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الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي
وشروط انعقاد مسؤوليته عن سالمة البضائع
واألمتعة في االتفاقيات الدولية وفي القانون اإلماراتي

د كامريان ال�صاحلي

كلية القانون -جامعة الإمارات العربية املتحدة ،دولة الإمارات العربية املتحدة

امللخ�ص
مل متيز اتفاقية وار�سو بني م�سئولية الناقل اجلوي عن �سالمة الراكب وال�شحنة وقد عدلت
هذه االتفاقية �سنة  1999مبعاهدة مونرتيال .ووفق ًا للتعديل اجلديد ف�إن م�سئولية الناقل يجب
اعتبارها كم�سئولية مو�ضوعية عن كل اال�ضرار التي حلقت بالركاب وامتعتهم ال�شخ�صية.
ويف دولة االمارات العربية املتحدة مت اعتبار معاهدة �شيكاغو وملحقاتها واالتفاقيات الدولية
ك�أحكام مكملة للقانون اجلوي االماراتي.
وال يوجد حالي ًا يف دولة االمارات العربية املتحدة ت�شريع موحد يتعامل مع معظم ق�ضايا املالحة
اجلوية املدنية .وعلى هذا اال�سا�س ف�إن معظم الق�ضايا التجارية تتم معاجلتها وحلها وفق ًا لقانون
املالحة اجلوية االماراتي وقانون االعمال التجارية االماراتي واالتفاقيات الدولية والتي متت حالي ًا
ت�صديقها لذلك ففي حالة ح�صول تعار�ض بني احكام القانون الوطني و�أحكام املعاهدات الدولية
يربز االرباك واال�سئلة حول القانون الواجب التطبيق.
بناء على تف�سري قانون املالحة اجلوية املدين وقانون االعمال التجارية ،ميكن القول ب�أن الق�ضايا
املتعلقة بعمليات النقل اجلوي املحلي يجب النظر فيها وفق ًا لهذين القانونني يف حني �أن الق�ضايا
املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل يجب �أن ت�سري عليها االتفاقيات الدولية .ومع ذلك هناك حاجة �إلى
�إ�صدار تو�ضيحات و�أحكام تو�ضيحية �إ�ضافية.
الكلمات الدالة :الطبيعة ،م�س�ؤولية الناقل اجلوي � ،سالمة الب�ضائع  ،القانون الإماراتي.
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The Liability of Air Carrier of Goods and
Baggage Under International Conventions
and the UAE Law
Dr. Kameran Al-Salehi
College of law, United Arab Emirates University, Al Ain UAE

Abstract
Warsaw Convention did not distinguish between the responsibility of the
air carrier for the passenger or the cargo. This convention was, amended in
1999 by Montreal Agreement. According to the new amendment the carrier’s
responsibility shall be regarded as objective responsibility for all damage
caused to passengers and their checked baggage.
In the UAE, the Treaty of Chicago Protocols and other International
Agreements are considered as complementary provisions to the UAE Air
Law,
Currently in the UAE, there is no unified legislation that deals with most
matters of civil air navigation. Most issues with this regard are solved by
the UAE Civil Aviation Law, UAE Law of Commercial Transactions or by
International Conventions that have been previously approved. Hence, in the
event of a conflict between the provisions of national law and the provisions
of the agreements, confusions and questions may arise on which law to be
applied.
Based on the interpretations of Civil Aviation Law and the Law of
Commercial Transactions, it can be assumed that matters related to the
operations of domestic air transport should come under these two laws, and the
International Conventions should be applied to issues regarding international
air transport. However, further clarification, and clear provisions are needed
to this issue.
Keywords: The Liability of Air Carrier, International Conventions, The UAE Law.
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مقدمة:
الطبيعة اخلا�صة لعملية النقل اجلوي جعلت م�سئولية الناقل اجلوي من �أهم موا�ضع القانون
اجلوي املدين واالتفاقيات اجلوية الدولية والتي �آثارت والتزال اً
جدل فقه ًيا حول مقومات هذه
امل�سئولية .وفى ظل هذه اخلالفات واالفتقاد �إلى ت�شريع وطنى �أو معاهدة دولية خا�صة بها قامت
املحاكم يف الدول املختلفة بتُطبيق القواعد العامة يف القانون وال�سيما فيما يتعلق مب�سئولية الناقل
عن الأ�ضرار التي ت�صيب امل�سافرين �أو �أمتعتهم �أو عن الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضائع �سوا ًء بال�ضياع
�أو التلف �أو عن م�سئولية الناقل عن الت�أخري يف و�صول امل�سافر و�أمتعته .ومن -هنا -اجته املجتمع
الدويل �إلى �ضرورة عقد اتفاقيات دولية لتوحيد تلك القواعد ابتدا ًء من اتفاقية وار�سو لعام 1926
وانتها ًء باتفاقية مونرتيال لعام  1999وال �سيما بعد تطور وتو�سع �شبكة الطريان وازدياد عدد
الرحالت اجلوية وما �صاحب ذلك من ازدياد املخاطر التي قد يتعر�ض لها امل�سافرون و�أ�صحاب
الب�ضائع.
يف الواقع بد�أ اهتمام الدول بو�ضع قوانني خا�صة بالنقل اجلوي منذ بداية عام � ،1914إال �أن هذه
القوانني مل تكن متقاربة يف �أحكامها ب�سبب اخلالفات الفقهية الدولية �سوا ًء حول الطبيعة القانونية
لها �أو حول التزامات الأطراف املتعاقدة �أو عن طبيعة م�س�ؤولية الناقل عن �سالمة امل�سافرين �أو
الب�ضائع �أو الأمتعة وغريها .وقد تبلورت هذه اخلالفات ب�صورة عامة يف االجتاه الالتيني واالجتاه
الأنكلو�سك�سون ،حيث كان االجتاه الأول يرى �أن التزام الناقل اجلوي هو التزام بتحقيق نتيجة،
وبالتايل يكون م�س�ؤو ًال عن �سالمة امل�سافر و�أمتعته وب�ضاعته� ،إال �إذا �أثبت ن�شوء ال�ضرر من �سبب
�أجنبي ال يد له فيه .بينما كان االجتاه الأنكلو�سك�سوين يرى �أن التزام الناقل هو التزام ببذل
عناية و�أنه يتعني على امل�ضرور �إثبات خط�أ الناقل ،كما �أن هذا االجتاه كان مييز بني الناقل العام
) (Common Carrierوالناقل اخلا�ص ) (Private Carrierبينما كان هذا التمييز جمهو ًال يف
()1
االجتاه الالتيني والذي كان بدوره مييز بني النقل بعو�ض والنقل باملجان
ويف خ�ضم هذه اخلالفات ظهرت الدعوة �إلى توحيد قواعد القانون اجلوي من خالل �إبرام
اتفاقيات دولية ،ومن هناك ولدت اتفاقية وار�سو لعام  1929للتوفيق بني االجتاه الالتيني واالجتاه
الأنكلو�سك�سوين ،وذلك للموازنة بني م�صالح امل�سافرين و�أ�صحاب الب�ضائع والناقل اجلوي ،لذا،
ف�إنها �أقرت ب�أن م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن وقوع ال�ضرر للم�سافر �أو الب�ضاعة تقوم على �أ�سا�س
اخلط�أ املفرت�ض( ،)2حيث تتحقق م�س�ؤولية الناقل مبجرد وقوع ال�ضرر (املواد  )19 ،18 ،17مع عدم
�إلزام امل�ضرور �إثبات خط�أ الناقل الذي يعترب خم ًال بالتزامه ب�سالمة نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع من
مطار القيام �إلى مطار الو�صول يف حالة وقوع �ضرر للم�سافر �أو �إحلاق �ضرر بالب�ضاعة ،وبذلك
 )1طالب ح�سن مو�سى ،القانون اجلوي الدويل ،دار الثقافة ،عمان � ،1997ص.136
�	)2أحمد عبد اللطيف غطا�شة ،الطريان املدين -الأحكام العامة النقل اجلوي ،دار �صفاء للن�شر والتوزيع ،عمان � ،2002ص.168
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جنحت اتفاقية وار�سو يف ا�ستبعاد امل�س�ؤولية التق�صريية التي كانت الدول االجنلو�سك�سونية تتم�سك
بها يف قيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي.
تعر�ضت اتفاقية وار�سو لعام � 1929إلى تعديالت متالحقة وال�سيما فيما يتعلق مب�س�ؤولية الناقل
عن �سالمة الراكب والب�ضاعة والأمتعة ابتدا ًء من بروتوكول الهاي  1955وانتها ًء باتفاقية مونرتيال
وا�ضحا على الت�شريعات الوطنية املختلفة ،الأمر
لعام  1999وقد ارت�سمت ت�أثريهذه التعديالت
ً
الذي يتطلب التعر�ض �إليها ملعرفة تطور طبيعة م�س�ؤولية الناقل اجلوي يف هذه االتفاقيات ،ويف
القانون الإماراتي ،ومن ثم التطرق �إلى الطبيعة القانونية مل�سئولية الناقل اجلوي عن �سالمة
الب�ضائع والأمتعة و�شروط انعقاد م�سئوليته ،وعليه فقد ق�سمنا البحث على النحو التايل:
املبحث الأول :الطبيعة القانونية مل�سئولية الناقل اجلوي يف االتفاقيات الدولية ،ويف القانون
الإماراتي.
املبحث الثاين� :شروط انعقاد م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن �سالمة الب�ضائع والأمتعة يف االتفاقيات
الدولية والقانون الإماراتي.
املبحث الأول
الطبيعة القانونية مل�سئولية الناقل اجلوي
يف االتفاقيات الدولية والقانون الإماراتي
� اً
أول :الطبيعة القانونية مل�سئولية الناقل اجلوي يف االتفاقيات الدولية
�أدت الطبيعة الدولية للمالحة اجلوية و�ضرورة توحيد القواعد املتعلقة بها بهدف تنظيم الطريان
وت�أمني �سالمة املالحة اجلوية �إلى ظهور دعوات لإبرام اتفاقيات دولية لتفادي م�شاكل االزدواج
القانوين وللتوازن بني م�صالح الناقل وامل�سافر وال�شاحن و�شركات الت�أمني ،ومن -هنا -ولدت
اتفاقية وار�سو لعام  1929التي تبنت ح ًال و�سط ًا بني االجتاه الأنكلو�أمريكي واالجتاه الالتيني،
ولغر�ض التوفيق بني النظامني ،فقد �أخذت اتفاقية وار�سو من النظام الأجنلو �أمريكي فكرة
االلتزام ببذل عناية و�أخذت من النظام الالتيني قاعدة الإفالت من امل�سئولية�،أيتخل�ص الناقل
من امل�سئولية �إذا �أثبت ب�أنه بذل العناية الالزمة لتفادي وقوع ال�ضرر(( )3فكرة االلتزام بتحقيق
نوعا من املوازنة بني م�صالح امل�سافرين و�أ�صحاب الب�ضائع والناقل اجلوي.
نتيجة) .وبذلك حققت ً
وملا كان هذا املبحث يتناول تطور طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي وم�سئوليته عن �سالمة الب�ضائع
والأمتعة يف االتفاقيات الدولية ،ويف القانون الإماراتي عليه� ،سنتناول � اًأول االتفاقيات التي تناولت
 )3م�صطفى البنداري :قانون الطريان املدين لدولة الإمارات العربية املتحدة ،كلية القانون -جامعة ال�شارقة � ،2006ص.273
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هذا املو�ضوع كاتفاقية وار�سو ،وبروتوكول الهاي  ،1955وبروتوكول مونرتيال  ،1966وبروتوكول
جواتيماال �سيتي  ،1971و�أخري ًا اتفاقية مونرتيال  ،1999وذلك لإلقاء ال�ضوء على �أهم التطورات
التي �شهدتها هذه امل�سئولية عرب هذه االتفاقيات.
 -1طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي يف اتفاقية وار�سو لعام :1929
يف ظل االفتقار �إلى قواعد قانونية دولية موحدة تتناول تنظيم م�سائل النقل اجلوي الدويل
املدين ،بادرت بع�ض الدول ،وفى مقدمتها الدول ال�صناعية الكربى �إلى عقد �سل�سلة من امل�ؤمترات
للتو�صل �إلى و�ضع قواعد عامة لتنظيم م�سائل املالحة اجلوية املدنية ،وقد �أثمرت هذه امل�ؤمترات
عن ميالد اتفاقية وار�سو  1929التي �أقرت ن�صو�ص ت�صاحلية( )4بني االجتاه الالتيني واالجتاه
االجنلو�سك�سوين ،و�إن كانت مت�أثرة ب�صورة وا�ضحة باالجتاه الأول ،لذا ،ف�إنها �أقامت م�س�ؤولية
الناقل اجلوي على �أ�سا�س م�س�ؤولية عقدية �أ�سا�سها اخلط�أ املفرت�ض ومل تفرق يف ذلك بني امل�سئولية
عن نقل الركاب �أو نقل امل�سافرين.
وقد تناولت هذه االتفاقية القواعد اخلا�صة مب�ستندات النقل ،وم�سئولية الناقل اجلوي والنقل
املختلط والأحكام اخلا�صة بالت�صديق عليها وتعديل �أحكامها وغريها.
و�إزاء التطورات امل�ستمرة التي �أخذ ي�شهدها عامل الطريان �سوا ًء يف التو�سع يف �شبكة اخلطوط
والتطور التكنولوجي يف ت�صنيع الطائرات وازدياد عمليات نقل امل�سافرين والب�ضائع ،ونظ ًرا لعدم
قدرة اتفاقية وار�سو على معاجلة كل هذه املوا�ضيع ب�صورة دقيقة ظهرت احلاجة �إلى �إجراء
تعديالت م�ستمرة يف هذه االتفاقية والذي �سنتعر�ض لها الح ًق ًا.
ويف هذا ال�صدد ،البد من التو�ضيح ب�أن �أحكام هذه االتفاقية وتعديالتها ت�شرتط ل�سريانها ما
ي�أتي-:
� -1أن يكون عقد النقل اجلوي دول ًي ًا.
� -2أن يكون النقل اجلوي الدويل مبقابل.
� -3أن تتجه �إرادة �أطراف العقد �إلى دولية عقد النقل اجلوي.
على الرغم من هذه االتفاقية تقيم م�سئولية الناقل اجلوي على �أ�سا�س اخلط�أ املفرت�ض وفق
املادة ( )20التي تق�ضي ب�أنه "ال يعد الناقل م�سئو ًال �إذا ما �أثبت �أنه وتابعيه اتخذوا كل التدابري
ال�ضرورية ،لتوقي ال�ضرر �أو كان ي�ستحيل عليهم اتخاذها".اال �أنها مل تعرف مفهوم اخلط�أ
املفرت�ض الأمر الذي �آثار الت�سا�ؤالت �,إذ �أنها مل ت�ضع �أي معايري لتحديدها ،وبذلك فتحت املجال
�أمام االجتهادات الفقهية و�أمام ال�سلطة التقديرية ملحكمة املو�ضوع.
فى الواقع �إن هذه املادة �آثارت الكثري من اخلالفات حول تف�سري اخلط�أ املفرت�ض بني التف�سري
 )4فايز نعيم ر�ضوان ،قانون الطريان املدين� ،شرطة دبي� ،2004 ،ص. 214
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ال�ضيق له والتف�سري املرن له� ،إذ يرى �أ�صحاب النظرية الأولى ب�أن اخلط�أ املفرت�ض يعترب متحقق ًا
�إذا مل يثبت الناقل اجلوي �أو تابعوه ب�أنهم قد اتخذوا جميع التدابري ال�ضرورية ذات العالقة
املبا�شرة باحلادث امل�سبب لل�ضرر .ونرى �أن املادة ( )20من االتفاقية مل ت�شرتط وجود عالقة
مبا�شرة لتاليف وقوع ال�ضرر واحلادث امل�سبب لل�ضرر ,لذا ،ف�إن الأخذ بهذا املفهوم للخط�أ املفرت�ض
يعني اعتبار م�سئولية الناقل م�سئولية مطلقة مبنية على خط�أ مفرت�ض ال يقبل �إثبات العك�س(�)5إال
من الناحية النظري ،حيث يتعذر على الناقل عمليا الإثبات بالدليل املعاك�س.
ويرى �أ�صحاب نظرية التف�سري املرن لفكرة اخلط�أ املفرت�ض �أن الناقل يتخل�ص من امل�سئولية �إذا
�أثبت �أنه نفذ عقد النقل بالعناية املطلوبة من الناقل احلري�ص.وتتفق هذه النظرية يف الواقع مع
ر�ؤية القانون الإجنليزي الذي يتطلب من الناقل اجلوي بذل العناية الالزمة للتخل�ص من اخلطا
املفرت ،حيث تنتفي هذه العناية مبوجب هذا القانون �إذا خالف الناقل بع�ض القواعد القانونية
اخلا�صة باملالحة اجلوية املدنية ،كما يف حالة كون �شهادة �صالحية الطائرة للمالحة باطلة �أو
يف حالة كون �أطقم الطائرة ال يحملون ال�شهادات الأكادميية املطلوبة �أو يف حالة �إقالع الناقل
بالطائرة رغم �سوء احلالة اجلوية وحتذيره من قبل ال�سلطات املخت�صة بعدم الإقالع .كما نرى �أن
هذه النظرية تتفق مع الواقع العملى وحتقق التوازن بني امل�صالح املتعار�ضة.
ومن خالل الأحكام التي �أ�صدرتها املحاكم وال�سيما الفرن�سية والأمريكية يتبني مدى تعار�ض
هذه الأحكام مع الغر�ض من االتفاقية والتي كانت ترمي يف الأ�صل �إلى توحيد قواعد النقل اجلوي
الدويل ،اذ تبنت هذه املحاكم املفهوم الوا�سع لفكرة اخلط�أ املفرت�ض �إذا كانت �أ�سباب الكارثة
اجلوية معروفة ،بينما �أخذت بفكرة املفهوم ال�ضيق للخط�أ يف احلاالت التي ال تعرف فيها �أ�سباب
الكارثة� ،أي �إن قراراتها كانت مل�صلحة الناقل يف احلالة الأولى ومل�صلحة ال�ضحية يف احلالة الثانية.
لقد و�ضعت معاهدة وار�سو يف الواقع حلو ًال توفيقية قانونية متوازنة بني االجتاهات املتعار�ضة يف
الأنظمة القانونية املختلفة ،وذلك من خالل تب ّنيها لفكرة حتمل التبعة واخلط�أ املفرت�ض مع متكني
الناقل دفع م�سئوليته �إذا �أثبت ب�أنه بذل العناية املطلوبة لإمتام عملية النقل( .)6وبذلك ميكن القول
ب�أن طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي وفق ًا التفاقية وار�سو ( 1929املواد  )17-21هي م�سئولية عقدية
�أ�سا�سها اخلط�أ املفرت�ض� ،أي �إنه يتحمل امل�سئولية مبجرد عدم حتقق النتيجة املرجوة من عملية
النقل اجلوي �إال �أنه ي�ستطيع التخل�ص من هذه امل�سئولية وفق املادة (� )20إذا �أثبت ب�أن عدم حتقيق
التزامه بتحقيق نتيجة يرجع �إلى �سبب �أجنبي� ،أي �إذا �أثبت ب�أنه قد اتخذ كل االحتياطات والتدابري
ال�ضرورية لتجنب وقوع ال�ضرر� ،أو �أنه كان من امل�ستحيل عليه وعلى تابعيه اتخاذ هذه التدابري.
وقد �آثار م�صطلح التدابري ال�ضرورية اختال ًفا يف الفقه,حيث اجته البع�ض �إلى تف�سريه حرف ًيا
 )5طالب ح�سن مو�سى ،القانون اجلوي الدويل ،مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان � ،1997ص.143
�	)6أحمد عبداللطيف -الطريان املدين ،دار �صفاء للن�شر والتوزيع ،عمان � ،2002ص.168
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والقول ب�أن املق�صود هي تلك التدابري التي لو اتخذت ملا وقع ال�ضرر( .)7بينما اجته الآخرون �إلى
تف�سري هذا امل�صطلح تف�س ًريا �ضي ًقا والقول ب�أن التدابري ال�ضرورية التي يجب على الناقل اجلوي
ً
ارتباطا وثي ًقا ومبا�ش ًرا ب�سبب احلادث الذي نتج عنه ال�ضرر� ،أي �إن يثبت
اتخاذها يجب �أن ترتبط
()8
الناقل اتخاذ التدابري ال�ضرورية املتعلقة ب�سبب احلادث ذاته .
�أما االجتاه الثال ،ف�إنه يرى ب�أن التدابري ال�ضرورية تعنى اتخاذ التدابري املعقولة لتفادي ال�ضرر
والتي تفر�ضها العناية �أو اليقظة املعقولة من جانب الناقل العادي طب ًقا ملعيار مو�ضوعي على �أ�سا�س
�أن التزام الناقل اجلوي ب�ضمان �سالمة امل�سافرين والب�ضائع هو التزام ببذل عناية ولي�س التزام
()9
بتحقيق نتيجة
نوعا من التوازن بني م�صلحة الناقل والراكب من خالل
يف الوقع حققت هذه االتفاقية ً
املواد( ,)22,23,25فاملادة ( )22تن�ص على �أن امل�سافر ال ي�ستطيع احل�صول على تعوي�ض يتجاوز
تلك التي و�ضعتها هذه املادة .املادة ( )23تن�ص على بطالن كل �شرط يهدف �إلى �إعفاء الناقل
اجلوي من امل�سئولية �أو التخفيف منها ،بينما تن�ص املادة ( )25على حرمان الناقل اجلوي
اال�ستفادة من �أحكام املعاهدة �إذا كان �سيء النية� ،أي �إذا كان ال�ضرر الذي �أ�صيب الب�ضاعة يرجع
�إلى غ�شه �أو اخلط�أ املعادل للغ�ش طب ًقا لقانون الدولة التي تطرح �أمامها املنازعة.
وبتطور املالحة اجلوية وتو�سع الف�ضاء اجلوي وما �صاحب ذلك من منازعات قانونية ظهرت
احلاجة �إلى �إجراء تعديل يف ن�صو�ص اتفاقية وار�سو حلماية امل�سافرين و�أ�صحاب الب�ضائع يف
مواجهة الناقل اجلوي ،لذا مت تعديل ن�صو�ص هذه االتفاقية بن�صو�ص بروتوكول الهاي � ،1955إال
�أن هذا الربوتوكول بدوره مل يغري من �أ�سا�س م�سئولية الناقل التي ظلت تقوم على �أ�سا�س اخلط�أ
املفرت�ض و�إمنا رفع من �سقف التعوي�ض.
 -2طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي يف اتفاقية مونرتيال لعام :1966
تو�صل االحتاد الدويل للنقل اجلوي �إلى ت�سوية مع �شركات الطريان لإبرام اتفاق مع هيئة
ّ
الطريان املدين الأمريكي والذي �أطلق عليها اتفاق مونرتيال  ،1966وذلك على �أثر اعرتا�ض
الواليات املتحدة على بروتوكول الهاي  1955وتهديدها باالن�سحاب من اتفاقية وار�سو ،وذلك بحجة
عدم كفاية احلد الأق�صى املقرر لتعوي�ض الأمريكيني يف حال الوفاة �أو الإ�صابة يف كل من االتفاقية
والربوتوكول .وبذلك ميكن القول ب�أن هذا االتفاق يف الواقع كان لإر�ضاء الواليات املتحدة لذا ،ف�إنه
ا�شرتط يف املادة الأولى ل�سريان �أحكامه �أن تكون نقطة مغادرة الطائرة �أو نقطة مق�صدها النهائي
 )7عا�شور عبد اجلواد عبد احلميد،موجز القانون اجلوي،مكتبة الن�صر  1992ص.136
 )8حممود خمتار بربرى،قانون الطريان وقت ال�سلم،دار الفكر العربى � 1985ص.114
 )9عاطف حممد الفقى،تطور م�سئولية الناقل اجلوي،دار النه�ضة العربية � 2004ص.10
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أرا�ض �أمريكية.
�أو نقطة توقفها يف � ٍ
غري هذا االتفاق من طبيعة م�سئولية الناقل وجعلها م�سئولية مو�ضوعية ،وبذلك �أ�صبحت
م�سئولية الناقل اجلوي قائمة على �أ�سا�س فكرة املخاطر وحتمل التبعة ولي�س على �أ�سا�س فكرة
اخلط�أ املفرت�ض ،وهذا يعني �أن م�سئوليته تقوم مبجرد وقوع ال�ضرر للم�سافر ،وال يجوز له دفع هذه
امل�سئولية �إال ب�إثبات خط�أ امل�ضرور .كما يفرق هذا االتفاق بني امل�سئولية عن الأ�ضرار التي ت�صيب
الركاب �أو الب�ضائع والأمتعة ال�شخ�صية �إذ �أ�صبحت م�سئولية الناقل مو�ضوعية بوجه عام� ،إما
م�سئوليته عن �أ�ضرار الت�أخري (نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع) فبقيت م�سئولية عقدية تقوم على اخلط�أ
املفرت�ض كما كانت يف ظل اتفاقية وار�سو على �أثر تعر�ض اتفاق مونرتيال �إلى انتقادات عديدة
منها �إخالله مببد�أ امل�ساواة بني امل�سافري ،حيث �إنه منح امل�سافر الذي بد�أت رحلته �أو انتهت �أو
ر�ست يف �أحد املطارات الأمريكية مبزايا �أف�ضل من غريه من امل�سافرين( ،)10ظهرت دعوات لتحقيق
امل�ساواة بني امل�سافرين ب�صرف النظر عن مكان وزمان الرحلة الأمر الذي �أدى �إلى �إبرام بروتوكول
كواتيماال لعام .1971
 -3طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي يف بروتوكول كواتيماال لعام :1971
مل ت�شاهد املالحة اجلوية دخول هذا الربوتوكول �إلى حيز التنفيذ ،حيث مت �إلغا�ؤه ب�صدور
اتفاقية مونرتيال لعام � ،1999إال �أنه يف الواقع قد �أ�ضاف بع�ض التجديدً ات التي غريت من م�سئولية
الناق ،حيث ف ّرق هذا الربوتوكول بني م�سئولية الناقل عن احلوادث التي تقع للم�سافر �أثناء تنفيذ
النقل اجلوي كالوفاة �أو الإ�صابة بجروح ،وم�سئولية الناقل عن ت�أخري امل�سافر �أو هالك �أو تلف
�أمتعته امل�سجلة.
اً
م�سئول مبجرد وفاة امل�سافر �أو �إ�صابته بجروح �أو �ضياع
ففيما يتعلق باحلالة الأولى يكون الناقل
حقائبه� .أي �إن م�سئوليته تكون مو�ضوعية قائمة على �أ�سا�س فكرة املخاطر وحتمل التبعة ،ويكون
اً
مبقت�ضاها
م�سئول عن تعوي�ض الأ�ضرار ولو مل يقع �أ�ضرار من جانبه ،وال يجوز له التخل�ص من
امل�سئولية �إال �إذا �أثبت �أن الوفاة �أو اجلرح ح�صل ب�سبب احلالة ال�صحية للم�سافر (املادة � )1/4أو
�إذا �أثبت ب�أن هالك �أو تلف �أمتعة الراكب يعود �إلى طبيعة الأمتعة �أو عيب فيها (مادة .)2/4وبهذا
ال�صدد �أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف الفيدرالية الأمريكية يف 2011-2-17حك ًما مب�سئولية الناقل
من دون حاجة من الراكب لإثبات اخلط�أ من قبل الناقل.
�أما فيما يتعلق مب�سئولية الناقل عن ت�أخري امل�سافر �أو ت�أخري حقائبه والأ�ضرار الناجمة من هالك
�أو تلف الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجل ،ف�إن م�سئولية الناقل بقيت كما هو مقرر يف املادة ( )20من
اتفاقية وار�سو � ،أي �إن م�سئولية الناقل يف هذه احلالة هي م�سئولية عقدية قائمة على �أ�سا�س اخلط�أ
 )10عبد الف�ضيل حممد �أحمد ،القانون اخلا�ص اجلوي .2007
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املفرت�ض ،وبذلك مل يعد ب�إمكان الناقل التخل�ص من م�سئوليته يف هذه احلالة �إال �إذا �أثبت ب�أنه
وتابعوه قد اتخذوا كل التدابري الالزمة لتفادي ال�ضرر(� ،)11أو كان من امل�ستحيل عليهم اتخاذها �أو
كان ال�ضرر نتيجة لطبيعة الب�ضاعة ذاتها (املادة )2/5من الربوتوكول.
 -4طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي يف بروتوكول مونرتيال الرابع :1975
و�سع هذا الربوتوكول من امل�سئولية املو�ضوعية للناقل اجلوي عن الأ�ضرار التي حتدث للب�ضائع
مثل الهالك �أو التلف بينما قل�ص يف الوقت نف�سه دور اخلط�أ املفرت�ض ك�أ�سا�س مل�سئولية الناقل
نف�سه ،وهذا يعني قيام م�سئولية الناقل على �أ�سا�س اخلطر وحتمل املخاطر عن الأ�ضرار التي
ت�صيب الب�ضاعة �سوى بتلفها �أو هالكها �أو فقدانها �أثناء النقل اجلوي ومن دون احلاجة �إلى �إثبات
امل�ضرور �صدور خط�أ من الناقل �أو من تابعيه ،كما �أ�صبح الناقل ال ي�ستطيع التخل�ص من امل�سئولية
حتى �إذا �أثبت �أنه وتابعوه اتخذوا التدابري ال�ضرورية لتاليف ال�ضرر .وبذلك �أحدث هذا الربوتوكول
اً
م�سئول بقوة القانون عن تلف �أو هالك �أو فقدان الب�ضاعة ما
تعديلاً مل�سئولية الناق ،حيث �أ�صبح
دام الفعل امل�سبب لل�ضرر قد حدث �أثناء عملية النقل اجلوي.
ووف ًقا للتعديالت التي جاء بها هذا الربوتكول ميكن القول ب�أن م�سئولية الناقل �أ�صبحت تقوم
على �أ�سا�س اخلطر وحتمل التبعة ومل يعد بالإمكان الأخذ بفكرة اخلط�أ املفرت�ض لتقرير م�سئولية
الناقل �إال يف حالة الت�أخري يف �أجناز عملية نقل الأ�شخا�ص �أو نقل الب�ضائع �أو الأمتعة ،وذلك وفق
املواد ( 2/4 ,1/4من هذا الربتوكول)� ،إال �أن هذا ال يعني انعدام حاالت دفع امل�سئولية ،فا�ستنادًا
�إلى املادة (� )3/4أ�صبح ب�إمكان الناقل اجلوي التخل�ص من امل�سئولية يف حاالت حمددة على �سبيل
احل�صر منها �إذا �أثبت ب�أن ال�ضرر الذي �أ�صاب الب�ضاعة بالتلف �أو الهالك �أو ال�ضياع يرجع �إلى:
 -1طبيعة الب�ضاعة �أو عيب ذاتي فيها.
 -2التغليف املعيب للب�ضاعة والذي مت من قبل �شخ�ص غري الناقل �أو تابعيه �أو وكالئه.
 -3حالة احلرب �أو النزاع امل�سلح .
 -4عمل من �أعمال ال�سلطة العامة التي قامت مبنا�سبة دخول الب�ضاعة �أو خروجها �أو عبورها
من �أرا�ضيها .
ومن ال�ضروري -هنا -القول ب�أن بروتوكول مونرتيال الرابع مل يحدث تغريا يف م�سئولية الناقل
و�إمنا و�سع من نطاق امل�سئولية املو�ضوعية لي�شمل �إ�ضافة �إلى نقل الأ�شخا�ص نقل الب�ضائع � ً
أي�ضا
مع حتديد و�سائل دفع م�سئولية الناقل ح�ص ًرا .وبذلك �أ�صبحت م�سئولية الناقل اجلوي مبقت�ضى
اتفاقية وار�سو ،وال�سيما بعد التعديالت التي �أجريت عليها هي م�سئولية مو�ضوعية قائمة على
اخلطر(. )12
� )11أبو زيد ر�ضوان -القانون اجلوي ،دار الفكر العربي � 1983ص.334
 )12حممد فريد العريني -القانون اجلوي ،دار اجلامعة اجلديدة � ،2004ص.315
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 :5طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي يف اتفاقية مونرتيال 1999
�أ�صبحت هذه االتفاقية منذ دخولها �إلى حيز التنفيذ يف .نوفمرب  2003االتفاقية الدولية
ال�سائدة يف م�سائل املالحه اجلوية والطريان املدين يف معظم دول العال ،حيث �إنها �أحدثت تعديلاً
كل ًيا يف �أ�سا�س م�سئولية الناقل اجلوي مبوجب املواد  21 ،19 ،18والتي تفرق بني احلاالت الآتية:
 -1فيما يتعلق بالأ�ضرار التي تلحق الب�ضاعة كالتلف �أو ال�ضياع �أو تعيبها �أ�صبحت م�سئولية
الناقل م�سئولية مو�ضوعية قوامها ال�ضرر وفق املادة (� .)18إال �أن هذه االتفاقية �أتاحت يف الوقت
نف�سه للناقل دفع م�سئوليته وفق الفقرة الثانية من هذه املادة يف احلاالت املماثلة نف�سهاالتي وردت
يف بروتوكول مونرتيال الرابع  ،1975وهي:
�أ -وجود خلل كامن يف الب�ضائع �أو رداءة نوعيتها �أو عيب ذاتي بها.
ب� -سوء تغليف الب�ضاعة من قبل املر�سل �أو �أحد تابعيه �أو وكالئه.
ج -وجود عمل من �أعمال احلرب �أو النزاع امل�سلح.
د� -إجراءات اتخذتها ال�سلطة العامة ب�ش�أن دخول الب�ضائع �أو خروجها �أو عبورها.
 .2فيما يتعلق بال�ضرر النا�شئ عن الت�أخري يف نقل امل�سافرين� ،أو الأمتعة� ،أو الب�ضائع يعترب
الناقل اجلوي وفق املادة ( .)19م�سئو ًال ما مل يثبت ب�أنه وتابعوه ووكال�ؤه قد اتخذوا كل التدابري
املعقولة الالزمة لتفادي ال�ضرر� ،أو �أنه ا�ستحال عليه� ،أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابري ,وبذلك
�أبقت هذه االتفاقية على الطبيعة العقدية مل�سئولية الناقل اجلوي على �أ�سا�س اخلط�أ العقدي
املفرت�ض الذي يقبل �إثبات العك�س.
 -3فيما يتعلق بالأ�ضرار التي ت�صيب امل�سافرين من وفاة �أو �إ�صابة �أو جرح فقد جاءت االتفاقية
بنظام جديد للم�سئولية  ،وذلك بهدف التوازن بني م�صالح امل�سافرين والناقل اجلو ،حيث ربطت
�أ�سا�س امل�سئولية بقيمة الأ�ضرار النا�شئة عن وفاة الراكب �أو �إ�صابته ب�أذى ج�سماين من خالل
و�ضع م�ستويني للتعوي�ض مع اختالف الأ�سا�س القانوين لكل منهما .فيما يتعلق بامل�ستوى الأول الذي
يطالب فيه امل�ضرور بتعوي�ض ال يتجاوز مائة �ألف وحدة �سحب خا�ص ،ف�إن م�سئولية الناقل وفق
املادة ( )/1/21تقوم على �أ�سا�س امل�سئولية املو�ضوعية ،بينما تقوم م�سئولية الناقل اجلوي يف
امل�ستوى الثاين وفق املادة ( )2/21على �أ�سا�س اخلط�أ العقدي املفرت�ض� ،إذا كانت مطالب امل�ضرور
تتجاوز مائة �ألف وحدة �سحب خا�صة وهي وحدة نقدية ابتدعها �صندوق النقد الدويل ،وحددت
قيمتها على �أ�سا�س خم�س عمالت رئي�سة.
ومن ا�ستقراء هذه املواد يتبينّ ب�أن اتفاقية مونرتيال  1999قد خالفت اتفاقية وار�سو
والربوتوكوالت املعدلة لها التي منعت الناقل اجلوي اال�ستفادة من احلد الأق�صى للتعوي�ض �إذا
ثبت �سوء نيته.فقد تبنت هذه االتفاقية فكرة اخلط�أ العقدي املفرت�ض يف حالتي الت�أخري يف نقل
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امل�سافرين� ،أو الب�ضائع� ،أو الأمتعة ،ويف حالة ال�ضرر الذي ي�صيب امل�سافرين يف م�ستواها الثاين،
كما �أنها تطبق امل�سئولية املو�ضوعية يف حالتي الأ�ضرار التي تلحق الب�ضاعة والأ�ضرار التي ت�صيب
امل�سافرين يف م�ستواها الأول .وبذلك �أ�صبحت م�سئولية الناقل اجلوي عن الأ�شخا�ص قائمة على
امل�سئولية املو�ضوعية �أي على �أ�سا�س املخاطر وحتمل النتيجة ،وذلك حلماية امل�سافرين وحتقيق
التوازن بني م�صالح الناقل والراكب وب�ضاعته و�أمتعته وال�سيما يف ظل ت�ضا�ؤل املخاطر اجلوية بفعل
التطور التكنولوجي(. )13
ومما يالحظ �أن اتفاقية مونرتيال  1999قد اخذت الكثري من احكام اتفاقية وار�سو 1929
وبوتوكوالتها املعدلة وعدلت الكثري من �إحكامها� ,إذ حر�ص وا�ضعو هذه االتفاقية على مراعاة
اتفاقية وار�سو  1929وتنظيم العالقة بني االتفاقيتي ،حيث تن�ص املادة  1/55من اتفاقية مونرتيال
على �أنه «ترجح هذه االتفاقية على �أي قواعد تطبق على النقل اجلوي»� ،إال �أن هذا الن�ص يثري
ت�سا�ؤالت عن املق�صود من كلمة ترجح وما �إذا كانت تعني بذلك �إلغاء اتفاقية وار�سو  .1929يف
الواقع �أن ذلك يجب �أن ال يف�سر على هذا النحو وال�سيما �أنه مل ترد يف اتفاقية مونرتيال ما يدل
على ذلك� ,إال �أن ذلك ال يتنافى مع كون اتفاقية مونرتيال  1999هي �أحدث االتفاقيات الدولية يف
جمال النقل الدويل بل �إنها �أ�صبحت االتفاقية الرئي�سة النافذة يف معظم الدول اذ التزال بع�ض
الدول تطبق �أحكام كلاً من اتفاقية وار�سو واتفاقية مونرتيال بينما تطبق بع�ض الدول �إحداها.
يف الواقع جنحت هذه االتفاقية يف م�سايرة التطور يف جمال النقل اجلوي ومراعاة امل�صالح
املتعار�ضة وال �سيما يف معاجلة النق�ص الذي كانت اتفاقية وار�سو تعاين منها وال�سيما فيما يتعلق
ب�أ�سا�س امل�سئولية وحدود التعوي�ض .واليوم جند �أن معظم الدول تطبق قواعد النقل اجلوي وف ًقا
لأحكام اتفاقية مونرتيال  1999وال�سيما تلك املتعلقة مب�سئولية الناقل اجلوي جتاه امل�سافرين
�أو �أ�صحاب الأمتعة �أو الب�ضائع� ،إما فيما يتعلق مب�سئولية الناقل جتاه الأ�شخا�ص املوجودين على
ال�سطح واملت�ضررين من ن�شاط الطائر ،ف�إن اتفاقية روما  1952ال تزال هي النافذة.
ثان ًيا :الطبيعة القانونية مل�سئولية الناقل اجلوي يف القانون الإماراتي
�سبق و�أن ب ّينا ب�أن املجتمع الدويل اجته ومنذ ا�ستخدام الطائرة لنقل امل�سافرين والب�ضائع �إلى
�إ�صدار الت�شريعات التي تعالج املالحة اجلوية �سوا ًء على م�ستوى الت�شريعات الوطنية �أو االتفاقيات
الدولية والتي �أخذت تظهر يف فرتة ما بني احلربني العامليتني الأولى والثانية� ،إال �أنها مل ت�شهد �إقبا ًال
من الدول باالن�ضمام �إليها �إال بعد احلرب العاملية الثانية.
وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية املتحدة ،،ف�إنها كانت �ضمن الدول ال�ساعية �إلى توحيد
القواعد املنظمة للنقل اجلوي وم�سئولية الناقل اجلوي عن الأ�ضرار التي ت�صيب امل�سافرين
 )13فايز نعيم ر�ضوان -امل�صدر ال�سابق� ،ص.220
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والب�ضائع ،لذا ،ف�إنها حتى قبل �صدور قانون الطريان املدين رقم ( )20ل�سنة 1991كانت تتولى
تنظيم �شئون املالحة اجلوية املدنية عن طريق املرا�سيم مثل مر�سوم رقم  35ل�سنة  1972حول
ان�ضمام الدولة �إلى املنظمة الدولية للطريان املدين بالأمم املتحدة ،واملر�سوم رقم ( )95ل�سنة
 1986حول املوافقة على االن�ضمام ملعاهدة مونرتيال الدولية لعام  1971ب�ش�أن قمع الأفعال غري
امل�شروعة �ضد �سالمة الطريان ،وكذلك املر�سوم االحتادي رقم( )8ل�سنة  1981باملوافقة لالن�ضمام
�إلى معاهدة الهاي  ،1970ب�ش�أن قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات واملر�سوم االحتادي
رقم ( )13ل�سنة  1986حول ان�ضمام الدولة �إلى معاهدة وار�سو .1929
ويف عام � 1996أ�صدرت دولة الإمارات �إلى جانب قانون الطريان املدين ،قانون رقم ( )14ب�ش�أن
ت�أ�سي�س هيئة الطريان املدين التي تولت املهام املتعلقة ب�إدارة الطريان املدنى والنقل اجلوي يف
الدولة �إال �أن معظم م�سائل النقل اجلوي وم�سئولية الناقل اجلوي التزال تخ�ضع لأحكام قانون
املعامالت التجارية رقم ( )18ل�سنة � ،1993إما امل�سائل الأخر ،ف�إنها تعالج مبوجب االتفاقيات
الدولية التي ان�ضمت �إليها دولة الإمارات.
فيما يتعلق بقانون الطريان املدنى رقم ( )20ل�سنة1991ف�إنه مل يتناول معظم م�سائل املالحة
اجلوي ،حيث �إنه ي�صب جل اهتمامه على امل�سائل الفنية والتقنية و�أغفل م�سئولية الناقل عن
الأ�ضرار التي ت�صيب امل�سافرين �أو الب�ضاعة والأمتعة وغريها من امل�سائل� ،إال �أن هذا القانون يعترب
�أحكام االتفاقيات الدولية هي �أحكام ًا مكملة لها خالل املواد 19و  ،4حيث تن�ص املادة ( )19على
اعتبار �أحكام معاهدة �شيكاغو وجميع الربتوكوالت واالتفاقيات التي ان�ضمت �إليها دولة الإمارات
يف جمال الطريان املدين وحمايته مكملة لأحكام هذا القانون ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .كما
تن�ص املادة ( )47على تطبيق �أحكام اتفاقية وار�سو للنقل اجلوي املوقعة يف � 12أكتوبر ،1929
واالتفاقيات الأخرى املتعلقة بالنقل اجلوي التي ان�ضمت �إليها الدولة على نقل الأ�شخا�ص والأمتعة
والب�ضائع بطريق اجلو .وبذلك ميكن االحتكام �إلى ن�صو�ص هذه االتفاقيات لتنظيم امل�سائل التي
مل يرد بها ن�ص يف قانون الطريان املدين رقم ( )20ل�سنة .1991
يف الواقع �إن ن�ص املادة  19من قانون الطريان املدين الإماراتي يثري عدة �إ�شكاالت منها
تعار�ضه مع ن�ص املادة 47من الد�ستور الإماراتي التي تعترب املعاهدات الدولية التي ترتبط بها دولة
الإمارات العربية قانو ًنا داخل ًيا وتتمتع بقوة القوانني نف�سها ال�سابقة والالحقة لها.بينما ن�ص املادة
�أعاله مينح ال�سمو القانوين لقانون الطريان املدين يف حالة تعار�ضه مع �أي معاهدة دولية ان�ضمت
�إليها دولة الإمارات .كما �أن هذه املادة تتعار�ض مع جتاه املجتمع الدويل يف تقدمي �أحكام املعاهدات
واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالطريان املدين على �أحكام قوانينها الداخلية.
و�إلى جانب هذا التناق ،ف�إن امل�شرع الإماراتي عاد ومنح الأف�ضلية لأحكام االتفاقيات الدولية
على القانون الوطني ،وال�سيما يف املادة  354من قانون املعامالت التجارية رقم( )18ل�سنة 1993
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التي تن�ص على �أنه «مع عدم الإخالل باالتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرف ًا فيها ت�سري على
النقل اجلوي �أحكام قانون املعامالت التجارية» .وتبينّ من ذلك عدم تبني امل�شرع الإماراتي لنظام
موحد للنقل اجلوي.
وال �شك يف �أنه يف حالة التعار�ض بني احلكم الوارد يف هذا القانون مع حكم االتفاقيات الدولية
تثار حتم ًا م�شكلة القانون الواجب التطبيق ،وال�سيما �أن امل�شرع الإماراتي ين�ص �صراحة على عدم
االعتداد ب�أحكام االتفاقيات التي ان�ضمت �إليها الدولة �إال يف احلدود التي ال تتعار�ض مع �أحكام
القانون الطريان املدين االحتادي.
كما �أن ذلك يثري الت�سا�ؤل حول �إرادة امل�شرع الإماراتي حول طبيعة النظام القانوين الذي ي�شمل
كلاً من النقل اجلوي الدويل والداخلي ،وال �سيما �أنه من خالل ا�ستعرا�ض هذه املواد يبدو ب�أن �إرادة
امل�شرع الإماراتي مل تكن وا�ضحة �أو حا�سمة حول حتديد النظام القانوين الذي ينطبق على كل من
النقل الداخلي والدويل ،الأمر الذي قد يثري احلرية والرتدد حول القانون الواجب التطبيق على
النقل اجلوي الذي يتم بني ميناء جوي يف دولة الإمارات وميناء جوي تابع لدولة �آخر ،.هل يطبق
االتفاقيات الدولية �أم قانون الطريان املدين �أو قانون املعامالت التجارية.
�إن ا�ستعرا�ض املواد  47 ،19 ،3من قانون الطريان املدين رقم ( )20ل�سنة  .1991واملادة 354
من قانون املعامالت التجارية رقم ( )18ل�سنة  ،1993قد يلقي ال�ضوء على النظام القانوين
للطريان اجلوي الداخلي والوطني يف دولة الإمارات� .إذ �أن تف�سري ن�صو�ص هذه املواد قد يعني
�أن امل�شرع الإماراتي مييل �إلى تطبيق �أحكام قانون الطريان و�أحكام قانون املعامالت التجارية على
عمليات النقل اجلوي الداخلي مع �إمكانية تطبيق �أحكام االتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �إليها
دولة الإمارات ب�شرط عدم تعار�ضها مع �أحكام القانون الوطني .ومما ي�ؤيد هذا الر�أي ما جاء يف
حكم متيز دبي لعام  ،200حيث تتعلق الق�ضية بعملية نقل مت االتفاق عليه وفق ًا التفاقية مونرتيال
� 1999إذ جاء يف احلكم ب�أنه وفق ًا للمادة  1/55من اتفاقية مونرتيا ،ف�إن النقل اجلوي بني دولتني
�أو �أكرث حتكمه قواعد هذه االتفاقية بني الدول الأطراف فيها وامل�صدق عليها ،و�أما ما جاء بقانون
املعامالت التجارية من �أحكام خا�صة بالنقل اجلو ،ف�إنه ي�سري على النقل الداخلي ،فال ميتد
�سريانه �إلى النقل اجلوي بني الدول(. )14
�إال �أن ذلك كله ال ينفي الإ�شكاالت التي تثريها املواد ( )47( .)19من قانون الطريان املدين،
واملادة  354من قانون املعامالت التجارية الإماراتي رقم ( )18ل�سنة . 1993
وفيما يتعلق مب�سئولية الناقل اجلوي عن الأ�ضرار التي ت�صيب الركاب والأمتعة والب�ضائع
فقد عالج امل�شرع الإماراتي ذلك يف املواد ( )357-355من قانون املعامالت التجارية �إذ تن�ص
اً
م�سئول عن الأ�ضرار التي حتدث نتيجة لوفاة �أو جرح
املادة( )355على �أنه (يكون الناقل اجلوي
 )14جل�سة  ،2007/7/13الطعن رقم  ،2006/256ال�سنة  2007حقوق.
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�أي راكب �أو �أي �ضرر بدين يتعر�ض له �أي من الركاب �أثناء النقل اجلوي �أو �أثناء العمليات اخلا�صة
اً
م�سئول عن
ب�صعوده ونزوله من الطائرة) ,بينما تن�ص املادة ( )356على �أنه .يكون الناقل اجلوي
الأ�ضرار التي حتدث نتيجة لهالك �أو فقدان �أو تلف الأمتعة والب�ضائع �إذا وقع احلادث الذي ترتب
اً
م�سئول عن
عليه ال�ضرر �أثناء النقل اجلوي) .و تن�ص املادة( )357على �أنه (يكون الناقل اجلوي
ال�ضرر الذي يحدث نتيجة للت�أخري يف و�صول الركاب �أو الأمتعة امل�سجلة �أو الب�ضائع) .ويتبني من
ا�ستقراء هذه املواد ب�أن امل�شرع الإماراتي يعترب م�سئولية الناقل اجلوي م�سئولية مو�ضوعية �أ�سا�سها
املخاطر وحتمل التبعية ،كما �أنه ي�شدد من م�سئولية الناقل ل�صالح امل�سافرين ومر�سلي الب�ضائع
واخلدمات يف كل حاالت امل�سئولية �سوا ًء يف امل�سئولية عن الأ�ضرار التي ت�صيب امل�سافر بالوفاة
واجلرح �أو �أية �أ�ضرار �آخر( .املادة � )355أو يف حالة امل�سئولية عن الأ�ضرار الناجمة من هالك �أو
تلف �أو تعيب الب�ضائع �أو الأمتعة (مادة � )356أو يف حالة امل�سئولية عن الت�أخري يف نقل الأ�شخا�ص
�أو الب�ضائع مادة (.)357
وفيما يتعلق ب�شروط قيام م�سئولية الناقل على �أ�سا�س اخلط�أ املفرت�ض (امل�سئولية املو�ضوعية)
عن الأ�ضرار البدنية التي ت�صيب امل�سافري ،ف�إنه ي�شرتط وفق ًا للمادة ( )355وقوع ال�ضرر �أثناء
وجود امل�سافر على منت الطائرة �أو �أثناء العمليات اخلا�صة ب�صعوده �أو هبوطه من الطائرة� ,إما
بالن�سبة للب�ضائع فقد ا�شرتط وقوع ال�ضرر �أثناء النقل اجلوي� .أي الفرتة التي تكون فيها الأمتعة
والب�ضائع يف حرا�سة الناقل اجلوي �أثناء الطريان� ،أو �أثناء وجود الطائرة يف �إحدى املطارات� ،أو
يف �أي مكان �آخر هبطت فيه خارج املطار.
ومن اجلدير بالذكر �أن امل�شرع الإماراتي قد �أورد ا�ستثناءات على قاعدة امل�سئولية املو�ضوعية
للناقل �سوا ًء فيما يتعلق بالأ�شياء ال�شخ�صية التي تبقى يف حرا�سة امل�سافر �أثناء ال�سفر� ،أو فيما
يتعلق بعدم م�سئولية الناقل يف حالة النقل باملجان.
وفيما يتعلق باال�ستثناء الأو ،ف�إنه ا�ستنا ًد ًا �إلى املادة  358من قانون املعامالت التجارية ،ف�إن
الناقل اجلوي يعفي من امل�سئولية عن الأمتعة ال�شخ�صية التي يحتفظ بها امل�سافر معه على منت
الطائرة �إذا �أ�صيبت بال�ضرر� .إال �إذا �أثبت امل�سافر ب�أن الناقل اجلوي �أو تابعوه مل يتخذوا التدابري
الالزمة ملنع وقوع ال�ضرر.
�أما اال�ستثناء الثان ،ف�إنه وفق ًا للمادة  1/365من القانون �أعال ،ف�إن الناقل اجلوي اليكون
م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي حتدث �أثناء النقل اجلوي املجاين �إال �إذا �أثبت امل�ضرور �صدور خط�أ من
الناقل �أو من تابعيه .وعلى الرغم من �أن هذا الن�ص مل يبني ما �إذا كان امل�شرع يق�صد من ذلك
فقط الأ�ضرار التي ت�صيب الركاب �أو الب�ضائع �أو الأمتعة� ,إال �أنه من الراجح �أنه يق�صد بذلك كل
تلك الأ�ضرار.
و يق�صد بالنقل باملجان وفق ًا للمادة  2/365النقل الذي يتم بدون �أجرة ،و�أن اليكون الناقل
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اجلوي حمرتف ًا ،وعلي ،ف�إن النقل الذي يتم بوا�سطة �شركات النقل اجلوي املعروفة يف دولة
الإمارات كطريان الإمارات وطريان االحتاد وطريان دبي ،اليعترب نق ًال جماني ًا و�إن مت ذلك بدون
مقابل .فامل�شرع الإماراتي يربط بني �شرط عدم االحرتاف و�شرط عدم دفع الأجرة ليعترب النقل
قد مت جما ًن ًا .وعلي ،ف�إن الأ�ضرار التي ت�صيب امل�سافر �أو الب�ضائع �أو الأمتعة يف حالة النقل املجاين
الذي يتم من قبل ناقل غري حمرت ،ف�إن الناقل اجلوي اليكون م�س�ؤو ًال عنها �إال �إذا �أثبت امل�ضرور ب�أن
ال�ضرر �صادر ب�سبب خط�أ من الناقل اجلوي �أو من قبل تابعيه.
ويتبني من ذلك �أن امل�شرع الإماراتي يف احلالة الأولى مل ي�شرتط لقيام م�سئولية الناقل �إثبات
الراكب خلط�أ الناقل بل �إثبات عدم اتخاذ الناقل للإجراءات الالزمة ملنع وقوع ال�ضرر.
ويق�صد بالإجراءات الالزمة ملنع وقوع ال�ضرر �إثبات الناقل ب�أن الطائرة كانت مزودة بالوقود
الكافى لإمتام الرحلة اجلوية وقت االقالع� ،أو �أن االقالع مت بعد الت�أكد من حالة اجلو وكونها
الت�شكل خط ًرا على املالحة اجلوية �أو �أن افراد الطائرة على امل�ؤهالت املطلوبة مبوجب القوانني
واللوائح .ويخ�ضع تقدير اتخاذ التدابري الالزمة لتقدير حمكمة املو�ضوع ويدخل يف عنا�صر هذا
التقدير نوع الطائرة ،والظروف اجلغرافية للرحلة اجلوية ،ومدى كفاءة �أجهزة االنقاذ ،وطبيعة
الب�ضاعة املنقولة.
وعملاً ب�أحكام االتفاقيات الدولية من قبل امل�شرع الإماراتي جند انه يف املادة  367من قانون
املعامالت التجارية قد �أتاح الفر�صة �أمام الناقل اجلوي للتخل�ص من امل�سئولية �إذ �أثبت �أن ال�ضرر
كله قد ن�ش�أ بخط�أ امل�ضرور ،كما �أنه منح املحكمة ال�سلطة التقديرية لتخفي�ض م�سئولية الناقل
�إذ �أثبت هذا الأخري ب�أن خط�أ امل�ضرور قد ا�شرتك يف �إحداث ال�ضرر  .ومن الطبيعى �أن امل�سئولية
تق�سم يف هذه احلالة مبقدار م�ساهمة كل من املت�ضرر والناقل اجلوي يف �إحداث ال�ضرر ،ووفق
القواعد العامة يف القانون التجاري الإماراتي.
ويتبني ،مما �سبق �أن امل�شرع الإماراتي متا�ش ًيا مع ان�ضمامه �إلى االتفاقات الدولية قد �ساير
التطورات التي مرت به م�سئولية الناقل اجلوي يف اتفاقية وار�سو ،والتي حتولت تدريج ًيا من
امل�سئولية اخلطئية (اخلط�أ املفرت�ض) �إلى امل�سئولية املو�ضوعية وال �سيما يف بروتوكول مونرتيال
الرابع وقرر �أن م�سئولية الناقل عن الأ�ضرار التي ت�صيب الركاب� ،أو الب�ضائع� ،أو الأمتعة م�سئولية
مو�ضوعية بوجه عام ،وبذلك وحد امل�شرع الإماراتي �أ�سا�س م�سئولية الناق ،حيث �أقام م�سئوليته
على �أ�سا�س امل�سئولية املو�ضوعية عن جميع الأ�ضرار ب�صرف النظر عن تلك التي تلحق بامل�سافرين،
�أو الب�ضائع� ،أو الأمتعة� ،أو الأ�ضرار النا�شئة عن الت�أخري يف و�صول امل�سافرين� ،أو ب�ضاعتهم� ،أو
�أمتعتهم امل�سجلة.
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املبحث الثاين
�شروط انعقاد م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن �سالمة الب�ضائع
والأمتعة يف االتفاقيات الدولية والقانون الإماراتي
� اً
أول� :شروط قيام م�س�ؤولية الناقل يف االتفاقيات الدولية
عاجلت اتفاقية وار�سو �شروط انعقاد م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن الأ�ضرار التي تلحق بالب�ضاعة
والأمتعة امل�سجلة يف املادة ( )18والتي تن�ص على �أنه ي�س�أل الناقل عن ال�ضرر الذي يقع يف حالة
هالك �أو �ضياع �أو تلف الأمتعة امل�سجلة �أو الب�ضائع �إذا وقع احلادث الذي تولد عنه ال�ضرر خالل
النقل اجلوي �.أما اتفاقية مونرتيال  1999فقد عاجلت ذلك يف املادة  ،18حيث ن�صت على قيام
م�سئولية الناقل اجلوي عن ال�ضرر الذي ين�ش�أ يف حالة تلف الب�ضائع� ،أو �ضياعها� ،أو تعيبها ب�شرط
�أن يكون احلادث الذي احلق ال�ضرر قد وقع خالل فرتة النقل اجلوي.
ويتبني من هذه الن�صو�ص �أنه رغم اختالف االتفاقيتني يف طبيعة م�سئولية الناقل اجلوي �إال
�أنهما ي�شرتطان لقيام م�س�ؤولية الناقل �أن يقع حادث يرتتب عليه �أ�ضرار بالب�ضاعة و�أثناء فرتة
النقل اجلوي وعليه نتعر�ض لهذه ال�شروط كل على حدة:
ال�شرط الأول :وقوع حادث.
ال�شرط الثاين� :أن ينتج عن احلادث �أ�ضرار بالب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة.
ال�شرط الثالث� :أن يقع احلادث �أثناء فرتة النقل اجلوي.
ال�شرط الأول :وقوع حادث
على الرغم من �أن اتفاقية وار�سو ا�شرتطت وقوع حادث ك�شرط �أ�سا�س النعقاد م�س�ؤولية الناقل
�إال �أنها مل تعرفه تاركة املجال �أمام الفقه لتحديد املق�صود منه والذي بدوره انق�سم �إلى جتاه يدعو
�إلى التف�سري الوا�سع مل�صطلح احلادث و�آخر يدعو �إلى التف�سري ال�ضيق له�.إال �أن االجتاه الغالب يف
الفقه والق�ضاء هو التو�سع يف معنى احلادث وتف�سريه ب�أنه ي�شمل كل الأ�سباب املمكنة لل�ضرر �سوا ًء
()15
�أكانت تلك الأ�سباب مت�صلة بعملية النقل �أم غري مت�صلة بها
يف الواقع مل يكن حتديد وتف�سري هذا امل�صطلح له �أهمية تذكر يف ظل انعقاد اتفاقية وار�سو
عام  ،192حيث قررت هذه االتفاقية �إقامة م�س�ؤولية الناقل على �أ�سا�س اخلط�أ املفرت�ض ،لذا،
ف�إن معرفة ماهية هذا امل�صطلح مل يكن مو�ضوع اهتمام الناقل اجلوي الذي كان ج َّل اهتمامه
من�ص ًبا على التخل�ص من امل�س�ؤولية ب�إثباته عدم وقوع خط�أ من جانبه� ،أو من تابعيه .غري �أن
 )15د.عا�شور عبد اجلواد,موجز القانون اجلوي  -مكتبة الن�صر .128 .1992

197

198

مجلة الـحقوق
المجلــــــــد ( ) 11
العــــــــــدد ( ) 1

الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي

�أهمية تف�سري هذا امل�صطلح ظهرت يف ظل اتفاقية مونرتيال الذي بنى م�س�ؤولية الناقل اجلوي
على �أ�سا�س امل�س�ؤولية املو�ضوعية وقلل من �أهمية و�سائل دفع م�س�ؤولية الناقل ،مما دفع به �إلى
البحث عن حتديد مفهوم م�صطلح احلادث والتم�سك به لنفي م�س�ؤوليته( )16وال�سيما �أن االجتاه
ال�ضيق لتف�سريه كان ي�شرتط لوقوع احلادث �أن يكون مرتبط ًا بالنقل اجلوي فع ًال ،وبخالفه� ،أي
يف حالة عدم ترابط احلادث بالنقل اجلو ،ف�إن امل�ضرور الي�ستحق احل�صول على تعوي�ض .وهذا
يعني �أن تف�سري احلادث يف نطاق �ضيق هو مل�صلحة الناقل اجلو ،حيث يقلل هذا التف�سري من فر�ص
�إقرار م�س�ؤوليته .،علي ،ف�إن الأ�ضرار التي ت�صيب الراكب �أو ب�ضاعته �أو �أمتعته امل�سجلة نتيجة خلل
فني� ،أو ميكانيكي� ،أو تلك الناجمة من الهبوط املفاجئ للطائرة �أو ارتطامها بالأر�ض يعتربفقط
من الوقائع التي ميكن �أن ي�شمله م�صطلح احلادث،وبالتايل قيام م�سئولية الناقل ,بينما التف�سري
الوا�سع الذي ي�شرتط عدم وجود �أي ارتباط بني وقوع احلادث (الواقعة الفجائية) وعملية النقل
اجلوي من �ش�أنه قيام م�س�ؤولية الناقل عن ال�ضرر الذي �سببه احلادث بالرغم من عدم ارتباط
احلدث بالنقل �أو اال�ستغالل اجلوي ،وهذا يعني تو�سيع نطاق م�سئولية الناقل ،وبالتايل ميكن اعتبار
حوادث خطف الطائرات �أو اعتداء م�سافر على �آخر �أو �سقوط �أ�شياء من الكابينات املخ�ص�صة
للأمتعة ال�شخ�صية وت�ضررها كلها تدخل �ضمن مفهوم احلادث ،وبالتايل قيام م�سئولية الناقل
عنها مادام امل�سافر مل يكن له دور يف حدوث هذه الأ�ضرار.
ال�شرط الثاين� :أن ينتج عن احلادث �أ�ضرار بالب�ضاعة �أو الأمتعة ال�شخ�صية
ي�شرتط النعقاد م�سئولية الناقل اجلوي حدوث �ضرر ،وقد حددت كل من اتفاقية وار�سو 1929
واتفاقية مونرتيال لعام � 1999صور ال�ضرر التي تلحق الب�ضاعة لقيام م�س�ؤولية الناق ،حيث تو�صف
ال�ضرر يف ثالثة �أ�شكال هي الهالك� ،أو ال�ضياع� ،أو التلف.
من املعروف �أن الب�ضاعة تعترب يف حالة هالك �إذا طر�أ عليها تغري كلى �أو جزئى جعلها غري
�صاحلة ملا �أعدت له �أ� ً
صال� ،أم ال�ضياع فيق�صد به اختفاء الب�ضاعة بحيث اليتمكن الناقل من
ت�سليمها �إلى املر�سل �إليه� ،إما تلف الب�ضاعة فهو �إ�صابة الب�ضاعة بعيب �أو عطب يجعلها معيبة وت�ؤثر
على قيمتها بح�سب اال�ستعمال الذي �أعدت له(.)17
ومن اجلدير بالذكر �أنه وفق ًا للمادة  3/13من اتفاقية وار�س ،ف�إن الب�ضاعة تعترب يف حالة
هالك �إذا مل ت�صل �إلى املر�سل �إليه بعد انق�ضاء �سبعة �أيام من التاريخ الذي كان يتعني و�صولها
�إليه� ،إما بالن�سبة للأمتعة امل�سجل ،ف�إنها تعترب يف حالة هالك �إذا مل ت�صل �إلى �صاحبه خالل 21
يوما من اليوم الذي كان يجب �أن ت�صل فيه.
ً
� )16شريف غنام,قانون الطريان �أكادميية � -شرطة دبى .288 .2009
 )17رفعت فخري ،الوجيز يف القانون اجلوي ،القاهرة � ،1990ص..83
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ومما �سبق يتبني ب�أن جمرد عدم تنفيذ الناقل اجلوي اللتزامه بو�صول الب�ضاعة �أو الأمتعة �إلى
املر�سل �إليه يف املوعد املحد ،ف�إنه يعترب خم ًال بالتزامه ب�سالمة الب�ضاعة والأمتعة ،وبالتايل تقوم
م�س�ؤوليته عن تعوي�ض املت�ضرر ومن دون �إلزام الأخري ب�إثبات ال�سبب الذي �أدى �إلى هالك �أو �ضياع
�أو تلف الب�ضاعة �أو الأمتعة.
وفيما يتعلق باتفاقية مونرتيال  ،199ف�إن م�سئولية الناقل عن هالك� ،أو تلف� ،أو �ضياع الب�ضائع
هي م�سئولية مو�ضوعية يف حالة وقوع احلدث امل�سبب لل�ضرر �أثناء فرتة النقل اجلوي .
اً
م�سئول عن الأ�ضرار احلا�صلة للب�ضائع مبجرد ح�صولها ودون حاجة لإثبات
�أي �إن الناقل يكون
خط�أ الناقل� ,إال �أن هذه االتفاقية �أتاحت للناقل دفع م�سئوليته وفق ااملادة � 3/1إذا �أثبت �أن ال�ضرر
يرجع �إلى �سبب� ،أو �أكرث من الأ�سباب التالية :هي احلاالت املماثلة نف�سها التي وردت يف بروتوكول
مونرتيال الرابع  ،1975وهي:
�أ -وجود خلل كامن يف الب�ضائع� ،أو رداءة نوعيتها� ،أو عيب ذاتي بها.
ب� -سوء تغليف الب�ضاعة من قبل املر�سل� ،أو �أحد تابعيه �أو وكالئه.
ج -وجود عمل من �أعمال احلرب �أو النزاع امل�سلح.
د�	-إجراءات اتخذتها ال�سلطة العامة ب�ش�أن دخول الب�ضائع �أو خروجها �أو عبورها
وي�ضاف �إلى ذلك �أن املادة  20من اتفاقية مونرتيال  1999منح الناقل اجلوي �إمكانية �إعفائه
من امل�سئولية �إذا �أثبت �أن اً
اهمال� ،أو خط�أ� ،أو امتناع ال�شخ�ص الذي يطالب بالتعوي�ض� ،أو ال�شخ�ص
الذي ي�ستمد منه حقوقه قد �سبب ال�ضرر للب�ضاعة �أو ا�سهم يف حدوثه.
كما تفرق هذه االتفاقية بني م�سئولية الناقل عن الأ�ضرار التي تلحق الأمتعة ح�سبما �إذا كانت
م�سجلة �أو غري م�سجلة .ففيما يتعلق باحلالة الأولى تكون م�سئولية الناقل عن الأ�ضرار التي ت�صيب
الب�ضاعة �سوا ًء بال�ضياع �أو التلف �أو الهالك م�سئولية مو�ضوعية قائمة على �أ�سا�س اخلطر �أو حتمل
التبعة�.إال �أن الناقل وف ًقا للمادة 2/17من هذه االتفاقية ي�ستطيع دفع م�سئوليته �إذا �أثبت �أن ال�ضرر
يرجع �إلى �إما خلل كامن يف الأمتعة �آو يف نوعيتها ب�سب عيب ذاتي فيها�.أو �أن يثبت �أن ال�ضرر
يرجع �إلى �إهمال �أو خط�أ �أو امتناع ال�شخ�ص الذي يطالب بالتعوي�ض �أو ال�شخ�ص الذي ي�ستمد منه
حقوقه� .إما يف احلالة التي تكون فيها الأمتعة غري م�سجلة �آو احتفظ بها الراكب �أثناء الرحلة
اجلوية تكون م�سئولية الناقل عن الأ�ضرار �شخ�صية قائمة على �أ�سا�س اخلط�أ واجب الإثبات� .أي
اً
م�سئول �إال �إذا �أثبت امل�سافر خط�أ الناقل �أو �أحد تابعيه� ،أو وكالئه.ومما يالحظ
اليكون الناقل
�أنه على الرغم من �أن ن�ص املادة  2/17من اتفاقية مونرتيال تتحدث عن م�سئولية الناقل اجلوي
عن الأمتعة امل�سجلة فقط� .إال �أنها�ستنادًا�إلى ن�ص املادة  3/22من هذه االتفاقية واخلا�صة باحلد
اً
الأعلى للتعوي�ض ميكن القول ب�أن الناقل يكون � ً
م�سئول عن الأمتعة غري امل�سجلة �أي الأمتعة
أي�ضا
التي يحملها امل�سافر,غري �أن االتفاقيات الدولية �أحالت �شروط انعقاد م�سئولية الناقل يف هذه
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احلالة لقواعد القانون الوطني الواجب التطبيق

()18

ال�شرط الثالث :وقوع احلادث �أثناء النقل اجلوي
ت�شرتط اتفاقية وار�سو �أن يقع احلادث الذي �أحلق �ضر ًرا بالب�ضاعة والأمتعة ال�شخ�صية �أثناء
عملية النقل اجلو ،حيث تن�ص املادة  1/18على قيام م�س�ؤولية الناقل عن الأ�ضرار التي تلحق
الب�ضاعة �أثناء النقل اجلوي ،كما تن�ص املادة  2/18ب�أن فرتة النقل اجلوي ت�شمل الفرتة التي
تكون فيها الب�ضائع والأمتعة ال�شخ�صية يف حرا�سة الناقل� ،سوا ًء �أكان ذلك يف مطار� ،أو على منت
الطائرة� ،أو يف �أي مكان �آخر عند الهبوط خارج املطار.
ويتبني من ذلك �أن هذه االتفاقية �إ�ضافة �إلى ا�شرتاطها لقيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي وقوع
احلادث امل�سبب لل�ضرر �أثناء عملية النقل اجلو ،ف�إنها ت�شرتط وجود الب�ضاعة والأمتعة التي
ت�ضررت يف حرا�سة الناقل اجلوي� ،أي �إنها �أخذت مبعيار حرا�سة الناقل �أي �ضرورة وجود الب�ضاعة
�أو الأمتعة حتت �إمرة و�سيطرة الناقل بحيث ميار�س �سيطرته()19عليها دون عوائق �أثناء النقل
اجلوي ،كا يتبني من ذلك ب�أن فرتة النقل اجلوي ،هي الفرتة التي تبد�أ منذ دخول الب�ضاعة والأمتعة
ال�شخ�صية يف احليازة الفعلية للناقل اجلوي ،ومتتد حلني ت�سليمها للمر�سل �إليه يف مطار الو�صول.
وهذا يعني �أن �إ�صابة الب�ضاعة والأمتعة خالل هذه الفرتة (فرتة احلرا�سة) ب�أي �أ�ضرار ي�ؤدي �إلى
قيام م�سئولية الناقل اجلوي عن تلك الأ�ضرار مامل يثبت �أنه بذل وتابعوه الإجراءات واالحتياطات
الالزمة لتفادي ال�ضرر �أو �أن ذلك يرجع �إلى قوة قاهرة.
كما يتبني من املادة  3/18من اتفاقية وار�سو �أن فرتة النقل اجلوي �أي الفرتة التي تكون الب�ضاعة
�أو الأمتعة ال�شخ�صية يف حيازة الناقل الفعلية الت�شمل �أية عمليات نقل برية �أو بحرية �أو نهرية يتم
خارج املطار� .إال �إذا كانت هذه العمليات تدخل يف تنفيذ عقد النقل� ،أي �إنها تتم بق�صد ال�شحن �أو
الت�سليم �أو االنتقال من طائرة �إلى �آخر� ..إذ تعترب هذه العمليات يف هذه احلاالت مكملة يف الواقع
لعملية النقل ،كما �أن الب�ضاعة والأمتعة امل�سجلة التزال يف احليازة الفعلية للناقل ،لذا ،ف�إنه يعترب
م�س�ؤو ًال عن �إحلاق �أية �أ�ضرار تلحق بها ما مل يقم الدليل على عك�س ذلك.
ويتبني من ذلك �أن اتفاقية وار�سو قد و�ضعت قرينة قانونية مقت�ضاها �أنه يف حالة اقرتان عملية
النقل اجلوي بعمليات غري جوي ،ف�إن الناقل يكون م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي تلحق بالب�ضاعة �أو
الأمتعة ال�شخ�صية خالل تلك العمليات ،وذلك ب�شرط �أن تكون هذه العمليات مرتبطة بعملية النقل
اجلوي وداخل ًة يف تنفيذه ،ولي�س �ساب ًقا �أو الح ًق ًا عليه(� .)20سوا ًء وقعت هذه العمليات خارج املطار
بق�صد ال�شحن �أو الت�سليم �أو النقل من طائرة �إلى �آخر..
 )18هاين دويدار النقل البحرى واجلوي  -من�شورات احللبي احلقوقية � 2008ص386
 )19فايز نعيم ر�ضوان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص..228
 )20م�صطفى البنداري ،قانون الطريان املدين ،جامعة ال�شارقة� ،2006 ،ص.288

د .كاميران الصالحي

مجلة الـحقوق
المجلــــــــد ( ) 11
العــــــــــدد ( ) 1

ومما �سبق ميكن القول ب�أن م�سئولية الناقل اجلوي عن ال�ضرر الذي يلحق الأمتعة والب�ضائع
تقوم يف الفرتة التي تكون فيها هذه الأمتعة والب�ضائع يف حرا�سة الناقل اجلوي �سوا ًء على منت
الطائرة �أو على �أر�ض املطار �أو في�أميكان تهبط فيه الطائرة� .إال �أن هذه احلرا�سة تنتهي مع ت�سلم
امل�سافر المتعته يف مطار الو�صول .ومن ثم اليكون الناقل م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي تلحق الب�ضاعة
�أو الأمتعة امل�سجلة �أثناء قيام �أحد معاوين الناقل مب�ساعدة امل�سافر لنقلها خارج املطار(.)21
ثان ًيا� :شروط قيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن �سالمة الب�ضائع �أو الأمتعة امل�سجلة يف
القانون الإماراتي:
وفق ًا للمادة  356الواردة �ضمن الف�صل اخلا�ص ب�أحكام النقل اجلوي يف قانون املعامالت
التجارية رقم ( )18ل�سنة  1993والتي تن�ص على �أنه «يكون الناقل اجلوي م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار
التي حتدث نتيجة لهالك �أو فقدان �أو تلف الأمتعة امل�سجلة والب�ضائع �إذا وقع احلادث الذي ترتب
عليه ال�ضرر �أثناء النقل اجلوي» ميكن القول ب�أن امل�شرع الإماراتي ي�شرتط لقيام م�س�ؤولية الناقل
اجلوي توافر ال�شروط الآتية:
�1 -1أن يقع حادث.
�2 -2أن يقع هذا احلادث خالل النقل اجلوي.
�3 -3أن يلحق الب�ضاعة �ضررمن جراء هذا احلادث.
ففيما يتعلق بوقوع حادث ،نرى �أنه رغم ان�ضمام دولة الإمارات �إلى اتفاقية وار�سو واتفاقية
مونرتيال اللتني ا�ستخدمتا م�صطلح احلادثة ) (The Accidentفيما يتعلق بالأ�ضرار التي ت�صيب
الأ�شخا�ص وم�صطلح احلدث  Eventيف الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضاع ،ف�إن قانون املعامالت
التجارية ا�ستخدم م�صطلح احلادث يف املادة (� )356أعالن للتعبري عن الواقعة التي ت�سبب
�أ�ضرار ًا بالب�ضاعة والأمتعة امل�سجلة ومن دون بيان مفهومه ,الأمر الذي ي�ستوجب الرجوع �إلى
قانون الطريان املدين رقم ( )20ل�سنة  ،199حيث تن�ص املادة الأولى (بند  )27على «�أن حادث
الطريان هو كل حادث مرتبط بت�شغيل الطائرة ،ويقع يف الفرتة مابني الوقت الذي ي�صعد فيه �أي
�شخ�ص �إلى الطائرة بق�صد الطريان حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأ�شخا�ص للطائرة».
يبدو �أن م�صطلح احلادث الوارد يف هذه املادة مرتبط بت�شغيل الطائرة وبنقل الأ�شخا�ص
والي�سري على الب�ضائع والأمتع ،حيث �إنها ت�شرتط وقوع احلادث �أثناء فرتة �صعود امل�سافرين �إلى
الطائرة حلني مغادرتهم لها ,بينما املادة  356من قانون املعامالت ت�شرتط وقوع احلادث امل�سبب
للأ�ضرار للب�ضائع والأمتعة �أثناء النقل اجلوي ومل يتطرق �إلى عمليات ال�صعود واملغادرة  ,اذ تن�ص
اً
م�سئول عن الأ�ضرار التي حتدث نتيجة لهالك �أو فقدان �أو
هذه املادة على �أن الناقل اجلوي يكون
 )21هاين دويدار امل�صدر ال�سابق �ص.389
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تلف الأمتعة امل�سجلة والب�ضائع �إذا وقع احلادث الذي ترتب عليه ال�ضرر �أثناء النقل اجلوي .ي�ستنتج
من ذلك �أن احلادث الذي يرتتب عليه قيام م�س�ؤولية الناقل عن �سالمة الب�ضاعة والأمتعة هو كل
فعل يرتتب عليه هالك �أو �ضياع �أو تلف الب�ضاعة �أثناء النقل اجلوي.
 -2وقوع احلادث �أثناء النقل اجلوي:
وفق ًا للمادة  1/356من قانون املعامالت التجارية الإمارات ،ف�إن احلادث الذي يرتتب على
وقوعه قيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي هو الفعل الذي يلحق �أ�ضرار ًا بالب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة
بالهالك �أو الفقدان �أو التلف ب�شرط وقوعه �أثناء النقل اجلوي .وقد ف�سرت الفقرتان الثانية والثالثة
من املادة �أعاله املق�صود من فرتة النقل اجلو ،حيث بينت الفقرة الثانية ب�أن النقل اجلوي ي�شمل
الفرتة التي تكون فيها الأمتعة والب�ضائع يف حرا�سة الناقل �أثناء الطريان� ،أو �أثناء وجود الطائرة
يف �إحدى املطارات� ،أو يف �أي مكان �آخر هبطت فيه.بينما تن�ص الفقرة الثالثة من هذه املادة على
�أن النقل اجلوي الي�شمل الفرتة التي تكون فبها الأمتعة �أو الب�ضائع حمل نقل برى �أو بحري �أو نهري
يقع خارج املطار.
وبذلك ،ف�إن امل�شرع الإماراتي ي�شرتط لقيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن �سالمة الب�ضاعة �أو
الأمتعة ال�شخ�صية ب�أن تكون يف حيازة الناقل اجلوي عند تعر�ضها لل�ضرر� ،أي �إن تكون يف حرا�سة
الناقل الفعلية بحيث ي�ستطيع �أن ميار�س �سلطة عليها .ويتفق القانون الإماراتي يف هذه امل�س�ألة مع
اتفاقية مونرتيال ( 1999املواد )4 ،3 ،1التي ت�شرتط بدورها لقيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن
الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة ب�أن تكون يف احليازة الفعلية للناقل �أثناء النقل
اجلوي.
مل يكتف امل�شرع الإماراتي ب�شرط تواجد الب�ضاعة �أو الأمتعة يف حرا�سة الناقل اجلوي �أثناء
الطريان فقط كما فعلت اتفاقية مونرتيال بل ا�شرتط تواجدها يف حيازة الناقل � ً
أي�ضا �أثناء وجود
الطائرة يف �إحدى املطارات �أو يف �أي مكان هبطت فيه ،وذلك وف ًقا للمادة  2/356من القانون
�أعالن .وهذا يعني �أن املق�صود بفرتة النقل اجلوي التي تكون الب�ضاعة والأمتعة ال�شخ�صية فيها يف
حيازة الناقل غري مق�صورة على الفرتة التي تكون فيها الطائرة يف حالة طريان ،و�إمنا ت�شمل � ً
أي�ضا
الفرتة التي تتواجد فيها الطائرة يف �أحد املطارات �أو يف �أي مكان �آخر.
وبذلك ميكن القول ب�أن امل�شرع الإماراتي قد حدد الأماكن التي يجب �أن تكون الب�ضاعة �أو
الأمتعة ال�شخ�صية يف حرا�سة الناقل لقيام م�س�ؤوليته عن �سالمة الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة،
وعلى �سبيل احل�صر ،وهي:
� -1أثناء عملية الطريان.
� -2أثناء وجود الطائرة يف �أحد املطارات ويق�صد بها مطار القيام� ،أو الو�صول� ،أو مطار
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الرتانزيت.
 -3يف �أي مطار �أو مكان تهبط فيه الطائرة اختيار ًا �أو ا�ضطرار ًا.
وميكن اال�ستنتاج من ذلك ب�أن فرتة النقل اجلوي ت�شمل كل هذه الأماك ،حيث �إن امل�شرع
الإماراتي ذكر م�صطلح �أي مكان تهبط فيه الطائرة ومل ي�شرتط هبوط الطائرة يف مطار باملعنى
املعروف ،الأمر الذي يعني قيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن �سالمة الب�ضاعة �أو الأمتعة حتى يف
حالة ا�ضطرار الطائرة �إلى الهبوط اال�ضطراري ،ويف �أي مكان كان.
ومن خالل اال�ستنتاج املخالف للمادة ( )2/356من قانون املعامالت التجارية الإماراتي ميكن
القول بعدم قيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة �إذا
مل تكن يف احليازة الفعلية للناقل يف الأماكن املذكورة �أعاله �أو �أن تكون يف حيازته ولكن يف غري
الأماكن املحددة ح�ص ًر ًا وفق ًا للمادة �أعاله.
وا�ستنا ًد ًا �إلى املادة ( )3/356من القانون �أعاله والتي تن�ص على �أنه “الي�شمل النقل اجلوي
الفرتة التي تكون فيها الأمتعة �أو الب�ضائع حمل نقل بري �أو بحري �أو نهري يقع خارج املطار”
ميكن القول ب�أن الناقل اجلوي اليكون م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضاعة خالل عمليات
النقل الربي �أو البحري �أو النهري التي تتم خارج �أ�سوار املطارات .وهذا يعني عدم م�س�ؤولية الناقل
اجلوي عن الأ�ضرار التي تلحق بالب�ضاعة �أو الأمتعة ال�شخ�صية بعد ت�سليمها �إلى املر�سل �إليه �أو بعد
تفريغها من الطائرة وو�ضعها حتت حرا�سة املر�سل �إليه �أو دخول الب�ضاعة �إلى املنطقة اجلمركية
وحتت حرا�سة املر�سل �إليه .كما �أن الناقل اليكون م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي تلحق الب�ضاعة �أو
الأمتعة امل�سجلة �أثناء قيام �أحد معاوين الناقل مب�ساعدة امل�سافر لنقلها خارج املطار.
ورغبة من امل�شرع الإماراتي يف احلفاظ على م�صالح �أ�صحاب الب�ضائع والأمتعة امل�سجلة
ومتا�ش ًي ًا مع �أحكام االتفاقيات الدويل ،ف�إنه قرر م�س�ؤولية الناقل عن الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضاعة
�أو الأمتعة �أثناء نقلها بر ًا �أو بحر ًا �أو نهر ًا �إذا كانت هذه العمليات الزمة ل�شحنها �أو لت�سليمها �إلى
املر�سل �إليه �أو لنقلها على طائرة �آخر� ..أي �إذا كانت هذه العمليات تدخل �ضمن تنفيذ عقد النقل
اجلو ،ف�إن الب�ضائع والأمتعة تعترب يف هذه احلالة حتت حرا�سة الناقل ،وبالتايل ،ف�إنه يكون م�س�ؤو ًال
عن �ضمان �سالمتها من ال�ضرر.
ومن خالل اال�ستنتاج املخالف للمادة  3/356من القانون �أعاله ميكن القول ب�أن الناقل ي�ستطيع
التخل�ص من امل�س�ؤولية �إذا �أثبت ب�أن العمليات �أعاله مل يكن بق�صد ال�شحن� ،أو ت�سليم الب�ضاعة� ،أو
الأمتعة امل�سجلة �إلى املر�سل �إليه� ،أو لنقلها �إلى طائرة �آخر� ،.أو �إذا �أثبت ب�أن الب�ضاعة خالل هذه
العمليات مل تكن يف حيازته الفعلية بل يف حيازة املر�سل �إليه �أو ال�شاحن(. )22
� )22شريف غنام ،امل�صدر ال�سابق �ص.303
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� -3أن يلحق الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة �ضرر:
ي�شرتط لقيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي �أن يرد حمل ال�ضرر على الب�ضائع والأمتعة امل�سجلة �سوا ًء
بهالكها �أو فقدانها �أو تلفها� .أي �إن وقوع ال�ضرر يعترب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لتقرير م�س�ؤولية الناقل ،وهذا
ما �أكدته اتفاقية مونرتيال  1999واملادة ( )356من قانون املعامالت التجاري الإماراتي.
وعلى الرغم من اخلالف بني القانون الإماراتي واتفاقية مونرتيال يف تو�صيف الأ�ضرار التي
ت�صيب الب�ضاعة� ،إذ �أورد امل�شرع الإماراتي يف املادة ( )356م�صطلحات الهالك والفقدان والتلف
بينما املادة  1/18من اتفاقية مونرتيال  1999تعرب عن الأ�ضرار بـ التلف �أو ال�ضياع �أو تعيب
الب�ضاعة ،ف�إن هذا اخلالف ال ي�شكل �أهمية قانونية و�إمنا هو جمرد تعبري عن تو�صيف الأ�ضرار
التي تلحق بالب�ضاعة �أو الأمتعة ال�شخ�صية� ،إذ �أن ك ًال من القانون الإماراتي واتفاقية مونرتيال
يعتربان وقوع ال�ضرر بالب�ضاعة �أو الأمتعة ال�شخ�صية ً
�شرطا جوهر ًيا لقيام م�سئولية الناقل اجلوي
ب�شرط وقوع ال�ضرر �أثناء النقل اجلوي ووجود الب�ضاعة �أو الأمتعة ال�شخ�صية يف حرا�سة الناقل
اجلوي.
ومبوجب املادة ( )364من قانون املعامالت التجارية الإمارات ،ف�إن املر�سل �إليه ملزم ب�إخطار
الناقل بوجود تلف بالب�ضاعة �أو الأمتعة ال�شخ�صية فور اكت�شافه لذلك ويف ميعاد اليجاوز �سبعة �أيام
يوما بالن�سبة للب�ضائع� ،إما يف حالة ت�سلم املر�سل �إليه للب�ضائع
بالن�سبة �إلى الأمتعة و�أربعة وع�شرين ً
والأمتعة يف مكان الو�صول ومن دون �إبداء حتفظا ،ف�إن ذلك يعترب قرينة على �أنه ت�سلمها يف حالة
جيدة ومطابقة ل�شروط وثيقة النقل (املادة � .)363إال �أن هذه القرينة قابلة لإثبات العك�س وفق
املادة ( )3/364من القانون الإماراتي واملادة ( )1/21من اتفاقية مونرتيال ،وذلك يف حالة �إثبات
املر�سل �إليه �صدور غ�ش �أو تدلي�س من الناقل �أو من تابعيه لإخفاء ال�ضرر الذي �أ�صاب الأمتعة �أو
الب�ضائع .
وفيما يتعلق بدفع الناقل اجلوي م�س�ؤوليته عن الأ�ضرار التي تلحق بالب�ضاعة �أو الأمتعة
ال�شخ�صية .فقد �سبق و�أن ذكرنا ب�أن القانون املعامالت التجارية الإماراتي وفق املادة ()356
يقيم م�س�ؤولية الناقل عن الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة على �أ�سا�س امل�س�ؤولية
املو�ضوعية� .إال �أنه وفق ًا للمادة  367قد �أتاح الفر�صة �أمام الناقل اجلوي للتخل�ص من امل�سئولية� .إذا
�أثبت �أن ال�ضرر كله قد ن�ش�أ بخط�أ امل�ضرور ،كما �أنه �أجاز للمحكمة �أن تخف�ض من م�س�ؤولية الناقل
�إذا �أثبت ب�أن خط�أ امل�ضرور قد ا�شرتك يف �إحداث ال�ضرر.كما �أنه من خالل اال�ستنتاج املخالف
للمادة ( )2/362من القانون �أعالن والتي تقرر بطالن كل �شرط يق�ضي ب�إعفاء الناقل اجلوي من
امل�س�ؤولية �أو بتحديدها ب�أقل ،مما هو وارد يف املادة (� )356إال يف حالة هالك ال�شيء حمل النقل
�أو تلفه ب�سبب طبيعته �أو عيب ذاتي فيه ،ف�إن الناقل اجلوي ي�ستطيع االتفاق مع املر�سل �إليه لإعفائه
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�أو حتديد م�س�ؤوليته يف حالة هالك ال�شيء حمل النقل �أو تلفه ب�سبب طبيعته �أو عيب ذاتي فيه.
ونرى �أن �إعفاء الناقل يف هذه احلاالت الحتتاج �إلى �إبرام اتفاق خا�ص ب�ش�أن ،حيث �إن هذه
احلاالت هي من حاالت الإعفاء املعروفة يف القوانني الإماراتية ويف االتفاقيات الدولية� .إذ �أن
�إتالف الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة ب�سبب طبيعتها �أو ب�سبب عيب ذاتي فيها يعني بحد ذاته عدم
م�س�ؤولية الناقل مادام مل ي�صدر عن جانب الناقل �أو من تابعيه خط�أ م�ساهم يف �إحداث ال�ضرر.
�إما فيما يتعلق بالأمتعة ال�شخ�صية التي تبقى يف حرا�سة امل�سافر �أثناء ال�سف ،ف�إن الناقل اليكون
م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي تلحق بها وفق املادة ( )358من القانون �أعاله� ،إال �إذا �أثبت امل�سافر ب�أن
الناقل �أو تابعيه مل يتخذوا التدابري الالزمة ملنع وقوع ال�ضرر.
اخلامتة
لقد تبني لنا من خالل هذا البحث مدى �أهمية م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن �سالمة امل�سافرين
�أو م�س�ؤوليته عن �سالمة الب�ضائع والأمتعة امل�سجلة ،فقد كانت هذه امل�س�ؤولية حمور جدل فقهي
وا�س ،حيث اختلفت الآراء الفقهية ب�ش�أنها ,فمنها من دعت �إلى �إقامة م�س�ؤولية الناقل على �أ�سا�س
امل�س�ؤولية التق�صريية ،و�أخرى دعت �إلى �إقامة هذه امل�س�ؤولية على �أ�سا�س امل�س�ؤولية العقدية ،بينما
دعت �آراء �آخر� .إلى اعتبار م�س�ؤولية الناقل اجلوي �شكل من �أ�شكال اخلط�أ املفرت�ض.
لقد تعر�ضت اتفاقية وار�سو لعام  1929لكل هذه احلاالت وانتهت �إلى تبني حلول قانونية توفيقية،
و�أقرت ب�أن التزام الناقل ب�ضمان �سالمة الراكب �أو الب�ضائع والأمتعة هو التزام ببذل عناية ومن ثم
انعقاد م�س�ؤوليته العقدية �إذا �أخل بذلك ،وهذا يعني �أنه يف حالة حتقق �ضر ،ف�إنه يفرت�ض �أن ثمة
خط�أ قد �صدر من جانب الناقل مامل يثبت اتخاذه التدابري الالزمة ملنع وقوع ال�ضرر.
ورغم �أن اتفاقية وار�سو  1929مل تفرق يف البداية بني م�س�ؤولية الناقل عن نقل الركاب �أو نقل
الب�ضائع �أو عن م�س�ؤوليته عن الأ�ضرار الناجمة عن ت�أخري امل�سافر و�أمتعته� ،إال �أن التعديالت
الالحقة بد�أت متيز بينهما ،فوفق ًا لربوتوكول جوانتيمال ،ف�إن م�س�ؤولية النقل عن �سالمة امل�سافر
�أو �سالمة الب�ضائع �أ�صبحت م�س�ؤولية مو�ضوعية( )23تنعقد مبجرد حتقق ال�ضرر� .إما م�س�ؤوليته عن
الأ�ضرار الناجمة عن ت�أخري امل�سافر و�أمتعته ف�أ�صبحت قائمة على امل�س�ؤولية العقدية التي تقوم على
اخلط�أ املفرت�ض� ،إما طب ًقا لأحكام بروتوكول مونرتيال  1999فقد �أ�صبحت م�س�ؤولية الناقل اجلوي
عن الأ�ضرار التي ت�صيب امل�سافرين �أو الب�ضائع والأمتعة امل�سجلة هي م�س�ؤولية مو�ضوعية با�ستثناء
م�س�ؤوليته عن �أ�ضرار الت�أخري يف نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع فبقيت قائمة على امل�س�ؤولية العقدية.
وفيما يتعلق ب�شروط قيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي عن هالك الب�ضاعة �أو تلفها ،فقد ن�صت
املادة ( )18من اتفاقية وار�سو على قيام هذه امل�سئولية جراء وقوع حادث يتولد عنه �ضرر ي�صيب
 )23حممد فريد العريني ،الناقل اجلوي ،الدار اجلامعية ،بريوت � ،1980ص.93
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الب�ضائع والأمتعة امل�سجلة خالل النقل اجلوي( )24والذي ي�شمل املدة التي تكون فيها هذه الب�ضائع
والأمتعة يف حرا�سة الناقل �سوا ًء �أكان ذلك يف مطار القيام� ،أو الو�صول� ،أو على منت الطائرة� ،أو يف
�أي مكان �آخر عند الهبوط خارج املطار.
وفيما يتعلق بالقانون الإمارات ،ف�إنه قد واكب التعديالت التي �شهدتها اتفاقية وار�س ،حيث �إن
كلاً من قانون الطريان املدين االحتادي رقم ( )20ل�سنة ( 1991املادة  )47وقانون املعامالت
التجارية رقم ( )18ل�سنة ( 1993املادة  )354تن�صان على تطبيق �أحكام اتفاقية وار�سو لعام
 1929واالتفاقيات املتعلقة بالنقل اجلوي والتي تكون دولة الإمارات قد ان�ضمت �إليها .
ومن خالل ن�صو�ص املواد ( )357 ،356 ،355من قانون املعامالت التجارية ،جند �أن امل�شرع
الإماراتي قد �أقام م�س�ؤولية الناقل عن الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضائع والأمتعة امل�سجلة �أو الأ�ضرار
الناجمة عن الت�أخري يف و�صول امل�سافرين� ،أو الب�ضائع� ،أو الأمتعة امل�سجلة على �أ�سا�س امل�س�ؤولية
املو�ضوعية  ،الأم ًرالذي يعني �أن الناقل اجلوي ال ي�ستطيع التخل�ص من امل�س�ؤولية �إال �إذا �أثبت ب�أن
تلك الأ�ضرار يرجع �إلى خط�أ امل�ضرور.
هذا وي�شرتط امل�شرع الإماراتي لقيام م�س�ؤولية الناقل اجلوي �أن يقع احلادث الذي ترتب عليه
ال�ضرر �أثناء النقل اجلوي ,اى الفرتة التي تكون فيها هذه الأ�شياء يف حرا�سة الناقل �أثناء الطريان
�أو �أثناء وجود الطائرة يف �أحد املطارات �أو يف �أي مكان �آخر هبطت فيه.
وفيما يتعلق بالنقل اجلوي جما ًنا فوفق ًا للمادة ( )365من قانون املعامالت التجاري ،ف�إن الناقل
اليكون م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضاعة �أو الأمتعة امل�سجلة �إال �إذا �أثبت امل�ضرور �صدور
خط�أ من الناقل �أو من تابعيه.
ويف خامتة هذا البحث ندرج املالحظات التالية حول م�سائل النقل اجلوي يف دولة الإمارات:
 -1اليوجد يف دولة الإمارات قانون احتادي موحد ملعاجلة م�سائل النقل اجلوي� ،إذ �أن �أحكام
النقل اجلوي موزعة بني قانون الطريان املدين رقم ( )02ل�سنة  1991وقانون املعامالت التجارية
رقم ( )81ل�سنة  3991و�أحكام االتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �إليها الدولة ،وال�شك يف �أن ذلك
ي�ؤدي �إلى عدم وحدة قانون الطريان التي �أ�صبحت موحدة يف �أغلب دول العامل ،وهو الأمر ال�ضرورى
الذي ي�ساعد الق�ضاء يف حل املنازعات املتعلقة بالطريان باال�ستناد �إلى �أحكام قانون موحد بد ًال من
البحث عن هذه الأحكام يف قوانني متعددة.
 -2فيما يتعلق بقانون الطريان املدن ،ف�إنه يهتم بامل�سائل الفنية والتقنية اخلا�صة باملالحة
اجلوية ،وذلك رغم تخ�صي�صه الباب ال�ساد�س للنقل اجلوي التجاري� ،إال �أنه �أغفل معاجلة امل�سائل
املتعلقة بطبيعة م�س�ؤولية الناقل اجلوي �أو �شروط قيام م�س�ؤوليته عن �سالمة امل�سافر �أو الب�ضائع
 )24مراد منري فيهم ،خ�ضوع النقل اجلوي الداخلي لنظام اتفاقية وار�سو ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية � ،1986ص.41
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�أو الأمتعة ،الأمر الذي يعني الرجوع �إلى قانون املعامالت التجارية �أو االتفاقيات الدولية .لذا نرى
�إما نقل �أحكام النقل اجلوي الوارد يف قانون املعامالت التجارية �إلى الباب ال�ساد�س من قانون
الطريان املدين� ،أو �أن ين�ص هذا الأخري على الإحالة �إلى قانون املعامالت التجارية فيما يخ�ص
م�سائل النقل اجلوي.
 -3رغم ان�ضمام دولة الإمارات �إلى معظم االتفاقيات الدولية ابتدا ًء من اتفاقية وار�سو9391
و�شيكاغو  4491ومعاهدة طوكيو  3691واتفاقية الهاي  0791ومونرتيال � 1791إلى مونرتيال ،991
ف�إن هناك ت�سا�ؤل عن القانون الواجب التطبيق يف حالة تعار�ض احلكم الوارد يف قانون الطريان
املدين �أو قانون املعامالت التجارية مع حكم االتفاقيات الدولية� ،إذ تن�ص املادة ( )19من قانون
الطريان املدين على �سريان معاهدة �شيكاغو والربوتوكوالت واالتفاقيات التي ان�ضمت �إليها دولة
الإمارات مبا اليتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ،بينما تن�ص املادة  47على تطبيق �أحكام اتفاقية
وار�سو لعام  1929واالتفاقيات املتعلقة بالنقل اجلوي التي ان�ضمت �إليها دولة الإمارات على نقل
الأ�شخا�ص والأمتعة والب�ضائع بطريق اجلو .يف الوقت نف�سه تن�ص املادة  354من قانون املعامالت
التجارية الإماراتي على �سريان �أحكامه مامل تتعار�ض مع االتفاقيات الدولية.
ويتبني من ذلك �أن املادة ( )19متنح ال�سمو القانوين لذاتها على االتفاقيات الدولية �إذ ت�شرتط
�سريان �أحكام اتفاقية �شيكاغو ب�شرط عدم خمالفتها لأحكام الطريان ،بينما املادة ( )47منحت
الأف�ضلية ل�سريان معاهدة وار�سو ،بينما املادة  354من قانون املعامالت التجارية ت�شرتط لنفاذ
�أحكامها عدم خمالفتها لالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف ًا فيها ،ونرى �ضرورة معاجلة
ذلك بتغليب �أحكام االتفاقيات الدويل ،حيث �إن ان�ضمام �أي دولة �إليها يعني التزامها بعدم خمالفة
�أحكامها.
 -4حلل م�شكلة التنازع بني القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية نرى �ضرورة الن�ص على �سريان
القانون الوطني على النقل اجلوي الداخلي و�سريان االتفاقيات الدولية على النقل اجلوي الدويل.
 -5نظ ًرا لعدم تطرق امل�شرع الإماراتي �إلى احلالة التي تعترب فيها الب�ضاعة يف حالة هالك ،نرى
�ضرورة تبني املادة  3/13من اتفاقية مونرتيال التي تن�ص على �أن الب�ضاعة تعترب يف حكم الهالك
بفوات (� )7أيام على اليوم الذي يجب �أن ت�صل فيه ،وكذلك بتبني املادة  3/17التي تعترب الأمتعة
يوما.
هالكة �إذا مل ت�صل �إلى املر�سل �إليه خالل (ً )21
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