وغالبا ما یرد التعدي عند الفقھاء في صورة فعل

 تأخیرًا خارجًا عن المعتاد أو یلغیھا الرحلة أن یؤخر :وصورة تعدي الناقل الجوي ھنا   

                                                           

 .١:المائدة) ١(
 .٣٤:اإلسراء) ٢(
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار )٣(

 .٤/٢١٠م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الكتب العلمیة، الطبعة
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 شروط لغیر ضرورة، مثل تأخیره أو إلغائھ لھا لقلة عدد المسافرین، أو ما یطلق علیھ في
  .فإنھ یضمن"التأخیر أو اإللغاء العائد ألسباب تجاریھ: "التذاكر

 أو الرحلة الالزمة للطائرة، فیؤخر الدوریة الصیانة إجراءأن یقصر في :وصورة تفریطھ
  . التي كان یمكن لھ تفادیھا، فإنھ یضمن كذلكالفنیةیلغیھا لھذه األسباب 

 تعد أو تفریط منھ، فإنھ یضمن، وتضمینھ أن یقع الضرر بفعلھ من غیر:الحالة الثانیة 
  .)١( الشرعیةالسیاسیةھنا من باب 

 فإنھ الرحلةفإذا حصل طارئ فني أو نحوه رغم اتخاذ الناقل الجوي العنایة الالزمة فأخر 
 لیست مستحیلة التوقع، وال الفنیةضامن أیضا، ألن مرد ذلك لفعلھ، فكثیر من الطوارئ 

ن تفادیھا بمزید من الحرص والمتابعة، وبناء على ذلك ال مستحیلة الدفع، إذ باإلمكا
  . لیدفع بھا مسؤولیتھ عن التأخیرالمعتادةیسوغ للناقل الجوي التمسك بھذه الطوارئ 

أن یقع الضرر بغیر فعلھ وقد أمكنھ التحرز منھ، كاألعاصیر، أو األمطار : الحالة الثالثة
 في موعدھا، وذلك ببذل مزید من لرحلةا التي یمكن لھ توقي عواقبھا وإجراء الغزیرة

األسباب التي تمكنھ من ذلك ولكنھ لم یفعل، فإنھ یضمن أیضا على الراجح من أقوال 
  .)٢(العلماء

 إذا كان الضرر بغیر فعلھ ولم یمكنھ التحرز منھ، كاألعاصیر الغالبھ، :الحالة الرابعة
  .)٣(ضمان التي الیمكن توقي عواقبھا فیسقط عنھ الالشدیدةوالریح 

                                                           

 .٢/٣٢٤:، تبصرة الحكام البن فرحون٢٠١: رابلسيالط:معین الحكام ) ١(
 .١/١٠٠:، مجمع الضمانات للبغدادي٤/٢١١:الكاساني:بدائع الصنائع ) ٢(
 .المراجع السابقة) ٣(



 - ٥٩٠ -

  املبحث اخلامس

  نوعية املسؤولية النظامية للناقل اجلوي

  

لمعرفة المسؤولیة النظامیة للناقل الجوي ینبغي أن ننظر إلى أساس تلك المسؤولیة 
والتي تتمثل في األسس الثالثة آنفة الذكر، وھي التعاقدي والتي تقوم مسؤولیة الناقل 

ام الناقل في ھذه الحالة التزامًا بتحقیق نتیجة ، بمقتضاه على الخطأ العقدي، ویعتبر التز
ومن ثم تقوم مسؤولیتھ بمجرد حدوث ضرر للراكب أو مجرد التأخیر ، وال تبرأ ذمة 

ویتخذ الخطأ العقدي أكثر من صورة . الناقل إال بإثبات السبب األجنبي الذي ال ید لھ فیھ
ًا بحیث تقوم مسئولیة  من جانب المضرور، أو خطأ مفترضاإلثباتفقد یكون واجب 

، واألساس التقصیري وتقوم )١( بضرر أو تلفاألمتعةالناقل بمجرد إصابة الراكب أو 
 سلیمة إلى مكان الوصول األمتعةمسؤولیة الناقل وفقا لھ على اعتبار أن االلتزام بتوصیل 

ض وال تنھ. وبذل العنایة الضروریة لتحقیق ھذه النتیجة ھو إلتزام قانوني ال تعاقدي
 أثبت المضرور خطأ الناقل بأنھ أخل بھذا إذامسؤولیة الناقل وفقًا لھذا األساس إال 

 بااللتزامویجوز للناقل في ھذه الحالة درأ مسؤولیتھ بإثبات عدم إخاللھ .  القانوني االلتزام
، واألساس الموضوعي الذي تقوم مسؤولیة االلتزام، أو أنھ كان من المستحیل علیھ تنفیذ 

وال .  بمقتضاه بمجرد تحقق ضرر للراكب دون حاجة إلى إثبات الخطأ من الناقلالناقل
یستطیع الناقل نفي مسؤولیتھ وفقا لھذا األساس إال إذا ثبت وجود إما خطأ المضرور 

  .نفسھ، أو خطأ الغیر فقط، أو السبب األجنبي كلھ

للنقل الجوي ونخلص إلى أن النقل الجوي عقد بین الناقل الجوي والمستفید والبد 
من اإللتزام الذي أوجبھ على نفسھ بالعقد ، وینتج عن ذلك أن نوعیة المسؤولیة النظامیة 
للناقل الجوي مسؤولیة عقدیة، والمسؤولیة ھي حالة الشخص الذي أخل بواجب قانوني 

: والذي یتعین علیھ التنفیذ العیني أو التنفیذ بمقابل أي التعویض وأركان المسؤولیة ھي
  )٢(. ، والضرر، والعالقة السببیة بینھماالخطأ

                                                           

 .٢٧٣، ص ٢٠٠٦مصطفى البنداري ، :قانون الطیران المدني لدولة االمارات العربیة المتحدة) ١(
عادل محمد خیر، البعة . د: ئولیة وحدود التعویضمسئولیة الناقل الجوي وآلیة دعوى المس) ٢(

 .٤٢م بدون دار للنشر، ص ٢٠٠١األولى،
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  املبحث السادس

  حاالت مسؤولية الناقل اجلوي للركاب

  ینقسم النقل الجوي إلى نقل أشخاص، ونقل أمتعة، ولكل من النوعین

أحكامھ الخاصة، ونًظرا إلى أن الناقل الجوي قد یخل بإلتزام یفرضھ علیھ عقد نقل 
 تقام فیھا المسؤولیة على الناقل الجوي مختلفة، األشخاص، وكانت ھذه الحاالت التي

وأحكام ھذه المسؤولیة تختلف بإختالف نوع اإللتزام فسوف یتم تقسیم حاالت مسئولیة 
الناقل الجوي للركاب إلى مسئولیتھ في حالة نقل األشخاص، ومسئولیتھ في حالة نقل 

أخر الناقل في إنجاز األمتعة ، و باإلضافة إلى ھذین النوعین یجب التعرض لحاالت ت
النقل أیًا كان نوعھ، ولھذا فسوف یتم تقسیم ھذا المبحث إلى ثالثة حاالت على النحو 

  :التالي

  .مسئولیة الناقل الجوي في حالة وفاة الراكب أو إصابتھ: الحالة األولى

: من أھمھامعلوم أن عقد النقل الجوي لألشخاص یفرض على الناقل إلتزامات عدیدة، 
سافر سلیمًا آمًنا من مطار المغادرة إلى مطار المقصد النھائي في المیعاد المتفق نقل الم

  .علیھ، ویسأل الناقل عن أیة أضرار تحدث للمسافر أثناء فترة النقل

 ومعلوم أن المملكة العربیة السعودیة منضمة إلى المعاھدات الدولیة المشھورة وھذه 
النقل الجوي الدولي والداخلي لألشخاص المعاھدات التي انضمت إلیھا تطبقھا على 

 من نظام الطیران المدني للمملكة على أن تكون ١٣٤واألمتعة كما نصت علیھ المادة 
مسؤولیة الناقل الجوي في عالقتھ مع الراكب مسؤولیة تعاقدیة وفقًا لعقد النقل الجوي 

وقد . )١(المملكةالمبرم مع كل منھما وتخضع ألحكام المعاھدات الدولیة المنضمة إلیھا 
على تحدید مسئولیة الناقل في حالة إخاللھ بسالمة ١٩٩٩حرصت اتفاقیة مونتریال 

یكون الناقل مسئوًال عن الضرر الذي ینشأ في "  منھا بقولھا ١٧/١١الراكب في المادة 
حالة وفاة الراكب، أو تعرضھ إلصابة جسدیة بشرط أن تكون الحادثة التي سببت الوفاة 

 قد وقعت فقط على متن الطائرة، أو أثناء عملیة صعود الركاب، أو أو اإلصابة
ویتبین بوضوح من ھذا النص أنھ یقیم مسئولیة الناقل الجوي عن األضرار ". نزولھم

  :التي تقع للمسافرین إذا توافرت ثالثة شروط ھي

  . أن تقع حادثة -١

  . أن تقع الحادثة خالل فترة النقل -٢

                                                           

 .٦٧:نظام الطیران المدني للمملكة) ١(
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  .مسافر أو إصابتھأن یتسبب عن الحادثة وفاة ال -٣

  :ولتوضیح المقصود بھذه الشروط الثالثة أقول

 .حادثة تقع  أن :األول الشرط

قد  النقل أثناء الراكب أصابت التي األضرار تكون أن صراحة مونتریال إتفاقیة اشترطت
 الجوي، الناقل مسئولیة أمرًا ضروریًا لتبدأ الحادثة وجود كان حادثة، وإذا نتیجة جاءت

 أدلى الوضع، ھذا الدولي، وإزاء المقنن من اھتمامًا یلق لم أمر المقصود بھ دتحدی فإن
 .بھا المقصود تحدید بدلوه في والقضاء شراح القانون من كل

تحدد  التي اإلتجاھات تقسیم یمكن فإنھ الصدد، ھذا في قیلت التي اآلراء تعدد ورغم
أن  إلى التنویھ یجب االتجاھین ھذین عرض قبل أنھ بید إتجاھین، إلى بالحادثة المقصود
 الجدیدة، مونتریال اتفاقیة ظل في أھمیتھ لھ  أمر)١( بالحادثة المقصود لتحدید التصدي

 .)٢(الدولي الجوي الناقل مسئولیة لقیام تعد شرًطا ألنھا

مضیق،  اتجاه :اتجاھین إلى الحادثة صفة تحدید تتنازع التي االتجاھات نقسم أن ویمكن
 .موسع وآخر

 :المضیق االتجاه: ًالأو

 وتكون مرتبطة النقل عملیة عن ناتجة واقعة كل " بأنھا الحادثة االتجاه ھذا أنصار یعرف
تكون  أن الحادثة لوجود یشترط أنھ في االتجاه ھذا ضیق ، ویظھر "الجوي باإلستغالل

 يف تدخل فال كذلك الواقعة تكن لم فإن الجوي، االستغالل أو بالنقل مرتبطة الواقعة
 ترتب ولو حتى اإلتفاقیة في المقررة التعویض أحكام علیھا تنطبق وال مفھوم الحادثة

                                                           

لم یكن لتحدید معنى الحادثة أھمیة كبیرة في ظل اتفاقیة وارسو وحتى صدور اتفاق مونتریال لعام ) ١(
الناقل الجوي على أساس الخطأ المفترض وتفسیر ذلك أن اتفاقیة وارسو بنت مسئولیة  . ١٩٦٦

الذي یجیز للناقل درء مسئولیتھ إذا اثبت أنھ لم یخطأ ھو أو أحد تابعیھ، أو أنھم اتخذوا االحتیاطات 
في ظل ھذا . الكافیة لدرء الضرر أو كان من المستحیل علیھم اتخاذ ھذه التدابیر وھذه االحتیاطات

ة شدیدة للناقلین إلى تحدید المقصود بالحادثة؛ ألنھم األساس من المسئولیة لم تكن ھناك حاج
اعتمدوا في نفي مسئولیتھم على إثبات عدم وجود خطأ من جانبھم ، ومن ثم لم تكن تعنیھم كثیرا 

 الذي بني مسئولیة - ١٩٦٦غیر أنھ قد ظھرت الحاجة بصدور اتفاق مونتریال . مسألة الحادثة
 من جدید إلى تحدید -) من االتفاق٢/١البند رقم (وضوعیة الناقل الجوي على أساس المسئولیة الم

فھذا االتفاق قد قلص كثیرا من وسائل دفع المسئولیة مما حث الناقلین إلى . المقصود بالحادثة
البحث عن نفي صفة الحادثة حتى تنتفي مسئولیتھم، ومن ھنا ظھرت الحاجة الشدیدة إلى وضع 

–مسؤولیة الناقل الجوي : انظر.با النتفاء مسئولیة الناقلتعریف للحادثة التي تصلح أن تكون سب
 .١١ في الھامش رقم ٩:- األساس والحاالت وطرق الدفع

 ..٩، -األساس والحاالت وطرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي ) ٢(
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 .التعویض في العامة للقواعد تخضع وإنما ، )١(ضرره أو وفاة المسافر علیھا

 :الموسع االتجاه :ثانیًا

معتادة  غیر فجائیة واقعة " كل على ینطبق الحادثة وصف أن االتجاه ھذا أنصار یرى
 الواقعة تكون أن االتجاه ھذا أنصار یشترط وال.  " المضرور الشخص عن خارجة

 المسافر الشخص عن مستقلة أو خارجة الواقعة فما دامت الجوي، مرتبطة باإلستغالل
 ولو حتى عنھ ویسأل الناقل، إلى ینسب أن یجب الواقعة ھذه تسببھ فأي ضرر المضرور،

  .)٢(النقل بنشاط مرتبطة الحادثة تكن لم

أشیاء  وسقوط والقرصنة، الطائرات خطف حوادث أن المفھوم ھذا إعمال على یترتبو
 على الساخنة القھوة من فنجان سقوط أو المقاعد، على جلوسھم أثناء الركاب على

 أصاب مما للطائرة مفاجئ وھبوط أمامھ، التي المعلقة المنضدة على بعد وضعھ الراكب
 آخر على راكب واعتداء ، آخر راكب لىع مخمور راكب ، وسقوط بالصم المسافر

 فأصیب الركاب بین الرعب أثار مما الطائرة متن على بوجود قنبلة واإلنذار بالضرب،
 في الحادثة قبیل من تعد وغیرھا األمثلة ھذه كل اندفاع اآلخرین، نتیجة بضرر بعضھم
 أثناء ووقعت وثھاحد في یتدخل لم الراكب مادام ھذا الرأي ألنصار وفًقا االتفاقیة مفھوم

  .)٣( الطیران

  :النقل فترة أثناء الحادثة  وقوع :الثاني الشرط

الجوي، وتفسیر  الناقل مسئولیة فیھ تبدأ الذي الزمني النطاق الواقع في الشرط ھذا یحدد
 نحدد أن البد ثم ومن ، المسافرین سالمة بضمان األصل بحسب ملتزم الناقل أن ذلك

  .المسافرین ھؤالء سالمة تھدد التي األضرار عن مسئوًال ناقلال فیھا یعد اللحظة التي

 الحادث بأن الزمني النطاق ھذا ١٩٩٩ مونتریال إتفاقیة من١/ ١٧ المادة حددت  وقد
 أو الركاب صعود عملیات من عملیة أیة أثناء أو الطائرة، متن على فقط یقع أن یجب

  .)٤(نزولھم

 قریبة بمصطلحات ذلك عن عبر فقد اریة اإلماراتي،التج المعامالت بقانون یتعلق فیما أما
 أثناء أو الجوي النقل أثناء بأنھ الزمني النطاق ھذا حددت التي  منھ٣٥٥ المادة وردت في

  .الطائرة من نزولھ أو الراكب بصعود العملیات الخاصة

 فترةال أن الدولیة اإلتفاقیة ونص اإلماراتي التجاریة المعامالت قانون نص من    ویتضح

                                                           

 . وما یلیھا٨٠.م، من منشورات جامعة حلب٢٠٠١الوجیز في القانون الدولي، محمود مرشحة، )١(
 .١٩١:، ص٩١بند : ٢٨٧: ص٣٢٢بند : الخاص الجوي، عبدالفضیل محمد أحمدالقانون) ٢(
 .١٠:-األساس والحاالت وطرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي ) ٣(
 .١٣:-األساس والحاالت وطرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي ) ٤(
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 الطائرة وجود مرحلة على فقط تقتصر ال بالسالمة االلتزام خاللھا التي یسري الزمنیة
 على " عبارة أن الطائره، والواقع من والھبوط الصعود عملیات تمتد إلى وإنما الجو، في

 محل تكن ولم في مفھومھا، صعوبات تثر لم "الجوي النقل أثناء" أو " الطائرة متن
 فیھا الطائرة تحلق التي الفترة أنھا على استقر أنھ إذ راح األنظمة،ش تفسیرات اختالف

على  الركاب فیھا یكون التي الفترة كذلك وتتضمن الجو، في وجودھا أثناء أي الجو؛ في
 حالة في سواء للطیران، سبیلھا في األرض على المطار في رابضة وھى الطائرة متن

 أنھ غیر )١(اإلقالع ممر إلى طریقھا خذتأ المطار أرض على تحرك حالة أو في سكون
 وردت في التي ونزولھم الركاب صعود عملیات عبارة أثارت ذلك من العكس على

 ویزید بھا، المقصود تحدید في كبیرة صعوبة التجاریة المعامالت وقانون الدولیة اإلتفاقیة
 هھذ معنى تحدید عن الدولیة اإلتفاقیة سكوت بھا المقصود تحدید من صعوبة
  .)٢( المصطلحات

تفسیرات شراح القانون واألحكام  إلى اللجوء من مفر ال تشریعي، تفسیر غیاب وفي
 ضوء في والھبوط بالصعود المقصود تفسیر ضرورة على القضائیة، وتتوحد اآلراء

 الھدف ھذا أن شك وال بالسالمة، بالضمان اإللتزام أجلھا تقرر من التي والغایة الھدف
 حالة في المسافرون یعتبر ولھذا بالطیران، المخاطر المرتبطة من فرالمسا حمایة ھو

 قبل أما الطیران، لمخاطر یعرضھم مما الناقل الجوي وإمرة وصایة تحت ماداموا إقالع
   .)٣( إقالع حالة في یعدون ذلك فال

 المطار في المسافرین لتجمع المعد المكان المسافرین بمغادرة تبدأ اللحظة أن ھذه والشك
 ھبوط حالة في بالمثل ویعتبرون الطائرة، إلى صعودھم حتى الناقل في صحبة ویكونوا

  .)٤(الوصول مطار إلى ودخولھم الناقل صحبة في الطائرة على سلم نزولھم أثناء

التي  أو التجمع مكان إلى الركاب دخول تسبق التي الفترة أن التفسیر ھذا على  ویترتب
 وفًقا المسافرین سالمة بضمان الناقل فیھا یلتزم ال الوصول مطار إلي دخولھم تلي

 مكان تجمع رحیلھم من تبدأ االلتزام لھذا الزمنیة فالفترة مونتریال، اتفاقیة ألحكام
 .الوصول مطار صحن بدخولھم وتنتھي المسافرین،

 يالت األحداث مونتریال اتفاقیة ألحكام وفًقا الناقل یسأل عنھا ال التي الحوادث أمثلة ومن
 السفر حقائب تسلمھ أثناء أو الخاصة، القیام بسیارتھ مطار إلى المسافر ذھاب أثناء تقع
 جلوسھ أثناء أو الوصول، مطار عند مغادرتھ أو النھائي، المقصد أو الوصول مطار في
 قیامھ أو المطار، في الموجودة فروع البنوك مع التعامل أثناء أو مستقبلیھ، أو مودعیھ مع

                                                           

 .٣١رفعت فخري أبادیر ،: الوجیز في القانون الدول) ١(
 .١٣:-األساس والحاالت وطرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي ) ٢(
 .١٩٧: ص٩٢بند : القانون الجوي الخاص، عبدالفضیل محمد أحمد ) ٣(
 .٣٢٣:، ص٣١٢بند : قانون الطیران التجاري) ٤(
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  .)١(الحرة السوق في تسوقھ المطار، أو صحن في الموجودة الكبائن من ونيتلیف بإتصال

 :للمسافر ضرر وقوع : الثالث الشرط

 أثناء تقع التي الحادثة تؤدي أن الناقل مسئولیة إلقامة اإلتفاقیة تشترط أن المنطقي من
نتریال  من اتفاقیة مو١٧/١ المادة عبرت وقد المسافر، ھذا تصیب أضرار إلى النقل فترة

  .جسدیة إلصابة تعرضھ أو الوفاة بحاالت المسافر یصیب أن یجب الذي عن الضرر

 األضرار البدنیة عبارة فإن بھا، المقصود تحدید في مشكالت أیة تثیر ال الوفاة كانت وإذا
قرصنة  عملیات انتشار أن ذلك وتفسیر .المشكالت من العدید أثارت قد الجسدیة أو

 األضرار بكثیر تفوق قد للركاب تحدث أدبیة أضرار لیھا منع یترتب وما الطائرات
 .الدولیة اإلتفاقیة عبارة في الوارد "جسدي " مصطلح تحدید في أثارت الجدل البدنیة،

 المعنویة األضرار لیشمل المصطلح ھذا یتسع ھل :كالتالي ھنا ھو یثار الذي والتساؤل 
 ھل أوضح وبمعنى الجسدیة؟ ضراراأل یتعدى ال ضیق بحیث بشكل یفسر أنھ أم أیضا،
 وجود عدم عنھ؟ إزاء التعویض یجب أدبیًا بالضرورة ضررًا یتضمن الجسماني الضرر

 ھذا التساؤل على اإلجابة في شراح القانون آراء انقسمت الصدد، ھذا في تفسیر نظامي
 :اتجاھین إلى

ویقصره  " جسدي وأ بدني " مفھوم في التوسع یرفض الذي االتجاه وھو : األول االتجاه
 ویحتج المعنویة، دون الجسدیة المادیة األضرار وھو منھ الواضح المعنى على فقط

 األضرار صراحة یستبعد النص أن ویرون اإلتفاقیة، نص بوضوح ھذا االتجاه أنصار
  .)٢( علیھا صراحة ُنص قد كان وإال تطبیقھ مجال من المعنویة

األضرار  لتشمل الجسدیة اإلصابة مفھوم في سعیو الذي االتجاه  وھو :الثاني االتجاه
 اإلتفاقیة علیھا تقوم التي األسس مع یتمشى األخیرة عن التعویض أن إذ أیضا، المعنویة

 بالضرورة یشمل الجسدي الضرر  أن)٣( الدولي التوحید من المنشود ویحقق الغرض
  .أدبیًا ضررًا

  :عن فقد أو تلف األمتعة التي بحوزة المسافر مسئولیة الناقل : الحالة الثانیة

وفي  سلیمة األمتعة بتوصیل التزاما الناقل عاتق للركاب على الدولي النقل عقد یلقي
                                                           

 ،٢٨٧:، ص٣٢٢، بند ٢٠٠٤محمد فرید العریني ، ،دار الجامعة الجدیدة : القانون الجوي)١(
فعت فخري أبادیر، مدى مسئولیة الناقل الجوي وفًقا التفاقیة ر. انظر في تفصیل ھذین االتجاھین، د) ٢(

وارسو عن األضرار التي یتحملھا الركاب من عملیات من جراء اختطاف الطائرات وأعمال 
فاروق .  ؛ د٥٩ ، ص ١٩٨٣العنف التي تقع داخل المطارات، مجلة المحامي، السنة السادسة، 

دراسة في اتفاقیة فارسوفیا والبروتوكوالت : لدولي أحمد زاھر، تحدید مسؤولیة الناقل الجوي ا
 ٢ ، ص ٢٨١ ، بند ١٩٨٦المعدلة لھا، دار النھضة العربیة، 

 .٢: ص٩٣: بند: الرأي القانون الجوي الخاص، عبدالفضیل محمد أحمد ھذا عرض في انظر) ٣(
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األمتعة أو  ھلكت فإذا" األمتعة سالمة ضمان التزام " یسمي ما وھذا علیھ، المتفق الوقت
 عبرت وقد .االلتزام ھذا نفیذبت إلخاللھ الناقل مسئولیة فتقوم جزئي، أو كلي تلف تلفت

 یكون " بقولھا أكثر بتفصیل اإللتزام ھذا عن ١٩٩٩ مونتریال إتفاقیة من ١٨المادة 
 بشرط تعیبھا أو ضیاعھا أو البضائع تلف حالة في ینشأ الذي عن الضرر مسئوًال الناقل

  ".الجوي النقل خالل فقط وقع قد النحو ھذا على الضرر الذي ألحق الحدث یكون أن

 " الجوي النقل خالل أو أثناء " بعبارة المقصود تحدید على مونتریال إتفاقیة حرصت وقد
 النحو على الناقل فیھا مسئولیة وتنتھي تبدأ التي الزمنیة الفترة ضوئھا في یتحدد والتي
  .حاًال سنراه الذي

  :المسئولیة انعقاد شروط

أنھ یشترط . ٤، ٣، ١ فقراتال خاصة مونتریال إتفاقیة من ١٨ نص من بوضوح یستبین
الضرر  ھذا یقع أن المنقولة، لألمتعة یحدث ضرر أو عیب أي عن الجوي الناقل لمسائلة
 :ھي شروط ثالثة توافر یجب ثم ومن الجوي، النقل مدة أثناء حادث نتیجة

 حادث یقع  أن -١

 الجوي النقل خالل الحادث ھذا یقع  أن -٢

 ضرر األمتعة یلحق  أن -٣

  :ادثالح : األول الشرط

لم  – وارسو اتفاقیة غرار على – مونتریال اتفاقیة أن إلى اإلشارة تجدر بدء ذي بادئ
نقل  حالة وفي األشخاص نقل حالة في الضرر سبب عن للتعبیر واحدًا مصطلحًا تستخدم
 مسئولیة الناقل تعالج التي االتفاقیة من ١٧ المادة نجد ، األشخاص نقل حالة ففي األمتعة،
 الناقل مسئولیة تعالج التي االتفاقیة ذات من ١٨ المادة أما " الحادثة " حمصطل تستخدم
 . " الحدث " مصطلح فتستخدم واألمتعة البضائع نقل مجال في الجوي

أن  األشخاص أم ونقل الركاب نقل حالة في موحد مفھوم للحدث ھل نتساءل أن ولنا
 نقل في الحادث بعبارة عةالواق عن عبروا عندما صواب على كانوا االتفاقیة واضعي

 التعبیر في االختالف ھذا ھل آخر وبمعنى األمتعة ؟ نقل في الحدث األشخاص وبعبارة
 الحادثة مفھوم في اختالفًا یعكس بحیث مقصود، اإلتفاقیة واضعي من جانب الواقعة عن
 في اختالًفا یعكس ال الذي األلفاظ في تنوع بمجرد یتعلق أن األمر أم الحدث، عن



 - ٥٩٧ -

  .)١(؟ مفاھیمال

 الذي یظھر لي أن ھذا التغایر في المصطلحات مقصود من واضعي اإلتفاقیة، فالحدث 
 الخاصة بنقل األمتعة لھ معنى أعم وأشمل من الحادثة في مفھوم ١٨في مفھوم المادة 

 الخاصة بنقل األشخاص، وتفسیر ذلك أن الحدث كل فعل یسبب ضررا ١٧المادة 
ا سواء كان ھذا الفعل متصل بعملیة النقل أم ال، أما الحادثة في لألمتعة بھالكھا أو تلفھ

مجال نقل األشخاص فھي الفعل الذي یقع أثناء فترة الطیران ویضر بجسد المسافر 
  .مباشرة ویكون متصًال بعملیة النقل

وتطبیًقا لذلك، یعتبر الناقل في مجال نقل األمتعة مسئوًال عن تلف الزھور التي ذبلت 
حة كریھة انبعثت من أمتعة أخرى مشحونة، ویسأل عن ضیاع أو سرقة بسبب رائ

  .)٢(األمتعة من مبنى مطار المغادرة أو المقصد النھائي

  :أن تكون الواقعة أثناء فترة النقل الجوي: الشرط الثاني

على خالف حالة وفاة األشخاص وإصابتھم، حددت االتفاقیة الدولیة وكذلك القانون 
 الذي یتم في ضوئھ تحدید ما إذا كانت الواقعة التي تصیب األمتعة قد االتحادي المعیار

  :وقعت أثناء فترة النقل الجوي وذلك على النحو التالي

  : معیار حراسة الناقل لتحدید فترة النقل -١

 عن خاللھا یسأل الناقل التي الجوي النقل بفترة المقصود بتحدید الدولیة اھتمت اإلتفاقیة
 االتفاقیة  من١٨ المادة من والرابعة الثالثة الفقرتان حددت وقد .عةاألمت یصیب ضرر أي

 حراسة الناقل في والبضائع األمتعة فیھا تكون التي الفترة تشمل بأنھا الفترة ھذه الدولیة
 .فیھ ھبطت آخر مكان أي في أو المطارات أحد في الطائرة وجود أثناء أو الطیران أثناء

األمتعة  أو البضاعة بوجود ترتبط الناقل مسئولیة أن ولیةالد اإلتفاقیة نصوص من یتضح
 تحت األمتعة وجود "الناقل حراسة" بمصطلح ویقصد .الناقل ھذا حراسة في المسجلة

 الحیازة الحال بطبیعة ذلك ویفترض علیھا، سلطتھ یمارس بحیث الناقل إمرة وسیطرة
أو  بالتلف األمتعة إصابة عن ناقلال مسئولیة اللحظة ھذه منذ وتبدأ لھذه األمتعة، الفعلیة

 .بالھالك

  

                                                           

 ١٧ضا في المادتین ھذا التساؤل كان مثارا كذلك في ظل اتفاقیة وارسو القدیمة حیث استخدمت أی) ١(
 منھا مصطلحات مختلفة للتعبیر عن الحادث في مجال نقل األشخاص والواقعة في مجال ١٨ –

 .١٧:-األساس والحاالت وطرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي : ینظر للتفصیل. نقل البضائع
 .١٨:-األساس والحاالت وطرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي ) ٢(
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من  الفعلیة السیطرة ھو  األول :بعاملین یتحدد الناقل حراسة معیار أن إذن الخالصة
 أماكن محددة في السیطرة ھذه تمارس أن ھو والثاني ،)١( األمتعة على الناقل جانب
 .الحصر سبیل على

 وھي لیست تقع لألمتعة التي األضرار عن مسئوًال یعد ال الناقل أن ذلك على ویترتب 
 مع اتفق لو كما حددھا النص التي األماكن من مكان في كانت ولو حتى حراستھ في

  .مطار الوصول الطائرة وصول بمجرد األمتعة عن مسئول غیر أنھ المسافر

غیر  آخر مكان في ولكن سیطرتھ األمتعة تحت كانت إذا كذلك مسئوًال الناقل یعد وال
 أو إلیھ المرسل األمتعة إلى تسلیم بعد تقع التي األمتعة حالة في كما بالنص المحدد

 المنطقة في األمتعة دخول أو إلیھ، المرسل حراسة تحت ووضعھا الطائرة تفریغھا من
 أحد معاونة مجرد كذلك من مسئوًال یجعلھ وال إلیھ، المرسل تحت حراسة الجمركیة

 المادة من الرابعة الفقرة نصت ولھذا .المطار ىمبن أمتعتھ خارج بحمل المسافر تابعي
 بري نقل أي الجوي النقل مدة تشمل ال " أنھ صدرھا على في مونتریال اتفاقیة من ١٨
 .)٢(" المطار خارج مائیة في مجار نقل أو بحري نقل أو

 :ضرر األمتعة یلحق أن  :الثالث الشرط

یتحملھ  ضرر األمتعة یلحق أن ض،بالتعوی وإلزامھ الجوي الناقل لمسائلة المنطقي من
 النص على الدولیة االتفاقیة حرصت العامة، القواعد تقتضیھ الذي الشرط ھذا مرسلھا،

 عند تحدث التي األضرار بصدد الجوي الناقل مسئولیة عن الحدیث عند علیھ صراحة
 عن مسئوًال الناقل یكون " :بقولھا ١٨ المادة من األولى الفقرة في األمتعة وذلك نقل

  " . تعیبھا أو ضیاعھا أو البضاعة تلف في حالة ینشأ الذي الضرر

 یثبت أن تصیب األمتعة التي األضرار عن الناقل مسئولیة لقیام الحال بطبیعة ویشترط
 مسئولیتھ الناقل وتقوم خطأ یفترض ذلك ثبوت وبمجرد األمتعة، ھالك أو تلف المضرور

 میسورا؛ ھالكھا أمرا أو األمتعة تلف إثبات تبرویع ذلك بعد المسئولیة ھذه یدحض لم ما
 وثیقة الشحن في بھا الموصوفة بحالتھا تسلیمھا عند األمتعة حالة مقارنة بمجرد یتم إذ

 كاملة العدد أو العدد، ناقصة أنھا أو الھالك، حالة یتسلمھا لم أنھ المسافر فیثبت الجوي،
 في إثبات المسافر مقدرة أن غیر فالتل حالة الجودة حیث من مختلفة بحالة أنھا غیر

 الوزن بتجھیل تتعلق الجوي النقل وثیقة في تحفظات وردت إذا محدودة ستكون الضرر
 .)٣ (األمتعة عن مھمة بیانات أیة أو الحالة أو أو العدد

 منھا، المادة ضمنتھ جیدًا حكما مونتریال اتفاقیة تضمنت فقد األمتعة، ھالك حالة وفي
الیوم  من تحسب أیام سبعة بفوات الھالكة حكم في تعتبر األمتعة بأن النص ھذا ویقضي

                                                           

 .٢٩٦:، ص٣٠١طھ عبد القھار أحمد مقبل، بند / أ: الناقل الجوي الدوليتحدید مسؤولیة ) ١(
 .١٩:األساس الحاالت طرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي ) ٢(
 .٢٩٤:، ص٣٢٥بند : القانون الجوي الخاص، عبدالفضیل محمد أحمد) ٣(
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 في تصل لم إذا ھالكة فتعتبر المسجلة، األمتعة حالة في أما .فیھ تصل أن یجب الذي
 من ١٧/٣ المادة لنص إعماًال فیھ تصل أن یجب كان الذي الیوم من  یوم٢١ غضون

 .االتفاقیة ذاتھا

األمتعة،  ھالك أو تلف إلى أدى الذي السبب بإثبات لالمقاب المسافر في یلتزم وال
 حتى ولو الوصول مطار في سلیمة األمتعة وصول عدم لمجرد تنھض الناقل فمسئولیة

  .الموضوعیة للمسؤولیة طبقًا ،وذلك) ١(مجھوًال ذلك في السبب ظل

 عمل ودون دون تحفظ الوصول مكان في امتعتھ المسافر تسلم إذا أنھ إلى اإلشارة وتجدر
 النقل لشروط وثیقة ومطابقة جیدة حالة في تسلمھا أنھ على قرینة یعتبر ذلك فإن احتجاج،

ھذه  أن غیر نقل، وثیقة وجود عدم حالة في األخرى الوثائق في الواردة البیانات أو
یكتشف  لم ألنھ یتحفظ لم بأنھ عكسھا للمسافر إثبات النص یجیز ثم ومن بسیطة، القرینة
  .)٢( ) من اتفاقیة مونتریال٢١/١ المادة (مثًال ستالماال عند العیب

 .التأخیر عن المسؤولیة: الثالثة الحالة

والسالمة  الراحة إلى باإلضافة الجوي، النقل في المسافرون یفضلھا التي المزایا من
 بل بھا، یستھان ال مزیة السرعة فمزیة ممكن؛ وقت أقل في المحدد المیعاد في وصولھم

  . لھم نقل كوسیلة الطائرة یختارون وھم حسبانھم في افرونیضعھا المس

 حرصت اتفاقیة ، المسافرین نقل في الناقل تأخر وعدم الزمن عنصر بأھمیة وإیماًنا
 دون تأخیر، المحدد الوقت في األشخاص بتوصیل الناقل التزام على الدولیة مونتریال

یكون " أن على مونتریال اتفاقیة من ١٩ المادة تنص لذلك وتطبیًقا مسئولیتھ نھضت وإال
 وتابعوه ھو اتخذ أنھ أثبت إذا إال التأخیر عن ینشأ الذي الضرر عن مسئوًال الناقل

مثل  اتخاذ علیھم استحال أنھ أو الضرر لتفادي الالزمة المعقولة التدابیر ووكالؤه جمیع
  ".التدابیر ھذه

األشخاص  نقل في التأخیر نع الناقل لمسائلة یشترط أنھ النص ھذا قراءة من ویتضح
 :اآلتي في تتمثل شروط ثالثة توافر

  تأخیر وجود  -١

 الجوي النقل فترة في التأخیر وقوع  -٢

  ضرر التأخیر على یترتب أن_ ٣

                                                           

 .٢٩٣:، ص٣٢٥بند : القانون الجوي الخاص، عبدالفضیل محمد أحمد) ١(
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 :تأخیر وجود : األول الشرط

اتفاقیة  بین التعارض مدى وبیان بالتأخیر، المقصود تحدید التوالي على أعرض سوف
  . الوصول في التأخیر بخصوص الجوي  للنقل الدولي إلتحادا وشروط مونتریال

 :بالتأخیر المقصود_ ١

تقوم  حتى النقل في تأخیر نتیجة األضرار تقع أن مونتریال إتفاقیة تطلب من الرغم على
 والقول التأخیر، معنى ضوئھ في یتحدد معیارا یضعا لم فإنھما الجوي، الناقل مسئولیة

یصل  ال ثم المسافر، لوصول محددا میعادا ھناك أن الحال ةبطبیع یفترض بوجود تأخیر
 .تحدیده میعاد سبق ھناك كان إذا إال تأخیر ال آخر وبمعنى المحدد، المیعاد في األشخاص

الناقلین  جانب من شدیدة معارضة محل النقل خاللھ یتم میعاد تحدید مسألة كانت وقد
إتفاقیة  فیھ نوقشت الذي المؤتمر ثناءالجوي أ للنقل الدولي االتحاد وكذلك الجویین،
 كثیر یحیطھا الجوي النقل عملیة أن في المعارضة سبب  ویكمن١٩٩٩ عام مونتریال

 الناقل عن مستقلة الظروف ھذه تكون وغالبًا ما الوصول، تؤخر قد التي من الظروف
 ھذا في قيالمنط من لي یبدو ولھذا. )١( علیھا السیطرة إمكانھ في یكون بحیث ال وتابعیھ
  :فرضین بین أفرق أن الصدد

 .النقل خاللھ تنفیذ یجب محدد میعاد على المسافر مع الناقل یتفق  وفیھ :األول

في  النقل وھي نتیجة، أو غایة بتحقق التزاما الناقل إلتزام یكون الفرض ھذا مثل في 
 لم ولو حتى نقلال وتأخر النتیجة ھذه تتحقق لم إذا الناقل یسأل ثم ومن المحدد، المیعاد

 خطأ مفترض الناقل خطأ إثبات من المسافر یعفي وبالتالي جانبھ، من خطأ قد أرتكب یكن
 التدابیر المعقولة كافة اتخذ أنھ أثبت إذا إال التأخیر عن مسئولیتھ درء الناقل یستطیع وال

 .  إتخاذھا علیھ المستحیل من كان أو المحدد، المیعاد في المسافر لتوصیل

محدد ألن شحن وترتیب األمتعة  میعاد على الناقل مع المسافر یتفق ال وفیھ :الثاني
 دقیًقا حسابًا التي استغرقتھا المدة حساب السھل من لیس طویلة إلى إجراءات یحتاج

  .یقع قد الذي التأخیر مدى لمعرفة

 :اإلیاتا مونتریال وشروط اتفاقیة نصوص بین التعارض_ ٢

التي  النقل وشروط الجدیدة مونتریال إتفاقیة نصوص بین تعارضًا ھناك أن یبدو قد
،  مونتریال إتفاقیة من الوجود في أسبق وھي اإلیاتا الجوي للنقل الدولي االتحاد وضعھا
 تعتبر). ١٠/١ مادة(المسافرین بنقل یتعلق فیما الشروط ھذه أن إلى التعارض ھذا ویعزي

 أخرى وثیقة أیة في أو العقد في ناقلال جانب من المحددة والوصول الرحیل مواعید أن
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 الجویة، تستغرقھ الرحلة أن یمكن الذي الوقت لمتوسط تقریبي مؤشر عن عبارة ھي
 أدرج ، فإذا الرحلة مدة على مؤشر مجرد ھي وإنما محدد، بمیعاد الناقل تلزم ال ثم ومن

 الناقل یعد وال ھذه الشروط تنطبق فھل النقل عقد في الشروط ھذه المسافر أو الناقل
 إتفاقیة وفًقا ألحكام وجودھا رغم مسئوًال یعد أنھ أم لھا، وفًقا التأخیر عن مسئوًال

  التحدید؟ عدم حالة في المعقولة المدة أو المحددة المدة عن تأخر إذا مونتریال

ھذا  على اإلجابة تتضمن لم أنھا إال مونتریال، إتفاقیة حداثة من الرغم على أنھ الواقع
 رأي اتجھ الحكم، ذات تتضمن كانت التي القدیمة وارسو إتفاقیة تطبیق ظل وفيالتساؤل،
 یعد ال الناقل بأن القول إلى _ التعارض ھذا لتفادي منھ محاولة في _القانوني في الفقھ
 جانب من جسیم خطأ وقوع )المسافر( اآلخر الطرف أثبت إذا التأخیر إال عن مسئوًال
 .وكالئھ أو أو تابعیھ الناقل

التأخیر  عن یسأل ال الجوي الناقل بأن القول إلى التعارض لھذا حًال البعض ویذھب
 الجوي الناقل مسئولیة قیام في فالشك العادي، غیر أو المعقول غیر التأخیر أما المعقول،

  .)١(عنھ

أتفق من خالل بحثي ال إلى الرأي األول وال إلى الرأي الثاني وتوضیح ذلك أنني ال  وال
 :ھما لسببین  الرأي األولأتفق مع

 إذا مونتریال اتفاقیة لنصوص قانونیة قیمة كل إھدار إلى األول الرأي سیؤدي  -١
 عن الجوي الناقل مسئولیة تقیم ألنھا أحكامھا؛ ظل في قائما الرأي استمر ھذا

 .منھا ١٩ للمادة إعماًال توصیل الركاب في التأخیر

على  تقوم مسئولیة أنھا من الناقل مسئولیة طبیعة مع كذلك الرأي ھذا یتعارض  -٢
 واجب الخطأ ال واألمتعة الركاب نقل في التأخیر حالة في المفترض الخطأ

 .أیضا منھا ١٩ للمادة اإلثبات إعماًال

 :ھما لسببین وذلك الثاني أیضا الرأي مع أتفق وال

 طالشرو بھذه الواردة فالعبارات سند، بال اإلیاتا شروط لتطبیق نطاق یحدد أنھ  -١
 .یخصصھا ما یوجد وال تتسم بالعمومیة

 یسأل ال الناقل أن ویرون المعقول التأخیر عن یتحدثون الرأي أن من قال بھذا  -٢
 أنھم ویرون المعقول، التأخیر ھذا عن اإلتفاقیة ألحكام ووفًقا العامة وفًقا للشروط

 تأخیرال وھو أال واحد فرض على ركزوا قد أنھم ونقدر تفادوا التناقض، قد بذلك
 مع الناقل اتفق إذا الحال یكون كیف ونتساءل میعاد محدد، وجود عدم حالة في

                                                           

، ٤٤بند :القانون الخاص الجوي، للعریني. ٢٩٦:، ص٣٢٨بند : القانون الخاص الجوي، للعریني) ١(
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 في التعارض لحل بھ أتوا الذي ھذا التفسیر یصلح ھل معین؟ میعاد على المسافر
 الفرض؟ ھذا

 ظل أحكام في باطلة تعد اإلیاتا شروط تضمنتھا التي األحكام بأن القول إلى وأمیل
 :سببین إلى البطالن ھذا ویرجع بھا، یعمل وال مونتریال، اتفاقیة

مسئولیة  على تنص التي اإلتفاقیة  من١٩ المادة نص صریح مع تتعارض أنھا : األول
 األخیرة ھذه فتعد اإلیاتا، شروط من وجودا أحدث اإلتفاقیة وبإعتبار التأخیر، عن الناقل

 .بأحكامھا ملغیة ضمنیًا

مجرد  المواعید ھذه وتعتبر التأخیر عن المسئولیة من الناقل إعفاء إلى تؤدي أنھا :الثاني
 من ٢٦ المادة نص مع بذلك تتعارض ، تقریبیة مواعید الوقت لمتوسط تقریبي مؤشر

 حدًا یضع أو المسئولیة من الناقل إعفاء إلى یھدف بند كل ببطالن تقضي التي اإلتفاقیة
  .)١(مخالفتھ جوزی ال آمر نص وھو اإلتفاقیة، ھذه في المعین من الحد أقل

 :الجو بطریق الركاب نقل أثناء التأخیر وقوع :الثاني الشرط

ھذا  یقع أن یجب وإنما التأخیر، ھذا یقع أن التأخیر عن الناقل مسئولیة النعقاد یكفي ال
ھذا  في اتخذ قد نظام الطیران المدني السعوي أن والواقع ، الجوي النقل فترة في التأخیر
 قد الدولیة، اإلتفاقیة أن ذلك وتفسیر الدولیة، االتفاقیة ًا لموقفمغایر موقًفا الصدد

 ھذا یقع أن التأخیر عن تحدث التي األضرار عن الناقل لمسائلة اشترطت صراحة
 في التأخیر یكون أن تتطلب مونتریال اتفاقیة كانت  وإذا .الجو النقل بطریق في التأخیر

 أثناء یقع الذي التأخیر عن الناقل یسأل  ھل :تياآل التساؤل فھنا یبرز الجوي، النقل فترة
 النقل مراحل من مرحلة أي في یتم الذي التأخیر یسأل عن أم فقط، الطیران مرحلة

  الجوي؟ النقل بفترة المقصود ما :بشكل آخر التساؤل ویمكن صیاغة الجوي؟

الزمني  لنطاقا تحدد ألنھا التساؤل، ھذا على اإلجابة أھمیة تخفى ال أنھ أقول البدء في
لتحدید  اإلتفاقیة تعرض لم األھمیة ھذه رغم أنھ التأخیر، غیر عن الجوي الناقل لمسئولیة
 في نصت عندما " الجو بطریق " تعبیر استخدمت عنھا عبرت وعندما بھا، المقصود

 في التأخیر عن ینشأ قد الذي الضرر عن مسئوال الناقل یكون " أنھ على  منھا١٩ المادة
 ؟ األخیرة العبارة بھذه المقصود فما " الجو بطریق البضائع أو أو األمتعة ابالرك نقل
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تتشعب  والتي المتنوعة والقضاء الفقھ اجتھادات جاءت التشریعي، التحدید غیاب إزاء
  .)١(اتجاھین إلى

الذي  التأخیر عن إال یسأل ال الناقل أن أنصاره یري مضیق، اتجاه  وھو :األول االتجاه
 حتى الطیران إلى الطائرة فیھا تتھیأ التي اللحظة في أي فقط، الطیران مرحلة ءأثنا یقع

 مرحلة أي في یتم الذي التأخیر أما الوصول، مطار أرض في وصولھا واستقرارھا
 اختالف إلى االتجاه ھذا أنصار استند وقد .الناقل عنھ یسأل لذلك ال الحقة أو سابقة

 عن الناقل بمسئولیة الخاصة االتفاقیة  من١٧  في المادة جاءت التي المصطلحات
 التي المصطلحات عن كذلك واختالفھا أو اإلصابة، الوفاة للركاب تحدث التي األضرار

 أن ذلك وتفسیر لألمتعة من ھالك أو تلف تحدث التي األضرار عن ١٨ المادة في جاءت
 للركاب تحدث يالت األضرار عن الناقل مسئولیة نطاق حددت ١٧ المادة اإلتفاقیة في

 الركاب صعود عملیات من عملیة أیة أثناء أو الطائرة متن على یقع الضرر أن بضرورة
 لألمتعة الضرر یقع أن بضرورة النطاق ھذا حدد فقد ١٨/١المادة  في أما نزولھم، أو

 الرأي ھذا أنصار یرى المصطلحات كما في االختالف ھذا الجوي، ویعكس النقل خالل
 مما "الجو بطریق " مصطلح التأخیر حالة في استخدمت مفھوم، فاإلتفاقیةال في اختالًفا

  .)٢(الطیران فقط فترة أنھا على یدل

 .أیضا إلیھ وأمیل ویمیل إلیھ غالبیة شراح القانون موسع اتجاه  وھو :الثاني االتجاه 
 ابھ تمت التي الطریقة بذات تتم أن یجب "الجو بطریق" عبارة تفسیر أنصاره أن ویري
 العبارة تفسیر بھا تم التي أیضًا الوظیفة وبذات األشخاص في نقل ذاتھا العبارة تفسیر
  . األمتعة نقل في ذاتھا

 الراكب فیھا یكون التي اللحظة من تبدأ بحیث موسع بشكل تفسیرھا یجب أوضح وبمعني
ئولیة مس تقتصر ال ثم ومن الناقل، حراسة تحت وتكون أمتعتھ الناقل، ورعایة تحت عنایة

 یتم الذي التأخیر إلى تمتد ولكنھا فحسب، الطیران مرحلة في یتم الذي التأخیر عن الناقل
 و الناقل ورعایة عنایة تحت الراكب مادام لھا الالحقة أو علیھا السابقة في المراحل

  .)٣(الحراسة تلك أو الرعایة ھذه تنتھي وحتى ، تحت حراستھ األمتعة

المیعاد  عن متأخرة الطائرة إقالع بسبب التأخیر عن الناقل یسأل الرأي لھذا وتطبیًقا
 التأخیر عن كذلك ویسأل ذاتھا، الطیران فترة في تتأخر لم أنھا ولو حتى إلقالعھا المحدد

                                                           

 ، ولكنھا ١٩٢٩جدر اإلشارة إلى أن ھذه االختالفات الفقھیة بدت أبان تطبیق أحكام اتفاقیة وارسو ت) ١(
تحتفظ بقیمتھا في ظل أحكام اتفاقیة مونتریال الجدیدة لتطابق حكمھا مع حكم اتفاقیة وارسو في ھذا 
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  .)١(المحدد المیعاد في وصولھا بعد طویلة مدة األمتعة في تفریغ

 :ضرر التأخیر على یترتب أن :الثالث الشرط

التأخیر،  عن الجوي الناقل مسئولیة إلعمال وضروریًا منطقیًا أمرًا الشرط ھذا تطلب یعد
 أن إذ عنھ، مسائلة الناقل یستوجب ال للمسافر بالنسبة ضرر علیھ یترتب ال الذي فالتأخیر

 .بدون ضرر أبدا تقوم أن یمكن ال أنھا إال خطأ، بدون تقوم أن یمكن المسئولیة

التأخیر  عن الجوي الناقل لمسئولیة الشرط ھذا بیان على مونتریال حرصت إتفاقیة وقد 
 مسئوًال الناقل یكون " بقولھا ذلك عن فتعبر الدولیة اإلتفاقیة من ١٩ المادة تنص حیث

 القضاء أحكام  القانوني وتستقر الفقھ آراء تتوحد و ". التأخ عن ینشأ الذي عن الضرر
 ھذا سبب الذي التأخیر عن الناقل لمسائلة مادي؛ بضرر المسافر ضرورة إصابة على

 التأخیر یعد ال أوضح وبمعنى مسئولیتھ، یقیم ال الناقل تأخیر مجرد أن الضرر، والواقع
 )٢( التأخیر ھذا عن ینجم الذي الضرر عن المسئولیة تقوم وإنما سببًا للمسئولیة، ذاتھ

ھل  ونوعھ، بالضرر المقصود الدولیة اإلتفاقیة تحدد لم التأخیر مصطلح غرار وعلى
 والضرر المتوقع، وغیر المتوقع والضرر المباشر، وغیر المباشر الضرر بھ یقصد

 إلى الرجوع ضرورة على الفقھ القانوني في مستقر الرأي أن بید ال؟ أم المادي واألدبي
 العقد شروط ضوء في الصدد ھذا في بھا تقضي التي الحلول الوطنیة وتطبیق القوانین

)٣(. 

مؤتمر  افتتاح میعاد في المسافر وصول عدم الناقل، موجب لمسئولیةال التأخیر أمثلة ومن
 مما المحدد المیعاد في جثھ وصول وتأخر معینة، جائزة لیتسلم إلیھ مدعو كان مھم علمي

 لھا، ووصول محددا كان الذي المیعاد في الدفن بمراسیم القیام المتوفي أھل فوت على
 بما تأخره أو المختص، الدكتور سفر بعد لھ حةالجرا إلغاء إلى أدي مما المریض متأخرا

 االشتراك من استبعدھا مما الھندسیة المشروعات أحد وصول وتأخر أعباء إضافیة، كلفھ
  .)٤( إلخ .. المختلفة الشركات دعت إلیھا مسابقة في

                                                           

 .٣٠ ، ص ٣٠٣ھاني دویدار، بند :الطیران التجاري) ١(
 .٢٩٨ ، ص ٣٢٩بند : القانون الخاص الجوي ، للعریني) ٢(
 ، ١٠٧بند :  ؛ القانون الجوي الخاص٣١٧ ، ص ٣٠٤ھاني دویدار، بند :قانون الطیران التجاري) ٣(

 .٢٢٢ص 
 .٢٨:األساس الحاالت طرق الدفع–مسؤولیة الناقل الجوي ) ٤(
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  املبحث السابع

  نطاق سريان مسؤولية الناقل

ص، األصل أن الناقل المتعاقد ھو نطاق سریان المسؤولیة عن التقصیر من حیث األشخا
من یقوم بتنفیذ عقد النقل، ولكن قد یقوم نقل اخر نیابة عن الناقل المتعاقد یطلق علیھ 

بتنفیذ عقد النقل، كما قد یتولى تنفیذ عقد النقل ناقلون متعددون "بالناقل الفعلي"اصطالحا
ل الفعلي، أو حصل فاذا حصل تقصیر في تنفیذ عقد النقل من تقصیر الناق. متعاقبون

التقصیر في مرحلھ من مراحل النقل في حالة النقل المتتابع، فھل یقتصر حق الراكب 
على مقاضاة الناقل المتعاقد أم یجوز لھ مقاضاة الناقل الفعلي، وفي حالة النقل المتتابع 
ھل یقتصر حقھ على مقاضاة الناقل األول أم یجوز لھ مقاضاة الناقل األخیر أم الناقل 

  الذي وقع التقصیر في مرحلة النقل التي تولى تنفیذھا؟

  :والناقل الفعلي) المتعاقب( االجابھ على ما تقدم تقتضي التمییز بین النقل المتتابعإن

  .في نطاق النقل المتتابع: أوال

عملیة ) وارسو( مونتریال ومن قبلھا اتفاقیة فارسوفي اتفاقیةیراد بالنقل المتتابع بمفھوم 
ة غیر قابلة للتجزئة یقوم بتنفیذھا عدد من الناقلین المتتابعین المختلفین، سواء نقل واحد

كان االتفاق بشأنھا قد أبرم في صورة عقد واحد أو سلسلة من العقود، وال تفقد عملیة 
النقل في ھذه الصورة صفتھا الدولیة لمجرد وجوب تنفیذ أحد العقود أو سلسلة منھا تنفیذًا 

  . م نفس الدولةكامًال داخل إقلی

وقد میزت اتفاقیة مونتریال في تحدید الناقل المسؤول عن التأخیر في النقل المتتابع بین 
  .الركاب ونقل األمتعة للركاب

  :في نقل الركاب -١

في حالة النقل من ھذا ( من اتفاقیة مونتریال على انھ٣٦ الثانیة من المادة الفقرةنصت 
د منھ حقھ في التعویض الرجوع إال على الناقل النوع الیحق للراكب أو ألي شخص یستم

لم یكن الناقل األول قد أخذ على  الذي تولى النقل الذي وقع خاللھ الحادث أو التأخیر، ما
  ).عاتقھ المسؤولیة عن الرحلة بأكملھا، بموجب اتفاق صریح

 على یتبین لنا من ھذا النص أن اتفاقیة مونتریال ال تجیز للراكب أو خلفھ الرجوع سوى
  .الناقل الذي حدث عدم التنفیذ في مرحلة النقل التي توالھا

ویقع عبء إثبات أن عدم التنفیذ الذي ترتب في ھذه المرحلة على الراكب أو خلفھ، لذلك 
اجازت االتفاقیھ الرجوع على الناقل األول بشرط ان یكون ھناك اتفاق صریح علیة 
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ي بكل مراحلھ، غیر ان الشروط ال تجیز أي تحمل الناقل األول المسؤولیة عن النقل الجو
 خلفھ ال یستطیع مقاضاة الناقل أو الراكب إن - عمال– من ھذا القبیل مما یعنياتفاق

  . التي قام بتنفیذھاالمرحلة كان عدم التنفیذ واقعا في إذا إالاألول 

  : في نقل أمتعة المسافر -٢

فیما یتعلق بأمتعة (ل على انھ  من اتفاقیة مونتریا٣٦ الثالثة من المادة ألفقرهنصت 
الراكب، یحق للراكب الرجوع على الناقل األول، كما یحق للراكب الرجوع على 
الناقل األخیر، وفضال عن ذلك یحق للراكب الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة 

ویكون ھؤالء الناقلون . النقل التي وقع خاللھا التلف أو الضیاع أو التعیب أو التأخیر
  ).ولون بالتضامن تجاه الراكبمسؤ

ووفقا لھذا النص یحق للراكب الرجوع على الناقل األول، كما یجوز لھ الرجوع على 
  .)١(الناقل األخیر، وذلك بصرف النظر عن المرحلھ التي تحقق فیھا الضرر

ھذا فضال عن استطاعة الراكب أن یرجع على الناقل الذي حدث التأخیر في مرحلة 
  .ویكون ھؤالء الناقلون مسؤولون على وجھ التضامن أمام الراكب. ھاالنقل التي توال

  :في نطاق الناقل الفعلي: ثانیا

عالجت إتفاقیة مونتریال على خالف اتفاقیة وارسو المركز القانوني الفعلي 
 ٣٩واخضعتھ ألحكامھا بعد أن میزت بینھ وبین الناقل المتعاقد فنصت في المادة

"  النقل الجوي الذي یقوم بھ شخص غیر الناقل المتعاقد الفصل الخامس(تحت عنوان
تنطبق أحكام ھذا الفصل عندما یبرم شخص یشار إلیھ فیما (بحیث أنھ ")الناقل الفعلي

بصفتھ طرفا أساسیا، عندما ینقل من یخضع ألحكام ھذه " الناقل المتعاقد"یلي بعبارة
قوم شخص آخر یشار إلیھ اإلتفاقیة من راكب أو من شخص بالنیابھ عن الراكب، وی

بمقتضى ترخیص من الناقل المتعاقد، بكل أو بجزء " الناقل الفعلي"فیما یلي بعبارة
من النقل دون أن یكون بالنسبة لھذا الجزء ناقًال متتابعًا في مفھوم ھذه االتفاقیة، 

  ).ویكون ھذا الترخیص مفترضًا، مالم یقم الدلیل على عكس ذلك

وضع إتفاقیة مونتریال یفترض أن الناقل المتعاقد مخول أو ویبدو من ھذا النص أن 
لھ الحق في أن یبرم عقود ثانویھ أو فرعیة مع ناقلین آخرین لتنفیذ عقده المبرم مع 

  .الراكب، مالم یقم الدلیل على عكس ذلك

 ولكن اذا اخل الناقل الفعلي بتنفیذ إلتزامھ بالنقل في المیعاد، فھل یجوز للراكب 
باشرة، وماھو األساس القانوني لدعوى الراكب ضده، وھل یستطیع الناقل مقاضاتھ م

                                                           

حسن كیرة ، بحث منشور :في اتفاقیة فارسوفیا وبرتوكول الھاي المعدل لھامسؤولیة الناقل الجوي ) ١(
 .٥٩-٥٨: في مجلة الحقوق،العددان األول والثاني
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  المتعاقد أن یحتج بخطأ الناقل الفعلي لدفع المسؤولیة عنھ؟

 من إتفاقیة مونتریال على الشق األول من السؤال بنصھا على انھ ٤٥اجابت المادة 
وى التعویض، حسب فیما یتعلق بالنقل الذي یقوم بھ الناقل الفعلي، یجوز إقامة دع(

اختیار المدعي، أما على ذلك الناقل او على الناقل المتعاقد، أو علیھما معا متضامنین 
أو منفردین،واذا أقیمت الدعوى ضد واحد فقط من ھذین الناقلین، یحق لذلك الناقل 
أن یطلب إدخال الناقل اآلخر في الدعوى، على أن تخضع اإلجراءات واآلثار 

  ). لقانون المحكمة التي تتولى نظر الدعوىالمترتبة على ذلك

أما عن األساس القانوني لدعوى الراكب ضد الناقل الفعلي فھي قواعد المسؤولیة 
التقصیریة لعدم وجود عالقة عقدیة بین الراكب والناقل الفعلي،أما عن مدى إمكانیة 

 عالجتھ احتجاج الناقل المتعاقد بخطأ الناقل الفعلي للتخلص من المسؤولیة، فقد
مونتریال بنص صریح فلم تسمح للناقل المتعاقد أن یدفع المسئولیة عنھ متذرعا بخطأ 
الناقل الفعلي، كما لم تسمح لألخیر في حالة الرجوع علیھ بالمسؤولیة أن یدفع 
الدعوى بنسبة التأخیر للناقل المتعاقد، فقد جعلت إتفاقیة مونتریال مسؤولیة الناقل 

  .)١(فعلي تضامنیةالمتعاقد والناقل ال

ولكن ھل تسري في حق الناقل الفعلي الشروط المتفق علیھا بین الراكب والناقل 
المتعاقد والتي تشدد من مسؤولیة األخیر أو تفرض علیھ التزامات أخرى ال تفرضھا 

  )٢(علیھ نصوص إتفاقیة مونتریال؟

ل ھذه الشروط، تقضي القواعد العامة في نسبیة اثر العقد بعدم سریان العقد في مث
 من إتفاقیة مونتریال أن الراكب اذا ٤١وبحكم القواعد العامة یتبین لنا من المادة 

اختار الرجوع على الناقل الفعلي بدعوى المسؤولیة عن التأخیر، فال یستطیع أن 
یتمسك باالتفاقات المنشئھ للحقوق التالیة إال اذا استطاع اثبات موافقة الناقل الفعلي 

  )٣(: ھذه االتفاقات التي سبق إبرامھا مع الناقل المتعاقد وھذه االتفاقات ھيمقدما على

 أي اتفاق خاص بین الراكب والناقل المتعاقد یتحمل بموجبھ الناقل المتعاقد  -١
 .التزامات ال تفرضھا اتفاقیة مونتریال

أي اتفاق خاص بین الراكب والناقل المتعاقد یتنازل بموجبھ الناقل المتعاقد عن  -٢
قوق تتمثل بدفوع تعفیھ من المسؤولیھ او تحد منھا تمنحھا لھ إتفاقیة ح

 .مونتریال

                                                           

ولكن یجب مالحظة أن مجمل المبالغ المحكوم بھا یجب ان ال تتجاوز بأي حال من األحوال الحد ) ١(
 .من مونتریال) ٤٤م (األعلى للمسؤولیة طبقا 

 .عدلي أمیر خالد.د: الجوي في ضوء قانون الطیران المدني عقد النقل) ٢(
 .فاروق أحمد زاھر. د:تحدید مسؤولیة الناقل الجوي الدولي ) ٣(
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أي اتفاق خاص یوضح فیھ الراكب للناقل المتعاقد مصلحتھ في تسلیم األمتعة  -٣
لكي یشدد من مسؤولیتھ عن التأخیر، فال یستفاد .المسجلة عند نقطة المقصد

 ١٠٠٠على للمسؤولیة والبالغالناقل المتعاقد بموجب ھذا اإلتفاق من الحد األ
وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، بینما یستفید الناقل الفعلي من 

 .)١(حدود المسؤولیة مادام لم یوافق على ھذا اإلتفاق

ولكن كیف یمكن التمییز بین الناقل المتتابع والناقل الفعلي، فھل یشترط العتبار النقل 
علیھ صراحة، ام یكفي اإلتفاق الضمني، كما لو متتابعًا أو متعاقبًا أن یتم االتفاق 

كانت جداول رحالت أحد الناقلین المتعاقبین التي تشكل جزء من عقد النقل تحدد 
  بصراحة بأن جزء من عملیة النقل ینفذ من قبل ناقل آخر؟

ولالجابة على ذلك فإن الناقل المتعاقد یكون مسؤوًال عن مجمل عملیة النقل 
بینما ال یكون الناقل الفعلي مسؤوًال إال بالنسبة للنقل الذي یقوم وموضوع عقد النقل، 

بھ فقط، وھو في ھذا الجزء مسؤوال مسؤولیة تضامنیة مع الناقل المتعاقد، فال 
یستطیع األخیر إذا تم الرجوع علیھ أن یدفع المسؤولیة عنھ بحجة أن الناقل الفعلي 

  .ھو الذي تولى تنفیذ ھذا الجزء من النقل

 یكون خاضعا لحدود - كلھ أو جزء منھ–أن الناقل الفعلي في تنفیذه لعقد النقل كما 
المسؤولیة المنصوص علیھا في إتفاقیة مونتریال واي إتفاق یشدد من ھذه المسؤولیة 

 )٢(.أو یرفع سقف التعویض ال یسري في حقھ إال بموافقتھ

                                                           

 .فاروق أحمد زاھر. د:تحدید مسؤولیة الناقل الجوي الدولي ) ١(
 .عدلي أمیر خالد.د:عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطیران المدني ) ٢(
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  :و أھم النتائج الخاتمة
امت أشھرا عشتھا مع ھذا البحث، ھنا ألقي عصا  بعد ھذه الرحلة الممتعة والتي د

الترحال حیث انتھت بي فصول ومباحث ھذا البحث، وتمت بي مطالبھ مسجال أھم 
النتائج التي إلیھا توصلت، والفوائد التي علیھا وقفت، وأرجو من اهللا تعالى أن یتقبل مني 

ریم، إنھ سمیع قریب ھذا التعب في جمع ھذه المادة العلمیة، ویجعلھ خالصا لوجھھ الك
  .مجیب الدعوات

ومن خالل ھذا البحث علمنا أن النقل بشكل عام والنقل الجوي بشكل خاص عصبة الحیاة 
بالنسبة لشعوب العالم أجمع فعن طریقھ ینتقل الناس وتنقل البضائع وھو وسیلة االرتباط 

ینطبق على النقل بین دول العالم ویقاس تقدم الدول بمدى تقدم النقل فیھا وھذا الكالم 
بشكل عام والنقل الجوي لھ خصوصیتھ فھو یتمیز بالسرعة ویتصف بالدولیة وتعتریھ 
كثیر من المخاطر لذا أصبح محط اھتمام الدول والمنظمات العالمیة من أجل تنظیمھ مما 
یقلل من مخاطره وحل مشاكل تنازع القوانین فیھ وبما أن دراستنا للنقل الجوي تقتصر 

نطاق مسؤولیة الناقل الجوي للركاب في نظام الطیران المدني في المملكة : على دراسة
وبعد استعراض ھذا الموضوع تم التوصل إلى نتائج وتوصیات ھاك العربیة السعودیة، 

 :أھمھا
ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي : الناقل الجوي في نظام الطیران المدني السعودي .١

یة لنقل الركاب والبرید والبضائع أو أي الذي یعرض أو یقوم بتشغیل خطوط جو
  .منھا

الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب األحوال وفقا لعقد النقل الجوي : فالناقل الجوي .٢
  .م١٩٦١واتفاقیة جواداالخارا لعام 

أن المقصود بالركاب في النقل الجوي ھم المسافرون، جمع مسافر، اسم فاعل من  .٣
لخروج عن عمارة موطن اإلقامة قاصدًا مكانًا بعیدًا السفر، وھو قطع المسافة، وا

 في مجال النقل -المسافر–مسافًة یصح فیھا قصر الصالة الرباعیة، فیقصد بالراكب 
قاطع المسافة الخارج عن عمارة موطن اإلقامة قاصدًا مكانًا بعیدًا مسافًة : الجوي إذا

  یصح فیھا قصر الصالة الرباعیة عن طریق الجو في طائرة 
أن حكم عقد النقل الجوي في الشریعة اإلسالمیة ھو الجواز وأن فقھاء الشریعة  .٤

اإلسالمیة لم یتحدثوا عن عقد النقل الجوي باسمھ الحالي، لكنھم تكلموا عنھ وعالجوا 
أحكامھ ومسائلھ، وذلك تحت باب اإلجارة في الشریعة اإلسالمیة، باعتباره إجارة 

:  فعقد النقل الجوي من الوجھة الشرعیة ھو.على الحمل والنقل عن طریق الجو
عقد معاوضة على تملیك منفعة معلومة مخصوصة بحمل ونقل راكب من مكان ((

 )).آلخر عن طریق الجو لقاء أجر معلوم بصیغة 
  .وقد ذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول

والت السابقة على أن أساس مسؤولیة الناقل الجوي في االتفاقیات والبروتوك .١
 - األساس التعاقدي، ب-أ: اتفاقیة مونترویال ینقسم إلى أسس قانونیة ثالثة وھي

 . األساس الموضوعي-األساس التقصیري، ج
أن أساس المسؤولیة في اتفاقیة منترویال تختلف یختلف عن سابقھ حیث فرقت  .٢

 : بین الحاالت اآلتیة
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 األمتعة، فإن أساس المسؤولیة في ھذه بالنسبة لحاالت التأخیر في نقل الركاب أو  -  أ
 من ١٩(الخطأ العقدي المفترض الذي یقبل إثبات العكس مادة"الحالھ ھو
  )".االتفاقیة 

بالنسبة لحالة األضرار التي تلحق باألمتعة المسجلة، فإن االتفاقیة جعلت   -  ب
قوامھا الضرر "مسؤولیة  موضوعیة"مسؤولیة الناقل عن ھذه األضرار

أما بالنسبة لألضرار التي تصیب األمتعة غیر . التفاقیة من ا١٨مادة (
،فتقوم مسؤولیة الناقل الجوي مع أساس الخطأ )األمتعھ الشخصیة(المسجلة 

  ).١٧/٢م (واجب اإلثبات 
بالنسبة لألضرار التي تصیب المسافرین من وفاة أو إصابة أو جرح، فقد    -  ت

قانوني معین، ففي وضعت االتفاقیة نظاما ذو مستویین، لكل مستوى أساس 
المستوى األول الذي یطالب فیھ المضرور بتعویض ال یتجاوز مائة ألف 

مادة "(المسؤولیة الموضوعیة"وحدة نقد، یكون أساس المسؤولیة ھنا ھو 
 ). من االتفاقیة٢١/٢

أن عقد النقل الجوي في الشریعھ اإلسالمیة یعتبر عقد مع أجیر مشترك، واألجیر  .٣
  :تالمشترك لھ أربع حاال

أن یقع الضرر بفعلھ مع تعدیھ أو تفریطھ، فإنھ یضمن عند عامة :الحالھ األولى -
  .الفقھاء

  أن یقع الضرر بفعلھ من غیر تعد أو تفریط منھ، فإنھ یضمن،:الحالھ الثانیھ -
  .وتضمینھ ھنا من باب السیاسیھ الشرعیة -
عاصیر، فإنھ أن یقع الضرر بغیر فعلھ وقد أمكنھ التحرز منھ، كاأل: الحالة الثالثة -

  .یضمن أیضا على الراجح من أقوال العلماء
إذا كان الضرر بغیر فعلھ ولم یمكنھ التحرز منھ، كاألعاصیر : الحالة الرابعة -

  .الغالبھ، والریح الشدیده التي الیمكن توقي عواقبھا فیسقط عنھ الضمان
 : أن حاالت مسؤولیة الناقل الجوي تنقسم إلى ثالث حاالت وھي .٤
  .مسئولیة الناقل الجوي في حالة وفاة الراكب أو إصابتھ: ألولىالحالة ا -
  مسئولیة الناقل عن فقد أو تلف األمتعة التي بحوزة المسافر : الحالة الثانیة -
  .التأخیر عن المسؤولیة: الحالھ الثالثھ -
 :وھي ثالثة األشخاص توافر نقل في التأخیر عن الناقل لمسائلة یشترط أنھ .٥
  تأخیر وجود -
 الجوي النقل فترة في تأخیرال وقوع -
 .ضرر التأخیر على یترتب أن -
في نطاق النقل : أوال:  أن نطاق سریان مسؤولیة الناقل ینقسم إلى قسمین .٦

 .في نطاق الناقل الفعلي: ثانیا. المتتابع
أن اتفاقیة مونتریال قد میزت في تحدید الناقل المسؤول عن التأخیر في النقل  .٧

 . األمتعة للركابالمتتابع بین الركاب ونقل 



 - ٦١١ -

  المراجع

  القرآن الكریم

تاج العروس من جواھر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو  .١
 .الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدیي، تحقیق مجموعة من المحققین، دار الھدایة

ماجستیر طھ عبد القھار أحمد مقبل، رسالة / تحدید مسؤولیة الناقل الجوي الدولي، أ .٢
  .غیر منشورة، جامعة صنعاد، صنعاء الیمن

دراسة في اتفاقیة : تحدید مسؤولیة الناقل الجوي الدولي، فاروق أحمد زاھر، .٣
 .١٩٨٦فارسوفیا والبروتوكوالت المعدلة لھا، دار النھضة العربیة، 

رسالة . تحدید مسؤولیة الناقل الجوي وفقا للنظام الفارسوفي، فاروق أحمد زاھر .٤
  .وراة، جامعة القاھرةالدكت

علي بن أحمد بن مكرم ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن .٥
 بیروت ، بدون –الصعیدي العدوي ، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر 

 .طبعة
حاشیة عمیرة بكتاب حاشیة قلیوبي وعمیرة ، ألحمد البرسلي عمیرة دار إحیاء  .٦

 ةالكتب العربی
الخطر الجوي أساسًا لمسؤولیة ناقل األشخاص جوا، محمد سلیمان األحمد مجلة  .٧

   . ٢٠١٧، كلیة الحقوق ، جتمعة محمد خضیر بسكرة  ، )١٥(الفكر، ع
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز  .٨

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : ، الطبعة-بیروت-دار الفكر: عابدین الناشر
عدلي أمیر خالد، دار منشأة .د:عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطیران المدني  .٩

  .٢٠٠٠المعارف للنشر،
فكرة الخطأ في اتفاقیة فارسوفي ومسئولیة الناقل الجوي الدولي، دراسة مقارنة،  .١٠

 .١٩٨٥رسالة دكتوراه، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 .٢٠٠٤ العریني ، ،دار الجامعة الجدیدة محمد فرید: القانون الجوي .١١
 .م٢٠٠٠:دویدار ھاني،دار الجامعیة للنشر،سنة/ قانون الطیران التجاري، د .١٢
محمد بن مكرم اإلفریقي المصري، ، دار صادر، : لسان العرب، ابن منظور .١٣

 .١بیروت، ط
 مسؤولیة الناقل الجوى للبضائع ، نعیمة مكاوى ، دفاتر السیاسة والقانون ، كلیة .١٤

 .الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصد نرباح ورقلة 
مسؤولیة الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على األشخاص وأمتعتھم  .١٥

 .بدون دار للنشر. دراسة مقارنة، لعیسى غسان ربضي، كلیة الحقوق ، جامعة جرش
مسؤولیة الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب، رسالة ماجستیر مقدمة  .١٦

استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص بجامعة 
  .وضحة فالح المطیري/ للطالبة.م٢٠١١:الشرق األوسط سنة
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حسن :مسؤولیة الناقل الجوي في اتفاقیة فارسوفیا وبرتوكول الھاي المعدل لھا .١٧

 .كیرة ، بحث منشور في مجلة الحقوق،العددان األول والثاني
لناقل الجوي في اتفاقیة فارسوفیا وبروتوكول الھاي المعدل لھا، مجلة مسؤولیة ا .١٨

-١٩٥٨كلیة الحقوق ، جامعة االسكندریة، العددان األول والثاني، السنة الثامنة، 
 .م، مقال، لكیره حسن١٩٥٩

عادل محمد . د: مسئولیة الناقل الجوي وآلیة دعوى المسئولیة وحدود التعویض .١٩
  .م بدون دار للنشر٢٠٠١خیر، البعة األولى،

، تحقیق عبد السالم . أحمد بن فارس بن زكریا: معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین .٢٠
 .ھارون، دار الكتب العلمیة

 ھـ١٤٣١:نظام الطیران المدني السعودي، الطبعة األولى .٢١
 .دون سنة للنشر/ ١٩٩٩رفعت فخري أبادیر ، : الوجیز في القانون الدول .٢٢
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