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   مقدمة  

إن التعويض الكامل مل يعد الشكل العضروري جلرب العضرر يف العصر 

للعضرر عن  جرب -اليوم –احلديث، فاملشرع واألطراف والقعضاء يعرفون

طريق صور أخرى للتعويض ال تبلغ التعويض الكامل، وال جتد معيارا هلا 

وحسب، وخباصة العضرر الذي حلق باملعضرور، ولكن يف اعتبارات أخرى 

 .متعلقة بالعدالة اجتماعية

لذا؛ جند بعض التشريعات احلديثة قد أخذت تتجه إىل عدالة 

التعويض وليس بالعضرورة أن يكون كامال والبعض منها قد هجرت 

مبدأ التعويض الكامل بنصوص صرحية، كما هو احلال يف قانون 

االلتزامات السويسري، حيث أجاز إنقاص التعويض عدالة إذا كان 

 .موارد املدين حمدودة اخلطأ يسريا أو 

هل التعويض : حناول دراسة املوضوع من خالل اإلشكالية التالية

الكامل هو األساس جلرب العضرر؟ أم هناك صورا أخرى للتعويض ال تبلغ 

 .التعويض الكامل ؟

 .املعايري التشريعية لعدالة التعويض القضائي: أوال

التعويض سنعرض يف هذا املطلب للحاالت املستثناة من مبدأ 

 .ما بشكل صريح أو ضمينإ عليهاالكامل واليت نص املشرع 

حالة قصر التعويض على الضرر املتوقع يف املسؤولية  -أ 

 .العقدية

قرر املشرع قاعدة هامة يف نطاق املسؤولية العقدية، وهي قصر 

مسؤولية املدين العقدية يف حالة اخلطأ اليسري على تعويض العضرر 

 .دة وقت التعاقدالذي ميكن توقعه عا
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من القانون املدني اجلزائري ( 002)ونصت على هذه احلالة، املادة 

إذا جاوز العضرر قيمة التعويض فال يلزم املتعاقد إال ما كان يف العقد ما )

 .(اجسيم أمل يرتكب غشا أو خط

معيار التوق  هو معيار موضوعي، ونعرض هنا لآلراء الفقهية إن 

حالة اخلطأ  بتعويض العضرر املتوق  وحسبيف تفسري التزام املدين 

اليسري يف نطاق املسؤولية العقدية
0

. 

ذهب جانب من الفقه إىل حسن نية املدين أو عدم جسامة اخلطأ، 

ثقال على املدين حسن النية، وإىل توزي  اخلسائر بني وعدم الرغبة يف اإل

ة العقدية الدائن واملدين، ويفسر جانب آخر هذه احلالة بطبيعة املسؤولي

ذاتها اليت تقوم على التوق ، فكل من املتعاقدين ال يتعاقد إال على أساس 

ما يتوقعه من مزايا من وراء العقد، وما يتوقعه من نتائج قد تق  من 

اإلخفاق يف التنفيذ، ويفسر جانب ثالث ذلك باإلرادة التعاقدية للطرفني 

اعدة يستند إىل فكرة العضمنية أو املفرتضة، والغالب بأن تربير هذه الق

عدالة التعويض، فالدائن الذي يرتبط م  مدينه بالعقد إمنا يسعى وراء 

التنفيذ العيين ال وراء التعويض ملا سيجنيه من تنفيذ العقد من مناف  

دفعته إىل التعاقد، كما أن املدين مل يتعهد بااللتزام إال ملا تومسه يف نفسه 

والرغبة يف التنفيذ لتحقيق املصلحة من القدرة على تنفيذ ما تعهد به 

اليت يرمي إليها من وراء التعاقد، ولتجنب احلكم عليه بالتعويض
5

. 

 .حالة الدفاع الشرعي -ب

من : )من القانون املدني اجلزائري على ما يلي( 050)نصت املادة 

أحدث أضرارا وهو يف حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس 

على أن ال يتجاوز يف دفاعه القدر العضروري، وإال أصبح الغري أو ماله، 

 (.فيه مقتعضيات العدالة ىملزما بتعويض تراع

، من شأنه (متى توافرت شروطه)فتجاوز حدود الدفاع الشرعي، 

فيه مقتعضيات  ىالتخفيف من مسؤولية حمدث العضرر بإلزامه تراع

 .العدالة
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طأ املشرتك، إذ وقد فسر هذا التخفيف يف مدى التعويض بفكرة اخل

التجاوز ذاته يعد خطأ من جانب املسؤول، ولكن يقابله خطأ من جانب 

املعتدي املعضرور، ولكن هذا التفسري منتقد من ناحية استغراق أحد 

اخلطأين لألخر، والتفسري األصلح هو عدالة التعويض
0

. 

 .حالة الضرورة  -ج

من : ")ما يليمن القانون املدني اجلزائري على ( 001)نصت املادة 

سبب ضررا للغري ليتفادى ضررا أكرب، ال يكون ملزما إال بالتعويض الذي 

 (.يراه القاضي مناسبا

يف هذه احلالة قد ال ينسب حملدث العضرر خطأ ما، وم  ذلك فإن 

 .القانون يلزمه بالتعويض مناسبا، أي مبا يقل عن التعويض الكامل

 .القضائي املعايري الذاتية لعدالة التعويض: ثانيا

شبه مطلقة يف تقدير  تقديريةإن القعضاء مبا يكمله من سلطة 

التعويض يتجه إىل جرب العضرر بتعويض عادل، دون التقيد مببدأ 

التعويض الكامل، وذلك عن طريق مراعاة الظروف املالبسة، مبا 

 .الطرفني وعدم جسامة اخلطأ روةتتعضمنه من االعتداد بث

 مراعاة الظروف املالبسة. 

ظروف املالبسة اليت تؤثر يف تقدير التعويض يف مفهوم املادة ال

يقصد بها الظروف اليت ...( الظروف املالبسةم  مراعاة )....  (131)

تالبس املعضرور ال الظروف اليت تالبس املسؤول، فالظروف الشخصية 

عند تقديره للتعويض، بعني االعتبارالقاضي  يأخدهااليت حتيط باملعضرور 

ض يقاس مبقدار العضرر الذي أصاب املعضرور بالذات، فيقدر ألن التعوي

كون حمال لالعتبار توالتعويض على أساس ذاتي ال على أساس موضوعي، 

ويصاب  يحالة املعضرور اجلسدية والصحية، فمن كان مريعضا بالسكر

جبرح كانت خطورة هذا اجلرح أشد بكثري من خطورة جرح السليم، 

ة املعضرور العائلية فمن يعول زوجة العتبار حاللكذلك يكون حمال 
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وأطفاال يكون ضرره أشد بكثري من ضرر األعزب الذي ال يعول إال 

هنفس
2

. 

مقدار : )ما يلي املصرية وقد جاء يف اجتهاد حملكمة النقض

التعويض يتعلق حبالة كل مصاب جلهة األمور الذاتية والععضوية 

ي معني يستقر عليه واالجتماعية واملوضوعية وال يتعلق مببدأ قانون

(اجتهاد حمكمة النقض
2

. 

أما الظروف الشخصية اليت حتيط باملسؤول وجسامة اخلطأ الذي 

م  ،تؤخذ بعني االعتبار  صدر منه فريى األستاذ السنهوري بأنها ال 

.، وسنشري إليها يف الفقرتني اآلتيتني اختالف اآلراء

 االعتداد بثروة الطرفني. 

دأ التقليدي يقعضي بأن وظيفة التعويض هي على الرغم من أن املب

جرب العضرر وليس عقاب املسؤول، وبالتالي فال يعنينا أن يكون املسؤول 

أو املعضرور ثريا أو فقريا، أو أن يؤدي التعويض إىل انهيار املسؤول، أو 

يكون غري ذي أثر عليه، أو يكون قليل القيمة بالنسبة إىل ثراء املعضرور، 

ملي يشري إىل أن القعضاة يعتدون بثروة طريف املسؤولية إال أن الواق  الع

عند تقدير التعويض باعتبار أن هذه مسألة حتكيمية ختعض  لتقديرهم، 

جاء بهذا املعنى االجتهاد املذكور يف الفقرة السابقة، وخاصة فيما يتعلق 

بتعويض العضرر األدبي حيث ال يتقيد القاضي مبعايري مادية، وحيث ال 

بعضرر مالي يقبل التقييم يتعلق األمر
1

. 

ة املعضرور واملسؤول عند تقدير التعويض وويبدو أن التأثري مبدى ثر

من القانون املدني السوري، املأخوذة ( 070)يلقى سندا تشريعيا يف املادة 

يقدر القاضي مدى :) نصمن القانون املصري، اليت ت( 071)عن املادة 

 555)بقا ألحكام املادتني التعويض عن العضرر الذي حلق املعضرور ط

 ...(. مراعيا يف ذلك الظروف املالبسة ودون أن يتقيد بأي حد، ( 550و

لقد مر هذا النص بعدة مراحل يف صياغته، وجاء يف املذكرة 

وينبغي أن : )...اإليعضاحية للقانون املصري بصدد هذه املادة ما يلي
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وف التشديد يعتمد يف هذا الشأن جبسامة اخلطأ وكل ظرف آخر من ظر

...(أو التخفيف، 
7

. 

يتعضح من النص السابق بأن الظروف املالبسة هي جسامة اخلطأ 

وإىل جانبها وبشكل مستقل عنها كل ظرف مشدد أو خمفف، والظروف 

املشددة أو املخففة إذا مل تكن جسامة اخلطأ فال يتصور إال أن تكون 

 .مدى ثروة املسؤول أو املعضرور

 ة اخلطأاالعتداد بعدم جسام. 

إىل جانب االعتداد بثروة الطرفني فإن القعضاء يأخذ يف االعتبار 

، فقد التعويضبساطة اخلطأ كعامل من عوامل التخفيف واالعتدال يف 

تقدير التعويض مبقدار ): جاء يف اجتهاد حمكمة النقض السورية ما يلي

و غري العضرر الذي أحدثه اخلطأ سواء أكان العضرر ماديا أو أدبيا متوقعا أ

متوق  ويشمل اخلسارة اليت حلقت باملعضرور والكسب الذي فاته، 

(والظروف املالبسة تعين مراعاة جسامة اخلطأ يف تقدير التعويض
(0)

. 

على الرغم من أن الفقه التقليدي ينكر على القعضاء هذا املسلك ملا 

يرى يف ختفيف التعويض بسبب عدم جسامة اخلطأ من تكريم للمسؤول 

املعضرور الذي حيرم من جزء من التعويض لسبب ال يد له على حساب 

فيه، ولكن الفقه سيلم بهذا املسلك خاصة يف جمال تعويض العضرر 

 .األدبي

ويرى األستاذ السنهوري بأن األصل أن ال ينظر إىل جسامة اخلطأ 

الذي صدر من املسؤول عند تقدير التعويض، فمهما كان اخلطأ يسريا 

كون عن العضرر املباشر الذي أحدثه هذا اخلطأ فإن التعويض جيب أن ي

اليسري، ومهما كان اخلطأ جسيما فإن التعويض جيب أن ال يزيد عن هذا 

العضرر املباشر
(2)

. 

إن قعضاء احملاكم يف ظل التقنني : "قال الدكتور سليمان مرقس

التعويض بقدر العضرر فحسب، وإنه ال  رامللغى، قد جرى على أن يقد

قديره وزن ألي عنصر آخر، غري أنه يالحظ أن كثري يصح أن يقام يف ت

من األحكام كانت تتأثر عند تقدير التعويض بدرجة خطأ املسؤول دون 
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أن تذكر ذلك صراحة، والبعض يصرح بذلك وبأنه جيب يف تقدير 

 ".التعويض مراعاة مركز املسؤول

 .القيود واالعتبارات اليت جيب مراعاتها عند تقدير التعويض: ثالثا

عندما يقوم القاضي بتقدير التعويض مبوجب سلطته التقديرية، 

فإن هناك بعض القيود واالعتبارات اليت جيب عليه أن يراعيها عند تقديره 

 .للتعويض، وإال كان احلكم الصادر باملوضوع معيبا وعرضة للنقض

لذلك خصصنا هذا اجلزء من الدراسة للقيود واالعتبارات من خالل 

األول القيود اليت ترد على سلطة القاضي يف تقدير  نعرض يف: بندين

 .التعويض، ويف الثاني لالعتبارات اليت جيب مراعاتها يف تقدير التعويض

 .القيود اليت ترد على سلطة القاضي: -أ

إن سلطة القاضي يف تقدير التعويض ليست سلطة مطلقة، بل 

القيود إنها سلطة مقيدة، وميكن أن نستدل على ذلك من خالل بعض 

اليت جيب عليه أن يراعيها عند إصدار حكمه بالتعويض نعرضها فيما 

:يلي

 .طلبات اخلصوم  -0

ملا كان القاضي ملزما بالبت يف كل طلب أو دف  قدم بصورة 

صحيحة فإنه يكون قد ارتكب خطأ جسيما يف احلكم فيما لو قعضي مبا 

مربرا للطعن مل يدع به اخلصوم، أو قعضي بأكثر مما طلبوه، ويعد ذلك 

إذا أغفل احلكم الفصل يف أحد املطالب أو حكم بشيء . )باحلكم بالنقض

 (.مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه

ولعل التربير املنطقي لعضرورة تقيد احملكمة بطلبات اخلصوم جيد 

أساسه يف أن اخلصم عندما طالب يف عريعضة دعواه مبا يريده من خصمه 

م حبدود ما طلبه، فمقداره املدفوع حيدد وفقا وحدد مطالبه، دف  الرسو

ملا يطلبه اخلصم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يطلبه اخلصم 

 .هو تعبري عن إرادته وعلى القاضي أن حيرتم تلك اإلرادة
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فوظيفة القعضاء حمددة بالفصل فيما يعرض عليه من طلبات فال 

ميلك أيعضا اإلجابة عن ميلك والية التدخل يف أمور مل تعرض عليه، وال 

أمور مل يسأل فيها خارج نطاق القعضايا املعروضة عليه، لذا لو قررت 

احملكمة بشيء مل يطلبه اخلصم فإن ذلك يعد مربرا للطعن به، ألن 

بعريعضة دعواه ال الفصل يف احلكم سبق الطلب، فما مل يطلبه اخلصم 

 اخلصومةيعترب جزء منها، واحلكم يعد جتاوزا على معنى الدعوى و
(01)

. 

على أنه يف ذات الوقت ميكن للمدعي أو وكيله أثناء سري الدعوى أن 

يعدل يف طلباته ويطلب الزيادة مبقدار التعويض املطلوب، إما بسبب 

ارتفاع األسعار، أو أي طارئ قد جد يسوغ الزيادة يف التعويض املطلوب، 

ستئناف، وبذلك كما أن له أن يقدم هذا الطلب ولو كانت الدعوى أمام اال

جيوز للمعضرور املطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى يف االستئناف 

إذا ارتفعت األسعار أو زاد سعر النقد وال يعترب ذلك من الطلبات 

 (.اجلديدة

فصحيح أنه على القاضي أن يتقيد بطلبات اخلصوم، ولكن يف 

ار التعويض حيق للجهة املدعية أن تطلب الزيادة يف مقد هالوقت نفس

 املطالب به، طبعا بعد دف  رسم هذا الطلب، وعلى احملكمة بذلك إجابتها

 .وغهسيبذلك الطلب إذا كان هناك مربر 

يتبني من كل ما تقدم لنا بأن طلبات اخلصوم تعد قيدا يرد على 

سلطة القاضي يف تقدير التعويض، فيجب على القاضي أن يتقيد مبا 

يف الطلبات العارضة الالحقة لعريعضة  يقدم له يف عريعضة الدعوى أو

 .الدعوى، وال جيوز له أن يتجاوز ذلك وإال كان حكمه عرضة للنقض

 .التحديد القانوني للتعويض -0

إذا كان األصل أن القانون ال يتدخل يف تقدير التعويض إال يف بعض 

احلاالت ومنها اإلخالل بتنفيذ التزام حمله أداء مبلغ من النقود، فيتوىل 

لقانون بنفسه تقدير التعويض، إال أن احلال املقصودة فيما يتعلق ا

بالتحديد القانوني للتعويض، هي ليست حالة إخالل املدين بتنفيذ 

التزام حمله أداء مبلغ من النقود، بل حاالت أخرى ترد يف نصوص 
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متفرقة، سنعرض هلذه النصوص يف مسؤولية الناقل يف القانون 

 .جلويالبحري، ويف القانون ا

 حتديد مسؤولية الناقل البحري: 

من القانون البحري اجلزائري معدلة بالقانون ( 012)نصت املادة 

ثله بطبيعة وقيمة البعضائ  ممإذا مل يصرح الشاحن أو : )12-20: رقم

قبل شحنها على السفينة ومل يدون هذا التصريح يف وثيقة الشحن أو 

ل مسؤوال عن اخلسائر أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة فال يعد الناق

 010111األضرار اليت تصيب البعضائ  أو اليت تتعلق بها مببلغ يزيد عن 

وحدة  01وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن ألخرى أو 

حسابية عن كل كيلو غرام يصاب خبسائر أو أضرار من الوزن االمجالي 

أجرة للبعضائ  للحد األدنى املطبق ومبقدار يعادل مرتني ونصف من 

النقل املستحقة الدف  عن البعضائ  املتأخرة اليت مل تسلم يف الوقت املتفق 

عليه أو الوقت املعقول املطلوب من الناقل احلريص أن يسلم فيه 

البعضائ  ولكن ال تزيد عن جمموع النقل املستحق مبوجب عقد النقل 

 ،(البحري يف حالة استخدام حاوية أو أية أداة أخرى لتجمي  البعضائ 

فإن العربة يف احلساب أي املبلغني أكرب يف حتديد املسؤولية هي عدد 

الطرود املدونة يف وثيقة الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل 

ل اتفاق هدفه البحري والقانون البحري اجلزائري رتب البطالن على ك

إلغاء التحديد
(00)

 

لقواعد أن تعترب مسؤولية مالك السفينة مطلقة تبعا ل لواألص

العامة
(05)

، إال أن مبدأ حتديد مسؤوليته من أبرز مبادئ القانون البحري، 

وتأخذ به معظم التشريعات البحرية يف العامل، كما أنه منظم باتفاقيات 

 .دولية

من خالل عرض ألحكام النصوص املتعلقة مبوضوع  هلذلك سنعاجل

البحري اجلزائري حتديد مسؤولية مالك السفينة الواردة يف قانون التجارة 
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م، 0252، ويف معاهدة بروكسل األوىل لعام 12-20: املعدل بالقانون رقم

 .75-12: اليت انعضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم رقم

 .3642معاهدة بروكسل  لعام  

اختذت املعاهدة من محولة السفينة 
(00)

الصافية أساسا لتحديد  

واألضرار املادية اليت تصيب  مسؤولية املالك وفرقت بني األضرار البدنية

 .البعضائ 

إذا مل ترتتب على احلادث إال أضرار مادية فقط فإن املسؤولية  .أ 

 .فرنك عن كل طن من محولة السفينة 0111تتحدد مببلغ 

 0011أما إذا مل ينشأ عن احلادث إال إضرار بدنية فإن املسؤولية تتحدد  .ب 

 فرنك عن كل طن من محولة السفينة  

ء أضرار مادية وبدنية عن احلادث الواحد فإن احلد األدنى ويف حالة نشو .ج 

فرنك أيعضا عن كل طن من محولة السفينة، على  0011للمسؤولية هو 

فرنك، فإذا مل يكف هذا  0511أن خيصص لألضرار البدنية أوال مبلغ 

املبلغ، اشرتك الدائنون بهذه األضرار مبا تبقى هلم م  الدائنني باألضرار 

فرنك  0111غ املادية مببل
(02)

. 

وإذا تعرضت السفينة حلوادث متالحقة، فإنه على املالك أن يدف  

 .املبلغ املقطوع احملدد أعاله عن كل حادث على حده

طن فإنها  011أما بالنسبة للسفن الصغرية اليت تقل محولتها عن 

 .طن 011تعامل على أساس أن محولتها مساوية هلذا املقدار أي 

رنك املقصود باملعاهدة هو الفرنك الذهيب الذي أن يكون الف على

من الذهب  211/0111ميليغراما من الذهب عيار  5202يشتمل على 

أعلى ال ميكن  اأدنى ميكن االتفاق عليه وحد اووعيًا بذلك اقر املشرع حد

ته رولقة فالناقل مهدد بأن خيسر كل ثجتاوزه فإذا أقرت املسؤولية املط

احملدودة ولذلك أقرت املسؤولية 
(02)

وتكون مسؤولية الناقل البحري  

مسؤولية مرحية 
(01)
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 .حتديد مسؤولية الناقل اجلوي-

جعلت اتفاقية وارسو مسؤولية الناقل اجلوي قائمة على أساس 

اخلطأ املفرتض، ويف ذلك محاية ملصاحل متلقي خدمة النقل إذ يعفون من 

بدأ املسؤولية احملددة إثبات خطأ الناقل ويف املقابل االتفاقية أقرت م

للناقل اجلوي بوض  حدود قصوى للتعويعضات اليت يلتزم بدفعها وهذا 

استثناء على القواعد العامة يف التشريعات 
(07)

إذ األصل يف التعويض أن  

يكون على قدر العضرر ويتعضح من ذلك وجوب حتقيق التناسب بني 

ر من العضرر التعويض وبني العضرر حبيث ال جيوز تعويض املتعضرر بأكث

الذي أصابه وال ينقص من مقدار ما أصابه من ضرر
(00)

، أي التعويض 

يكون على ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، إال أنه يف 

بعض احلاالت قد خيرج املشرع عن هذه القاعدة العامة وألسباب يرى بها 

محاية ملصاحل بعض األشخاص ويأخذ بنظام املسؤولية احملدودة 

عويضللت
(02)

، وهذه هي القاعدة املنصوص عليها يف اتفاقية وارسو 

م واليت تهدف إىل التوفيق بني مصاحل الناقلني اجلويني وبني مصاحل 0252

املتعاقدين معهم من مسافرين وأصحاب بعضائ ، وم  ذلك ال جيوز للناقل 

اجلوي حتديد مسؤوليته بل يسأل مسؤولية مطلقة يف بعض احلاالت
(51)

 

 :لية احملدودة  للناقل اجلوياملسؤو

املتعلق باخلدمات اجلوية  12/011: من قانون رقم 70أقرت املادة 

بنصها على كل شرط يهدف إىل إعفاء الناقل اجلوي، أو وض  حد أدنى 

.احلدود املنصوص عليها يف هذا القانون، يكون باطال وعديم األثرمن 
(50)

 

شرع اجلزائري بنظام ويف املقابل أقر التشري  الدولي ومنه امل

 املسؤولية احملدودة للناقل اجلوي إزاء متلقي خدمة النقل فاملسؤولية

املعدلة  0252مطابقة التفاقية وارسو  ياحملدودة يف التشري  اجلزائري ه

 .م0222بربوتوكول الهاي 
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حتى نفهم املسؤولية احملدودة للناقل اجلوي سنبني مفهوم حتديد 

 .حلد األقصى للتعويضاملسؤولية ثم نتكلم عن ا

 :مفهوم حتديد املسؤولية: أوال

األصل يف التعويض يكون على قدر العضرر
(55)

، ويف نظام املسؤولية 

العقدية ال يشمل التعويض إال األضرار املباشرة واملتوقعة ما مل يكن 

العضرر ناشئا عن غش املدين أو خطئه اجلسيم غري أن هلذا األصل 

 ...استثناء

 االستثناء؟ما هي مربرات 

 :مربرات حتديد مسؤولية الناقل اجلوي -أ

م يف تشريعات 0252على هذا املبدأ قبل اتفاقية وارسو  نص

أخرى
(50)

حتديد املسؤولية يف مسؤولية الناقل البحري مت، كما 
(52)

 ،

ومسؤولية الناقل بالسكك احلديدية
(52)

. 

ادية أو إال أن مبدأ حتديد املسؤولية ميكن تربيره باعتبارات اقتص

 .جتارية

تتعرض املالحة اجلوية ملخاطر جسيمة، واألحداث اليت تتعرض هلا  -0

الطائرة وخيمة تؤدي يف كثري من األحيان إىل هالك األرواح واألموال 

املتواجدة على منت الطائرة
(51)

، وقد يؤدي إلزام الناقل اجلوي بدف  كل 

وي وكذلك التعويعضات إىل إفالس الناقل وتعطل مشروع النقل اجل

اقتصادية للدولة خاصة الطائرات اليت فتقاده للطائرة اليت متثل ثروة ا

حتمل عدد كبري من املسافرين لو مت إلزام شركات الطريان لكان التعويض 

على كل املسافرين
(57)

 .، وهو ما يؤدي إىل افتقار الذمة املالية للناقل

شجيعا ولذلك بغية استمرار املرفق احليوي للنقل اجلوي وت

حدود قصوى  تدميومة وضعاللالستثمار فيه وحتقيق االستمرارية و

للتعويعضات، اليت يلتزم بها الناقل جتاه املعضرورين
(50)

. 

يستطي  الناقل اجلوي جتاوز خماطر املالحة اجلوية عن طريق التأمني  -5

ضد هذه املخاطر، ولكن يصعب على شركات التأمني أن تقبل حتمل 
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ما إذا كانت حمدودة أمكن للشركات أانت مطلقة مبالغ ضخمة إذا ك

خوض جمال التأمني ضد املخاطر اجلوية
(52)

. 

ويبقى حتديد املسؤولية وباألحرى حتديد التعويض هو الوسيلة املثلى 

.بهدف جتنب كوارث جتارية مرتبطة بالبعضائ  أو األشخاص
(01)

 

بصفة  إن حتديد املسؤولية هو مبدأ عام يهدف إىل محاية الناقل -0

خاصة
(00)

. 

 :مقدار احلد األقصى للتعويض -ب

نتطرق إىل احلد األقصى للتعويض يف االتفاقيات الدولية ثم نبني 

 .موقف املشرع اجلزائري

 .مقدار احلد األقصى للتعويض يف التشريع الدولي: أوال

لقد تصاعد احلد األقصى للتعويض يف نقل األشخاص بصفة 

ببني األول هو تعضاؤل خماطر الطريان مستمرة ويرج  هذا التصاعد لس

بالغ ملبسبب تقدم التكنولوجيا والثاني هو تعضاؤل القيمة احلقيقية 

التعويض نتيجة الخنفاض قيمة النفوذ بارتفاع األسعار
(05)

. 

ولذلك تطور احلد األقصى للتعويض تطورا بدءا من اتفاقية 

 .م0222م إىل غاية اتفاقية مونرتيال 0252وارسو لعام 

م وبروتوكول الهاي 3626احلد األقصى للتعويض يف اتفاقية وارسو  -1

 :م3644

احلد األقصى للتعويض  55م يف املادة 0252حددت اتفاقية وارسو 

فإذا تعلق األمر بنقل الركاب تكون مسؤولية الناقل اجتاه كل راكب حمدودة 

ألف فرنك أما فيما يتعلق بنقل األمتعة املسجلة والبعضائ   05: بـ

فرنك  521: حددت الفقرة الثانية من املادة املذكورة التعويض يكون بـف

 .عن كل كيلو غرام

أما األشياء اليت حيتفظ بها الراكب كاحلقائب فقررت االتفاقية حتديد 

فرنك فرنسي لكل راكب 2111: املسؤولية بـ
(00)
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اتفاقية وارسو مل تعض  حدودا قصوى عن أضرار التأخري مما يؤدي 

ق االتفاقية سواء عن أضرار التأخري يف نقل الركاب أو نقل إىل تطبي

البعضائ  واألمتعة املسجلة، ونظرا لتطور املرفق اجلوي وارتفاع األسعار 

األمر الذي أدى إىل تعديل االتفاقية مبقتعضى بروتوكول املوق  يف الهاي 

م فقرر التعديل معضاعفة احلد األقصى يف جمال نقل 50/12/0222

فرنك 521الركاب إىل 
(02)

، إال أن الواليات املتحدة رفعضت التصديق على 

(نقل الركاب: )الربوتوكول بالرغم من معضاعفة املبلغ يف
(02)

مما أدى إىل  

وض  اتفاقيات م  هيئة الطريان األمريكي فأصبح احلد األقصى 

مبا يف ذلك مصاريف التقاضي( ألف دوالر 72)للتعويض هو 
(01)

. 

م 3623يض يف بروتوكول جواتيماال لعام احلد األقصى للتعو -5

 :م3624وبروتوكول مونرتيال لعام 

احلدود القصوى اليت وضعها هذا الربوتوكول
(07)

، فيما يتعلق 

مبسؤولية الركاب جعل احلد األقصى للتعويض مبلغ مليون ونصف 

فرنك كما استحدث احلد األقصى للتعويض عن  0211111مليون 

فرنك لكل مسافر 5211عله التأخري يف نقل الركاب فج
(00)

. 

سواء اخلفية منها ( فقد، حتطيم، تأخري)أما التعويض عن األمتعة 

فرنك أما بالنسبة للحد األقصى  020111أو املسجلة فحدد مبلغ 

فرنك عن الكيلو غرام 521بالنسبة لنقل البعضائ  حدد مبلغ 
(02)

. 

 :3666احلد األقصى للتعويض يف اتفاقية موريال  -3

اتفاقية مونرتيال وأصبحت تنظر إىل األساس الذي تقام  ظهرت

عليه هذه املسؤولية
(21)

 

املتعلقة بتوحيد بعض القواعد  0252إن اتفاقية وارسو لعام 

م 0222اخلاصة بالنقل اجلوي، عدلت بربوتوكول الهاي لعام 
(20)

ثم  

 .م0210وضعت هلا اتفاقية معدلة يف جوادا الخارا باملكسيك عام 

( 55)ة وارسو قد حددت مسؤولية الناقل اجلوي باملادة واتفاقي

 :من بروتوكول الهاي على الشكل التالي( 00)املعدلة باملادة 



(401) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

فرنك  528.888حددت مسؤولية الناقل مببلغ  :حالة نقل األشخاص . أ

ذهب لكل مسافر عن األضرار اجلسدية اليت تصيبه مبا فيها الوفاة، وإذا 

عليها النزاع جييز التعويض على صورة كان قانون احملكمة املعروض 

مرتب فيجب أال يزيد هذا املرتب عن املبلغ املذكور، وم  ذلك جيوز 

 .للناقل واملسافر مبوجب اتفاق خاص أن حيددا املسؤولية مببلغ أكرب

حددت مسؤولية  : يف حالة نقل األمتعة املسجلة والبضائع . ب

م، ما مل يتقدم املرسل، فرنكا ذهبيا عن كل كيلوا غرا 528الناقل مببلغ 

عند تسليم الطرد إىل الناقل، بتصريح خاص يبني فيه قيمة الطرد 

احلقيقية ويدف  مقابل ذلك التكاليف اإلضافية، فعندئذ يكون على 

الناقل أن يدف  التعويض يف حدود املبلغ الذي ذكره املرسل يف تصرحيه، 

احلقيقية للطرد عند ما مل يقم الدليل على أن هذا املبلغ جياوز القيمة 

 .التسليم

أما فيما يتعلق باألمتعة غري املسجلة واليت حيتفظ بها املسافر معه، فقد  . ت

فرنك ذهب لكل  2888حددت مسؤولية الناقل عنها مببلغ إمجالي قدره 

 .مسافر

ونشري هنا إىل أن االتفاقية رتبت مسؤولية على الناقل بدون حتديد يف 

يؤدي حتديد مسؤولية الناقل اجلوي إىل حاالت معينة، وذلك خشية أن 

تشجيعه على اإلهمال وتعمد اخلطأ، وال جمال لذكر هذه احلاالت هنا 

 .خلروجها عن املوضوع

 

  امتةـــــــخ

األصل أن هناك تعويعضا على قدر العضرر لكن من املمكن أن 

يتدخل املشرع بنصوص صرحية لبعض املسؤوليات التطبيقية 

لتحديد هذه املسؤولية وحتديد ( ي، البحري، اجلويالرب)كمسؤولية الناقل 

ستمرار املالك أو الناقل يف تطوير الغ التعويض واهلدف من وراء ذلك مب

ة وجعله يستمر يف نشاطه ويتجنب افتقار ذمته البنية االقتصادية للدول

املالية، وتطبيق املعايري السابقة جنده يكرس التعويض العادل بني 

 . ذعانالطرفني من دون إ
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (440) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 دةاملعتمــــاهلوامش واملراجع 

ــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــ

 .358:حممد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بني اخلطأ والعضرر، ص  -81

سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدني، الفعل العضار واملسؤولية املدنية،  -85

 .5، ط4، ح1882املنشورات احلقوقية صادر 

 .311دقوسي، تقدير التعويض بني اخلطا والعضرر، مرج  سابق، ص  حممد ابراهيم -83

الدكتور عبد الرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدني، مصادر االلتزام،  -86

 .815:ص

 .315حممد ابراهيم دقوسي، مرج  سابق، ص  -82

لتزام، الدكتور عبد الرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدني، مصادر اال -84

 .1880مرج  سابق، ص 

 .318حممد ابراهيم دقوسي، تقدير التعويض بني اخلطا والعضرر، مرج  سابق، ص  -82

 1، اهلامش 1884الدكتور عبد الرزاق امحد السنهوري، مرج  سابق، ص  -80

الدكتور سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدني، أحكام االلتزام، اجلزء السادس،  -88

 .122: ، ص 1885ملنشورات احلقوقية صادر، ببريوت لبنان، الطبعة الثانية، ا

حسن حنتوش رشيد احلسناوي، التعويض القعضائي يف نطاق املسؤولية العقدية  -18

 .143ص

يعد باطاًل وعديم املفعول كل شرط >>من القانون البحري اجلزائري  011تنص املادة  -11

 <<تعاقدي هدفه املباشر او اثره غري املباشر مايلي 

 223. 228او حتديد املسؤولية اخلاصة بالنقل والناجتة عن املواد  الغاء 

 .من القانون البحري اجلزائري  086.083.085.

من القانون البحري اجلزائري اال  082حتديد املسؤولية مببلغ يقل عن املبلغ احملدد يف املادة  -ب

مني على أالت ة منمنح االستفاد.من القانون البحري اجلزائري  080ما جاء يف املادة 

   .البعضاعة

، الطبعة العاشرة، منشورات جامعة (بري، حبري، جوي)الياس حداد، القانون التجاري  -15

 .680 – 682، ص 1880دمشق 

13- Bernard Josien : La RésponsabilitéDu Transporteur En Droit Anglais ,Sirey 

Paris , 1960, P33.  

 .612:الياس حداد مرج  سابق، ص  -16

ن توحيد بعض قواعد النقل اجلوي الدولي أزائر على اتفاقية وارسوا بشقة اجلمصاد -15

مبقتعضى  22سبتمرب  52واملعدلة بروتوكول الهاي املوق  يف  1858كتوبر أ 15املوقعة يف 

1846لسنة  54: اجلريدة الرمسية رقم  1846مارس  85املؤرخ يف  26 46املرسوم رقم   

(16) Y.KESKIM :; LA RESPNSABILITE DE L’ARMATEUR ET DU 

TRANSPORTEUR MARITI ME ، ETUDE TURC،THESE LOUSMME  

1969،P125 



(444) 

 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

من القانون  544من القانون املدني تقابل املادة  105واملادة  131طبقا للمادة  (12)

 .من القانون املدني املصري 551/1األردني وتقابل املدني 

إذا جاوز العضرر قيمة التعويض فال "ائرياجلزمن القانون املدني  102املادة  (10)

 ."جيوز زيادة التعويض إال التعويض الذي يكون يف العقد

عليه ال يلتزم بدف  التعويض أكثر مما هو منصوص عليه  ىمبعنى أن املدع (18)

 .مهما يكن مقدار العضرر ما مل يكن هناك غش

 .يسأل يف حالة اخلطأ اجلسيم والغش (58)

وهي قاعدة خترج عن القاعدة  1858من اتفاقية وارسوا  53ادة وهي تقابل امل (51)

 (.من القانون املدني اجلزائري 120)العامة اليت جتيز للمدين إعفاءه من املسؤولية 

مان، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدني، ديوان املطبوعات يسل يعل يعل (55)

 .108، ص1800اجلامعية سنة 

الذي حدد مسؤولية الناقل اجلوي جتاه  1856ة اجلوية الفرنسية قانون املالح( 53)

   ،فرنك عن كل طرد واحد 1888الشاحنني بـ 

J.P tosi.op. cit .p114 

من القانون البحري  082عاجل املشرع اجلزائري حتديد املسؤولية يف املادة  (56)

 .1856اجلزائري ومعاهدة بروكسل لسنة 

 مسؤولية الناقل عرب السكك احلديديةيف  1808اتفاقية بارن ( 52)

)26( -R.Rodiere٬ droit de transports terrestres et aérien 2edition précis Dallaz٬ 

paris 1977. 

انظر . 5884راكب دخلت الطريان  800 (airbus)طائرة إربس ( 52)

www.léxaero.com 

(02) - Riese et J.T la cour٬ précis de droit aérien international et suisse٬ librairie 

génerale de droit de jurisprudence٬ Paris 1951٬p275. 

 :يف نفس املعنى انظر 312هاني دويدار، املرج  السابق، ص (29)

          Ruse et la cour٬ op٬ cit٬ p275.  

(38)-" est surtout le seul moyen pour donner au transporteur la possibilité de 

contracter des aussurances destimees à evuter pour lui une catastrophe 

commerciale dans le cas d'un simistre inportant" ruse et lzcour٬ op٬ cit٬ p275. 

 .326اريخ، مصر، صأبو زيد رضوان، القانون اجلوي، دار الفكر العربي، بال ت( 31)

 .322أ بو زيد رضوان، املرج  السابق، ص( 32)

 .154حممد فريد العريين، املرج  السابق، ص  (33)

 .154حممد فريد العريين، املرج  السابق، ص (36)

املعدلة للمادة  1822من بروتوكول الهاي  11اقتصر التعديل على الركاب فقط املادة  (32)

 .1858من اتفاقية وارسوا  55

(34)- R.Rodiere٬ op٬ cit٬ p135. 

http://www.léxaero.com/
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (442) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .160أكرم ياملكي، القانون اجلوي، املرج  السابق، ص( 37)

 .1858من اتفاقية وارسوا  55املعدلة لنص املادة  0/81طبقا للمادة ( (38

من بروتوكول جوتيماال  510والفقرة األوىل من املادة  0/1املادة " ج"الفقرة ( (39

ري خالد، أحكام دعوة مسؤولية الناقل اجلوي يف أنظر عدلي أم 1821لعام 

 .516-513، ص ص 1884ضوء الطريان املدني، منشأة املعارف، اإلسكندرية 

(40)- lasd khechana "la responsabilité du transporteur aérien 
d'aprés la convention du 12 october 1929 et la convention de 
menterial du 28 mais 1999، mémoire dess transport aérien، 

institut de formation universitaire et de recherche du transport 
aérien université d'aix ، Marseille 2001،p109. 

(41)-ANTOINE VIALARD, DROIT MARITIME DALLOZ, P409.


