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الملخص
ان أهمية التصادم البحري خاصة من ضمن مخاطر المالحة البحرية ،وذلك لكثرة السفن التي تشق البحار ،والسرعة الزائدة التي
تسير بها .شرط التصادم البحري الذي عالجه القانون االماراتي ان التصادم بين سفينتين بحريتين او سفينة بحرية ومركب مالحة
داخلية وباإلضافة ان يكون التصادم البحري بين منشاتين عائمتين .ولقد عالجت معظم التشريعات الحديثة التصادم البحري في

قوانينها وفقا للمعاهدات الدولية في هذا الشأن بغرض تحديد المسؤولية والطرف المتسبب في التصادم ،ولقد اخذ قانون دولة
االمارات العربية بالتصادم بسبب القوة القاهرة وكذلك الحال في قيام الشك حول أسباب التصادم وكما اخذ بالتصادم بطريق الخطأ،
اما نتيجة لخطا احدى السفن او نتيجة خطا مشترك ،ولقد تناول القانون االتحادي االختصاص وذلك على النحو الوارد في المادة
 325ومتى يقوم التصادم في مثل هذه الدعاوي في المادة  .326القواعد الدولية لمنع لتفادي المصادمات في البحار ،سواء التي
تتعلق باألنوار والعالمات واالشارات الصوتية والضوئية باإلضافة الى قاعدة السير على اليمين.

ان مسؤولية الناقل البحري تسري ان يكون هناك عقد لنقل هذه البضاعة سواء عن طريق المالحة الساحلية او بعقد النقل ،ودور
التامين البحري الذي يدور حول السفينة وهو الدعامة األساسية لممارسته النقل البحري ،ان القضاء يحقق أساسا مصالح خاصة
للخصوم عن طريق اصالح نتائج مخالفة القاعدة القانونية سواء للمطالبة الجنائية او المدنية ،وأخي ار نصل الى الفرض األساسي
من التامين البحري وهو الوفاء بالمطالبات ،والخاتمة والنتائج والتوصيات.

كلمات البحث الرئيسية :الحوادث البحرية ،القوة القاهرة ،منشأة بحرية ،السفينة ،االصطدامات البحرية ،القواعد العامة ،القانون
الدولي ،المسؤولية ،الناقل البحري ،البضاعة ،التامين البحري ،الخطر ،المصلحة في التامين ،االتفاقيات الدولية ،المسؤولية

الجنائية ،الجرائم ،اإلصابة ،الدعوى الجنائية ،المسؤولية المدنية ،التقادم.

