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عيب الميعلقية تيويييب تعيض يوا1999( مين اتفاييية مونيرييا  17/1أدى غياب نص واضح وصريح فيي المياد)  : ملخصال

ي ب النقيل الجيوالنفسية  المعنويية( الييي ييعيره لايا اتنيا تنفيي  عقييكفل تعويض المسافر جواً عن األضرار ، النقل الجوي

ت فيي ر مين الصيعوتامما أدى إلى إتار) كثي، ذات االتفايية إلى تضارب األيكام الصادر) من المحاكم المخيلفة اسيناداً إلى

ا المسيافر لييي ييعيره لايويينياو  ذي ا البحيم إمكانيية اليعيويض عين األضيرار النفسيية  المعنويية( ا. مرفق النقل الجوي

مقبمية البحيم عين  وييب تحيبتنا فيي. 1999نييجة يادتة ويعت أتناء تنفي  عقب النقل الجوي للركاب وفقاً التفاييية مونيرييا  

تفاييية إذ تم تحبتنا في مبحيم أو  عين تفسيير كلمية  يادتية( الييي وردت فيي اال، أذمية النقل الجوي للركاب تصفة خاصة

د) ارد فيي المياكميا تحيبتنا عين المعنيى الميراد تالضيرر اليو. للضيرر وليم تيضيمن االتفاييية تفسييراً لايا تمثل كلمية مفياييي 

تكلمية  ( من االتفايية وذل يبخل الضرر النفسيي  المعنيوي( ضيمن المصيطلح المي كور أم الش تيم ايرينا المقصيود17/1 

( 17/1اد)  م تاني عن تطبيقيات المحياكم لينص الميوتحبتنا في مبح، اليعويض في اللغة واالصطالح وفي مفاوم االتفايية

ى مريلية أولي من االتفايية ومن خال  تيبعنا أليكام القضاء أتضح لنا أن  يب مر تثالث مرايل يرصنا على إترازذيا وذيي

 ية عليى اير لم يأخ  فياا القضاء تاليعويض عن األضرار النفسية ومريلة تانية أخ  تمببأ اليعويض عين األضيرار النفسي

ألضيرار اكميا ويفنيا عليى تعيض األيكيام القضياتية الييي أعيميب فيايا القضياء عليى ، أن تكون مرتبطة تضرر أو أذى تبني

 وفيي خاتمية. وذي تمثل مريلة تالثة، النفسية كأساس لليعويض على الرغم من أناا يب جاءت مسيقلة عن األضرار الببنية

 . وصياتالبحم أترزنا النياتج اليي توصلنا إلياا مع الي
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Compensating passengers for psychological damages resulting from execution of a Carriage by Air 

contract based on the Montreal Convention of 1999 

 

Mustafa Ibrahim Ahmed Areibi 

 

Abstract: The absence of a clear and explicit provision in Article (17/1) of the Montreal Convention of 

1999 on the unification of certain rules for International Carriage by Air guaranteeing compensation for a 

passenger by air against psychological damages sustained during execution of air transport contract led to 

a conflict of the judgments issued by various courts based on the same convention. This state of affairs 

has resulted in several difficulties in the air transport facility. This research addresses the possibility of 

compensation for the psychological damages a passenger by air sustains in an incident that takes place 

during performance of a Carriage by Air contract. In the first section، we spoke about the construction of 

the term (incident) set forth in the convention. The term incident constitutes a key word to the damage، 

but the convention does not include an explanation for it. We also talked about the intended meaning of 

the damage set out in Article (17/1) of the convention; whether the said term covers the psychological 

damage or not. We then explained the intended meaning of “compensation” in the language، terminology 

and concept of the convention. Upon close follow-up of the judicial judgments، we found out that the 

courts’ application of Article (17/1) has passed through three stages: in one stage، the courts did not pay 

attention to compensation for psychological damage while in the second one they adopted compensation 

for the damage provided that they are related to a bodily injury or damage. We also examined some 

judicial rulings in which judges relied on psychological damages as a basis for compensation in spite of 
the fact that they were separate from the bodily injuries، which represent a third stage. Finally, 

we highlighted the findings we have reached along with the recommendations.    
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 مقدمة

ميا ازدذرت خبمة النقل الجوي خال  القرن الماضي وأصبحت عنصراً ذاماً في تواصل الشعوب في

اي وسييلة ف، إذ نجب أن معب  اسيغال  اإلنسان للطاترات لألغراه المخيلفة في تزايب مسيمر، تيناا

خيرى وترداد أماكن من الصعوتة تمكيان الوصيو  إليايا عبير وسياتل النقيل األ، ومأمونة نقل سريعة

 . دخولاا مجا  النقل الجويو يبل اكيشاف الطاترات

طياف يات االخيإذ أصبحت الطاتر) ذبفاً لعمل، مرفق النقل الجوي إال أن ذ ا األمان لم يبم  ويالً في

ة ت المعنييوالطياترا، واليفجير سواء كان للطاتر) ذاتاا أو المنشاَت اليي تسيخبم فيي مرفيق الطييران

اي  أن ال. وذي اليي تعمل في مجا  نقل الركاب واألميعة والبضاتع، ذنا ذي الطاترات المبنية فقط

ن عمليات موترز اتجاه لحماية الطاترات . األذمية تمكان في مرفق النقل الجوي األمن والسالمة من

إذ أن عملييييات االسيييياباف ، االخيطييياف وغيرذيييا مييين أييييباث العنيييع األخيييرى الييييي تيعيييره لايييا

ن تفكير مميا أدى إليى أ. للطاترات والمرافق اليي تساذم في خبمات النقيل الجيوي فيي ازديياد مسييمر

حيو  دون تي البولي إلى دعو) البو  إليى ميمتمر دوليي التخياذ تيباتير يانونيية منظمة الطيران المبن

 ة ذي:ويب أسفرت ذ ه الجاود عن وضع تالث اتفاييات دولي. ويوع مثل ذ ه الحوادث في المسيقبل

 (1963اتفايية  وكيو الخاصة تالجراتم واألفعا  اليي ترتكب على مين الطاتر)  -1

 (1970االسييالء غير المشروع على الطاترات  اتفايية الذاي تشان -2

ن لطيراااتفايية مونيريا  تشأن يمع األفعا  غير المشروعة الموجاة ضب أمن وسالمة -3

 (1971المبني  

كييل لوذييي تمثاتيية دسيييور للطيييران المييبني تالنسييبة ، (1944ويبييل كييل ذليي  كانييت اتفايييية ايييكاغو  

تفاييية م إتيرام اأما في مجا  القانون الخيا  فقيب تي. انون العامالبلبان المويعة علياا ذ ا في مجا  الق

تعبيلاا  فقب تم، واليي  رأ علياا أكثر من تعبيل 1929وارسو الخاصة تينظيم عقب النقل الجوي في 

( تييم تروتوكييوالت مونيريييا  1961  تييم اتفايييية جواداالجييارا، 1955تموجييب تروتوكييو  الذيياي 

ميياد) واليييي نحيين تصييبد البحييم فياييا وتحبيييباً ال1999اتفايييية مونيريييا  ( وأخيييرا 1971  األرتعيية

ايييب ذيي ه االتفاييييات ذات الموضييوع الو، لعييل مييا يثييير اذيمييام البايييم فيمييا ذكيير . ( مناييا17/1 

بيالت والميعييبد) اليعييبيالت والميقارتيية اليييواريت واليييي تييويي تييأن ذناليي  مشييكلة لييم تسيييطع اليعيي

أو ، عية علياياضع تنظيم وايب تبالً عناا يكون مقبوالً لجميع األ راف المويالمياليقة معالجياا أو و

 عة النقيلأن المّشرع لم يكن صايب نظر) تايبة وأفق واسع يسيطيع من خالل  أن يينبأ تمآ الت صنا

ل كيالجوي والمشاكل والصعوتات اليي يب تعيرضاا ويصمم لاا اليشريع المناسيب الي ي يجييب عين 

ا ومييا اعنييي  تايي . يلييوالً لكييل المشيياكل اليييي تعيييره  ريقيي  وتاييبد اسيييقراره اليسيياتالت ويضييع

 ذييو مسييمولية النايييل الجييوي و بيعياييا وأساسيياا ويييبودذا سييواء كييان ذليي  فييي عقييب نقييل، الحييبيم

 . الركاب واألميعة أو عقب نقل البضاتع

 للمياد) لركياب وفقيا  وسوف يكون تركيزنا في ذ ا البحم على مسمولية النايل في عقب النقل الجيوي ل

 سواليي تموجباا أصبحت مسمولية النايل تقوم على أسا، 1999من اتفايية مونيريا   (17/1 

ا  الي ي ولكين يبقيى السيم. ( من االتفاييية17/1المسمولية الموضوعية وذل  تموجب أيكام الماد)   

يية فيي اتفاي تمة عليى الخطيأذل تغيير أساس المسمولية من مسمولية يا، كان سبباً أساسياً لا ا البحم

ى أدى إلي 1999إلى مسمولية ياتمة على الخطير وأساسياا موضيوعي فيي اتفاييية مونيرييا ، وارسو

ي مجيا  ساذم في اسيقرار ذ ا المرفق الحيوي والايام فيو يسم النزاع تين أ راف عقب النقل الجوي

 ية إذ نجيبمن الغموه والضبات الشاذب في ذل  أن اإلجاتة مازالت يعيرياا ايء شأم ال الجويالنقل 

نيريييا  أن المحيياكم فييي الييبو  المخيلفيية ييييى افن تيبيياين فييي أيكاماييا الصييادر) تموجييب اتفايييية مو

(الييي 17/1  وخاصة فيما ييعلق تيفسير مصطلح يادتة الي ي اعيمبتي  االتفاييية وياميت عليي  المياد)

مين و. رت  الماد) في أنواع محبد)وك ل  تعريع الضرر وال ي يص، توجب مسمولية النايل الجوي

 . ذ ا ييولب السما  ال ي يقوم علي  ذ ا البحم
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ب يياليعيويض عين كيل األضيرار الييي  1999( مين اتفاييية مونيرييا  17/1ذل تغطي أيكام الماد)  

عنوية( ييعره لاا الراكب أتناء تنفي  عقب النقل الجوي وعلى وج  الخصو  األضرار النفسية الم

ن خيال  ششش أم الش ذي ا ميا نيود أن نبحثي  مي. لراكب من جيراء تنفيي  عقيب النقيل الجيوياليي تصيب ا

 . ( وتيبع أيكام القضاء وآراء الفقااء ذات الصلة في ذ ا المجا 17/1تفسير نص الماد)  

 :أهمية البحث

أميعية وسواء كان نقيل ركياب ، لنقل الجوي القوي في كل القطاعاتا يكيسب البحم أذميي  من تأتير

جيوي أو تضاتع وما ييرتب على عقود النقل الجوي من آتار ومسموليات عليى أ يراف عقيب النقيل ال

لجيوي  بيعة ويبود مسيمولية الناييل او وتأتي أذمية البحم في اليعرف على أساس. وخاصة النايل

أن  ومين األذميية تمكيان، عن جبر األضرار اليي تصيب الراكب من جيراء تنفيي  عقيب النقيل الجيوي

الييي  اسيقرار مرفق النقل الجوي ييطلب كفالة يقوق الركاب في اليعويض عين األضيرار ن ّكر تأن

ييية وليحقيييق ذليي  أوردت اتفاي، تصيييبام ميين جييراء األخطيياء اليييي تصييايب تنفييي  عقييب النقييل الجييوي

لييق إال أن الميياد) ايياتاا تعييض الغمييوه فيمييا ييع، ليعييويض الراكييب (17/1مونيريييا  نييص الميياد)  

وييطييرق ذيي ا البحييم لمييبى إمكانييية اليعييويض عيين الضييرر النفسييي ، تالضييرر الموجييب لليعييويض

 .  المعنوي( تموجب ذ ه الماد)

 :مشكلة البحث

 1999ما مبى إمكانية اليعويض عن األضرار النفسية للراكب تموجب اتفايية مونيريا  -1

 1999ونيريا  ( من اتفايية م17/1ذل يبخل الضرر النفسي ضمن تعريع الماد) -2

 ذل ذنال  فرق تين الضرر النفسي والضرر المعنوي وما عاليياما تالضرر الببني-3

 :أهداف البحث 

 يابف البحم إلى

  .لجوياتيان ماذية األضرار النفسية أو المعنوية اليي تصيب الراكب من جراء عقب النقل -1

اا عره لأو المعنوية اليي يي اليعرف على مبى مسمولية النايل الجوي عن اإلضرار النفسية-2

 . الراكب

 . تيان الينظيم القانوني ال ي يحكم األضرار النفسية أو المعنوية-3

 . اليعرف على مويع القضاء من األضرار النفسية أو المعنوية اليي تصيب الراكب-4

  :منهج البحث

بوليية إذ يميت تشيرح نصيو  االتفايييات ال، اسيخبمت في ذ ا البحم المناج االسييقراتي اليحليليي 

ية ذات اليي تنظم مسمولية النايل الجوي الخاصة تنقل الركاب واسييعراه وتحلييل األيكيام القضيات

 الصلة 

 :المبحث األول 

 1999شروط انعقاد مسؤولية الناقل الجوي )في نقل الركاب( وفقاً التفاقية مونتريال

 المسيافر إليى نقطية مقصيبه الناياتي سيالماً معيافىً بولي تيوصييل يليزم النايل في عقب النقل الجوي الي

تاليالي فإن إخال  النايل تا ا االلييزام يجعلي  عرضية ليحميل مسيمولية عيبم تنفيي  العقيب كميا تينيايا و

الخاصيية تيوييييب  1999كاتفايييية مونيريييا  ، االتفايييات البولييية ذات الصييلة تموضييوع النقييل الجيوي

تنعقيييب مسيييمولية الناييييل الجيييوي وفقييياً أليكيييام اتفاييييية . (2 تالنقيييل الجيييويتعيييض القواعيييب الميعلقييية 

وذ ا مسيمب من مبادئ القانون الميبني والي ي ، إن أخل النايل تاليزام  نحو المسافر 1999مونيريا 

يمثل المرجعية لمثل ذ ه االتفاييات ويب أخ ت ت  المحاكم تمخيلع درجاتاا إذ أوضحت أن عقب نقيل 

تمعنيى أن يكيون ملزمياً تيوصييل  ، على عاتق النايل اليزاماً تضمان سيالمة الراكيب األاخا  يلقي

وأن ذي ا االلييزام ذيو الييزام تيحقييق غايية فيإذا أصييب الراكيب فإني  ، إلى الجاة الميفق عليايا سيليماً 

                                                 
 2003ودخلت ييز النفاذ في أتريل  1999تم اليوييع علياا في  - 2
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ومين ، زامي ويعيبر ذ ا من  إتباتاً تعبم ييام الناييل تالي، يكفي أن يثبت ان  أصيب أتناء تنفي  عقب النقل

وال ترتفيع ذي ه المسيمولية إال ، تم تقوم مسموليي  عن ذ ا الضرر تغير إتبات ويوع خطيأ مين جانبي 

إذا أتبت النايل أن الضرر الحاصل للراكيب ييب نشيأ عين ييو) يياذر) أو عين خطيأ المضيرور أو عين 

ي كميا ورد فيي ذ ا ويب وضعت االتفايية تالتية ايرو  النعقياد مسيمولية الناييل الجيو، (3 خطأ الغير

(الي ي جياء كيافتي  يكيون الناييل مسي وال عين الضيرر الي ي ينشيأ فيي يالية وفيا) 17/1مين المياد)  

الراكب أو تعرض  إلصاتة جسبية تشر  أن تكون الحادتة اليي سيببت الوفيا) أو اإلصياتة ييب ويعيت 

 و  الثالث ذي على مين الطاتر) أو أتناء أي عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولام( والشر

 . ويوع يادتة -1

 . أن تقع ذ ه الحادتة خال  فير) زمنية محبد) -2

 . أن يصاب الراكب تضرر من الحادتة -3

 وسوف نيحبث عن ذ ه الشرو  الثالث تاليفصيل اريا وتعليقا من خال  اليقسيم اليالي

 :المطلب األول

 وقوع حادثة

أن االتفايية ااير ت النعقاد مسمولية الناييل الجيوي ( الم كور أعاله نجب 17/1تقراء) نص الماد)  

أي أن أّي ضيرر يصييب الراكيب أتنياء ، أن يكون الضرر ال ي أصاب الراكب راجعاً لوييوع يادتية

تنفي  عقب النقل الجوي ويكون ناتجاً عن يادتة فإن  يوجب المسيمولية وتالييالي اليعيويض عنايا مييى 

ولكين يواجي  ذي ا الشير  صيعوتة عمليية فيي الينفيي  تيمثيل فيي أن ، ما تم اسييفاء الشر ين افخرين

وعييبم ذكيير تعريييع واضييح المبيياني والمعيياني يجعييل ميين ، االتفايييية لييم تيي كر تعريفيياً لكلميية  يادتيية(

تباين في آراء الفقااء وما يصب ر من المحاكم  مدي ذل  إلىتة تمكان تطبيق الشر  دون أن يالصعو

واليي تعيبر أصل التفايية مونيريا   1929التفايية وارسو  وتالرجوع، ييةالميعبد) اليي تطبق االتفا

( نجب أناما يب عرفا كلمية  يادتية( عليى أنايا  كيل وايعية فجاتيية 1975وتروتوكو  الذاي   1999

وتعليقنيا عليى ذي ا اليعرييع  (4 ناجمة عن عملية النقل ومرتبطة من ييم أصلاا تاسيغال  الطياتر)(

 يينما كانت المسمولية اخصية ياتمة على يرينة افيراه الخطأ أميا افن وييب تغيير تأن  كان مقبوالً 

أساس المسمولية وأصبح موضيوعياً ياتمياً عليى فكير) الخطير أو الضيرر فيال يعييب تي  إذ ييمدي إليى 

إخراج كثير من األضرار الييي ييعيره لايا الراكيب وذيو عليى ميين الطياتر) تيبواعي أنايا ليم تكين 

 . يغال  الطاتر)مرتبطة تإ اس

( مين ذات االتفاييية والييي 21/1( وإعياد) يراءتي  ميع نيص المياد) 17/1نص المياد)   وتالعود) إلى 

( واليييي ال تيجيياوز 17/1  جيياء نصيياا كافتي فيمييا ييعلييق تاألضييرار المنصييو  علياييا فييي الميياد)

وليي  أو أن ال يجيوز للناييل أن ينفيي مسيم. ويب) سحب خاصة عين كيل راكيب (5 (000100 ييمياا

يحب مناا( يفيب ذ ا النص أن مسيمولية الناييل الجيوي فيي ذي ه الحيبود تكيون مشيبد) وال يسييطيع أن 

تعريفاً موسعاً تحييم  (يبفعاا تأي  ريقة من  رق البفع وتناًء على ذل  يصبح تعريع كلمة  يادتة

أما إذا تجياوز الضيرر  اكب تضرر أتناء فير) النقل الجوييشمل كل األسباب اليي تمدي إلصاتة الر

ويب) سحب خاصة يسيطيع النايل أن يبفع عن  المسمولية إذا أتبيت أن الضيرر ييب نشيأ  (100000 

وذنا يصبح تعريع . من االتفايية (21/2جانب المضرور كما جاء في  الماد)عن إذما  أو خطأ من 

النقييل الجييوي وتسييبب كلميية  يادتيية( ضيييقاً يييرتبط فقييط تاألضييرار اليييي تصيييب الراكييب أتنيياء فييير) 

ذ ا فيما ييعليق تمياورد فيي االتفايييات ذات الصيلة عين تعرييع كلمية يادتية وذيو . اسيغال  الطاتر)

وييى تكيمل الصور) فيجب علينا ان نبحيم فيي الجانيب اليطبيقيي وكييع تيم ، يمثل الجانب النظري

ا  كيل وايعية فجاتيية تخيل أوردت المحاكم عبداً من اليعريفات لكلمة  يادتية( عليى أناي فقب، تفسيرذا

                                                 
 723 ، 2010، دار الشروق القاذر)، الجزء األو  مصادر االليزام، الوسيط في ارح القانون المبني، عبب الرزاق السناوري- 3
 320 ، 1985القاذر) ، دار الناضة العرتية، تحبيب مسمولية النايل الجوي ،فاروق أيمب زاذر- 4
النظام القيانوني للنقيل الجيوي اليبولي وفيق اتفاييية مونيرييا  لعيام ، محمود أيمب الكنبري. أنظرد-1999من اتفايية مونيريا   21/1الماد)   5

 . 102 ، 2000يت الكو، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، تحبيم نظام وارسو 1999
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وتيان الحادتية ال تخيل تالسيير العيادي إالّ  (تالسير العادي للمالية الجوية وتكون خارجة عن الراكب

إذا كانيت مرتبطية تحسييب أصيلاا تعمليية المالييية الجويية يييى يمكيين نسيبياا إليى إذمييا  مين جانييب 

يضييت ؛ ييييم (Philips V. Transcontinental and westernAir)ففييي يضييية . النايييل

المحكمة تاليعويض واعيبار النايل مس وال عن األضرار اليي أصياتت أذن راكبية كانيت تعليم مسيبقاً 

تمره أذنيايا تحالية التسيمح لايا ركيوب الطياتر) نييجية الرتفياع الضيغط داخيل الطياتر) واعيبيرت 

 اترت  تأجاز) ضبط  المحكمة أن الوايعة من يبيل الحادتة لكون النايل الجوي يب أخطأ ألن  لم يزود

 نـــة الزوجيـــوفي يضي. ةـــة للراكبـــة الصحيـــر عن الحالـــض النظـــوتغ، ةـــط مناسبـــضغ

)1978( 6ancerF Air V Hadad  (واليي تيلخص وياتعاا في أن المخيطفين أجبروا ياتب الطياتر

عاصمة يوغنبا تبالً عن مواصلة أن ييوج  تاا إلى مطار عنيبي في كمباال ، اليي كانت تقل المبعين

يام المبعين ترفع دعوى فيي مواجاية الخطيو  الفرنسيية ، ريلياا من تل أتيب إلى تاريس عبر أتينا

واسينبوا في ذلي  عليى أن وايعية اخيطياف الطياتر)  1929 من إتفايية وارسو 17على أساس الماد) 

عين األضيرار الييي لحقيت تالميبعين  دفعت الشركة تعبم مسموليياا. 17تشكل يادتاً تموجب الماد) 

على أساس أن وايعة اخيطاف الطياتر) ال تعيب يادتياً فيي مفايوم ، من االتفايية 17وفقاً أليكام الماد) 

إال أن محكمة تاريس الكلية . وذل  النصراف اللفظ إلى الخلل الفني أو الميكانيكي للطاتر) 17الماد) 

مين االتفاييية وأوضيحت 17رذا يادتيا تمفايوم المياد) اعيبرت عملية اخيطاف الطاتر) وتحوييل مسيا

وأني  ، كيل وايعية مفاج ية ومسييقلة عين إراد) الناييل وتاتعيي ،  ان  يقصب تالحادث في القانون الجوي

ليس في نص اتفايية وارسو ما يسمح تقصر الحادث على العطل الفني أو الخلل الميكيانيكي للطياتر) 

ميين  17ر القرصيينة الجوييية يادتيياً فييي خصييو  تطبيييق الميياد) ممييا يعنييي معيي  اعيبييا، أتنيياء الريليية

( Paris ،19June1979 ألسباب أخرى ألغت محكمة اسيي ناف تياريس الحكيم السياتق. (7  االتفايية

توصع عملية اخيطاف الطاتر) تالحادث إذ أوضحت أن  من غير المقبو  ، إال أناا أيرت في يكماا

الفجاتيية تيالمعنى الفنيي أو الميكيانيكي الي ي يطيرأ للطياتر)  يصر لفظة الحادث عليى الوايعية الماديية

وإنما يجب صرف اللفظ إلى ما يخل تالسير المعياد للريلة والناجم عن تبخل ال يمكين ، أتناء الريلة

وييب أييبت ، النيية كميا ذيو الحيا  تالنسيبة لعمليية تغييير مسيار الطياتر) يسيي  الغييرتويع  مين جانيب 

واعيبيرت المحكمية اخيطياف  Paris ،16 Fevrier1982) . ذي ا الحكيممحكمية الينقض الفرنسيية 

ويييب اتفقييت كييل األيكييام . الطيياتر) وتحويييل مسييارذا يادتيية وأيييبت محكميية االسييي ناف ذيي ا اليفسييير

 . الصادر) من المحاكم الفرنسية على أن عملية االخيطاف تعيبر من يبيل الحادث

واليي تيلخص وياتعاا فيي أن  Air wayspan American World . Salerno V)8 وفي يضية 

اسيغلت الطاتر) الياتعة للشركة المبعى علياا ذذاتياً مين مييامي إليى أورغيواي  (salerno)المبعية 

وأتناء ريلة الطاتر) تلقى  ايم الطاتر) إخطاراً توجود ينبلة على ميناا فقام تيفييشاا ييى تيم ، وإياتاً 

ة ذعيير وفييزع ويييب أصيييبت المبعييية تحاليية انايييار أدى إلييى العثييور علياييا ممييا أصيياب الركيياب تحاليي

فأيامت دعواذا مطالبة النايل تاليعويض تسيبب ميا . إجااضاا تعب أرتع وعشرين ساعة من وصولاا

وعنييبما عييره األميير علييى محكميية جنييوب نيويييور  ، تعرضييت ليي  ميين انايييار أدى إلييى إجااضيياا

إلجااه ذيي وايعية غيير ميويعية وتخيل تالسيير يضت أن الوايعة اليي تسببت في إصاتة المبعية تا

ومن تم فان المحكمة تعيبرذا من يبيل الحادتة وفقاً لمفاوم ، الطبيعي لألمور ولم ييسبب فياا المسافر

( ميين اتفايييية 17/1( ُرفعييت ذيي ه الييبعوى اسييينادا إلييى الميياد)  124 ، اتفايييية وارسييو  يحيييى البنييا

                                                 
6  AirFrance. Hadad V ،22avril1978. DeParis. TrbGradeInst ،111. VOL. cit. OP. Annal . 
انظيير محمييب فريييب – 122 ، 1994االسييكنبرية ، منشييأ) المعييارف، االرذيياب الييبولي ومسييمولية اييركات الطيييران، يحيييى أيمييب البنييا-7

 122 ، 2002االسكنبرية ، دار المطبوعات الجامعية، والبوليالقانون الجوي النقل الجوي الباخلي ، العريني
8 -85Pan American World Airways inc. Salerno V . ،1985Y). D. (S 656supp606 
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( مين 17/1الماد) واليي جاء نصاا ميطاتقياً ميع نيص المياد)   وتم الحكم فياا تناًء على ذات، وارسو

 (9 . 1999اتفايية مونيريا  

ى إليى أد 1999نخلص مما سبق إلى أن غياب اليفسير الواضح لكلمية  يادتية(في اتفاييية مونيرييا  

وجيب دتية( وتمفيح الباب واسعاً لالجيااد القضاتي وال ي أتج  أيياناً إلى اليفسيير الضييق لكلمية  يا

رميان يذل  اليفسير الضيق تم أسيبعاد كثير من اإلضيرار مين نطياق مسيمولية الناييل مميا أدى اليى 

سيير كثيير تم جنح أييانا إلى اليفسير الواسع للكلمة وأدخيل تموجيب ذي ا اليف. أصحاتاا من اليعويض

ضيح ع وامن األضرار تحت مسمولية النايل الجوي واليي ماكان لاا أن تبخل في يالة وجود تعريي

 أييانا فيوكما أدى إلى تضارب أيكام المحاكم الصادر) في البلبان المخيلفة . ومنضبط لكلمة يادتة

ايوم تويييب مف ل ا نر ى أن  من األذميية تمكيان السيعي نحيو. ذات البلب واليي تسينب إلى اتفايية وايب)

ت ة األماراوالقانون تجامع وتأكيباً ل ل  فقب أوصى الممتمر العشرين لكلية الشريعة، مصطلح يادتة

 أوصييى الييبو  المصييبية علييى المعاذييبات البولييية، تمبينيية دتييي 2012اتريييل 26واليي ي أنعقييب فييي 

تحسيم  الميعلقة تالطيران المبني تالسعي إلى تعبيل ذ ه االتفاييات تحيم تيضيمن نصوصياً صيريحة

 . الخالف يو  تحبيب مفاوم الحادتة

 :المطلب الثاني

 . أثناء فترة زمنية محددةأن تقع الحادثة 

أن تقييع  األوليىوتقسييم إليى مييريليين ، تمثيل ذيي ه الفيير) ايير اً تانيياً النعقيياد مسيمولية النايييل الجيوي

والمقصود تميين الطياتر) داخلايا سيواء تيم إغيالق أتواتايا ، الحادتة ويكون الراكب على مين الطاتر)

فمييى ميا ويعيت يادتيية . وليم تغليق أتواتاياواسييقر الراكيب تمقعيبه أم ميازا  ميحركياً داخيل الطياتر) 

ويييب تييار جييب  يييو  الفييير) اليييي يقضييياا ، للراكييب خييال  ذيي ه الفييير) تكييون مسيييوفية للشيير  الثيياني

الراكب داخل الطاتر) عنيبما تيعيره الطياتر) لعمليية اخيطياف أو أي سيبب آخير تموجبي  يمييب أميب 

يوا  ويسيحق اليعويض وفقا أليكام الماد) ذل يعب الراكب في مين الطاتر) في مثل ذ ه األ، الريلة

أم الش من خال  تيبع األيكام القضاتية نجبذا يب اسييقرت عليى  1999( من اتفايية مونيريا  17/1 

 .Husserl V)فقيب جياء ذلي  فيي يضيية . اعيبار الراكب عليى ميين الطياتر) فيي مثيل ذي ه األييوا 

SwissAircompany ،)ltd )10( ، عبار) على مين الطياتر) تأنايا تشيمل الفيير) إذ فسرت المحكمة

ماتين صعود الراكب إلى الطاتر) عنب تباية الريلة الجوية ونزول  مناا في محطية الوصيو  الميفيق 

أي أن ريلة الراكب ال تنياي أتناء فير) االخيطاف أو ويوع أمر عياره يمنيع مواصيلة . (11  علياا

 . ل ا يُعب في مين الطاتر)، قصبه النااتي الما أن الراكب لم يصل إلى نقطة م، الريلة

ويب اسيقر الفق  والقضياء عليى ، المريلة الثانية: أن تقع الحادتة أتناء عملية صعود الركاب ونزولام

وييب اخي  القضياء األمريكيي ، ان  يقصب تاا الفير) اليي يكون فياا الراكب معرضاً لمخيا ر الطييران

ونيرى أناييا تبيبءا مين اللحظيية الييي ييحير  فياييا الراكيب ميين  (12 والفرنسيي تاي ا المعيييار الميزدوج 

صالة المغادر) ميجااً نحو الطاتر) سواء كان مسيغالً األتيوتيس المعيب لي ل  أو صياعباً إليى الطياتر) 

مباار) عبر ممير مخصيص لي ل  يييى لحظية مغادرتي  الطياتر) عبير ميبرج أو ممير أوتيوتيس إليى 

فييإذا ويعييت يادتيية للراكييب خييال  أّي ميين ذيياتين الفيييرتين  ،داخييل صيياالت المطييار واسيييالم  أميعييي 

( مين اتفاييية 17/1وسببت ضرراً ل  يكون النايل مس وال عن ذ ه األضيرار تموجيب أيكيام المياد)  

 . 1999مونيريا  

 :المطلب الثالث

 أن يصاب الراكب بضرر من الحادثة

                                                 
 124 ، مصبر ساتق. يحيى أيمب البنا- 9

10SwissAir Transport Company. Husserl V- ،)1975(1238. supp. F388. LTD 
 129 ، مصبر ساتق يحيى أيمب البنا- 11
 105 ، ممصبر ساتق. محمود أيمب الكنبري- 12
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نعقيب مبااير) مسمولية الناييل الجيوي ت ( من االتفايية ييضح لنا أن17/1إذا أعبنا يراء) نص الماد)  

 ولمجرد ويوع ضرر على الراكب تسيبب يادتية ويعيت خيال  الفيير) الييي يكيون الراكيب فيايا عليى

ن تعييّرف إال أن االتفايييية وتييبالً ميين أ، مييين الطيياتر) أو فييي عملييييي الصييعود والنييزو  ميين الطيياتر)

 ايا األضيرار الييي توجيب مسيموليةالضرر أوردت أنواعاً للضرر على سبيل الحصر على أساس أن

ني دون النايل الجوي ويب يصرت االتفايية ذي ه األضيرار فيي وفيا) الراكيب أو إصياتي  تياألذى البيب

. لجيويسواذا من األضرار اليي يب ييعره الراكب لاا من جراء يادتية ويعيت أتنياء عمليية النقيل ا

 ضرار الييي) أو األذى الببني ذي كل األلا ا البحم ذل الوفاالمحوري إلى ال ذن السما   زوذنا يقف

 أضيراراً  يمكن أن ييعره لاا الراكب أتنياء تنفيي  عقيب النقيل الجيوي ش وإذا افيرضينا أن ذنالي  تمية

يية ( مين اتفاي17/1  ذيل يعيب نيص المياد)، أخرى ييب تصييب الراكيب خيال  تنفيي  عقيب النقيل الجيوي

 (17/1 ار أي ذييل ييسييع مفاييوم الميياد) كافييياً ليعييويض الراكييب عيين ذيي ه األضيير 1999مونيريييا  

وفقيا  ليشمل أضراراً أخرى يب تصيب الراكب أتناء عملية النقل الجوي ويكفيل اليعيويض ألصيحاتاا

ق اليعويضش كيل ش أم أناا ال تعب أضراراً في مفاوم االتفايية وتاليالي ال تسيح(17/1 لمفاوم الماد) 

 اليالية: المحاورذ ه اليساتالت نحاو  اإلجاتة علياا من خال  

 أوالً: المقصود بالضرر

ا أوضييحنا أن اتفايييية مونيريييا  لييم تشيييمل علييى تعريييع لمعنييى الضييرر أو المقصييود تالضييرر وإنميي

يصرت الضرر الموجب لليعويض في أنواع محيبد) وفيي  يل ذي ا القصيور يجيب علينيا أن نبحيم 

وي ويبيل طبيق على عقب النقل الجعن تعريع وتفسير الضرر في القواعب العامة للقانون الواجب الي

 . ذل  نبحم في المعنى اللغوي للضرر تم المعنى االصطاليي والقانوني

: خيالف النفيع، (13  الضرر في اللغة: النقصيان ييبخل فيي الشييء ال يضير الرجيل أخياه  (14  والَضير:

فلييس  -ذنياذيو ميا نيود اإلايار) إليي  و -أما تعرييع الضيرر فيي القيانون ، (15 فينقص  ايء من يق 

تخيلع فيما تيناا في تفسير معنيى الضيرر فييوسيع تعيض ذي ه القيوانين  الو نيةإذ أن القوانين ، تاتياً 

( 3  ليبخل في عباد الضرر األضرار النفسية مثل القانون السوداني ال ي يعرف الضيرر فيي المياد)

قيانون يصييب الشيخص فيي أي أذى يقع تالمخالفة لل م أن : 1991من القانون الجناتي السوداني لسنة

وييوسيع اليبعض افخير ، (16 جسم  أو صيحي  العقليية أو النفسيية أو فيي عرضي  أو مالي  أو سيمعي (

، ليبخل الضرر الميويع وغير الميويع عنيب اليعيويض مثيل القيوانين األنجلوسكسيونية، أكثر من ذل 

العرتية وذي ا االخييالف  تينما ال تعوه تعض القوانين إال عن الضرر الميويع فقط كبعض القوانين

يب يمدي إلى تنازع في القوانين ومن تّم في اخييالف األيكيام الصيادر) تموجبايا إال أني  مين المعليوم 

أما إذا كانت المسمولية تقصيرية ، في يالة المسمولية العقبية ال يعوه فياا إالّ عن الضرر الميويع

وفي يالة عقيب نقيل الركياب فينحن أميام  (17 فيكون اليعويض فياا عن الضرر الميويع وغير الميويع

فيال مجيا  فيايا لليعيويض ، مسمولية عقبية ياتمة على عقب النقل المبرم تين الراكب والشركة النايلية

إالّ عن الضرر الميويع وتبرير ذل  في أن يكون اليعويض مقصوراً فقط على الضرر الميوييع دون 

ييعايييبا علييى ضييرر غييير ميويييع وإنمييا تعايييبا علييى مييا اذ أن الميعايييبين لييم ، الضييرر غييير الميويييع

وتويييع المييبين للضييرر يقيياس تمعيييار موضييوعي ال تمعيييار ذاتييي فالضييرر ، ييويعانيي  ميين الضييرر

أي الضيرر الي ي ييويعي  الشيخص المعيياد فيي مثيل  -الميويع  ذو الضرر الي ي يمكين تويعي  عياد)(

 (18 ل ي يمكن أن ييويع  ذ ا المبين تال اتأي الضرر ا، الظروف الخارجية اليي وجب فياا المبين
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فالضيرر الميادي ذيو األكثير ويوعياً فيي يالية ، والضرر إما أن يكون ضرراً مادياً أو ضرراً معنوياً 

فقيب يصييب الراكيب فيي جسيم  أو مالي  وذيو ميا يصيرت  االتفاييية فيي الوفيا) أو ، المسمولية العقبية

عنوي( يب يصيب الجسم فيما يلحيق تي  مين أليم أو يحيبث  الم أما الضرر األدتي. اإلصاتة تأذى تبني

 (19 ويب يصيب العا فة والحنان والشعور، ويب يصيب الشرف واالعيبار والعره، في  من تشوي 

يييب يكييون إذ ، كمييا يعييرف علييى أنيي  ضييرر غييير مييادي وغييير محسييوس ولكيين سييبب  مييادي محسييوس

اس  كيل مسي ويعيرف عليى أني . يقيرن ت جريمة أو يادتة كما أن  يب يصحب الضرر المادي ويب ال 

أو عا فيي  أو فيي ايعوره ، يسيبب لصيايب  أذى فيي مركيزه االجيمياعي، تحق أو مصلحة مشروعة

، بياء ماليييةوليم يكبيبه أع، أي ليم يفييوت عليي  نفعيا  ذا ييمية مالييية، وليو ليم يسيبب لي  أييية خسيار) ماليية

يياً تلع لعضيو أو فيوات لمنفعية جزت والضرر األدتي  المعنوي( يب يكون مصحوتاً تضرر مادي من

لييى إلنسييان تسييبب االعيييباء عويييب ال يكييون كيي ل  مثييل األضييرار النفسييية اليييي تصيييب ا، أو كلييياً 

 . (اخصيي 

فايوم ميصبنا من ذكر كل ذ ا العبد من اليعريفات لمعنى الضرر األدتيي أو المعنيوي أن نصيل إليى 

و  نطييرح األسيي لة افتييية تييم نحييا، يعريفيياتمويييب لمعنييى الضييرر المعنييوي ولكييي نييرتط تييين ذيي ه ال

ذيو  المقصيود تالضيرر النفسيي وذيللعلنيا نصيل إليى اإلجاتة علياا من وايع ما ذكرنياه مين تعرييع 

ر مييرادف للضييرر المعنييوي أو األدتييي أو الضييرر العقلييي ش وذييل ليي  تييأتير مسيياو أو أيييل ميين الضيير

ن أن وذيل يمكي شجوي وال ي اعيمبت  االتفاييية المادي ال ي يب يلحق تالراكب أتناء تنفي  عقب النقل ال

 يفوت مصلحة على الراكب كان تإمكان  أن يبركاا لوال ما أصات  من ضرر نفسيش

يب وذيو ضيرر يصي، س لة نقو  أن الضرر األدتي أو المعنوي ذي ميرادفاتذ ه األولإلجاتة على  

صيلحة يمس الما  ولكن يصييب موالضرر األدتي ال . الجانب النفسي من العا فة والشعور والحنان

اره أو أو ارف  أو اعيب، والضرر األدتي أو المعنوي ذو أذى يصيب الشخص في نفسيي ، غير مالية

ى ليالناجم عن أي اعيباء أو إ تيالف أو عميل غيير مشيروع وييع عوذو الضرر ، مشاعره ومعيقبات 

ي ألذى البيبناييب أخي ت تالوفيا) أو  نجيب أن االتفاييية، ولإلجاتة عن السمالين الثاني والثالم. الشخص

واسيييبعبت األضييرار . علييى أسيياس أنامييا أضييراراً مادييية محسوسيية يمكيين تقييبيرذا وييضييح أترذييا

ميادي عليى إال أننا نرى أن الضرر النفسي ييب يكيون لي  تيأتير ال يقيل عين تيأتير الضيرر ال، المعنوية

ل كل أو اإلصاتات النفسية يب تمدي إلى الإذ أن ، أييانا يصبح أخطر من الضرر الماديو، الراكب

تعض و اتع أعضاء الجسم وتي ل  يكيون تيأتيره أكبير وأايمل مين الضيرر الميادي الي ي ييب يكيون 

كون يوذ ا ، محصوراً في جزء محبد من جسم اإلنسان كاليب أو الرجل أو غيرذما من أجزاء الجسم

لنيا أن  من خيال  الشيرح السياتق ييضيح. اعنسبياً وميروكاً تقبيره لقاضي الموضوع ال ي ينظر النز

كييون وت، ذناليي  أضييراراً نفسييية أو معنوييية أو أدتييية يييب تصيييب الراكييب أتنيياء عملييية النقييل الجييوي

أو  ) الراكييبمسيييوفية للشييرو  اليييي وضييعياا االتفايييية إالّ أناييا ال تمثييل ضييرراً مادييياً وتحبيييباً وفييا

الجيوي  فايي ال تعيب أضيراراً توجيب مسيمولية الناييللي ا ، إصياتي  تيأذى تيبني كميا وردفيي االتفاييية

ا تقيع ميميع العليم أن ذي ه األضيرار كثييراً ، 1999 ( من اتفايية مونيريا 17/1تموجب نص الماد)  

  عليي  خال   عملية تنفي  عقب النقل الجوي ولايا تيأتير ال يقيل عين تيأتير الضيرر الميادي المنصيو

 . (17/1صراية في مين الماد)  

 

 

 : المقصود بالتعويضثانياً 

، أعطياه إيياه تيب  ميا ذذيب مني  فايو عياتض، والجمع أعواه، : العوه تمعنى البب التعويض لغة

في الصحاح: العيوه واييب  وجاء. (20 واعياه فالناً أي  لب العوه، واعياه من  أخ  العوه
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تمعنيى واسييعاه ، وتقو  عاه فالن وأعاضني إذا أعطا  العوه واالسيم المعوضية، األعواه

عبار) عن رد المثل  -اليعويض–وجاء في  ارح األاباه والنظاتر( أن الضمان ، . (21  لب العوه

 . (22 للاال  إن كان مثلياً أو ييمي  إن كان ييمياً 

أو ، وذو ميا يطليق عليي  تياليعويض العينيي، (23  واليعويض تصفة عامة يكون إما: ترد الشيء عين 

وذيو ميا نقصيبه تحيبيثنا عين ، الفقي  القيانوني تياليعويض النقيبيتمقاتل وذو ما يسمى فيي اصيطالح 

إذ أن الحيوادث الييي ، اليعويض في يالة األضرار اليي تصيب المسافر أتناء تنفي  عقب النقل الجيوي

فإذا انعقبت مسمولية النايل الجيوي عليى ، تيعره لاا الطاتر) كثيراً ما تمدي إلى اإلضرار تركاتاا

ناجمة عن الحادث ألفضى ذل  إلى إفالس كثيير مين ممسسيات النقيل الجيوي أساس جبر األضرار ال

م على تحقيق اليوازن 1999ل ل  فقب يرصت اتفايية مونيريا  ، وتاليالي ال يركة المالية الجوية

اليييبييق تيييين مصيييالح المضيييرورين تيييأن جعليييت مسيييمولية النيييايلين تنعقيييب عليييى أسييياس المسيييمولية 

ن مصييالح النييايلين إذ وضييعت يييبوداً يصييوى لليعييويض عيين تليي  وتييي، الموضييوعية وتحمييل اليبعيية

، األضرار ال تيجاوزذا مبالغ اليعويض إذا تيوافرت ايرو  انعقياد المسيمولية الييي ييبدتاا االتفاييية

إال أن ما يام ذكره ذو إتبيات الضيرر النفسيي الي ي يصييب المسيافرين واسييحقاي  لليعيويض لييبخل 

ويييى تكيميل الصيور) أمامنيا ، يعيويض عنايا تموجيب االتفايييةت ل  ضمن األضيرار الييي يجيوز ال

ونقع على مالتسات عيبم اعيمياد األضيرار المعنويية  النفسيية( كواييب) مين األضيرار الييي توجيب 

نلقي الضوء على ما كان يبور خلع األتواب الموصب) للممتمر البتلوماسي ، مسمولية النايل الجوي

يييو  إدراج اإلصيياتة العقلييية ليكييون محييالً 1999مييايو  28-10للمنظميية البولييية للطيييران المييبني 

ومين خيال  إ العنيا عليى الميباوالت الييي كانيت  1999لليعويض تموجب أيكام اتفاييية مونيرييا  

( في أروية الممتمر كما جاء في مملع دكيور محمود الكنبري عضو وفب الكويت في الممتمر داتر)

 :يو  ذ ه النقطة ييضح لنا افتي

ن ي يمكين أاليي، كن غاتباً عن الممتمرون ذ ا الجانب الايام مين األضيرار  المعنويية أو النفسيية(لم ي

 راف أليي تمثل إالّ أن تنازع المصالح تين البو  ا، تلحق تالراكب أتناء فير) تنفي  عقب النقل الجوي

ة لكييل عقييب النقييل الجييوي أدى إلييى أن ييييم اليوصييل إلييى يلييو  وسييطية يصييب مناييا أن تكييون مرضييي

نيرى  نياإال أن، األ راف أكثر من أن تضع يباً ويالً لمشكلة ياتمة وتحفظ يقوياً لركاب مضرورين

تية أن المعالجييات اليييي توصييل إلياييا المييمتمر سييوف تفيييح البيياب واسييعاً أمييام االجياييادات القضييا

 . الميضارتة

 :ويتضح ذلك فيما يلي

ييية والي ي أتمير اتفا 1999للطييران الميبني وردت ذ ه األضرار فيي مضياتط الميمتمر البتلوماسيي 

لييالً يلعل ذ ا المسيمى يسييحق الوييوف عنيبه  (mental injuryمونيريا  تمسمى اإلصاتة العقلية  

إذا ، تاا إصياتة العقيل كجيزء  ميادي( مين الجسيم تضيررش فما المقصود تاإلصاتة العقليةش ذل يقصب

اد) و ييبخل ضيمن األذى الي ي ورد فيي عجيز الميفاي، نيزاع كان األمر ك ل  فانا ال يوجب خيالف أو

 وكفييى ه. ( ميين االتفايييية ليي ا يسيييحق اليعييويض تموجييب اليينص الصييريح الييوارد فييي الميياد)17/1 

 . المممنين ار القيا 

ء ( ذييو مييا يعيييري العقييل ميين خلييل فييي أداmental injury  أم أن المقصييود ميين اإلصيياتة العقلييية

سيمى وذي ا فيي تقيبيري ميا ي. ميادي ييب أصياب ذات العقيل المادييةو يفي  دون أن يكون ذنالي  أذى 

رح إصياتة وذو ما لم ترد اإلاار) إلي  في نص المياد) وال أرى أن مقيي. تالضرر المعنوي أو النفسي

 ريفيينفعقلية ال ي كان داتراً في المفاوضات يشمل  وفي كل األيوا  فقب أنقسم الممتمرون إلى 
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اد) ( فييي مييين المييmental injuryوضييرور) إدراج اإلصيياتة العقلييية   : يييرى أذميييةالفرييق األو  

سيبب ييى تغطي كل أنواع األضرار الييي ييب تلحيق تالراكيب ت 1999( من اتفايية مونيريا  17/1 

ألمريكيية اذ ا الفرييق ييبافع عين مصيلحة الراكيب وتمثلي  الوالييات الميحيب) . تنفي  عقب النقل الجوي

 . ا فرنساودو  أوروتا الغرتية عب

ذيي ا و، ( ميين االتفايييية17/1الفريييق الثيياني: كييان يعيياره إدراج اإلصيياتة العقلييية فييي نييص الميياد)  

ل كيوييبم . االفريق يمثل مصلحة النايل وتقع على رأس  دو  العالم الثالم وأمريكا الالتينيية وفرنسي

راج األضيرار فريق ما ييراه مين يجيج تسينب رأيي  وييب تركيزت يجيج الفرييق الثياني المعياره إلد

 :العقلية في

خاصة وإدراج مفاوم اإلصاتة العقلية في النص يفيح المجا  للكثير من اليالعب والغش  -1

د ويقصييب تاييا انعقييا، فييي  ييل وجييود الوالييية القضيياتية الخامسيية اليييي كانييت مقيرييية ويياييا

االخيصييا  القضيياتي فييي عقييب النقييل الجييوي إلييى جايية اخيصييا   محكميية( إضييافية إلييى 

يريية الجاات األرتعة اليي كانت معيمب) من يبل وذي تمثل المحكمة الخامسة وييب كانيت مق

ة ولعييل ميين دواعييي اليييوجس ميين الوالييية القضيياتي، تييم اعيمادذيياو أتنيياء مييباوالت المييمتمر

الخامسة أن البو  اليي ترى ضرور) اليعويض عن الضرر النفسيي سيوف تيبنيى محاكمايا 

 . اه اليعويض عن األضرار النفسيةتموجب الوالية الخامسة اتج

، الضرر العقلي ل  أتعاد اخصية مميا ييمدي إليى صيعوتة نفيي إتبيات ميا يبعيي  الراكيب -2

  وذ ا ييطلب من النايل معرفة السجل الشخصي للراكب ييى يسيطيع نفي إتبات اإلدعاء

م أن أن يجييزليي ا ال يسيييطيع النايييل ، يييب تكييون اإلصيياتة العقلييية للراكييب كانييت يبييل السييفر-3

ليى عاإلصاتة العقلية كانت يبيل أو تعيب السيفر ولاي ا ييعيين عليى الناييل إجيراء كشيع  بيي 

 . الراكب يبل السفر أو  لب اااد)  بية تثبت سالمة عقل  وذ ا أمر مسيحيل

رتفياع األخ  تمفاوم اإلصاتة العقلية سوف يمدي إلى إرذاق كاذل النايل وينعكس على ا -4

 . دي إلى خلل في توازن مصالح العقبما يمم، أيسا  اليأمين

فاييييل اإلصيييياتة العقلييييية تعنييييي األخيييي  . اإلصيييياتة العقلييييية ومييييباذا صييييعبة اليشييييخيص -5

 . تاالضطراتات النفسية والصحية وتعويضاا

 . (24 االعيماد على الشاادات الطبية سوف يفيح الباب واسعاً للغش -6

 

 :العقلية كافتيوكان رد الفريق المميب إلدراج اإلصاتة 

أني  تيكون عبء اإلتبات عليى الراكيب فعليي  أن يثبيت ، في يالة دعوى اإلصاتة العقلية -1

 . مصاب عقلياً 

صيياتة كيي ا الحييا  فييي اإل، أمييا فيمييا ييعلييق تييأن اإلصيياتة العقلييية يييب تكييون سيياتقة للسييفر -2

ن تكييوالجسييبية فقييب تكييون سيياتقة لعملييية السييفر مثييل  اإلصيياتة فييي الظايير( اليييي يييب ال 

واضييحة للعيييان فييي كييل األيييوا  تييم يييبعي اإلصيياتة تعييب الحييادث علييى أسيياس أن ذيي ه 

ة اإلصاتة كانت تسبب الحادث فال يعني ذلي  أن يطليب الناييل مين الراكيب ايااد)  بيي

 . تفيب تأن  سليم

اإلصيياتة العقلييية اليييي يعييوه عناييا الراكييب ذييي اإلصيياتة المرتبطيية أو الناجميية عيين  -3

 فيي. صاتات النفسيية واالضيطراتات الصيحية غيير ياتلية لليعيويض(إصاتي  جسبياً  اإل

 رتعليقنا على ذ ا البنب نيرى أن اإلصياتات النفسيية واالضيطراتات الصيحية ذيي أضيرا

رى نيييب ييعيره لايا المسيافر أتنياء تنفيي  عقيب النقيل الجيوي لي ا ، أضرار ميمتر) جيباً و

ضيع لايا تعرييع واضيح تشير  أن يو، ضرور) إدراجاا ضمن مسمولية النايل الجيوي

 . ومنضبط وارو  ومعايير واضحة ودييقة ليحبيبذا ييى ييسنى األخ  تاا
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فقييب تييم االكيفيياء تاإلصياتة الجسييبية وذليي  ضييمن صييفقة ، وفيي  ييل ذيي ه الحجييج الميضيارتة

ن الراكيب أوتفسيير األخي  تاإلصياتة الجسيبية ، توافق افراء اليي تم تقبيماا تواسطة رتيس الممتمر

صيل ونيرى أن ميا تو، ب إصاتة عقلية فاي تعب إصاتة جسيبية إذ أن العقيل جيزء مين الجسيبإذا أصي

ان عليي  إذ تير  الينص كميا كي mental injuryإلي  الممتمر ال يعيب ييالً لمشيكلة اإلصياتة النفسيية  

ت ذا كانيإ، فيوأصبح أمر األخ  تاإلصاتة العقلية ميويفاً على تفسير المحكمية المخيصية تنظير النيزاع

 أميا إذا، من الجسب تصبح اصاتة العقل إصاتة جسبية تمفايوم االتفاييية محكمة ترى أن العقل جزءاال

 تة جسيبيةكان اعيقادذا ياتم على أساس أن العقل ليس جزءاً من الجسب يال تعيبير إصياتة العقيل إصيا

 . ( من االتفايية17/1تاليالي ال توجب مسمولية النايل الجوي وفقاً لنص الماد) و

 :المبحث الثاني 

 تطبيقات المحاكم 

تفاييية ( من اال17/1وييى تكيمل الصور) من كل جوانباا ن ذب لنرى تطبيق المحاكم لنص الماد)  

اداً اسيين تيالث مراييلونقسيم تطبيقيات المحياكم إليى ، تماذا أخ تو وكيع فسرت المحاكم ذ ا النص

 . يلة( تواسطة المحاكم في كل مر17/1  إلى تفسير نص الماد)

 :المطلب األول

 التعويض عن الضرر البدني

 -كميا ذكرنيا-م النايل تاليعويض عن األضرار النفسية تل أن االتفايية 1999لم تُلزم اتفايية مونيريا 

تييب ، يصرت اليعويض على األضرار الببنية فقط الميمثلة في وفيا) المسيافر أو إصياتة تبني  تجيروح

القضيياء يييب تصييبى لايي ه المسييألة وتناولاييا فييي يضييايا عبيييب) اتجاييت فييي تباييية األميير إلييى عييبم أن 

ففييي يضييية ، ببنييية منيي  األضييرار الاليعييويض عيين األضييرار النفسييية واييصييار اليعييويض علييى 

 Husserl)  25)   اليي جاء في يكم القاضيTyler  (فياا أن  مين خيال  يراءتي  لينص المياد )17 )

فيإن ذنيا  صيعوتة . م الخاصة تيوييب تعض القواعب الميعلقة تالنقل الجيوي1929ارسومن اتفايية و

فييي إلييزام النايييل تيياليعويض عيين األضييرار النفسييية ويييبذا إذ أن عبييار) لأذى تييبنيل تنصييرف إلييى 

وييفق ذل  أيضاً مع  -م1999وذو نفس النص ال ي جاءت ت  اتفايية مونيريا -األذى الجسماني فقط

تيرفض  )Trans World Airlines Inc. Burnett V( (26  المحكمية فيي يضيية ميا ذذبيت إليي 

( جيراء عمليية اخيطياف الطياتر) Burnettاليعويض عين األضيرار النفسيية الييي أصياتت المسيافر 

فقب ، لنيويور ل واييجازذا ذنا  لمب) خمسة أيام وتحويل مسارذا إلى لصحراء األردنل تبالً عن

القضية إلى أن القانون الفرنسيي واألمريكيي كلياميا يمييزان تميييزاً دييقياً تيين أسينب القاضي في ذ ه 

ومييا دامييت االتفايييية يييب ، (Mental Injury( واألذى النفسييي Bodily Injuryاألذى البييبني 

اييصرت تاليعويض عن األذى الببني فال وجي  ذنيا لليوسيع تاليفسيير ألن األضيرار النفيسية وييبذا 

 Antal Beck V. KIM Royalكميا جياء فيي يضيية، سيمولية الناييل الجيويغيير كافيية لقييام م

Dutch Airlines and Ritz Travel)  أن  ال يعيب مين يبييل األذى البيبني الي ي يوجيب مسيمولية

النايل الجيوي االضيطراب النفسيي الي ي أصياب المسيافرين نييجية ذبيو  الطياتر) اضيطراريا لخليل 

وذييو نفييس الحكييم اليي ي انياييت إلييي  ،  (27 ، ل إلييى لتوداتسييتلأصيياتاا أتنيياء ريلياييا ميين لأمسيييردام

 :( ويب جاء في الحكم أن trans world Airlines. Rosman V 28المحكمة في يضية

                                                 
عن االضرار اليي تلحق المسافرين من جيراء اخيطياف الطياترات  1929مبى مسمولية النايل الجوي وفقا التفايية وارسو. رفعت أتادير- 25

 . 6  ، 1983القاذر)، وأعما  العنع داخل المطارات
26  Trans World Airlines. Burnett V ،(1973) United States Ditrict Court. Supp. 368F. Inc ،D New Mexico ،

Albquerque Division. December 13 ،1973 . 
 . 106 ، 2005القاذر) ، القانون الجوي. عا ع محمب الفقي- 27
28  Trans World Airlines Inc. V Rosman ،2d 385. Y. 34N) 1974( . 
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(An air carrier can’t be held liable under Article (17) when an accident has 

not caused a passenger to suffer death or physical injury and no view as to 

whether passenger can recover for mental injuries are accompanied by 

physical injury).  

فإذا تسببت الحادتية فيي ضيرر نفسيي فقيط وليم تيسيبب فيي وفيا) المسيافر أو إصياتي  تيأذًى تيبني فيال 

المريليية الثانييية خلصييت الييى مسييمولية علييى النايييل وعنييبما نظييرت محكميية اإلسييي ناف القضييية فييي 

 as we read article17 ،the compensation injuries must be bodily but)ميايلي

there may be an intermediate causal link Which is mental between the 

cause-the accident-and the effect-the bodily injury. And once that predicate 

of –liability-the bodily injury-is established، then the damages sustained as 

result of the bodily injury are compensable including mental suffering)). 29   

ا تيين ميأيضاً يكمت المحكمة تعبم اليعويض عن األضرار النفسية اليي تلحق تالمضرور في الفير) 

جييياء ذلييي  فيييي ، والوفيييا) إذ أن الميييوت السيييريع ليييم يفسيييح المجيييا  للضيييرر النفسيييي الحيييادثوييييوع 

يييم تحطميت الطياتر) ييرب (114  ، م2005،  الفقيي (In Re Air cash Disaster):دعيوى

عون تييالقرب ميين والييية لأنييبيانل تالواليييات الميحييب) األمريكييية فطالييب المييب لRose lawnلتلييب) 

ي لي عر الي ميمثلة تالوفيا) واألضيرار النفسيية الميمثلية تيالخوف واتاليعويض عن األضرار الببنية ال

 . أصاب الميوفين يبيل لحظة الوفا)

:المطلب الثاني  

 التعويض عن الضرر النفسي المصاحب للضرر البدني

 فقييب اتجاييت إلييى األخيي  تيفسييير واسييع ليينص الميياد) إال أن المحيياكم لييم تظييل علييى ذيي ا الييناج  ييويالً 

تحيم يسيطيع المسافر الحصو  على اليعويض عن األضرار ، 1999مونيريا   ( من اتفايية17/1 

 :)American Airline. Alvarez V(  )30 وفييي يضييية. النفسييية المصييايبة لألضييرار الببنييية

والضيرر البيبني يييى يييم اليعيويض انيات المحكمة إلى ضرور) وجود راتط تيين الضيرر النفسيي 

 . عن الضرر النفسي

(There must be a causal link between the alleged physical injury and the 

alleged emotional injury).  

 Marris v. KIM Royalةوذو نفس الناج ال ي سارت علي  المحاكم اإلنجليزية إذ جاء في يضي 
)31()Dutch Airlines واليي تيلخص وياتعاا في أن أيب المسافرين كان 

، اً ( في ريلة من لكواالالمبيورل إليى لأمسييردامل فيحيرا تايا جنسييMarrisيجلس خلع الطفلة   

جلييس جيياء فييي يكييم م، ادعييت والييب) الطفليية تإصيياتة اتنياييا تأضييرار نفسييية تيمثييل تاكي يياب إكلينيكييي

ضييرر نفسييي مسيييقل عيين الضييرر البييبني ال يرتقييي إلييى اليعييويض وميين تييم ال  وجييوداللييوردات أن 

 الة عبم وجود ضرر تبني مرتبط ت  :تعويض عن الضرر النفسي في ي

(No Recovery is available for mental injury absent physical symptoms) 

فييي ذيي ه المريليية تييبأت المحيياكم تأخيي  تيياليعويض عيين األضييرار المعنوييية ميييى مييا كانييت مرتبطيية 

ومنصفا ألول    الا  أناا تمثل خطو) ذامة في الطريق ال ي نرى أن  صحيحاً تلو، تأضرار تبنية

ييب تصيل إليى أن ، الركاب ال ين ييعرضيون إليى إصياتات نفسيية تيفياوت درجاتايا مين يييم الييأتير

كميا أنايا تمثيل تقيبماً عميا كيان عليي  عميل المحياكم فيي . تقعبذم تمامياً عين ممارسية ييياتام اليوميية

ت مييأخر) خيير مين أن ال إالّ أناا خطو) جاءت ميأخر) وكونايا أتي، المريلة األولى اليي أارنا إلياا

                                                 
29Trans World Airlines Inc (1974) 34 NY 2d 385. Rosman V  ،York Court of Appeals of New the 399 . 

 30  American Airlines Inc. Alvarez V . ،27Avi 17) 2000( ،475 . 

  
31Rits KIM Royal Dutch Airlines and. Marris V  . 
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اليعيويض عين األضيرار النفسيية  أتيبعاا خطو) تانية تاعيماد مبب نقو  ذل  ألننا نيطلع إلى أن، تأتي

وأوضحنا أناا جاءت ميأخر) ذل  الن اليعيويض عين ، ييى وإن كانت مسيقلة عن األضرار المادية

ء فيي القيانون المصيري ومين تيم تيم الضرر األدتي تمفرده في المسمولية العقبيية جياتزاً فقاياً ويضيا

الجبييب وفيي الحالية  المصيري تقنين اليعويض عن الضرر األدتي تموجب نيص صيريح فيي القيانون

اليي يصبر فياا الحكم تاليعويض عن الضرر المعنوي الميالزم للضيرر الميادي ال يعنيي أني  ليم يييم 

ن يبييل القضيياء ويسيييحق تقييبير كييل ضييرر علييى يييبا ممييا يفيييب أن الضييرر المعنييوي محييل اعيبييار ميي

اليعويض المناسب وال ي تيولى المحكمة تقبيره ويبعم ذ ا الفام ما أورده السناوري في ذ ا الصبد 

إذ ذكر ل ن كان من المقرر أن  ال يعيب الحكم أن يبمج الضررين الميادي واألدتيي ويقيبر اليعيويض 

ييام تلي  الحقيقية الوايعية وذيي فإن ذل  ال يحيو  دون ي، عناما تغير تخصيص لمقبار عن كل مناما

ومن تم إذا اسيأنع محكيوم ، كان ل  يسات  في تحبيب اليعويض، أن كل عنصر من ذ ين العنصرين

ضبه يكماً يضى تإلزام  تأداء تعويض عن أضرار مادية وأدتية ولم يكن ذ ا الحكيم ييب ييبد مقيبار 

أليقية في اليعويض تالنسبة ما خص كل عنصر مناما في اليعويض ورأت محكمة االسي ناف عبم ا

فقييب وجييب علياييا عنبتيي  أن تخصييم مييا يقاتييل ذليي  العنصيير ميين اليعييويض ، أليييب ذيي ين العنصييرين

المقضييي تيي  اتيييباء وذييو مييا يقيضييي تطريييق اللييزوم النييزو  تيي  عيين المقييبار اليي ي صييبر تيي  الحكييم 

 . (32  المسيأنع(

كمييا أن القضيياء المصييري يعيييرف تإمكانييية اليعييويض عيين األضييرار غييير الببنييية اليييي تصيييب  

إذ ذذيب القاضيي إليى ، م19/6/1994ق جلسية  60( لسينة 888جاء ذل  في الطعن رييم  ، المسافر

 Mental) إمكانيية تعيويض المسيافر فيي عقيب النقيل الجيوي عين الضيرر الميادي والضيرر األدتيي

)distress 33  ت ال ي أصا) . 

واليييي تيييلخص وياتعاييا أنيي  فييي  (King v. Bristow Helicopters Ltd): فييي يضيييةو

الييي تميلكايا وتشيغلاا تريسييو ، كان المبعي أيب الركاب على مين  اتر) ذليكيوتير 22/12/1993

ويب أيلعت من منصة عاتمة على تحر الشما  في أيوا  جوية سيي ة صيعبت ، للمروييات المحبود)

مميا أدى إليى انحيبارذا ، ويلقت لفير) يصيير) ومين تيم فشيلت محركاتايا االتنيين فيي العميلالطاتر) 

أصبح الركاب في يالة مين الي عر وذيم عليى ميين الطياتر) إذ أن ، وسقو اا وغطى البخان الطاتر)

ممييا أصيياب ، تييم فيييح البيياب ونييز  الركيياب. كانييت علييى وايي  أن تيييحطم فييي تحيير الشييما  الطيياتر)

مما ، تبنية وأخرى نفسية تمثلت في الخوف من الطيران والقلق والكواتيس واألرقالمبعي تأضرار 

أنيي :  إن جيياء فييي يكييم اللييوردات ، أدى إلييى أن ييعييره المييبعي إلييى اإلصيياتة تالقرييية المعبييية

صييايبت األضييرار الببنييية أضييرار نفسييية فقييب يسيييطيع المسييافر المطالبيية تيياليعويض عيين جميييع 

أجاتيت المحكمية الميبعي إليى  لبي  تياليعويض عين وتالييالي ، ة أو نفسييةاألضرار سواء كانت تبنيي

 34األضرار النفسية المصايبة لألضرار الببنية الناجمة عن الحادث(

(A casual link can be established by showing that the mental injury causing 

the physical symptoms itself caused by the accident).  

أن النايل يسأ  عميا يلحيق المسيافر أتنياء تنفيي  ، (99  ، م2005،  الطباخما يرى تعض الكياب ك

فيإذا كانيت األضيرار الببنيية تشييمل عليى الوفيا) ، عقب النقل الجوي مين أضيرار تبنيية أو غيير تبنيية

والمعانيا) والجروح فإن األضرار غير الببنية تشمل ما عبا ذل  من ضرر معنوي كاإليساس تاأللم 

تيل إن تعيض ، (35فاألذى المعنوي ال يقل عين األذى البيبني فيي خطورتي  ، النفسية تسبب ما أصات 

( Nervous breakdownكاالنايار العصبي  ، األضرار النفسية تبخل في معنى األضرار الببنية

                                                 
 596  ، مصبر ساتق. عبب الرزاق السناوري- 32
 53  ، 9199االسكنبرية ، دار الجامعة للنشر، الطبعة االولى، العقود والشركات اليجارية فقاا ويضاءا. اتراذيم سيب ايمب- 33
 120 ، مصبر ساتق. عا ع محمب الفقي- 34
 99 ، 2005االسكنبرية، دار الفكر الجامعي، والجوياليعويض عن النقل البري والبحري . اريع أيمب الطباخ- 35
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تأكييبذم أن وي ذب البعض إلى أكثير مين ذلي  فيي  . (Mental defect)  36أو الخلل العقــــــلي  

األضرار النفسية توجب اليعويض إذ ييرى أني  مين مصيلحة الناييل تعيويض المسيافر عين األضيرار 

النفسية وفق يبود االتفاييات البوليية ذات الصيلة تموضيوع النقيل الجيوي؛ فيإذا كانيت االتفايييات ييب 

ن عيبم مسياتلة فيإ، اتجات إلى وضع يبوداً لليعويض لحماية النايل وتشيجيعاً لصيناعة النقيل الجيوي

يفييح البياب أميام ذي ا األخيير ، النايل عن األضيرار النفسيية الييي أصييب تايا المسيافر وفقياً لالتفاييية

وتالييالي ال يسييطيع الناييل االنيفياع ، لمساتلة النايل عن تل  األضرار وفقاً لقواعيب القيوانين الو نيية

، يطور فيطالب المسافر الناييل تيعويضيينتل إن األمر يب ي، تحبود المسمولية المقرر) في االتفاييات

وافخيير عيين األضييرار النفسييية وفييق ، األو  عيين األضييرار الببنييية وفييق أيكييام االتفاييييات البولييية

القوانين الو نية وذ ا األمر يخل تالغره ال ي وضعت االتفاييات من أجلة تيحبيب مسمولية الناييل 

ليرأي السياتق عيبم إمكانيية األخي  تي  عنيب تطبييق لكننيا نالييظ عليى ا . (37  الجوي يِبَل كل مسيافر

( عليى 29ذل  ألن االتفاييية السياتقة ييب نصيت صيراية فيي المياد)  ، م1999أيكام اتفايية مونيريا 

أو تنياء عليى ، سواء تمقيضى االتفاييية نفسياا، عبم جواز رفع أي دعوى لليعويض ماما كان سنبذا

إال وفقياً لشيرو  وييبود المسيمولية المقيرر) ، خيرأو ألي سبب آ، أو تسبب عمل غير مشروع، عقب

 فياا: 

(In the carriage of passengers، baggage and cargo، any action for damages، 

however founded، whether under this Convention or in contract or in tort or 

otherwise، can only be brought subject to the conditions and such limits of 

liability as are set out in this Convention).  

م سيياتقاتاا كاتفايييية 1999ممييا سييبق نخلييص إلييى أنيي  وعلييى الييرغم ميين إتبيياع اتفايييية مونيريييا  

واييصيارذا فقيط عليى ، م تعبم اليعويض عين األضيرار النفسيية الييي تصييب المسيافر1929وارسو

إال أن  يمكن للمسافر المطالبة تاليعويض عن األضرار النفسية الييي ، مناا بنيةالبتعويض األضرار 

وسيينبنا فييي ذليي  أن القضيياء يعيييرف تيياليعويض عيين األضييرار النفسييية تشيير  أن تكييون ، أصيياتي 

يسيطيع المبعي إتبات وجيود الضيرر النفسيي وارتبا ي  و، مصايبة ألضرار تبنية أصاتت المسافر

، عض الحاالت نجب أن الضرر النفسيي ييب يصيبح أخطير مين الضيرر البيبنيوفي ت، تالضرر الببني

ذل  ألن الضرر النفسي ال يقيصر تأتيره على عضو  معين في جسم اإلنسان تل إن تعض اإلصاتات 

واألمير ذنيا يعيب نسيبياً يخضيع ليقيبير القاضيي ، النفسية يب تُشل و اتع كافة أو معظم أجاز) الجسم

ييب يصياب تأضيرار نفسيية أكبير مين األضيرار  -وتحيق -ل إن المضيرور تي، المخيص تنظر النيزاع

 )Pakistan International Air Lines. NazirTarar v( (38 الببنية ونورد مثالً ل ل  يضية:

تعايبوا مع الشركة الجوية الباكسيانية البوليية  (Tarar  في أن ورتة الميوفى واليي تيلخص وياتعاا

فقيام الناييل تييأخير نقيل ، إلى مسقط رأس  في لتاكسيانل لييم دفن  ذنيا  (Tarar لنقل جثمان السيب 

تضاتع( تعطلت ذ ه الطاتر) في مطار  وتم نقل الجثمان على  اتر) ، الجثمان أرتع وعشرين ساعة

 إمكانييي فلم يكيرث النايل إلخراج الجثة ونقلاا على ريلة أخرى أو اركة أخيرى ميع ، لأمسيردامل

تمثليت فيي تيأخير ، يعويض عما أصاتام من أضرار نفسيةالمحكمة الميضررين تال ويب أجاتت، ذل 

وعييبم اييييرام يرميية الميييوفى تاعيبييار نقييل الجثمــييـان يمثييل اييحنة غييير عادييية ، مراسييم الجنيياز)

 Extraordinary Shipment) ،تييل وتيشييبيب ، قييب يكمييت المحكميية تمسييمولية النايييلوليي ل  ف

ويضياً يزييب عين الحيبود القصيوى المقيرر) فيي االتفاييية واعيميبت مسموليي  ومنح المضيرورين تع

المحكميية فييي ذليي  علييى أن سييلو  النايييل يمثييل اميناعييا عيين فعييل مييع عييبم االكيييراث تمييا يحمليي  ذيي ا 

ذي ه األضيرار تمثليت فيي تفوييت مراسيم ، االميناع من أضرار نفسية يمكن أن تلحق تأسر) المييوفى

                                                 
 416 ، 1971القاذر) ، مكيبة سيب عببه وذبة، دروس في القانون البحري والجوي. اكثم الخولي- 36
 26 ، مصبر ساتق. رفعت أتادير - 37
38 Pakistan International Ailines. NazirTarar V- ،)1982( 471. supp. 554Fتشيبيب مسيمولية . حميبينأنظير جيال  وفياء م
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أن مييزاج الجسييم ييبييع أخييالق  أيضيياً أتبييت الطييب الحييبيم. وفىالجنيياز) وعييبم اييراميي  يرميية المييي

المفاصيل الرومياتيزمي  النفسية من العلل اليي تمتر فيي البيبن كالياياب أن الوذم واأليباثو، النفس

كميا أن  (39 . ال ي تمتر في  لاا أُصو  نفسية وتعض أنواع سوءالاضم اليي تنشيأ عين أسيباب نفسيية

ضيييرر تيييبني تعيبيييره المحييياكم مييين يبييييل الحادتييية إذ جييياء فيييي  الضيييرر النفسيييي الييي ي يييينجم عنييي 

المبعييية  سيياليرنو( تسيييحق  نأ 40()PanAmerican World Airway  )Salerno V.:يضييية

تعويض عن إصاتياا تاإلجااه الناتج عن إصاتياا تحالة انايار ليلقي  ايم الطاتر) إخطارا توجود 

فيي ذي ه القضيية نجيب أن الضيرر ، ومن تيينام المبعييةذعر المسافرين ينبلة على ميناا مما أدى إلى 

إذ أن االنايار كان أوالً وذو نوع من أنواع األضرار النفسية مميا ، الببني جاء اليقاً للضرر النفسي

أدى إلى إجااه المبعية وذو ضرر تبني ل ا رأت المحكمة تعويض المبعيية عين اإلجاياه الي ي 

المحاكم الفيبرالية إلى اعيبار االخيطياف والعملييات اإلرذاتيية  كما انيات (41 كان ناتجاً عن االنايار

ل الجييوي ويييبه لقبرتيي  علييى اليييي ييضييرر مناييا المسييافرون ميين يبيييل الحييادث وييحمييل تبعياييا الناييي

تاخيطياف إييبى  الميعلقية (TWA. Herman V( 42  ورتميا السييطر) عليايا ففيي يضيية، اتقاتايا

يضيت محكمية نيوييور  تياليعويض عين الضيرر ، على مينااوكانت المبعية ،  اترات ذ ه الشركة

واإلصياتة تياألرق ومين تيم نقيص فيي ، النفسي ال ي ويع على المبعية والميمثيل فيي الخيوف الشيبيب

 ييو  اليبعض - أيضياً  -وييبعم ذي ا االتجياه ، الوزن نيج عن  مضاعفة في الحساسية اليي كانت ليبياا

وتعنييي ، أي ضييرر يلحييق تيي  فييي يقوييي  غييير المالييية أنيي  يمكيين للمسييافر المطالبيية تيياليعويض عيين

الييي ال ينييج عنايا أي و األضرار غير المالية ذنا األضرار األدتية اليي تصييب العا فية أو الشيعور

كميا أن المحياكم األلمانيية تعييرف ، أو نقص في القبر) على الكسب الميادي، إنفاق للما  على العالج

والخطييأ ، (43  اليية خطييأ النايييل الجسيييم أو الغييش ميين جانبيي تيياليعويض عيين األضييرار النفسييية فييي ي

كل فعل أو اميناع عن فعل يقع من النايل أو من تاتعي  تطيش مقرون تعلم لما ييب يينجم  : ذو الجسيم

كيل فعيل أو امينياع عين فعيل يقيع مين الناييل أو مين تاتعيي  تقصيب  أميا الغيش فايو: . (عن  من ضرر

جلياً معنى الضرر الجسييم فيي يضيية رفعيت ضيب الخطيو  الجويية ويب تبلور . (44  (إيباث الضرر

 وذييم ورتيية المسييافرين الميعايييبين(  واليييي تيييلخص وياتعاييا فييي أن المييبعين، م1973الليبييية عييام 

تعب أن أسيقطت ،  البوا الشركة النايلة تاليعويض عن الضرر ال ي أصاب المسافرين وسبب وفاتام

م 21/2/1973فقييب أيلعييت الطيياتر) ميين مطييار لتنغييازيل فييي ، يالطيياتر) تنيييران السييالح اإلسييراتيل

ميجاة إلى لالقاذر)ل إال أناا لم تصل نقطة مقصب المسافرين النااتية تسبب أناا انحرفت عن الممير 

تيم دخليت ، الماليي الجوي المرسوم لاا نييجية ليشيويش خيارج عين األجايز) المالييية فيي الطياتر)

راتيل فلحقياا  اترات اعيراضية إسراتيلية ووج  ياتب اعبة الطاترات الطاتر) مجاالً جوياً تحيل  إس

لكين ياتيب الطياتر) ، اإلسراتيلية إاارات للطاتر) الليبية فابطت في ياعب) السيالح الجيوي اإلسيراتيلي

عاد لإليالع مر) أخرى تعيب أن الييظ اخيفياء الطياترات الماليقية لي  األمير الي ي تسيبب فيي إسيقا  

  ليوميا ييبث ، دفيع الناييل تب لي  العنايية الالزمية، نيران السالح الجوي اإلسيراتيلي الطاتر) تواسطة

انيات محكمة أو  درجة إلى مسيمولية الناييل عين الحيادث مميا ، خارج عن إرادت  أو خط   الجسيم

أسيأنع ، م1955يوجب اليعويض وفقاً للحبود المقرر) في اتفايية وارسو المعبلة تبروتوكو  الذاي

الحكم ف ذبت محكمة االسي ناف إلى رفض ما تقبم ت  النايل وأيبت وجيوب اليعيويض إال أنايا  النايل

وييررت عيبم االلييزام تحيبود اليعيويض المقيرر) فيي االتفاييية ، خرجت عن يكم محكمة أو  درجة

                                                 
 الرياه، موسوعة العلوم عنب العرب والمسلمين الطب النفسي(. الموسوعة العرتية العالمية- 39
40ncPan American World Airways I. Salerno V- . ،1985). Y. D. (S 656supp 606 
 124 ، مصبر ساتق. يحيى البنا- 41
 49 ، 1968منشأ) المعارف االسكنبرية، خضوع النقل الجوي الباخلي لنظام اتفايية وارسو للنقل البولي. فايم مراد منير- 42
 395 ، 1983دكيورا) جامعة عين امسرسالة ، اليزام السالمة في النقل الجوي. عبب الحكم محمب عبب السالم عثمان- 43
 141، 140 ، 1998عمان ، دار الثقافة للنشر واليوزيع، القانون الجوي دراسة مقارنة. أكرم ياملكي- 44
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سييالفة اليي كر ألن تميية خطيياء جسيييم آخيير يييب ويييع ميين النايييل تطيرانيي  فييوق أراه  خاضييعة لسيييطر) 

 . 45 يمكن البفع تعبم علم النايل وتويع  لما سيحبث وعوايب فال، العبو

 المطلب الثالث:

 التعويض عن األضرار النفسية فقط:

وزيييادت عييبد الييبعاوى المقاميية تسييبب  17/1للميياد) الواضييح كمييا ذكرنييا سيياتقاً أدى غييياب اليفسييير 

المحياكم فيي إيجياد تفسيير يحقيق اذيباف االتفاييية ويصيل إليى مقاصيب  إجيايادليى إ االضرار النفسيية

يكيام ميباينية أصيبور  تسيبب فييأن ذ ه اإلجياادات جياءت ميضيارتة مميا  القاتمون على امرذا إال

من مضموناا ولم تسام في تحقيق ذيبفاا األساسيي وذيو القضياء عليى  االتفاييةفرغت أنرى اناا يب 

 لت الي  المحكمية المخيصية فييالحكم ال ي توص يمكب ذل  وما،  نيةتضارب وتعاره القوانين الو

لى أيقية المبعية في الحصو  على  إ Trans World AirLines. Ester KalishV (46 . يضية

وتيييلخص وييياتع ، (تعيويض عمييا لحقاييا ميين أضييرار نفسييية يييى ولييولم تصييايباا أي أضييرار تبنييية

( فيي مطيار الوصيو  (Kalishالبعوى فيي افتيي  أني  عنيب ذبيو  الطياتر) الييي كانيت تقيل السييب) 

واصبحت صيافرات االني ار تيبوي وسياد الاليع داخيل الطياتر) ، اايعلت النيران في ايبى محركاتاا

وتييبافع وفقييبت المبعييية توازناييا وسييقطت علييى أره الطيياتر) ، وانييبفع الركيياب نحييو اتييواب النجييا)

فيملكاييا الرعييب وأخيي ت تصييرخ ، الركيياب ميين يولاييا وميين فوياييا يركلوناييا تايييبامام غييير مبييالين

  ان الصيبمة النفسيية الييي تعرضيت لايا  ( ويب يالت المحكمة فيي تبريير يكمايا. وترتجع تالوعي

ان  المبعية في  ل  روف الوايعة كانت من الشب) والقسو) تحيم تريى الى مرتبة االضرار الببنية

توصيلت اليي  المحكمية ذيو ميا  ولعيل ميا مما ييعين مع  مساواتاا تاا وتعويضيا عنايا((، لم تكن أاب

ون مساويا ـة مايكـــرار النفسيـــم وذو أن من االضـــة من ذ ا البحــع ميقبمــأارنا الي  في مواض

ة ـيـتيجياوز المحكم كميا فيي ذي ه القضيية مميا أدى اليى ان، لاا ومناا ماذو ميجاوز لالضرار الببنية

رار ـة واالضيـيـرار النفسيــيـاوي تيين االضـيـون وتسـروح القانيـل تيـوتيعامي (17/1 اد) ـــص المــن

ر ـــيـور) أكثـيـح الصـيـة ولكيي تصبـيـرار الببنيـيـال عين االضـقيـيـا مسـيـة وتوجب لاا تعويضــالببني

 وسيشسيرفي يضيةوضويا نسيعره الحكم الصادر من المحكمة العليا في مقا عة 

 (Robert Palagonia, Et AI. V. T. W. A. 1979)47 

 ا الحكيم ذيوالجبيب في . (17/1 إذ جاء الحكم مسينباً على األضرار النفسية لويبذا تموجب الماد)  

 اً آخير خي  منحيىً أني  إنميا إو( 1/ 17 ليس ان  إعيمب األضرار النفسية فقط لليعويض تموجيب المياد) 

 لنفسييتعيباً عن اليفسير الواسيع الي ي كانيت تأخي  تي  المحياكم عنيبما ترييب اليعيويض عين الضيرر ا

لح لم تكن ترجمية صيحيحة ودييقية للمصيط (Bodily Injury) والمنحى ذو ان اليرجمة اإلنجليزية

ايا فيي وأن المصطلح المقاتل ل (Lesion Corporelle) الفرنسي المقاتل ال ي وضعت ت  االتفايية

نسيان وال ي ينصرف إليى كافية األضيرار الييي تلحيق اإل (Personal Injury)اللغة االنجليزية ذو 

رجمية وتما ان الميبعي ييب أسيس دفاعي  عليى ت، في اخص  أي اناا تشمل االضرار الببنية والنفسية

 المصطلح وييى تسييجلي المحكمية االمير وتقيع عليى الحقيقية اسييمعت إليى راي عيبد مين الخبيراء

لمقاتلة إلى عبد من االتفاييات البولية اليي اسيخبمت ذات المصطلح وويفت على اليرجمة ا ورجعت

حت ميا صيل  والمعمو  تاا والمعيمب) في تل  االتفاييات ويب خلصت المحكمة فيي ناايية االمير اليى 

 . دفع ت  االدعاء

 وفي خيام ذ ا البحم نورد النياتج واليوصيات اليي توصلنا إلياا وذي:

 النتائج: :أوالً 

                                                 
45  14 Avi17. Trans World Air Lines. Ester Kalish V- ،City Civil Court. Y. N( 963 ،Queens Country ،1977 

 347 ، مصبر ساتق. أنظر فريب العريني
4614 Avi17. Trans World Air Lines. Ester Kalish V-  ،City Civil Court. Y. N( 963 ،Queens Country ،1977 
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ة وفقايية تعريفاً لكلمية يادتية مميا أدى إليى اجيايادات يضياتي 1999لم تيضمن اتفايية مونيريا   .1

 . ميضارتة

 و االتفاييييات البوليييية ذات الصيييلة ييييب جييياءت1999النصييو  اليييوارد) فيييي اتفاييييية مونيرييييا   .2

مقيصييير) عليييى اليعيييويض عييين األضيييرار الببنيييية الييييي تصييييب المسيييافرين دون األضيييرار 

 . النفسية المعنوية(

 لييم تيضييمن اتفايييية مونيريييا  نصيياً صييريحاً يكفييل اليعييويض للمسييافر عيين األضييرار النفسييية .3

 . مما أدى إلى فيح الباب أمام المحاكم إلى إصبار أيكام ميباينة،  المعنوية(

ضرار ( في تباية األمر  عبم اليعويض عن األ17/1القضاء من جاي  اليزم تحرفية نص الماد)  .4

ن األضيرار عيإال أن المحاكم تبأت تيباين فيما تيناا تشأن تعيويض المسيافر ، نفسية  المعنوية(ال

قيام ميييى اسييقر األمير فيي نااييي  إليى أن وضيعت األضيرار النفسيية فيي ، النفسية اليي تصيب 

نيت ضمن األضرار اليي تصيب المسيافر مييى ميا كا، اليعويض الملقى على عاتق النايل الجوي

 . مع أضرار تبنيةميالزمة 

ل الجيوي تالنظر إلى روح النصو  القانونية اليوارد) فيي االتفاييية تشيأن تحبييب مسيمولية النايي .5

 تايبف إليى تقيبر ميا، ييضح أناا ال تابف إلى تكبيب النايل الجوي الخساتَر أو تحميل  المسيمولية

ون أدنيى ضيرر المحافظة على سيالمة المسيافرين ووصيولام نقطية مقصيبذم النااتيية سيالمين د

وميين تييم اليعييويض عيين كافيية ، وذييو مييا يسيييقيم مييع تحمييل النايييل الجييوي المسييمولية، يصيييبام

  .ر النفسيةتما في ذل  األضرا، األضرار اليي تصيب المسافر أتناء فير) تنفي  عقب النقل الجوي

 :لتوصياتا ثانياً:

تية منضيبطاً لكلمية يادتحييم تيضيمن تعريفياً واضيحاً و 1999نوصي تيعيبيل اتفاييية مونيرييا  .1

 . ( وفق معيار مويب17/1ييى ييم إعما  نص الماد)  

إمكانيية فيما ييعلق تحمايية المسيافرين الميضيررين ضيرراً نفسيياً مين تنفيي  عقيب النقيل الجيوي و .2

يية كاتفاي -نيرى أن يييم تعيبيل االتفايييات ذات الصيلة، يصولام على تعويض لجبر ذل  الضرر

نصو  واضحة وصيريحة تكفيل ييق المضيرور ضيرراً نفسيياً فيي م وإدراج 1999مونيريا  

يكيام ألمما يشكل ضماناً ليويييب ا. اليعويض كما ذو الحا  في تعويض المسافر المضرور تبنيا

 . ةالقضاتية في البو  المخيلف
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